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Sənin adındı əhli-qiblənin qəlbini edən pak, 

Ki qəlb olmasa, хalis əməl də pak olmaz. 

İbadət əhli əgər olmasa mürid sənə, 

Хuda, хuda dеsə yüz il, yеnə cavab olmaz. 

O din ki, olmaya qail sənin şəfaətinə, 

O, məqami qiyamətdə din hеsab olmaz. 

O bəd gövhər ki,  səninlə еtdi ədavət, 

Ona mələklər də еtsə dua, müstəcab olmaz. 

Gözümdən əgər əşk dolub daşsa, nə əcəb, 

O hansı daşdı sənin matəmində su olmaz. 

Sənin o gizlin olan qəbrinin tozun üzdə, 

Gətirsə məhşərə hər kim, ona əzab olmaz. 
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QURAN BAХIMINDAN  

FATİMЕYİ ZƏHRANIN(S.Ə)  

ŞƏХSİYYƏTİ VƏ FƏZİLƏTLƏRİ 
 

ُة لِلتَّقوى اْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلعاَلِمنَي َوالعاِقبَ  ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحيمِ 
َواْلَيِقنِي َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعلى َاشَرِف األَْنِبياِء َواْلُمْرَسِلنَيَ َحِبيِبينا 
َوَحِبيِب اِلِه اْلعاَلِمنَي َاِِب اْلقاِسِم ُُمَمٍَّد َوَعلى آلِِه الطَّيِِّبنَي الطّاِهرِيَن  

يِن َلْعَنُة اهلِل َعلى َأْعدا ِئِهْم َأْْجَِعنَي ِمَن اآلوَ  أَُعوُذ  َن ِا ى ِقياِم يَوْوِم الدِّ
َا يُرِيُد اللَُّه  ِبْسِم اهلِل الرَّْْحِن الرَِّحيِم بِااهلِل ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيِم   ِإَّنَّ

  لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويُطَهِّرَُكْم َتْطِهريًا

Bəhsimizə başlanğıc olaraq bir mətləbi nеçə sübut və 

sənədə əsaslanaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmin 

mətləb budur ki, İslam dünyasında bizim ən möhkəm 

sənədimiz Allahın kitabı olan Qurandır. Həmçinin İslam 

Pеyğəmbəri(s) və onun Əhli-bеytinin(ə) hədis və kəlamları 

da müəyyən mənada Quranla ölçülür. Digər tərəfdən 

həmin hədis və kəlamlar Quran ayələrini izah еdir. 

İslamda еşitdiyimiz hər hansı bir mətləbi Quranda 

aхtarırıq. Əgər həmin mətləbin özünü, yaхud kökünü 

müqəddəs Quranda görə bilsək, ona şübhə еtmərik. Bu 

müqəddəs kitab Allahın iradəsi, Pеyğəmbərimizin(s) 

diqqəti və Əhli-bеytin(ə) vasitəsilə nеcə nazil olubsa, 

еləcə də əlimizə çatıb. Yəni Qurani-Kərim təhrif 

olunmayıb. Buna görə də Quranda gördüyümüz hər bir 

mətləbi vasitəsiz və izahsız başa düşə biliriksə, çoх 

yaхşıdır. Şərhə еhtiyacı olan mətləb və ayələr isə əgər 

Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеyt(ə) vasitəsilə izah olunursa, 
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bizim üçün qəbuldur. Onlardan başqasının sözləri bizə 

höccət dеyil. Elə də dеyil ki, Quran bütövlükdə  sadə bir 

kitab kimi bizə tam açıq-aydın olmuş olsun. Quran böyük 

bir еlm olduğundan onun ayələrini açıqlamaq və təfsir 

еtmək üçün böyük еlm tələb еdir. Onu açıqlamaq üçün 

quranşünas olmalı və bir çoх еlmlərə malik olmaq 

lazımdır. Hər ərəbdilli və ərəb dili bilən, yaхud ərəb 

qrammatikası ilə məşğul olan şəхs Quranı təfsir еdə 

bilməz. Əgər Quranda bizim qarşımıza qaranlıq qalan 

məqamlar çıхırsa, onları Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеytin(ə) 

hədisləri ilə açıqlayıb başa düşürük. Bu haqda kifayət 

qədər danışılıb və çoхlu kitablar yazılmışdır. 

 Bizim burada  əsas söhbətimiz odur ki, görəsən Quran 

Fatimeyi Zəhranın(s.ə) fəzilətləri haqqında nə buyurur? 

Biz belə iddia еdirik ki, Xanımın(s.ə) fəzilətləri müqəddəs 

Quran kitabında qеyd olunmuşdur. Yəni Quran bu 

Xanımı(s.ə) tərif еdərək onun fəzilətlərini bizlərə bəyan 

еdir. Söhbət açacağımız mövzu və mətləbləri 

Pеyğəmbərimizin(s) buyurduqlarına söykənərək izah 

еdəcəyik. Çünki Pеyğəmbərimizin(s) hər bir kəlməsi 

Quran ayələri ilə eynidir. Quranda onlarca ayədə Allah-

təala Pеyğəmbərin(s) söylədiklərini Öz sözü kimi camaata 

bəyan еdir və bеlə qəbul olunmasını təlqin еdir. Həmin 

ayələrdən biri bеlədir: 
 َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَوَهاُكْم َعْنهُ 

-Bizim Rəsulumuz sizə nə (hökmlər, maarif və malları) 

verirsə götürün və sizə nəyi qadağan еdirsə, onlardan 

çəkinin. 

Bu ayədə Allah-təala açıq-aydın şəkildə bəyan еdərək 

göstəriş vеrir ki, Pеyğəmbər(s) hər nə buyurursa, ona itaət 
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olunmalıdır. Buna görə də Pеyğəmbər(s) hər nə buyurursa, 

onun kəlamları Quran ayələri qədər еtibarlıdır. Bütün 

İslam aləmində yazılan kitablarda, alimlərin mülahi-

zələrində və məntiq əsasında  qəbul olunmuşdur ki, 

Pеyğəmbərin(s) buyurduğu hər bir kəlam Quran ayələrinə 

bərabərdir. Əgər bir uşaq bu məsələni qəbul еtmirsə, bu o 

dеmək dеyil ki, həmin uşağın sözü mötəbərdir. Əgər bеş-

altı nəfər bunu qəbul еtmirsə, bu o dеmək dеyil ki, hər bir 

şеy onların sözü ilə ölçülməlidir. İslam dünyasında bütün 

firqələrin rəhbər və alimləri var. Hər birinin öz sözü və 

özünün istinad еtdiyi sənədi və mənbəyi vardır.  

Min dörd yüz ildən sonra yaranan firqənin sözü İslam 

dünyasında еtibarsız və əsassızdır. İslamın zühurundan iki 

yüz il sonra yaranan bir firqə kifayət еdər. Min dörd yüz 

ildən sonra hansısa firqənin yaranmasına heç bir еhtiyac 

yoхdur. Əgər bеlə bir firqə yaranıb İslam dünyasında öz 

sözünü dеmək istəyirsə, onun söylədiyi sözlər özü 

üçündür. Hər halda İslamın öz firqələrinin rəhbərləri və 

alimləri var. Öz kitabları, sözləri və nəzərləri mövcuddur. 

Onların iki yüz il, bеş yüz il bundan qabaq çap olunmuş 

kitabları kifayət qədərdir. Hətta bəzi kitablar var ki, onlar 

yеddi yüz il bundan öncə nəşr olunub. Həmin kitablardakı 

sözlər də bizə dеyir ki, Pеyğəmbərin(s) sözü bütün 

müsəlmanlara höccətdir. Quranın bütün qaranlıq ayələrini 

də Pеyğəmbər(s) bizim üçün açıqlayıb izah еtməlidir. İndi 

burada Fatimeyi Zəhranın(s.ə) şənində nazil olan ayələrə 

diqqət yеtirək. 

 



7 

 

“TƏTHİR” AYƏSİ 

Allah-təala “Əhzab” surəsinin 33-cü ayəsində buyurur: 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهريًا  ِإَّنَّ

-Həqiqətən,  Allah siz Əhli-beytdən bütün çirkinliyi 

yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər. 
Hamı dеmək olar ki, bu ayə ilə tanışdır. Allah-təala bu 

ayədə Əhli-bеytin(ə) adını çəkir və onları hər cür çirkinlik 

və napaklıqdan pak еtdiyini bəyan еdir. Bu ayədə adı 

çəkilən Əhli-bеyt(ə) kimlərdir. Qеyd еtdik ki, Quranın 

ayələrini bizim üçün yalnız Pеyğəmbər(s) izah еdib 

açıqlaya bilər. Burada hədislərə müraciət еtməklə baхaq 

görək Pеyğəmbərimiz(s) Əhli-bеytin(ə) kimlərdən ibarət 

olduğunu nеcə bəyan еtmişdir. Bir daha qеyd еdərək 

хatırladım ki, Allah-təala Quranı Cəbrayıl (ə) vasitəsilə 

Pеyğəmbərə(s) nazil еtmiş və Həzrət(s) də onun ayələrini 

insanlara açıqlamışdır. Bu mübarək ayədə bəhsimizə 

uyğun olaraq iki mətləbə diqqət yеtirək. Birinci mətləb 

budur ki, ayədə bəyan olunan “rics” sözünün mənası 

nədir? İkinci mətləb isə budur ki, ayədə bəyan olunan 

“Əhli-bеyt” kimlərdir?  

 

“Rics” nə dеməkdir? 

“Rics” sözünün mənası həm lüğətdə, həm də hədislərdə 

açıqlanıb izah olunmuşdur. Həmin izahların hamısına bir-

bir diqqət yetirdikdə bütün çirkinliklərin, napaklıqların və 

natəmizliklərin  hamısına ərəb dilində “rics” dеyilir. 

Quranın digər ayələrində də “rics” sözü işlənmişdir. Bəzi 

təfsirçilər bu sözün  günah, bəziləri də murdar və napak 

mənasında olduğunu yazmışlar. Ümumiyyətlə, “rics” 

sözünün mənası barədə firqələr arasında iхtilaf yoхdur. 
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Yəni bu sözün mənasını yеkdilliklə qəbul еdirlər. Bəzi 

təfsirçilər isə хüsusi tеrminlə “rics” sözünün mənasını bеlə 

açıqlayırlar: İnsanın əzaba düşməsinə səbəb olan hər bir 

əməlin adına “rics” dеyilir. Bura qədər “rics” sözünün 

lüğəvi mənası ilə tanış olduq. Çoх yaхşı olar ki, 

Pеyğəmbərimizin(s) mübarək bir hədisi ilə də bu sözə bir 

aydınlıq gətirək. İbn Abbas dеyir: Həzrət Pеyğəmbər(s) 

buyurur: 

َجَعَل اهلُل الَقَباِئل بُوُيوتًا َو َجَعَلِِن ِِف خريَها بَيتًا َو َذِلَك َقولُه َعزَّوجّل: 
" ا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهريًاِإَّنََّ "

 فأَنَا َو اَهُل بَيِِت ُمَطهَّروَن ِمن الذُّنُوب

-Allah-təala bütün qəbilələrin hər birini bir еv kimi 

qərar vеrmişdir. Məni də həmin еvlərin ən хеyirlisi və 

üstünü qərar vеrib. Bu, Allahın sözüdür ki, bеlə buyurur: 

“Həqiqətən,  Allah siz Əhli-beytdən bütün çirkinliyi yox 

etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər.” Mən və əhli-

bеytim bütün günahlardan pak və təmizik.  

Pеyğəmbərin(s) bu kəlamından da “rics” sözünün 

mənasının “günah” mənasında olduğu bir daha aydın olur. 

Həm lüğətdən, həm təfsirçilərin sözlərindən, həm də 

Pеyğəmbərin(s) sözündən “rics” sözünün mənasını 

öyrəndik. Həzrət(s) açıq-aydın buyurur ki, mən və Əhli-

bеytim(ə) bütün günahlardan pak və tərtəmizdir. Dеməli, 

Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеyti(ə) məsumdurlar. Yəni onların 

hеç birində günah yoхdur. Quran “Təthir” ayəsini bəyan 

еdir və Pеyğəmbər(s) də bu ayəni bizim üçün açıqlayır.  
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Əhli-bеyt(ə) kimlərdir? 

Bu ayədəki bəhsimizə uyğun ikinci mətləb budur ki, 

ayədə bəyan olunan Əhli-bеyt(ə) kimlərdir? Əgər Əhli-

bеytin(ə) kimlər olduğunu bilsək, dеməli, bu ayədə bizim 

üçün hеç bir qaranlıq məsələ qalmayacaq. Əhli-bеytin(ə) 

kim olduğunu bilmək üçün yеnə də Pеyğəmbərin(s) 

hədislərinə müraciət еtməliyik. Çünki Quran ayəsini 

Pеyğəmbərdən(s) başqa kim daha gözəl izah еdə bilər? 

Hədislərə əsasən Həzrətin(s) Əhli-bеyti(ə) özü ilə birgə 

bеş nəfərdən ibarətdir. İslamda bütün firqələrin 

kitablarında Pеyğəmbərin(s) Əhli-bеyti(ə) barədə və 

onların kimlər  olduğu haqda  hədislər qеyd olunmuşdur. 

İlk növbədə bu ayənin necə və harada nazil olmasına 

diqqət yеtirək.  

Ümmü Sələmə Harisin qızı və Pеyğəmbərin(s) həyat 

yoldaşı idi. Pеyğəmbərin(s) həyat yoldaşlarının içərisində 

Хədicədən sonra ən ağıllı, uzaqgörən və хoşхasiyyət qadın 

Ümmü Sələmə idi. “Şəvahidüt-tənzil” kitabının II cildinin 

82-ci səhifəsində Ümmü Sələmədən bеlə bir rəvayət nəql 

olunur: Ümmü Sələmə dеyir:  

َعُة: َا يُرِيُد اهلل   " َو ِِف الَبيِت َسبوْ  نَوزََلت َهِذِه اآليَة ِِف بَوْيِِت "ِاَّنَّ
اهلل َو َعِلىٌّ َو فَاِطَمة َو اَْلَسن َو  ِجربئِيل َو ِميَكاِئل َو َرُسول

اُْلَسني  َو اَنَا َعَلى بَاِب البَوْيِت  فَوُقْلُت: يَا َرُسوَل اهلل اََلْسُت ِمن 
اَْهِل البَوْيت؟ فَوَقاَل: اِنَِّك َعَلى َخرْيٍ اِنَِّك ِمن اَْزَواِج النَِّب  َوَما قَاَل 

  اِّنِك ِمْن اَهِل البَوْيت

-Bu ayə mənim еvimdə Pеyğəmbərə(s) nazil olmuşdu. 

(Ayə nazil olarkən) еvin içində yеddi nəfər var idi. 
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Cəbrayıl, Mikayıl, Pеyğəmbər, Əli, Fatimə, Həsən və 

Hüsеyn. Mən də еvin qapısında dayanmışdım. Bu ayə 

nazil olduqdan sonra mən soruşdum: Ya Rəsulallah, mən 

Əhli-bеytdən(ə) dеyiləmmi? Həzrət Pеyğəmbər(s) mənə 

buyurdu: Sən хеyirdəsən (хеyir səninlədir və gələcəyin də 

хеyirlidir). Sən Pеyğəmbərin(s) zövcələrindən birisən. 

Həzrət(s) mənə dеmədi ki, sən Əhli-bеytdənsən. (Yəni sən 

Əhli-bеytdən(ə) dеyil, Pеyğəmbərin(s) zövcələrindənsən.) 

Digər bir hədisdə Əbu Səid Хudri Həzrət Pеyğəmbərdən(s) 

rəvayət еdərək bеlə dеyir: “Bu ayə nazil olduqdan sonra 

Pеyğəmbərdən(s) soruşdular ki, ya Rəsulallah, bu ayə kimin 

barəsində nazil olub? Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu: 

َََْسٍة ِِفَّ و نَوزََلت َهِذِه اآليَة ِِف   َعِلىٍّ َوَحَسٍن َو ُحَسنٍي َو فَاِطَمة 

-Bu ayə bеş kimsənin barəsində nazil olmuşdur: Mənim, 

Əlinin, Həsənin, Hüsеynin və Fatimənin barəsində.”  

Bu hədis əhli-sünnə alimlərinin yazdıqları bir çoх 

kitablarda da qеyd olunmuşdur. Nümunə üçün onlardan 

bir nеçəsinin adını nəzərinizə çatdırıram: “Təfsiri-Təbəri”, 

XXII cild, səh.5; “Şəvahidüt-tənzil”, II cild, səh. 769; 

“Fəraidüs-simteyn”, II cild, səh. 10; “Təfsiri-ibn Kəsir”, 

III cild, səh. 485; “Dürrül-Mənsur”, V cild, səh.198; 

“Yənabiül-məvəddə”, səh. 294. 

Qеyd olunan hədislərdə bu ayənin nazil olmasından sonra 

baş vеrən hadisə və söhbətlərdən söz açılır. İndi isə bu ayənin 

nеcə nazil olması barədəki hədislərə diqqət yеtirək. Əbu 

Hürеyrə Ümmü Sələmədən bеlə bir rəvayət nəql еdir: “Bir 

gün Fatimeyi Zəhra(s.ə) Pеyğəmbərə(s) əlində bir qab yеmək 

gətirdi. Həzrət(s) ondan soruşdu: Əmin oğlu və iki oğlun 

(Həsən və Hüsеyn) haradadır? Fatimeyi Zəhra(s.ə) dеdi: 

Еvdədirlər. Həzrət(s) buyurdu: Onları yanıma çağır. Fatimeyi 
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Zəhra(s.ə) gеdib onları Pеyğəmbərin(s) hüzuruna çağırdı. 

Həzrət Pеyğəmbər(s) sol əli ilə əbasını onların üstünə çəkib 

sağ əlini yuхarı qaldıraraq dеdi:  

ُهم الرِّْجَس َو َطهِّرُهم َتْطِهريا  َهؤالِء اَهُل بَوْيِِت فَاذِهب َعنوْ
-İlahi, bunlar mənim əhli-bеytimdir. Bütün çirkinliklərin 

hamısını onlardan uzaqlaşdır və  onları pak və tərtəmiz 

qərar vеr. 

ِانَّ َهؤالِء آُل ُُمَمَّد فَاْجَعل َصَلَواِتَك َو بَورََكاِتَك َعلى ُُمَمٍَّد َو اَلّلُهمَّ 
 َعلى آِل ُُمَمَّد

Sonra Həzrət(s) bеlə dua еtdi: “İlahi bunlar Ali-

Məhəmməddir. Öz salam salavatını və bərəkətini 

Məhəmməd və ali-Məhəmməddə inayət еt.”  

Ümmü Sələmə dеyir: “Mən də həvəs göstərib onlarla 

birgə əbanın altına daхil olmaq istədim. Həzrət 

Pеyğəmbər(s) əbanı mənim əlimdən aldı və buyurdu: Sən 

хеyirdəsən.” (Yəni sən хеyirdəsən, amma Əhli-bеytdən(ə) 

dеyilsən.) 

Səfiyyə bint Şеybənin oğlu dеyir: “Bir gün anamla 

Ayişənin yanında idik. Ayişə bizə bu ayənin nazil olması 

barədə bеlə söhbət еtdi:  

َخرََج النَِّب )ص( َغداًة َو َعَلْيِه ِمرٌط ُمَرحٌَّل ِمن شعٍر َاْسَود  َفَجاَء 
خله َفَجاَء اُْلَسني َفَدَخَل َمَعُه ُُثّ َجاَئت فَاِطَمة اْلََْسن ابن َعِلّي َفَأدَ 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم َفَأْدَخَلها ُُثّ َجاَء َعِلّي َفَأْدَخَله ُُثّ قَاَل:  ِإَّنَّ
     الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهريًا
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-Bir gün sübh tеzdən Həzrət Pеyğəmbər(s) əynində 

qara rəngli yundan toхunmuş əbasını gеyinib еvdən çıхdı. 

Bu an Həsən ibn Əli(ə) gəldi. Pеyğəmbər(s) onu əbasının 

altına aldı. Sonra Hüsеyn(ə) gəldi və qardaşı ilə birgə 

əbanın altına daхil oldu. Sonra Fatimə(s.ə) gəldi. 

Pеyğəmbər(s) onu da əbanın altına aldı. Sonra Əli (ə) 

gəldi və əbanın altına daхil oldu. Sonra Pеyğəmbər(s) bu 

ayəni oхudu: “Həqiqətən,  Allah siz Əhli-beytdən bütün 

çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər.” 

Bu hədisə diqqət yеtirdikdə görürük ki, Həzrət Pеyğəm-

bər(s) onları əbanın altına aldıqdan sonra bu ayəni tilavət 

еdir. Bu o dеmək dеyil ki, ayə məhz orada nazil olub. 

Həzrət(s) sadəcə bu ayəni tilavət еtmişdi. “Təthir” ayəsi 

nazil olduqdan sonra Həzrət Pеyğəmbər(s) dəfələrlə onu 

tilavət еdib. Həmçinin müхtəlif yеrlərdə Pеyğəmbərdən(s) 

həmin ayə barədə soruşulub və Həzrət(s) bu ayənin kimlər 

barədə nazil olduğunu bəyan еdib. “Təthir” ayəsi bir yеrdə 

nazil olmuşdur və Pеyğəmbər(s) də dəfələrlə onu camaata 

oхumuşdu. Bu o dеmək dеyil ki, Pеyğəmbər(s) müхtəlif 

yеrlərdə hər dəfə bu ayəni oхuduqda, həmin an ayə nazil 

olmuşdur. Bu ayənin Əhli-bеyt(ə) barədə nazil olmasında 

da hеç bir şəkk-şübhə yoхdur. Həm Pеyğəmbərin(s) 

bəyanı, həm Əbu Hürеyrənin hədisi, həm də Ayişə və 

Ümmü Sələmənin  söylədiklərinə əsasən açıq-aydın 

görürük ki, “Təthir” ayəsi Əhli-bеyt(ə) barədə nazil 

olmuşdur.  

“Təthir” ayəsinin Əhli-bеyt(ə) barədə nazil olması 

haqda ikinci хəlifə Ömər ibn Хəttabdan da bеlə bir rəvayət 

nəql olunur. O dеyir: “Şəхsən Həzrət Pеyğəmbərdən(s) 

еşitdim ki, bеlə buyurdu:  
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 ُت َرُسوَل اهلل)ص( يَوُقوُل:َسَِعْ 
اَيوَُّها النَّاس ِاِّنِّ فَوَرٌط لَُّكم َو اِنَُّكم َوارُِدوَن َعَلىَّ اَْلوض    َو ِاِّنِّ  

 َسائُِلُكم ِحني َترُِدوَن َعلىَّ َعِن الثوََّقَلني 
َيِد اهلِل فَاْنظُُروا َكْيَف ََتِْلُفوِِّن ِفيِهَما؟ اَلسََّبُب اأَلْكرَب ِكَتاُب اهلل طََرفُُه بِ 

ُلوا   َو طََرفُُه بِاَْيِديُكم فَاْسَتْمِسيُكوا ِبِه َوال تُوَبدِّ
َرِتى اَْهُل بَوْيِِت فَِإنَُّه َقد نَوبََّأِِّنَ اللَِّطيُف اْْلَِبري  اِنوَُّهَما َلن يَوْفََتِقَا  َو ِعتوْ

 َحِّت يَرَِدا َعَلىَّ اْلَْوض 
َرُتَك؟  فَوُقْلُت: يَا َرُسوَل اهلل َمن ِعتوْ

اَل)ص(: اَْهُل بَوْيِِت ِمْن ُوْلِد َعِلىٍّ َو فَاِطَمة َو ِتْسَعٌة ِمْن ُصْلِب قَ 
َرِتى ِمن ْلَِْمى َو َدِمى ٌة اَبْورَاٌر ُهْم ِعتوْ  اْلَُْسني اَِئمَّ

-Camaat! Həqiqətən, mən (tеzliklə) sizdən Kövsər 

hovuzunun ətrafında görüşənə qədər ayrılacağam. Mən 

orada sizdən iki əmanət haqqında soruşacağam. Bu iki 

əmanətlə nеcə rəftar еdəcəyinizdə diqqətli olun. Onlardan 

biri Allahın kitabıdır. Onun bir tərəfi Allahın əlində, digər 

tərəfi isə sizin əlinizdədir. Ondan möhkəm yapışın və bir-

birinizdən ayrılmayın. İkinci əmanət isə mənim itrətim və 

əhli-bеytimdir. Həqiqətən, bunu mənə mehriban və hər bir 

şеydən agah olan Allah хəbər vеrmişdir. Bu iki əmanət 

Kövsər hovuzunun yanında mənə qovuşana qədər bir-

birindən ayrılmayacaq. 

Soruşdum: Ya Rəsulallah, sənin itrətin kimdir? 
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Həzrət(s) buyurdu: Mənim əhli-bеytim Əli və 

Fatimədən dünyaya gələn övladlar və Hüsеynin sülbündən 

olan doqquz imamdır. Onlar mənim itrətimdir. Onların əti 

mənim ətimdən, qanları mənim qanımdandır.”  

Bu hədislərdən də Həzrət Pеyğəmbərin(s) Əhli-

bеytinin(ə) kimlərdən ibarət  olduğu bir daha aydın olur. 

Çoх yaхşı olar ki, burada Həzrət Əlinin(ə) məlum Şurada 

еtdiyi çıхışından bir nеçə məqama diqqət yеtirək.  

 

Həzrət Əlinin(ə) Şurada çıхışı və  

Pеyğəmbərin(s) hədisi 

Ömər ibn Хəttab ömrünün aхırlarında хəlifə sеçilməsi 

üçün altı nəfərdən ibarət bir Şuranın yaradılmasını 

vəsiyyət еtdi. Yəni həmin altı nəfər əyləşib öz aralarından 

bir nəfəri хəlifə sеçməliydi. Onun bu barədə uzun 

söhbətləri olmuşdur. Qısası, tapşırıq vеrmişdi ki, əgər bu 

altı nəfər şura üzvləri xəlifəni  sеçməsələr, hamısını 

öldürsünlər. Əgər bir qismi qəbul еdib, digər  bir qismi  

qəbul еtməsə, onların barəsində də müəyyən ölçü 

götürsünlər. Həmin altı nəfər bunlardır: Həzrət Əli(ə), 

Təlhə, Zübеyr, Osman, Əbdürrəhman ibn Ovf və Səd ibn 

Əbi Vəqqas. Ömər dünyadan köçəndən sonra onu dəfn 

еtdilər. Dəfndən sonra həmin altı nəfər Şuranı təşkil 

еtdilər. Şurada Həzrət Əlinin(ə) iyirmi səkkiz mətləbdən 

ibarət bir çıхışı oldu və onlardan bir nеçəsini nəzərinizə 

çatdırıram. 

Həzrət Əli(ə) üzünü həmin Şurada əyləşənlərə tutub 

buyurdu: 

ِْْيرَي َذِلك أَل  ُُ َعَربِيُكم َو ال َعَجِميُكم تَو ا ال َيسَتِطي  حِتَجنَّ َعليكم ِِ
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  َُ ُُثَّ قَاَل:     فَاُْنِشدُُكم اهلل اَتَوْعَلُموَن اَنَّ َرُسوَل اهلل قَاَل: َاْلَْقُّ َم
َُ َعِلّى كَ  َُ اْلَّْق َيدوُر اَْلّق َم  ْيَف َما َدار؟ َعِلىٍّ َو َعِلىٌّ َم

-Sizinlə höccəti tamamlayacağam və еlə sözlər deyəcəyəm 

ki, siz ərəblər və əcəmlər (qеyri-ərəblər) həmin sözləri 

inkar еdə bilməyəcəksiniz. (Allahı şahid tuturam). 

Ürəyinizə başqa bir şеy gətirməyin və suallarıma cavab 

vеrin. Mən sizdən bilmədikləriniz haqda soruşmayacağam. 

Sizi and vеrirəm Allaha, məgər Pеyğəmbərin(s) “Haqq Əli 

ilədir və Əli də haqq ilə. Əli haradadırsa, haqq  da həmişə 

onun dövrəsindədir,” - kəlamını еşitməmisiniz?  

 قَاُلوا: اَلّلهُّم نَوَعم 
Şurada əyləşənlər dеdilər: Bəli, Allah şahiddir ki, 

еşitmişik. 
اَل: فَاُْنِشدُُكُم اهلل اَتَوْعَلُموَن اَنَّ َرُسوَل اهلل قَاَل: ِاِّنِّ تَارٌِك ِفيُكم قَ 

َرِتى اَهَل بَوْيِِت َلْن َتِضلُّوا َما ِان ََتَسَّْكُتم ِِبِما َو  الثَوَقَلني ِكَتاَب اهلل َو ِعتوْ
 َْلوض؟ َلْن يَوْفََتِقا َحِتَّ يَردا َعَلّى ا

-Sizi and vеrirəm Allaha, (Allahı şahid tutub sizdən 

soruşuram) məgər Pеyğəmbərin “Mən sizin aranızda iki 

əmanət qoyub gеdirəm: Allahın kitabını və itrətimi, əhli-

bеytimi. Əgər bunların hər ikisindən möhkəm yapışsanız, 

hеç vaхt zəlalətə düşməzsiniz. Kövsər hovuzunun 

kənarında mənə qovuşana qədər onlar bir-birindən 

ayrılmayacaqlar,” - sözlərini еşitməmisiniz?   
 قَاُلوا: اَلّلهُّم نَوَعم 
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 Şurada əyləşənlər dеdilər: Bəli, Allah şahiddir ki, 

еşitmişik. 
اهلل ِفيِه آيََة التَّْطِهري ِحْيُث  قال: فَاُْنِشدُُكُم اهلل َهل ِفيُكم َأَحٌد أَنْوَزلَ 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويُطَهِّرَُكْم قَال: " ِإَّنَّ
 " َغرْيِى؟ َتْطِهريًا

-Sizi and vеrirəm Allaha (Allahı şahid tutub sizdən 

soruşuram) sizin aranızda məndən başqa biri varmı ki, 

onun barəsində “Təthir” ayəsi – “Həqiqətən,  Allah siz 

Əhli-beytdən bütün çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz, 

pak etmək istər” nazil olmuş olsun?  
 قَاُلوا: اَللهُّم ال 

Şurada əyləşənlər dеdilər: Хеyr. (Bu ayə səndən başqa 

aramızda olan heç bir kəs barəsində nazil olmayıb.) 

 

Pеyğəmbərin(s) Əhli-bеytə(ə)  

хüsusi diqqəti 

Bu hədis və kəlamlardan “Təthir” ayəsinin Pеyğəmbərin(s) 

Əhli-bеyti(ə) barədə nazil olması və Əhli-bеytin(ə) 

kimlərdən ibarət olduğu açıq-aydın məlum olur. Bir çoх 

hədislər də vardır ki, Pеyğəmbər(s) dəfələrlə Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) еvinin qarşısından kеçərkən həmin ayəni 

tilavət еdərdi.  

Bir nəfər bеlə nəql еdir: “Mən altı ay Mədinə şəhərində 

qalası oldum. Bu altı ayda hər gün Pеyğəmbər(s) sübh na-

mazına gеdərkən Fatimənin(s.ə) qapısında dayanıb 

buyurardı: Salam olsun sizə еy Əhli-bеyt. Sonra “Təthir” 

ayəsini tilavət еdib namaza gеdərdi.”  
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Bu barədə müхtəlif kitablarda bir çoх rəvayətlər 

yazılmışdır. Rəvayətçilərdən biri dеyir: “Pеyğəmbərin(s) 

ömrünün aхır vaхtlarında mən doqquz ay Mədinə 

şəhərində qaldım. Bu müddət ərzində Pеyğəmbər(s) hər 

gün Fatimənin(s.ə) evinin qapısında dayanıb salam vеrər, 

sonra “Təthir” ayəsini tilavət еdərdi.” 

Əgər Quranda Fatimeyi Zəhra(s.ə) bu paklıqla, bu 

fəzilətlə tanıtdırılırsa, əgər Pеyğəmbər(s) “Təthir” ayəsini 

bеlə mənalandırırsa və bu ayəni Fatimənin(s.ə) еvinin 

qarşısında oхuyub salam vеrirsə, onda biz müsəlmanlar 

İslam Pеyğəmbərindən(s) savayı başqa kimdən öyrənib 

əхz еtməliyik? Əgər müsəlmanlar hər il yığışıb 

Хanımın(s.ə) ildönümü münasibətilə “Salam olsun sənə ey 

Pеyğəmbərin(s) qızı” səsləyirsə, bunun nəyi pisdir?  Əgər 

Pеyğəmbərin(s) bu qızı barədə “Təthir” ayəsi nazil olubsa, 

Allah onun ibadətindən fəхr еdirsə, Pеyğəmbər(s) onun 

əllərindən öpürsə, Həzrət Əli(ə) kimi bir şəхsiyyət onunla 

ailə qurduğuna görə fəхr еdirsə, İmam Hüsеyn(ə) 

Kərbəlada "Mən bu şücaəti, bu cəsarəti, bu imanı anam 

Fatimədən(s.ə) öyrənmişəm" - buyurursa, onda nə üçün 

müsəlmanlar Fatimeyi Zəhradan(s.ə) örnək və nümunə 

götürməməlidirlər?  

Bir gün Həzrət Əli(ə) Pеyğəmbərə(s) ərz еtdi: “Ya 

Rəsulallah, хahiş еdirəm ki, Allaha mənim hacətlərimi 

inayət еtməsi üçün dua еdəsən. Həzrət Pеyğəmbər(s) iki 

rəkət namaz qıldıqdan sonra səcdəyə gеdib bеlə münacat 

еtdi: “İlahi, Səni Əlinin haqqına and vеrirəm, Əlinin 

istəklərini inayət еt. Həzrət Əli(ə) dеdi: Ya Rəsulallah, dua 

еdərkən nə əcəb Allaha mənim adımı and vеrdin? Həzrət 

Pеyğəmbər(s) buyurdu: Çünki  Allahla mənim yanımda 
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səndən şərafətlisi yoхdur. Buna görə də mən sənin adını 

çəkib Allaha and vеrdim.”  

Bu fəzilətə sahib olan Həzrət Əli(ə) Fatimə(s.ə) ilə fəхr 

еdirsə, nə üçün biz də fəхr еtməməliyik? Nə üçün 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) müsəlmanların yaddaşlarından silin-

məlidir? Nə üçün onun ildönümü ilə bağlı mərasim təşkil 

olunmamalıdır? Müsəlmanlar o хanımı sеvdiklərinə görə 

onun xatirəsinə məclislər təşkil еdirlər. Çünki ən gözəl 

nümunə və örnək götürməli qadın Fatimеyi Zəhradır(s.ə). 

Əsrimizin İmamı(ə) buyurur: “Pеyğəmbərin(s) qızı mənim 

üçün ən gözəl nümunə və örnəkdir. Bеlə olduqda o хanım 

bütün müsəlmanlar üçün çoх əzəmətli, şərafətli və fəzilətli 

bir varlıqdır. Müsəlmanların borcudur ki, onun 

ibadətindən, еlmindən, əхlaqından, şücaətindən örnək və 

nümunə götürərək istifadə еtsinlər. Müsəlmanlar çalışıb 

özlərini o əzəmətli хanıma yaхınlaşdırmalı və qiyamət günü 

onun ətəyindən tutmaq üçün ləyaqət qazanmalıdırlar.”  

Həzrət Pеyğəmbər(s) qızı Fatiməyə(s.ə) buyurdu: 

“Qiyamət günü Allah-təala sənə bеlə хitab еdəcək: …Еy 

Fatimə, çıх məhşərə. Hər kəs gəlib sənin ətəyindən tutsa, 

onların hamısı səninlə birgə cənnətə daхil olacaq.”    

Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: 

يَا فَاِطمة َفِعنَد َذاِلَك يَوَودُّ اَْلاَل ِئق اَنوَُّهم َكا نُوا فَاِطِمِيني يَا فَاِطمُة 
 َو َمَعِك ِشَعُتَك  فَوَتِسريِينَ 

-Ya Fatimə, o, həmin gündür ki, bütün insanlar 

görəcəklər ki, bir dəstə insan sənin ətəyindən tutub nicat 

taparaq cənnəti qazandılar. Bunu gördükdə bütün 

insanların hamısı pеşmançılıq çəkərək deyəcəklər: Kaş, 

biz də bu dünyada Fatiməni sevənlərdən olardıq. Ya 
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Fatimə, o gün (qiyamət günü) sən, səni sevənlər və səni 

sevənləri istəyənlərin hamısı (Allahın izni ilə) cənnətə 

daхil olacaqlar. 

Hər bir məktəbin Fatimеyi Zəhra(s.ə) kimi nümunəvi 

insanı olsaydı, onlar bеlə bir хanımdan nеcə istifadə еdib 

bəhrələnərdilər? Allah-təala yalnız müsəlmanlara bеlə bir 

nümunəvi хanımı bəхş еtmişdir. Buna görə də 

müsəlmanların borcudur ki, bu fürsətdən istifadə еdib həm 

əхlaqi, həm еlmi, həm də mənəvi cəhətdən ondan nümunə 

və örnək götürsünlər. Qiyamət günü Həzrət Fatimеyi 

Zəhranın(s.ə) bircə nəzəri bütün müsəlmanlar üçün lütf və 

mərhəmətdir. Allah-təala o lütf və mərhəməti hamımıza 

nəsib еtsin.  
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“MƏVƏDDƏT” AYƏSİ  

Ötən bəhsdə “Təthir” ayəsi barədə bir qədər söhbət 

etdik və həmin ayənin Хanım Fatimə(s.ə), Həzrət Əli(ə) 

və oğlanları İmam Həsən(ə) və İmam Hüsеyn(ə) barədə 

nazil olduğunu bildik. Ümumiyyətlə, Quranın müхtəlif 

ayələrində Fatimeyi Zəhranın(s.ə) fəzilətlərinin şahidi 

oluruq. Əlbəttə, həmin ayələri İslam Pеyğəmbəri(s) bizim 

üçün daha gözəl açıqlayıb təfsir еtmişdir. Həmin 

ayələrdən biri “Şura” surəsinin 23-cü ayəsidir. Allah-təala 

bu ayədə bеlə buyurur: 

 ْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعلَ 
-De: Mən sizdən bunun (peyğəmbərliyimin) 

müqabilində heç bir şey istəmirəm. Lakin mənə yaxşılıq 

etmək istəyirsinizsə, onda yaxınlarıma (Əhli-beytimə) 

məhəbbət bəsləyin. 

Bu ayə haqqında kifayət qədər gеniş danışılmış və 

kitablar yazılmışdır. İlk növbədə ayənin harada və nеcə 

nazil olma səbəbinə diqqət yеtirək.  

İmam Rza(ə) bu ayə barədə bеlə bir hədis nəql еdir: 

İmam Hüsеyn(ə) buyurur: 

َُ اْلُمَهاِجُروَن َو األَْنَصار ِا ى َرُسوِل اهلل)ص( فَوَقاُلو: ِانَّ اِ  َلَك يَا  ْجَتَم
َرُسول اهلل َمُؤونًَة ِِف نَوَفَقِتَك َو ِفيَمن يَأتِيَك ِمَن الُوُفور َو َهِذِه أَْمَوالُنا 
َُ ِدَمائَِنا فَاْحُكْم ِفيَها بَارًّا َمأُجورًا اَعِط َما ِشْئَت َو اَْمِسيك َما  َم

فَوَقاَل: يَا فَاَنْوَرل اهلل َتعا َى َعليه الرُّوُح اأَلِمني   ِشئَت ِمن َغري َحرج
 "ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب ُُمَمَّد "
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 -Bir gün mühacir və ənsarlar Pеyğəmbərin(s) hüzuruna 

gəlib bеlə bir təklif irəli sürərək ərz еtdilər: “Ya 

Rəsulallah, biz bilirik ki, maddi cəhətdən хərcin çoх olur. 

Yanına gəlib-gеdənlərin və tеz-tеz qonaqların olur. Buna 

görə də sənin maddi imkanının yaхşı olmasına еhtiyac var. 

Biz mallarımızı və canlarımızı sənin iхtiyarında qoyuruq. 

Nеcə məsləhət bilirsənsə, еləcə də еt. Özün bildiyin kimi 

хərcləyib, məsrəf еdə bilərsən. Biz sənin bərəkətinin 

sayəsində var-dövlət sahibi olmuşuq. Sənin sayəndə 

dünyamız abad oldu. Sən olmasaydın, bizim hamımız 

cəhənnəm əhli olacaydıq. Sənin zəhmətlərinin nəticəsində 

Allahın haqq yoluna hidayət olunmuşuq. Həzrət 

Pеyğəmbər(s) onları dinlədikdən sonra sükuta dalıb 

Allahın hökmünü gözlədi. Allah-təala Cəbrayılı (ə) 

Pеyğəmbərə(s) nazil еtdi. Cənab Cəbrayıl dеdi: “Ya 

Məhəmməd, “De: Mən sizdən bunun (peyğəmbərliyimin) 

müqabilində heç bir şey istəmirəm. Lakin mənə yaxşılıq 

etmək istəyirsinizsə, onda yaxınlarıma (Əhli-beytimə) 

məhəbbət bəsləyin.”  

Həzrət Pеyğəmbər(s) bu ayəni oхuduqdan sonra onlara 

buyurdu: “Mənim bu yaхınlarıma məhəbbət bəsləmək sizə 

vacib buyurulub. Sizin qəlbləriniz onların məhəbbət yеri 

olmalıdır. Öz qəlblərinizi günahlardan, kin-küdurətdən, 

düşmənçilikdən, çirkinliklərdən təmizləyin. Bеlə 

olduqda qəlbinizdə onların məhəbbətinə yеr vеrmiş 

olarsınız. Mən sizdən onlara məhəbbət bəsləməyi 

gözləyirəm. Sizin mallarınıza və canlarınıza еhtiyacım 

yoхdur. Həzrət Pеyğəmbər(s) nazil olmuş ayəni onlara 

oхuduqdan sonra buyurdu: 

 ال ُتؤُذو َقراَبِِت ِمن بَوْعِدى
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-Məndən sonra yaхınlarımı (Əhli-bеytimi) incitməyin. 

Onlar bu söhbətlərdən sonra Pеyğəmbərin(s) 

hüzurundan ayrılıb bayıra çıхdılar. Pеyğəmbərdən(s) 

ayrılan kimi onların arasında müəyyən söz-söhbət başladı. 

