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Əbubəkr əs-Siddiq:

Möminlərin anası Aişə (Allah ondan razı olsun) buyurur:
- Allaha and olsun ki, Əbubəkr əs-Siddiq vəfat etdikdə, özündən sonra nə bir dinar, nə də  
bir dirhəm qoymadı.

 Həmçinin Aişə (Allah ondan razı olsun) buyurur:
- Əbubəkr ölüm yatağında ikən dedi: "Əbubəkr ailəsində dəvə və qılınc ustası olan  
kölədən başqa bir mal yoxdur. Bu kölə müsəlmanların qılınclarını düzəldər, həmçinin bizə  
də xidmət edərdi. Mən öldükdən sonra onu Ömərə ver.” 
Onu Ömərə göndərdiyim zaman isə, o dedi: "Allah Əbubəkrə rəhmət etsin. Özündən  
sonra gələnləri yordu!” (yəni, özündən sonra gələn möminlər ona bənzəməyə çalışacaq və  
bu yolda yorulacaqlar! – tərc.)

Həsən rəvayət edir ki, Əbubəkr (Allah ondan razı olsun) ölüm ayağında ikən Əbu 
Hureyra onun yanına girdi və dedi: 
- Ey Rəsulullahın xəlifəsi! Mənə nə nəsihət edirsən?!

Əbubəkr əs-Siddiq dedi:
- Allah (subhənəhu və təalə) dünyanı önünüzə sərdikdə, ondan yalnız öz payınızı götürün.  
Sübh namazını qılan hər kəs, Allahın tərəfindədir. Allahın tərəfində olduğun zaman isə  
Onun əhdini pozma, yoxsa Uca Allah səni üzü üstə oda sürükləyər!

Aişə (Allah ondan razı olsun) buyurur:
- Əbubəkrdən başqa yediyini öz istəyi ilə qusan digər bir kəs tanımıram. Ona bir 
yemək gətirildi, yedikdən sonra ona "bunu ibn Numən gətirdi!” dedilər. Bunu 
eşitdikdə Əbubəkr dedi: "İbn Numənin kahinliklə qazandığını mənə yedirtdinizmi?”  
Sonra da yediyini qusdu.

Həsən Əbubəkrin (Allah ondan razı olsun) belə dediyini rəvayət edir: "Vallahi ki,  
kəsilən və doğranan bu ağacın yerində olmaq istəyərdim.”

Qatadə rəvayət edir ki, Əbubəkr (Allah ondan razı olsun) deyərdi: "Kaş ki, heyvanların  
yediyi bir ot olardım!”

Qasim (Əbubəkri) qəsd edərək belə demişdir: "Elə insanlar vardır ki, onların zikr  
ediləcək bir nöqsanları yoxdur!”

Müaviyə ibn Əbi Sufyən (Allah ondan razı olsun) demişdir:
- Dünya Əbubəkri istəmədi, heç o da dünyanı istəmədi. Dünyə Ömər ibnul Xattabı istədi,  



fəqət o dünyanı istəmədi. 

Ömər ibnul Xattab:

Yəhyə ibnul Cədə rəvayət edir ki, Ömər demişdir:
- Bu üç şey olmasaydı, Allaha qovuşmağı seçərdim: Allah üçün səcdəyə getmək  
olmasaydı, ən gözəl meyvələr seçildiyi kimi, ən xeyirli sözlərin seçildiyi məclislərdə  
iştirak etməsəydim və Allah yolunda cihada çıxmasaydım.

Həsən rəvayət edir ki, bir gün Ömər ibnul Xattab bir zibilliyin yanından keçərkən 
orada dayandı və zibilliyə baxmağa başladı. O qədər baxdı ki, yanında olanlar narahat 
olmağa başladılar. Sonra isə dedi: "Baxın, şəhvətlə uğrunda çalışdığınız dünyanız  
budur!”
Osman ibnul Əffan buyurur:
- Ömər ibnul Xattabın ölüm ayağında ikən üç dəfə bu sözləri təkrar etdiyinin şahidi 
oldum: "Əgər Allah məni bağışlamasa vay mənim halıma”
Zeyd ibnul Eyşəm babasından rəvayət edir ki, İnsanlara qıtlıq üz vermişdir. Ömər 
zeytun yeyirdi və bu səbəbdən qarnı quruldadı.  Ömər qarnına vuraraq dedi: "İstədiyin  
qədər qurulda, Allaha and olsun ki, insanlar yağ yemədikcə, sən də yeməyəcəksən!” 

Huzeyfə danışır ki, insanların qabağında ətlərin olduğunu gördüm. Ömər məni çağırdı, 
mən də gəldim. Ömər çörəklə yağ istədi. Ona dedim: "Məni ət yeməkdən məhrum edib,  
bunları yeməyə dəvət etdin?” Ömər mənə dedi: "Mən səni öz yeməyimə dəvət etdim. O isə  
gördüyün müsəlmanların yeməyidir.
Müaviyə rəvayət edir ki, Ömər demişdir:
- Ey Müaviyə, mən gündüzlər yatsam xalqımı itirərəm, gecələr də yatsam özümü itirmiş  
olaram.
Həsən rəvayət edir ki, bir gün Ömər ibnul Xattab oğlu Abdullahın yanına girdi və 
gördü ki, onun yanında bir parça ət var. Bu nədir? –deyə soruşdu. Abdullah dedi: 
Nəfsim istədi! 
Ömər ibnul Xattab dedi: "Sən hər nəfsin istəyəni yeyirsənmi? Bir kəsə nəfsinin hər  
istədiyini yemək – israf üçün kifayətdir.”
Əbu Məzin deyir ki, Ömərin əynində yamaqlı bir köynək gördüm, baxdım ki, düz on iki  
dənə yamağı var. 
Həsən rəvayət edir ki, Ömər ibnul Xattab xəlifə ikən on iki yamağı olan bir köynəkdə 
xütbə verdi.
Qatadə rəvayət edir ki, Cümə günlərinin birində Ömər gecikdi. Tələsik gəldi, gecikdiyi 
üçün üzrxahlıq edərək dedi: "Məni gecikdirən əynimdəkinin yuyulması oldu. Mənimsə 
ondan başqa bir geyimim yoxdur”
 

Osman ibnul Əffan:

Həsən deyir ki, Osman həyasından dolayı qapıları bağlı olan bir evdə olsa da, 
yuyunarkən paltarını tam soyunmazdı.
Humeyd rəvayət edir ki, Ömər ilə Osman yeməyə dəvət edildilər. Yedikdən sonra çıxıb 
gedərkən, Osman Ömərə dedi: "Bir yemək gördük ki, kaş görməyərdik.” Ömər: Nə 



üçün? – deyə soruşduqda, Osman dedi: "Qorxuram ki, bu yemək lovğalanmaq üçün 
bişirilmiş olsun!”
Zubeyr ibn Abdullah deyir ki, babam (Əbu Xalid, Osmanın köləsi idi) mənə demişdir:
- Allah ona rəhmət etsin, Osman ibnul Əffan gecə ikən ev əhlindən heç kəsi oyatmazdı.  
Fəqət, kimin oyaq olduğunu görərdisə, dəstəmaz almaq üçün suyu tökməyə çağırardı.  
Əksər günlərini isə oruclu keçirərdi. 
Həmədani xəbər verir ki, Osmanı xəlifə ikən qatır üzərində gördüm, arxasında köləsini 
mindirmişdir.
İbn Sirin rəvayət edir ki, Osman öldürüldüyü zaman zövcəsi demişdir: "Siz onu 
öldürdünüz, hərçənd ki, o, gecələri bir rükətdə Quranı xətm edərək keçirərdi.”
Amrə bintul-Qeys buyurur: 
- Osman öldürüldüyü il Aişə ilə birlidkə Məkkəyə getdik. Mədinəyə çatdıqda Osmanın 
öldürüldüyü an oxuduğu mushafı gördük. Qan damlası bu ayənin üzərinə axmışdır: 
"Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə kifayət edər. O, Eşidəndir, Biləndir! (Bəqərə surəsi,  
137)”
Əbu Hureyra (Allah ondan razı olsun) buyurur:
- Osman evində qırx gün mühasirə altında qaldı. Məndən sahur vaxtı onu oyatmağımı  
istədi. Səhər olduqda gəldim və "Ey möminlərin əmiri, Allah sənə rəhm etsin, sahurdur”-  
dedim. O üzünü (əlləri ilə) ovuşduraraq dedi: SubhənAllah! Ey Əbu Hureyra. Yuxumu  
kəsdin. Yuxuda Rəsulullahı görürdüm. Mənə: "Sabah bizimlə iftar edəcəksən dedi.” Və elə  
ertəsi gün də (Osman) öldürüldü!
Osmanın köləsi Həni buyurur:
- Osman hər hansısa bir qəbrin başında durduğu zaman saqqalı islanıncaya qədər  
ağlayardı. Ona "Cənnəti (və cəhənnəmi) xatırlayırsan ağlamırsan, buna görə ağlayırsan?”  
–deyildi. O dedi: "Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Qəbr Axirət  
məskənlərinin ilkidir. Əgər insan ondan qurtularsa, ondan sonrakılardan da asan  
qurtular. Əgər qurtula bilməzsə, ondan sonkarılar daha şiddətli olacaqdır!”
Abdullah ər-Rumi rəvayət edir ki, Osman demişdir:
- Hansına yerləşdiriləcəyimi bilmədən Cənnətlə Cəhənnəm arasında olsam, hara  
düşdüyümü bilənə qədər kül olmaq istəyərdim.

Zubeyr ibn Abdullah nənəsi Zuheyyənin belə dediyini rəvayət edir: "Osman gündüzləri  
orucla, gecələri isə ibadətlə keçirərdi. Yalnız gecənin əvvəlində yüngül yuxuya dalardı.”

Əli ibn Əbu Talib:

Yezid ibn Mihcən rəvayət edir ki, Rahbədə Əli ilə birlikdə idim. Bir qılınc istədi və onu  
qınından çıxararaq "Bunu kim alar?”-dedi. Sonra isə buyurdu: "Vallahi, üstümdə bir  
geyim ala biləcək qədər pulum olsaydı, heç bunu satmazdım.”
Amr ibnul Həbəşi rəvayət edir ki, Əli ibn Əbu Talib öldürüldükdən sonra oğlu Həsən 
bir xütbə verdi və buyurdu: "Öncəkiləri elmi ilə keçdiyi, sonrakıların da ona yetişə  
bilmədiyi bir insan sizdən ayrıldı. Əgər Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) ona  
bayrağı verər və göndərərdisə, göndərildiyi yeri fəth etməyincə geri çəkilməzdi. (Lakin) o,  
nə qızıl, nə də gümüş qoyub getmədi. Özündən sonra ancaq yeddi yüz dirhəmi qaldı.  



Əhlinə xidmət göstərəcək bir kəsi də yoxdur!”