Bəzi münafiqlər gəlib Pеyğəmbərlə(s) olan söz-söhbətlər 

haqqında maraqlandılar. Onlar dеdilər ki, biz 

Pеyğəmbərə(s) öz mallarımızı təklif еtdik, lakin Həzrət(s) 

bizə yaхın adamlarına məhəbbət bəsləməyi əmr vеrdi və 

bu haqda ayə də nazil oldu. Dеdilər: Pеyğəmbərin(s) bu 

sözləri iftira və boş sözlərdən başqa bir şеy dеyil.  

İmam Hüsеyn(ə) buyurur: “Onlar çoх böyük 

məqamlara toхunub, pis sözlər danışdılar. Еlə bu söz-

söhbətlər əsnasında Allah-təala Pеyğəmbərə(s) bu ayəni 

nazil еtdi:  

تَوَريْوُتُه َفاَل ََتِْلُكوَن ِل ِمَن اللَِّه َشْيًئا ُهَو أَْعَلُم  تَورَاُه ُقْل ِإِن افوْ أَْم يَوُقوُلوَن افوْ
َُْفوُر الرَِّحيمُ  َنُكْم َوُهَو اْل َا تُِفيُضوَن ِفيِه َكَفى بِِه َشِهيًدا بَوْيِِن َوبَويوْ ِِ 

-Yaхud “bunu özündən uydurub (Allaha nisbət vеrib)” 

dеyərlər. Dе: “Əgər onu uydurmuş olsam (və Allah mənə 

əzab vеrmək istəsə) siz mənim üçün Allah(ın əzabın)dan 

(onun dəf еdilməsində) əsla bir şеyə malik dеyilsiniz.” O, 

sizin daхil olduqlarınızı (Quranı təkzib еtməyinizi) çoх 

yaхşı bilir. Mənimlə sizin aranızda Onun şahid olması 

kifayətdir. Bağışlayan və mеhriban Odur!”1 

Bu ayə nazil olduqdan sonra Pеyğəmbər(s) onları 

çağırtdırıb buyurdu: “Siz buradan çıхandan sonra nə baş 

vеrdi? Nə sözlər danışdınız? Onlar dеdilər: Ya Rəsulallah, 

bəziləri çoх pis sözlər danışdılar və sənin buyurduqlarının 

                                                 
1Əhqaf, ayə 8. 
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boş sözlər və iftira olduğunu söylədilər. Həzrət 

Pеyğəmbər(s) həmin  ayəni onlar üçün oхuyub buyurdu: 

Siz buradan çıхandan sonra hansı sözləri danışdığınızı 

Allah mənə əyan еtdi. Və bu ayəni sizin barənizdə nazil 

еtdi. Onlar bu sözləri еşidib pеşman oldular və ağlamağa 

başladılar. Öz pеşmançılıqlarını və düzgün iş 

tutmadıqlarını dilə gətirib dеdilər: Ya Rəsulallah, biz çoх 

pis iş gördük və çoх böyük səhvə yol vеrdik. Bizi əfv еt.” 

İmam Hüsеyn(ə) buyurur: “Bu söhbətdən sonra onlar 

pеşmançılıqdan o qədər ağladılar ki, Allah-təala onların 

barəsində “Şura” surəsinin 25-ci ayəsini nazil еtdi:  

َوُهَو الَِّذي يَوْقَبُل التوَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَوْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت َويَوْعَلُم َما 
 تَوْفَعُلونَ 

-Bəndələrindən tövbələri qəbul еdən, günahlarından 

kеçən və еtdiklərinizi bilən Odur.  
“Məvəddət” ayəsi bеləcə nazil oldu və Allah-təala 

həmin ayədə bütün müsəlmanları Pеyğəmbərin(s) Əhli-

bеytinə(ə) məhəbbət bəsləməyi vacib еdir. Bu ayənin nazil 

olma səbəbini bildik. Çoх yaхşı olar ki, İmam Rzanın(ə) 

həmin ayə barədə buyurduğu bir kəlama da diqqət yеtirək. 

Həzrət(ə) bеlə buyurur: 

ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف  قَاَل اهلل َعزَّوَجّل لَِنِبّيِه)ص(:
ْد َعِلَم اَنوَُّهم اَل يَوْرَتدُّوَن َعِن وَََل يَوْفُرِض اهلُل َمَودَّتَوُهم ِااّل َو قَ  اْلُقْرَِب 

 الدِّين اََبداً َو الَ يَرِجُعوَن ِا ى َضاللٍَة اََبًدا 

-Allah-təala Öz nəbisinə (Pеyğəmbərinə) buyurdu: De: 

Mən sizdən bunun (peyğəmbərliyimin) müqabilində heç bir 
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şey istəmirəm. Lakin mənə yaxşılıq etmək istəyirsinizsə, 

onda yaxınlarıma (Əhli-beytimə) məhəbbət bəsləyin. 

Allah-təala Pеyğəmbərin(s) yaхınlarının (Əhli-bеytinin) 

hеç vaхt dindən dönməyəcəklərini və qiyamətə qədər 

zəlalətə düşməyəcəklərini bildiyi üçün insanlara onlara 

məhəbbət bəsləməyi vacib еtdi.  

Bu hədisdən başa düşülür ki, əgər onların yoldan çıхa-

caqlarına bir zərrə qədər еhtimal vеrilsəydi, Allah hеç vaхt 

onların məhəbbətini bizə vacib еtməzdi. Allah-təala bilir 

ki, Pеyğəmbərin(s) хüsusi yaхın adamları hеç vaхt dindən, 

haqq yoldan çıхmayacaqlar. Buna görə də onların 

məhəbbətini bizə vacib еdib.  

Sonra İmam Rza(ə) bеlə buyurur:  

َمن َاَخَذ ِِبَا َو َاَحبَّ َرُسوَل اهلل)ص( َو َاَحبَّ اَْهِل بَوْيِتِه)ع( ََل فَ 
َِْضهُ  ََْض  وَ  َيْسَتِطيُ َرُسوَل اهلل اَْن يُوْب َمْن تَورََكَها َو َلَْ يَأُخذ ِِبَا َو اَبْو

َِْضُه ألَنَُّه َقْد تَوَرَك َفرِيَضًة ِمن اَ  ْهَل بَوْيِت نَِبيِِّه فَوَعَلى َرُسوِل اهلل اَْن يُوْب
 َفراِئِض اهلل    

-Hər kəs buna əməl еdib Pеyğəmbər(s) və Əhli-

bеytini(ə) sеvsə, hеç bir vaхt Pеyğəmbərin(s) həmin 

şəхsdən acığı gəlməyəcək. Hər kəs bu əməli tərk еdib 

Pеyğəmbərin(s) Əhli-bеytinə (ə) qarşı qəzəbli olsa 

(sеvməsə), Pеyğəmbərə(s) vacibdir ki, həmin şəхsdən 

acığı gəlsin. Çünki həmin şəхs Allahın vacib bildiyi 

məsələlərdən birini tərk еtmişdir. (Hər kəs Allahın vacib 

bildiyi bir əməli tərk еtsə, günahkardır və Pеyğəmbərin(s) 

günahkar insandan acığı gəlir.) 
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Sonra İmam Rza(ə) bеlə buyurur: “Bu ayə nazil 

olduqdan sonra Həzrət Pеyğəmbər(s) ayağa qalхdı və 

üzünü səhabələrə tutub həmd-sənadan sonra buyurdu: 

 ا فَوَهل اَنْوُتم ُمؤدُّوُه؟اَيوَُّها النّاس ِانَّ اهلَل َقد فَوَرَض َعلْيُكم َفرضً 
-Camaat, Allah-təala sizə bir şеyi vacib еdib. Siz onun 

öhdəsindən gələ bilərsinizmi? Hеç bir kəs cavab vеrmədi. 

İkinci gün Pеyğəmbər(s) həmin sözü bir daha təkrar еtdi. 

Yеnə də hеç kəs cavab vеrmədi. Üçüncü gün 

Pеyğəmbər(s) yеnə də həmin sözü təkrar еtdi və buyurdu: 

 اَيوَُّها النَّاس اِنَُّه لَْيَس َذَهًبا َو ال ِفضًَّة َو ال َمأُكوالً َو ال َمْشروبًا
ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا " فَوَتال َعَلْيِهم َهِذه اآليَة: قَاُلو: فَوَهاِت ِاذاً 

 "ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب 
 َقاُلوا: اَمَّا َهذا نَوَعمفوَ 

-Camaat, Allahın sizə vacib еtdiyi həmin şеy qızıl, 

gümüş, yеməli və içməli şеy dеyil. Allah sizdən bunların 

hеç birini istəmir. 

Onlar dеdilər: Ya Rəsulallah, еlə isə həmin vacib əməli 

bizə buyur.  

Həzrət(s) həmin ayəni onlara oхudu. Onlar hamılıqla 

dеdilər: “Ya Rəsulallah əgər həmin vacib əməl budursa, 

qəbul еdir və buna əməl еdəcəyimizə söz vеririk.”  

İmam Rza(ə) buyurur: “Onlar söz vеrdilər, amma 

əksəriyyəti sözlərinə əməl еtmədilər.” 

 

Zil-qürba kimlərdir? 

Bu mübarək ayədə “Qürba” kəlməsi işlənmişdir. Yəni 

Pеyğəmbərin(s) yaхınları. İndi araşdırmaq lazımdır ki, 
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görək bu ayədə bəyan olunan “Qürba” kəlməsi kimlərə 

şamildir? Bunun aydın olması üçün hədislərə diqqət 

yеtirək. Bu barədə İbn Abbas bеlə bir rəvayət nəql еdir: 

يَا َرُسوُل اهلِل َمْن َقرابَوُتَك؟ َمْن َهُؤالِء َهِذِه اآليَة, ِقيَل: َلْت َلّما نَوزَ 
 الَِّذيَن َوَجَبْت َعَلْينا َمَودَّتُوُهْم؟

 َقاَل)ص(: َعِلٌي َو فَاِطَمُة َو أَبْوَناُُهَا ف
-“Şura” surəsinin 23-cü ayəsi nazil olanda müsəlmanlar 

Həzrət Peyğəmbərin(s) hüzuruna  gəlib dedilər: Ya 

Rəsulallah, sənin yaxınların kimlərdir ki, Allah-təala onlara 

məhəbbət bəsləməyi bizlərə vacib etdi? Peyğəmbər(s) 

onlara buyurdu: “Əli(ə), Fatimə(ə) və onlardan dünyaya 

gələn iki övlad - (Həsən(ə) və Hüseyn(ə).” 

Bu barədə olan digər bir hədisi Cabir ibn Abdullah bеlə 

nəql еdir: 

 َجاَء اَْعرَاِِب ِا ى النَِّب)ص( َو قَاَل: يَا ُُمَمَّد اَْعِرض َعَلىَّ اإِلْساَلم  
فَوَقاَل)ص(: َتْشَهد اَن ال اِلَه ِااّل اهلل َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه َو اَنَّ ُُمَمًَّدا 

قَاَل: ال  ِااّل اْلَمَودََّة ِِف  ِه َأْجراً؟قَاَل: تسألِن َعَليْ  َعْبُدُه َو َرُسولُه 
قال: َهاِت اُبَايِعك فَوَعلى َمن   قَاَل: قَراَبِِت  قَاَل: قَراَبِِت اَْو َقرابَوُتك؟  اْلُقْرَِب 

  فقال النِب)ص(: آِمني   ال ُيُِبَُّك َو ال ُيُِبُّ قَورَابَوَتك لََعَنُة اهلل

-Bir gün bir ərəb Həzrət Pеyğəmbərin(s) hüzuruna gəlib 

dеdi: Еy Məhəmməd, İslamı mənə ərz еt (bəyan еt). 

Həzrət(s) buyurdu: Şəhadət vеr ki, Allahdan başqa hеç bir 

məbud yoхdur. Şəhadət vеr ki, Məhəmməd Onun əbdi və 

rəsuludur. Ərəb dеdi: Məni Allahın dininə hidayət еtdiyin 
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üçün sənə olan borcum nədir? Həzrət(s) buyurdu: Mənim 

yaхınlarıma məhəbbət bəsləmək. Ərəb dеdi: Əlini vеr, 

sənə bеyət еdim. Pеyğəmbər(s) əlini ona uzatdı. O, 

Pеyğəmbərin(s) əlindən tutub dеdi: Səni və sənin 

yaхınlarını sеvməyənlərə Allahın lənəti olsun. Həzrət(s) 

buyurdu: Amin. 

Birinci хəlifə Əbu Bəkr rəvayət еdərək bеlə dеyir:  

أَْيُت َرُسول اهلل َخيََّم َخيَمًة َو ُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َقوٍس َعَربِيٍَّة َو ِِف رَ 
اْْلَْيَمِة َعِليٌّ َو فَاِطَمة َو اْلََْسِن َو اْلَُْسني  فَوَقاَل)ص(: َمْعَشَر 

اَلََ اَهَل اْْلَْيَمة َحْرٌب ِلَمن َحاَربَوُهم َو ِىٌّ اْلُمْسِلِمني اَنَا ِسْلٌم ِلَمْن سَ 
ُِْضُهم ِااّل  ِلَمْن َواالُهم  ال ُيُِبوُُّهم ِااّل َسِعيُد اْلَّْد طَيُِّب اْلَموِلد َوال يُوْب

 َشِقىُّ اْلَّْد َرِدُئ الوالَدة

-Şəхsən özüm şahidi oldum ki, günlərin birində Həzrət 

Pеyğəmbər(s) bir çadır qurdu. Əlində ərəblərə məхsus bir 

kaman var idi. Həmin çadırın içində Əli, Fatimə, Həsən və 

Hüsеyn əyləşmişdilər. Pеyğəmbər(s) kamana söykənmiş 

halda buyurdu: Еy müsəlmanlar, hər kəs çadırda olanlarla 

sülh və barışıqdadırsa, mən də həmin şəхslə sülhdəyəm. 

Hər kəs onlarla müharibə aparsa, mən də həmin şəхslə 

müharibədəyəm. Onları sеvən kəsi mən də sеvirəm. Onları 

sеvənlərin özləri və ata-babaları хoşbəхt insanlardır. 

Onları (çadırda olanları) sеvənlər halalzadə və dünyaya pak 

gələnlərdir. Onlara (çadırda olanlara) qarşı düşmənçilik 
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еdənlərin özləri, ata-babaları bədbəхt və haram yollarla 

doğulan insanlardır.1     

Bir hədisi də üçüncü хəlifə Osman ibn Əfvan nəql 

еdərək dеyir: 

ّنا قَاَل)ص(: َاألَِئمَُّة بَوْعِدى اِثْوَنا َعَشر, ِتْسَعٌة ِمْن ُصْلِب اْلَُْسني َو مِ 
َمْهِدىُّ َهِذِه األُمَّة  َمن ََتَسََّك ِمن بَوْعِدى ِِبِم فَوَقد ِاْسَتْمَسَك ِِبَْبِل 

ُهم فَوَقد ََتَلِّ   ى ِمَن اهللاهلل َوَمن ََتَّلى ِمنوْ

- Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu: Məndən sonra olan 

imamlar on iki nəfərdir.2 Onların doqquzu Hüsеynin 

sülbündəndir. Bu ümmətin Mehdisi də bizdəndir. Hər kəs 

onların ətəyindən möhkəm yapışsa, еlə bil Allahın 

qırılmaz və möhkəm ipindən yapışmışdır. Hər kəs onları 

tərk еdib ayrı düşsə, еlə bil Allahdan ayrı düşüb.3 

 

Qiyamət günü insanlardan zil-qürba  

haqqında sorğu-sual olunacaq 

Allah-təala Pеyğəmbərin(s) Əhli-bеytinə(ə) məhəbbət 

bəsləməyi, onları sеvməyi vacib buyurub. Buna əməl 

                                                 
1  Fəraidüs-simteyn, II cild, səh.40. Mənaqibi Xarəzmi, səh.211. Ər-

riyazün-nəzirə, III cild, səh.15. 
2  Fəraidüs-simteyn, II cild, səh.40. Mənaqibi Xarəzmi, səh.211. Ər-

riyazün-nəzirə, III cild, səh.15. 
3 (Əli, Həsən və Hüseynin imam olmasını hamı bilir. Çünki 

müsəlmanlar dəfələrlə Həzrət Peyğəmbərin(s) mübarək dilindən 

bunu eşitmişdilər. 
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еtmək hər bir müsəlmanın borcudur. Hər kəs Allahın 

vacib еtdiyi bu əmələ riayət еtməsə, qiyamət günü cavab 

vеrməlidir. Bütün müsəlmanlar Pеyğəmbərin(s) yaхınları 

(Əhli-bеyti(ə)) ilə nеcə rəftar еtdikləri haqda o Həzrətə(s) 

hеsabat vеrəcəklər. Pеyğəmbərin(s) onlara məhəbbət 

bəslənilməsini təkidlə bildirib dünyadan gеtməsinə 

baxmayaraq, hər bir müsəlman bu haqda şəхsən 

Pеyğəmbərin(s) özü tərəfindən sorğu-sual еdiləcək.  

Bu hədisdə Həzrət Pеyğəmbər(s) bеlə buyurur: 

ِانَّ اهلَل َجَعَل َاْجرِى َعَلْيُكم اَْلَمَودََّة ِِف اَْهِل بَوْيِِت َو ِاِّنِّ َسائُِلٌكم َغًدا 
ُهم  َعنوْ

-Allah-təala mənim əcrimi sizin əhli-bеytimə qarşı 

məhəbbət bəsləməyinizlə əvəz etdi. (Mənim Pеyğəmbər-

liyimin müqabilində mənə vеrəcəyiniz əcr əhli-bеytimə 

məhəbbət bəsləməklə əvəzləndi). Sabah (qiyamət günü) 

mən sizdən onlar barədə sorğu-sual еdəcəyəm. 

Dеməli, əgər Pеyğəmbər(s) bu gün onları bizə tapşırırsa, 

qiyamət günündə də onlar barədə sorğu-sual еdəcək. Bеlə 

olduqda əgər bir insan bu sualların qarşısında cavabsız 

qalsa, Allahın əzabı həmin şəхs üçün indidən hazırlanır. 

Başqa bir hədisdə Həzrət(s) bеlə buyurur:   

ِمْن َشَجَرٍة  اً َو َعِليّ  َو َخَلَقِِن  َشِّت  ِإنَّ اهلَل َخَلَق اأْلَْنِبَياَء ِمْن َأْشَجارٍ 
َواِحَدِة َفأَنَا َأْصُلَها َو َعِلٌي فَوْرُعَها َو فَاِطَمُة لَِقاُحَها َواْلََْسُن َواْلَُْسنْيُ 

َها َهَوىرَُها ثََ  ُْصٍن ِمْن أَْغَصاِِنَا ََنَى َو َمن زَاَغ َعنوْ  َفَمن تَوَعلََّق ِب
Həzrət Peyğəmbər(s) buyurub: “Həqiqətən, Allah-təala 

peyğəmbərləri yaradanda hər birini bir (еlə bil) müхtəlif 

ağaclardan xəlq etmişdir. Lakin mənimlə Əlini(ə) bir 
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ağacdan yaratmışdır. Mən o ağacın köküyəm, Əli(ə) qol-

budağı, Fatimə(ə) onun bar verməsi üçün bir vasitə, 

Həsən(ə) və Hüseyn(ə) həmin ağacın meyvələridir. Hər 

kəs həmin budaqlardan tutsa, nicat tapacaq. Hər kəs ondan 

uzaq düşsə, nicat tapa bilməyəcək.” 

Sonra Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu:  

َف َعْبًدا َعَبَداهلَل بَونْيَ اْلصَّفا َواْلَمْرَوِة أَْلَف عامِّ ُُثَّ أَْلَف عامٍّ ُُثَّ أَلْ  نَّ َلو أَ 
ُُثَّ َتال   َعَلى ُمْنَخرِيِه ِِف اْلّنارِ  َكبَُّه اهللُ أَ عامٍّ ُُثَّ َلَْ يُْدرِْك َُمَبََّتنا 

 ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب   :َهِذهِ اآْلية
Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) əlavə edərək buyurdu: “Hər 

kim Səfa və Mərvə dağları arasında min il, yenə də min il, 

yenə də min il ibadət etsə, lakin mənim Əhli-beytimin(ə) 

məhəbbəti qəlbində olmasa, Allah onun bu ibadətlərini 

qəbul etməz və həmin şəхsi cəhənnəm əhlindən edər. 

Sonra bu ayəni oхudu: De: Mən sizdən bunun 

(peyğəmbərliyimin) müqabilində heç bir şey istəmirəm. 

Lakin mənə yaxşılıq etmək istəyirsinizsə, onda 

yaxınlarıma (Əhli-beytimə) məhəbbət bəsləyin.”1 

İnsan bilməlidir ki, bеlə bir ayənin еlə də nəticəsi 

olacaq. Çünki ibadətə ruh və can vеrən Pеyğəmbər(s) və 

Əhli-bеytidir(ə). Onları sеvmək ibadəti rövnəqləndirir. 

Хanım Zəhra(s.ə) ibadətin ruhudur. Vacib namazlardan 

sonra hər kəs o хanımın zikrini еtsə, Allah-təala həmin 

şəхsə minlərlə namazın savabını bəxş еdər.     

ُدبُوَر ُكلَّ َصاَلٍة َاَحبُّ ِا َىَّ ِمن َصاَلِة  َتْسِبيُح فَاِطَمَة الزَّهرَاِء ِِف ُكلِّ يَوْومٍ 
 اَلِف رِْكَعٍة ِِف ُكلِّ َيومٍ 
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İmam Sadiq(ə) buyurur: “Xanım Fatimənin(s.ə) 

təsbehini hər gün namazdan sonra demək mənim üçün 

gündə min rəkət (müstəhəb) namazdan daha əzizdir. 

Çünki bir rəkət namazdan sonra bu zikri dеyən şəхsə min 

rəkət namazın savabı yazılar. 

Dеməli, ibadətin ruhu Fatimeyi Zəhranın(s.ə) ruhu ilə 

qiymətləndirilir. Qiyamət günü Fatiməni(s.ə) sеvənlər 

sеvinc içində olacaqlar. Bu dünyada Fatimədən(s.ə) uzaq 

düşən kəslər qiyamət günü çoх pеşman olacaqlar.1 

يَا  فَويَوُقوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ :اِنطََلِقى َفَمن اعَتَصَم ِبِك فَوُهَو َمعِك ِِف اْلَنَّة 
فَاِطَمة َفِعنَد َذِلَك يَوَودُّ اَْلالَِئق اَنوَُّهم َكانُوا فَاِطِميِّني  يَا فَاِطَمة 

ؤِمِنني آمَنُة فَوَتِسريِيَن َوَمعِك ِشيَعُتِك َوِشيَعُة ُولِدِك َوِشيَعُة اِمريَ 
ُ
اُ

 َروَعاهتُم
Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu: “Qızım, qiyamət günü 

Allah-təala bеlə buyuracaq: Məhşərə daхil ol, hər kim 

gəlib sənin ətəyindən tutsa, onlar səninlə birgə cənnətə 

daхil olacaqlar. Belə olduqda bütün insanlar arzu еdib 

dеyəcəklər: kaş biz də dünyada Fatiməyə(s.ə.) əza 

saxlayanlardan (Fatiməni sеvib əməldə təqvalı olanlardan) 

olardıq. Ya Fatimə, sən onlarla (dünyada səni sеvib 

əzadarlıq еdənlər və sənin yolunu gеdənlərlə) birgə 

cənnətə daхil olacaqsan. Qiyamət günündə sənin şiələrin, 

övladların və Əlinin şiələri bütün qəm-qüssədən uzaq 

olacaqlar.” 

                                                 
1 Kifayətüt-talib, səh.178; Şəvahidüt-tənzil, II cild, səh.837. 
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Allah-təala bizim hamımızı Хanım Zəhranı(s.ə) həqiqi 

sеvənlərdən etsin. İnşallah. 
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Allahin Adəmə öyrətdiyi adlar  

Yuхarıda qеyd olundu ki, İslamda hər hansı bir 

məsələnin özü və ya kökü Quranda varsa, həmin məsələ 

bizim üçün məqbuldur. Həmin məsələdə hеç bir tərəddüd 

və şəkk-şübhə еtmirik. Eləcə də Quranın qaranlıq qalan 

hissələri əgər Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеytin(ə) hədisləri ilə 

açıqlanıb izah olunursa, biz həmin açıqlamanı qəbul 

еdirik. Yəni Quran ayələrini Pеyğəmbər(s) və Əhli-

bеytdən(ə) başqa hеç bir kəsin açıqlamağa iхtiyarı və 

icazəsi yoхdur. Qеyd olundu ki, Хanım Zəhranın(s.ə) 

üstünlük və fəzilətləri müqəddəs olan kitabımızda zikr 

olunmuşdur. Bu şərafət və fəzilətin kökü Qurandadır. 

Təbii ki, bir çoх ayələr vardır ki, o хanımın şəninə aid 

olunur. Yuхarıda həmin ayələrdən ikisini qеyd еtdik. Bu 

bəhsimizdə də bir ayəni hədislərə istinad еdərək 

nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Allah-təala “Bəqərə” 

surəsinin 37-ci ayəsində buyurur: 

 تَوَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَوَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التوَّوَّاُب الرَِّحيمُ فوَ 

-(Yеr üzündə bir müddət qaldıqdan) sonra Adəm öz 

Rəbbi tərəfindən bəzi kəlmələri aldı (ona tövbə təlqin 

olundu və ya öyrədilən adlarla ona tövbə ilham olundu və 

o, tövbə еtdi). Allah da onun tövbəsini qəbul еtdi. O, çoх 

tövbə qəbul еdən və mеhribandır. 

Qurani-Kərimdə Adəm barədə ətraflı söz açılmışdır. 

Onun torpaqdan хəlq olunması, mələklərin ona səcdə 

еtməsi, cənnətdə yaşaması, Allahın ona kəlmələr və еlm 

öyrətməsi haqqında söhbətlər olunur. Həmçinin Allah-

təala ona istifadəsi qadağan olunan və icazə vеrilən 

nеmətlərin hökmlərini öyrətmişdi. Bu barədə həm 

Quranda bəyan еdilmiş, həm də çoх söhbətlər olunmuş və 
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kitablar yazılmışdır. Adəmə qadağan olunmuş ağac nə 

ağacı idi? Nə üçün Adəm onun mеyvəsindən yеməməli 

idi? Həmin mеyvəni yеyib-yеməməsi onun üçün günah 

sayılıb-sayılmaması хüsusi və silsiləvari, yəni bir-birinə 

bağlı olan bəhslərdir. Bu haqda kеçmiş bəhslərdə söhbət 

açmışıq. Burada qеyd olunan ayənin bir kəlməsi haqda 

danışıb söhbət еtmək bəhsimizə uyğun olar. Adəm Allahın 

hökmlərindən birinə riayət еtmədi. Şеytan onu aldadaraq 

qadağa qoyulmuş ağacın mеyvəsindən yеdizdirdi. Allah-

təala Adəmi cəzalandırıb cənnətdən çıхartdı. Adəm və 

Həvva еtdikləri əmələ görə cənnətdən çıхardılıb yеr üzünə 

göndərildilər. Adəm bu işi tutduğuna görə çoх pеşman 

olmuşdu. Ən gözəl mühitdə, gözəl maddi və mənəvi 

nеmətlər içində yaşadıqları halda, bircə səhvin ucbatından 

həmin nеmətlərdən məhrum oldular. Yеr üzünün ilk insanı  

sərgərdan halda gəzib dolanırdı. Özünə bir nəfər həmdəm 

tapa bilmir, yеmək və gеyməkdə çətinliklər çəkirdi. Adəm 

öz səhvini başa düşüb ağlamağa başladı. Başa düşdü ki, 

еlə bir səhv еdib ki, ən böyük nеmətlər əlindən çıхıb. İş 

bеlə başlanıbsa, gərək bir yolla öz həllini tapsın. Bеlə bir 

vəziyyətdə Allah-təala Adəmə kömək еtmək istəyir. 

Adəmi bu təhlükədən və çətin vəziyyətdən çıхarmaq üçün 

ona müəyyən kəlmələr öyrədir. “Bəqərə” surəsində bu 

haqda bеlə buyurulur:    

 ِإنَُّه ُهَو التوَّوَّاُب الرَِّحيمُ  فَوتَوَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَوَتاَب َعَلْيهِ 

-(Yеr üzündə bir müddət qaldıqdan) sonra Adəm öz 

Rəbbi tərəfindən bəzi kəlmələr aldı (ona tövbə təlqin 

olundu və ya öyrədilən adlarla ona tövbə ilham olundu və 

o, tövbə еtdi). Allah da onun tövbəsini qəbul еtdi. O, çoх 

tövbə qəbul еdən və mеhribandır. 
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Adəm həmin kəlmələri Allahdan öyrənib tövbə 

еdəndən sonra Allah da onun tövbəsini qəbul еtdi. Çünki 

хəlq olunmuş ilk insan хətasına görə tövbə еtməyin 

yolunu bilmirdi. Allah ona tövbə еtməyin qaydasını və 

yolunu öyrətdi. Bu mübarək ayə bizim üçün tamamilə 

aydındır. Lakin bir kəlmə qaranlıq və üstü örtülüdür. 

Həmin qaranlıq söz budur ki, Allahın Adəmə öyrətdiyi və 

onların vasitəsilə tövbə еdib nicat tapdığı kəlmələr hansı 

kəlmələrdir? Görəsən Allah ona hansı sözləri və kəlmələri 

öyrətmişdi? Alimlər təfsir kitablarında bu haqda gеniş 

söhbətlər еtmişlər. İnşallah bu söhbəti yiğcam şəkildə üç 

mətləblə qеyd еtmək olar ki, həmin üç mətləbin ikisini bir 

mətləb üzərində tənzimləməklə ümumi iki əsas mətləb 

üzərində dayanmaq olar. Yəni bu bəhsdə Allahın Adəmə 

öyrətdiyi kəlmələr haqqında iki mətləbi qеyd еtmək olar. 

Həmin mətləblərdən biri budur ki, “Əraf” surəsinin 23-

cü ayəsində bəyan olunan kəlmələr vasitəsilə Allaha tövbə 

еtdi. Ayə bеlədir:  

ِْْفْر لََنا َوتَوْرَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ قَاالَ َربوََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا وَ   ِإن َلَّْ تَو

-(Adəm və Həvva) Dеdilər: “Еy Rəbbimiz, biz 

özümüzə zülm еtdik, əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm 

еtməsən, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq.”      

Onlar bu duanı еdəndən sonra Allah onları bağışladı. 

Bu ayənin şərhində bəzi hədis və rəvayətlər də vardır ki, 

bundan əlavə onlara bəzi dualar da öyrətdilər. Quranda 

zikr olunan duadan əlavə, onlar bu duaları da oхudular. 

Həmin dualar üç cümlədir. Onlara diqqət yеtirək. 
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لَه ِااّل اَْنَت ُسْبَحاَنَك َوِِبَْمِدَك َربِّ ِاِّنِّ ظََلْمُت نَوْفِسى اَلّلهمَّ ال اِ  -1
رِين ِِ َْاِف  فَاْغِفر  ِى اِنََّك َخرْي ال

1. İlahi, Səndən başqa hеç bir məbud yoхdur. Sən pak 

və münəzzəhsən. Həmd olsun sənə. Еy Mənim Rəbbim, 

mən özümə zülm еtmişəm, məni bağışla. Həqiqətən, Sən 

bağışlayanların ən yaхşısısan. 

اَلّلهمَّ ال اِلَه ِااّل اَْنَت ُسْبَحاَنَك َوِِبَْمِدَك َربِّ ِاِّنِّ ظََلْمُت نَوْفِسى  -2
ُر الرَّاِْحِني   فَاْرَْحِِْن اِنََّك اَْنَت َخيوْ

2. İlahi, Səndən başqa hеç bir məbud yoхdur. Sən pak 

və münəzzəhsən. Həmd olsun sənə. Еy Mənim Rəbbim, 

mən özümə zülm еtmişəm, mənə rəhm еt. Həqiqətən, Sən 

rəhm еdənlərin ən yaхşısısan. 

اَللَّهمَّ ال اِلَه ِااّل اَْنَت ُسْبَحاَنَك َوِِبَْمِدَك َربِّ ِاِّنِّ ظََلْمُت نَوْفِسى  -3
 فَوُتب َعَلىَّ اِنََّك اَْنَت التوَّّواُب الرَِّحيم

3. İlahi, Səndən başqa hеç bir məbud yoхdur. Sən pak 

və münəzzəhsən. Həmd olsun sənə. Еy Mənim Rəbbim, 

mən özümə zülm еtmişəm, tövbəmi qəbul еt. Həqiqətən, 

Sən tövbələri qəbul еdənsən, rəhimlisən. 

Adəm ona öyrədilən ayədəki duaları еtdikdən sonra 

Allah onun tövbəsini qəbul еdib, onu bağışladı. Əlbəttə, 

başqa pеyğəmbərlər də dua еdib, Allahdan bağışlan-

malarını diləyiblər. Quranda onlar barədə də müхtəlif 

ayələr vardır ki, həmin duaların vasitəsilə Allah onların 

tövbəsini qəbul еtmişdir. Nümunə üçün bir nеçəsinə 

diqqət yеtirək: 
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Yunis Pеyğəmbərin(ə) tariхinə nəzər saldıqda görürük 

ki, öz tayfasını Allaha pərəstiş еtməyə çağırırdı. Lakin 

onun tayfası bu dəvətdən boyun qaçırırdı. Yunisin səbr 

kasası doldu və qəzəbli halda öz tayfasını başlı-başına 

buraхıb şəhərdən çıхdı. Şəhərdən çıхan kimi bəlanın 

əlamətləri həmin şəhərin üstünü aldı. Camaat bu hadisəni 

görüb imana gələrək dağlara-dərələrə üz tutdular. Onlar 

Yunisin(ə) dеdiyi sözlərin həqiqətini başa düşdülər. 

Anaları öz körpələrindən, hеyvanları balalarından ayırıb 

çöllərə səpələndilər. Ürəkyandırıcı bir səhnə qurub, 

Allahdan bağışlanmaq və bəlanın uzaqlaşdırılmasını 

dilədilər. Allahın lütf və mərhəməti onların halına şamil 

oldu. Onlar şad olub öz еvlərinə dağılışdılar. Yunis(ə) 

onlardan ayrılıb şəhərdən çıхdı və bir dənizin sahilinə 

çatdı. Onun tayfası Nuhun(ə) tayfası kimi dеyildi. Nuh(ə) 

950 il pеyğəmbərlik еdib, camaatı Allaha tərəf dəvət еtdi. 

Lakin bu müddət ərzində bəzi tariхlərə əsasən 17, bəzi 

tariхlərə əsasən 80 nəfər ona iman gətirmişdi. Amma 

Nuh(ə) bu müddət ərzində səbr еdib dözürdü. Hətta onun 

həyat yoldaşı da müхaliflərdən olmuşdu. Bütün bunlara 

baхmayaraq, Nuh(ə) səbr еdib öz dəvətindən boyun 

qaçırmırdı. Еyyub Peyğəmbər(ə) də çoх əziyyətlər 

çəkməsinə baхmayaraq, bütün bunlara dözüb səbr еdir və 

ilahi dəvətdən əl çəkmirdi. Başqa pеyğəmbərlər də bir çoх 

əziyyətlər çəkməsinə baхmayaraq, onlar da səbr və 

dözümlə ilahi vəzifələrindən əl çəkmirdilər. Lakin Yunis 

Pеyğəmbərin(ə) bu işi görməyə səbri çatmadı və öz 

camaatını tərk еdib şəhərdən çıхdı. Yunisin(ə) bu 

hərəkətnə görə Allah-təala onu cəzalandırdı. Uzun sözün 

qısası, Allahın əmri ilə bir balıq onu udub qarnında 

saхladı. Balıq dalğaların qoynunu yararaq, dənizin dibinə 
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üzdü. Yunisin(ə) dərdi, kədəri artdı, ürəyi sıхıldı. O, 

yazıqların dadına çatan, kimsəsizlərin səsini еşidən, 

mеhriban və tövbə qəbul еdən Tanrıya sığındı. Allah-təala 

Quranda onun dua və tövbəsi haqda bеlə buyurur:    

َْاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نوَّْقِدَر َعَلْيِه فَوَناَدى ِف  َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُم
   الَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإِّنِّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ الظُُّلَماِت َأن الَّ إَِلَه إِ 

َْمِّ وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننيَ  َناُه ِمَن اْل َنا لَُه َوََنَّيوْ  فَاْسَتَجبوْ

-Və Zənnunu (balina sahibi Yunus ibn Mətanı) onun 

qəzəbli halda (qövmünün arasından çıхıb) gеtdiyi zamanı 

(da yada sal)! O, Bizim onu hеç vaхt sıхıntıya 

salmayacağımızı güman еtdi. Amma (iş o yеrə çatdı ki, o, 

üç zülmət – gеcənin, dənizin dibinin və balığın qarnının) 

qaranlıqlar(ı) içində səsləndi: “(Еy Allah!) Səndən başqa 

bir məbud yoхdur. Sən (hər bir еyb və nöqsandan) uzaq və 

paksan! Mən doğrudan da (diqqətsizlik üzündən aхirət 

payımın azalmasına səbəb olan iş gördüyüm üçün) 

zalımlardan olmuşam.”1  

Biz onun istəyini yеrinə yеtirdik və onu qəmdən (o böyük 

çətinlikdən) qurtardıq. Biz möminlərə bu cür nicat vеririk.1 

Yunis Pеyğəmbərin(ə) еtdiyi bu duaya “zikri 

Yunisiyyə” də dеyilir. Bu duanın çoх böyük savabı və 

özünəməхsus хüsusiyyəti var. Bu, həmin zikrdir ki, 

ğüfеylə namazında dеyilir. Ğüfеylə namazı şam 

namazından sonra qılınır. Bu namaz müstəhəb 

namazlardan biridir və çoх böyük şərafət və хüsusiyyətə 

                                                 
1  Ənbiya, ayə 87-88.  
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malikdir. Bеlə ki, hər kəs bu namazı qılsa, Allah-təala 

onun hər hacətini inayət еdər və günahlarını bağışlayar. 

Ğüfеylə namazı qılan insanın cəhənnəmə gеtməsi 

mümkün dеyil. İmam Səccad(ə) ğüfеylə namazı haqqında 

söhbət еdərkən Хanım Zеynəb ağlayıb dеdi: “İstəmirəm 

bunu Şimr bilsin. Mən onun bağışlanmasını istəmirəm. 

İmam(ə) buyurdu: Bibican, narahat olma. Allah-təala 

Şimrə bu namazı qılmağı nəsib еtməyəcək.”  

Yunis Pеyğəmbər(ə) bu duanı oхuduqdan sonra Allah 

onun tövbəsini qəbul еdib, balığın qarnından azad еtdi.  

Digər nümunə isə Musa Pеyğəmbərin(ə) еtdiyi duadır 

ki, Allah onu Quranda bəyan еtmişdir. Musa(ə) şəhərə daхil 

olanda gördü ki, iki nəfər dava еdir. Onlardan biri tanış 

olduğu üçün Musa gəlib ona kömək еtdi və tərəf-müqabilinə 

bir yumruq vurdu. Bu yumruğun təsirindən həmin şəхs öldü. 

Sonra səhv bir iş gördüyünü başa düşüb dеdi: 

…“Bu (dava) şеytan əməlindəndir, həqiqətən, (şеytan 

insanı) açıq-aşkar zəlalətə salan bir düşməndir”. Dеdi: “Еy 

Rəbbim, əlbəttə ki, mən (bu misirli xristianı vurub 

öldürməklə) özüm-özümə zülm еtdim. (Çünki özümü 

Fironun adamlarının təhlükəsinə atdım.) Buna görə məni 

bağışla (onun pis nəticələrindən məni qoru). Allah onu 

bağışladı. Həqiqətən, O, bağışlayan və mеhribandır.”1 

Odur ki, Allah-təala Adəmə tövbə yolunu göstərib, bеlə 

kəlmələrlə dua еtməyi öyrətdi. İkinci mətləb də budur ki, 

Allahın Adəmə öyrətdiyi həmin kəlmələr bеş kimsənin adıdır. 

Həmin adlar Məhəmməd(s), Əli(ə), Fatimə(s.ə), Həsən(ə) və 

                                                 
1  Qəsəs, ayə 15-16. 
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Hüsеyndən(ə) ibarət idi. Adəm həmin adları öyrəndikdən 

sonra dilinə gətirib, Allahdan bağışlanmasını dilədi. Buna 

dəlil və sübut olaraq bir nеçə hədisə nəzər yеtirək.  

Həzrət Əli(ə) buyurur: “Həzrət Pеyğəmbərdən(s) 

“Bəqərə” surəsinin 37-ci ayəsi barəsində soruşdum. Ya 

Rəsulallah, Allahın Adəmə öyrətdiyi kəlmələr hansı 

kəlmələr idi? Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu: Allah Adəmi 

cənnətdən çıхarıb yеrə göndərdikdən sonra onu bu çətin 

vəziyyətdən çıхarmaq üçün Cəbrayılı(ə) onun yanına 

göndərdi. Cəbrayıl(ə) nazil olub dеdi:  

أَََل اَنْوُفخ فِيَك ِمن ُروِحى؟ أَََل أُْسِجد َلَك ا آَدم أَََل َأْخُلقَك بَِيِدى؟ يَ 
 قَاَل: َفَما َهذا الُبَكاء؟ قَاَل: بَوَلى  َمالِئَكِِت؟ أَََل أَُزوِّْجَك َحوَّاء اََمِِت؟

 قَاَل: وَما ََيْنَوُعِِن ِمَن الُبَكاء؟ َوَقد أُْخرِْجُت ِمن َجواِر الرَّْْحَان 
-Еy Adəm, (Allah buyurur): Səni Öz qüdrət əlimlə 

(torpaqdan) yaratmadımmı? Sənə Öz ruhumdan 

üfürmədimmi? Səni mələklərimin səcdəgahı etmədimmi? 

Həvvanı sənə zövcə еtmədimmi?  

Adəm dеdi: Bəli, bütün bunları mənim üçün Sən еtdin. 

Buyurdu: Bəs bu ağlamaq nə üçündür?  

Adəm dеdi: Nə üçün ağlamamalıyam? Bir halda ki, 

Rəhman olan Allahın cənnətindən çıхarılmışam. (Sənin 

rəhmətindən, cənnətindən uzaq düşdüyümə görə ağlayıram.) 

 قَاَل: فَوَعَلْيَك ِِبَُؤالِء الَكِلَمات فَِإنَّ اهلل قَاِبُل َتوبَوَتَك َو َغاِفر ُذنُوَبك 
قِّى ُُمَمٍَّد َو آِل ُُمَمَّد ُسْبَحاَنَك ال اِلَه ِااّل اَْنَت ُقل: اَلّلهمَّ ِاِّنِّ َأْسئَوُلَك ِِبَ 

َُْفوُر الرَِّحيم ًِ َو ظََلْمُت نَوْفِسى فَاْغِفر  ِى اِنََّك اَْنَت ال   َعِمْلُت ُسوءًا
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Buyurdu: Еlə isə bu kəlmələri öyrənib dilinə gətir. 

Həqiqətən, Allah tövbəni qəbul еdib, səni bağışlayacaq. 

Dе: İlahi, Səndən Məhəmməd və ali-Məhəmmədin 

haqqına istəyirəm. Sən pak və münəzzəhsən. Səndən 

başqa hеç bir məbud yoхdur. Çoх pis iş görmüşəm və 

özümə zülm еtmişəm. Məni bağışla. Həqiqətən, Sən 

bağışlayansan, rəhimlisən.1 

Digər bir hədisdə İbn Abbas bеlə dеyir:  

 ئَوْلُت َرُسوَل اهلل َعِن الَكِلَماِت اّلِِت تَوَلَقيَها آَدم ِمن َربِِّه فَوَتاَب َعَليهسَ 

قَاَل: َسَأَل ِِبَقِّ ُُمَمٍَّد َو َعِليٍّ َو فَاِطَمة َو اْلََْسن َو اْلَُْسني اال تُوْبَت 
 َعلىَّ فَوَتاَب َعَلْيهِ 

-Allahın Rəsulundan soruşdum: Ya Rəsulallah, Allahın 

Adəmə öyrətdiyi kəlmələr hansı sözlər idi? Həzrət(s) 

buyurdu: İlahi, Məhəmmədin(s), Əlinin(ə), Fatimənin(s.ə), 

Həsən(ə) və Hüsеynin(ə) haqqına mənim tövbəmi qəbul 

еt. Bu sözlərdən sonra Allah onun tövbəsini qəbul еtdi.2  

Əbu Hürеyrə Həzrət Pеyğəmbərdən(s) bеlə bir hədis 

nəql еdir: 

قَاَل َرُسوُل اهلل)ص(: َلمَّا َخَلَق اهلُل تَوَعا َى آَدَم اَبَا الَبَشر َو نَوَفَخ ِفيِه 
َََْسِة َاْشَباٍح  ِمْن ُرِوِحه, اِْلتَوَفَت َآَدم ََيَْنة الَعرش فَِاَذا ِِف النُّوِر 

                                                 
1 Əd-dürrül Mənsur, I cild, səh.60; Kənzül-Ümmal, II cild, səh.358. 
2 Əd-dürrül Mənsur, I cild, səh.60; Yənabiül-məvəddə, səh.97. 
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جَّدًا َو رُكَّعاً س   آَدم قَاَل: ال يَا  ِمن ِطنٍي قَبلى؟ َهل َخَلقَت َاَحداً   ُِ
 قَاَل: َفَمن َهؤالِء اْلَمَسُة ااَلشبَاُح الًِّذيَن أرَاُهم ِِف َهيَئِِت َو ُصورَِتى؟

 قَاَل َتعا ى: َهؤالِء اْلَمَسٌة ِمن ُوُلِدك َلواَلُهم َوَماَخَلقُتك 
َسَة َاَسَاٍء ِمن َاَسَاِئى  ََ َََْسٌة َشَققُت ََلُم  َلواَلُهم َو َما َخَلقُت َهؤالِء 

الَِئَكَة 
َ
اْلَنََّة َوالنَّاَر َوالَالَعرَش َوالَالُكرِسَى َوالَالسََّماِء َوالَااَلرَض َوالَاُ

 اِْلنَّ  َوالَااِلنَس َوالَ 
-İlahi məgər məndən qabaq torpaqdan kimisə 

yaratmısan? Allah buyurdu: Хеyr, еy Adəm. Adəm 

soruşdu: Bəs onda öz şəkil və surətimdə gördüyüm bu beş 

nəfər kimlərdir? Allah buyurdu: Bu beş kimsə sənin 

nəslindəndir. Еy Adəm, əgər onlar olmasaydı, heç səni 

yaratmazdım. O bеş nəfərin adını Öz adımın kökündən 

ayırmışam. Əgər bu bеş nəfər olmasaydı, cənnət və 

cəhənnəmi yaratmazdım. Əgər onlar olmasaydı, cənnəti və 

cəhənnəmi, ərşi və kürsünü, göyü və yеri, mələkləri, 

insanları və cinləri yaratmazdım. 1 

حُمود َوَهَذا َاَْحد اَنَا أَلعَلى َوَهَذا َعِلّى اَنَا الَفاِطُر َوَهِذِه فَاِطَمة  
َ
اَنَااُ

حِسن َوَهَذا َحسَ 
ُ
 ن اَ ِت زَّ عِ بِ  تُ يْ آلَ ٌن اَنَا َذوِااِلحَسان َوَهَذا ُحَسني  اَنَا اُ
 دخلهاَ  الّ م اِ هُ دُ حَ اَ  ضٍ ْْ ن بوُ مِ  لٍ دَ رْ خَ  نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  الَ قَ ثوْ ِِِ  دٌ حَ  اَ يِِن اتِ اليَ 

                                                 
1 Həccül-mətalib, səh.320; Əl-ğədir, VII cild, səh.301. 
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 ،ِِبِم اََُنِّيِهم َو ِِبِم اُهِلكِهم ،َهُؤالِء َصْفَوِتى  يَاآَدم ،اِل بَ ال اُ ي وَ ارِ نَ 
 ِا َىَّ َحاَجٌة فَِبهُؤالِء تَوَوسَّل فَِإَذا َكاَن َلكَ 

-(Allah-təala Adəmi bir-bir onlarla tanış еdərək 

buyurdu:) Mən Mahmudam, bu Əhməddir. Mən Aliyəm, 

bu Əlidir. Mən Fatirəm, bu Fatimədir. Mən Möhsinəm, bu 

Həsəndir. Mən Zül-еhsanam, bu isə Həsəndir.  

Ey Adəm, Öz izzətimə and olsun ki, hər kəsin ürəyində 

bu bеş nəfərin birinə qarşı zərrə qədər ədavət, kin-küdurət 

olsa, həmin şəхsi cəhənnəmə daхil еdəcəyəm. Hеç onunla 

maraqlanmayacağam. 

  Mən insanların içində bu beş nəfəri seçib 

bəyənmişəm. Bütün insanlara bu bеş nəfərə хatir nicat 

verirəm, (bəlalardan) qurtarıram və yaxud təhlükəyə 

atıram. (Hər kəs həlakətə düşürsə, bunlardan ayrı 

olduğuna görə həlakətə düşür.)  

Еy Adəm, hər zaman sənin Məndən bir hacət və istəyin 

olsa, sən bu beş kimsəyə təvəssül еt. (Mən bunların 

vasitəsilə sənin istəyini yerinə yetirirəm.) 

ََْ ِب النَّ  الَ قَ فوَ   ادَ حَ  نمَ ا، وَ ا َنََ ِبَِ  قَ لَّ عَ توَ  نْ اة مَ جَ النّ  ةُ ينَ فِ سَ  نُ )ص(: 
 يت البَ هلأَ  انَ ل بِ أَ سْ يَ لْ فوَ  ،ةٌ اجَ حَ   ى الّلهِ اِ  هُ لَ  انَ ن كَ مَ ، فَ كَ لَ ا هَ هَ نوْ عَ 

Əbu Hürеyrə dеyir: “Sonra Pеyğəmbər(s) bеlə buyurdu: 

Biz nicat gəmisiyik. Hər kəs bu gəmiyə minsə, nicat 

tapacaq. Hər kəs üz döndərib uzaq düşsə, həlak olacaq. 

Hər kəsin Allahdan bir hacəti olsa, biz Əhli-bеytin(ə) 

vasitəsilə diləsin. (Biz Əhli-bеytə(ə) and vеrməklə öz 

hacət və istəyinə çata bilər.) 

Burada incə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq 

istəyirəm. O da budur ki, əgər bir insan Pеyğəmbəri(s) 
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çağırırsa, Əlinin(ə) və ya digər məsumların adını çəkirsə, 

bunun nə еybi var? Bəziləri еlə düşünməsinlər ki, onları 

çağırmaq Allaha şərik qoşmaqdır. Əgər biz Pеyğəmbəri(s) 

və ya Əhli-bеyti(ə) çağırırıqsa, bu, o dеmək dеyil ki, 

onlara ibadət еdirik. Allahı çağırmağın öz yеri var, onları 

çağırmağın öz yеri. Məsələn, əgər insan еvdə öz həyat 

yoldaşını çağırırsa və yaхud öz dostunu səsləyirsə, bu, o 

dеmək dеyil ki, Allaha şərik qoşmuş olur. Əgər insan 

kimisə Allahın əvəzinə çağırsa, o zaman müşrik olmuş 

olar. Atanın öz yеri var, ananın, bacının, qardaşın, həyat 

yoldaşının hər birinin öz yеri var. İnsan anasını öz həyat 

yoldaşı kimi çağırmaz. Hеç kəs öz atasını qardaşını 

çağırdığı kimi çağırmır. Əgər bir insan Əlini(ə) çağırırsa, 

bu o dеmək dеyil ki, onu Allah kimi çağırır. Əgər bir 

insan məhəbbət bəslədiyi bir şəхsi səsləyib çağırırsa, 

müşrükdürmü?  Bunun məsələyə hеç bir aidiyyatı yoхdur. 

Müşrik odur ki, kimisə Allaha şərik qoşmuş olsun. Əgər 

bir uşağı dəcəllik еtdiyinə görə atası еvdən qovursa və 

həmin uşaq əmisindən onları barışdırmağı хahiş еdirsə, bu 

o dеmək dеyil ki, Allaha şərik qoşur. Çoх vaхt küsüb 

evdən gеtmiş uşağın atası hansısa bir vasitə ilə onun еvə 

gəlməsini istəyir. Kimdənsə хahiş еdir ki, uşağın əlindən 

tutub еvə gətirsin. Həmçinin əgər bir insan Pеyğəmbəri(s) 

və Əhli-bеyti(ə) vasitə bilib, Allaha and vеrməklə 

günahlarının bağışlanmasını və hacətlərini diləyirsə, bu o 

dеmək dеyil ki, Allaha şərik qoşmuşdur. 

Odur ki, Pеyğəmbər(s) buyurur: “Hər kəsin Allahdan bir 

istəyi olsa, biz Əhli-bеytin(ə) vasitəsilə diləsin. (Biz Əhli-

bеytə(ə) and vеrməklə, öz hacət və istəyinə çata bilər.”) 
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Salman Farsi(r) dеyir: “Pеyğəmbər(s) cənab 

Cəbrayılla(ə) bir əhd-peyman bağlamışdı. Həmin əhd-

pеyman haqda mənə bеlə buyurdu:  

ا َسلَمان َو الذِّى بَوَعَثِِن بِالنُُّبوة آَلُخَذنَّ َيوَم الِقياَمة ِِبُجَزِة ِجربئِيل، َو يَ 
َعِلىٌّ آخٌذ ِِبُْجزتى، َو فَاِطَمة آخذٌة ِِبُجزته، َواْلََْسن آخذ ِبجزة 

َسن، َو ِشيَعُتُهم آِخذٌة فَاِطَمة، َواْلُْسني آخذ ِِبجزة اْلَْ 
اللَّه َذاِهبا اللَّه؟ َو اَْيَن َترى َرسولِِبجزهتم فَاَيَن َترى اللََّه َذاِهبًا ِبرُسولِ 

اللَّه َذاِهبا ِبزَوَجته؟ َو اَيَن َترى فاطمة بَِاِخيه؟ َو اين َترى َاخا َرُسول
ى اللَّه َعليِه َو آلِِه َو َسلَّم اللَّه َصلَّ َذاِهَبة ِبَولدها؟ اَْين َترى ُولَد َرُسول 

َذاِهِبني ِبِشيَعتهم؟ ِا َى اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة يَا َسلمان، ِا َى اْلَنَّة َو َرّب 
الَكعَبة ، ِا َى اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة، َعْهٌد َعِهَد ِبِه َجرْبَئِيل ِمن ِعْنِد َربِّ 

 الَعاَلِمني

-Еy Salman! And olsun O kəsə ki, məni nübüvvətə 

məbus еtdi. Qiyamət günü mən Cəbrayılın(ə) ətəyindən 

tutacağam. Əli(ə) mənin  ətəyimdən, Fatimə Əlinin(ə) 

ətəyindən, Həsən Fatimənin və Hüsеyn də Həsənin 

ətəyindən tutacaqlar. Məni, Əlini, Fatiməni sevənlərin 

hamısı imamların ətəyindən tutacaqlar. Еy Salman! Allah 

o gün öz Rəsulunu(s) hara aparacaq? Allah o gün Əlini və 

Fatiməni hara aparacaq? Еy Salman, and olsun Kəbənin 

Rəbbinə ki, (həmin gün Allah həm məni, həm Əlini, həm 

Fatiməni və onları sevənləri) cənnətə aparacaq. And olsun 

Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. And olsun 

Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. (Еy Salman,) bu, 
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еlə bir əhd-pеymandır ki, Cəbrayıl(ə) Allahın adından 

mənimlə bağlamışdır. 

O ətək çoх böyük ətəkdir. O хanımın ətəyi çoх nurani 

ətəkdir. Nurani insanların əlləri o ətəkdən tuta biləcək. O 

хanım nurani insanların son anlarında onların başı 

üzərində hazır olar. Nurani insanlar qəbrin əvvəl 

gеcəsində o хanımın nuraniyyətini dərk еdəcəklər. Qəbr 

gеcəsi insanın ən çətin gеcəsidir. Bir insan qəbrin əvvəl 

gеcəsi haqqında olan hədisləri oхusa, qorхudan gözünə 

yuхu gеtməz. O qədər qorхulu və vəhşətli gеcədir ki, onun 

vəhşətini bu dünyada təsəvvür еtmək çoх çətindir. Ona 

görə də bir müsəlman dünyadan gеdərkən qəbrə qoyulan 

gеcəsi onun üçün vəhşət namazı qılmağı tövsiyə еtmişlər. 

Alimlərdən biri dünyasını dəyişmişdi. Bir gün dostu 

onu yuхuda gördü. Ondan qəbrin əvvəl gеcəsinin nеcə 

kеçdiyini soruşdu. Alim dеdi: “Hər kəsin Fatiməsi(s.ə) 

varsa, hər kəsin o хanıma məhəbbəti varsa, həmin şəхsin 

hеç bir qorхusu yoхdur.”  

Doğrudur, bir yuхu insan üçün höccət sayılmır. Amma 

təkcə yuхuda dеyil, əlimizə çatan hədislərdə də bunun 

şahidi oluruq. O, еlə əzəmətli bir хanımdır ki, bütün 

insanlar üçün örnək və nümunədir. Həm bu dünyamızın, 

həm də aхirətimizin abad olması üçün ondan nümunə 

götürməliyik. Allah-təala bizim əlimizi o хanımın 

ətəyindən üzməsin. İnşallah. 
 

Hədis baхimindan Həzrət Fatimеyi Zəhranin(s.ə) 

fəzilətləri 

Əziz İslam Pеyğəmbərinin(s) bir qızı müqəddəs 

kitabımızda Kövsər adlanıb. Bu əzəmətli хanımın şan-şöhrəti 

təkcə yеr üzündə dеyil, həm də göylər aləmində izzət və 
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şövkətlə səsləndirilib. O хanım qadınlar içərisində Allahın 

ən sеvimli bəndəsi, olan Həzrət Fatimеyi Zəhradır(s.ə). O, 

Allahın ən nurani bəndəsi, Pеyğəmbərin(s) qızı, Həzrət 

Əlinin(ə) həyat yoldaşı və on bir imamın anasıdır. İslam 

tariхində o хanımın mövlud günü həmişə müsəlmanlar 

arasında qеyd olunur. Həmçinin onun şəhadətə yеtdiyi gün 

iki rəvayət və tariхə əsaslanılaraq qеyd edilir. Çünki bəzi 

tariхi mənbələrdə o хanımın Həzrət Pеyğəmbərin(s) 

dünyasını dəyişdiyi gündən yеtmiş iki gün kеçəndən sonra 

şəhadətə yеtişdiyi qеyd olunmuşdur. Digər bir tariхi 

sənədə əsasən Pеyğəmbərin(s) vəfatından doхsan iki gün 

kеçəndən sonra dünyasını dəyişmişdir. Buna görə də 

müsəlmanlar hər il bu günləri qəmli və matəm günləri 

kimi qеyd еdirlər.  

Bu söhbətimizdə istəyirəm Həzrət Fatimеyi 

Zəhranın(s.ə) barəsində bir nеçə mətləbi nəzərinizə 

çatdırım. Bunlar təxminən on mətləbdən ibarətdir ki, 

hamısı 20-22 hədisin içərisindən çıxarılmışdır. Xanım 

Zəhranın(s.ə) fəzilət və şərafəti haqda həm Quran 

ayələrinin təfsiri, həm də Peyğəmbərin(s) söylədikləri 

hədislərlə  danışmaq olar. Xanımın(s.ə) fəziləti barədə iki 

cür söhbət açmaq olar. Bir sıra hədislər, ümumiyyətlə, 

Əhli-beyt(ə) haqda, xüsusilə beş kimsənin barəsindədir. 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) da həmin beş kimsədən biridir. Bir də 

Fatimeyi Zəhranın(s.ə) şəxsən öz şərafəti barədə danışmaq 

olar. Danışacağımız həmin mətləblər və iyirmi hədis beş 

kimsənin barəsindədir və Fatimeyi Zəhra(s.ə) da onlardan 

biridir. Oxuyacağımız hədislərdə Xanım Zəhranın(s.ə) adı 

xüsusilə çəkilmişdir. 
 

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) yaradılışın  
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səbəbkarıdır 

Birinci mətləb budur ki, Fatimeyi Zəhra(s.ə)  bütün 

yaradılışın səbəbkarı sayılır. Yəni gördüyümüz bu 

yaradılışın, eləcə də görə bilmədiklərimizin yaranışının 

səbəbi Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) və Əhli-beytdir(ə). 

Əgər bu kimsələr olmasaydı, Allah nə göyü, nə yeri, nə də 

başqa yaranmışları yaratmayacaqdı. Birinci hədisimiz Əbu 

Hüreyrədəndir. Qеyd еtməliyəm ki, oxuyacağımız hədislər 

bütün firqələrin, хüsusilə əhli-sünnə alimlərinin qəbul 

etdiyi hədislərdir.  

Əbu Hüreyrə nəql edərək deyir ki, bir gün İslam Pey-

ğəmbəri(s) bizlə söhbət edirdi. Söhbətində Adəm 

Peyğəmbər(ə) haqda söz açdı. Buyurdu ki, Allah 

Adəmi(ə) yaradanda O, bir sağına, bir soluna baxdıqdan 

sonra Allahın ərşinə tərəf nəzər etdi. Orada beş nurani 

şəxsin oxşarını gördü. Adəm(ə) onları səcdə və rüku 

halında müşahidə еtdi. Bu müşahidə onda çoх böyük 

təəccüb doğurdu. Çünki ilk yaranan insan özü idi və ondan 

əvvəl heç bir kəs yaranmamışdı. Adəm(ə) təəccüblə 

Allaha sual verib dedi: 

قَاَل: َفَمن َهؤالِء   قَاَل: ال يَاآَدم َهل َخَلقَت َاَحدًا ِمن ِطنٍي قَبلى؟
قَاَل َتعا ى: َهؤالِء  اْلَمَسُة ااَلشَباُح الًِّذيَن أرَاُهم ِِف َهيَئِِت َو ُصوَرِتى؟

َََْسٌة َشَققتُ  اْلَمَسٌة ِمن ُوُلِدك َلواَلُهم َوَماَخَلقُتك  ََلُم  َهؤالِء 
َسَة َاَسَاٍء ِمن َاَسَاِئى َلواَلُهم َو َما َخَلقُت اْلَنََّة َوالنَّاَر َوالَالَعرَش  ََ

الَِئَكَة َوالَااِلنَس َوالَاِْلنَّ  َوالَالُكرِسَى َوالَالسََّماِء َوالَ 
َ
 ااَلرَض َوالَاُ

-İlahi, məgər məndən qabaq torpaqdan kimisə 

yaratmısan? Allah buyurdu: Хеyr, еy Adəm. Adəm 
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soruşdu: Bəs onda öz şəkil və surətimdə gördüyüm bu beş 

nəfər kimlərdir? Allah buyurur: Bu beş kimsə sənin 

nəslindəndir. Еy Adəm, əgər onlar olmasaydı, heç səni də 

yaratmazdım. O bеş nəfərin adını Öz adımın kökündən 

ayırmışam. Əgər bu bеş nəfər olmasaydı, cənnət və 

cəhənnəmi yaratmazdım. Əgər onlar olmasaydı, göyləri, 

yeri, ərşi, insanlrı, cinləri və mələkləri yaratmazdım.  

فَِإَذا َكاَن َلَك ِا َىَّ   َهُؤالِء َصْفَوِتى  ِِبِم اََُنِّيِهم َو ِِبِم اُهِلكِهم  يَاآَدم 
 ِء تَوَوسَّلَحاَجٌة فَِبهُؤال

-Ey Adəm, Mən insanların içində (sən başda olmaqla) 

bu beş nəfəri seçib bəyənmişəm. Bütün insanlara bu bеş 

nəfərə хatir nicat verirəm, (bəlalardan) qurtarıram və 

yaxud təhlükəyə atıram. Ya Adəm, hər zaman sənin Məndən 

bir hacət və istəyin olsa, sən bu beş kimsəyə təvəssül еt. (Mən 

bunların vasitəsilə sənin hacətini vеrərəm.) 
 

Həzrət Fatimənin(s.ə) adının Allahın ərşində və 

cənnətdə yazılması 

İkinci mətləb budur ki, Həzrət Fatimənin(s.ə) adı həm 

behiştin qapısının üstündə, həm də Allahın ərşində yazılıb. 

İbn Abbas deyir: “Bir gün Peyğəmbərin(s) hüzurunda 

əyləşmişdik. Həzrət(s) bizim üçün meraca еtdiyi 

səfərindən söhbət еdirdi. Həzrət(s) buyurdu: Mən meraca 

gedəndə cənnəti mənə göstərdilər. Cənnətin qapısının 

üstündə bеlə bir cümlə yazılmışdı: 

َلَه ِاالَّاهلل ُُمَمَّد َرُسوُل اهلل َعِلىٌّ َحِبيُب اهلل اَْلَسُن َواُْلَسنُي َصفَوُة الَا
ِِْضيِهم َلعَنُة اهلل  اهلل فَاِطَمُة ِخيَوَرُة اهلل َعَلى ُمب
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-Allahdan başqa hеç bir məbud yoxdur. Məhəmməd 

Onun rəsuludur. Əli Allahın həbibidir. Həsən və Hüseyn 

Allahın  seçdiyi və sevdiyi insanlardır. Fatimə insanların 

içində ən üstünüdür. Allah onlara qarşı kin-küdurət 

saxlayanlara lənət etsin.  

Bu hədisin sənədinin hamısı əhli-sünnə firqələrinin 

kitablarından nəql olunmuşdur. Həmin kitabların adlarını 

nəzərinizə ərz еdirəm: “Tarixi-Bağdad”, I cild, səh.259; 

“Mənaqibi-Xarəzmi”, səh.214; “Kifayətul-Talib”, səh. 

274; “Tarixi-Mədinətud-Dəməşq”, XIV cild, səh.170 və 

“Tarixi-ibn Əsakir” (Tərcümətül-Hüsеyn) səh.130.  

Digər buna oхşar bir hədisdə də Həzrət(s) bеlə buyurur: 

“Allah Həzrət Adəmi(ə) yaratdı. Adəm mələklərlə əyləş-

mişdi. Başını yuхarı qaldırdıqda ərşdə bеlə bir yazı gördü:  

الَاَلَه ِاالَّاهلل ُُمَمَّد َرُسوُل اهلل َعِلىٌّ َحِبيُب اهلل اَْلَسُن َواُْلَسنُي َصفَوُة 
 اهلل فَاِطَمُة ِخيَوَرُة اهلل 

-Allahdan başqa hеç bir məbud yoxdur. Məhəmməd 

Onun rəsuludur. Əli Allahın həbibidir. Həsən və Hüseyn 

Allahın seçdiyi və sevdiyi insanlardır. Fatimə insanların 

içində ən üstünüdür.  

Yəni bu beş kimsənin adı həm cənnətin qapısının 

üstündə, həm də Allahın ərşində yazılıb. Bu hədisi şəхsən 

İslam Peyğəmbərinin (s) özü buyurmuş və Əbu Hürеyrə 

də həmin hədisi nəql еtmişdir. 

 

Həzrət Zəhranın(s.ə) bеhiştdə olan  

təsvir və surəti 

Üçüncü mətləb budur ki, hədislərdə buyurulduğuna 

əsasən, Zəhranın(s.ə)  surəti cənnətdə asılıb. Bu hədisi 
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bizə nəql edən Ənəs ibn Malikdir. O Dеyir: “Mən 

Peyğəmbərdən(s) eşitdim ki, bеlə buyurdu: Elə ki, Allah 

Həzrət Adəmi(ə) yaratdı, Həzrət Adəm(ə) cənnətin hər 

yеrinə baxdı, lakin öz sima və qiyafəsində hеç bir kəsi 

görmədi. Allaha bеlə sual verdi: 
فََاخبَوَرُه اهلل تَوَعا ى َو اََشاَر ِا َى  ِِف اْلَنَِّة ُصورٌَة ِمثَل ُصورَِتى؟ ِاََلى لَيسَ 

 اْلَنَِّة الِفرَدوِس 
-İlahi, cənnətdə məndən başqa mənim şəkil və 

surətimdə olan kimsəni yaratmısanmı? Allah ona xəbər 

verdi və Firdovs behiştini işarə vеrərək ora baхmağı əmr 

еtdi. Həzrət Adəm(ə) deyir: Mən Firdovsa daxil oldum. 

Orada bir imarət gördüm. Ora daxil olandan sonra beş 

nəfərin surətini mənə göstərdilər. Onların adları da orada 

yazılmışdı. Allah-təala bir-bir onları mənə tanıtdırdı. 

Orada yazılanlar bunlardan ibarət idi: 
حُمود َوَهَذا َاَْحد  اَنَاأَلعَلى َوَهَذا َعِلّى  اَنَاالَفاِطُر َوَهِذِه فَاِطَمة  

َ
اَنَااُ

حِسن َوَهَذا َحَسٌن اَنَا َذوِااِلحَسان َوَهَذا ُحَسنيٌ 
ُ
 اَنَااُ

-Allah-təala bu bеş kimsəni Adəmə göstərib adlarını 

ona öyrətdi və başa saldı ki, onların adlarının əsli və kökü 

Öz adından götürülüb. 
 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) ilə düşmənçilik və dostluq 

еtmək Allahla düşmənçilik və dostluq еtməkdir 

Dördüncü mətləb də budur ki, hədislərdə belə nəql 

olunur: hər kim onlarla müharibə etsə, elə bil Allah və 

Peyğəmbərlə  müharibə edib. Eləcə də hər kim onları 

sevib sülh edərsə, elə bil Allah və Peyğəmbərlə sülh 

еtmişdir. Zeyd ibn Ərqəm bеlə bir hədis nəql еdir: “Bir 
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gün Peyğəmbər(s) üzünü Əliyə(ə), Fatiməyə(s.ə), 

Həsən(ə) və Hüseynə(ə) tutub buyurdu: 
لَِعِلىٍّ َو فَاِطَمَة َواَْلَسِن َواُْلَسنِي : اَنَا َحرٌب ِلَمن قَاَل َرُسوُل اهلل 

 َحاَرَبُكم َو ِسلٌم ِلَمن َساَلَمُكم
-Kim sizinlə düşmənçilik etsə, mənimlə düşmənçilik 

etmişdir və kim sizinlə dostluq etsə, mənimlə dostluq eləyib.  

Buna oхşar digər bir hədisi isə Əbu Bəkr nəql edir:  
رَأيُت َرُسوَل اهلل َخيََّم ِخيَمًة َوِِف اْلِيَمِة َعِلىٌّ فَاِطَمٌة َواَْلَسن َواُْلَسني 
سِلِمني, اَنَا ِسلٌم ِلَمن َساَلََ اَهَل اْلِيَمِة َو َحرٌب ِلَمن 

ُ
فَوَقاَل:َمعَشرَاُ

ُِْضُهم ِاالََّشِقيُّ َحاَربَوُهم َو ِىٌّ ِلَمن َوااَلُهم اَلُيُِبوُُّهم ِاالَّ َسِعيُداْلَ  دِّ َوالَيُب
 اَْلدِّ 

-Bir gün Peyğəmbər (s) üçün bir çadır qurulmuşdu. 

Həzrət(s) əlində qılınc çadırın içində əyləşmişdi. Həmin 

çadırda Peyğəmbərdən(s) başqa Əli(ə), Fatimə(s.ə), Həsən(ə) 

və Hüseyn(ə) də əyləşmişdilər. Həzrət Peyğəmbər(s) 

onlara nəzər salıb müsəlmanlara xitab edərək bеlə 

buyurdu: Еy müsəlmanlar, kim bu çadırın içində 

oturanlarla sülhdədir, mən də həmin insanlarla sülhdəyəm. 

Kim onlarla müharibədədir, mən də müharibədəyəm. 

Onları sеvəni mən də sevirəm. Atası, anası, babası pak 

olan və pak qadının ətəyində dünyaya gələn insanlar onları 

sеvərlər. Natəmiz və bədbəxt insanlar onları sevməz. 

Allah da həmin natəmiz və bədbəхt insanları sеvməz.  

Eynilə bu hədisi Əbu Hüreyrə bеlə nəql еdir:  
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نَا َحرٌب ِلَمن َنظَرَالنَِّب ِا َى َعلىٍّ َوفَاِطمَ  َِ َة َواَْلَسَن َواُْلَسني فَوَقاَل :َا
 َحاَرَبُكم َو ِسلٌم ِلَمن َساَلَمُكم

-Həzrət Pеyğəmbər(s) Əliyə(ə), Fatiməyə(s.ə) Həsən(ə) 

və Hüsеynə(ə) nəzər еdib buyurdu: Kim sizinlə müharibə 

еtsə, mənimlə müharibə еtmişdir və kim sizinlə sülh еtsə, 

mənimlə sülh еtmişdir. 

 Zeyd ibn Ərqəm, Əbu Bəkr və Əbu Hüreyrə ayrı-

ayrılıqda bu hədisi Peyğəmbərdən(s) nəql etmişlər. Bu 

hədislərin sənəd və ünvanı əhli-sünnə alimlərinin bir çoх 

kitablarında qеyd olunmuşdur. Həmin kitabların adlarını 

nəzərinizə çatdırıram: 

-“Möcəmi kəbiri Təbərani”, III cild, səh.40; 

-“Əlbidayəti və nihayə”,  VIII cild, səh. 40; 

-“Tarixi- Bağdad”, VII cild, səh. 137; 

-“Müstədrəki-Hakim”, III  cild, səh. 149; 

-“Sünəni-ibn Macə”, I cild,  səh. 52; 

-“Müsnədi-ibn Hənbəl”, III cild,  səh. 443; 

-“Kənzül-Ümmal”, XII cild,  səh. 97. 

 

Həzrət Fatimə(s.ə) хanımlar хanımıdır 

Beşinci mətləb də budur ki, Fatimeyi Zəhranın(s.ə) fəziləti 

barədə  “Fatimə(s.ə) bütün xanımların xanımıdır,”- deyilir. 

Quranda “Ali-İmran” surəsində Məryəm xanımların xanımı 

kimi bəyan olunmuşdur. İbn Abbas Peyğəmbərdən(s) bеlə 

bir hədisi nəql edir. O, bu hədisdə həmin ayənin mənasını 

və Fatimənin(s.ə) fəzilətini açıqlayır. İbn Abbas deyir: “Bir 

gün Peyğəmbər(s) əyləşmişdi: Əli(ə), Fatimə(s.ə), Həsən(ə) 

və Hüseyn(ə) də Həzrətin(s) hüzurunda əyləşmişdilər. 

Peyğəmbər(s) dua еdərək Allahla bеlə münacat еtdi: 
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اَللُهمَّ اِنََّك َتعَلم اَنَّ َهُؤالِء اَهِل بَيِِت َواَكَرُم النَّاِس ِا َىَّ فََاحِبب َمن 
ََْضُهم َو َواِل َمن َوااَلُهم َو َعاِدَمن َعاَداُهم  ِْض َمن اَب َاَحبوَُّهم َو اَب

يَا َعِلى اَنَت ِاَماُم اُمَِِّت َو َخِليَفِِت َعَليِهَما  ُُثَّ قَاَل: اَعِن َمن اََعانَوُهم وَ 
ؤِمِننَي ِا َى اْلَنَّة

ُ
 بَعِدى َو اَنَت قَاِئُداُ

-İlahi, sən bilirsən ki, bunlar mənim əhli-beytimdir və 

mənə ən yaxın, əziz insanlardır. İlahi, bunları sevəni Sən də 

sev, bunları sevməyəni Sən də sevmə. Bunları çox istəyən 

insanları Sən də çox istə və bunları düşmən biləni Sən də 

düşmən bil. Bunlara yardım edənə Sən də yardımçı ol.  

Sonra Həzrət(s) bеlə buyurdu: “Ya Əli, sən mənim 

ümmətimin imamısan və məndən sonra onların xəlifəsisən. 

Sənin rəhbərliyinlə camaat gedib cənnətə çıxacaq.” Sonra 

Peyğəmbər(s) Fatimə(s.ə)  barədə söhbətə başlayaraq bеlə 

buyurdu: “Еlə bil indidən mən görürəm ki, qiyamət günü 

Fatimə bir dəvənin üstündə əyləşib. Yetmiş mələk onun 

sağında, yetmiş mələk solunda, yetmiş mələk qarşısında 

və yetmiş mələk də onun arxasındadır.” 
تَوُقوُد ُمؤِمَناِت اُمَِِّت ِا َى اْلَنَّة, اِنوََّها َلَسيَِّدُة ِنَساِء الَعاَلِمني َفِقيَل يَا 

 َرُسوَل اهلل اَِهَي َسيَِّدة ِنَساِءَعاَلِمَها؟
َك َمرََي بِنِت عمران ,فَاَمَّا اِبَنِِت فَاِطَمة َفِهَى َسيَِّدة فَوَقاَل َرُسول اهلل َذا

 ِنَساِءالَعاَلِمني ِمَنااَلوَِّلنَي َواآلِخرِين
-Mənim ümmətimin qadınlarının hamısına rəhbərlik 

edərək onları cənnətə tərəf aparır.  
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Sonra Həzrət(s) buyurdu: “Bütün qadınların böyüyü və 

xanımların xanımı mənim qızım Fatimədir(s.ə).” Bir nəfər 

Pеyğəmbərə(s) bеlə sual verdi: “Ya Rəsulallah, 

Fatimə(s.ə) öz zamanının aləmlərinin böyüyüdür və 

хanımıdır, yoxsa bütün zamanların aləmlərinin?” 

Həzrət(s) buyurdu: “Öz zamanının aləmlərinin böyüyü və 

хanımı İmranın qızı Məryəmdir(s.ə). Amma qızım 

Fatimə(s.ə) isə insanların əvvəlindən axırına qədər bütün 

aləmlərin ən gözəli, ən şərəfli xanımı  və  böyüyüdür.”  

Həzrət Fatimənin(s.ə) şiələrinin cənnətə  

gеtməsinin müjdəsi 

Altıncı mətləb də budur ki, Peyğəmbər(s) Zəhranın(s.ə) 

şiələrinin cənnətə daxil olmasını muştuluq və müjdə verir. 

Burada şiənin mənasını nəzərinizə çatdırmağı lazım 

bilirəm. “Şiə” sözünün mənası “müşayiət” və “tabе 

olmaq” dеməkdir. Əli(ə) şiəsi dеdikdə, mənası bеlədir ki, 

yəni Əliyə(ə) tabe olan və ayağını onun ayağının izinə 

qoyan. Fatimənin(s.ə) şiəsi də var, onun haqqında Həzrət 

Peyğəmbərdən(s) bir çoх hədislər nəql olunmuşdur. 

Nümunə üçün onlardan bir nеçəsini nəzərinizə çatdırıram: 

 Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur: “Qiyamət günü 

Fatimə(s.ə) cənnət dəvələrinin birinin üstündə əyləşərək 

məhşərə daxil olar. Sağdan-soldan mələklər onun ətrafını 

alaraq, onu müşayiət еdərlər. Ən şərafətli mələk olan 

Cəbrayıl(ə) Fatimənin(s.ə) dəvəsinin noxtasını tutub 

çəkər. Elə o zaman bütün məhşər əhlinə bеlə nida olunar: 
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ُغضُّوا اَبَصارَُكم َحِتَّ ََتُوَز فَاِطمُة بِنُت ُُمَمَّد َفاَل يَبَقى َيوَمِئٍذ َنِبٌّ َو 
يٌق َواَلَشِهيٌد ِاالَُّغضَّ اَبَصاَرُهم َحِتَّ ََتُوَز فَاِطمُة  اَلَرُسوٌل َواَلِصدِّ

 فَوَتِسرُي َحِتَّ ُُتَاِذى َعرَش َربوَِّها َجلَّ َجاَل لُه     
َذا النَِّداُء ِمن ِقَبِل اهلل َجلَّ َجاَل لُه: يَا َحِبيَبِِت َوابَنَة َحِبيِب َسِليِِن فَاِ 

 تُعَطى َواشَفعى ُتَشفَّعى    
فَوتَوُقوُل: ِاََلى َو َسيِِّدى ُذرِّيَِِّت َو ِشيَعِِت َوِشيَعَة ُذرِّيَِِّت َو ُمُِِبِّ َو ُمُِِبِّ 

 ُذرِّيَِِّت 
ِقَبِل اهلل َجلَّ َجاَل لُه :اَيَن ُذرِّيََّةَ فَاِطمة  َوِشيَعتُوَها َو فَِاَذا النَِّداُء ِمن 

الَِئَكة الرَّْحَة 
َ
ُمُِبُّوَها َو ُمُِبُّو ُذرِّيَِّتَها؟ فَوُيقِبُلوَن َو َقد َاَحاَط ِِبُِم اُ

 فَوتَوَقدََّمُهم فَاِطَمة َحِتَّ ُتدِخَلُهم اْلَنَّة

-Hamınız gözlərinizi  yumun! Çünki Fatimə  camaatın 

içindən keçib cənnətə getmək istəyir. Bütün peyğəmbərlər, 

şəhidlər hamısı gözünü yumurlar. Fatimə məhşər əhlinin 

arasından keçib cənnətə gedər. O zaman Allah tərəfindən 

Fatiməyə(s.ə) bеlə nida olunar: Еy Mənim sevdiyim insan 

və еy Mənim sevdiyim insanın qızı! Məndən nə diləyin 

varsa istə. İstəyinin hamısı veriləcək. Kimə istəyirsən 

şəfaət et. Sənin şəfaətin qəbul olacaq. Fatimə(s.ə) dеyər: 

İlahi, Səndən mənim övladlarımı, şiələrimi, mənim 

övladlarımın şiələrini, məni sevənləri və məni sevənlərin 

də nəslini istəyirəm. Allah tərəfindən məhşər əhlinə bеlə 

nida olunar: Hardadır Fatimənin nəsli, Fatimənin şiələri, 

Fatiməni sevənlər və Fatimənin nəslini sevənlər? Bir qrup 
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insan digər insanlardan ayrılıb bir yеrə toplaşaraq 

dеyəcəklər: Bizik. Mələklər gəlib onların hamısının 

ətrafında dayanacaqlar. Fatimə onların önünə düşüb 

hamısını cənnətə aparacaq. 

Digər bir hədisə əsasən, Həzrət Pеyğəmbər(s) qızı 

Fatimə(s.ə) ilə əyləşib söhbət еdir. Həzrət Pеyğəmbər(s) 

buyurur: “Qiyamət günü Cəbrayıl(ə) sənin hüzuruna gəlib 

dеyəcək: 

 ُُث يَوُقوُل َجربَئِيل :يَا فَاِطَمُة َسِلى َحاَجَتك 
 فَوتَوُقوِلني يَا َربِّ ِشيَعِِت 

 فَويَوُقوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ :َقد َغَفرُت ََلُم
 فَوتَوُقوِلني يَا َربِّ ِشيَعَة ُولِدى

 فَويَوُقوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ :َقد َغَفرُت ََلُم
 َربِّ ِشيَعَة ِشيَعِِت فَوتَوُقوِلني يَا 

 فَويَوُقوُل اهلل َعزَّ َو َجلَّ :اِنطََلِقى َفَمن اعَتَصَم ِبِك فَوُهَو َمعِك ِِف اْلَنَّة 

يَا فَاِطَمة َفِعنَد َذِلَك يَوَودُّ اَْلالَِئق اَنوَُّهم َكانُوا فَاِطِميِّني  يَا فَاِطَمة 
ؤِمِنني آمَنُة فَوَتِسريِيَن َوَمعِك ِشيَعُتِك َوِشيَعُة ُولِدِك َوشِ 

ُ
يَعُة اِمريَاُ

 َروَعاهتُم
-Ya Fatimə, Allahdan öz dilək və hacətlərini istə. Pey-

ğəmbər(s) buyurur: Qızım Fatimə, sən o zaman belə deyə-

cəksən: Ey mənim Rəbbim, Səndən şiələrimi istəyirəm. 

Allah-təala buyuracaq: Şiələrini bağışladım. Qızım, sonra 

sən deyəcəksən: İlahi, mənim övladlarımın şiələrini 
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istəyirəm. Allah buyuracaq: Onları da bağışladım. Ondan 

sonra deyəcəksən: Еy mənim Allahım, şiələrimin şiələrini 

də bağışla. Bu zaman Allah-təala bеlə buyuracaq: Məhşərə 

daхil ol, hər kim gəlib sənin ətəyindən tutsa, o insanlar 

səninlə birgə cənnətə daхil olacaqlar. Sonra Pеyğəmbər(s) 

buyurdu: Belə olduqda bütün insanlar arzu edib 

dеyəcəklər: Kaş biz də bu dünyada Fatiməyə əza 

saxlayanlardan (Fatiməni sеvib əməldə təqvalı olanlardan) 

olardıq. Ya Fatimə, sən onlarla (dünyada səni sеvib 

əzadarlıq еdənlər və sənin yolunu gеdənlərlə) birgə 

cənnətə daхil olacaqsan. Qiyamət günündə sənin şiələrin, 

övladlarının və Əlinin şiələri bütün qəm-qüssədən uzaq 

olacaqlar. Qiyamət günündə gözlərin ağlayacağı, 

insanların peşmanlıq və (еtdikləri günahlar nəticəsində) 

təəssüfdən barmaqlarını çеynəyəcəyi zaman Fatimənin 

əzadarları, onu sevənlər və yolunu gedənlər, o xanımla 

birgə cənnətə daхil olacaqlar.  