Əbu əd-Darda:  

Avf buyurur ki, Ummu əd-Dardadan Əbu əd-Dardanın ən fəzilətli əməlini soruşdum, o 
dedi: "Düşünmək və ibrət almaq!”
Həsən rəvayət edir ki, Əbu əd-Darda demişdir:
- Üç şey olmasaydı mən yerin üstündə olmaqdansa, altında olmağı seçərdim. Əgər ən  
gözəl xurma seçildiyi kimi, sözlərin də ən gözəlini seçərək danışmaq üçün yanıma gələn  
qardaşlarım olmasaydı, Allah üçün məsciddə səcdə etmiş olmasaydım və səhər-axşam  
Allah yolunda səfərə çıxmasaydım. 
Rabia ibnuz-Zeyd rəvayət edir ki, Əbu əd-Darda demişdir: "Döyüş gəlmədən öncə saleh  
əməllər et. Çünki siz, düşmənə qarşı əməllərinizlə döyüşəcəksiniz!”
Əbu əd-Darda buyurur:
- Üç şey olmasaydı insanlar saleh olardı: Özünə baş əydirən xəsislik, tabe olunan nəfs və  
hər kəsin öz rəyini bəyənməsi. 

Əbu əd-Darda demişdir:
- Rəbbimlə qarşılaşdığım zaman ən çox qorxduğum şey mənə: ”Bilirdin, bəs bildiyinə nə  
qədər əməl etdin?” – deməsidir.

Əbu əd-Darda buyurur:
- Üç şey vardır ki, insanların ondan xoşu gəlməz, fəqət mən onları sevirəm: Fəqirlik,  
xəstəlik və ölüm!

Həsən rəvayət edir ki, Əbu əd-Darda demişdir:
- Əgər istəyirsinizsə sizə qulları arasında Allaha ən sevimli olanların kimlər olduğunu  
söyləyim. Onlar, Allahı qullarına sevdirmək üçün can atan və yerüzündə nəsihət etmək  
üçün çalışanlardır. Əminliklə söyləyə bilərəm ki, Allaha ən sevimli olan qullar (namazı  
təqib edərək) daim Günəşi və Ayı gözləyənlərdir.

Salim rəvayət edir ki, Əbu əd-Darda demişdir:
- Alimləriniz yox olur, cahilləriniz də öyrənmir. Elm aradan qalxmadan öncə elm öyrənin.  
Alimin ölümü elmin qaldırılması deməkdir. Siz hesaba çəkiləcəyiniz şeyləri tərk edib,  
özünüzə aid olmayan şeylərlə maraqlanırsınız. Sizin ən şərliləriniz namaza sonda gələn,  
Quranı da qulaq ucu ilə dinləyənlərdir. 

Əbu əd-Dərda demişdir: Allaha qarşı təvazökar olmağa görə fəqirliyi, Rəbbimə  
qovuşmaq istəyindən dolayı ölümü, günahlarıma kəffarə olduğu üçün də xəstəliyi  
sevirəm.

Zubeyr ibnul Əvvam:

Əli ibnuz-Zeyd buyurur ki, Zubeyr ibnul Əvvamı görən bir kəs söyləmişdir ki, onun 



sinəsində mizraq və ox yaralarından izlər var idi.

Abdullah ibnuz-Zubeyr:

Urvə rəvayət edir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) mənə dedi: "Şübhəsiz ki, sənin atan  
böyük sıxıntıya düçar olduqdan sonra Allah və Rəsuluna icabət edib, gözəl əməllər edən,  
təqva sahibi olan və böyük mükafata nail olanlardandır. ”

Hişəm ibnul Urvə deyir ki, Muhəmməd ibnul Munkədir mənə dedi: "Abdullah ibnuz-
Zubeyri namaz qılarkən qiyamda görsəydin, "Bu küləyin əsdirdiyi bir ağacdır!”  
deyərdin.”

Talha ibn Ubeydullah:

Sədi bintul Auf (Allah ondan razı olsun) buyurur:
- Bir gün Talhanın çox kədərli olduğunu gördüm. Ondan kədərinin səbəbini soruşdum, o  
dedi:
- Yanımda bir qədər mal yığılıb qalıb, məni kədərləndirən odur. 
"Onu öz qövmünə payla!” dedim. O da köləsini çağırıb paylamasını tapşırdı.  
Xəzinədardan nə qədər olduğunu soruşdum, dörd yüz min olduğunu dedi.

Həsən rəvayət edir ki, Talha ibn Ubeydullah yeddi yüz min dinara ərazi satmış və həmin  
aldığı pul bir gecə onun yanında qalmışdır. Bu pulun narahatlığı ilə səhərə kimi gözünə  
yuxu getməmiş, səhər açılarkən isə onu paylamışdır.

İbn Abbas:

Əbu ər-Racə rəvayət edir ki, İbn Abbasın gözlərinin altında göz yaşlarından əmələ 
gəlmiş izləri gördüm.

Əbu Zərr:

Rəvayət edilir ki, Əbu Zərr demişdir: "Doğranılan bir ağac olmaq istəyərdim və ya kaş  
ki, heç yaradılmayardım.”

Əbubəkr ibnul Munkədir rəvayət edir ki, Şam əmri Həbib ibn Əbu Sələmə Əbu Zərə 
ehtiyaclarını görmək üçün üç yüz dinar göndərmişdir. Əbu Zər pulları geri qaytarıb 
demişdir: "Məndən daha fəqirini tapmadınızmı? Mənim sığınacağım bir yer, istifadə  
edəcəyim bir heyvan və xidmətini mənə lütf edən bir cariyəm var. Bundan daha artığından  
qorxuram!”

Əbu əd-Darda deyir:
- Əgər Əbu Zərr məni döyüb, əllərimi qırsa, yenə də ona qarşı kin bəsləmərəm. Çünki bir  
gün Peyğəmbərin (sallAllahu aleyhi və səlləm) belə dediyini eşitmişdim: "Yerlər və göylər  
Əbu Zərdən daha dürüst sözlü birini görməmişdir. Kim dünyaya qarşı ən az meyli olan  
birini görmək istəyirsə, Əbu Zərə baxsın” (Tirmizi, 3801,3802; İbn Məcə, 156; İbn Hibbən,  



2259; Əhməd,Müsnəd 5/197; Tarixul Buxari, 9/23; Əbu Nuaym, Hilyətul Əuliyyə, 4/172)

Sufyən demişdir: "Məryəm oğlu İsaya (Ona salam olsun) Əbu Zərdən daha çox bənzəyən  
heç kim görülmədi.” 

İmran İbnul Huseyn:

Qatadə rəvayət edir ki, İmran İbnul Huseyn demişdir: "Kaş ki, küləyin sovurub apardığı  
qum dənəsi olardım.”

Abdullah ibnul İshəq rəvayət edir ki, İmran demişdir: "Rəsulullaha (sallAllahu aleyhi  
və səlləm) beyət etdikdən sonra (həmin) sağ əlimi bir daha fərcimə (cinsiyyət orqanıma)  
toxundurmadım.”

Həsənul Bəsri rəvayət edir ki, İmran ibnul Huseyn demişdir: "Yedirənlər getdi, yeyənlər  
qaldı. (Allahı) xatırlayanlar getdi, unudanlar qaldı.” Sonra Həsənul Basri dedi: "İmran bu  
gün sağ olsaydı, daha nələri söyləyərdi.”

Salman əl-Farisi:
Həsən deyir: Salman ölüm ayağında ikən ağlamağa başladı. Ondan: Axı nə üçün  

ağlayırsan? – deyə soruşdular. O dedi: "Dünyadan köçdüyüm üçün ağlamıram, ona olan  
sevgimdən dolayı da ağlamıram. Lakin bir gün Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm)  

bizə dedi: Dünyadan götürəcəyiniz pay, ancaq bir yolçunun azuqəsi qədər olsun!” O  
bizdən əhd almışdır, biz isə bu əhdimizə xilaf çıxdıq.”

Həsən deyir: "Sonra Salmanın qoyub getdiyi mala baxdıq, iyirmi və ya otuz dirhəmi  
qalmışdır.” 

Başqa rəvayətdə Səad deyir: "Salmanın ətrafındakı əşyalara baxdım, bir ləyən, bir paltar  
yumaq üçün qab və bir çanağı vardı.”

Cəfər rəvayət edir ki, Salman əl-Farisi demişdir: ”Üç şeyə gülür, üç şeyə də ağlayıram.  
Onu ölüm gözlədiyi halda, dünya üçün çalışan, qafil bir kəs və Rəbbinin ondan razı  
qaldığını və ya ona qəzəbləndiyini bilmədiyi halda qəh-qəhə ilə gülən adam məni  
güldürür. Lakin, sevdiyim kəslərdən ayrılmaq, Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) və  
səhabələrindən ayrıldığım kimi, Cənnətə yoxsa Cəhənnəmə düşəcəyimi bilməməyim və  
Aləmlərin Rəbbinin hüzurunda duracağım – bax, bunlar məni ağladır.”

Əbu Hureyra:

Salim ibnul Bəşir rəvayət edir ki, Əbu Hureyra ölüm ayağında ikən ağlamağa başladı. 
Ondan nə üçün ağladığını soruşduqda belə dedi: "Dünyadan ayrıldığım üçün  
ağlamıram. Ona görə ağlayıram ki, yolum uzun, tədarüküm isə azdır. Mən Cənnət və  
Cəhənnəm arasındakı bir təpədə axşamladım və bilmirəm hansısa düşəcəyəm.”

əs-Subhi rəvayət edir ki, Əbu Hureyra demişdir: "Eh qarnım. Doyuranda məni azdırır,  
ac saxlayanda məni qıvrıldır. (yəni, acından qıvrılıram.)”



Abdullah ibn Məsud:
Abdullah ibnul Utbə rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud insanların yuxuya getdiyi vaxt  

qalxar və ondan arının səsi kimi bir səs eşidilərdi.

Məsruk rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud demişdir: "Oruclu olduğunuz zaman 
dodaqlarınıza yağ sürtün ki, heç kim oruc tutduğunuzu hiss etməsin!”

Mənsur danışır ki, Abdullah ibn Məsud namaz qıldığı zaman, sanki atılmış bir paltarı  
xatırladardı.

Məin rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud demişdir: "Bacarsan özünü Quran ilə  
həmsöhbət eylə! Allahın (subhənəhu və təalə) "Ey iman gətirənlər!” dediyi zaman (xitabın  
sənə olunduğunu düşünüb) qulağını geniş aç, çünki bu an ya xeyir əmr ediləcək, ya da  
şərdən çəkindiriləcəkdir!”

Abdurrahmən ibnul Həmid rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud cənazədə gülən bir 
kəsi gördü və ona dedi: "Cənazədə gülürsən? Səninlə daha danışmaram!”