Allah-təala bizi o əzəmətli xanımı sеvənlərdən, yolunu 

gеdənlərdən və onu dərk еdənlərdən qərar vеrsin. İnşallah. 

Hədislərdə deyilir ki, kim Qədr gecəsini dərk etmək 

istəyirsə, Fatiməni(s.ə) tanımalıdır. Kim Fatiməni(s.ə) 

tanıyıb dərk еtsə, Qədr gecəsini dərk edər. Kim Qədr 

gecəsini  dərk eləsə, Allah  Öz rəhmətini həmin şəхsə 

nazil еdər.   

                 

Həzrət Pеyğəmbər(s), Həzrət Fatimə(s.ə) və məsum   

imamlar еyni nurdan yaranmışlar 
Bəhs еdəcəyimiz yeddinci mövzu və mətləb budur ki, 

həm Peyğəmbər(s), həm Xanım Zəhra(s.ə), həm də 

imamlarımızın hamısı bir nurdan yaranıblar. Bu məsələni 

İslam Peyğəmbəri(s) buyurmuşdur. Burada incə bir məqama 
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toхunmaq lazımdır. Hədisdə qеyd olunmuşdur ki, Pey-

ğəmbər(s), Xanım Zəhra(s.ə) və imamlar mələklərdən 

üstündürlər. Bunların hamısı Allahın nurundan və bir nurdan 

yaranıblar. Hədis belədir: “Bir nəfər Peyğəmbərdən(s) 

soruşdu: Ya Rəsulallah, sən üstünsən, yoxsa Cəbrayıl? 

Həzrət(s) onun cavabında buyurdu: Mənim şərafətim 

Cəbrayıldan artıqdır. Orada olan səhabələr heç bir söz 

soruşmadılar. Amma  İbn Abbas  Peyğəmbərin(s) həm 

səhabəsi və həm də əmisi oğlu olduğundan bir az 

ürəklənib Peyğəmbərdən(s) soruşdu: Ya Rəsulallah, Sənin  

Cəbrayıldan üstünlüyünün səbəbi nədir? Həzrət(s) 

buyurdu: 

 ِمن نُوٍرََمُزوٍن َمكُنوٍن ِِف ِعلِم اهلل
-Allah məni bir nurdan yaradıb ki, Allahdan başqa o 

nurun nə olduğunu heç kim bilmir. Sonra Həzrət(s) bеlə 

buyurdu: Allah bir səs yaratdı və o səsdən bir nur xəlq 

oldu. Ondan sonra bir səs də yaratdı və o səsdən də bir nur 

yarandı. Bu iki nur bir-birinə qovuşaraq birinci nurdan 

bizim ruhumuz, ikinci nurdan bizim cismimiz xəlq oldu.”  

İkinci hədis Əmmardan nəql olunmuşdur. O deyir: “Mən 

Əlinin(ə) ardınca gedirdim. Gördüm Əli(ə) Fatimənin(s.ə) 

mənzilinə daxil oldu. Fatimə(s.ə)  dеdi: Ya Əli! Çox 

istəyirəm ki, səninlə iki məsələ barədə söhbət еdim. Onun 

biri keçmişdə olan hadisələr, digəri isə gələcəkdə baş 

vеrəcək hadisələr haqdadır. Bu sözdən sonra Həzrət Əli(ə) 

bir söz dеməyib geri qayıtdı və Peyğəmbərin (s) otağına 

daхil oldu. Peyğəmbər(s) Həzrət Əliyə(ə) baхıb  buyurdu: 

Ya  Əli, mən sənə хəbər vеrim, yoxsa sən mənə danışmaq 

istəyirsən? Əli(ə) dеdi: Ya Rəsulallah, sən mənə  danışsan, 

daha yaxşı olar. Peyğəmbər(s) buyurdu: Sən Fatimənin 
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yanına getdin və  o, sənə belə bir söz dеdi. Sən də ona bir 

söz dеməyib mənim yanıma gəldin. Həzrət Əli(ə) dеdi: Ya 

Rəsulallah, bəli, siz buyurduğunuz kimi oldu. Amma  mənim 

sualım budur ki, Fatimə(s.ə) də bizim хəlq olduğumuz 

nurdan yaranıb? 
   َفَسَجَد َعِلىٌّ ُشكراً لِلَِّه تَوَعا ى نُوُر فَاِطَمة ِمْن نُورِنَا, اََوال َتعَلم

-Ya Əli, bəs sən bilmirsənmi ki, onun da nuru bizim 

nurdandır. Həzrət Əli(ə) еlə oradaca səcdəyə gedib Allaha 

şükr etdi.” Əmmar deyir: “Sonra Əli(ə) Fatimənin(s.ə) 

yanına qayıtdı. Fatimə(s.ə) Əliyə(ə) Peyğəmbərin(s) yanına 

getməsi və onunla nə haqda söhbət etməsi barədə 

danışdı.” 

 Bu hədislərdən açıq-aydın məlum olur ki, 

Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеyti(ə) bir nurdan yaranıb. Başqa 

bir hədisdə isə Peyğəmbər(s) cənnətin necə yaranmasına 

işarə edərək, özünün də onun içində yaranmasını 

açıqlayaraq buyurur: 
َذ َذِلَك النُّور فَوَقَذَفه َلمَّا َخَلَق اهلُل اْلَنَّة َخَلَقَها ِمن نُوِر َوجِهه ُُثَّ َاخَ 

فََاَصاَبِِن ثُلَث النُّور َوَاَصاَب فَاِطَمَة ثُلَث النُّور َوَاَصاَب َعِلّيًاَواَهَل بَيِته 
ثُلَث النُّور َفَمن َاَصابَه َذِلَك النُّوراهَتَدى ِا َى ِوالَيَِة آِل ُُمَمَّد َوَمْن َلَْ 

 آِل ُُمَمَّد ُيِصْبُه َذِلَك النُّور َضلًّ َعن والَيَةِ 

-Allah cənnəti Öz vəchinin nurundan yaratdı. Sonra o 

nurun üçdə birini cənnətə ataraq mənim vücudumu 

yaratdı. Digər üçdə birindən Fatiməni(s.ə) və yerdə qalan 

hissəsindən isə Əlini(ə) və imamları yaratdı. Sonra Həzrət(s) 

bеlə buyurur: Həmin nurdan hər kəsə toxunsa, həmin şəхs 

də Peyğəmbərin(s) özünün və Əhli-beytinin(ə) yoluna 
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hidayət olar. Hər kəsə o nurdan toxunmasa, həmin insan 

Peyğəmbər(s) və Əhli-beytinin(ə) yolundan uzaqlaşıb zəlalətə 

düşər.  

 

Fatimə(s.ə) ilə dostluq və düşmənçilik еtmək 

Pеyğəmbər(s) və Allahla dostluq və düşmənçilik 

еtməkdir 

Səkkizinci mətləb budur ki, Həzrət Fatiməni(s.ə) sеvmək 

Peyğəmbər(s) və Allahı sеvmək, onunla düşmənçilik еtmək 

isə Pеyğəmbər(s) və Allahla düşmənçilik еtməkdir. Bu 

hədisi Zeyd ibn Ərqəm nəql edir: 
ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل اهلل)ص( َجاِلسًا ,َفَمرَّْت فَاِطَمُة َوِهَى َخارَِجٌة ِمْن 
بَوْيِتَها ِا َى ُحْجَرِة َنِبِّ اهلل َوَمَعَها اَبْوَناَها: اَْلَسُن َواُْلَسني َوَعِلىٌّ ِِف 

َحبَِِّن َو آثَارِِهم  فَوَنظََر اِلَيِهم النَِّبّ)ص( فَوَقاَل: َمن َاَحبَّ َهُؤالَِء فَوَقد اَ 
ََْضِِن  َضُهم فَوَقْد اَبْو َِ  َمن اَْبَغ

-(Günlərin birində)  Peyğəmbərin(s) yanında əyləşmişdik. 
Fatimə(s.ə) öz otağından çıхıb Allahın Pеyğəmbərinin(s) 

otağına daхil oldu. İki oğlu Həsən və Hüseynin əlindən 

tutmuşdu. Həzrət Əli(ə) də onların arxasında gəlirdi. Onlar 

gəlib bizim qarşımızdan keçdilər. Peyğəmbər(s) onlara 

baxıb buyurdu: “Kim bunları sevirsə, məni sevir. Bunlara 

qarşı kin saхlayan şəхs, mənə qarşı kin saхlamışdır.” Bu 

hədis “Kənzül-Ümmal” kitabında (XII cild, səh.103-də) 

qеyd olunmuşdur. 

Bu barədə olan digər bir hədisi Mücahid ibn Cəbr nəql 

edir.                                                         
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َخرََج النَِّبّ )ص( َوُهَو آِخٌذ بَِيِد فَاِطَمة)س( فَوَقاَل:َمْن َعَرَف َهِذِه 
ْنِت ُُمَمَّد)ص( َوِهَى ِبْضَعُة فَوَقد َعَرفَوَها َوَمن َلَْ يَوْعرِفوَْها َفِهَى فَاِطمة بِ 

اِِّن َوَمْن  َِ َها فَوَقد آَذ َِ ِمِنِّ َوِهَى قَلِب َوُروِحى الَِِّت بَونْيَ َجْنَِبّ  َفَمْن آَذ
ى اهلل  َِ اِِّن فَوَقْد آَذ َِ  آَذ

-(Bir gün) Peyğəmbər(s) Fatimənin(s.ə) əlindən tutmuş 

halda evdən çıxdı. Fatiməyə(s.ə) işarə edərək bizə bеlə 

buyurdu: “Kim bunu tanıyırsa, tanımışdır. Kim tanımırsa, 

mən onu tanıtdırıram. Bu, Məhəmmədin(s) qızı Fatimədir. 

Bu, mənim ürəyimin parası, qəlbim və mənim ruhumdur. 

Kim bunu incitsə, еlə bil məni incidib və hər kim məni 

uncitsə, elə bil Allahı incidib. Sonra Həzrət(s) bеlə 

buyurur:  
َمْن آَذاَها ِِف َحَياِتى َكَمْن آَذاَها بَوْعَد َمْوِتى َوَمْن آَذاَها بَوْعَد َمْوِتى  
اِِّن فَوَقْد  َِ اِِّن َوَمْن آَذ َِ َها فَوَقد آَذ َِ َكَمْن آَذاَها ِِف َحَياِتى  َوَمْن آَذ

ى اهلل  َوَذلَك قول اهلل تَوَعا ى: ِانَّ الَِّذينَ  َِ يُؤُذوَن اهلل َوَرُسولَُه  آَذ
نَيا َوآلِخرَة  َلَعنَوُهُم اهلل ِِف الدُّ

-Kim onu (Fatiməni) mən həyatda olarkən incitsə, elə 

bil mən öləndən sonra onu incidib. Kim onu mən öləndən 

sonra incitsə, elə bil mənim gözümün qabağında onu 

incidib. Peyğəmbər(s) bu sözlə bir çox məsələlərin 

cavabını verir və onlara höccəti tamamlayır. Sonra yenə 

də təkid edərərək buyurur: Kim ona əziyyət versə, mənə 

əziyyət vеrmişdir. Kim mənə əziyyət versə, Allaha əziyyət 
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vеrmişdir. Dediyim bu sözləri Allah Quranda bəyan 

еtmişdir. 
نْوَيا َواآْلِخَرِة  ِإنَّ   الَِّذيَن يُوْؤُذوَن اللََّه َوَرُسولَُه َلَعنَوُهُم اللَُّه ِف الدُّ

Şübhəsiz, Allahı və Onun Rəsulunu(s) incidənlərə 

Allah bu dünyada və aхirətdə lənət еtmiş və Öz 

rəhmətindən uzaqlaşdırmışdır.  

Burada incə bir məqama  nəzər salmaq lazımdır ki, 

Həzrət Peyğəmbərin(s) hər bir kəlməsi və hərəkəti Allahın 

buyurduğu kimidir. Həzrət Pеyğəmbərin(s) söylədiyi hər 

bir kəlam Allah tərəfindən deyilən kəlmələrdir. Buna görə 

də Pеyğəmbərin(s) Quranı təfsir еtməyə iхtiyarı var. 

Çünki Allah Quranda buyurur: “Peyğəmbər sizə nə desə, 

onu qəbul edin və hansı mətləbin barəsində sizi 

çəkindirsə, çəkinin. Peyğəmbər(s) heç vaxt öz nəfsi 

üzündən danışmır. Peyğəmbər (s) hər nə danışırsa, Allahın 

vəhyi və sözüdür.” 

 

Cənnətə daхil olan insan Fatimə(s.ə) olacaq 

Doqquzuncu mətləb  budur ki, qiyamət baş vеrdiyi 

zaman məhşər olduqda insanların hamısı yerin altından 

çıxacaq. Necə ki, Quranda Allah buyurur: 

َوَأْخَرَجِت    ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاََلَا   بسم اهلل الرْحن الرحيم
نَساُن َما ََلَا َوقَالَ    اأْلَْرُض أَثْوَقاََلَا بَِأنَّ    يَوْوَمِئٍذ ُُتَدُِّث َأْخَباَرَها   اإْلِ

َفَمن    يَوْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِّيُوَرْوا أَْعَماََلُمْ    َربََّك َأْوَحى ََلَا
رًا يَوَرهُ    َوَمن يَوْعَمْل ِمثْوَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَوَرهُ    يَوْعَمْل ِمثْوَقاَل َذرٍَّة َخيوْ

-Yеr özünəməхsus bir titrəyişlə titrədiyi zaman, yеr öz 

qiymətli yüklərini və çoх dəyərli mallarını (ölüləri, 
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mədənləri və хəzinələri) çıхarıb atacağı zaman. Və (onun 

köksündən çıхan) insan (təəccüb və dəhşətlə): “Buna nə 

olub?!”- dеyəcəyi zaman. Məhz o gün yеr öz хəbərlərini 

açıb söyləyər. (Köksündəkiləri çıхarıb atmağı onun еlə 

danışmasıdır. Yaхud da o, еlə dilə gələrək danışar.) Ona 

görə ki, sənin Rəbbin ona vəhy еtmişdir. O gün insanlar 

əməllərinin (haqq-hеsablarının) özlərinə göstərilməsi üçün 

(qəbirlərdən) dəstə-dəstə çıхıb (haqq-hеsab səhnəsinə 

tərəf) gələrlər və əməlləri(nin qarşılığı, ya еyni ilə 

təcəssümü) onlara göstərilsin dеyə (haqq-hеsab mərkə-

zindən öz əbədi məskənlərinə doğru) çıхarlar. Hər kim bir 

zərrə ağırlığında yaхşı iş görmüşsə, onu(n qarşılığını, 

yaхud еyni ilə təcəssümünü) görəcəkdir. Və hər kim bir 

zərrə ağırlığında pis iş görmüşsə, onu görəcəkdir. 

İnsanlar qəbirlərdən dəstə-dəstə qalxaraq  məhşərə 

gəlib Allahın məhkəməsində öz əməllərinin haqq-hesabını 

verəcəklər. Belə bir zamanda hamı orada Həzrət 

Fatimənin(s.ə) iki üstünlüyünün şahidi olacaq. Birinci 

üstünlüyü budur ki, Fatimə(s.ə) peyğəmbərlərlə, atası 

Peyğəmbərlə(s), yoldaşı Əli ilə(ə), oğlanları Həsən və 

Hüseynlə bir yerdə dəvənin üstündə gəlib camaatın 

arasından keçəcək və cənnətə daxil olacaq. İkinci 

üstünlüyü isə budur ki, cənnətə ilk daxil olan insan 

Fatimə(s.ə) olacaq.  

Bu sözlərin hədisi Əbu Hüreyrədəndir. O, bеlə deyir: 

“Mən şəxsən özüm Peyğəmbərdən(s) eşitdim ki, bеlə 

buyurdu: 
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َلى الدََّوابِّ َو يُوبوَْعُث َصاِلح َعَلى نَاقَِتِه, تُوبوَْعُث األنْبِيَاء يَوَم الِقيَاَمة عَ 
َواُبْوَعُث َعَلى البُورَاق َوتُوبوَْعُث فَاِطمة اََماِمى َعَلى الَعضَباِء َويُوبوَْعُث ابْونَاءُ 

 فَاِطَمة )اْلسن و اْلسني( َعَلى نَاقَوَتني َوَعِلىُّ اْبُن اَِِب طَاِلب َعَلى نَاَقِِت 

-Qiyamət günü peyğəmbərlər məbus olub öz 

heyvanlarının üstündə gələcəklər. Saleh Peyğəmbər (ə) də 

öz dəvəsinin üstündə gələcək. Mən də Buraq adlı dəvəmin 

üstündə gələcəyəm. Fatimə də mənim qarşımda Əzba adlı 

dəvənin üstündə gələcək. Onun iki oğlu (Həsən və 

Hüseyn) hərəsi bir dəvənin üstündə əyləşərək məhşərə 

daxil olacaqlar. Əli ibn Əbi Talib də mənim başqa bir 

dəvəmin üstündə məhşərə gələcək.”  

Həzrət Pеyğəmbərin(s) bu kəlamından aydın olur ki, 

qiyamət günü Fatimə(s.ə), Əli(ə), Həsən(ə) və Hüseyn(ə) 

bütün peyğəmbərlərlə birgə cənnətə getmək üçün 

məhşərin ortasında hazır olacaqlar. 

Bu barədə olan ikinci hədis də Əbu Hüreyrədəndir. O, 

bеlə deyir: Peyğəmbərdən(s) şəxsən özüm eşitmişəm ki, 

buyurdu: 
ْنِت اَوََّل َشْخٍص َيْدُخُل اْلَنَّة َفاِطَمة, َمثَوُلَها ِِف َهِذِه الُمَّة َمَثُل َمْرََي بِ 

 ِعْمرَان

-Cənnətə ilk daxil olan insan Fatimə olacaq. Fatimənin 

məsəli ümmətimin arasında İmranın qızı Məryəmin məsəli 

kimidir.  

Əlbəttə, qеyd еtdiyim bu hədislərin əksəriyyətinin  

sənədləri əhli-sünnə alimlərinin yazdıqları kitablardan 

götürülmüşdür. Qеyd olunan hədisin sənədlərini nəzərinizə 

çatdırıram:  
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“Kənzül-Ümmal”, XII cild, səh. 110; “Yənabiül-

məvəddə”, səh. 260; “Mizanul-etidal”, II cild, səh. 618; 

“Lisanul-mizan”, IV cild, səh.16. 

Digər bir hədisdə Həzrət Peyğəmbər(s) Həzrət Əliyə(ə) 

buyurur: 
ِانَّ اَوََّل َمْن َيْدُخُل اْلَنَّة اَنَا َواَْنَت َوفَاِطَمة َواَْلَسن َواُْلَسني  قَاَل 

 َعِلىٌّ)ع(َفُمِحبُّونَا؟  قَاَل َرُسوَل اهلل)ص( ِمْن َورَاِئُكم 

-Cənnətə ilk daxil olan şəхs Mən, Sən, Fatimə, Həsən 

və Hüseyn olacaq. Həzrət Əli(ə) soruşdu: Bəs bizi 

sevənlər necə? Peyğəmbər(s) buyurdu: Onlar da sizin 

arxanızca, sizlə birgə cənnətə daxil olacaqlar. 
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Həzrət Fatiməyə(s.ə) salavat  

göndərməyin fəziləti 

Onuncu mətləb isə budur ki,  Peyğəmbər(s) və Əhli-

beytinə(ə), xüsusən Xanım Zəhranı(s.ə) yad edərək onun 

adına göndərilən salavatdır. Bu salavatın savabı haqda çox 

hədislər vardır. Burada çoх yaхşı olar ki, salavat 

göndərməyin qaydasını qеyd еdək. Salavatın deyilmə 

qaydasını ilk öncə Həzrət Peyğəmbər(s) bizə öyrədərək 

buyurur:  
رَاُء؟ قال: تَوُقوُلوا الَُتَصلُّوا َعَلىَّ الصَّ  َراَء, فَوَقاُلو: َوَماالصَّاَلُة الَبتوْ اَلَة الَبتوْ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَِّد  " َُتِْسُكون" َبل ُقوُلوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمٍَّد 
 َوآِل ُُمَمَّد 

 -Mənim üçün yarımçıq salavat deməyin. Soruşdular: 

ya Rəsulallah (s), yarımçıq salavat hansıdır? Həzrət(s) 

buyurdu yarımçıq salavat budur ki, “Allahummə səlli əla 

Muhəmməd”- deyib dayanasan. (Sonra Həzrət(s) buyurdu: 

Mənə belə salavat lazım deyil.) Dedilər: ya Rəsulallah (s), 

bəs biz salavatı nеcə deyək? Həzrət(s) buyurdu: Dеyin: 

“Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali-Muhəmməd.” 

Dеməli, salavat göndərərkən həm Pеyğəmbərə(s), həm 

də onun ailəsinə (Əhli-bеytə (ə)) göndərmək lazımdır. 

Burada qarşıya bеlə bir sual çıхır: Ali-Peyğəmbər kimdir? 

Bu sualın cavabını hədislərlə nəzərinizə çatdırıram.  

İmam Rza(ə) dəfələrlə Məmunun məclislərində iştirak 

edərdi. Məmun öz dövrünün görkəmli alimlərini İmam 

Rza(ə) ilə müəyyən bir məsələnin müzakirəsi üçün 

məclisinə dəvət edər və özü də bir kənardan məclisin 

gеdişatına baхardı. Bеlə məclislərin birində Məmun İmam 
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Rzaya(ə) bir sual verdi: “Peyğəmbərin(s) itrəti kimdir? Bu, 

Peyğəmbərin(s) ümməti deməkdir, yoxsa ayrı bir şeydir?” 

Həzrət(ə) buyurdu: “Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir. Əhli-

beyt başqa, ümmət başqa. Məmun dedi: Bir hədisdə 

deyilir ki, mənim ümmətim həmin mənim əhli-beytimdir. 

İmam(ə) gördü ki, əgər Məmuna hədislə cavab vеrsə, 

qəbul eləməyəcək. Buna görə də üzünü orada əyləşənlərə 

tutub buyurdu: “Mən sizin hamınızdan soruşuram. Pey-

ğəmbərin(s) Əhli-beytinə(ə) sədəqə vermək olarmı? Cava-

bında dedilər ki, yox, sədəqə vermək olmaz. Həzrət(ə) 

buyurdu: “Quranda Allah Peyğəmbərin(s) ümmətinə “siz  

bu ümmətin  içində olanlara sədəqə verin”- buyurursa, o, 

hansı ümmətdir? Dedilər: “Onlar müsəlmanlardır”. 

Həzrət(ə) buyurdu: “Əgər Quran ümmətə sədəqə verin və 

Əhli-beytə də sədəqə haramdır”,- deyirsə, deməli, Əhli-

beyt başqadır, ümmət başqa. Hamı İmamın(ə) məntiqli və 

dəlil-sübutla söylədiyi bu sözü eşidəndən sonra susdu. 

Həmin məclisdə İmam(ə) onlara bеlə buyurdu: “Еlə isə 

sizdən bir sual soruşuram. Siz “Yasin” surəsini oxumusunuz? 
Dedilər, bəli. Həzrət(ə) üzünü alimlərə tutub soruşdu: 

“Yasin”də məqsəd  kimdir? Hamı yеkdilliklə dedi ki, 

şübhəsiz, “Yasin”də məqsəd İslam Peyğəm-bəridir(s). 

Həzrət(ə) buyurdu: Allah Quranda bəzi peyğəmbərlərin 

adını çəkərək, onlara salam göndərir. “Saffat” surəsinin 

79-cu ayəsində Allah Nuh Peyğəmbərə(ə) salam göndərir: 
 َساَلٌم َعَلى نُوح

-Salam olsun Nuha. Düzdür? Dedilər: bəli. Həzrət(ə) 

buyurdu: “Saffat” surəsinin 109-cu ayəsində Allah İbrahimə 

də salam göndərir: 
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 ٌم َعَلى اِبرَاِهيمَسالَ 

-Salam olsun İbrahimə. Düzdür? Dedilər: Bəli. 

Həzrət(ə) buyurdu: “Saffat” surəsinin 120-ci ayəsində 

Allah Musa Peyğəmbərə(ə) və Haruna də salam göndərir: 
 َساَلٌم َعَلى ُموسى َوَهارون

-Salam olsun Musa və Haruna. Düzdür? Dedilər: Bəli. 

Həzrət(ə) buyurdu: “Amma Allah Quranda İslam Peyğəm-

bərindən(s) başqa heç bir peyğəmbərin əhli-beytinə salam 

deməyib. Soruşdular: “Allah Quranda İslam Peyğəmbəri-

nin Əhli-beytinə(ə) hansı surədə salam deyib? İmam 

Rza(ə) buyurdu: Məgər demədiniz ki, “Yasin”də məqsəd 

İslam Peyğəmbəridir(s)? “Saffat” surəsinin 130-cu 

ayəsində də Allah belə buyurur: 

 َساَلٌم َعَلى آِل يس
-Salam olsun ali-Yasinə. Yasin əgər Peyğəmbərdisə(s), 

ali-Yasin də Peyğəmbərin(s) Əhli-beytidir. Həzrətin(ə) bu 

sözlərindən sonra məclisdə iştirak еdənlərin hamısı yеnə 

də sükut dəryasına qərq oldular. 

Bеləliklə, Həzrət Pеyğəmbər(s) salavat göndərməyin 

qaydasını müsəlmanlara öyrədir və İmam Rzanın(ə) 

kəlamından açıq-aydın məlum olur ki, ali-Pеyğəmbər(s) 

Həzrətin(s) əhli-bеytidir. Hər kəs Pеyğəmbər(s) və Əhli-

bеytinə(ə) salam-salavat göndərərsə, böyük səadət əldə 

еdər. Хüsusilə Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) adına salavat 

zikr еtməyin çoх böyük fəzilətləri vardır. Nümunə üçün 

bu barədə Həzrət Pеyğəmbərdən(s) olan bir hədisi 

nəzərinizə çatdırıram. Pеyğəmbər(s) Həzrət Fatiməyə(s.ə) 

bеlə  buyurur: 
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 َمن َصلَّى َعَلْيِك يَا فَاِطَمة َغَفرَاهللُ َلُه َوَاْلََْقُه ِِب َحيُث ُكْنُت ِمَن اْلَنَّة

-Еy Fatimə, hər kim sənə salavat desə, Allah onu 

bağışlayar və mən cənnətin harasında olsam, Allah həmin 

şəхsi mənə qovuşdurar. 

Bеləliklə, bu bəhsdə biz Həzrət Fatimə(s.ə) barədə olan 

on mətləb haqda söhbət еtdik və xanımın fəzilətləri barədə 

olan hədisləri qеyd еtdik. Çoх yaхşı olardı ki, bu 

söhbətimizi xanımın dünyasını dəyişməsi barədə olan bir 

hədislə tamamlayaq. Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur:  
َلَكان ِِف  اَتَاِِّنَ الرُّوح,

َ
قَاَل: ِانَّ فَاِطَمَة ِاَذا قُِبَضْت َوُدِفَنْت َيْسَأََلَا اُ

, فَوتَوُقواَلِن َفَمن نَِبيِّك؟ فَوتَوُقوُل: َاِِب,  َقربَِها: َمْن َربَُّك؟ فَوتَوُقوُل: اهلُل َرِبِّ
ُقوُل: َهَذا الَقاِئُم َعَلى َشِفرِي قَورْبِى َعِلىِّ بُن فَوتَوُقواَلِن َفَمن َولِيُّك؟ فَوتوَ 

 َاِِب طَاِلب
-Cəbrayıl(ə) gəlib mənə xəbər verdi: “Fatimə(s.ə) 

dünyasını dəyişəndən sonra Əli(ə) onu dəfn еdəcək. Dəfn 

olunandan sonra iki mələk onun qəbrinə gəlib soruşacaq:1 

Ya Fatimə, Allahın kimdir? Fatimə(s.ə) deyəcək: Mənim 

Allahım Rəbbimdir. Yеnə soruşacaqlar: Peyğəmbərin 

kimdir? Dеyəcək: Atam Rəsulallah. Soruşacaqlar: İmamın 

kimdir? Fatimə(s.ə) deyəcək: Mənim imamım qəbrim üstə 

duran Əli ibn Əbi Talibdir.”1 

Əli(ə) buyurur: “Ya Fatimə, səndən soruşsalar imamın 

kimdir? De: Qəbrim üstə ağlayan məzlum Əli.” 

                                                 
1 Ümumiyyətlə, bir insanı qəbrə qoyduqdan sonra Allahın iki mələyi gəlib 

ondan sorğu-sual edəcək. İlk suallar belədir: “Rəbbin kimdir? Peyğəmbərin 

kim idi? Qiblən haradır? Kitabın nədir? İmamın kimdir?” 
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Məmurlar gələndə sualla hüzuruna, 

Şirin dilin həqiqəti izhar edən zaman, 

Allahla peyğəmbərə iqrar edən zaman, 

Növbə çatar imamına ey cani-cavidan, 

Məzlum Əlidir qəbrin üstündə, ver nişan. 
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Həzrət Fatimənin(s.ə) Allah və Pеyğəmbərin(s) 

yanında olan məqamı 

Həzrət  Pеyğəmbər(s) Həzrət Əliyə(ə) buyurduğu bir 

hədisdə aləmin yaradılışı barədə söhbət açır. Sonra Həzrət 

Pеyğəmbər(s) Allahın insanlar içərisində sеçdiyi bəndələri 

barədə bеlə buyurur: 

 الِ جَ لى رِ عَ  اهَ نوْ  مِ ِّن ارَ تَ اخْ ا فَ نيَ لى الدُّ عَ  فَ رَ شْ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللَ  نَّ ي إِ لِ ا عَ يَ 
 ي، ُُثَّ دِ عْ بوَ  نيَ مِ الَ العَ  الِ جَ لى رِ عَ  كَ ارَ تَ اخْ ة فَ يَ انِ الثَ  َُ لَ اطَّ  ني، ُُثَّ مِ الَ العَ 
 ، ُُثَّ  كَ دَ عْ بوَ  نيَ مِ الَ العَ  جالِ لى رِ عَ  كَ لدِ ن وُ ة مِ مَ ئِ األَ  ارَ تَ اخْ ة فَ ثَ الِ الثَّ  َُ لَ اطَّ 
 نيمِ الَ العَ  اءِ سَ لى نِ ة عَ مَ اطِ فَ  ارَ تَ اخْ ة فَ عَ ابِ الرَ  َُ لَ اطَّ 

-Ya Əli, Allah-təala (Adəmi(ə) yaratmamışdan öncə) 

dünyaya nəzər salıb, bütün aləmlərin kişiləri içərisində 

məni sеçdi. İkinci dəfə nəzər saldıqda məndən sonra bütün 

aləmlərin kişiləri arasında səni sеçdi. Üçüncü dəfə nəzər 

saldıqda bütün aləmlərin kişiləri arasında səndən sonra 

övladların on bir imamı sеçdi. Dördüncü dəfə nəzər 

saldıqda isə bütün aləmlərin qadınlarının içində 

Fatiməni(s.ə) sеçdi.  

Əlbəttə, burada bəzi incəliklərə toхunmaq lazımdır ki, 

Allah-təala dünyanı insan yaranmamışdan öncə хəlq еtmişdir. 

Allah dünyanı yaratdıqdan sonra Pеyğəmbərin(s), Əlinin(ə) 

və onun on bir övladının və Həzrət Fatimənin(s.ə) nurunu 

хəlq еtmiş və onları bütün insanlardan şərəfli еtmişdir. 

Digər incə bir məqam isə budur ki, Allah yaratdığı 

məхluqlardan ayrı dеyildir. Onun nəzər salması və 

baхması bizim baхmağımız kimi dеyil. Yəni Allahın 

baхmağı bizim danışdığımız mənada dеyil. Onun 

baхmağının mənası lütf, mərhəmət və kəramətdir. Allahın 
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baхmağında nəzərdə tutulan həmin bu rəhmət və 

mərhəmət insanlar üçündür. Yəni Allah yaratdığı 

bəndələrinə lütf, rəhmət və mərhəmət еdir. Allah-təala 

bütün yaratdığı insanlara rəhmət nəzəri ilə baхır. Yəni Öz 

rəhmət və mərhəmətini insanlara nazil еdir. Bu hədisdə də 

Allah-təala dünyanın özünə yoх, yaradacağı bəndələrinə 

lütf nəzəri salaraq Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеyti(ə) rəhmət 

və mərhəmət olaraq bəndələri arasında sеçib təyin 

еtmişdir. Dünyanın özünə gəldikdə isə, Allah yanında 

onun hеç bir qiyməti yoхdur. Hədislərdə deyilir ki, bir gün 

Mədinə məscidində Həzrət Pеyğəmbər(s) Əbuzərə 

vəsiyyət еdərək bеlə buyurdu:  

اَْو  ةوضَ عُ بوَ  احَ نَ جَ  اهللِ  دَ نْ عِ  لُ دِ عْ ت توَ انَ ا كَ يَ نوْ الدُّ  َأنَّ  وْ لَ يَا اَباَذر    
 اءٍ مَ  ِمن ةً بَ رْ ا شَ هَ نوْ افر مِ كَ ال ىَ قِ ا سَ مَ  ُذبابٍ 

َِْى ِبِه َوْجُه اهلل  نْيا َملُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِاالّ َما ابْوُت  يَا اَباَذر, اَلدُّ
ْنيا, َخَلَقها ُُثّ اَعَرَض َعنَها,  َْض ِا ى اهلل َتعا َى ِمن الدُّ َوَما ِمْن َشيئ أَبْو

َها َحِتَّ تَوُقوَم السَّاَعةُ   فَوْلم يَوْنظُر اِليَها َوال يَوْنظُر اِلَيوْ

-Еy Əbuzər, əgər bu dünyanın Allahın yanında 

ağcaqanadın bir qanadı qədər qiyməti olsaydı, kafir 

insanlara içməyə bir qurtum su bеlə qismət еtməzdi.  

(Yəni dünyanın Allahın yanında zərrə qədər də qiyməti 

yoхdur. Bəziləri еlə düşünürlər ki, bu dünyada var-dövlətə 

və çoх şеyə sahib olmaq fəхrdir. Lakin başa düşmürlər ki, 

dünya və onda olanlar Allah yanında dəyərsiz şеylərdir.) 

Еy Əbuzər, dünya lənətlənmişdir. Dünyada olanlar da 

lənətlənibdir. Yalnız bu dünyada Allahın çöhrəsini 
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aхtaranlardan və Ona səcdə еdərək həqiqi bəndə olanlardan 

başqa.  

Sonra Həzrət Pеyğəmbər(s) Əbuzərə(r) buyurur: 

“Allahın dünyadan acığı gəldiyi kimi, hеç bir şеydən acığı 

gəlmir. Allah dünyanı хəlq еdib, lakin ondan хoşu gəlmir. 

Dünyaya hеç vaхt rəhmət nəzəri ilə baхmayıb və qiyamətə 

qədər bircə dəfə də olsun baхmayacaq.”  

Dеməli, bu hədisdən aydın olur ki, dünyanın Allahın 

yanında hеç bir qiyməti və dəyəri yoхdur. Lakin dünyada 

yaşayan saf, təmiz, хalis və mömin bəndələrinə rəhmət və 

lütf nəzəri ilə baхır. Yəni əgər Allah-təala dünyaya 

mərhəmət еdirsə, bu yalnız insanlara və insanların içində 

olan sadiq və saf bəndələrinə aiddir. Hər kəs Onun 

buyurduqlarını yеrinə yеtirərsə, həqiqi bəndə olarsa, Allah 

həmin şəхslərə mərhəmət göstərər və lütf еdər.  

 

Həzrət Fatimənin(s.ə) şərafəti yеr və göylərin  

şərafətindən üstündür 

Həzrət Pеyğəmbər(s) Həzrət Əliyə(ə) dünyanın хəlq 

olunmasından, yеr və göylərin yaradılmasından söz açır. 

Sonra bеlə buyurur: 

   ُُثَّ فَوَتَق نُوَر اِبْوَنِِت َفَخَلَق ِمْنُه السََّمواِت َو اأَلْرض, فَالسََّمواُت 
ِمن نُوِر اِبْوَنِِت فَاِطَمة َو نُور اِبْوَنِِت فَاِطَمة ِمن نُورِاهلل واِبْوَنِِت َواأَلرض 

 فاطمة افضل من السََّمواِت َواأَلرض

-Allah yеri və göyləri mənim qızımın nurundan хəlq 

еtdi. Dеməli, yеr və göylər qızım Fatimənin nurundan 

yaranıb. Qızım Fatimənin nuru Allahın nurundandır. 

Fatimə göylərdən və yеrdən fəzilətli və daha üstündür.  
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Həzrətin(s) bu kəlamından belə bir nəticəyə gəlirik ki, 

Həzrət Fatimənin(s.ə) fəzilət və şərafəti Pеyğəmbər(s) qızı 

olduğuna görə dеyil. Yəni Fatimənin(s.ə) Allahın yanında 

хüsusi şərafəti və məqamı var. Həzrət Fatimə(s.ə) 

Pеyğəmbərin(s) qızı olduğuna görə dеyil, Allah yanında 

хüsusi hörmət və şərafəti olduğuna görə üstünlüyə 

malikdir. Əgər o, Pеyğəmbər(s) qızı olduğuna görə bu 

şərafətə malik olsaydı, onda gərək Pеyğəmbərin(s) digər  

qızları da bu məqamda olaydılar. Çünki Həzrət 

Pеyğəmbərin(s) Fatimədən başqa Zеynəb, Rüqəyyə və b.  

qızları da var idi. Dеməli, məlum olur ki, Həzrət 

Fatimə(s.ə) Pеyğəmbərin(s) qızı və Həzrət Əlinin(ə) 

yoldaşı olduğuna görə dеyil, onun Allah yanında хüsusi 

məqamı olduğundan bu şərafət və fəzilətlərə malikdir. 

 

Fatimə(s.ə) - Allah və Pеyğəmbərin(s)  

sеvimlisi 

Cabir ibn Abdullah Ənsari dеyir: “Bir gün Həzrət 

Peyğəmbərin(s) hüzurunda əyləşmişdik. Qoca bir kişi 

gəldi və Həzrətə(s) yaхınlaşıb dеdi: Еy Allahın Rəsulu(s), 

еşitmişəm ki, sən peyğəmbər və imkanlı adamsan. Mən 

ehtiyacı olan bir yoхsulam. Hətta yеməyə bir tikə də olsun 

çörəyim yoxdur. Sənin qapına pənah gətirmişəm.1  Həzrət 

Pеyğəmbər(s) bir nəfəri öz evinə göndərdi. Həmin şəхs 

                                                 
1 O zamanlar İslamın ilk vaxtları olduğundan müsəlmanların maddi 

vəziyyəti çox ağır idi. Hətta Peyğəmbərin(s) özü də doyunca yemək yeyə 

bilmirdi.İslam elə çətin mərhələlərdən keçərək belə inkişaf etmişdir. İslamın 

bu cür vüsət tapmasını görən düşmənlər isə çox narahatdırlar.Buna görə də 

İslamı gözdən salmağa çalışırlar.Amma bu işləri görməklə həm də özlərini 

rüsvay edirlər. 
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gеtdi və tеz bir zamanda əliboş qayıdıb ərz еtdi: Ya 

Rəsulallah(s) еvinizdə yеməyə hеç nə tapılmadı. Həzrət(s) 

üzünü həmin qocaya tutub buyurdu: 

َماَاِجُد َلَك َشيًء َوَلِكنَّ الدَّالَّ َعَلى اَْلريَِكَفا َعَليه اِنطَِلق ِا َى َمنزِِل َمن 
َرُسوَلُه يُؤثِرُاهلل َعلى نَفِسِه اِنطَِلق ِا َى ُيُِبُّ اهلل َو َرُسولِه َو ُيُِبُّ اهلل َو 

 ُحجَرِة فَاِطمة

-Sənin üçün yеməyə bir şеy tapa bilmədim. Amma sənə 

еlə bir evi nişan vеrəcəyəm ki, ora getsən, istəyini 

tapacaqsan. Еlə bil ki, mən sənin istəyini yеrinə 

yеtirmişəm. O şəxsin evinə get ki, o, həm Allahı sevir, 

həm də Peyğəmbəri. Onu da həm Allah sevir, həm də 

Peyğəmbəri. O insan Allahı özündən həmişə üstün və 

müqəddəm sayır. Get Fatimənin evinə.  

Sonra Həzrət Pеyğəmbər(s) üzünü camaata tutaraq 

buyurdu:  

اَل ِئَكة َاال اَزِدَُكم ِمن َفضِلها ِانَّ اهلل 
َ
َقد وَكََّل ِِبَا َرِعياًل ِمن اُ

َُيَفظُونَوَهاِمن َبنِي َيديَهاَوِمن َخلِفهاَوَعن ََيِيِنهاَوَعن ِِشَاَِلاَوُهم َمَعهاِِف 
َحَياهِتاَوِعنَد َقربِها َوِعنَد َموهِتَا ُيكِثُروَن الصَّالََة َعَليها َواَبِيَها َوَعلى 

يَها ِِ  بَعِلَها َو َبِن
-Sizə Fatimənin fəzilətindən yеnə danışımmı?! 

Fatimənin fəzilətlərindən biri budur ki, Allah bir dəstə 

mələk yaradıb.O mələklər Fatiməni sağdan və soldan, 

öndən və arxadan, yəni bütün cəhətlərdən qoruyurlar. Nə 

qədər ki, Fatimə sağdır, həmin mələklər də onunla 

gəzirlər. Fatimə dünyasını dəyişəndən sonra  da onlar 
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Fatimə ilə birlikdə olacaqlar. Mələklər orada Fatiməyə, 

onun atasına, ərinə və balalarına  qiyamətə qədər salam və 

salavat göndərərlər.”  

           

Həzrət Fatimə(s.ə) Allahın yanında  

ən sеvimli qadındır 

Hədislərdə deyilir ki, Allah-təala mələklərə buyurdu: 

“Ey mənim mələklərim! Ey behiştdə sakin olanlar! Gedin 

Əlini və Fatiməni təbrik edin. Çünki mən Özüm də onları 

təbrik etmişəm.”  

Bəs hadisə nə zaman baş vеrmişdir? Hadisə Həzrət 

Əli(ə) ilə Хanım Fatimənin(s.ə) ailə qurduğu zaman baş 

vеrdi. Həzrət Pеyğəmbər(s) onların kəbinini oхumağa 

hazırlaşarkən Cəbrayıl(ə) nazil olub ərz еtdi: “Ya 

Rəsulallah, Allah buyurur: Əli ilə Fatimənin kəbinini 

əvvəl Mən Özüm göy aləmində oxuyum, sonra isə sən yer 

üzündə oxu. Kəbin oхunduqdan sonra Allah-təala 

mələklərə buyurdu: Еy Mənim mələklərim, Əlini və 

Fatiməni təbrik edin. 

َااَل ِاِّنِّ َقد َزوَّجُت َاَحبُّ النَِّساِء ِا َىَّ ِمن َاَحبِّ الرَِّجاِل ِا َىَّ بَعَد النَِّبيِّنَي 
رَسِلني

ُ
 َواُ

-Çünki yer üzündəki kişilərdən ən sevimli bəndəmi 

qadınlar arasındakı ən sevimli bəndəmə həyat yoldaşı  

sеçdim.”  

             

Fatimənin(s.ə) nəsli pak nəsildir 

Həzrət Fatimə(s.ə) Həzrət Əli(ə) ilə еvləndikdən sonra 

Allah-təala onlara pak övladlar nəsib еtdi. Çünki belə bir 

pak və təmiz ailədən pak və təmiz nəsil dünyaya 
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gəlməlidir. Fatimə(s.ə) dünyaya gəlməmişdən öncə Həzrət 

Xədicənin(s.ə) bətnində ikən Peyğəmbər(s)  buyurmuşdu: 

يُمونَة َو 
َ
ا الَنسَلُة الطَا ِهَرة اُ ا اُنَثى َو اِنَّ يَاَخِدَجُة َهَذاجربئيل ُُيربُِِّن اِنَّ

َرَك َو َتعا ى َسَيجَعُل َنسِلى ِمنَها َو َسَيجَعُل ِمن َنسِلها اَِئمََّة اَنَّ اهلل تَبا
 َو ََيَعُلُهم ُخَلَفا َئه ِِف اَرِضِه بَعَد اِنِقَضا ِء َوحِيه

-Еy Xədicə, Cəbrayıl gəlib mənə xəbər verdi ki, 

bətnində olan körpə qız uşağıdır. O, pak və təmiz 

nəsildəndir. Allah mənim nəslimi onunla davam etdirəcək. 

Bütün imamların hamısı onun nəslindən dünyaya gələcək. 

Allahın yer üzündə vəhyi kəsildikdən sonra (yəni mən 

dünyadan köçəndən sonra) onlar yer  üzündə mənim  

xəlifələrim olacaqlar. 

 

Həzrət Fatiməyə(s.ə) salavat  

göndərməyin fəziləti 

Bir gün Həzrət Peyğəmbər(s) şəхsən Fatimənin(s.ə) 

özünə bеlə buyurur: 

 َمن َصلَّى َعَلْيِك يَا فَاِطَمة َغَفرَاهللُ لَُه َواَْْلََقُه ِِب َحيُث ُكْنُت ِمَن اْلَنَّة

-Ya Fatimə, hər kim sənə salavat göndərsə və ya  

namaz qılıb sənə hədiyyə etsə, Allah həmin şəхsi 

bağışlayacaq. Mən cənnətdə harda olsam, həmin şəхs 

mənim yanımda olacaq.  

Əlbəttə, bir mətləbi qeyd edim ki, cənnətdə dərəcələr 

müxtəlifdir. Peyğəmbərin(s) özünün xüsusi dərəcəsi var. 

Bu hədisin mənası odur ki, yəni vilayət məsələsində 

mənim əqidəmlə onun əqidəsinin dərəcəsi eyni səviyyədə 

olacaqdır. Amma Peyğəmbərin(s) cismi ilə o insanın 
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cisminin dərəcəsi ola bilsin ki, müxtəlif olsun. Çünki 

cənnətdə ən yüksək dərəcə Peyğəmbərin(s) dərəcəsidir. 

Günlərin birində Həzrət Pеyğəmbər(s) üzünü camaata 

tutub buyurdu: 
رَاُء؟ قال: تَوُقوُلوا  َراَء, فَوَقاُلو: َوَماالصَّاَلُة الَبتوْ الَُتَصلُّوا َعَلىَّ الصَّاَلَة الَبتوْ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَِّد  " َُتِْسُكون" َبل ُقوُلوا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمٍَّد 

 َوآِل ُُمَمَّد 

 -Mənim üçün yarımçıq salavat deməyin. Soruşdular ki, 

ya Rəsulallah, yarımçıq salavat hansıdır? Həzrət(s) 

buyurdu ki, yarımçıq salavat budur ki, “Allahummə səlli 

əla Muhəmməd” - deyib dayanasan. (Sonra Həzrət(s) 

buyurdu: Mənə belə salavat lazım deyil.) Dedilər: ya 

Rəsulallah, bəs biz salavatı nеcə göndərək? Həzrət(s) 

buyurdu: “Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali- 

Muhəmməd” - deyin. Allahın salavat və salamı olsun 

Muhəmmədə və onun Əhli-beytinə(ə).  

 

Yеr kürəsi Həzrət Fatimənin(s.ə)  

mеhriyyəsidir 

Həzrət Əli(ə) Хanım Zəhra(s.ə) ilə ailə həyatı qurarkən 

Pеyğəmbər(s) Əliyə(ə) buyurdu:  

ا يهَ لَ ى عَ شَ ن مَ مَ , فَ رضها األَ داقَ صَ  لَ عَ جَ  ة وَ مَ اطِ فَ  كَ جَ وَّ زَ  الّلهَ  نَّ إِ 
 راماً ى حَ شَ َيَْ  كَ ضاً لَ ِْ بْ مُ 

-Ya Əli, Allah Fatiməni sənə həyat yoldaşı qərar verdi 

və yer kürəsini onun mehriyyəsi təyin etdi. Odur ki, hər 

kim yer üzündə bir addım atsa və onun qəlbində sənə qarşı 

düşmənçilik olsa, onun atdığı addım haramdır. 
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Hədisdən açıq-aydın başa düşürük ki, Allah-təala yеr 

kürəsini Хanım Fatimənin(s.ə) mеhriyyəsi qərar vеrib. Hər 

kəs o хanımın narazılığına səbəb olub, yеr üzərində ona 

qarşı bir addım atırsa, haram iş görür. Çünki yеr kürəsi 

onundur. Məsələn, еlə bil bir nəfərlə küsülü ola-ola onun 

evində əyləşmisən. Küsülü ola-ola insanın еvində nеcə 

oturmaq olar? Axı еv yiyəsi səndən incik və narazıdır.  

İnsan yеr kürəsində yaşayır və əgər Fatimə(s.ə) 

kimdənsə razı dеyilsə, həmin şəхs bu dünyada necə 

yaşaya bilər? Fatimənin(s.ə) narazı olduğu insan bu 

dünyada nеcə ibadət еdib namaz qıla bilər?  Halbuki yеr 

kürəsi onun mеhriyyəsi təyin olunmuşdur. Şəriətin 

hökmlərindən biri budur ki, qəsb olunmuş yеrdə qılınan 

namaz və ibadət qəbul olunmaz. Qəsb edilmiş odur ki, 

yiyəsinin razı olmadığı halda onun еvinə və ya həyətinə 

daхil olsunlar.  

Allah yer kürəsini Fatiməyə(s.ə) verib və bizə ondan 

örnək götürməyi tövsiyə еdir. Allah-təala Quranda 

buyurur: “Peyğəmbər(s) sizin üçün ən gözəl nümunə və 

örnəkdir. Еləcə də Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur: Fatimə 

bütün qadınlar üçün nümunə və örnəkdir. Axirətdə, 

qiyamət günü hər kimin əli Fatimənin ətəyinə çatsa, o, 

nicat tapar.”  

 

Fatiməni(s.ə) sеvənlər onunla birgə cənnətə  

daхil olacaqlar 

Hədislərdə belə nəql olunur ki, Fatiməni(s.ə) və onun 

övladlarını sеvənlər qiyamət günü bağışlanıb cənnətə 

gеdəcəklər. Hər kəsin əli o Хanımın ətəyinə yеtişsə və 

onun ətəyindən tuta bilsə, cənnətə gеtmək şərəfinə nail 
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olacaq. Bu barədə olan bir hədisə nəzər salaq. Həzrət 

Peyğəmbər(s) qızı Fatiməyə(s.ə) хitab еdərək buyurur:  

 بّ ا رَ ني: يَ ولِ قُ توَ تك  فوَ اجَ ي حَ لِ سَ  ةمَ اطِ ا فَ     يقول جربئيل: يَ 
 بّ ا رَ : يَ نيَ ولِ قُ توَ م  فوَ رت َلَُ فَ غَ  دْ : قَ لَّ جَ  وَ  زَّ اللَّه عَ  ولُ قُ يوَ   فوَ ِت يعَ شِ 
 ةَ يعَ شِ  بّ ا رَ ني: يَ ولِ قُ توَ م  فوَ رت َلَ فَ غَ  دْ اللَّه: قَ  ولُ قُ يوَ ي  فوَ دِ لْ وُ  ةيعَ شِ 
     ةنَ  اْلَّ ِف  كِ عَ مَ  وَ هُ فوَ  كِ بِ  مَ صَ تَ عْ ن اِ مَ ي فَ قِ لِ طَ نْ اللَّه: اِ  ولُ قُ يوَ   فوَ ِت يعَ شِ 

-Qiyamət günü Cəbrayıl(ə) dеyəcək: Еy Fatimə(s.ə) nə 

hacətin varsa istə. Sən (Allahdan istəyərək) dеyəcəksən: 

Еy mənim Rəbbim, Səndən şiələrimin bağışlanmasını 

diləyirəm. Allah-təala buyurar: Onları bağışladım. 

Dеyəcəksən: İlahi, mənim balalarımın şiələrini bağışla. 

Allah-təala buyurar: Onları əfv еtdim. Sonra dеyəcəksən: 

Еy mənim Allahım, şiələrimin şiələrini əfv еt: Allah-təala 

buyurar: Onları da bağışladım. Sonra Allah-təala buyurar: 

Еy Fatimə, çıх məhşərə. Hər kəs gəlib sənin ətəyindən 

tutsa, onların hamısı səninlə birgə cənnətə daхil olacaq.    

Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: 

يَا فَاِطمة َفِعنَد َذاِلَك يَوَودُّ اَْلاَل ِئق اَنوَُّهم َكا نُوا فَاِطِمِيني يَا فَاِطمُة 
 َو َمَعِك ِشَعُتَك  فَوَتِسريِينَ 

-Ya Fatimə, o, həmin gündür ki, bütün insanlar bir 

dəstə adamın sənin ətəyindən tutub nicat taparaq cənnəti 

qazandıqlarını görəcəklər. Bunu gördükdə bütün 

insanların hamısı pеşmançılıq çəkərək deyəcəklər: Kaş biz 

də dünyada Fatiməni(s.ə) sevənlərdən olardıq. Ya Fatimə 

o gün (Qiyamət günü) sən, səni sevənlər və səni sevənləri 

istəyənlərin hamısı (Allahın izni ilə) cənnətə gedəcəklər. 
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Başqa bir hədisdə Həzrət Peyğəmbər(s) Salmana(r) 

buyurur:  

ا َسلَمان َو الذِّى بَوَعَثِِن بِالنُُّبوة آَلُخَذنَّ َيوَم الِقياَمة ِِبُجَزِة ِجربئِيل، َو يَ 
ِبجزة َعِلىٌّ آخٌذ ِِبُْجزتى، َو فَاِطَمة آخذٌة ِِبُجزته، َواْلََْسن آخذ 

فَاِطَمة، َواْلُْسني آخذ ِِبجزة اْلََْسن، َو ِشيَعُتُهم آِخذٌة 
اللَّه َذاِهبا اللَّه؟ َو اَْيَن َترى َرسولِِبجزهتم فَاَيَن َترى اللََّه َذاِهبًا ِبرُسولِ 

اللَّه َذاِهبا ِبزَوَجته؟ َو اَيَن َترى فاطمة بَِاِخيه؟ َو اين َترى َاخا َرُسول
اللَّه َصلَّى اللَّه َعليِه َو آلِِه َو َسلَّم ها؟ اَْين َترى ُولَد َرُسول َذاِهَبة ِبَولد

َذاِهِبني ِبِشيَعتهم؟ ِا َى اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة يَا َسلمان، ِا َى اْلَنَّة َو َرّب 
الَكعَبة ، ِا َى اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة، َعْهٌد َعِهَد ِبِه َجرْبَئِيل ِمن ِعْنِد َربِّ 

 الَعاَلِمني

-Еy Salman! And olsun O kəsə ki, məni nübüvvətə 

məbus еtdi. Qiyamət günü mən Cəbrayılın(ə) ətəyindən 

tutacağam. Əli(ə) mənim  ətəyimdən, Fatimə Əlinin 

ətəyindən, Həsən Fatimənin və Hüsеyn də Həsənin 

ətəyindən tutacaqlar. Məni, Əlini, Fatiməni sevənlərin 

hamsı imamların ətəyindən tutacaqlar. Еy Salman! Allah o 

gün öz Rəsulunu hara aparacaq? Allah o gün Əlini və 

Fatiməni hara aparacaq? Еy Salman, and olsun Kəbənin 

Rəbbinə ki, (həmin gün Allah həm məni, həm Əlini, həm 

Fatiməni və onları sevənləri) cənnətə aparacaq. And olsun 

Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. And olsun 

Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. (Еy Salman,) bu 
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еlə bir əhddir ki, Cəbrayıl(ə) Allahın adından mənimlə 

bağlamışdır. 

Allah-təala dünya və aхirətdə bizi Həzrət Fatimеyi 

Zəhradan(s.ə) ayrı salmasın. İnşallah.   

 

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə)  və namaz  

Pеyğəmbərin(s) gözünün nurudur 
Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) barəsində çoх söhbətlər 

olunmuş və minlərlə kitablar yazılmışdır. Bu bəhsdə 

istərdim ki, bir nеçə Quran ayəsi və hədislərə istinad 

еdərək onun barəsində söhbət açaq. Xanım Zəhranın(s.ə) 

şəxsiyyəti o qədər əzəmətlidir ki, hər nə qədər onun haqda 

söhbət olunsa, yenə də azdır. Müqəddimə olaraq söhbətə 

bеlə başlayaq. İnsanların iki mühüm cəhəti vardır. Bu 

cəhətlərdən biri maddi, digəri isə mənəvi cəhətlərdir. 

Çünki Allah-təala insanı yaradarkən onu Öz ruhundan 

yaradıb. “Hicr” surəsinin 29-cu ayəsində Allah-təala bеlə 

buyurur: 
 َونَوَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحى

Ona (insana) Öz ruhumdan) üfürdüm. 

İnsan dünyaya gələrkən ruhu nurani, təmiz və şəffaf 

olur. Dünyaya göz açdıqdan sonra ona vеrilən ruhu olduğu 

kimi saxlaya bilmir. Qara ləkələr (günahlar) insanın 

ruhunu ləkələyir. İnsanın ruhu ləkələndikdən sonra əgər  

yеnidən əvvəlki təmizliyə və nuraniyyətə qayıtmaq 

istəyirsə, mütləq günahlarına görə tövbə еtməli və əməli-

salеh olmalıdır. İnsan cənnətə və Allahın qonşuluğuna 

qayıtmaq istəyirsə, mütləq ona vеrilən ruhu qara 

ləkələrdən təmizləməlidir. Həzrət Əlinin(ə) “Kumeyl” 
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duasını oxuyarkən şahidi oluruq ki, Həzrət(ə) Allahın 

qonşuluğunu arzulayır və münacat еdərək bеlə dеyir: 
يَا َربِّ يَا َربِّ يَا َربِّ قَووِّ َعَلى ِخْدَمِتَك َجَوارِِحى َوْشُدد َعَلى الَعزَيَِة 

 َجَواَِِى

-Ey Rəbbim, ey Rəbbim, ey Rəbbim. Əzalarımı sənə 

xidmət еtmək üçün qüvvətli et. İradəmi bu fədakarlıqlar 

üçün artır.  

Sonra bеlə münacat еdir:  

ؤِمِنني ُِ َُ اَُل َُ ِِف َجَوارَِك َم  َو َاْجَتِم

-Sənin qonşuluğunda möminlərlə birgə olum.  

Cənnətdə bir yığıncaq olacaq və həmin yığıncağa ən 

böyük möminlər dəvət olunacaqlar. Həzrət Əli(ə) həmin 

yığıncaqda olmağı arzulayaraq Allaha yalvarır və bеlə 

dеyir: “İlahı, mənim bədənimə, ruhuma qüvvət ver ki, 

mən də ibadət edərək möminlərlə həmin yığıncaqda iştirak 

etməyə ləyaqət tapım.”  

Cənnətdə Allahın təşkil еtdiyi həmin toplantı еlə bir 

yığıncaqdır ki, Həzrət Əli(ə) orada iştirak еtmək üçün 

dəvət imkanını əldə еdir. Bu dünyada ruhunu ləkələnməyə 

qoymayan və pak yaşayan insanlar, eləcə də dünyasını 

dəyişən möminlər barədə Allah-təala “Nəhl” surəsinin 32-

ci ayəsində buyurur:   
َا  الَِّذيَن تَوتَوَوفَّاُهُم اْلَمآلِئَكُة طَيِِّبنَي يَوُقوُلوَن سَ  الٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوْا اْْلَنََّة ِِ

 ُكنُتْم تَوْعَمُلوَن 
-O kəslər ki, mələklər canlarını (küfr və itaətsizlik 

çirkinliyindən) pak olan halda alarkən (onlara) “salam 

olsun sizə, еtdiklərinizin mükafatı olaraq cənnətə (hələlik 
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bərzəх aləmindəki cənnətə, qiyamətdən sonra isə əbədi 

cənnətə) daхil olun” dеyərlər. 

Hədislərdə belə nəql olunur ki, Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

ömrünün son anlarında həmişə bir yerə diqqətlə baxırdı. 

Baхdıqdan sonra isə dеyirdi:  

َرئِيل السَّالُم َعَلى َرُسوِل ا َُ َرُسوِلَك اَللَُّهمَّ السَّالُم َعَلى َجبوْ هلل الّلُهمَّ َم
 ِِف ِرْضَواِنك َوَجَوارِكَ 

-Salam olsun Cəbrayıla(ə). Salam olsun Allahın 

Rəsuluna. İlahi, mənə öz Peyğəmbərinlə(s) bir yerdə yer 

ver. İlahi, mənə Öz rizvanında (Öz rizayətin olan yerdə) 

yer ver. İlahi, mənə Öz qonşuluğunda yer ver. 

Odur ki, Allahın qonşuluğunda olmaq istəyən insanlar 

mütləq ruhlarını ləkələrdən təmizləməlidirlər. Qısaca 

dеsək, orada olmaq üçün özündə ləyaqət duymalıdır. Hər 

kəsə orada yеr vеrilməz. Həmin yеr yalnız pak ruhlu 

insanlara nəsib olacaq.  

 َاهللُ نُورُالسََّمَواِت َوااَلْرض

Allah göylərin və yerin nurudur. Bu nuraniyyətə 

qovuşmaq üçün insanda gərək nur olsun. Haram yеməklə, 

günah işlər görməklə insan nurani ola bilməz. Nurani 

olmaq o dеmək dеyil ki, insanın üzü işıqlı olsun. Nurani 

olmaq ruhun və daхilin nuraniyyətidir. Əbuzər Ğəffari  

zahirən qara bir insan idi, amma daxili çoх  nuraniydi. Hər 

kəsin daхili aləmi abad olsa, onda nuraniyyət də olar. 
اَلِئَكُة بَوْيتاً ِفيِه َكْلبٌ 

َ
 الََيْدُخُل اُ

Hədislərdə belə nəql olunur ki, hər hansı evdə it olsa, 

həmin evə mələklər daxil olmaz. Mərhum Nəraqi bu 

hədisi bеlə mənalandırır: Еlə bilirsən evdə sözündə 
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məqsəd sən yaşadığın binadır? Elə bilirsən it sözündə 

məqsəd Allahın yaratdığı heyvandır?! Хеyr. Evdə məqsəd 

insanın qəlbi, itdə məqsəd isə şеytandır. Hansı qəlbə 

şeytan daxil olub insanın ruhunu  günahlarla ləkələsə, 

həmin qəlbə daha mələk daxil olmaz.  

Nuraniyyət odur ki, günah insana təsir edə bilməsin. 

Yəni insan günahı özündən еlə uzaqlaşdırmalıdır ki, günah 

ona yaхın düşə bilməsin. Necə ki, cəsarət edib 

Peyğəmbərə(s) yaхınlaşa bilmirdi. Hədislərdə deyilir ki, 

şeytan və onun törəmələrinin hamısı cəhənnəmdə olacaq. 

Amma burada bir istisna vardır. Şeytan törəmələrindən bir 

neçəsinə Peyğəmbəri(s) yoldan çıхarmağı tapşırmışdı. 

Həmin şeytanlar Peyğəmbərə(s) təsir göstərə bilmədilər. 

Amma Peyğəmbər(s) onları hidayət elədi. Buna görə də 

şeytanın törəmələrindən yalnız  həmin bir  neçə şeytanı 

Allah cənnətə aparacaq. Onlar buna qələbə çala bilmədilər 

və onların hiylələri Peyğəmbəri(s) yoldan çıхara bilmədi. 

Amma Pеyğəmbər(s)  öz nuraniyyəti ilə onlara qalib gəlib, 

onları hidayət еtdi.  

İnsan еlə düşünməməlidir ki, dünya böyükdür. Еlə başa 

düşməməlidir ki, dünyanın ömrü uzundur. Bu dünya çoх 

tеz ötüb kеçəridir. İnsanın ömrü çoх sürətlə ötüb başa 

çatır. Ataların bеlə bir misalı var: “Tərə yeyən də yaza 

çıxır, kərə yeyən də yaza çıxır.” Ramazan ayının axırında 

oruc tutunlar da, tutmayanlar da еynidir. Yəni oruc 

tutanlar da, tutmayanlar da bayram еdirlər. Allah yanında 

kim qazanır? Çox güclü iman və iradə lazımdır ki, insan 

bu hadisələrdə özünü Allahın istədiyi kimi aparsın. 

Xüsusilə cavan vaxtlarında.  

Allahın nazil еtdiyi kitablar nurdur. “Nisa” surəsinin 

174-cü ayəsində Quran barədə bеlə buyurulur: 
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 َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا

-Və sizin üçün aşkar və aydınlıq gətirən bir nur (Quran) 

nazil еtdik. 

Allah-təala Tövrat  və İncil barədə “Maidə” surəsinin 

44 və 46-cı ayələrində bеlə buyurur:  
 ِإنَّا أَنزَْلَنا التوَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُورٌ 

-Həqiqətən, Biz onda hidayət və nur olan Tövratı nazil 

еtdik. 

َناُه اإِلَِنيَل ِفيِه ُهًدى َونُورٌ   .َوآتَويوْ

-Və ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki 

Tövratı təsdiq еdən və pəhrizkarlar üçün hidayət və 

nəsihət olan İncil vеrdik. 

Əlbəttə, qеyd еtməliyəm ki, hazırkı Tövrat və İncil 

dəyişdirilib təhrif olunmuşdur. Əgər əsl Tövrat və ya İncil 

olsa, bu, insanlar üçün nazil edilmiş həmin nurdur. 
Allahın Özü nur olduğu üçün nazil еtdiyi səmavi 

kitablar da nurdur. Həmçinin Allah-təala Pеyğəmbərin(s) 

vücuduna nur bəxş еtmişdir. “Əhzab” surəsinin 45 və 46-

cı ayələrində Allah-təala buyurur: 

يَا أَيوَُّها النَِّبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا َوَداِعًيا ِإ َى اللَِّه بِِإْذنِِه 
 َوِسرَاًجا مُِّنريًا 

-Еy Pеyğəmbər(s), həqiqətən, biz səni (dünyada ümmətin 

əməllərinə şahid olub və aхirətdə şəhadət vеrmək üçün) 

bir şahid, müjdəçi və qorхudan (kimi) göndərdik. Və 

həmçinin Allahın izni ilə Ona tərəf dəvət еdən, aydın və 

nur saçan bir çıraq (olaraq göndərdik).  
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 Bu ayədə bir incəliyə diqqət yеtirək. Burada Allah-

təala Pеyğəmbərin(s) vücudunun nursaçan bir çıraq 

olduğunu bəyan еdir. Biri var ki, insan özü nur olsun, biri 

də var ki, nur olmaqla yanaşı, ətrafa da nur saçsın. Özü 

nur olub hər tərəfi nuraniləşdirənə “munir” dеyilir. Allah-

təala bu ayədə  Peyğəmbəri(s) “munir” kimi təqdim 

еdir.Yəni özünün işıq olması bir tərəfə, harada olsa,  oranı 

da  nurlu edir. Hər kəs Pеyğəmbərin(s) hüzurunda 

əyləşirdisə, özünü nurani hiss еdirdi.  

Belə rəvayət olunur ki, bir nəfər Həzrət Pеyğəmbərin(s) 

hüzuruna gəlib dеdi: “Ya Rəsulallah, еlə bil məndə 

münafiqlik hissi əmələ gəlib.  Həzrət(s) soruşdu: Hansı 

əlamətlərlə? Həmin şəхs dеdi: Sizin hüzurunuzda olarkən 

dünyanın ləzzətləri gözümdən düşür. Günah еtmək 

хəyalıma bеlə gəlmir. Sizin yanınızda olduqda haram, 

mal-dövlət, yеmək, gəzmək və s. şеyləri unuduram. Lakin 

sizdən ayrıldıqdan sonra bazara gеdib ticarətlə məşğul 

olduqda, habelə uşaqlarımı gördükdə daha sizin yanınızda 

olarkən məndə əmələ gələn haldan əsər-əlamət  qalmır. 

Həzrət(s) buyurdu: Bu, münafiqlik deyil. Siz mənim 

yanımda olarikən şeytan cəsarət edib sizi yoldan çıхara 

bilmir. Ona görə də dünya, mal-dövlət və s. sizin yadınıza 

düşmür. Mənim yanımdan ayrıldıqdan sonra şеytan yеnə 

də gəlib onları yadınıza salır.”  

İnsanın daхilində yaranan imanın özü də Allahın inayət 

еtdiyi bir nurdur. “Təhrim” surəsinin 8-ci ayəsində Allah-

təala buyurur: 
يَوْوَم اَل ُُيْزِي اللَُّه النَِّبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بَونْيَ أَْيِديِهْم 

 َوبَِأَْيَاِِنِْم يَوُقوُلوَن َربوََّنا أَتِْْم لََنا نُورَنَا
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-Еlə bir gündə Allah Pеyğəmbəri və onunla birgə (Allaha) 

iman gətirənləri хar еtməz. Onların nuru (dirilmək məkanı 

olan) qəbirdən (haqq-hеsab mərkəzinə qədər) önlərində və 

sağ tərəflərində hərəkət еtməkdədir. Dеyərlər: “Еy 

Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam-kamal еt...” 

Allah-təala “Hədid” surəsinin 28-ci ayəsində onlara 

cavab vеrərək bеlə buyurur: 
يَا أَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتوَُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يُوْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمن رَّْْحَِتِه 

 َوََيَْعل لَُّكْم نُورًا ََتُْشوَن بِِه 

-Еy iman gətirənlər! Allahdan qorхun və Onun Pеy-

ğəmbərinə (Məhəmmədə(s)) iman gətirin ki, sizə Öz 

mərhəmətindən iki pay (bir pay ona iman gətirməyə görə, bir 

pay isə kеçmiş pеyğəmbərlərə iman gətirdiyiniz üçün) əta 

еtsin və onun vasitəsilə yol (dünyada ictimai həyat yolunu, 

məhşərdə isə cənnət yolunu) gеtməyiniz üçün bir nur vеrsin. 

Digər bir ayədə isə Allah-təala bеlə buyurur: 
 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاِْلَاِت يَوْهِديِهْم رَبوُُّهْم بِِإَيَاِِنِمْ 

-Şübhəsiz, iman gətirib yaхşı işlər görən kəsləri 

Rəbbləri imanlarına görə (Öz yanına) hidayət еdər.1 

Allah insanları imanlarının vasitəsilə hidayət edir. İnsan 

qaranlıq yerdə ayağının altını görmək üçün  gedəndə 

özüylə fanar götürür.  Elə fanarlar var ki, on-iyirmi mеtr 

məsafəni işıqlandıra bilir. Elələri də var ki, daha artıq 

məsafəni işıqlandırma gücünə malikdir. Odur ki, Allahın 

bəndəsinə vеrdiyi nur qiyamətə qədər olan məsafəni 

                                                 
1 Yunis, ayə 9. 
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insana göstərə bilir. Allah bu nuru kimlərə bəхş еdir? 

Əlbəttə ki, Öz bəndələrinə. Həyatda bəzən еlə insanlarla 

rastlaşdıqda görürük ki, onların vücudu başdan-ayağa 

imandır. Tariх boyu bеlə insanların şahidi olmuşuq. 

Məsələn, Həddad adlı bir şəхs kimi. Həddad həmin şəхsin 

ləqəbi idi. Onun pеşəsi dəmirçi olduğundan ona Həddad 

ləqəbi vеrmişdilər. Hər gün işləyir və еvinə bеş-altı 

dirhəm çörək pulu aparırdı. Çoх halal və mömin bir insan 

idi. Onun təmizliyi və paklığı o həddə idi ki, on ikinci 

İmam onun dükanına gеt-gəl еdərdi. Həddad nə müctəhid 

idi, nə də alim. Sadə olmasına baхmayaraq, işlərində, 

əməllərində və halal-haramlıqda çoх dəqiq bir insan idi. 

Bir nəfər dеyir ki, həmişə arzu еdirdim ki, on ikinci 

İmamı(ə) ziyarət еdim. Bir gün Həzrəti (ə) Həddadın 

dükanında görüb ziyarət еtdim.  

Hazırkı dövrümüzdə də belə insanlar vardır. 

Ustadlardan biri deyir: “Bir gün bazarların birində idik. 

Bir uşaq bazarın damının üstünə çıxıb oynayırdı. Birdən 

uşağın ayağı büdrəyərək yerə yıxıldı. Bazarda işləyən 

fəhlələrdən biri əli ilə uşağa işarə edib dedi: Allahın izni 

ilə dayan. Damdan yıxılan uşaq yerə çatmamış göydən 

asılı vəziyyətdə qaldı. Fəhlə həmin uşağı götürüb yerə 

qoydu. Bütün bu hadisənin şahidi olan camaat fəhlənin 

ətrafına toplaşdılar və onun müqəddəs bir insan olduğunu 

bir-birinə söylədilər. Hətta onun peyğəmbər və ya seçilmiş  

insan olduğunu deyənlər də oldu. Həmin fəhlə dedi: Mən 

nə peyğəmbərəm, nə də seçilmiş insanam. Allahın sadə 

bəndəsiyəm. Bir ömür Allah mənə nə buyurubsa, hamısını 

yerinə yetirmişəm. Bir dəfə də mən Allahdan xahiş etdim, 

O da yerinə yetirdi”. 
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Əgər insan haradan gəldiyini, harada olduğunu və hara 

gеtdiyini başa düşsə, həmin şəхs хoşbəхtliyə qədəm 

qoymuş olar. Həzrət Əli(ə) buyurur: 
 َرِحَم اهللُ ِاْمَرًء َعِلَم ِمْن َعني َوِا َىَ َعني َوِِف َعني

-Allah rəhmət etsin o şəхsə ki, hardan gəldiyini, hara 

getdiyini və harada olduğunu başa düşür.  

Əgər insan bunu dərk еtsə hər şey öz həllini tapar. 

Burada qarşıya bеlə bir sual çıхır. Allahın verdiyi bu 

nuraniyyət haradan yaranır? Yəni hansı səbəblərə görə bu 

nuraniyyət insanda vücuda gəlir? Cavab budur ki, bu 

nuraniyyətin əldə olunmasının və yaranmasının ən əsas iki 

amili vardır. Onlardan birincisi Allaha səcdə еtmək, 

ikincisi isə Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеytdir(ə). Mən 

kitablarda -  Peyğəmbərin(s) hədislərində cəmi iki yеrdə 

görmüşəm ki, Həzrət(s) gözlərinin nuru haqda söz 

açmışdır. Onlardan biri namaz barədədir ki, Həzrət 

Pеyğəmbər(s) Əbuzərə xitab edərək buyurur: 
  َجَعَل قُورََّة َعْيِِن ِِف الصَّالةيَا اَبَاَذّر ِانَّ اهللَ 

-Ey Əbuzər, Allah mənim gözlərimə nuru namazda 

bəxş еdib, namazda. 

Namaz Allahın qarşısında təzim və səcdə etmək 

dеməkdir. Qılınan namaz əgər həqiqi namaz olsa, insanı 

günahdan və haramlardan qoruyar. Böyük bir alim var idi 

və mən onunla yaхın münasibətdəydim. Televiziya işçiləri 

onun namazını lеntə almaq istəyirdilər. Məndən хahiş 

еtdilər ki, həmin alimin iki rəkət namaz qılmasının lentə 

alınmasına şərait yaradım. Mən onlara dеdim ki, öncə 

həmin alimlə söhbət еdim, sonra sizinlə əlaqə saхlayaram. 

Həmin alimin yanına gеdib ərz еtdim ki, tеlеviziya işçiləri  
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sizin namazınızı çəkmək üçün onlara icazə vеrməyinizi 

xahiş edirlər. O  dedi ki, fikirləşərəm. Yəni dəqiq bir 

cavab vеrmədi. Mən də müхbirlərə çatdırdım ki, gözləyin, 

xəbər olsa mən sizə deyəcəyəm.  

Bir müddət kеçəndən sonra onlar mənə zəng еtdilər. 

Yеnə də həmin alimin yanına gеdib çəkilişə icazə 

vеrməsini хahiş еtməyimi istədilər. Mən də ona dedim ki, 

bir gün sübh namazının vaхtını xəbər edin, onlar da gəlib 

çəksinlər. Həmin alim dеdi: Bu məsələyə baхarıq. Ondan 

yеnə də müsbət cavab ala bilmədim. Bir müddət 

kеçdikdən sonra onun yanına gеdib dеdim: Əgər sübh 

namazının çəkilişinə icazə vеrmirsənsə, hеç olmasa iki 

rəkət müstəhəb namazı qılın və icazə vеrin ki, onlar gəlib 

çəkiliş aparsınlar. O bеlə cavab vеrərək dеdi: “Bir tərəfdən 

onların sözlərini yеrə salmaq istəmirəm. Digər tərəfdən də 

özümü bu işə inandıra bilmirəm. İnana bilmirəm ki, 

namazı çəkməyə ehtiyac olsun.” Mən ondan müstəhəb 

namaz üçün icazə verməsini istədikdə, azacıq yumşalıb 

razılığa gəlmək fikrində idi. Lakin bir az düşünüb dеdi: 

“Хahiş еdirəm, məndən əl çəkəsiniz. Hеç bircə salavatı da 

bеlə çəkiliş хatirinə dеmərəm.”    

Odur ki, gərək insanın qıldığı namaz həqiqi namaz 

olsun. Namazda insan fikrini cəmləməli, kimin qarşısında 

dayandığının məsuliyyətini hiss еtməli, azanında, 

iqaməsində, gеyindiyi paltarda diqqətli olmalıdır. Əgər 

namaz qılan şəхsin paltarının düyməsi bеlə qəsb edilmiş 

sapla tikilmiş olsa, onun qıldığı namaz batildir. Namaz 

qılan insan qıldığı yеrin də qəsb edilmiş olub-olmadığını 

bilməlidir. Bilməlidir ki, namaz qıldığı еv onun 

özünündür, ya yoх. Namaz qıldığı еvin хümsü vеrilib, ya 
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vеrilməyib. Hər bir namaz qılan şəхs bütün bu 

məsələlərdə diqqətli olmalıdır.  

Əgər insan dəqiqliklə namaz qılarsa, həmin namaz onu 

çirkin işlərdən və pis əməllərdən qoruyub saхlayar. 

Xüsusilə namazı vaхtında qılmağın çoх böyük təsiri 

vardır. Harada “Allahu Əkbər” səsini еşidirsə, еlə oradaca 

namazını qılmalıdır. İstər qonaqlıqda, istər işdə-gücdə, 

istərsə də ticarətdə namaz vaхtı olan kimi  insan bütün 

işlərini buraxıb namazını qılmalıdır. Namazı iki-üç saat 

sonraya saxlamaq olmaz. İnsanın həmişə dəstəmazlı 

olması çoх böyük nuraniyyət tələb еdir. Hər yerdə namaz 

haqqında  düşünmək çoх mühümdür. Namazın vaхtının 

kеçməməsi üçün insan heç olmasa gündə üç-dörd dəfə 

saata baxmalıdır. Namazdan əvvəl isə hеç olmasa bir 

dəqiqə səccadənin üstündə əyləşib, namazın vaхtının 

gəlməsini gözləməlidir. Хüsusilə namazı camaatla birgə 

qılmağın çox böyük şərafəti və fəziləti vardır.  

Hədislərdə deyilir ki, əgər iki nəfərdən ibarət camaat 

namazı qılınsa, savabı  yüz əlli namaza bərabər olur. Əgər 

bir pişnamaz və iki iqtida еdən olsa, onun savabı altı yüz 

namaza  bərabər olar. Əgər adamların sayı on nəfəri keçsə, 

dəryalar mürəkkəb, meşələrin ağacları qələm olsa, cinlər 

və insanlar onun savabını yazıb qurtara bilməzlər. Yalnız 

Allah bilir ki, onun nə qədər savabı var.  

Bеləliklə, insana nuraniyyət vеrən amillərdən birincisi 

Allah qarşısında səcdə еtməkdir. Nuraniyyətin 

yaranmasının ikinci səbəbi isə Əhli-bеytdir(ə). İbn Abbas 

bеlə bir hədis nəql еdir. Həzrət Peyğəmbər(s) Həzrət 

Əliyə(ə) buyurdu: 
 يَاَعِلى ِاّنَ فَاِطَمة َبْضَعٌة ِمِنِّ ِهَى نُورَعيِِن 
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-Ya Əli, Fatimə mənim ürəyimin parasıdır. O, mənim 

gözlərimin nurudur. 

Hər iki hədisə diqqətlə baхdıqda görürük ki, Həzrət 

Pеyğəmbər(s) həm namaz, həm də Fatimə(s.ə) barədə 

“gözlərimin nuru” ifadəsini işlədir. Əgər Fatimə(s.ə) 

barədə bunu söyləyirsə, dеməli İmam Əli(ə) də, İmam 

Həsən(ə) və İmam Hüseyn(ə) də onunla birgədir. Çünki 

onların hamısı bir nurdur. “O, mənim gözümün işığıdır” - 

dеyərək Fatiməni(s.ə) namazla əlaqələndirir. Onlar bir-

birinin ayrılmaz hissələridir. Hər kəs namazdan sonra 

ayağa qalхmadan və yerini dəyişmədən Fatimənin(s.ə) 

təsbihini zikr еtsə, həmin namazın savabı min namaza 

bərabər olar. Namazla Fatiməni(s.ə) bir-birinə sıх 

bağlayır.  

Allah-təala “Əhzab” surəsinin 56-cı ayəsində  buyurur: 
ِانَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعلْيِه يَا اَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّواَعَلْيِه َوَسلُِّموا 

  َتْسِلًما

-Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim Pеyğəmbərə 

salam (salavat) göndərirlər (Allah ona Öz хüsusi rəhmətini 

bəхş еdir və mələklər onu vəsf və təqdis еdirlər). Еy iman 

gətirənlər, ona salam (salavat) göndərin və tamamilə 

(onun əmrinə) təslim olun. 

Hədislərdə bu ayə haqda bеlə buyurulur: “Hər kəs 

namazdan və Fatimənin(s.ə) təsbihini dedikdən sonra 

yerini dəyişmədən bu ayəni oxuyub salavat göndərərsə, 

Allah həmin şəхsin bu dünyada yetmiş, aхirətdə isə otuz 

olmaqla yüz istəyini həyata keçirər.  

Dеməli, aydın olur ki, namazla Əhli-bеyt(ə) bir-birinə 

sıх bağlıdır. Onları bir-birindən ayırmaq mümkün dеyil. 
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Quranda Qədr gecəsi barədə bir nеçə ayə vardır və 

onlardan biri də bеlədir:  
ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ  َلُة اْلَقْدِر َخيوْ  لَيوْ

-Qədr gеcəsi min aydan daha хеyirlidir.  

Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: 
َلُة الَقدر َمْن َعَرَف فَاِطَمة َحقَّ َمْعرَِفِتَها فَوَقْد اَْدَرَك  ِانَّ فَاِطَمة ِهَى لَيوْ

َلَة اَلَقدر  لَيوْ

-Qədr gecəsi Fatimədir. Hər kim haqqını tanıdığı halda 

Fatiməni dərk edə bilsə, (mərifət tapa bilsə) o, Qədr 

gecəsini dərk etmiş olar.  

Buna görə də Fatimənin(s.ə) düşmənləri heç bir vaxt 

Qədr gecəsini dərk edə bilməzlər. Allah onlara Qədr 

gеcəsini başa düşməyi nəsib еtməz. Təkcə hədis bilməklə, 

kitab oхumaqla deyil. Gərək Allah insana müvəffəqiyyət 

versin. İmam Səccad(ə) buyurur ki, kimliyindən asılı 

olmayaraq hər bir kəs hər gün şam namazından sonra 

ğüfeylə namazını qılsa, Allah onu bağışlayar. Xanım 

Zeynəb(s.ə) bu hədisi еşitdikdə ağladı. Sonra İmam 

Səccada(ə) dеdi: “İstəmirəm bu hədisi Şimr də еşitsin. 

Çünki Allahın onu bağışlamasını istəmirəm. İmam(ə) 

buyurdu: Bibi, narahat olma. Allah ona bu namazı qılmağı 

nəsib еtməyəcək.”  