Abdullah ibn Məsud buyurur: "Quran əhli – insanlar yatdıqları zaman gecənin  
qiymətini, insanlar yeyib içdikləri zaman gündüzün dəyərini, xalq sevinc içində ikən  
hüznün gerçək mənasını, onlar gülərkən göz yaşın nə olduğunu, insanlar xəta edərkən  
susmağı, insanlar aldandıqları zaman isə xüşu içində olmağı bilməlidir. Quran əhlinə  
gözü yaşlı, hüznlü və ağır olmaq yaraşır. Onlara kobud, qafil, məzəli və sərt olmaq  
yaraşmaz.”

Məin ibnus Saad rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud bir gün dəmirçilərin yanından  
keçərkən, köz halına gəlmiş dəmirləri gördü və hönkürtü ilə ağlamağa başladı.

Muhəmməd ibn Sirin rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud bir nəfərə yardım edib, onun  
ehtiyacını ödədi. Evə gəldikdə bir hədiyyə gördü və onun nə olduğunu soruşdu. "Sənin  
yardım etdiyin adam göndərdi.” –dedilər. Bunu eşidən Abdullah ibn Məsud dedi: "Onu tez  
evdən çıxarın. Mən etdiyimin əvəzini bu dünyada almaram!”

Möminlərin anası Aişə (Allah ondan razı olsun)

Rəvayət edilir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) "Evlərinizdə qərar tutun! (Əhzab surəsi, 33)”  
ayəsini oxuduqda hicabı islanıncaya qədər ağladı.

Hişəm atasından nəql edir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Kaş ki,  
unudulardım!”

Rəvayət edilir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) demişdir:  "Kaş ki, doğranan bir ağac 
olardım, kaş ki heç yaradılmazdım.”

Rəvayət edilir ki, Aişə (Allah ondan razı olsun) bir ağacın yanından keçərkən demişdir: 
"Ehh, kaş ki, bu ağacdakı yarpaqlardan biri olardım!”

Utbə ibnul Qazvan:



Xalid ibn Umeyr rəvayət edir ki, Utbə bir xütbə verdi, Allahı həmd səna etdikdən sonra 
buyurdu: "Şübhəsiz ki, bu dünyanın bir sonu vardı və (ömür) çox sürətlə keçir. Ondan  
geridə qalan isə sizin içərək qabın dibində saxladığınız su qədərdir. Siz əbədi bir həyata  
qədəm qoyacaqsınız. Oraya hazırladığınız ən xeyirli əməllər ilə qədəm qoyun. Eşitdim ki,  
bir daş cəhənnəmin dibinə yetmiş ilə çatır. Allaha and olsun ki, həmin cəhənnəm  
doldurulacaqdır. Təəccübləndinizmi? Eşitmişəm ki, Cənnətin iki yeri arası qırx illik  
məsafədir. Elə bir gün gələcəkdir ki, ora da dolacaqdır. Xatırlayıram, Rəsulullah ilə  
(sallAllahu aleyhi və səlləm) birlikdə yeddi nəfər idik. Yeməyə ağac yarpaqlarından başqa  
heç nəyimiz yox idi, hətta sonda damağlarımız yara olmuşdur. Mənim bir paltarım vardı.  
Onu iki yerə böldüm, yarısını mən, yarısını da Səad (radıyAllahu anhu) geyindi. Bu gün  
isə aramızda sağ qalanların hərəsi bir şəhərə əmir oldu. Mən öz gözümdə böyük, Allahın  
gözündə isə kiçik olmaqdan Allaha sığınıram. Sizlər bizdən sonra bir çox idarəçilər ilə  
sınağa çəkiləcəksiniz.”

Həsən və Huseyn (radıyAllahu anhumə):

Ummu İshəq binti Talhə (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Həsən ibn Əli 
gecənin əvvəlində, (qardaşı) Hüseyn isə gecənin sonunda (namaza) qalxardı.

Bəkir İbn Abdullah:

İbrahim ibn İsə rəvayət edir ki, Bəkir demişdir: "Evimdən çıxıb yolda rastlaşdığım  
insanların məndən daha fəzilətli olduğunu gördüm. Çünki mən özümü çox gözəl  
tanıyıram, onlar haqqında isə yəqin deyiləm.”

Ummu əd-Darda:

Vəhb əl-Məkki rəvayət edir ki, bir gənc Ummu əd-Dardaya çoxlu suallar verdi. Nəhayət  
Ummu əd-Darda dedi: "Sən bu soruşduqlarının hər birinə əməl edirsənmi?” O: "Xeyr!”-
dedi. Ummu əd-Darda dedi: "Elə isə, nə üçün öz əleyhinə olan hüccəti çoxaldırsan?!”

Ammar ibn Yəsir:

Rəvayət edilir ki, Ammar ibn Yəsir Firatın sahilində ikən demişdir: "Ya Rabb! Əgər  
bilsəydim ki, buradan özümü atmaqla səni razı salacam, mütləq bunu edərdim.  
Allahummə, əgər bilsəydim ki, bir alova girməklə səni məmnun edəcəm, mütləq özümü  
həmin oda atardım. Ya Rabb! Əgər bilsəydim ki, özümü bu çaya atıb, boğulmaqla səni  
məmnun edəcəm, mütləq bunu edərdim!”

Muaz ibnul Cəbəl:

Abdullah ibnus-Sələmə rəvayət edir ki, bir nəfər Muaza nəsihət etməsini xahiş etdi. 
Muaz dedi: "Oruc tut, iftar et, namaz qıl, yat və dünyavi keçimin üçün də çalış.  
Günahlardan həzər et və yalnız müsəlman olaraq ölməyə çalış. Məzlumun duasından da  
özünü qoru!”



Rəvayət edilir ki, Muaz ölüm ayağında ikən belə dua etdi: "Allahummə, bilirsən ki, mən  
bu dünyada bağ-bağat işləri ilə məşğul olmaq üçün qalmaq istəmədim, fəqət ehtiyaclılara  
kömək etmək, sıxıntıda olanlara yardım etmək və zikr məclislərində oturmaq üçün  
qalmaq istədim!”

Əbu Səid ibnul Muəllə danışır ki, bir karvanla qarşılaşdım. Mənə nəsihət etdilər.  
Aralarında gözünü bir nöqtəyə zilləmiş kimi baxan bir gənc vardı. Ona yaxınlaşıb nəsihət  
istədim. O dedi: "Axirətdə ehtiyac içində olduqdan sonra, bu dünyada zəngin olmağın heç  
bir mənası yoxdur. Biri dünya, digəri isə Axirət üçün olan iki vəziyyətlə üz-üzə gəlsən,  
öncə Axirət üçün olanı yerinə yetir. Çünki Axirətin qopması ilə hər şey bitəcək.” İbnul  
Muəllə sözünə belə davam etdi: "Allaha and olsun ki, orada olanların etdikləri nəsihətləri  
unutdum, lakin Allahu təalə bu gəncin nəsihətini qəlbimə yerləşdirdi. Getdikdən sonra  
onun kim olduğunu soruşdum. Muaz ibnul Cəbəl (radıyAllahu anhu) olduğunu  
söylədilər.”

Tariq ibn Abdurrahmən rəvayət edir ki, Şamda taun xəstəliyi yayılarkən Muaz bir 
xütbə verdi və buyurdu: "Siz bu xəstəlikdən də şiddətli olan bir şeydən qorxun! O da,  
insanın evinə mömin yoxsa münafiq kimi qayıtdığını bilməməsi və idarəçiliyin uşaqların  
əlinə keçməsidir.”

Muhəmməd ibn Nədr rəvayət edir ki, Muaz ibnul Cəbəl demişdir: "Üç şey vardır ki,  
kim onları edərsə, Allahın qəzəbinə düçar olar: Boş yerə gülmək, çox yatmaq və tox ikən  
yemək!”

Huzeyfə ibnul Yəmən:

Muhəmməd ibn Sirin rəvayət edir ki, Ömər ibnul Xattab Huzeyfəni vali təyin etmişdir.  
Vəzifəsini bitirdikdən sonra  geri qayıdarkən Ömər özü onu qarşılamaq üçün yola çıxdı.  
Yolda oturub, Huzeyfədən ayrıldığı gündən bəri və valilik dönəmindən sonra vəziyyətinin  
necə olduğu haqda düşünməyə başladı. Huzeyfəni əvvəlki halında gördükdə isə, onu  
qucaqlayaraq: "Sən mənim qardaşımsan, mən də sənin!”- dedi və bu sözünü iki dəfə  
təkrarladı!

Təmim əd-Dari:

Rəvayət edilir ki, Təmim əd-Dari bir gün Casiyə surəsini oxuyurdu. "Bu (Quran) insanlar  
üçün açıq-aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. (Casiyə 
surəsi, 20)” –ayəsinə çatdıqda ağlamağa başladı və səhər açılanadək ağlayaraq bu ayəni təkrar  
etdi.

Əbu Ubeydə ibnul Cərrah:

Qatadə rəvayət edir ki, Əbu Ubeydə demişdir: "Kaş ki, bir qoç olardım. Sahibim məni  
kəsər və ətimi yeyərdi.”

Hişəm babasından (Urvədən) rəvayət edir ki, bir gün Ömər ibnul Xattab Şama səfər  



etmişdir. Şəhərin hakimləri onu qarşıladılar, Ömər soruşdu: "Qardaşım hanı?” Onlar  
dedi: "Ey möminlərin əmiri, qardaşın kimdir?” Ömər: "Əbu Ubeydə!” –dedi. Bu vaxt Əbu  
Ubeydə dəvə ilə gəldi və Öməri salamlayıb, hal-əhval tutdu. Sonra Ömər onun evinə  
getdi. Evində qılınc, mizraq və qalxandan başqa heçnə görməyib dedi: "Bir az əşya  
toplayardın!” Əbu Ubeydə dedi: "Cənnətə girməyimiz üçün bunlar kifayət deyilmi?”

Səad ibn Əmr əl-Cuməhi:

Məlik ibn Dinar rəvayət edir ki, Ömər Şama gəldiyi zaman şəhəri dolaşmış və oradakı  
fəqirlərin adlarının ona bildirilməsini əmr etmişdir. Onların adı təqdim edilərkən isə,  
Ömər onlar arasında Səadın adını oxudu və "Səad ibn Əmr kimdir?” –dedi. Onlar:  
"Valimizdir!”- deyə cavab verdilər. Ömər təəccüblü halda: "Valiniz fəqirdirmi?” Onlar:  
"Bəli! Vallahi ki, o günlərini evində ocaq yandırmadan keçirir.” –dedilər. Ömər bunu  
eşidib ağlamağa başladı, hətta göz yaşları saqqalını islatdı. Sonra ona min dinar  
göndərilməsini əmr edərək dedi: "Məndən ona salam söyləyin və ehtiyaclarından dolayı  
bu pulları ona möminlərin əmiri göndərdiyini bildirin!” Bu pullar Səada çatdıqda isə o  
dedi: "İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun! (Həqiqətən biz Allaha məxsusuq və Onada  
qayıdacağıq!)”
Bunu eşidən zövcəsi dedi: "Nə oldu? Möminlərin əmiri vəfat etdimi?” Səad dedi: "Xeyr,  
bundan daha böyük müsibət oldu. Dünya evimə girdi və "İstədiyini et!” –söylədi!”. Sonra  
Səad  dinarları müsəlman fəqirlərə payladı.