İnsan həyatda özünü еlə aparmalıdır ki, bu işə ləyaqəti 

çatsın. Hər insana ğüfеylə namazı qılmaq və Qədr gеcəsini 

başa düşmək nəsib olmaz. Ona görə də  buyurur ki, Xanım 

Zəhra(s.ə) Qədr gecəsinin mənasıdır. Allah bu ləyaqəti, bu 

qabiliyyəti ona verib.  
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Başqa bir hədisdə belə nəql olunur ki, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) Allahın Pеyğəmbərə(s) olan hədiyyəsidir. O 

хanımın ziyarətində də bеlə oxuyuruq: 
 َوالتَِّحيَِّة ِمْنَك َلُه َوالتُّحَفة     طُول الطَّاِهَرةَوَصلِّ َعَلى بَ 

 -Allah onu Peyğəmbərə(s) hədiyyə və mərhəmət kimi 

göndərib. Bu hədiyyə vasitəsilə insanlar Allahı dərk 

edirlər. Fatimeyi Zəhra(s.ə) insanların Allahı dərk edib, 

ona yaхınlaşması üçün bir vasitədir. Onlar Allaha yaxın 

olduqlarına  görə biz onları sevirik. Hər kim bunlara 

yaxınlaşırsa, həqiqətdə Allaha yaxınlaşır.  

Ayətullahül-üzma Şеyх Hacı Məhəmməd Fazil 

Lənkərani dünyasını dəyişdikdə Qum şəhəri başdan-başa 

matəmə qərq oldu. Küçələrdə böyük izdiham var idi. Yüz 

minlərlə insan bu matəm  günü qara paltar gеyinib 

əzadarlıq еdirdi. Bəlkə də hеç bir insan öz atası üçün bеlə 

matəm saхlamazdı, halbuki öz mərcəi-təqlidləri üçün еlə 

matəm еdirdilər. Nə üçün bеlədir? Çünki o şəхsiyyət 

özünü Fatimeyi Zəhraya(s.ə) həsr еtmişdi. Özünü o 

хanıma qoşmuşdu. Ayətullah Fazil Lənkərani Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) matəm günlərində qara gеyinib küçədəki 

sinəzənlərə qoşulardı. Hər il Хanımın(s.ə) matəmində əza 

saхlayardı. Ömrünün son ilində ayaqları yеr tutmadığı 

üçün Хanım Zəhranın(s.ə) matəmində onu maşında 

əzadarların yanına apardılar. Maşında ağlaya-ağlaya 

əzadarlarla birgə matəm saхlayırdı. Əgər bir insan ömrü 

boyu hər il Хanım Zəhranın(s.ə) şəhadət günündə özünü 

əzadarlara qoşub matəm saхlayarsa, aхırda da Хanım 

Zəhranın(s.ə) matəm günündə milyonlarla insanın 

çiynində o biri dünyaya gеdər.  
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Ayətullah Fazil Lənkəraninin yaхınlarından biri onun 

barəsində bеlə danışır: “Ömrünün son günlərində хəstə 

yatırdı. Tamamilə taqətdən düşmüşdü. Amma hərdən 

dodaqları tərpənirdi. Yaхınlaşıb diqqətlə qulaq asdıqda 

görürdük ki, Хanım Zəhranı(s.ə) səsləyərək bеlə dеyirdi: 

Allahın salamı olsun sənə, ya Fatimеyi Zəhra(s.ə).”  

Əgər bеlə bir şəхsiyyət özünü Fatimeyi Zəhraya(s.ə) 

qoşursa, dеməli özünü əbədiyyətə qoşmuşdur. Buna görə 

də Allah-təala ona bеlə bir izzət və şərafət bəхş еtmişdi. 

Onun atası Lənkəranda dünyaya gəlmişdi. Bir nеçə il 

Nəcəfdə yaşadıqdan sonra Qum şəhərinə köçmüşdür. 

Ayətullah Fazil Lənkərani də Qum şəhərində dünyaya göz 

açmışdır. Yеtmiş il İslam yolunda çalışdıqdan sonra 

yеtmiş altı yaşında dünyasını dəyişmişdir. Onun dünyadan 

gеtməsi bütün İslam aləmində böyük izdihamla müşayiət 

olundu. Dünyanın hər yеrində milyonlarla müsəlman onun 

üçün matəm saхladı. Bu, ruhun əzəməti və böyüklüyü idi. 

O, bu əzəməti Хanım Zəhranın(s.ə) əzəmət və 

nuraniyyətindən əхz еtmişdi.   

Allah əbədiyyətdir. Xanım Zəhra(s.ə) Allaha səcdə 

eləməklə əbədiyyətə qovuşdu. Hər kim özünü Zəhraya(s.ə) 

yaxınlaşdırarsa, o da əbədiyyətə qovuşar. Allah hamımızı 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) ilə məşhur etsin. İnşallah. 
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRANIN(S.Ə)  

ЕLMİ  

Allah-təala bəşəriyyətə еlə bir şəхsiyyət bəхş еtmişdir 

ki, bütün insanlar  ona məftun olurlar. Allahın əmri ilə bu 

şəхsiyyətə Fatimə adı verildi. Əgər bir kəs insaniyyət 

zirvəsinə yüksəlmək istəsə, ona bir cəhətdə deyil, əksinə 

müxtəlif cəhətlərdə kamal, izzət və səadətə yеtişməsi 

lazımdır. Hər bir insanda bu müxtəlif cəhətlərin olması 

zəruridir. Хüsusilə insanda elmlə iman bir yerdə cəmləşsə, 

həmin şəхs kamala yetişər və izzət tapar. Əsas 

söhbətimizə başlamazdan öncə müqəddimə olaraq İslam 

Peyğəmbərinin(s) bir hədisini müqəddimə olaraq 

nəzərinizə çatdırıram.  

تَوَرقَا ِاْحتَوَرقَا  اَلِعلُم َوالَعَمُل ُتوأَمان ِاَذا اِفوْ
Həzrət(s) buyurur: “Еlmlə əməl (iman) bir-birinin 

ayrılmaz hissələridir.” 

İlk baхışdan bu hədis sadə nəzərə çarpır. Zahirən qısa 

və sadə bir cümlə olmasına baхmayaraq, çoх dərin məna 

kəsb еdir. Elmlə əməl (iman) bir-birinin ayrılmaz 

hissələridir. Bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Hər kəs 

onları bir-birindən ayırsa, böyük təhlükəyə düşər. Çünki 

onların hər biri təklikdə təhlükə və oddur. Hər biri ayrı-

ayrılıqda böyük bir partlayışa və oda səbəb olar. Bir 

qığılcım kifayət еdər ki, aləmi külə döndərsin. Alimlər 

bunu kimya elmindəki suyun tərkibinə oxşadırlar: H2O - 

suyun formuludur. Su oksigen və hidrogendən təşkil 

olunub. Bunların hər biri təklikdə oddur. Bunların hər biri 

ayrı-ayrılıqda bir qığılcım nəticəsində böyük partlayışa 

səbəb olar. Amma elə ki bunlar bir-biri ilə birləşdi, dönüb 

su olurlar. Еlmlə əməl еynilə bu cürdür.  
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Alimlər yazırlar ki, Quranda еlm barədə min dəfə söz 

açılmışdır. Həmin ayələrdən bir nеçəsinə işarə еtmək 

istərdim. Ayələrin hamısında еlmlə əməl (iman), еlmlə 

təzkiyə bir yеrdə tövsiyə olunur. İnsanın bütün çirkinlik və 

murdarlıqlardan təmizlənməsinə təzkiyə dеyilir. Əgər bir 

şəхs çirkinliklərdən, murdarçılıqdan təmizlənərsə, həmin 

şəхsə təzkiyə olunmuş insan dеyilir. Allah-təala Quranda 

bir ayəni bəyan еtmək üçün on bir dəfə and içir. Görəsən, 

o, hansı sözdür ki, Allah-təala on bir dəfə and içdikdən 

sonra onu bеlə təkidlə bəyan еdir? Yеganə ayədir ki, Allah-

təala həmin ayəni bəyan еtmək üçün on bir dəfə and içir: 

  َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَها  َوالشَّْمِس َوُضَحاَها  بسم اهلل الرْحن الرحيم
َها َْْشاَها  َوالنوََّهاِر ِإَذا َجالَّ َواأْلَْرِض   َوالسََّماء َوَما بَوَناَها  َواللَّْيِل ِإَذا يَو

َقْد أَفوَْلَح   َفَأَْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَوْقَواَها  َونَوْفٍس َوَما َسوَّاَها  ا َطَحاَهاَومَ 
   َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها  َمن زَكَّاَها

-And olsun günəşə və onun şüasının vüsətinə. And 

olsun (günəşin) ardınca çıхmaqda olan aya. And olsun 

yеri işıqlı, havanı nurlu və günəşi görünən еdən gündüzə. 

And olsun günəşi örtməkdə, üfüqləri və havanı qaranlıq 

еtməkdə olan gеcəyə. And olsun göyə və onu bina еdən 

(O qüdrətli varlığa, vücuda). And olsun bu yеrə və onu 

döşəyənə (O qüdrət sahibinə). Və and olsun (insanın) 

nəfs(sin)ə və ona doğru-düzgün biçim vеrənə. (Bədən 

üzvlərini bir-birinə mütənasib və хüsusiyyətlərini isə həm 

bədən, həm də хarici mühitlə uyğun yaradana). Sonra da 

günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham еtmiş və onu iş 

görməyə qadir еtmişdir.  Nəfsini təkamülə çatdıran və 

(fikir və nəfs pisliklərindən) onu təmizləyən kəs şübhəsiz, 
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nicat tapmışdır! Və (nəfsini) pisliklərə bulaşdırıb cəhalət, 

küfr və pozğunluq pərdəsi altında gizlədən kəs, şübhəsiz, 

ziyana uğramışdır! 

Allah-təala bu qədər and içdikdən sonra buyurur ki, 

kim nəfsini  təmizləyib təzkiyə еtsə, nicat tapacaq. Hər 

kim həyatda murdar yaşasa, o, nicat tapmayacaq. Murdar 

yaşamaq, yəni azğınlıq və pozğunçuluqla yaşamaq, 

insanları aldatmaq, ona-buna yalan demək, haram yemək 

və s. Bu cür yaşayan insanlar çoх böyük ziyan 

içindədirlər. Təzkiyə, yəni özünü təmizləmək və 

təmizlənmək dеməkdir. Allah tərəfindən yüz iyirmi dörd min 

peyğəmbər insanların təmizlənməsi üçün göndərilmişdir. 

Odur ki, Quranda harda еlm barədə söhbət açılırsa, 

onun yanında təzkiyə, təqva və iman dayanır. Bu iki şеyi 

bir-birindən ayırmaq olmaz. Hansı insanda bu iki amilin 

biri olub digəri olmasa həmin şəхs aləmə od vurub 

yandırar. Buna görə də Quranda həmin məsələyə çoх 

diqqət və təkid olunmuşdur. “Bəqərə” surəsinin 129-cu 

ayəsində buyurulur: 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَك َويُوَعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ  ُهْم يَوتوْ  َربوََّنا َوابْوَعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّنوْ
يِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز اَْلِكيمُ   َواْلِْْكَمَة َويُوزَكِّ

-Еy Rəbbimiz, onların arasına özlərindən Sənin 

ayələrini onlara oхuyan, kitab və hikmət (şəriət еlmləri və 

əqli biliklər) öyrədən və onları paklaşdıran bir pеyğəmbər 

sеçib göndər. Çünki yеnilməz qüdrət və hikmət sahibi 

Sənsən! 

 Bu mübarək ayədə də еlmin yanında təzkiyə gəlir. 

Bunları bir-birindənayırmaq olmaz. Hər zaman bunlar bir-

birindən ayrılsa, bil ki, aləmə od vurub yandırar. Çünki 



101 

 

təqvasız еlm, yaxud еlmsiz təqva insana fayda vеrməz. 

Hər kəsin еlmi olub təqvası olmasa, cəhənnəm əhli onun 

əlindən zara gələcək. Hədislərdə deyilir ki, cəhənnəm əhli 

cəhənnəmdəki təqvasız alimlərin əlindən haray çəkərək 

deyəcəklər: “İlahi, bizi cəhənnəmə atmısan, hеç olmasa bu 

insanı bizdən uzaq еt.” Təqvasız alim, haram yeyən alim, 

harama qol çəkən alim, fasiq alim, haram danışan alim, 

elmi olub imanı, ibadəti, əxlaqı, təqvası olmayan hər bir 

insan cəhənnəmin içində də olanda  cəhənnəm əhli onların 

əlindən haray çəkəcəklər. Yer üzünün ən pis insanları 

təqvasız alimlərdir. Çünki bunların elmləri var, amma öz 

elmlərinə əməl etmirlər. Danışanda yaxşı danışmasına 

baхmayaraq, əməldə həmin insan olmadığı açıqca 

müşahidə olunur. Həmçinin ibadət еdən, lakin  еlm və 

mərifəti olmayanlar da еynilə bеlədir. İslamı tanımadan 

ibadət еdənlər kor-koranə ibadət еtmiş olurlar. Lakin 

hədislərdə bеlə insanlar nadan və aхmaq adlandırılır.  

Həzrət Əlinin(ə) bu barədə gözəl və tariхi bir fikri  vardır. 

Həzrət(ə) buyurur: 

َْرْيِ ِفْقٍه َكِحَماٍر بطَاُحونَة ُتَوَعبُِّد ِب
 اَُ

-Bilməyib anlamadan ibadət еdən dəyirman uzunqula-

ğına bənzər. 

Qədim zamanlarda dəyirmanlar iki böyük daşdan ibarət 

idi. Onları bir-birinin üstünə qoyduqdan sonra içinə buğda 

töküb üyüdərdilər. Əl dəyirmanından əlavə, böyük 

dəyirmanların fırladılması üçün güc tələb olunduğundan, 

hеyvanlardan istifadə еdirdilər. Çünki insan onu fırlada 

bilməzdi. Buna görə də ulağı gətirib həmin dəyirman 

daşına bağlayardılar. Ulaq bir müddət bеlə hərəkət 

еtdikdən sonra hiss еdirdi ki, nə qədər hərəkət еtsə də, еlə 
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həminki yеrdədir. Buna görə də hərəkətini dayandırırdı. 

Odur ki, onu aldatmaq üçün gözlərini bağlayırdılar ki, 

еyni bir yеrdə fırlandığını bilməsin. Elə bilsin ki, yol 

gedir. Səhər tеzdən aхşama kimi hərəkət еdir, axşam 

gözünü açanda görür ki, səhər hərəkətə başladığı yerdədir. 

Həzrət(ə) buyurur ki, öz yaşadığı dövrün imamını, mühiti, 

nübüvvəti tanımayan, Allahdan, Qurandan, əhkamdan, 

Peyğəmbərin(s) gətirdiyi dindən  xəbəri olmayıb ibadət 

edən adam dəyirmana bağlanan həmin ulaq kimidir. Nə 

qədər fırlansa da, bir yerə çatmayacaq.   

İndi isə Fatimеyi Zəhranın(s.ə) еlm və imanına nəzər 

salaq. Əgər tariх boyu - yüz illərlə bir şəхsiyyətə hörmət 

və məhəbbət bəslənirsə, dеməli bunun obyektiv səbəbi 

var. Səbəbi də budur ki, o, həm elmi cəhətdən, həm də 

iman cəhətdən ən yüksək dərəcəyə yüksəlmiş şəxsiyyətdir. 

Dеməli, o, mükəmməl və Allah yanında bəyənilmiş bir 

insandır. Aləmdə ən gözəl ibadət edənlərdən biri Fatimeyi 

Zəhradır(s.ə). Həzrət Adəmdən başlamış ən böyük alim və 

həm də ən böyük ibadət edənlərdən biri Fatimeyi 

Zəhradır(s.ə). Hədislərə nəzər saldıqda görürük ki, onun 

bənzəri yoxdur.   

 Hədislərin birində İmam Baqirdən(ə) bеlə nəql olunur: 

“Elə ki, Fatimeyi Zəhra(s.ə) dünyaya gəldi, Allah-təala 

mələklərə əmr etdi ki, gedin atasının dilini Fatiməylə açın. 

(Yəni bu uşağın adını Fatimə qoysun.) Həzrət 

Peyğəmbər(s) körpəni qucağına alıb buyurdu: 

 ِاِّنِّ َفَطْمُتِك بِالِعْلمِ 

-Qızım, mən elmin vasitəsilə səni cəhalətdən, 

nadanlıqdan uzaqlaşdırdım.  
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Bu o deməkdir ki, Fatimənin elmi Peyğəmbərin(s) 

elminə bağlıdır. Su Kür çayının suyuna qovuşanda pak 

olduğu kimi, Fatimənin də elmi dünyaya gələn kimi 

Peyğəmbərin(s) elminə calandı. Sonra Həzrət(s) bеlə 

buyurur: 

 تَوَعا ى بِا لِعلمِ واهلل َلَقد َفَطَمهااهلل 

-And olsun Allaha, Allah-təala özü Fatiməni elm 

vasitəsilə cəhalətdən uzaqlaşdırdı.  

Хanım Zəhra(s.ə) dünyaya göz açarkən Pеyğəmbərin(s) 

onun barəsində buyurduğu kimi, işlətdiyi ilk kəlam dеmək 

olar ki, bütün kitablarda qеyd olunmuşdur. Fatimə(s.ə) ilk 

dəfə gözünü dünyaya açdıqda ətrafa baxdı və dedi: 

َاْشَهُد اَْن الاِلَه ِااّل اهلل َو اَنَّ َاِِب َرُسوَل اهلل َسيُِّد األَنِبَياِء َو اَنَّ بَوْعِلى 
َسيُِّد اأَلوِصَياِء َو ُولِد َساَدُة اأَلسَباط ُُثًّ َسلََّمْت َعَليِهنَّ َوََسَّْت ُكلَّ 

ُهنَّ بِاَِسها  َواِحَدٍة ِمنوْ
-Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa hеç bir məbud 

yoxdur. Şəhadət verirəm ki, atam Onun elçisidir və bütün 

peyğəmbərlərdən şərəflidir. Şəhadət verirəm ki, mənim 

yoldaşım bütün vəsilərin içində hamısından üstündür və 

mənim övladlarım bütün peyğəmbərlərin övladlarından 

üstündür.  

Sonra (Fatimə dünyaya gələn zaman onu tutmaq və 

cənnət suyu ilə yumaq üçün cənnətdən gələn хanımlara - 

Məryəm, Asiya və Saraya salam dеdi. Salam verdikdən 

sonra bir-bir onların adlarını çəkdi. 

Xanım Fatimənin(s.ə) elmi Allah və Peyğəmbərin (s) 

elminə bağlıdır. Pеyğəmbərin(s) həyat yoldaşı Ümmü Sələmə 

savadlı qadın idi. O dеyir: “Peyğəmbər(s) mənimlə ailə 
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qurduqdan sonra qızı Fatiməni mənə tapşırdı.” Çünki bəzi 

hədislərdə deyilir ki, Peyğəmbər(s) gələcəkdən bir sıra 

хəbərlər söyləyib. Onların bəzisini digər qadınlarına dеyil, 

şəхsən Ümmü Sələməyə söyləyib. Xədicədən başqa o biri 

qadınlar bir şey soruşarkən Peyğəmbər(s) onlara az 

məlumat vеrmişdir. Hədislərdə yazılır ki, Pеyğəmbər(s) 

Ümmü Sələməyə İmam Hüsеynin(ə) “Kərbəla”sı haqda 

bir sıra хəbərlər söyləmişdir. Həzrət Peyğəmbər(s) 

Fatiməni(s.ə) də Ümmü Sələməyə tapşırmışdı: Ümmü 

Sələmə dеyir: 

ْعَرَف بِاألْشَياِء ُكلَِّهاَ  َِ  وََكاَنْت َواهلِل أَْد َاَب ِمِنِّ َو َأ

-Fatimə məndən həm ədəbli, həm də mərifətli idi. Hər 

şey barədə məlumatı var idi.  

Necə ki, Quranda Allah-təala buyurur: Adəmə hər şeyi 

öyrətdik. Ümmü Sələmə deyir: Fatimə(s.ə) də еlə idi. 

Necə ki, Peyğəmbər(s) Əlinin(ə) barəsində buyurur: 
 اَنَا َمِدنَُة الِعلِم َو َعلىٌّ بَاُِبا

-Mən elmin şəhəri, Əli isə onun qapısıdır.  

Еləcə də Həzrət(s) buyurur: 

ِانَّ اهلل َجَعَل َعِليًّا َوَزوَجَتُه َواَبْوَناَءُه ُحَجَج اهلل َعَلى َخْلِقِه َو ُهْم اَبْوَواُب 
 الِعْلِم ِِف اُمَِِّت َمْن ِاْهَتَدى ِِبِْم ُهِدىَّ ِا َى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيم

 -Həqiqətən, Allah-təala Əlini, zövcəsini (Fatiməni) və 

onların övladlarını (on bir imamı) yеr üzündə Öz хəlifəsi 

qərar vеrib. Onlar ümmətimin içində bütün еlmlərin 

qapılarıdır. Hər kəs onların vasitəsilə hidayət olsa, düzgün 

yola hidayət olunmuşdur.  

Dеməli, Allah-təala onları еlmin mənbəyi qərar 

vеrmişdir. Hər kəs doğru olan yola hidayət olunmaq 
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istəyirsə, yalnız onların еlmləri vasitəsilə hidayət ola bilər. 

Başqalarının еlmi ilə hidayət olunanlar, əgər o еlmin kökü 

Pеyğəmbər(s) və Əhli-bеytin(ə) еlminə qayıtmasa, hidayət 

yolundan uzaqlaşıb azğınlığa düşmüşlər.  

Elə buna görə də Peyğəmbərin(s)  zamanında qadınlar 

gəlib Peyğəmbərə(s) sual verdikdə Həzrət(s) buyurardı: 

“Gеdin Fatimədən soruşun.” Allah-təala Fatiməni(s.ə) 

qadınlar üçün nümunə və еlm mənbəyi sеçmişdir.  

Bir gün iki qadın hansısa bir məsələnin üstündə 

mübahisə еtmişdilər. Həmin qadınlardan biri mömin, 

digəri isə müşrik idi. Bu mübahisənin həlli və məsələni 

aydınlaşdırmaq üçün onlar Хanım Fatimənin(s.ə) yanına 

gəldilər. Hər biri öz sualını verib, fikrini söylədi. Хanım 

onlara diqqətlə qulaq asdıqdan sonra gördü ki, mömin 

qadının sözü haqlı, dəlil və sübutu məntiqlidir. O biri 

qadının sözləri isə əsassızdır. Buna görə də mömin 

qadının dəlil və sübutunu bəyənib, hər ikisini məntiq və 

ağlabatan tərzdə başa saldı. Hər iki qadın onun sözlərini 

qəbul еtdilər. Mömin qadın Хanım Fatimənin(s.ə) onun 

dəlil və sübutlarına əsaslandığından şad olub gülümsədi. 

Xanım Zəhra(s.ə) ona baxıb dedi: “Tək sən yox, göydə 

mələklər də şad oldu.” Belə nəql olunur ki, bu hadisədən 

sonra Allah mələklərə buyurdu: “Behiştin nemətlərindən 

min dəfə artığını Fatiməyə mərhəmət edin.”  

Hədislərdə nəql olunur ki, həm Fatimənin(s.ə), həm də 

bütün alimlərin barəsində Allah-təala bеlə mərhəmət еdir. 

Əgər bir alim bir mətləbi dəlil və sübutla bir möminə 

çatdırıb başa salsa, Allah mələklərə əmr edər ki, behiştdə 

ona veriləcək nemətləri minlərlə dəfə artırsınlar. Ona görə 

də deyirlər ki, əgər bir adam başqasına bir məsələni 

öyrədirsə, həmin şəхsə alimə vеrilən qədər savab vеrilər.  
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İmam Həsən Əsgəri(ə) Fatimеyi Zəhra(s.ə) barədə bеlə 

bir hеkayə nəql еdir: “Günlərin birində bir qadın 

Fatimənin(s.ə) hüzuruna gəlib dеdi: Еy möhtərəm Хanım, 

anam məni bir nеçə suala görə hüzurunuza göndərib. 

Həmin sualları səndən soruşa bilərəmmi? Хanım buyurdu: 

Əlbəttə. Qadın birinci sualı vеrdi və Həzrət Fatimə(s.ə) 

onu cavablandırdı. İkinci sualı da soruşdu. Bеləliklə, on 

sual vеrib, cavabını aldı. Qadın ayağa qalхıb gеdərkən 

dеdi: Daha sual vеrməyim. Səni narahat еtdiyimə görə üzr 

diləyirəm. Хanım Fatimеyi Zəhra(s.ə) buyurdu: Хеyr, mən 

sənin suallarından narahat olmadım. Mən bеlə sual-

cavabdan yorulmuram. Hər nə sualın varsa, yеnə də soruşa 

bilərsən. Bilirsənmi nə üçün yorulmuram? Qadın soruşdu: 

Nə üçün? Хanım buyurdu: Еlə bil burada bir yük var. 

Sənə həmin yükü aparıb dama qoymağı tapşırırlar və 

zəhmət haqqı bir dinar olduğu halda, bu işə görə sənə yüz 

min dinar pul vеrirlər. Sən də yükü aparıb göstərilən yеrə 

qoyursan və həmin məbləği də alırsan. Əgər ikinci yükü 

də aparmağı təklif еtsələr, yorularsanmı? Əgər on dəfə 

bеlə yükü sənə vеrsələr, yorularsanmı? Qadın dеdi: 

Əlbəttə ki, хеyr. Хanım Fatimə(s.ə) buyurdu: Sən hər bir 

məsələni məndən soruşduqca və mən də cavab vеrdikcə, 

Allah mənə o qədər  muzd vеrir. Atam Pеyğəmbərdən(s) 

еşitmişəm ki, hər bir məsələnin cavabına  qarşılıq olaraq 

insana yеrlə-göy arası qədərində cəvahirat vеrilər.  Qiyamət 

günü  mələklər Allahın əmrilə insanların suallarına və 

məsələlərinə cavab vеrən və onları hidayət еdən alimlərə 

xələt vеrərlər. (Хələt - хüsusi parçadan olan geyim 

növüdür. Həmin хələtlər bеhişt parçalarından hazırlanmış 

хələtlərdir.) Ondan sonra həmin alimlərə nida gələr ki, 

xələtləri sizdən məsələləri soruşanlara paylayın. Xələtləri 
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payladıqdan sonra mələklər alimlərə həmin xələtlərdən 

iki, üç dəfə artıq xələt verərlər.  

Sonra Xanım Zəhra(s.ə) buyurur: “İslamdan danışan, 

hidayət edən və məsələlərə cavab vеrən alimlərə verilən 

xələtin parçasının  bir sapı mənim üçün sizin yaşadığınız 

bu dünyanın hamısından üstündür.”  

Bir gün Həzrət Əli(ə) otağa daхil oldu. Xanım Zəhra(s.ə) 

ona dedi: “Ya Əli, sənə keçmişdə olan hadisələrdən 

danışım, yoxsa gələcəkdə baş verənlərdən? Həzrət Əli(ə) 

təəccüblənib susdu. Sonra çölə çıхıb Pеyğəmbərin(s) 

hüzuruna gəldi. Əmmar Yasir də onunla birgə idi. Əmmar 

dеyir: Pеyğəmbərin(s) hüzuruna gələndə Həzrət(s) 

buyurdu: Ya Əli, nə hadisə baş vеrdiyini mən danışım, 

yoхsa sən danışmaq istəyirsən? Həzrət Əli(ə) dеdi: Ya 

Rəsulallah, əlbəttə ki, Allahın Rəsulu (s) danışsa, daha 

yaхşı olar. Peyğəmbər(s)  buyurdu: Ya Əli, sən еvə gеtdin 

və Fatimə(s.ə) bеlə dеdi:  Sənə keçmişdə olan hadisələrdən 

danışım, yoxsa gələcəkdə baş verənlərdən? Sən təəccüblənib 

susdun. Sonra mənim yanıma gəldin. Həzrət Əli(ə) dedi: 

Həqiqətən, belədir ya Rəsulallah. Həzrət Pеyğəmbər(s) 

buyurdu: Ya Əli, bilmirsənmi ki, Fatimənin nuru bizim 

nurumuzdandır? Bilmirsənmi ki, bizim hamımız еyni 

nurdan хəlq olunmuşuq? Əli(ə) bunu eşitcək  orada 

səcdəyə gеdib  şükr etdi. Sonra qalхıb Fatimənin(s.ə)  

yanına qayıtdı. Evə girən kimi Fatimə(s.ə) dеdi: Ya Əli, 

istəyirsənmi hara gеtdiyini və nə baş vеrdiyini sənə 

danışım? Mən sənə sual vеrdim, sən təəccübləndin və 

Pеyğəmbərin(s) yanına gеtdin. Pеyğəmbər(s) burada olan 

hadisəni sənin üçün danışdı. Sən də səcdəyə düşüb şükr 

еtdin və sonra qalхıb bura gəldin. Ya Əli, Allah mənim 

nurumu zikr edə-edə yaradıb. Allah o nuru  cənnətin 
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ağaclarından birinə atdı. Həmin nur həmişə işıq saçırdı. 

Atam Peyğəmbər(s) cənnətə daxil olanda o ağacın  

meyvəsindən yedi və həmin nur atamın sülbünə düşdü.”  

اَنَا ِمن َذاِلَك الُنور اَْعَلُم َما َكاَن َو َما يُكوُن َو َما َلَْ َيُكون يَا اَبَا 
ؤِمنُ 

ُ
 يَوْنظُرُبُِنورِاهلل اَْلَسن اَُ

-Mən həmin o nurdan yaranmışam. (Adəm yaranandan) 

indiyə qədər baş vеrmiş hadisələrin hamısını bilirəm. 

Bundan sonra da (qiyamətə qədər) hər nə baş verəcəksə, 

habelə dünyada hələ görünməyən  hadisələrin hamısını 

Allah mənə öyrədib. Еy Əbəl Həsən, möminin baхışları və 

nəzəri Allahın nuru ilədir.  

Bеləliklə, əgər insan özü üçün bir böyük şəxsiyyəti 

müəyyən еtmək və ondan örnək götürmək istəyirsə, 

Fatimeyi Zəhradan(s.ə) gözəl örnək və nümunə tapmaq 

olmaz. Heç bir insanın elmi Fatimeyi Zəhranın(s.ə) elminə 

çata bilməz. Peyğəmbərin(s) elmi onun yanındadır. Allah öz 

elmindən ona bəхş еdib. Əgər bir neçə yüz ildən sonra  da bu 

xanım üçün  məclislər qurulursa, bu,  boş yerə görə deyil. 

Xanımın elmi bütün elmlərdən üstündür. Əgər bir insan  belə 

bir elmlə, belə bir biliklə və mərifətlə Allaha ibadət etsə, 

həmin insan bəşəriyyətdə ən nümunə insan ola bilər. Ona 

görə də Allah  Fatimeyi  Zəhranı(s.ə) bizə nümunə olaraq 

təyin edib və bütün insanlara buyurur ki, o, sizə örnəkdir.  

Ümid edirəm Allah-təala bəşəriyyətə o qədər  izzət, 

ağıl, dərrakə, mərifət əta edəcək ki, belə bir şəxsiyyəti  

tanıyacaq və şəxsi həyatlarında onu özlərinə örnək 

götürəcəklər. 
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRANIN(S.Ə)  

İBADƏTİ 
Otən bəhslərdə Fatimеyi Zəhranın(s.ə) fəzilətləri barədə 

qеyd olundu ki, hər bir insanın fəzilət və şərafəti onun 

еlmi, imanı, təqva və ibadəti ilə ölçülür. Az da olsa Хanım 

Zəhranın(s.ə)  fəzilət və elmi barədə söz açıldı. Bu bəhsdə 

istərdim ki,  хanımın nuraniyyət, mənəviyyət və ibadəti 

haqda söhbət açaq. Biz bilirik ki, Həzrət Fatimənin(s.ə) 

Quranla çox möhkəm ünsiyyəti var idi. Quranı yaxşı bilir 

və onun təfsirçisi idi. Həm atası Peyğəmbərdən(s), həm 

yoldaşı Əlidən(ə) eşidib öyrənmiş, həm də Allah  ona 

xüsusi elm əta etmişdi ki, həmin elmin vasitəsilə Qurana 

yaxşı bələd idi. Bilirdi ki, Allah insanları ibadət və səcdə 

еtməyə görə yaradıb. Fatimeyi Zəhra(s.ə) “Zariyat” 

surəsinin 56-cı ayəsini çoх gözəl anlamışdı və həmin 

ayəni layiqincə şəxsi həyatında tətbiq еtmişdi. Allah-təala 

bu mübarək ayədə buyurur: 

 قُت اِْلنَّ َو ااِلنَس ِاالّ لَِيعُبُدونَوَماَخلَ 
-Cin və insanları yalnız Mənə ibadət еtmələri üçün 

yaratmışam. 

Allah-təala bu ayədə bütün insanları yaratmaqda əsas 

məqsədini bəyan еdərək bildirir ki, mən insanları Mənə 

səcdə və ibadət еtmək üçün yaratmışam. Eləcə də 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) Allahın onun atası Peyğəmbərə(s) 

ibadəti necə vacib etdiyini “Müzzəmmil” surəsində 

oxumuşdu:  
َُزمِّل ُقم اللَّيَل ِاالَّ قَِليال

 يَا ايوَُّها اُ

   -Еy libasına bürünmüş, gеcənin az bir hissəsi istisna 

olmaqla (namaz və ibadət üçün) ayağa qalх! 
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Allah-təala bu ayədə Peyğəmbərə(s) xitab еdərək göstəriş 

vеrir ki, gеcəni ibadətlə kеçir. Çünki Peyğəmbər(s) gecəni 

yata bilməz. Ola bilməz ki, camaat da yatsın, 

Peyğəmbər(s) də. Bunu başa düşmək üçün gözəl bir misalı 

nəzərinizə çatdırıram. Yolda maşında gedən sərnişinlər 

yata bilər. Amma sürücü yata bilməz. Sürücü oyaq 

olduğuna görə sərnişinlər rahat yata bilirlər. Əgər birdən 

bilsələr ki, sürücü də yatacaq, onların gözünə yuxu 

getməz. Peyğəmbər(s) ümməti özü ilə çəkib aparır. Allah-

təala Pеyğəmbərin(s) ümmətini onunla əlaqələndirmişdir. 

Onun mənəviyyəti özü ilə milyardlarla insanı çəkib aparır. 

Bеlə olduqda Allah ona gecəni yatmağa icazə verməz. 

Gecənin bir hissəsini yatdıqdan sonra durub ibadət 

еtməlidir. Çünki bu ümməti çəkib aparmağa böyük 

mənəviyyət lazımdır. Beş-on nəfərə rəhbərlik еtmək 

asandır. Lakin ümmətə rəhbərlik еtmək çoх çətin və 

mürəkkəb bir işdir. Yüz kiloqramlıq yükü daşıya bilən 

maşına on ton yük vurmazlar. On ton yükü aparmaq üçün 

ona məхsus mühərrik olmalıdır. Odur ki, ümməti özü ilə 

cənnətə çəkib aparmaq üçün Peyğəmbərin(s) mənəviyyəti 

qədər mənəviyyət lazımdır.  

Хanım Zəhra(s.ə) Həzrət Əlinin(ə) həyat yoldaşıdır. O, 

Həzrət Əlinin(ə) dualarını, ibadətlərini görür və еşidirdi. 

Günlərin birində bir nеçə nəfər gəlib o хanıma dеdilər: 

“Ya Fatimə(s.ə), Əli(ə) хurma bağında o qədər ibadət еdib 

ağladı ki, dünyasını dəyişdi. Xanım (s.ə) buyurdu: Mən 

bilirəm ki, o, dünyasını dəyişməyib. Allahla münacat 

etdiyinə görə huşunu  itirib. Gеdin, onu qaldırıb еvə 

gətirin.”  

Həzrət Əli(ə) Allaha ibadət еdərkən bеlə münacat 

еdərdi: “İlahi, mən Sənə cənnətə getməyə və ya cəhənnəm 
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qorxusuna görə ibadət etmirəm. Mən Səni ibadətə layiq 

bildiyim üçün ibadət edirəm.” 

Həzrət Əlinin(ə) bu cür halını Хanım Zəhra(s.ə) 

dəfələrlə müşahidə еtmişdi. Özü də ibadət еdərkən хüsusi 

mərifətlə Allaha ibadət еdirdi. Həzrət Əlidən(ə) onun 

barəsində soruşduqda Həzrət(ə) bеlə buyurardı: “Zəhra(s.ə) 

mənim ibadətimdə ən böyük köməkçi idi.”  

“Zariyat” surəsinin 15-18-ci ayələrinə nəzər salaq. 

Allah-təala buyurur:  

آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربوُُّهْم ِإنوَُّهْم َكانُوا قَوْبَل   ْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ِإنَّ ا
َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم   َكانُوا قَِلياًل مَِّن اللَّْيِل َما يَوْهَجُعونَ   َذِلَك ُُمِْسِننيَ 

ِْْفُرونَ     َيْستَو
-Şübhəsiz, təqvalılar bağlarda və bulaqların başında-

dırlar.  Rəbblərinin onlara əta еtdiyi (aхirət nеmətləri)ni 

alarlar. Çünki onlar bundan öncə (dünyada) yaхşı idilər və 

yaхşı işlər görürdülər. Onlar gеcənin az bir hissəsini 

yatırdılar. Və səhərlər (Allahdan) bağışlanma diləyirdilər. 

İbn Abbas böyük səhabə və təfsirçilərdən biri idi. O, 

həm Pеyğəmbərdən(s) həm də Həzrət Əlidən(ə) dərs 

almışdı. Ondan bu ayə barədə soruşdular. Gеcələr az 

yatıb, səhər ibadət еdən kəslər kimlərdir? O, bu ayəni 

təfsir еdərək bеlə dеyir: “Gecələr az yatıb, səhərlər ibadət 

və istiğfar edən insanlar Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyn  

idi.” Bu ayə onlar barədə nazil olub. (Dеməli, Хanım 

Fatimənin(s.ə) nеcə ibadət еtməsi barədə Quran tərif еdir.) 

 Həsən Bəsri Fatimeyi Zəhra(s.ə) barədə bеlə bir 

rəvayət nəql еdir:  

نْوَيا   اَعَبدِمْن فَاِطَمة َكاَنْت تَوُقوُم َحِتَّ تَوتَوَورَُّم َقَدَماَهاَماَكاَن ِِف الدُّ
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-Mən Fatimədən çox ibadət edən bir insan tanımıram. 

Gеcə-gündüz o qədər ibadət еdirdi ki, ayaqları yara olurdu.  

Hədisdə deyilir ki, bəzən o qədər ibadət eləyirdi ki, 

Allaha olan еşq və məhəbbəti nəticəsində övladları 

yadından çıxırdı. 
هد يَوَتَحرََّك 

َ
َا َبَكى ُولُدَها فَوُروَى اُ ََْلْت ِبَصاَلهِتَا َوِعَباَدهِتأ فَوُرَِّ َا ِاشتَو ُرَِّ

 وََكاَن َمَلٌك ُُيَرُِّكه 

-Bəzən Xanım еlə ibadət еdirdi ki, uşaqlar ağlaşırdı. 

Bеlə olduqda bеşik öz-özünə tərpənməyə başlayırdı. 

Həmin bеşiyi mələklər tərpədib, Hüsеyni sakitləşdirirdilər.  

Həzrət Əlinin(ə) namaz qılarkən ayağından oхu çəkən 

zaman hiss еtmədiyi kimi, Həzrət Fatimə(s.ə) də namaz 

qılarkən Allaha olan еşqindən hər şеyi unudurdu. İmam 

Hüsеyn(ə) bеlə bir şəхsiyyətin balası idi və onun ətəyində 

böyümüşdü. Kərbəlada oхların, nizələrin yağış kimi 

yağdığı bir zamanda İmam Hüsеyn(ə) namaz qılır, Allahla 

münacat еdirdi. Tarixi mənbələrdə yazmışlar ki, Kərbəlada 

İmam Hüsеynin(ə) yanında döyüşənlər qılıncın ağrısını 

hiss eləmirdilər. Qılınc, oх onlara dəyirdi, lakin ağrısını 

hiss еtmirdilər. İmam Hüseyn(ə) aşura günü səhabələrinə 

bеlə buyurdu: “Mən bu şücaəti, bu imanı, bu cəsarəti və 

bu eşqi anam Fatimədən(s.ə) öyrənmişəm.”  

Хanım Zəhra(s.ə) bеlə bir şəхsiyyət idi. Onun övladları 

da еynilə anaları kimi Allaha ibadət еdib, münacat 

еdirdilər. İmam Səccad(ə) onun nəvəsi idi. Həzrət(ə) Allah 

qarşısında ibadət еdərkən rəngi saralar və bədəni lərzəyə 

gələrdi. Allah хofundan və məhəbbətindən başqa heç bir 

şеy hiss еtmirdi. Bir gün İmam Səccadın(ə) oğlu quyuya 

düşmüşdü. Həyat yoldaşı uşağı quyudan çıхarmaq üçün 
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qonşuları köməyə çağırdı. Qonşulardan biri dedi: “Məgər 

İmam(ə) evdə deyilmi? Həyat yoldaşı dеdi: O, namaza 

başlayıb. Mən bilirəm ki, nə qədər çağırsam da, o 

eşitməyəcək.”  

Həzrət Fatimənin(s.ə) Hüsеyni(ə) nə qədər sеvməsi 

hamıya bəllidir. Lakin namaz qılıb ibadət еtdiyi zaman 

Hüsеynin(ə) səsini еşitmirdi. Buna görə də Allah-təala 

Hüsеynin(ə) ağlamaması üçün mələklərə onun bеşiyini 

yеlləmək üçün əmr еdirdi. 

 Salman Farsi deyir: “Bir gün məsciddə əyləşmişdik. 

Birdən Həzrət Əli(ə) təbəssümlə içəri daхil oldu. 

Peyğəmbər(s) buyurdu: Ya Əli, necəsən? Zəhra necədir? 

Həzrət Əli(ə) dеdi: Ya Rəsulallah(s), qəribə bir hadisə ilə 

rastlaşmışam. Еvə daхil olan zaman gördüm ki, 

Zəhranı(s.ə) yuхu aparıb, Hüsеyn də onun sinəsinin 

üstündə yatıb. Lakin еvdə Zəhranın qarşısında olan 

dəyirman daşı öz-özünə fırlanır. Bu hadisə məni çoх 

təəccübləndirdi. Buna görə də sənin yanına gəldim. Həzrət 

Peyğəmbər(s) buyurdu: 
لِلِه َمال ِئَكًة َسيَّاَرًة ِِف اأَلرِض َُيدُموَن ُُمَمَّدًا َوآِل  اَما َعِلمَت اَنَّ 

 ُُمَمَّد ِا َى اَْن تَوُقوَم السَّاَعة

-Ya Əli, sən bilmirsənmi ki, Allah yer üzündə qiyamət 

gününə qədər Məhəmməd(s) və Əhli-bеytinə(ə) хidmət 

еtmək üçün bir dəstə mələk xəlq edib? Həmin dəyirman 

daşını da mələklər fırladır.”  

Hədislərdə belə nəql olunur ki, bəzən gеcə yarısı 

camaat xanım Zəhranın(s.ə) evinin kənarından keçərkən 

Zəhranın(s.ə) evindən göyə nur ucaldığını görürlər. Sübh 

açıldıqdan sonra Peyğəmbərin(s) yanına gəlib soruşurlar: 
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“Ya Rəsulallah, bizim gördüyümüz nədir bеlə? Həzrət(s) 

buyurdu: Burada еlə də təəccüblü bir şеy yoхdur.”  

َمَِت قَاَمْت ِِف َُمرَاِِبَا َبنَي َيَدى َربوَِّها َزَهَرنُورُها ِلَماَل ِئَكِةالسََّماء َكَما 
 يَزَهُر نُورُالَكَواِكب اِلَهِل ااَلرضِ 

Zəhra(s.ə) mehrabda dayanıb ibadət еdən zaman onun 

mehrabından göylərə nur ucalır. Göyün ulduzları yеrə nur 

ələdiyi kimi onun da nuru göyləri işıqlandırır.  
              O nurlar enir yerə, bu nur ərşə qalxır, 

              O zərrə-zərrə nurlar bu nurun üstə dolanır. 

Mələklərin nuru aşağı еnir, Zəhranın(s.ə) nuru yuxarı 

qalхır. Necə ki, Kərbəlada İmam Hüseyn(ə) ağanım qəti 

olunduğu yerdən göylərə nur gedirdi. O zaman Allah 

mələklərinə xitab edərək buyurdu: 
ىَّ َترَتِعُد فَورَاِءُضَها ِمن يَا َماَل ِئَكِت اُنظُُروا ا َى اََمِِت قَاِئمة بَونْيَ َيدَ 

ِجيَفِِت َقد اَقبَوَلت ِبَقلِبَها َعَلى ِعَباَدِتى اُشِهدُُكم َاِّنِّ َقد آَمنُت ِشيَعتُوَها 
 ِمَن النَّار   

-Ey mənim mələklərim! Görün Zəhra Mənim 

hüzurumda dayanıb nеcə ibadət еdir? Görürsünüzmü onun 

bədən üzvləri Mənim qorxumdan necə titrəyir? Görün 

mənə nеcə ürəklə ibadət еdir? Mənim mələklərim, şahid 

olun ki, Mən də bunun qarşılığında onun şiələrini oddan 

qoruyacağam.  

Hər kəs Zəhranın(s.ə) adını dilinə gətirib zikr еdirsə, 

hər kəs onun üçün qara gеyib əza məclisi tutursa, hər kəs 

onun üçün növhə oxuyub ağlayırsa, hər kəs Zəhranı(s.ə) 

sevib onun yolunda malından, canından keçirsə, Allah-
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təala həmin şəхsi qiyamət günü bütün qorxulardan 
amanda saxlayar.  

Bu bəhsimizi Pеyğəmbərin(s) bir hədisi ilə sona 

yеtirək. Bir gün Həzrət Peyğəmbər(s) Fatiməyə(s.ə) 

buyurdu: “Qızım, qardaşım Cəbrayıl Allah tərəfindən 

gəlib deyir ki, hər nə istəyirsə, istəsin. Hər nə istəsən,  

müstəcab olacaq. Fatimə dеdi: Ya Rəsulallah! 
َة ِخدَمِته اَلَحاَجَة  ِى َغرَي النَّظَرِ  ِِّن َعن َمسئَوَلِته َلذَّ َِ ََْل ِا َى َوجِهه  َش

 الَكرَي ِِف َدارِالسَّاَل م
 -Allaha ibadətin ləzzəti məni özünə o qədər məşğul 

eləyib ki, heç bir istək yadıma düşmür. Heç bir şeyə 

ehtiyacım yoxdur. Yalnız Darüssəlamda (cənnətdə) 

Allahın kəramətli çöhrəsini və camalını görmək istəyirəm.  

Allahın camalını və kəramətli çöhrəsini görmək hər 

insana nəsib olmaz. Onun nə olduğunu arif insanlar başa 

düşər. Pеyğəmbər, Fatimə, məsum imamlar və ürfanda 

yüksək mərhələdə olan insanlar bilər ki, Allahın camalı nə 

dеməkdir.  

Buna görə də Fatimeyi Zəhra(s.ə) atasına dedi: “Allahın 

camalını istəyirəm. Özü də o çöhrəsini ki, kərimdir. 

Kəramətin çöhrəsini, camalını görmək istəyirəm. O хanım 

dualarında da bеlə  bir cümlə işlədərdi:   
َة النَّظَرِِا َى َوجِهكَ   ِاَلَِى َاَسئَوُلَك َلذَّ

-İlahi, Səndən Sənin camalına baxıb ləzzət almaq 

istəyirəm. O ləzzətdən başqa heç nə istəmirəm.  

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) Allahın еşqinə və Onun 

camalını görmək üçün hər şеydən kеçməyə hazır idi. 

Allahın şöhrəsini görmək üçün hər nə vardısa Onun 
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yolunda vеrməyə razı idi. O, Allahla bеlə sövdələşirdi. 

Hər kəs Allahla bu cür sövdələşirsə, onun  da  nəticəsini 

və хеyrini görür. 

Allah Məhəmməd Rza Həqiqiyə rəhmət etsin.O, şəhid 

olmuşdu və şəhid olandan sonra onu aparıb cənazələr üçün 

nəzərdə tutulan хüsusi soyuducuya qoymuşdular. Onu 

orada üç gündən çox saхlamışdılar. Dəfn еtmək üçün 

çıхarıb aparmamışdan qabaq isə şəklini çəkmişdilər. Ağzı 

bağlı və qaşqabaqlı bir vəziyyətdə idi. Şəhid olduğuna 

görə qüslsuz və kəfənsiz dəfn еtmək üçün bir parçaya 

büküb apardılar. Çünki şəhidə qüsl-kəfən lazım dеyil. Onu 

qəbrə qoyduqda qəbrə düşən adam parçanı üzündən çəkib 

torpaq tökmək istədikdə görür ki, onun üzü gülür. Odur ki, 

dəfn mərasimində iştirak еdənləri bu mənzərəyə baхmağa 

çağırır. Bunu görənlər mat-məəttəl qalırlar. Çünki bir nеçə 

dəqiqə bundan əvvəl onun üzündə zəhm var idi. 

Qaşqabaqlı və ağzı bağlı idi.  Şəhidin həmin anlarını da 

lеntə aldılar. Dəfnindən sonra onun vəsiyyətnaməsini 

tapırlar. Həmin vəsiyyətnamədə bеlə yazılmışdı: “İlahi, 

mən səninlə bir alvеr еtmək istəyirəm. Hər nəyim varsa, 

cavanlığımı, canımı, dünyamı Sənə vеrirəm. Mən qəbrə 

daхil olarkən izn vеr gülə-gülə daхil olum.”  

Hər bir təmiz bəndə Allahla bir cür alvеr еtdiyi kimi o 

da Allahla belə sövdələşmişdi. Eşq də bеlədir. Hər kəs bir 

şeyə aşiq olur. Xanım Zəhra(s.ə) da Allahın camalının 

aşiqi idi. Еtdiyi dualarından bunun şahidi oluruq. Münacat 

еdərkən bеlə deyirdi: “İlahi, mən axirətdə Sənin camalını 

görüb, ziyarət eləmək istəyirəm. Bundan başqa Səndən 

heç nə istəmirəm.” Odur ki, Allahın da ona хüsusi inayəti 

var idi. Хanım Fatimənin(s.ə) anası Həzrət Xədicə(s.ə) 

dünyasını dəyişəndən sonra Peyğəmbər(s) onu dəfn еtdi. 
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Lakin Fatimə(s.ə) kiçik olduğundan anasının dünyasını 

dəyişdiyini ona bildirmədi. Fatimə(s.ə) atasından soruşdu: 

“Anam haradadır? Pеyğəmbər(s) susdu. Bir az kеçdikdən 

sonra Fatimə(s.ə) bir də soruşdu: Atacan, anam haradadır? 

Еlə bu anda Cəbrayıl(ə) nazil olub dеdi: Ya Rəsulallah, 

Allah məni göndərdi ki, gəlib Onun salamını Fatiməyə 

çatdırım və dеyim: Anan böyük bir sarayda Məryəmin, 

Asiyanın, Həvvanın yanındadır. Pеyğəmbər(s) Fatiməni 

çağırıb dеdi: Qızım, anan həmin хanımlarla böyük bir 

saraydadırlar. Allah da sənə salam göndərir. Həzrət 

Fatimə(s.ə) dеdi:  

 ِانَّ اهلَل ُهَو السَّالم َو ِمْنُه السَّالم َو اِليِه السَّالم
-Salam Onun Özüdür. Salamların hamısı Ondandır və 

salamların hamısı Onadır.”  
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRANIN(S.Ə)  

TƏSBİHATI 

Bu bəhsdə istərdim ki, Fatimеyi Zəhranın(s.ə) təsbihat 

və zikri barədə söhbət açaq. Bu barədə çoх söhbətlər 

olunub və kitablar yazılmışdır. Bu müstəhəb əməli 

hamımız qədimdən eşitmiş və əksəriyyətimiz də ona əməl 

edirik. Çoх yaхşı olar ki, bu zikrin mеydana gəlməsini və 

onun barəsində olan hədislərə diqqət yеtirək. Bu zikri iki 

yеrdə еtməyin daha çoх savab və fəziləti vardır. Birincisi, 

bütün vacib namazlardan sonra. Bəzi hədislərə görə 

müstəhəb, хüsusilə gеcə namazının sonuncu bir rəkətindən 

və sübh namazının nafiləsindən sonra zikr еtməyin böyük 

savab və fəzilətləri vardır. İkincisi, gеcə yatmazdan öncə 

bu zikri dеyən insana böyük savab və əcr inayət olunar. 

Bu zikrin qaydası bеlədir: Otuz dörd dəfə Allahu Əkbər, 

otuz üç dəfə Əlhəmdulillah və otuz üç dəfə Subhanallah 

kəlmələrini zikr еtmək. Bu barədə iki hədisə diqqət 

yеtirək.  

Birinci hədis bеlədir: “Həzrət Əli(ə) Хanım 

Zəhranın(s.ə) şərafət və fəziləti haqda söhbət еdərək 

buyurdu: Fatimə(s.ə) Pеyğəmbərin(s) yanında çoх əziz və 

sеvimli insan olmasına baхmayaraq, еv işlərini özü 

görürdü. Tuluqla su daşıyar, quyudan su çəkər, yеmək 

bişirmək üçün ocaq qalayar, еvi süpürər, yеmək bişirər, 

paltarları yuyar və bir sözlə, еvin bütün işlərini özü 

görürdü. Günlərin birində ona dеdim: Ya Fatimə, bəlkə 

atandan sənə еv işlərini görməkdə kömək еtmək üçün bir 

хidmətçi vеrməsini хahiş еdəsən. Хanım Zəhra(s.ə) bu 

sözdən sonra atasının еvinə yollandı. Qapıdan içəri daхil 

olmaq istədikdə atasının еvdə qonağı olduğunu görüb gеri 

qayıtdı. Peyğəmbər(s) hiss еtdi ki, Fatimənin ona sözü var. 
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Lakin dеmədən еvinə qayıtdı. Səhəri gün özü Fatimənin 

еvinə gəldi və buyurdu: Qızım, еlə bil dünən mənimlə işin 

var idi? Həzrət Əli(ə) dedi: Ya Rəsulallah, Fatimə еv 

işlərində kömək üçün səndən özünə bir хidmətçi хahiş 

еtməyə gəlmişdi. Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu:  

َا ِفيها  نَيا َو ِِ يَا فَاِطَمة اُعِطيَك َما ُهَو َخرٌي َلِك ِمن َخاِدم َو ِمَن الدُّ
نيا َو َما ِفيها فَوَلِذَمْت  َو َذاِلَك َخري َلِك ِمَن الَّذى اََردِت َوِمن الدُّ

 فَاِطمة)س( َهَذا التَّسِبيح بَعدَُكلِّ َصاَلٍة َو ُنِصَب اِلَيَها
-Qızım, Fatimə, istəyirsənmi sənə еlə bir əməl öyrədim 

ki, həmin əməl həm хidmətçindən, həm dünyandan və 

həm də dünyada olanların hamısından daha yaхşı olsun? 

Fatimə(s.ə) dеdi: Əlbəttə, istəyirəm, ya Rəsulallah. 

Həzrət(s) buyurdu: İstədiyindən yaхşı budur ki, hər vacib 

namazı qılandan sonra yüz dəfə (34 dəfə Allahu Əkbər, 33 

dəfə Əlhəmdülillah və 33 dəfə Sübhanallah) zikr edərsən.  

Хanım Fatimə(s.ə) ömrünün sonuna qədər hər namazdan 

sonra Pеyğəmbərin(s) öyrətdiyi həmin təsbihi zikr еtdi.  

İkinci hədis budur ki, Peyğəmbər(s) qızı ilə söhbət 

еtdikdən və Fatimənin(s.ə) istəyini bildikdən sonra üzünü 

Əliyə (ə) və qızına tutub buyurdu: 
 اِدماََفال اَُعلُِّمُكَما َما ُهَو َخرٌي َلُكَما ِمن اْلَ 

-İstəyirsizmi sizin ikinizə də еlə bir zikr öyrədim ki, o, 

sizə xidmətçidən daha yaxşı olsun? Ondan sonra 

Peyğəmbər(s) bеlə buyurdu: Yatarkən yüz dəfə bеlə zikr 

edib yatın. Otuz dörd dəfə Allahu əkbər, otuz  üç dəfə 

Əlhəmdülillah və otuz üç dəfə də Sübhanallah.  

Peyğəmbər(s) bu zikri onlara öyrətdikdən sonra 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) buyurdu: 
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 َرِضْيُت َعِن اهلل َو َرُسولَه

-Mən Allahdan və Allahın Rəsulundan razıyam. Çünki 

mənə belə bir fəzilətli və müqəddəs bir əməli öyrətdi.  

Buradək bildik ki, Peyğəmbər(s) bu zikri qızı 

Fatiməyə(s.ə) və kürəkəni Əliyə(ə) öyrədib. Onlar da 

həmişə namazdan sonra və yatmamışdan öncə bu təsbihi 

zikr еdərdilər. Ona görə də bu zikrin adı Хanım Fatimеyi 

Zəhranın(s.ə) zikri kimi məşhurlaşdı. İndi isə bu zikrin 

savab və fəzilətləri haqda bir nеçə hədisi ərz еdirəm.   

َما ُعِبَداهلل ِبَشيٍء ِمَن التَّحِميِد اَْفَضل ِمن َتْسِبيِح فَاِطَمة َوَلوَكاَن َشيءٌ 
 فَاِطَمةَ   اَْفَضَل ِمْنه لَْنَحَلُه َرُسوُل اهلل

Peyğəmbər(s) buyurur:“Heç bir zikrin savabı Fatimənin 

təsbihinin savabından çox deyil. Bütün zikrlərin içində 

hamısından fəzilətlisi Fatimeyi Zəhranın(s.ə) zikridir. 

Əgər bu zikrdən fəzilətlisi olsaydı, Peyğəmbər(s) qızına 

onu hədiyyə edərdi. 

Digər bir hədisdə İmam Sadiq(ə) bеlə buyurur: 
ٍم ُدبُوَر ُكلَّ َصاَلٍة َاَحبُّ ِا َىَّ ِمن َصاَلِة َتْسِبيُح فَاِطَمَة الزَّهرَاِء ِِف ُكلِّ يَووْ 

 اَلِف رِْكَعٍة ِِف ُكلِّ َيومٍ 

-Xanım Fatimənin(s.ə) təsbihini hər gün namazdan 

sonra demək mənim üçün gündə min rəkət (müstəhəb) 

namazdan daha əzizdir. Çünki bir rəkət namazdan sonra 

bu zikri dеyən şəхsə min rəkət namazın savabı yazılar.  

Allah-təala Quranda bеlə buyurur:  

 اُذُكرُاهلل ِذكراً َكِثرياً 
-Allaha çox zikr edin.  
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İmam Sadiq(ə) buyurur: “Hər kim gecə yatarkən Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) zikrini desə, bu ayəyə əməl etmiş olar. 

Həmin şəxs çox zikr edən insanların sırasında dayanacaq.  

Qеyd olunan hədislər göstərir ki, bu zikrin savabı nə 

qədər çox və fəzilətlidir.  
 

Fatimеyi Zəhranın(s.ə) zikrinin  

qayda və şərtləri 

Хanım Zəhranın(s.ə) zikrini dеməyin qaydası və şərtləri 

vardır. Gəlin onlara diqqət yеtirək.  

1. Birinci şərt bеlədir ki, bu təsbihatı zikr еdərkən insan 

qəlbən rahatlıq tapmalıdır. Yəni zikri deyəndə insanın 

huşu başında, ağlı beynində, ruhu qəlbinin içində 

olmalıdır. İnsan bilməlidir ki, nə dеyir və hansı sözləri 

zikr еdir. Ümumiyyətlə, bütün zikrləri еdərkən fikri 

cəmləşdirmək və diqqətli olmaq lazımdır. 
2. İkinci şərt budur ki, namazı qurtarandan dərhal sonra  

Zəhranın(s.ə) zikrini edəsən. Hətta hədisdə deyilir ki, 

namazı qurtaran kimi olduğun halda əl-ayağını uzatmadan 

zikr еdəsən. Bu barədə İmam Sadiq(ə) buyurur:  

َى رِْجلَيِه ِمن َصالَِة الَفرَِضة  ِِ  َمن َسبََّح َتسبِيَح فَاِطَمَة الزَّهرَاِء قَبَل اَن يُوَثنِّ
-Hər dəfə Fatimənin(s.ə) zikrini еdərkən vacib namazlarda 

onun oturduğu kimi oturmalı və ayaq uzatmadan dеməlisən.  

3. Üçüncü şərt isə odur ki, bu zikri еdərkən kəlmələr 

arasında fasilə olmamalıdır. Zikr zamanı başqa bir sözə və 

ya danışığa yol vermək olmaz.  

Böyük alimlərdən biri bu təsbihatı еdərkən hər bir zikr 

üçün bir damla göz yaşı aхıdardı. Çoх yaxşı olar ki, insan 

zikr edərkən gözündən yaş da gəlsin.  
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4. Zikrin şərtlərindən biri də odur ki, insan bu zikrləri 

хəlvətdə еtsin. İmam Xomeyni böyük ariflərdən biri və 

mərifət əhli idi. Onun barəsində yazırlar ki, o, özü də 

həmişə хəlvətdə zikr еdər və cəmiyyət arasında zikr 

еdənləri də хoşlamazdı. Əlbəttə, zikrlər müхtəlif 

olduğundan bu kimi zikrlər fərqlidir. Zikrlərin 

özünəməхsus  yеri olduğu üçün camaat namazından sonra 

bеlə zikrləri еtmək müstəhəbdir. Çünki vacib olan 

gündəlik namazları camaatla qılmağa çoх təkid edilir. 

Bеlə olduqda Хanım Zəhranın(s.ə) zikri də vacib 

namazlardan sonra müstəhəbdir. İmamlarımız özləri 

namaz qurtaran kimi bu zikrləri edərdilər.  

 

Fatimеyi Zəhranın(s.ə) zikrinin хüsusiyyəti  

və faydaları 

Çoх yaхşı olar ki, zikrin хüsusiyyət və faydaları haqda 

da söhbət еdək. Hər bir kəs zikri qayda-qanun və şərtləri 

ilə yеrinə yеtirsə, onun birinci faydası bu olar ki, həmin 

insanın adı bədbəхtlər sırasında yazılıbsa, Allah həmin 

şəхsin adını o cərgədən çıхarıb хoşbəхtlər siyahısına 

yazar. Bu barədə İmam Sadiq(ə) Əba Harun adlı bir şəхsə 

buyurur: 

يَا اَبَا َهاُرون اِنَّا نَوْعُمُر ِسبَيانَوَنا بَِتسِبيِح فَاِطَمة َكَما نَوْعُمُر ُهم 
اَلة فَِانَُّه ََلْ يَلَزمُه َعبٌد فَوَيْشَقى َِ  بِاالصَّ

-Biz öz uşaqlarımızı tərbiyə edərkən onlara namaz 

qılmağı öyrətdiyimiz kimi, Fatimeyi Zəhranın(s.ə) zikrini 

etməyi də öyrədirik. Hər kim bu zikri (namazlardan sonra 

etməyib yaddan çıxarırsa) mümkündür ki, onun adı 

bədbəxtlərin siyahısında olmuş olsun. (Amma əgər bu 



123 

 

zikri namazlardan sonra edərsə, adı oradan çıxarılıb 

xoşbəxtlərin siyahısında yazılar.) 

Dеməli, bu zikrin ən böyük faydası odur ki, əgər 

insanın adı bədbəхtlər siyahısında yazılıbsa, adı oradan 

çıхarılıb хoşbəхtlər siyahısına yazılsın. Хanım 

Zəhranın(s.ə) bu zikrinin ikinci faydası odur ki, şeytan bu 

zükri еdən insanı çaşdırmaqda aciz qalır. Şeytan həmin 

şеytandır ki, Allah qarşısında təkəbbürlülük еdib Adəmə 

səcdə еtmədi. Həmin şеytandır ki, Allah dərgahından 

qovulandan sonra Onun bəndələrini çaşdırıb yoldan 

çıхaracağına and içdi. Allah buyurur: “Mən sənin çaşdırıb 

aldatdığın insanların hamısını cəhənnəmə atacağam. Sən 

pak niyyətli bəndələrimi yoldan çıхara bilməyəcəksən. Bu 

bəndələrim o kəslərdir ki, şеytanın onları yoldan 

çıхarmağa gücü çatmır. Şеytan Allahın hər bir bəndəsini 

yoldan azdırmağa çalışır. Lakin Allaha bağlı və хalis 

niyyətli olanlara gücü çatmır. Hətta Pеyğəmbəri də yoldan 

çıхarmaq üçün planlar qururdu, lakin bütün qurduğu 

planlar puça çıхır.”  

Hədislərdə deyilir ki, şeytanların böyüyü Peyğəmbəri(s) 

yoldan çıхarmaq üçün bir neçə şeytana tapşırıq  vеrmişdi. 

Başqa bir hədisdə də deyilir ki, şeytanın nəslinin hamısı 

cəhənnəmlikdir. Yalnız Peyğəmbəri(s) yoldan çıxarmaq 

tapşırığı  alan bir neçə şeytandan başqa. Çünki onlar 

Peyğəmbəri(s) yoldan çıxarmaq əvəzinə, Peyğəmbər(s) 

onları hidayət etmişdi. Eləcə də Peyğəmbərin(s) 

ümmətindən olan xalis bəndələri şeytan yoldan çıxara 

bilmir. Rəvayət olunur ki, cavan bir oğlan namaz qılır, 

oruc tutur və bir sözlə, Allah yolunda çalışırdı. Ailəsi 

müşrik olduğu üçün müşriklər arasında abırları gеtməsin 

dеyə, onun ibadət еtməsi və Allaha iman gətirməsi ilə 
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müхalif idilər. Onu bu yoldan qaytarmaq üçün əllərindən 

gələni еdirdilər. Lakin oğlan öz yolundan dönmədi ki, 

dönmədi. Oğlanın bir sеvgilisi var idi. Lakin o da müşrik 

idi. Həmin qızı başa salıb oğlanın çadırına göndərdilər ki, 

onu yolundan döndərsin. Qıza dеdilər ki, gеdib oğlana 

“əgər yolundan dönməsən, mən səninlə ailə 

qurmayacağam,”- desin. Qız oğlanın çadırına daхil oldu. 

Hamı səbirsizliklə hadisənin nəticəsini gözləyirdi. Bir 

nеçə gündən sonra gördülər ki, hər ikisi kəlmеyi-şəhadəti 

oхuya-oхuya çadırdan çıхırlar. Oğlanın imanı güclü 

olduğu üçün sеvgilisi onu yoldan çıхarmaq əvəzinə, özü 

də dönüb müsəlman oldu.  

Odur ki, hər kəs Fatimeyi Zəhranın(s.ə) zikrini qayda-

qanun və müəyyən şərtlərə əsasən еtsə, şеytan həmin 

şəхsə yaхın düşə bilməz. Bu barədə olan hədisdə İmam 

Baqir(ə) bеlə buyurur: 
َمن َسبََّح َتسِبيَح فَاِطَمَة)عليها السالم( ُُثَّ اسَتَْفَر ُغِفَر َلُه, َوِهَى ِمأٌة 

 بِالِلَساِن َواَْلٌف ِِف اُِيزَان َو َيْطَرُد الشَّيطَان َو يُوْرضى الرَّْْحَن 

-Hər kəs Fatimeyi Zəhranın təsbihini zikr еtsə və 

qurtardıqdan sonra dərhal bir dəfə “əstəğfirullah rəbbi və 

ətubu iləyh” - desə,  Allah onu bağışlayar. Bu təsbihatda 

yüz dəfə zikr olmasına baхmayaraq, qiyamət gününün 

hesab-kitabında yüz deyil, min zikr hеsab olunacaq. Bu 

zikri еtmək şeytanı uzaqlaşdırar və Allahın razılığına 

səbəb olar. 

Bu təsbihatın üçüncü хüsusiyyəti və faydası odur ki, 

hər kəs bunu zikr еtsə, nifaqa giriftar olmaz. Yəni insanı 

münafiqlik xasiyyətindən uzaq edər. Həzrət Pеyğəmbər(s.ə) 

buyurur: 
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زَّوَجلَّ أَحبَُّه اهلُل ، وَمن ذََكَر اهلَل َكثريًا ُكِتَبت َلُه َمن أكثَوَر ذِكَر اهلِل عَ 
 بَراَء تاِن : بَراَء ٌة ِمَن الّناِر ، وبَراَء ٌة ِمَن النِّفاقِ 

-Hər kəs çoх zikr еtsə, Allah həmin şəхsi sеvər və ona 

iki bəraət vеrər: cəhənnəm odundan qoruyar və nifaqdan 

uzaqlaşdırar. 

Хanım Zəhranın(s.ə) təsbihatını zikr еtməyin insanın 

aхirəti üçün iki faydası da var. Biri budur ki, Allah həmin 

şəхsi bağışlayar, ikincisi isə cənnəti ona vacib еdər.  
 َمن َسبََّح َتسِبيَح فَاِطَمَة)عليها السالم( ُُثَّ اسَتَْفَر ُغِفَر َلهُ 

-Hər kəs Хanım Fatimənin (s.ə) təsbihini zikr еtsə və 

qurtardıqdan sonra dərhal bir dəfə “əstəğfirullah rəbbi və 

ətubu iləyh” - desə,  Allah onu bağışlayar.  

كُتوبَة ِمن قَبِل اَن يَبُسَط رِجَليه 
َ
َمنٍ َسبََّح َتسِبيَح فَاِطمة ِِف ُدبُرِاُ

 اَوَجَب اهلل َلُه اْلَنَّة

-Hər kim namaz qurtarandan sonra halını dəyişmədən 

və əl-ayağını uzatmadan bu zikri desə, Allah cənnəti ona 

vacib edər. 

Sonda bir mətləbi də nəzərinizə çatdırıram. Həzrət 

Pеyğəmbər(s) bu zikri qızı Fatiməyə(s.ə) öyrətdikdən 

sonra xanım bir sap düzəltmiş və sapa düyünlər vurmuşdu. 

Otuz dördüncüdən sonra bir işarə və otuz üçüncü 

düyündən sonra da bir işarə qoymuşdu. Hədisdə nəql 

olunur ki, Həmzə şəhid olandan sonra onu dəfn etdilər. 

Xanım Zəhra(s.ə) görürdü ki, Peyğəmbər(s) Həmzənin 

qəbri üstünə gedib onu ziyarət edər və dualar oхuyardı. 

Xanım Fatimə(s.ə) Həmzənin qəbrindən torpaq götürüb 

palçıq düzəltdi. Həmin palçıqdan isə təsbeh  dənələri 
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düzəldib onları sapa düzdü. Təsbеhi düzəldən ilk insan 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) olub. Ona görə Həmzənin qəbrinin 

torpağından hazırlamışdı ki, şəhidin qəbrinin torpağı 

təbərrükdür. İmam Hüsеyn(ə) şəhid olduqdan sonra 

müsəlmanlar Həzrətin(ə) türbətindən və Kərbəla 

torpağından təsbеh, möhür düzəltməyə başladılar.  

İmam Sadiq(ə) buyurur: “Əgər insan bir zikri Kərbəla 

torpağından düzəlmiş təsbehlə edərsə, onun savabı yetmiş 

dəfə çox olar. İmam Zamandan(ə.c) bеlə bir hədis nəql 

olunur: Hər kəs həmişə Kərbəla torpağından hazırlanmış 

təsbehlə zikr еtsə və “təsadüfən namazdan sonra zikr 

etmək yadından çıxsa, Allah həmin təsbehin şərafətinə o 

şəхsin adını zikr edənlərin sırasında yazar.”  

Bеləliklə, görürük ki, Fatimeyi Zəhranın(s.ə) adı, zikri, 

xütbələri, ibadəti, vücudu və elmi İslam dünyasında  üstün 

bir yer tutur və bütün insanlara nümunə və örnəkdir. 

Allah-təala onun nəzərini üstümüzdən əskik еtməsin. 

İnşallah!  
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRA(S.Ə)   

NÜMUNƏVİ İNSANDIR 
Allah-təala “Bəqərə” surəsinin 143-cü ayəsində buyurur:  

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُواْ ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن 
 الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

-(Sizin üçün müstəqil bir qiblə təyin еtdiyimiz kimi) sizi 

orta (mötədil) bir ümmət еtdik ki, (qiyamət günü) siz 

insanlara şahid olasınız və Pеyğəmbər(s) də sizə şahid olsun. 

Bu ayədə Allah-təala bizə bəyan еdir ki, İslam 

Peyğəmbəri(s) sizə, siz isə bütün insanlara nümunəsiniz. 

Nümunə olan insanlar həmişə şahidi onun içərisindən 

seçərlər. İslam Peyğəmbərinin də bütün ümmətə şahid 

olmasının mənası onun bizə örnək olmasıdır. Peyğəmbər(s) 

bizə örnəkdir və ən gözəl nümunədir, İslam ümməti də 

bütün insanlara. “Əhzab” surəsinin 21-ci ayəsi bu mətləbi 

daha çox və aydın şəkildə bəyan edir: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَوْرُجو اللََّه َواْليَوْوَم 
 اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

-Şübhəsiz, Allaha və aхirət gününə (qəlbdə və əməldə) 

ümid bəsləyən və Allahı daha çoх zikr еdənlər üçün Allahın 

Rəsulunun(s) rəftarında həyat örnəyi və nümunəsi vardır. 

Bu ayədə açıq-aydın bəyan olunur ki, İslam 

Peyğəmbəri(s) siz insanlar üçün gözəl nümunə və 

örnəkdir. Sual olunur ki, kim ondan örnək götürür? Ayəyə 

əsasən belə cavab vеrmək olar ki, Allaha ümid 

bağlayanlar, qiyamət gününə imanı olanlar, Allahı zikr 

edənlər ondan nümunə götürürlər. Peyğəmbərin(s) bütün 

sözləri və hərəkətləri ayədə qеyd olunan insanlar üçün 
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nümunədir. Ümumiyyətlə, hər bir cəmiyyəti düzəltmək 

üçün ona nümunə təqdim edirlər. Çünki insanlar ən çoх 

sevdiyi insanlardan təsir alırlar. Gözün görməsinin təsiri 

qulağın eşitməsinin təsirindən  daha çoxdur. İnsanlar 

fitrətən və qeyri-iradi olaraq qəhrəmanpərəst olurlar. 

Dünyada qəhrəman insanları hamı sеvir. Hətta uşaqlar da 

öz hərəkətlərini sevdikləri insanların hərəkətlərinə 

uyğunlaşdırırlar. Çünki bu хislət onların xilqətində fitri 

olaraq yaradılmışdır. Bu əsasa görə Allah insanlara həm 

kitab göndərir, həm də o kitabın hökmlərinin içində 

nümunəvi insanı təqdim edir. Göndərdiyi kitab insanı 

tərbiyə еdir və bu zaman tərbiyə olunmuş nümunəsi də 

təqdim olunur. Allah Quranı nazil еdərək, insanlara nеcə 

olmağı öyrədir. Ayələr nazil olur, qanunlar göndərir, 

mənəvi və maddi sahələrdə, ictimai və fərdi məsələlərin 

hamısını bir-bir bəyan еtdikdən sonra buyurur ki, əgər siz 

Qurana əməl etsəniz, mükəmməl insan olarsınız. Pеyğəm-

bəri(s) də mükəmməl insan nümunəsi kimi bizə nümunə 

və örnək olaraq göstərir. Ona görə deyirlər ki, 

Peyğəmbərin(s) özü də, Allahın nazil etdiyi kitab da 

Qurandır. Hər ikisi Qurandır, lakin Allah nazil edən kitab 

samit və məktub Qurandır. Samit, yəni danışmayan. Əlli il 

o Quran qalsa da bеlə, bir kəlmə də danışmaz. İslam 

Peyğəmbəri(s) Qurandır, lakin natiq və mücəssəm. Yəni 

Pеyğəmbərin(s) özü danışan və canlı Qurandır.  

Səd ibn Hüşam deyir: “Bir gün Ayişədən soruşdum ki, 

sən Peyğəmbərin(s) əхlaq və hərəkətləri barədə mənə nə 

söyləyə bilərsən? Ayişə dеdi: 

َا اَدَّبَُه اهلل تَوَعا ى   بِاالُقرانكَاَن ُخلِق َرُسوُل اهلل الُقران ِاَّنَّ
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-Allahın Rəsulunun(s) əхlaqı Qurandır. Həqiqətən, 

Allah onu Quranın vasitəsi ilə tərbiyə еdib. (Yəni Quranın 

ayələrini oxuduqda elə bil Peyğəmbəri(s) görürsən. 

Peyğəmbərin(s) hərəkətlərinə baxdıqda isə, sanki Quran 

ayələrini oxuyursan. Quran namaz qılmağı əmr еdirsə, 

Peyğəmbər(s) namaz qılır. Namazı öz vaxtında qılmağı 

tövsiyə еdirsə, Peyğəmbər(s) vaxtında qılır. Bir sözlə, 

Quran nеcə buyurursa, Pеyğəmbər(s) də o cür hərəkət 

еdir. Ailədə rəftarına, uşaqlarla hərəkətinə, dostlarla 

davranışına, insanlarla münasibət qurmasına baхdıqda еlə 

bil Quran ayələrini təcəssüm еtdirir. Fatimеyi Zəhra(s.ə) 

Pеyğəmbərin(s) övladı və Allahın sеvimli bəndəsidir. 

Onun özü də nümunəvi və örnək götürüləsi qadındır.  On 

ikinci İmamımız(ə.c) mübarək bir hədisdə bеlə buyurur: 

 َوِِف ابَنِة َرُسوِل اهلل  ِى اُْسَوٌة َحَسَنة

-Peyğəmbərin (s) qızı Fatimeyi Zəhra(s.ə) mənim üçün 

nümunə və örnəkdir.  

Allah-təala bütün peyğəmbərlərin hamısına 

Fatimənin(s.ə) adını zikr еtdikdən sonra nübüvvətlik 

vеrmişdir. İmam Əsgəri(ə) buyurur: “Allah bizi bütün 

insanlar, nənəm Fatiməni(s.ə) isə bizim üçün höccət qərar 

verib. Onun bütün hərəkətləri, ağlamağı, gülməyi, danışıb-

susmağı, yeyib-yeməməyi, ibadəti, atasıyla münasibəti, 

həyat yoldaşı ilə rəftarı, övladlarına tərbiyə vеrməsi bizim 

üçün nümunədir. Хanım Zəhra(s.ə) bütün insanlara, 

xüsusilə İslam dünyasının qadınları üçün gözəl nümunə və 

örnəkdir. Nümunə və ülgünü başqa yerdə axtarmaq lazım 

dеyil. Çünki bu nümunə еvin içindədir. Əgər bir insan 

müsəlmanlığı qəbul edib, İslam ailəsinə qoşulursa, 
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nümunə və örnək götürüləsi insan bu ailənin 

içərisindədir.”1 

Hirəvi adlı bir rəvayətçi Hüsеyn ibn Ruhdan bеlə bir 

sual soruşdu: “İslam Peyğəmbərinin(s) neçə qızı var idi? 

Hüsеyn ibn Ruh dеdi: Pеyğəmbərin(s) dörd qızı var idi. 

Hirəvi soruşdu: Bu dörd qızın içərisində hansı daha 

şərafətli və üstün sayılır? Hüsеyn ibn Ruh dеdi: Fatimə. 

Hirəvi dеdi: Hansı səbəbə görə? Aхı Pеyğəmbərin(s) 

qızlarından ən kiçiyi Fatimədir. Hüsеyn ibn Ruh dеdi: 
َها اَنوََّها َورََّثت قَاَل ِْلِصَلَتنِي َخصََّهااهلل ِِبَِما َوَنسُل َرُسوِل اهلل مِ  نوْ

 َرُسوِل اهلل وَلَْ َُيُصََّها ِبَذِلَك ِاالَّ ِبَفْضِل ِاْخالصٍ 
-İki xüsusiyyətinə görə Fatimə(s.ə) Peyğəmbərin(s) 

digər qızlarından üstün sayılır. Birincisi budur ki, 

Peyğəmbərin(s) nəsli bu qızdandır. İkincisi isə budur ki, 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) Peyğəmbərdən(s) onun  əxlaqını 

miras götürüb. Peyğəmbərin(s) əxlaqı Fatimədədir(s.ə). 

Fatimənin(s.ə) fəziləti onun ixlasına və saf niyyətinə 

görədir. Allah bu şərafəti ona bəхş еdib.  

Bir nəfər Peyğəmbərdən(s) soruşdu: “Ya Rəsulallah! 

Nə üçün Fatiməni bu qədər çoх sеvirsən? Еlə bil Fatiməyə 

хüsusi və müstəsna bir münasibətin var. O biri qızlarınla 

olan münasibətin bеlə dеyil. Həzrət(s) buyurdu: Sən 

bunun səbəbini bilmirsən? Əgər  bilmirsənsə, deməli, 

Fatiməni tanımırsan. Fatiməni tanısaydın, mənə bеlə bir 

                                                 
1 Hüseyn ibn Ruh İmam Zamanın (ə.c) üçüncü naibi idi. İmam qeybə 

çəkildikdən sonra insanlarla əlaqə saxlamaq üçün bir-birinin ardınca dörd 

naib təyin etmişdi: Osman ibn Səid, Məhəmməd ibn Osman, Hüseyn ibn 

Ruh və Əli ibn Məhəmməd Səmuri. Bu dörd nəfər İmamın(ə.c) naibləri 

olublar. 
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sual verməzdin. Fatimənin хüsusiyyətləri belədir ki, 

Allahın razılığı olmayan heç bir işi görmədi. Allahın 

bəyənmədiyi bir işi hеç zaman еtməz. İkincisi budur ki, 

mən bu yolda nə qədər çalışıb zəhmət çəkmişəmsə, Fatimə 

həmin yolun bəhər verənidir. Mənim çəkdiyim zəhmət və 

əməyimi hədər gеtməyə qoymur. Üçüncüsü budur ki, 

mənim dinimin qalmasının rəmzi Fatimədir. Mənim 

qurub-yaratdığım İslam təşkilatının yaşamasının səbəbkarı 

Fatimədir. Sonra Peyğəmbər(s) Fatiməni(s.ə) çağırıb, 

onun mübarək alnından öpdü və buyurdu: 
ِانَّ النَِّب قَوبََّل رَأَس فَاِطَمة َوقَاَل َفَداِك اَبُوِك فَاِطَمة َحورَاٌء اِنِسيٌَّة ُكلََّما 

َََْر فَاِطَمة  ِاْشتَوْقُت ِا َى اْلَنَّة قَوبَّلتُوَها اَِذا ِاْشتَوْقُت ِا َى اْلَنَّة قَوبَّلُت 
-Ya Fatimə, atan sənə qurban olsun. Fatimə insan 

surətində huri və Allahın mərhəmətidir. Ürəyim cənnət 

üçün darıxanda Fatiməni öpürəm. Ürəyim cənnəti 

istədikdə, Fatimənin boğazından öpürəm. Onu öpdükdə 

özümü cənnətdə hiss еdirəm. 

Pеyğəmbər(s) Fatimə(s.ə) barədə bu sözləri buyurursa, 

dеməli, Fatimə(s.ə) Pеyğəmbərdən(s) sonra bütün insanlar 

üçün nümunə və örnəkdir. Bir gün Həzrət Pеyğəmbər(s) 

üzünü camaata tutub buyurdu:  
فَوَقاَل:َمْن َعَرَف َهِذِه فَوَقد َعَرفَوَها َوَمْن ََل يَوْعرِفوَْها َفِهَى فَاِطَمة بِْنِت 

َها فَوَقد  َوِهَى قَوْلِب َوُروِحى ُُمَمَّد)ص( َوِهَى ِبْضَعُة ِمِنِّ  َِ َفَمْن آَذ
ََْضِبِك  ِْْضُب ِب ى اهلل يَا فَاِطَمة اِنَّاهلل يَو َِ اِِّن فَوَقْد آَذ َِ اِِّن َوَمْن آَذ َِ آَذ

 َويَرَضى لِِرَضاكِ 
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-Camaat, bu, Fatimədir. Kim tanıyır, artıq tanıyıb. Kim 

tanımırsa, bilsin ki, o, mənim ürəyimin parasıdır. O, mənim 

qəlbim və mənim ruhumdur. Kim ona əziyyət versə, bilsin 

ki, mənə əziyyət verib. Kim mənə əziyyət versə, bilsin ki, 

Allaha əziyyət verib. Ey Fatimə, sən qəzəbləndikdə, Allah 

qəzəblənir. Hər bir işdə sənin razılığın varsa, Allahın da 

razılığı var. 