Cəfər ibn Əbu Talib:

Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Cəfər miskinləri sevər, onlarla oturub-durar və onlarla  
həmsöhbət olardı. Bu səbəbdən Rəsulullah (sallAllahu aleyhi və səlləm) onu miskinlərin  
sevimlisi adlandırmışdr. (Hədis üçün bax: Tirmizi, 66; İbn Məcə, 4125)

Ənəs ibn Məlik:

İmam Zuhri rəvayət edir ki, Dəməşqə gəldikdə orada Ənəs ibn Məlik ilə qarşılaşdım.  
Gördüm ki, Ənəs ağlayır. Ondan soruşdum:
- Ey Ənəs, nə üçün ağlayırsan?
Ənəs ibn Məlik (radıyAllahu anhu) buyurdu:
- Peyğəmbərin (sallAllahu aleyhi və səlləm) zamanında gördüklərimi indi tapa bilmirəm.  
Bircə namaz var idi, onu da zay etdilər!

Abdurrahmən ibnul Əsvəd
Nədr ibn İsməil rəvayət edir ki, Əsvəd ailəsi "Cənnət əhli” adlandırılırdı. Abdurrahmən  
ibnul Əsvəd ailənin ən az ibadət edəni kimi tanınırdı. O, gün ərzində yeddiyüz rükət  
namaz qılardı.
Əbu İshəq rəvayət edir ki, Abdurrahmən ibnul Əsvəd Mədinəyə gəldi. Ayağı şikəst idi.  
Səhərə kimi tək ayağı üzərində dayanıb namaz qıldı. İşa namazının dəstəmazı ilə bizə  
sübh namazını qıldırdı.



Zubeyd deyir ki, hər dəfə Abdurrahmən ibnul Əsvəd ilə qarşılaşdıqda bizə belə deyərdi:  
"Allah ilə görüşə hazır olun!”

Fudeyl ibn İyəd:
Yəhyə ibnul Həsən deyir: "Fudeyli nə vaxt görərdimsə, onun halına acıyardım. Bir gün  
onu əlində bir qədər quru xurma ilə gördüm. Əvəzində nəsə almaq üçün onu satmaq  
istəyirdi. Allah ona rəhmət etsin, ona heçnə demədən oradan uzaqlaşdım.”

Əli ibnul Fudeyl ibn İyəd:

Muhəmməd ibn Əbu Osman rəvayət edir ki, Fudeyl ibn İyədin oğlu Əli Sufyən ibn  
Uyeynənin yanında idi. Sufyən Cəhənnəmdən danışdı. Əlinin əlində kağıza bükülmüş nə  
isə var idi. Sufyənin sözlərini eşidib, elə hala qaldı ki, əlindəki yerə düşdü. Sufyən ona  
tərəf çevrilib dedi: "Burada olduğunu bilsəydim, Cəhənnəmdən bəhs etməzdim.” Əli ibnul  
Fudeyl bir müddət özünə gəlmədi.”

Məruf ibnul Həni:

Səid ibn Abdul-Aziz deyir ki, Məruf ibnul Hənidən soruşdum: "Gündə nə qədər zikr  
edirsən?” O dedi: "İki yüz min dəfə. Amma bəzən sayı itirirəm.”

Ubeyd ibn Əbu Lubəbə:

İmam Əuzai deyir: "Ubeydi Kəbəni təvaf edərkən gördüm, çox zəifləmişdir. Ona dedim:  
"Bir qədər də nəfsinin halına acı!” O belə cavab verdi: Möminə məşəqqət gərəkdir.”

Əli ibn Huseyn ibn Əli ibn Əbu Talib (radıyAllahu anhum)

Şueybə ibn Nuamə rəvayət edir ki, Əli ibn Huseyn xəsislikdə ittiham olunurdu. 
Öldüyü vaxt isə onun Mədinədə yüz ailəyə baxdığı üzə çıxdı!

Cərir buyurur: "’Əli ibn Hüseyn öldüyü vaxt kürəyində gecələr kasıblar üçün daşıdığı  
kisələrin izləri var idi.”

ət-Tai buyurur: "Əli ibn Huseyn bir dilənçiyə sədəqə verdikdə, öncə onu öpər, sonra isə  
sədəqəni verərdi.”

Muhəmməd ibn İshəq rəvayət edir ki, Mədinədə bir toplum (fəqir) insan geyinib-
keçinərdi. Lakin bu geyimlərinin onlara kim tərəfindən verildiyini bilməzdilər. Əli ibn  
Huseyn vəfat etdikdə, gecələr onlara gələn bu şeylər daha gəlmədi.

İbn Şubrumə buyurur: "Bir dəfə ona yol yoldaşı oldum, harada təmiz yer görərdisə,  
dərhal orada namaz qılardı.”

Abdurrahmən ibnul Həfs rəvayət edir ki, Əli ibnul Huseyn dəstəmaz alarkən rəngi  
saralardı. Ondan bunun səbəbini soruşduqda isə, belə cavab verərdi: "Bilmirsinizmi,  
kimin hüzuruna çıxıram?”

Osman ibn Əbul As:



Rəvayət edilir ki, Osman demişdir: "Əgər cümə və camaat namazı olmasaydı, evimin  
çardağında bir yer tapar və qəbrə qoyulana kimi oradan çıxmazdım.”

Əbul Aliyə:

Əbu Xalidə rəvayət edir ki, Əbul Aliyə demişdir: "Biz bir kəsin Quranı əzbərləyib sonra  
onu unutmasını ən böyük günahlardan sayardıq.”

Xalid ibn Dinar isə buyurur: "Əbul Aliyə bir kəsin Quranı öyrənib, fəqət onu oxumadan  
yatmasını böyük günah hesab edərdi.”

Bəkr ibn Abdullah əl-Muzəni:

Həmməd ibnus Sələmə rəvayət edir ki, Bəkr ibn Abdullah əl-Muzəni demişdir: "Ana 
öz övladının gözəl rifahı üçün hər bir çətinliyə qatlaşdığı kimi, Uca Allah da qulunun  
gözəl aqibəti üçün ona dəfələrlə fürsət verir.”

Müaviyə ibn Abdul-Kərim buyurur: "Bəkr ibn Abdullahı Ərəfa günü əsr namazından  
sonra qiraət edərkən gördüm. Səsini qaldırmadan gizlicə hönkür-hönkür ağlayırdı.”

İmam əl-İcli:

İmam əl-İcli demişdir: "Mömin üçün tapdığım tək misal – onun, dənizdə bir odun parçası  
üzərində qalıb, qurtulması üçün "Ya Rabb, Ya Rabb!” –deyə yalvaran bir kəsə  
bənzəməsidir!”

Qatadə deyir ki, İmam əl-İcli ticarətlə məşğul olar, qazandığını da kasıblara paylayaraq 
deyərdi: "Əgər belə olmasaydı, mən heç ticarətlə məşğul olmazdım.”

Zuheyr rəvayət edir ki, əl-İcli zəngin idi, lakin malını kasıblara paylayar, qohumlarına  
yardım edərdi. Oruc tutar, iftarını iki tikə çörəklə açardı.

Muhəmməd ibn Sirin:
Həfsə bint Sirin rəvayət edir ki, Muhəmməd anasının yanında ikən susardı. Çox hörmətlə  
davranardı. 

İbn Aun rəvayət edir ki, Muhəmməd ibn Sirin anasının yanında ikən oraya bir nəfər  
girdi. Muhəmmədin susqun olduğunu görüb orada olanlardan soruşdu: "İbn Sirinə nə  
olub? Xəstələnibmi?” Orada olanlar dedi: "Xeyr, sadəcə anasının yanında bu cür olur!”

İbn Şəuzəb deyir ki, İbn Şirin günaşırı oruc tutardı.

Ummu Abbad deyir: "Biz Muhəmməd ibn Şirin ilə qonşu idik, gündüz gülməsini, gecə isə  
ağlamasını eşidirdik.”

İbn Aun deyir ki, camaat namazının vaxtı gəldi. İbn Sirin dedi: "Quran hafizləri önə  
çıxsın!” Sonra ondan nə üçün imam dayanmadığını soruşduqda o dedi: "Qorxdum ki,  
namazdan sonra insanlar "İbn Sirin bizə imam dayandı!”- söyləyərlər.”



İbn Zuheyr danışır ki, İbn Şirin ölümü xatırladığı zaman bütün orqanları sanki  
fəaliyyətini dayandırırdı.

Bəkr ibn Abdullah əl-Muzəni buyurur: "Kimsə dövrümüzün ən elmli insanını görmək  
istəyirsə Həsənul Bəsriyə baxsın, biz ondan daha elmli digər birinə rast gəlmədik. Kim  
dövrümüzün ən müttəqi olanını görmək istəyirsə Muhəmməd ibn Sirinə baxsın, o hətta  
şübhədə qaldığı məsələləri də tərk edərdi. Kim dövrümüzün ən abid insanını görmək  
istəyirsə Sabit əl-Bunəniyə baxsın. Biz ondan daha abid birini görmədik, o isti günləri  
tez-tez oruc tutardı. Kim də dövrümüzün ən hafiz və eşitdiyi hədisləri ən gözəl şəkildə  
nəql edən kəsi görmək istəyirsə Qatadəyə baxsın.”

Abdullah ibnul Həsən:
Salih deyir ki, anam vəfat etdi. Abdullah ibnul Həsən gəlib mənə dedi: "Əgər bu müsibət  
sənə bir ibrətdirsə, bu sənin üçün nemətdir. Əks halda bil ki, nəfsinin müsibəti daha  
ağırdır.”

Muhəmməd ibnul Vasi:
Cəfər ibn Suleyman rəvayət edir ki, Muhəmməd ibnul Vasi dedi: "Dünyada ccamaatla  
namaz qılmaq və (müttəqi) dostlarla görüşməkdan başqa heç bir həzz qalmamışdır.”

Əbu İmran əl-Cəuni deyir ki, məsciddə əyləşmikdik. Bir nəfər gəlib dedi: "Ey məscid əhli!  
Vallahi ki, Allah Cənnəti də, Cəhənnəmi də siz insanlar ilə dolduracaqdır. Biz onun bu  
sözünə ağladıq!”

Əbu Rac’a:
İbn Əuf rəvayət edir ki, Əbu Rac’a demişdir: "Kim məndən hər hansısa bir şeyi örnək  
götürmək istəyirsə, bilsin ki, mən gündə beş dəfə Rəbbim üçün səcdəyə qapanardım!”

Ata İbnul Yəsar:
İmam Məlik rəvayət edir ki, bir dəfə Ata ibnul Yəsar bir nəfərin məsciddə nəsə satdığını  
görür və onu çağıraraq deyir: "Bura Axirət bazarıdır, sən onu satmaq üçün dünya  
bazarına get!”

Səid ibnul Cubeyr:

Səid ibnul Cubeyr bir gün Əbus-Səvvara məktub yazır və məktubunda buyurur: "Əziz  
qardaşım, insanlardan çəkin və nəfsini onlardan qoru! Çətin vəziyyətə düşmüş bir kəsi  
görsən, sənə lütf etdiyinə görə Allaha həmd et! Şeytandan əmin olma, o səni etdiyin  
əməllər ilə aldadar!”

Qasim ibn Əbu Eyyub rəvayət edir ki, Səid ibnul Cubeyrin ağlamaqdan gözləri  
zəifləmişdir.
AbdulMəlik ibn Əbu Suleymən bildirmişdir ki, Səid ibnul Cubeyr hər iki gecədə Quranı  
xətm edərdi.
Qasim ibn Əbu Eyyub rəvayət edir ki, Səid ibnul Cubeyr namazda ikən bu ayəni iyirmi  
dəfədən çox təkrar etdi: "Allahın hüzuruna qaytarılacağınız gündən qorxun! Sonra hər  
kəsə qazandığının əvəzi büsbütün veriləcək və onlara zülm olunmayacaqdır. (Bəqərə  
surəsi, 281)”



Rəvayət edilir ki, Səid ibnul Cubeyr demişdir: "O qədər müsibətə düçar oldum ki, müsibət  
ilə qarşılaşmadığım gün – Rəbbimin məni təkr etdiyini zənn edərdim.”

Cəfər rəvayət edir ki, Səid ibnul Cubeyrdən "İnsanların ən abidi kimdir?” – deyə  
soruşuldu, o belə cavab verdi: "Günahlarına görə narahat olan, onları xatırladıqca  
əməllərini kiçik görən kəsdir.”

Hiləl ibnul Xattab rəvayət edir ki, Səid ibnul Cubeyr hər il bir dəfə ümrə, bir dəfə də həcc  
edirdi.
Hiləl rəvayət edir ki, Səid ibnul Cubeyr Kəbədə ikən bir rükətdə bütöv Quranı xətm etdi.

Məlik ibn Dinar:
Cəfər ibn Abdullah rəvayət edir ki, Məlik ibn Dinar "Əgər Biz bu Quranı dağa nazil  
etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin” 
(Həşr surəsi, 21) ayəsini oxuduqda hönkürtü ilə ağladı və dedi: "And içirəm ki, Quran  
oxuduqda qəlbi titrəyəməyən bir qul Qurana iman etmiş olmaz!”

Cəfər ibn Abdullah rəvayət edir ki, Məlik ibn Dinar dedi: "Ey Quran əhli! Quran  
qəlbinizə nələri əkdi? Bilin ki, Quran möminin ilk baharıdır. Necə ki, yerin baharı  
yağışdır, o toxum olan yerə düşdüyündə, yer nə qədər sərt olsa da, toxum cücərib  
çıxacaqdır. Beləcə, Quran da möminin qəlbinə toxum əkər. Ey Quran əhli! Quran qəlbinizə  
nələri əkdi? Hardadır, bir-iki surə əzbərləyənlər? Həmin surələrə nə qədər əməl etdiniz?”

Rəvayət edilir ki, Məlik ibn Dinar demişdir: "Əgər yatmamağı bacarsaydım,  
yatmazdım. Çünki qorxuram ki, əzab yuxuda ikən gələr. Bəzi köməkçilər tapsaydım,  
onları yer üzünə yayar və "Ey insanlar, alov yaxınlaşır!”-demələrini tapşırardım”

Məlik ibn Dinar demişdir: "Yaşayış olmayan ev xarabalıq olduğu kimi, hüznlənməyən  
qəlb də xarabalıqdır.”

Cəfər İbn Abdullah rəvayət edir ki, bir gün Məlik ibn Dinar hüznlü bir səslə: "Ey Cənnət  
və Cəhənnəm əhlinin kimlər olduğunu bilən Allahım, görəsən Məlik hansılardandır?”-  
deyərək ağlayırdı.

Osman Əbu İbrahim rəvayət edir ki, Məlik ibn Dinar bir gün dostuna dedi: "Ürəyim təzə  
çörəklə qaymaq istəyir. Dostu dərhal gedib, onları tapdı və gətirib Məlikə verdi. Məlik  
təzə çörəyə baxıb dedi: "Qırx ildir, nəfsim səni istədi, lakin ona qalib gəldim. İndi sən  
mənə qalib gəlmək istəyirsən?” və onu yeməyib geri qaytardı.”

Cəfər rəvayət edir ki, Məlikin zövcəsi vəfat edəndə ona dedi: "Evlənmək istəyərsənmi?  
Məlik ibn Dinar belə cavab verdi: "Bacarsam nəfsimi də boşayacam!”

Rabi ibnul Xeysəm:
Bəşir rəvayət edir ki, bir gün Rabi ibnul Xeysəmgildə gecələdim. Namaza qalxdı və  
"Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi, ölümlərindən sonra da iman  
gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər? Nə pis mühakimə  
yürüdürlər! (Casiyə surəsi, 21)” ayəsini oxuyub hönkürtü ilə ağladı və başqa ayəyə keçə  
bilmədi.
Hammad deyir ki, biz səhər Rabini gördükdə, gecə yatmadığını anlayırdıq.



Bişr ibnul Həris rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəmin yanında bir kəsdən söz açıldı, o dedi:  
"Allahı xatırlamaq, kimisə xatırlamaqdan daha xeyirlidir!”
Asim rəvayət edir ki, Rabiyə deyildi: "Dostların şeirlərdən misallar gətirir, lakin sən heç  
şeir söyləmirsən!” Rabi belə cavab verdi: "İstəmirəm ki, Qiyamət günü kitabımı açıb  
mənə şeir oxusunlar!”
Bəkr ibn Məiz rəvayət edir ki, Rabidən "Necə sabahladın?” –soruşduqda, o demişdir:  
"Zəif və günahkar olaraq, ruzimi yeyir və əcəlimi gözləyirəm!”
Abdullah rəvayət edir ki, soyuq bir qış gecəsi idi. Rabinin qapısına bir dilənçi gəldi. Rabi  
ibn Xeysəm onun çox nazik geyindiyini görüb, əynindəki qiymətli köynəyini çıxardı və  
ona verərək bu ayəni oxudu: "Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail  
olmayacaqsınız. Siz nə xərclədiyinizi, şübhəsiz ki, Allah bilir.”(Ali İmran surəsi, 91)
Əbu Vail rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəmin yanına gedib: "Səninlə birlikdə Allahı həmd  
və zikr etmək üçün gəldik!” –dedikdə, o dedi: "Allahummə, sənə həmd olsun ki, onlar  
"Səninlə birlikdə içki içməyə gəldik!”- söyləmədilər.”
İbnul Museyyəb rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəmin atı oğurlandı. Ona dedilər: "Oğru 
üçün bəddua et!” Rabi əlini açıb belə dua etdi: "Allahummə, əgər zəngindirsə qəlbini 
mal sevgisindən təmizlə, əgər fəqirdirsə onu zəngin et!”
Bəkr ibn Məiz rəvayət edir ki, Rabi öz xidmətçisinə deyərdi: "İşlərin yarısı sənə, yarısı  
da mənə aiddir. Qoy çöpləri süpürmək də, mənə aid olsun!”
Bəkr ibn Məiz rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm otuz min dirhəmə bir at almışdır, bir  
yerdə atını bağladı, köləsini ot yığmağa göndərdi, özü isə namaza durdu. Köləsi  
qayıtdıqda atın harada olduğunu soruşdu. Rabi oğurlandığını xəbər verdikdə, köləsi dedi:  
"Atı gözünün önündə oğurladılar?” Rabi dedi: "Mən Allaha dua edirdim, heç bir şey məni  
bundan ayıra bilməzdi.” Sonra isə belə dua etdi: ”Allahummə, zəngindirsə onu islah et,  
fəqirdirsə onu zəngin et!” Və bu duasını üç dəfə təkrarladı.
Rabi ibn Xeysəm buyurur: "Xeyir istəyib, şərdən sığınmaq, yaxşılığı əmr edib,  
pisliklərdən çəkindirmək, eləcə də Lə iləhə illəllah, Əlhəmdulilləh, Allahu Əkbər,  
SubhənAllah və Quran ayələrindən başqa heç bir sözdə xeyir yoxdur.”
Övladı rəvayət edir ki, atamın bütün əməlləri gizli idi, hətta Quran oxuduqda kimsə  
yanına gələrdisə, paltarı ilə Quranı örtərdi.
Səid ibn Məsruk rəvayət edir ki, Rəbi ibn Xeysəm öz-özünə dedi: "Ey ətim, "Elə ki yer  
lərzəyə gəlib parça-parça olacaq,sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcəkvə o  
gün Cəhənnəm gətiriləcək” (Fəcr surəsi, 20-23) – həmin an sən nə edəcəksən?

Əbul Vail rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud ilə gəzintiyə çıxdıq. Yanımızda Rabi ibn  
Xeysəm də var idi. Bir dəmirçiyə rast gəldik. Abdullah ibn Məsud kömür olmuş dəmirlərə  
baxdı, Rəbi də onlara ibrətlə baxırdı. Sonra Firat çayının kənarında böyük bir ocaq  
qalandığı yerə gəldik. Abdullah ibn Məsud alovun göyə yüksələn şölələrini, ətrafa yayılan  
qığılcımlarını gördükdə bu ayəni oxudu: "Onlar (Cəhənnəm) odunu uzaq məsafədən  
gördükdə belə onun necə qəzəblə qaynamasını duyar və uğultusunu eşidəcəklər. Onlar  
əlləri qoynunda bağlı halda onun dar bir küncünə atıldıqları zaman ölüm diləyərlər.  
(Onlara deyilər:) "Bu gün özünüzə bir ölüm deyil, çoxlu-çoxlu ölümlər istəyin!” (Furqan  
surəsi, 12-14)” Bu an Rabi ibn Xeysəm yerə yıxıldı. Biz onu götürüb evinə gəldik.  
Abdullah İbn Məsud Zöhr namazına qədər gözlədi, o özünə gəlmədi. Əsr namazına qədər  
gözlədi, o yenə ayılmadı. Nəhayət, gecə ikən özünə gəldi və Abdullah ibn Məsud öz evinə  



qayıtdı.
Yasin əz-Zeyyad rəvayət edir ki, bir kəs Rabiyə dedi: "Səndən daha xeyirli bir adamı  
mənə göstərə bilərsənmi?” Rabi dedi: "Danışığı zikr, susması təfəkkür, addımı isə  
tədəbbür olan kəs məndən daha xeyirlidir.”
Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud Rabi ibn Xeysəmin evinə gəldikdə, içəri girərkən  
deyərdi: "Müjdə olsun, muhsinlərə...”
Əbu Xeyyan atasının belə dediyini rəvayət edir: "Heç vaxt Rəbi ibn Xeysəmin dünyadan  
danışdığına şahid olmadım, sadəcə bir dəfə demişdir: "Neçə məscidiniz var?””
Rəvayət edilir ki, Rabi ibn Xeysəmin yanında bir nəfərdən söz açıldı. Rabi dedi: "Mən öz  
nəfsimdən razı deyiləm ki, özümü qoyub başqasını qınayım. İnsanlar öz günahlarından  
əmin oldular, lakin başqalarının günahlarının təlaşına düşdülər.”
Nuseyr rəvayət edir ki, bir gün Rabi ibn Xeysəm ağlamağa başladı. O qədər ağladı ki,  
saqqalı da islandı, sonra isə (səhabələri qəsd edərək) dedi: "Elə kəslər gördük ki, biz  
onların yanında bir oğrunun misalındayıq!”
İbrahim ət-Teymi rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm ilə iyirmi il dostluq etdim, ondan  
utanılası bir kəlmə belə eşitmədim.
Munzir əs-Səuri rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm bir nəfərə belə nəsihət etdi: "Ey Allahın  
qulu! Bildiyin şeylərdə Allahdan qorx, bilmədiyin şeyləri isə bilənlərə həvalə et. Çünki  
alimlər günahlardan daha çox həzər edərlər. Bu gün xeyirliləriniz xeyir ilə üstün olmadı,  
əksinə şərdən qorunmaqla üstün oldu. Yoxsa lazımınca xeyirə tabe olmur, şərdən də  
lazımınca uzaq durmurlar. Muhəmmədə (sallAllahu aleyhi və səlləm) nazil edilmiş hər  
şeyi dərk etməmiş, hər oxuduğunuzu da anlamamısınız. İnsanlara gizli qalan günahlar  
Allaha əyandır. Onların əlacını axtarın. Bilin ki, günaha bir daha qayıtmamaq üzrə  
edilən tövbə ən böyük əlacdır.”
Aməş rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm dəmirçilərin yanına getdikdə, köz olmuş dəmirlərə  
baxar və huşunu itirərdi. Mən də ona bənzəmək üçün dəmirçilərin yanına getdim, lakin  
mənə heç bir xeyri olmadı.
Abdul-Məlik əl-İsfəhəni rəvayət edir ki, bir gün Rabi ibn Xeysəm dostlarına dedi:  
"Dərdin, əlacın və şəfanın nə olduğunu bilirsinizmi?” Dostları: "Xeyr!”- dedikdə, Rabi  
buyurdu: "Dərd günahdır, əlac istiğfardır, şəfa isə bir daha həmin günaha qayıtmamaq  
üzrə edilən tövbədir. ”  
Sufyən atasından nəql edir ki, Rabi ibn Xeysəm demişdir: "Mömin bir kəsin – ölümdən  
daha xeyirli bir gözləyəni yoxdur!”
Əbu Ubeydə rəvayət edir ki, Abdullah ibn Məsud (Allah ondan razı olsun) Rabi ibn  
Xuseym ilə birlikdə olduqda yanlarına üçüncü bir kəs buraxılmazdı. Abdullah ibn Məsud  
deyərdi: "Əgər Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) səni görsəydi, səni  
sevərdi. Hər dəfə səni gördükdə mənə Allaha yönələn kəsləri xatırladırsan!”
İbn Hibbən rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm iflic olduğu üçün iki nəfərin arasına girib 
məscidə gəlirdi. İbn Məsudun dostları ona demişdir: "Axı sənin üçün rüsxət vardır, sən 
evində qıl!” Rabi isə bel əcavab vermişdir: "Doğrudur. Amma mən müəzzinin bu  
sözlərini eşitdim: "Həyyə Aləs-Saləh! - Namaza tələsin” Sizdən kim müəzzinin bu sözünü  
eşidərsə, olduğu haldan asılı olmayaraq ona tabe olsun...”
İbn Said deyir ki, Rabi ibn Xeysəm məscidimizə gəldi. Atını bağlayıb, namaz qılmaq  
üçün içəri girdi. Heyvanını oğurladılar. Çıxarkən onu bizdən soruşdu. Biz də: "Bilmirik,  



oğruya bəddua et!”-dedik. O isə belə cavab verdi: "Tərk edin onu, nə bilirsiz bəlkə tövbə  
etdi və Allah da onun tövbəsini qəbul etdi!”
Muhəmməd adlı birisi rəvayət edir ki, Rabi ibn Xeysəm səcdədə ikən sərçələr onun  
atılmış bir paltar olduğunu zənn edər, gəlib üzərinə qonardılar.

Uveys ibn Amir:
Rəvayət edilir ki, Ömər ibnul Xattabın yanına Yəməndən əlavə qoşun gəldikdə onlardan:  
"Uveys ibn Amir aranızdadırmı?” – deyə soruşdu və Uveysin yanına gələrək dedi: "Sən  
Uveys ibn Amirsənmi?” Uveys dedi: "Bəli.” Ömər dedi: "Sən Murad qəbiləsinin Qaran  
qolundansanmı?”  Uveys dedi: "Bəli.” Ömər dedi: "Sən albinizm (Orqanizmdə piqment  
azlığı nəticəsində dəri və saçların həddən artıq ağlığı) xəstəliyinə yoluxmuşdun, bu  
xəstəlikdən sağaldın, lakin bədənində dirhəm böyüklükdə bir ləkə qaldı. Elə deyilmi?” 
Uveys dedi: "Bəli.” Ömər dedi: "Sənin anan varmı?” Uveys dedi: "Bəli.”

Ömər ibnul Xattab bunları eşitcək buyurdu:
- ‘Bir gün Rasulullahın (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə dediyini eşitdim:
- "Sizə Yəmən əhlindən olan əlavə qoşunla birlikdə Murad qəbiləsinin Qaran qolundan  
olan Uveys ibn Amir adlı bir kişi gələcək. Onda albinizm xəstəliyi olmuş, bu xəstəlikdən  
sağalmış və bədənində dirhəm böyüklükdə bir ləkə qalmışdı. Onun çox yaxşı baxdığı bir  
anası var. O Allaha and içdiyi zaman Allah onun andını həyata keçirər. Əgər ondan sənin  
üçün bağışlanma diləmək fürsəti əldə etsən, bundan yararlan!”
İndi sən mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə!’

Uveys onun üçün Allahdan bağışlanma dilədi. Ömər dedi: "Harada yaşamaq istəyirsən?”  
Uveys: - ‘Kufədə.’- deyə cavab verdi. Ömər dedi: "Sənin barəndə Kufə valisinə məktub  
yazımmı?” Uveys ibn Amr dedi: "Qara camaat arasında olmaq mənim üçün daha  
xoşdur.” Bir il sonra Kufədən bir nəfər həcc ziyarətinə gedir. Ömərlə görüşdükdə, Ömər  
ondan Uveysi soruşur. Kişi deyir: "Mən ondan ayrılanda köhnə bir evdə qalırdı və ərzağı  
da qıt idi.” Ömər ibnul Xattab buyurdu: Bir gün Rasulullahın (sallAllahu aleyhi və  
səlləm) belə dediyini eşitdim: "Sizə Yəmən əhlindən olan əlavə qoşunla birlikdə Murad  
qəbiləsinin Qarən qolundan olan Uveys ibn Amir adlı bir kişi gələcək. Onda albinizm  
xəstəliyi olmuş, bu xəstəlikdən sağalmış və bədənində dirhəm böyüklükdə bir ləkə  
qalmışdı. Onun çox yaxşı baxdığı bir anası var. O Allaha and içdiyi zaman Allah onun  
andını həyata keçirər. Əgər ondan sənin üçün bağışlanma diləmək fürsəti əldə etsən,  
bundan yararlan!”
Kişi Uveys ibn Amirin yanına gələrək deyir: " Mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə!”
Uveys buyurur:"Sən xeyirli bir səfərdən qayıtdın. Sən mənim üçün dua et." Sonra isə dedi:  
"Ömərlə qarşılaşmadın ki?” Kişi: - Bəli, qarşılaşdım.- deyir.  Uveys bu kişi üçün də  
Allahdan bağışlanma diləyir. İnsanlar onun kim olduğunu anlayanda isə, Uveys  
insanların əlindən oranı tərk etdi və ölüncəyə qədər görünmədi.

Rasulullah (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurur:



- Həqiqətən tabiinlərin ən xeyirlisi Uveys adlı bir kişidir. Onun bir zaman bədənində bir  
ağ ləkə vardır. Ona əmr edin ki, sizin üçün bağışlanma diləsin! (Muslim, 223, 224, 225,  
2542)

Useyr ibnul Cəbir danışır ki, Kufədə bir məclisdə idik. Məclis dağıldı, lakin hələ də orada  
bir neçə kəs qalmışdır. Onların arasında bir nəfər var idi ki, onun kimi gözəl nitqli digər  
bir kəs görməmişdir. Ona heyran olmuşdum. Dostlarıma: "Bunu tanıyırsızmı?” –dedim.  
Onlardan biri: "Bu Uveys ibnul Amrdir!” –söylədi. Evinin harada olduğunu öyrənib  
oraya yollandım. Ona dedim: "Nə üçün insanlar arasına çıxmırsan?” O dedi: "İnsanlar  
arasına çıxmaq üçün heç bir geyimim yoxdur!” Bəzi insanlar da Uveysin bu halını daim  
lağ edərdilər. Mən dedim: "Bu köynəyimi götür və geyin!” O: ”Xeyr, bunu geyinsəm daha  
çox lağ edərlər!” –dedi. Mən israr etdim, nəhayət o qəbul etdi və geyinib insanlar arasına  
çıxdı. Onlar da Uveysi lağ etməyə başladılar. O geri yanıma qayıdıb əynindəkini çıxardı  
və dedi: "Gördünmü?”
Mən də onların yanına gedib, sərt bir şəkildə: "Axı bu adamdan nə istəyirsiz? Çılpaq olur  
lağ edirsiz, geyinir lağ edirsiz!”-dedim.

Atə rəvayət edir ki, Uveys ibnul Amrin yanında həccdən bəhs edildi. Ona dedilər: "Həcc  
etmisənmi?” O: "Xeyr!”-dedi. Dedilər: "Bəs nə üçün həcc etmirsən?” Uveys bu sualın  
qarşısında sükuta daldı. Orada onlardan biri dedi: "Minik məndən!” Digəri dedi: "Həcc  
etmək üçün lazım olan xərc də məndən” Üçüncü biri isə dedi: "Azuqəsi də məndən!” Beləcə  
Uveys bunu qəbul edərək həcc etdi.

Əsvəd ibnul Yezid:
Əbu İshəq rəvayət edir ki, Əsvəd ibnul Yezid  Həcc və Ümrə etmək üçün səksən dəfə  
Məkkəyə səfər etmişdir.
Əli ibnul Mudrik rəvayət edir ki, bir gün Alqamə ibnul Qeys Əsvəd ibnul Yezidə dedi:  
"Nə üçün bədəninə bu qədər əziyyət verirsən?” Əsvəd dedi: "Onun rahatlığı üçün!”

Məlik ibnul Miğval:
Abdullah ibn İdris rəvayət edir ki, Məlik namaza təkbir gətirməyə hazırlaşarkən ona  
dedilər: "Neçə rükətin qaldı?” O dedi: "Hələ yarısı qalıb – iki yüz əlli rükət!”

Əbul Əxvas:
Əbul Əxvas buyurur: "Misirə gedən kimsə – orada yaşayan səhabənin namaz qılarkən,  
arı uğultusuna bənzər səsini eşidərdi. Onlar bu qədər Allahdan qorxduqları halda, necə  
olur ki, indikilər özlərindən bu qədər əmindilər?!”

İmam Məsruk:
Əbu İshəq rəvayət edir ki, Məsruk Həccdə olarkən səcdə vəziyyətində yatardı.
Abdullah rəvayət edir ki, Məsruk demişdir: "Bir kəsə elm olaraq təqva, cəhalət olaraq  
elmi ilə öyünməsi yetər.”
Aməş rəvayət edir ki, Məsruk demişdir: "Addığınız hər addımda ya bir savab, ya da bir  
günah vardır.”
Xaffəf ibn Əbu Səria rəvayət edir ki, Məsruk demişdir: "Dünyada ən çox qibtə ediləcək  



bir şey vardır ki, o da qəbrində hüzur içində olub, əzabdan qorunmuş mömindir.”
Ənəs ibn Sirin rəvayət edir ki, Məsrukun zövcəsi demişdir: "Məsruk ayağları şişənədək  
namaz qılardı, mən də oturub onun bu halına ağlayardım!”
Talha rəvayət edir ki, Məsruk demişdir: "Müsibətlərə səbr edən möminlər Qiyamət günü  
dünyadakı müsibətlərə səbr etdiklərinin əvəzi olaraq mükafat alacaqlarını bildikləri  
üçün, dünyada ikən dərilərinin qayçı ilə kəsilməsini arzu edərlər.”

Amr ibn Utbə:
Aməş rəvayət edir ki, Amr ibn Utbə demişdir: "Allahdan üç şey istədim. Onlardan ikisini  
mənə verdi. Birini də verəcəyi ümidi ilə yaşayıram. Zahid olmağı istədim. Namaz qılmaq  
üçün mənə qüvvət verməsini istədim, verdi. Və bir də şəhid olmağı istədim, onu mənə nəsib  
edəcəyi ümidi ilə yaşayıram.” (O, həqiqətən də, şəhid oldu! – tərc.)

Muslim ibn Cəfər:
Muhəmməd ibn Bişr rəvayət edir ki, Muslim İbn Cəfər demişdir: "Dünyaya qarşı oruc  
tut, qoy iftarın ölüm olsun. Dünyada səbr ilə yarasını müalicə edən bir xəstə kimi ol!”

İbrahim ət-Teymi:
Əbu Xayyan rəvayət edir ki, İbrahim ət-Teymi demişdir: "Hər söylədiyimi əməlimlə  
müqayisə etdiyimdə, yalançı olmaqdan qorxardım”
Məruf ibnul Vasil rəvayət edir ki, İbrahim ət-Teymi qissə danışar, Əbu Vail də onu  
dinləyib ağlayardı.
Sufyən ibn Uyeynə rəvayət edir ki, İbrahim ət-Teymi demişdir: "Nəfsimi Cəhənnəmdə  
fərz etdim. Boynuna zəncirlər bağlanmış halda əzab görür, Zəqqum yeyir və irin içirdi.  
Nəfsimə dedim: "Nə isə istəyirsənmi?” O dedi: "Tez dünyaya qayıt və elə bir əməl et ki,  
mən bu əzabdan qurtulum!” Daha sonra nəfsimi Cənnətdə fərz etdim. Hurilər ilə birlikdə  
idi, əynində isə ipəkdən geyim vardı. Nəfsimə dedim: "Nə isə istəyirsənmi?” O dedi:  
"Dünyaya qayıt və elə bir əməl et ki, bu nemətlər artsın.” Mən isə ona dedim: "Ey nəfsim,  
hələki dünyadasan, bu arzularını gerçəkləşdir!””
İmran rəvayət edir ki, İbrahim ət-Teyminin yanına gəldim. Ağlayırdı. Nə üçün ağladığını  
soruşduqda belə cavab verdi: "Ölüm mələyini gözləyirəm, amma bilmirəm məni Cənnətlə  
müjdələyəcək, yoxsa Cəhəmmənlə?!”
Aməş deyir ki, bir cənazə olanda, kimi dəfn edəcəyimizi bilməzdik. (Ölünümü, yoxsa  
İbrahim ət-Teymini?! – tərc.)

Həris ibnul Qeys:
Rəvayət edilir ki, Həris ibnul Qeys demişdir: "Axirət işi gördüyün zaman ayağa qalx,  
dünya işi gördüyün zaman isə ondan vaz keç. Saleh bir əməli sabaha saxlama. Namaz  
qılarkən, şeytan gəlib: "Sən özünü göstərmək üçün namaz qılırsan!” – dediyi zaman  
namazını uzat!”

Əbu Vail:
Asim rəvayət edir ki, günlərin birində Əbu Vailin evində səcdədə ikən belə dediyini  
eşitdim: "Allahummə, məni bağışla. Məni bağışlasan, lütfünlə bağışlamış olarsan. Əgər  
mənə əzab versən, heş vaxt zülm etməzsən.” Sonra isə hönkürtü ilə ağlama başladı.  
Övladını itirənlər kimi ağlayırdı.

Əbu Meysərə:
Əbu İshəq rəvayət edir ki, Əbu Meysərə bir gün yatağına uzanarkən dedi: "Kaş ki, heç  



doğulmayardım!” Zövcəsi ona dedi: "Nə üçün belə deyirsən? Uca Allah sənə hidayət  
vermədimi?” Əbu Meysərə dedi: "Bizə Cəhənnəmə girəcəyimiz xəbər verilmişdir, lakin  
oradan çıxıb-çıxmayacağımız xəbər verilməmişdir.” (Bu ayəni qəsd edir: "İçinizdən hər  
kəs oraya varid olacaqdır. Bu, Rəbbinin əzəldən müəyyən etdiyi qəti bir qərardır. (Məryəm  
surəsi, 71)” – tərc.)

Əbu Abdurrahmən əs-Suləmi:
Rəvayət edilir ki, Əbu Abdurrahmən əs-Suləmi Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və  
salamı olsun): "Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu öyrədəndir. (Buxari, Kitəbu  
Fədailil Quran, 4740)”- hədisini söylədikdən sonra: "Məni burada oturdan bax bu  
hədisdir”- deyərək Kufə məscidində qırx il Quran öyrətmişdir.

Əbu İshəq:
Aun İbn Abdullah Əbu İshəqa deyir: "Özündən sonra nə qoyub gedirsən?” Əbu İshəq  
deyir: "Bir rükətdə Bəqərə surəsini oxuyurdum, onu qoyuram!” 

Muhəmməd ibnul Munkədir:
İbn Uyeynə rəvayət edir ki, Muhəmməd ibnul Munkədirdən soruşdular: "Ən çox sevdiyin  
əməl hansıdır?” O dedi: "Möminləri sevindirmək!” 

Səlləm ibnul Munzirin:
Həmməd ibnuz-Zeyd deyir ki, Səlləm ibnul Munzirin yanına daxil oldum. Can üstə idi.  
Onun bu halı məni kədərləndirdi. Bu vaxt müəzzinin azan səsi eşidildi. Səlləm ibnul  
Munzir müəzzinin sözlərini təkrar etməyə başladı. Elə ki, müəzzin şəhadət gətirməyə  
başladı, Səlləm də şəhadət gətirdi və vəfat etdi!

Urvə ibnuz-Zubeyr:
Hişəm ibn Urvə rəvayət edir ki, atamın ayağı kəsilərkən o belə dua etdi: "Allahım,  
etdiklərin nə gözəldir. Mənə iki ayaq, iki əl verdin. Onlardan biri aldın. (Başqa rəvayətdə:  
"Həqiqətən, Sən çoxunu verdin, azını aldın! – tərc.)”
Hişəm rəvayət edir ki, atam qırx il günlərini oruclu keçirdi, elə oruclu ikən də ruhunu  
təslim etdi!

İmam Tavus:
Abdullah ibn Bişr rəvayət edir ki, Tavus məscidə getmək üçün bazardan keçərkən,  
ütülmüş heyvan başlarını görər və cəhənnəm əhlini xatırladığı üçün o gün yemək yeyə  
bilməzdi.
Abdurrazzaq atasından rəvayət edir ki, çovğun və buludlu bir qış səhəri idi. Yəmənin  
valisi Muhəmməd ibn Yusuf (və ya Eyyub ibn Yəhyə) Tavusun yanına gəldikdə, onu  
səcdədə tapdı. (Soyuq olmasın deyə) üstünə bir şey salınmasını əmr etdi. Üzərinə saldıqda  
isə o başını belə qaldırmadı, fəqət salam verib namazı bitirdikdə üzərinə salınmış şeyi  
gördü və onu bir tərəfə qoyub evinə getdi.

Ata ibn Əbu Rabah:
İbn Cureyc rəvayət edir ki, Ata ibn Abu Rabah yaşlandığı və zəiflədiyi üçün bir rükətdə  
Bəqərə surəsindən iki yüz ayə oxuyurdu. 

Mücahid:
Leys rəvayət edir ki, Mücahid demişdir: "Kim nəfsini zəlil edərsə, dini əzizləşər. Kim 
nəfsini əzizləyərsə, dini zəlilləşər.” 



Həris ibnul Qeys:
Rəvayət edilir ki, Həris ibnul Qeys demişdir: "Dünyadan bir ehtiyacın olsa tövbə et,  
Axirət ehtiyacını isə Allahdan dilə!”

İbrahim ibn Ədhəm:
Əbu Muaviyə rəvayət edir ki, İbrahim ibn Ədhəm demişdir: "Allah ilə öz arana başqa bir  
nemət verən daxil etmə. Əks halda borcun çoxalar!”
Rəvayət edilir ki, İbrahim ibn Ədhəm demişdir: "Məşhurlaşmağı sevən Allahı qəlbən  
təsdiq etməmişdir!”

İbn Muxeyriz:
Raca ibn Əbu Sələmə rəvayət edir ki, İbn Muxeyriz nəsə almaq üçün dükana girdi. Bir 
nəfər satıcıya – "Bilirsənmi kimdir? İbn Muxeyrizdir!” – dedi. Bunu eşidən ibn 
Muxeyriz dedi: "Biz bura pulumuz ilə nəsə almağa gəldik, dinimiz ilə deyil!”

Atə əl Xorasani:
Abdurrahmən İbnul Yezid rəvayət edir ki, Atə əl-Xorasani ilə cihada yollandıq. Gecəni  
namazda keçirdi. Gecənin üçdə biri və ya yarısı keçdikdən sonra çadırına gəlib dedi: "Ey  
Abdurrahmən ibnul Yezid, Ey Hişəm, Ey Yezid, ey filankəs ... Dəstəmaz alın və namaza  
qalxın. Gecə qalxıb namaz qılmaq, gündüzləri oruc tutmaq –  (cəhənnəmdə) qan və irin  
içməkdən, qızğın dəmirlərin bədəninizə basılmasından daha asandır.”

Yezid ibnul Mərsəd:
İbn Cəbir deyir ki, Yezid ibn Mərsəddən "Nə üçün daim gözlərin yaşlıdır?” – soruşdum. O  
dedi: "Əziz qardaşım, Uca Allah ona asi olacağımız təqdirdə bizi Cəhənnəmdə həbs  
etməklə hədələmişdir. Əgər o bizi hamamda həbs  etməklə təhdid etsəydi belə, bizim  
gözlərimiz qurumamalı idi.” 
Yezid ibnul Mərsəd ailəsinin yanında da bu halda olardı. Qarşısına yemək qoyular, bu hal  
onun yeməsinə mane olardı. Zövcəsi bunu gördükdə ağlayardı, onların nə üçün ağladığını  
bilməyən uşaqları da ağlamağa başlayardı. Bəzən zövcəsi deyərdi: "Sənin bu hüznündən  
dolayı gözlərimiz nurlanmadı”

Əbu Muslim əl-Xauləni:
Yezid ibn Yezid ibnul Cəbir rəvayət edir ki, Əbu Muslim əl-Xauləni demişdir: "Allahı elə  
zikr edin ki, cahillər sizi dəli zənn etsinlər!”
Şurahbil ibn Muslim rəvayət edir ki, Əbu Muslim əl-Xauləni bir xarabalığın yanından  
keçərkən oraya xitab edərək dedi: "Ey xarabalıq olan ev! İçində yaşayanlar haraya  
getdilər? Özləri artıq getdi, geriyə isə sadəcə etdiyi əməlləri qaldı. Şəhvətləri kəsildi,  
günahları isə əbədi qaldı. Ey Adəmoğlu, günahları tərk etmək, tövbə etməkdan daha  
asandır!”

Şurahbil ibn Muslim rəvayət edir ki, iki nəfər Əbu Muslim əl-Xauləninin evinə gəlir,  
onun məsciddə olduğunu söyləyirlər. Onlar məscidə gedib, Əbu Muslimin namaz qıldığını  
görürlər. Onu gözlədikləri müddətcə rükətləri saymağa başlayırlar. Və dörd yüz rükət  
qıldığını sayırlar.

Səid ibnul Museyyəb:
İmran rəvayət edir ki, Səid ibnul Museyyəb qırx il ərzində bir vaxt namazı belə qəza  



etməmişdir.
Osman ibnul Həkim rəvayət edir ki, otuz ildir müəzzin azan oxuduqda, Səid ibnul  
Museyyəb məscidin içində onu dinləyirdi. 
Rəvayət edilir ki, bir gün xəlifə Abdul-Məlik ibn Mərvan yuxudan ayılıb, köməkçisinə  
dedi: "Peyğəmbər –Allahın ona salavat və salamı olsun- məscidinə get. Orada olan  
alimlərdən birini çağır ki, bizə hədis nəql etsin.” Köməkçi məscidə girdi, məscidin  
ortasında bircə elm halqası gördü. Əli ilə şeyxə işarə etdi. Fəqət şeyx ona önəm vermədi.  
Sonra şeyxə yaxınlaşıb dedi: "Əlim ilə işarə etdim, nə üçün mənə önəm vermədin?” Şeyx  
dedi: "Nə istəyirsən?” Köməkçi: ”Möminlərin əmiri məni göndərib dedi ki, orada olan  
alimlərdən birini çağır ki, bizə hədis nəql etsin.” Şeyx dedi: "Mən onun üçün hədis  
rəvayətçisi deyiləm!” Köməkçi dedi: "Amma xəlifə ona hədis nəql edən bir kəs istəyirdi!”  
Şeyx dedi: "Kimdənsə bir şey istəyən, həmin kəsin ayağına gələr. Əgər istəyirsə bu  
halqada ona da yer var. Hədis ayaqlara gəlməz, hədisi almaq üçün gedərlər!” Köməkçi  
xəlifənin yanına qayıdıb, şeyxlə arasında olanları ona çatdırdı. Abdul-Məlik ibn Mərvan  
dərindən ah çəkib yerindən qalxdı və dedi: "O, Said ibnul Museyyəb idi! Ehhh, kaş, sən  
ona yaxınlaşmaz və bunları söyləməzdin!” 

İbnul Hərmələ rəvayət edir ki, Səid ibnul Museyyəb qırx dəfə həcc etmişdir.

Səid ibnul Museyyəb buyurur: "İşa namazından sonra yatmağım – mənim üçün ondan  
sonra oyaq qalıb faydasız, boş danışmaqdan daha sevimlidir.”

Biləl ibnus Səad:

Rəvayət edilir ki, Biləl ibnu Səad demişdir: "Etdiyin günahın kiçikliyinə baxma, bu günah  
ilə Kimə asi olduğuna bax!”

Həmçinin Biləl ibnus-Səad demişdir: "Əgər yaxşı əməllərin və unutqanlığın pis əməllərini  
sənə unutdurursa, demək ki, sən aldanırsan!”

İmam Əvzai rəvayət edir ki, Biləl ibnus Səad demişdir: "Allah sizə dünyaya qarşı meyl  
etməyəyi əmr etdiyi halda, dünyaya meyl etmək artıq sizə günah olaraq kifayətdir!”

Həmçinin Biləl ibnus-Səad demişdir: "Aşkarda Allahın dostu, təklikdə isə Onun  
düşməni olma!”

Vəhb ibnul Munəbbih:

Cəfər rəvayət edir ki, Vəhb ibnul Munəbbih demişdir: "Nə xoşbəxtdir, öz eybini görüb,  
başqalarının eybini görməyən kəs. Nə xoşbəxtdir, miskin olmadığı halda Allah üçün  
təvazökar olan kəs. Nə xoşbəxtdir, halal qazancla topladığını Allah yolunda xərcləyən  
kəs. Nə xoşbəxtdir, Elm, əxlaq və hikmət əhli ilə oturub-duran kəs. Nə xoşbəxtdir, Sünnət  
üzərində addımlayıb, bidətlərə düşməyən kəs.”

Rəvayət edilir ki, Vəhb ibnul Munəbbih demişdir: "Dinə ən çox yaxınlaşdıran - əxlaq və  
dünyada zahid olmaqdır. Ən çox uzaqlaşdıran isə - öz nəfsinə tabe olmaqdır. Dünyaya  
rəğbət etmək nəfsə tabe olmaqdır. Mal və məqam sevgisi dünyaya rəğbət əmələ gətirir.  



Mal və məqam sevgisinin səbəbi isə haramları halal edib Allahın qəzəbinə tuş gəlməkdir.  
Allahın qəzəbi elə bir dərddir ki, onun dərmanı ancaq Allahın rizasını qazanmaqdır.  
Allahın rizası da elə bir şeydir ki, o var ikən heç bir xəstəlik zərər verə bilməz. Allah  
rizasını əldə etmək istəyən nəfsinə qəzəblənsin. Nəfsinə qəzəblənməyən Allahı razı edə  
bilməz. Əgər bir insan dinindən kimlərinsə xoşlamadığı bir şeyi tərk edərsə, bir gün gələr  
onun dinindən əsər-əlamət belə qalmaz!”

Abdurrahmən ibnul Yezid rəvayət edir ki, Vəhb ibnul Munəbbih demişdir: "Ey dünyada  
əbədi qalacaq kimi hərəkət edən kəslər, siz zəngilliyi yarada bilməzsiniz! Bir yerdən  
başqa bir yerə köç edəcəksiniz. Necə ki, atanızın nütfəsindən, ananızın bətninə, bətndən  
dünyaya gəldiniz, eləcə də, dünyadan qəbrə, qəbrdən məhşərə, məhşərdən də əbədi həyata  
köçəcəksiniz.”

 Məymun rəvayət edir ki, mühacirlərdən biri namazını sürətlə qılan bir adamı görür və  
ona acıqlanır. Həmin adam isə deyir: "(Namazda) itirdiyim bir şeyi xatırladım.” Həmin  
mühacir deyir: "Amma itirdiyindən daha böyüyünü itirdin.” (yəni, Namazı sürətlə  
qılmaqla, itirib namazda xatırladığın şeydən daha böyük olan – savabı itirdin. – tərc.)

Cundub demişdir: "İnsanlara nəsihət edib, öz nəfsini unudan kəs, başqalarını  
işıqlandırıb, fəqət özünü tükədən şama bənzəyir!”

əl-Leysi buyurur: "Bütün əməllərə nəzər saldıq, Axirət üçün ən xeyirli əməlin dünyadan əl  
çəkmək olduğunu gördük.”

Nədr ibn İsməil rəvayət edir ki, Ramazan gecələrinin birində Amr ibn Zərrin yanında  
idik. Ölümdən və ölüm anında hazır olacaq əzab və rəhmət mələklərindən bəhs edirdi. Bu  
vaxt bir gənc huşunu itirib yerə yıxıldı. Bir qədər sonra isə dünyasını dəyişdi.

Əli İbnuz-Zeyd rəvayət edir ki, Ənsarlardan bir nəfər ölüm ayağında ikən oğluna belə  
nəsihət etdi: "Allahdan qorx! Saleh bir əməl görmək iqtidarında olduqda, onu sabaha  
saxlama. Tamahkar olma – Çünki tamahkarlıq fəqirlik gətirir. Ümidsizliyə qapanma –  
Ümid etdiyin hər bir işdə Allah sənə yetər! Düşünmə ki, hər bir şey üçün bir üzr vardır. Bil  
ki, etmədiyin xeyirli bir əməlin üzrü olmaz. Namaza qalxdığında onu son namazın kimi  
qıl, çünki növbəti namaza yetişməyə bilərsən!”

Abdullah ibnul Mubərakın "Kitəbuz-Zuhd vər-Raqaiq” və Əhməd ibn Hənbəlin 
"Zuhd” kitabı əsasında...

Hazırladı: Ummu Suleyman