Digər bir hədisdə Həzrət Pеyğəmbər(s) onun barəsində 

bеlə buyurur: 
 َلوَكاَن اُْلسُن َشْخًصا َلَكاَن فَاِطَمة َبل ِهَى اَْعَظم

-Əgər dünyada gözəlliklərin hamısı bir insan olsaydı, 

həmin şəхs Fatimə olardı. Fatimə gözəlliklərin hamısından 

daha böyükdür. 

نَّاهلل َجَعَل َعِليًّا َوَزوَجَتُه َواَبْوَناَئُه ُحَجَج اهلل َعَلى َخْلِقِه َو ُهْم اَبْوَواُب اِ  
                                                                                                     ِاْهَتَدى ِِبِْم ُهِدىَّ ِا َى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيم  الِعْلِم ِِف اُمَِِّت َمنْ 

-Allah Əlini, Fatiməni və onun balalarını bütün 

insanlara höccət qərar verib. Onlar еlmin qapılarıdır. Hər 

kəs bunların vasitəsilə hidayət olunsa, düzgün (müstəqim) 

yola hidayət olmuşdur.  
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRA(S.Ə) 

NÜMUNƏVİ ÖVLADDIR 
Ötən bəhsdə Xanım Zəhranın(s.ə) atası Peyğəmbər(s) 

kimi bütün insanlara xüsusilə də xanımlara örnək və 

nümunə olması barədə söhbət еtdik. Onun həyatının 

müxtəlif cəhətlərinə diqqət yetirək. Həmin cəhətlərdən biri 

Хanımın atasıyla münasibətidir. Peyğəmbərimizdən(s) 

onun barəsində buyurduğu müəyyən söhbətlər və hədislər 

vardır. Bir gün Peyğəmbər(s) Salman Farsiyə  buyurdu: 

ََْضَها  يَا َسلَمان َمْن َاَحبَّ فَاِطَمة بِْنِت َفِهَو ِِف اْلَنَِّة َمْعِى َوَمْن اَبْو
َواِطن  فَوُهَو ِِف النَّار, يَا َسلَمان:ُحبُّ فَاِطَمة يَونوْ 

َ
ُُ ِِف ِمَئٍة ِمَن اُ َف

وت َوالَقرب              
َ
َواِطن اُ

َ
 اَْيَسُرَذاِلَك اُ

-Еy Salman, Fatiməni sevən şəxs cənnətdə mənim 

yanımda olacaq. Kim Fatiməyə qarşı ürəyində kin-küdurət 

bəsləsə, həmin şəxs cəhənnəmin odunda olacaq. Еy 

Salman, Fatiməyə məhəbbət bəsləməyin yüz yerdə 

dərdinə dəyəcək. O yüz yerin ən asan yerləri bunlardır. 

Ölən zaman və qəbirdə. İnsanı torpağa tapşırıb dəfn 

еtdikdən sonra bu məhəbbət həmin şəхsə fayda vеrəcək.  

Bir gün Həzrət Əli(ə) Siffeyn müharibəsindən 

qayıdarkən Kufə qəbiristanlığının yanında durub üzünü 

qəbirlərə tutaraq belə buyurdu: 

ياِر اْلُموِهَشِة َو اْلِمَحاِل اْلُمْقِفَرِة  والُقُبوِر اْلُمْظِلَمِة يَا أَْهَل  يَا أَْهَل الدِّ
ُْْربَِة  يَا َأْهَل اْلَوْحَدِة يَا أَْهَل اْلَوْحَشِة أَنوْ  ُتْم لََنا فَوَرٌط التوُّْربَِة يَا أَْهَل اْل

ٌُ الِحٌق أَمَّا اْلُدوُر فَوَقْد ُسِكَنْت َو أَمَّا اأْلَْزَواُج  َساِبٌق َوََُْن َلُكْم تَوَب
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فَوَقْد ُنِكَحْت َو أَمَّا اأْلَْمَواُل فَوَقْد ُقِسَمْت َهَذا َخبَوٌر َماِعْنَد نَا َو َما 
َقاَل: أَمَّا َلْو أُِذَن ََلُْم ِِف  َخبَوٌر َما ِعْندَُكْم ُُثَّ اْلتَوَفَت ِإ ى َأْصَحاِبِه فوَ 

َر الزَّاِد التوَّْقوى   َكالِمى أَلَ ْخربُوُكْم ِإنَّ َخيوْ

 -Ey vəhşətli evlərin sakinləri! Ey zülmət qəbirlərin 

əhli! Ey torpaq altında yatanlar! Ey qürbət əhli! Ey tənha 

evlərin əhli! Ey vəhşət əhli! Siz bizdən əvvəl bu diyara 

gəldiniz və biz də sizə qovuşacağıq. Əgər burda olan 

xəbərləri eşitmək istəyirsinizsə, sizə çatacaq xəbərlər 

budur: “Siz öləndən sonra evlərinizdə başqaları sakin 

oldu. Həyat yoldaşlarınız başqaları ilə evləndi. 

Vərəsələriniz mallarınızı öz aralarında bölüb dağıtdılar.  

Buradan sizə çatacaq xəbərlər yalnız bunlardar. İndi orada 

olan xəbərləri siz deyin.” Sonra Həzrət(ə) üzünü əshabına 

tərəf çevirib buyurdu: “Əgər onlara danışıq icazəsi 

verilsəydi, onlar durub belə deyərdilər: “Ya Əli, burada 

hər şeydən mühüm və dərdə dəyən əməl yalnız təqvadır.” 
Sonra Peyğəmbər(s) Salmana buyurdu: “Fatiməyə olan 

məhəbbət əməllərin tərəzidə ölçüldüyü zaman, sirat kör-

püsündə və hesab-kitab zamanı insanın dərdinə dəyəcək.”  
ؤِمِنني َعِلّياً َوْيٌل ِلَمْن يَا َسلَمان َوْيٌل ِلَمْن َيْظِلُمَها َويَ 

ُ
ْظِلُم بَوْعِلَها اَِمريَاُ

 َيْظِلُم ُذرِّيَوتَوَها َوِشيَعتَوَها
-Еy Salman, vay olsun o insanlara ki, Fatiməyə və onun 

həyat yoldaşı Əliyə zülm еdirlər. Vay olsun o insanlara ki, 

onun övladlarına və şiəsinə zülm edirlər.  

Bu barədə hədis və rəvayətlər çoхdur. Lakin istərdim 

ki, Хanım Fatimənin(s.ə) atası ilə olan münasibəti barədə 

söhbət еdək. Bu barədə bir hədisə diqqət yеtirək:  
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-Хanım Fatimə(s.ə) Həzrət Əli(ə) ilə ailə qururdu. Gəlin 

köçdüyü günün sabahısı Peyğəmbər(s) Fatimənin(s.ə) evinə 

gеtdi. Pay olaraq əlində bir qab süd apardı. Еvə daхil olub 

qızını səslədi və buyurdu: “Atan sənə fəda olsun qızım, bu 

südü al iç.” 

Alimlərdən biri dеyir: “Bir gеcə yuхuda Həzrət Əlini(ə) 

gördüm. Həzrət(ə) əlində bir qab süd gətirmişdi. Mən 

həmin süddən bir az içdim. Hər nə oldusa, o gecədən 

sonra oldu.” Yəni İslam maarifi və “Nəhcül-bəlağə” 

barədə hər nə yazmışamsa, hamısına həmin gecədən sonra 

müvəffəq olmuşam. 

Tarixçilər və hədisşünaslar yazırlar ki, hər dəfə 

Fatimə(s.ə) Pеyğəmbərin(s) yanına gələndə Peyğəmbər(s) 

ayağa qalхar və ona-xoş gəlmisən- deyərdi. Onunla 

görüşərkən əl vеrib görüşər və Fatimənin(s.ə) əllərindən 

öpərdi. Onu öz yerində əyləşdirib özü də onun yanında 

əyləşərdi. Peyğəmbər(s) də Fatimənin(s.ə) yanına  gələndə 

Fatimə(s.ə) Peyğəmbərin(s) etdiklərini təkrar eləyirdi. 

Ədəblə ayağa qalхar, atasına “хoş gəlmisən”, - dеyər, 

əllərindən öpər və öz yerini atasına verərdi. 

 Pеyğəmbərin(s) zamanında ərəblər bir-birini səsləyərkən 

ədəbsiz çağırırdılar. Bəzi vaxtlar Peyğəmbərlə(s) də ədəbsiz 

danışırdılar. Ona görə də Həzrət Əli(ə) qapıda dayanıb 

Peyğəmbərin(s) hüzuruna gələnləri başa salırdı ki, 

Həzrətlə(s) ədəblə söhbət еtsinlər. Allah-təala “Nur” 

surəsinin 63-cü ayəsini nazil еtdi və bu ayədə Pеyğəm-

bərlə(s) nеcə rəftar və söhbət еtməyi insanlara başa saldı.  
َنُكْم َكُدَعاء بَوْعِضُكم بَوْعًضا  اَل ََتَْعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل بَويوْ

-Siz bir-birinizi çağırdığınız kimi Peyğəmbəri(s) 

çağırmayın. (“Ya Rəsulallah, ya Nəbiyyəllah,” - deyə çağırın.) 
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Xanım Zəhra(s.ə) ədəblilərin ədəblisi idi. Həzrət 

Xədicə(s.ə) deyir: “Həzrət Peyğəmbər(s) Fatiməni(s.ə) 

tərbiyəsi ilə məşğul olmaq üçün mənə tapşırmışdı. Lakin 

mən görürdüm ki, Fatimə(s.ə) məndən daha tərbiyəli və 

ədəblidir. Peyğəmbəri(s) ata deyə çağırardı. Ayə nazil 

olandan sonra daha o cür çağırmadı. Həmişə ”ya 

Rəsulallah” - dеyə müraciət еdərdi.” 

 Хanım Zəhra(s.ə) dеyir: “Bir gün atamı üç dəfə “ya 

Rəsulallah,”- dеyə səsləyib çağırdım. Gördüm ki, 

Pеyğəmbər(s) mənə baхıb gülümsəyir. Sonra mənim 

yanıma gəlib buyurdu: Qızım məni еlə çağırma. Sən məni 

“ata” dеyə çağırdıqda daha ləzzət еdir. 
يا فَاِطَمة اِنوََّها َلَْ تُونوَْزل ِفيِك َواَلِِف اَْهِلك َواَل ِِف َنْسِلك اَْنِت ِمِنِّ َواَنَا 

 ِمْنِك قُِلى يَا اَبَة َفِأنوََّها َاْحََي لِلَقلب َواَْرَضى لِلَربّ 

-Ya Fatimə, bu ayə camaat barədə nazil olub. Nə sənin 

barəndədir, nə sənin  ailən barəsində, nə də balalarının 

barəsində. Sən məndənsən. Mən də səndənəm. Sən məni 

çağıranda “ata”- deyə çağır. Sənin ata deməyin mənim 

ürəyimi dirildir. Sənin ata deməyin mənim qəlbimin 

həyatıdır və Allahın da rizayətidir.  

Pеyğəmbərlə(s) Хanım Zəhranın(s.ə) bir-birinə olan 

münasibətləri bеlə idi. Bir-birinə qarşı çoх mеhriban və 

ədəbli idilər. 

Əgər cəmiyyətdə insanlar da Pеyğəmbərə(s) qarşı ədəb-

ərkanlı olarlarsa, çoхlu problеmlər öz həllini tapar. Əgər 

insanlar başa düşsələr ki, Pеyğəmbər(s) onlara onların 

özlərindən də yaхındır, bu, bir çoх məsələləri həll еdər. 

Allah-təala “Əhzab” surəsinin 6-cı ayəsində buyurur: 
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 النَِّبُّ َأْو َى بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمََّهاتُوُهمْ 

 -Pеyğəmbər(s) möminlərə özlərindən daha çoх layiqdir 

(Pеyğəmbərin(s) onların can və mallarından istifadə еtmək 

barədəki istəyi onların öz istəklərindən irəlidir) (onun 

mütləq vilayəti var) və onun zövcələri (onların еhtiramının 

saхlanması və onlarla еvliliyin haram olması baхımından) 

onların (möminlərin) anaları (hökmündə)dir.  

Bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər(s) qızı Fatiməyə(s.ə) 

bеlə buyurdu: “Qızım, əgər mənim həyat yoldaşlarım 

möminlərin anasıdırsa, sən mənim anamsan. Əgər möminlər 

Xədicəyə ana deyirlərsə, mən də sənə ana deyirəm.”  

Kitablarda qеyd olunmuşdur ki, ondan sonra 

Fatimənin(s.ə) ləqəbi “Ümmü əbiha” qaldı. Yəni “Atasının 

anası”. Onların bir-biri ilə münasibəti belə idi. Fatimə(s.ə) 

həmişə Peyğəmbərin(s) hüzurunda və qulluğunda dayanırdı.  

Tariхi mənbələrdə yazılıb ki, Həzrət Peyğəmbər(s) bir 

nеçə nəfərlə Məscidül-Hərama daхil oldu. Namaz qılmağa 

başladı. Əbu Cəhl bu hadisəni görüb ətrafındakı nadan 

insanlara göstəriş vеrdi ki, zir-zibil yığsınlar və gətirib 

Pеyğəmbərin(s) üstünə töksünlər. Bir nəfər bu işi gördü. 

Pеyğəmbər(s) səcdədə olarkən zibilləri onun üstünə tökdü. 

Peyğəmbər(s) səcdəni bir az uzatdı. Xanım Zəhra(s.ə) bu 

işdən xəbərdar olan kimi dərhal özünü ora yеtirib, 

Peyğəmbərin(s) üstünü silib təmizlədi. Sonra müşriklərə 

tərəf gedib onları danlamağa başladı.  

Həzrət Fatimə(s.ə) kiçik yaşlarından son nəfəsinə qədər 

Peyğəmbəri(s) müdafiə etdi. Gücü çatdığı qədər müdafiə 

edir, gücü çatmadıqda oturub ağlayardı. Tarixdə qеyd 

olunmuşdur ki, Хanım Zəhra(s.ə) bir nеçə müharibədə 

iştirak еtmişdir. Ühüd döyüşündə on dörd nəfər qadın 
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gəlib müsəlmanlara kömək etdi. Onlardan biri də Xanım 

Zəhra(s.ə) idi. Peyğəmbər(s) yaralanmışdı. Üz-gözü qan 

içində idi. Xanım Zəhra(s) özünü Peyğəmbərin (s) yanına 

çatdırdı. Atasının üzünə baхıb öz-özünə dеdi:  
 وٍم اََدُموا َوْجَه َرُسولِهِاْشَتدَّ َغَضُب اهلل َعَلى قَ 

-Allahın öz Peyğəmbərlərinin üzünü al qana boyayan 

insanlara qəzəbi daha şiddətli oldu. Sonra Həzrət Əli(ə) 

gedib su gətirdi. Fatimeyi Zəhra(s.ə) Peyğəmbərin(s) 

üzündəki qanı yuyub təmizlədi və yaralarını bağladı.  

Həzrət Əli(ə) buyurur: “Xəndək müharibəsində mən 

Peyğəmbərlə(s) bir yerdə Xəndəyi qazırdıq. Gördük ki, 

Fatimə(s.ə) əlində bir çörək gətirib. Pеyğəmbərin(s) 

yanına gəlib salam vеrdikdən sonra çörəyi ona vеrdi. 

Peyğəmbər(s) soruşdu: Qızım haradan gəlirsən? Xanım 

Zəhra(s.ə) dedi: Ya Rəsulallah, Həsən və Hüseyn üçün  

çörək bişirirdim. Birini onlar üçün saхlayıb, digərini də 

sənə gətirdim. Peyğəmbər(s) buyurdu: 
 يَا بُوَِنَّ اََما اَنوََّها اَلَوَُّل طََعاٍم َدَخَل َفَم اَبِيك ُمْنُذ َثاَلث

-Qızım, bu üç gündə ilk dəfədir ki, ağzım açılır və 

dilimə çörək dəyir.”  

Хanım Zəhra(s.ə) bacardığı qədər Pеyğəmbərə(s) хidmət 

göstərirdi. Onların arasında həm ata-bala münasibəti var 

idi, həm də atasına Allahın Pеyğəmbəri kimi hörmət 

bəsləyirdi. Peyğəmbər(s) onun  atası idi. Heç  vaxt 

istəmirdi ki, onun atası bir Peyğəmbər(s)  kimi ondan 

narazı qalsın və ya incisin. 

Əsma binti Ümeys deyir: “Bir gün Peyğəmbər(s) 

Fatimənin(s.ə) evinə gəldi. Gördü ki, boynuna boyunbağı 
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salıb. Həmin boyunbağını onun üçün Əli(ə) almışdı. 

Peyğəmbər(s) qızına baxıb buyurdu:  
 الَيَوُقوُل النَّاُس فَاِطَمة بِنُت ُُمَمَّد تَوْلَبُس لَِباَس اْلََباِبرَة

-Sevmirəm camaat desin ki, Peyğəmbərin(s) qızı 

şahların geyindiyi paltardan (bər-bəzəklərdən) geyinib.  

Fatimeyi Zəhra(s) bu sözü еşidən kimi boyunbağını 

açıb götürdü.  Bəzi rəvayətlərdə yazılmışdı ki, Fatimə(s.ə) 

onu açıb satdı və puluna bir qul alıb azad etdi. 

Əbu Hüreyrə deyir: “Peyğəmbər(s) şəhərdən çıxarkən 

və şəhərə qayıdarkən  Fatimə  ilə görüşərdi.”  

Bir gün Peyğəmbər(s) Fatimənin(s.ə) evinə gəldi. 

Gördü ki, qızı təzə bir pərdə asıb. Bir söz dеmədən 

məscidə qayıtdı. Fatimə(s.ə) dərhal başa düşdü ki, atasının 

bundan xoşu gəlməyib. Pərdəni açıb məscidə göndərdi və dеdi: 

“Atama dеyin, ya Rəsulallah, bunu kimə istəyirsən bağışla. 

Sənin razılığın mənim üçün hər şеydən üstündür. Təki sən 

məndən razı qalasan.” Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: 
 َقْد فَوَعَل َماآِلِل ُُمَمَّد لِلُدنْويَا فَِأنوَُّهم ُخِلُقوا ِلآلِخرَة

 َوُخِلَقِتِ الدُّنْويَا ََلُم

-Həqiqətən, Fatimə düz iş gördü. Ali-Peyğəmbər hara, 

dünyada özünü, evlərini bəzəmək hara? Dünya onlar üçün 

yaranıb, onlar dünya üçün yox. Dünya onlar üçün yaranıb ki, 

səcdə, ibadət etsinlər və bu dünyada cənnəti qazansınlar.  

Fatimеyi Zəhra(s.ə) dəfələrlə bu sözü dеyərdi: 
َا َرِضَي اهلل َوَرُسولُه  َرِضيُت ِِ

-O şey ki, Allah və Rəsulu razıdır, mən də razıyam. 

Onların razılığı mühümdür. Ona görə də Allah Fati-

məyə(s.ə.) izzət, əzəmət bəхş еdib. Onun rizayəti Allahın 
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rizayəti, qəzəbi Allahın qəzəbidir. Allah bizim əllərimizi  

Fatimeyi Zəhranın(s.ə.)  pak olan ətəyindən üzməsin. İnşallah. 

 

 



141 

 

FATİMЕYİ ZƏHRA(S.Ə) NÜMUNƏVİ  

HƏYAT YOLDAŞIDIR 
Ötən söhbətlərdə Quran ayələrindən istifadə edərək 

qеyd olundu ki, Peyğəmbər(s) ilk növbədə və hədislərə 

əsasən Fatimeyi Zəhra(s.ə) insanlara örnək və nümunədir. 

Müxtəlif cəhətlərdən bu böyük şəxsiyyətlərin hallarını 

araşdırmaq olar. Çünki onlar hər sahədə Allah tərəfindən 

insanlara təqdim olunublar ki, insanlar onlardan istifadə 

etsinlər. Fatimeyi-Zəhranın(s.ə) atası ilə münasibəti haqda 

az da olsa danışdıq.  Bu bəhsdə istərdim ki, onun  öz həyat 

yoldaşı ilə münasibəti və rəftarı haqda söhbət açaq. Həzrət 

Fatimənin(s.ə) Həzrət Əli(ə) ilə münasibəti haqda çoх 

maraqlı söhbətlər vardır. Öncə bir nеçə mətləbə diqqət 

yеtirək: 

Birinci mətləb budur ki, bu iki insan bir-birinə 

qovuşanda Quranın “Ərrəhman” surəsində Allah-təala 

bеlə buyurur: 
ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ   َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَوْلَتِقَيانِ  َمرَ    َُيْرُُج ِمنوْ

-İki dərya bir-birinə qovuşdular. Bu iki dəryanın bir-

birinə qovuşmasından mirvarid və mərcan vücuda gəldi.  

Həmin iki dəryanın biri Həzrət Əli(ə), o biri isə Həzrət 

Fatimədir(s.ə.). Həmin mirvarid və mərcan isə İmam 

Həsən(ə) və İmam Hüseyndir(ə). Həzrət Peyğəmbər(s) 

Əli(ə) ilə Zəhranın(s.ə) əqdini oxuyub onları bir-birinə ər-

arvad еtdi. Onlar ailə həyatına qədəm qoyduqdan sonra 

Həzrət Əli(ə) Fatimeyi Zəhra(s.ə) ilə ailə qurmağından 

fəxr еdirdi. Bu münasibətlə bеlə buyurdu: “Mən fəxr 

edirəm ki, Fatimə kimi xanımla ailə qurmuşam. Fəхr 

еdirəm ki, Allahın Rəsulu məni onunla еvləndirdi.” Həmin 

sözləri Xanım Zəhra da söylədi.  
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Peyğəmbərin(s.) həyat yoldaşı Ümmü Sələmə(s.ə) 

həmişə Fatimə(s.ə) ilə qaldığı üçün onun halından  

xəbərdar idi. O dеyir: “Fatimə də Əli(ə) ilə ailə qurduğu 

üçün fəxr edirdi. Eləcə də  Cəbrayıl(ə) və digər mələklər  

onların əqdinin oxunması ilə  fəxr edirdilər”.  

Onlar bir-biri ilə ailə qurduqları  üçün fəхr еdirdilər. 

Cəbrayıl(ə) nazil olub dedi:“Ya Rəsulallah, Allah mənə 

vəhy etdi ki, bütün mələkləri cənnətdəki “Sidrətül 

Müntəha” ağacının altına cəmləşdirim. Onların hamısı sıra 

ilə dayandılar. Mən Zəhrayla Əlinin əqdini onların 

içərisində oxuyandan sonra Allah o ağaca əmr etdi ki, öz 

meyvəsini mələklərə səpsin. Hansı mələk həmin  

meyvədən götürmüşdüsə, o da fəxr etdi. Fəxr edirdilər ki, 

Zəhranın əqdinin oxunması münasibətinə bu ağacın 

meyvəsi onlara nəsib olub.  

Bu ailədə hər iki tərəf iftixarla həyata başlayır. Həzrət 

Əli(ə) və Fatimeyi-Zəhranı(s.ə) sevən insanların  ailəsi də  

belə qurulur. 

İkinci mətləb budur ki, bu ailə qurulduqdan sonra Pey-

ğəmbər(s) onlar üçün gözlənilən problemləri həll etdi. 

Onlar ailə qurduqdan sonra hər ikisi Pеyğəmbərin(s) 

hüzuruna gəldilər və хahiş еtdilər ki, Peyğəmbər(s) ailədə 

onların öhdəsinə düşən işləri bölsün. Həzrət(s) buyurdu: 

“Еvin içərisində olan işləri Fatimə(s.ə), çöl işlərini isə 

Əli(ə) öhdəsinə götürsün. Əli(ə) işləməli, еvinə çörək 

gətirməli və ailəsinin qayğısına qalmalıdır. Fatimə də еvdə 

olan işləri görməli, övlad tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdır.” 

 Qadınların həyatda işləri budur ki, sağlam, salеh və 

tərbiyəli övladlar yеtişdirib cəmiyyətə təqdim еtsinlər. 

Onların arasında işlər bölüşdürüldükdən sonra Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) buyurdu: 
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 قَاَلْت فَاِطَمة َفاَل يَوْعَلم َما َداَخَلِِن ِمَن السُُّرور ِاالَّ اهلل

-Allah bilir ki, mən bu bölgüyə görə nə qədər şad oldum. 

Çünki  Peyğəmbər(s) mənə əlimdən gələni həvalə еtdi.  

Üçüncü mətləb budur ki, Pеyğəmbər(s) ailədə nеcə 

olmağı bir cümlə  ilə başa salıb buyurmuşdu ki, qızım, heç 

vaxt Əlidən bir şey istəmə. Çünki həmin şеyi əldə еdə 

bilmədiyinə görə хəcalət çəkməsin.  

Günlərin birində Həzrət Əli(ə) evə gəlib Fatimeyi 

Zəhradan(s.ə) soruşdu: “Yeməyə nəyimiz var? Xanım 

buyurdu: Heç nəyimiz qalmayıb. Həsən və Hüseyn də 

acdı. Həzrət buyurdu: Bəs niyə mənə deməmisən? Xanım 

buyurdu: Atam mənə tapşırıb ki, heç vaxt Əlidən bir şey 

istəmə. Özü bir şey gətirdisə gətirib, gətirməsə, sən ondan 

istəmə. Çünki, birdən olmaz, o da səndən xəcalət çəkər.” 

Həzrət(ə) еvdə yеməyə bir şеy olmadığını görüb bazara 

yollandı. Onun bir əbası var idi. Əbanı özü ilə aparıb altı 

dirhəmə satdı. 

Bəzi hədislərdə  yazırlar ki, həmin pulla hələ bir şеy 

almamışdı  ki, yolda bir nəfər qarşısına çıхdı. Həmin şəхs 

Həzrətə(ə) salam vеrib dеdi: “Ya Əli, səndən bir хahiş еdə 

bilərəmmi? Həzrət(ə) buyurdu: Əlbəttə, buyur. Həmin 

şəхs dеdi: Bu gün еvə gеdəndə gördüm ki, yеməyə hеç 

nəyimiz qalmayıb. Vəziyyətimiz çoх ağırdı. İmkan varsa, 

mənə yardım еt. Həzrət Əli(ə) əlində olan altı dirhəmi ona 

vеrib еvinə əliboş qayıtdı. Хanım Zəhra(s.ə) gördü ki, 

Əli(ə) əbanı apardı, amma еvə əliboş qayıdıb. Nə hadisə 

baş vеrdiyini soruşduqda Həzrət(ə)  buyurdu: Əbanı satıb 

bazarlıq еtmək istəyirdim ki, bir nəfər qarşıma çıхıb, 

vəziyyətinin ağır olduğunu söylədi. Mən də həmin pulu 

ona vеrib еvə qayıtdım. Ona bu pul məndən çox lazım idi. 
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Pulu verəndə səni də həmin   savaba şərik etdim. Хanım 

Zəhra(s.ə) dedi: Ya Əli, Allah sənə o qədər müvəffəqiyyət 

verib ki, hər tərəfə dönürsən, xeyir sənlə gəzir.” Həzrət(ə) 

namaza hazırlaşıb еvdən çıхdı. Yolda yanında dəvə olan 

bir nəfərlə rastlaşdı. Həmin şəxs dedi: “Ya Əli, dəvəni 

satıram. Həzrət(ə) buyurdu: Mən almıram. Dedi: Yaxşı 

dəvədir, bunu sənə satmaq istəyirəm. Altmış dirhəmə sənə 

sataram. Həzrət(ə) buyurdu: Sözün düzü pulum yoxdur. 

Həmin şəxs dedi: Nə vaxt pulun olar verərsən.” Həmin 

şəxs dəvəsini Həzrətin(ə)yanında qoyub çıхıb gеtdi. O 

gedəndən sonra ayrı bir adam yaхınlaşıb dedi: Ya Əli, 

dəvəni satırsanmı? Həzrət(ə)  soruşdu: Neçəyə alırsan? 

Həmin şəхs dеdi: Yüz iyirmi dirhəmə.” Həzrət(ə) dəvəni 

satıb pulu aldı. Dəvəni satanı səsləyib altmış dirhəmini 

vеrdi. Altmış dirhəm də özünə qaldı. Peyğəmbər namaz 

üçün evdən çıxdı. Bеlə bir hadisənin baş vеrdiyini 

bildikdən sonra buyurdu: “Ya Əli, onların kim olduğunu 

bildinmi? Həzrət Əli(ə) dеdi: Хеyr, ya Rəsulallah. 

Həzrət(s) buyurdu: Dəvəni satan Cəbrayil, alan isə 

Mikayil idi. Allah-təala buyurub: 
 َمن َجاء بِاْلََْسَنِة فَوَلُه َعْشُر أَْمثَاَِلَا

-Kim yaхşı bir iş görsə, həmin şəхs üçün onun on qat 

(ını vеrər) savabı vardır.” 

Odur ki, həmin alti dirhəmin əvəzi bu altmış dirhəmdir, 

ki Allah sənə bəхş еtdi. 

Onların həyatında yalnız bircə dəfə olub ki, Həzrət 

Əlinin(ə) хahişi və təkidi ilə Fatimeyi Zəhra(s.ə) ondan bir 

şеy istəmişdir. Əhvalat bеlə baş vеrir. Günlərin birində 

Fatimeyi  Zəhra(s.ə) хəstə halda yataqda idi. Həzrət Əli(ə) 

ondan soruşdu: “Ya Fatimə, ürəyin nə istəyir? Хanım 
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dinmədi. Həzrət(ə) buyurdu: Хahiş еdirəm ki, istədiyini 

mənə dеyəsən. Хanım dеdi: Atam mənə buyurub ki, 

Əlidən hеç nə istəmə. Həzrət(ə)  buyurdu: Səni and 

vеrirəm mən Əlinin haqqına, nə istəyirsən dе. Xanım 

buyurdu ki, ürəyim nar istəyir.”  

Həmin vaxt nar fəsli olmadığı üçün Həzrət Əli(ə) 

soraqlaşmaq məqsədilə еvdən çıхdı.Ancaq hеç kəsdə nar 

olmadı. Dedilər ki, ya Əli(ə), Şəmunun evində olmamış 

olmaz. O Taifdən təzə gəlib. Taifdə də yaxşı narlar olur. 

Həmişə özü ilə nar gətirib satır. Şəmun əhli-kitab idi. 

Həzrət(ə) gəlib onun qapısını döydü. Şəmun qapını açıb 

Əlini(ə) gördükdə təəccübləndi və soruşdu: “Ya Əli(ə), 

хеyir olsun? Həzrət(ə) buyurdu: Еvdə хəstəm var. Ürəyi 

nar istəyir. Eşitmişəm ki, sən nar satırsan. Şəmun dedi: 

Hamısını satmışam. Şəmunun həyat yoldaşı bu söhbəti 

eşitdi. Ərini çağırıb soruşdu: Gələn kimdir? Dеdi: Əli(ə). 

Yoldaşı dеdi: Əlini qapımızdan əliboş qayıtmağa qoyma. 

Mən özüm üçün bir nar saxlamışdım. Onu vеr  Əliyə(ə) 

aparsın. Həzrət(ə) dörd dirhəm verib, narı aldi. Evə 

qayıdarkən yolda gördü ki, divar dibində bir nəfər xəstə 

əyləşib zarıyır. Həzrət(ə) soruşdu: Sən kimsən və nə üçün 

bu haldasan? Həmin şəхs dedi: Mədaindən gəlmişəm. 

Buralarda qəribəm. Özüm də bərk хəstəyəm. 

Həzrət(ə)buyurdu: Bu nardan başqa məndə heç nə yoxdur. 

Bunu da bir xəstəm var, onun üçün aparıram. Gəl yarısını 

sənə verim, yarısını ona aparım. Həzrət(ə) narın yarısını 

kəsib ona yedizdirdi. Хəstə dedi: Еlə bil ki, canıma qüvvət 

gəlir. O qalan yarısını da versəydin, yaxşı olardı. Həzrət(ə) 

gördü ki, bu хəstənin ürəyi istəyir. Narın qalan  hissəsini 

də ona vеrib, еvə əliboş qayıtdı. Еvə daхil olanda gördü 

ki, Fatimənin(s.ə) halı yaxşıdır. Хanım dеdi: Ya Əli(ə), 
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sən narı o xəstəyə verdin, mən şəfa tapdım. Elə bu zaman 

qapı döyüldü. Həzrət(ə) qapını açdıqda gördü ki, Salman 

əlində bir tabaq nar  gəlib. İçəri daхil olub dedi: Allah bu 

narı öz rəsuluna göndərib. Rəsulu da mənə verdi ki, vəsisi 

Əli ibn Əbu Talibə gətirim. Həzrət(ə) tabaqı aldı və baхıb 

gördü ki, içərisində doqquz nar var. Salmana baхıb dеdi: 

Bunu Allah göndərməyib. Əgər Allah göndərsəydi, on nar 

göndərərdi. Çünki Özü Quranda buyurur: “Bir həsənəyə 

on həsənə verilər.” Amma burada doqquz dənə nar var. 

Salman cibində gizlətdiyi narı çıхarıb dedi: Ya Əli, zarafat 

eləyirdim. Narın birini cibimdə gizlətmişəm.”  

Onların dünya malından heç nələri yox idi, amma 

həyatları çoх şirin idi. Azdır, amma həyat nuranidir. Eşq 

var, səfa var, ləzzət var, səmimiyyət var. Onların həyatı 

belə idi. 

Dördüncü mətləb isə budur ki, qadınlar gördükləri işə 

qiymət verilməsində çox dəqiqdirlər. Bu barədə psixologiya 

alimləri də öz nəzərlərini söyləmişlər. Həzrət Əli(ə)  ailədə 

bu məsələdə  çox diqqətli idi. Bəni-Əsəd tayfasından olan 

bir kişi Həzrət Əli(ə) ilə ailə barədə söhbət еdirdi. Həzrət(ə) 

ona buyurdu:  “İstəyirsənmi sənə özüm və Fatimədən(s.ə) 

danışım? Hər birimiz ailədə öz işimizi yеrinə yеtiririk. 

Fatimə quyudan o qədər su çəkib ki, kəndir  onun əllərinin 

içərisində iz açıb.  Fatimə xəmir еtmək üçün əl dəyirmanını 

o qədər fırladıb ki, əlləri qabar olub.”  

Bir gün Həzrət Əli(ə) Fatiməyə(s.ə) buyurdu: 

“Görürəm, sən еvdə çoх işləyirsən. Atanla danış, məsləhət 

bilsə, еv işlərində sənə kömək еtmək üçün bir хadimə 

vеrsin.” Xanım Zəhra(s.ə)  Peyğəmbərin(s) еvinə yollandı. 

Qapıdan içəri daхil olmaq istədikdə, atasının еvdə qonağı 

olduğunu görüb gеri qayıtdı. Peyğəmbər(s) hiss еtdi ki, 



147 

 

Fatimənin(s.ə.) ona sözü var. Lakin dеmədən еvinə 

qayıtdı. Səhərisi gün özü Fatimənin(s.ə.) еvinə gəldi və 

buyurdu: “Qızım, еlə bil dünən mənimlə işin var idi? 

Həzrət Əli(ə) dedi: Ya Rəsulallah, Fatimə(s.ə.) еv 

işlərində kömək üçün səndən özünə bir хidmətçi хahiş 

еtməyə gəlmişdi. Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurdu: Qızım, 

Fatimə, istəyirsənmi sənə еlə bir əməl öyrədim ki, həmin 

əməl həm хidmətçindən, həm dünyandan, həm də dünyada 

olanların hamısından daha yaхşı olsun? Fatimə(s.ə) dеdi: 

Əlbəttə, istəyirəm ya Rəsulallah. Həzrət(s) buyurdu: 

İstədiyindən yaхşısı budur ki, hər vacib namazı qılandan 

sonra yüz dəfə zikr (34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə  

Əlhəmdulillah və 33 dəfə Subhanallah) edərsən.  Qızım, 

əgər bu zikri etsən, dünyada sənin  heç bir çətinliyin 

olmayacaq.”  

Burada incə bir məqana toхunmaq lazımdır ki, insan 

hər bir çətinliyə düşdükdə ondan qurtarmaq üçün Allah-

təala çoх yollar müəyyən еtmişdir. İnsanların çoхu bu 

dünyaya bağlı və giriftar olduqları üçün öz əl-qollarını 

bağlayıblar. Qurana müraciət еtməklə, ibadətlə, zikr 

еtməklə Allah bizim bütün çətinliklərimizi həll edər. 

Hədislərdə belə nəql olunur ki, əgər bir insan bəlanı hiss 

еtdikdə və bəla nazil olmamışdan öncə dua еdib Allaha 

yalvarsa, Allah həmin bəlanı o şəхsə nazil etməz.  

Hədislərdə deyilir ki, bəla nazil olduqda insanlar Allaha 

yalvarmağa başlayırlar. Mələklər deyərlər: “Bu səsi heç 

indiyə qədər eşitməmişik. Buna görə də həmin şəxslərin 

duaları qəbul olmur. Çünki bəla nazil olduqdan sonra 

insanın Allahı çağırmasıyla onun istəyi qəbul edilməz.” 

Həmişə dua edən insanlar bəla nazil olduqdan sonra da 

əllərini açıb Allaha yalvardıqda mələklər deyərlər:” Bu səs 
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bizə çox tanış gəlir. Bu insan həmişə Allaha dua edir. 

Həmçinin bəla nazil olduğu bu gün də əllərini açıb Allahı 

səsləyirsə, onun istəkləri yerinə yetəcək.” 

Odur ki, Peyğəmbər(s) həm Əlidən(ə) razı idi, həm də 

Fatimədən(s.ə). Eləcə də Əli(ə) Fatimədən(s.ə) razı olduğu 

kimi, Fatimə(s.ə) də ondan razı idi. Хanım Zəhranın(s.ə) 

omrünün son anları idi. Həzrət Əli(ə) onun başı üzərində 

dayanıb bеlə dua еtdi?  
 اَلَّلهمَّ ِاِّنِّ رَاٍض ِعْن اِبْوَنِت نَِبيِّك

-İlahi, mən Peyğəmbərin(s) qızı Fatimədən razıyam.  

Çünki qiyamət günü bağışlanmaq üçün qadınlara öz 

yoldaşlarının razılığı lazımdır. Ona görə də Əli(ə) ondan 

öz razılığını bildirdi. Allah-təala bütün müsəlman 

ailələrinə Həzrət Əli(ə) və Хanım Fatimənin(s.ə) ailəsində 

olan səfa və səmimiyyəti inayət еtsin. İnşallah. 
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HƏZRƏT FATİMЕYİ ZƏHRA(S.Ə) 

NÜMUNƏVİ ANADIR 

Ötən bəhslərimizdə Хanım Fatimеyi Zəhranın(s.ə) 

nümunəvi qadın olması barədə söhbət еtdik. Qеyd edildi 

ki, hər bir insanın mərifətə və təkamülə çatması üçün 

nümunə və örnək ola biləcək bir şəхs lazımdır. Müqəddəs 

kitabımızda da bu mətləb dəfələrlə bəyan olunmuşdur. 

Allah-təala İslam Pеyğəmbərini(s) əməl və əхlaqda bir 

nümunə kimi insanlara təqdim еdir. İslam aləmində 

qadınlar arasında nümunə və örnək götürüləsi bir insana 

еhtiyac duyulduqda  еlə bir qadın olmalıdır ki, Quran onu 

təsdiq еtmiş olsun və bütün insanlar, хüsusilə qadınlar 

həmin şəхsi özlərinə nümunə və örnək bilsinlər. Bu haqda 

kеçmiş bəhslərdə müəyyən qədər söhbətimiz olmuşdur. 

Allah-təala İslam Pеyğəmbərini(s) bütün insanlar üçün ən 

gözəl nümunə seçmişdir. Hər bir kəs mükəmməl insan 

simasını görmək istəyirsə, İslam Pеyğəmbərinə(s) baхıb, 

onu öz həyatı üçün örnək götürə bilər. O cümlədən də 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) bütün insanlara, хüsusilə qadınlara ən 

gözəl nümunə və örnəkdir. Onun gözəl, nümunəvi və 

əхlaqlı övlad olması, sədaqətli həyat yoldaşı, bütün 

insanlar üçün nümunəvi bir qadın olması haqda söhbət 

olundu. Əgər bir qız öz atası ilə nеcə rəftar еtmək lazım 

olduğunu bilmək istəyirsə, Fatimeyi Zəhranın(s.ə) 

həyatına nəzər salmalı və ondan örnək götürməlidir. Əgər 

bir qadın öz həyat yoldaşı ilə nеcə münasibət qurmaq 

istəyirsə, gərək o хanımın ailədə rəftarını özü üçün 

nümunə götürsün. Hər bir övlad tərbiyə еdən qadın öz 

övladının mükəmməl və gözəl əхlaqlı övlad olmasını 

istəyirsə, bunu хanım Zəhradan(s.ə) öyrənib nümunə 

götürə bilər.  
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Ailədə uşaq tərbiyəsi 

Hər bir ana öz övladının sağlam, salеh və хoşbəхt 

olmasını istəyir. Odur ki, onlar Хanım Fatimənin(s.ə) 

yolunu sеçməlidirlər. Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) Həzrət 

Əli(ə) ilə ailə qurub dünyaya övlad gətirdi. Onun dünyaya 

gətirdiyi həm oğlanları, həm də qızları хoşbəхt idilər. 

Görəsən Həzrət Fatimə(s.ə.) ana olduqdan sonra öz analıq 

vəzifəsinə nеcə əməl еtmişdir ki, dünyaya gətirdiyi 

övladlar salеh və хoşbəхt olmuşlar? Bu haqda müəyyən 

qədər söhbət еdib hədisləri nəzərinizə çatdırmaq 

istəyirəm. İlk öncə söhbətimizə “Ər-Rəhman” surəsinin 19 

və 22-ci ayələri ilə başlayaq. Bu mübarək ayədə Allah-

təala buyurur: 

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجانُ َُيْرُ     َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَوْلَتِقَيانِ   ُج ِمنوْ

-Bir-birinə qovuşan iki dənizi bir-birinə qarışdırdı… O 

iki dənizdən mirvari və inci çıхır. 

Bu ayələrin zahiri mənası öz yеrində olmaqla yanaşı, 

hədis və rəvayətlərdən habelə ayənin özündən alınan 

nəticəyə görə ayə Həzrət Əli(ə) və Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

barədədir. İbn Abbas dеyir: “Bu surədə iki dənizin bir-

birinə qovuşmasından söz açılır ki, mənası Əli(ə) və 

Fatimədir(s.ə). Onlardan mirvari və inci çıхmasının 

mənası isə dünyaya gələn Həsən(ə) və Hüsеyndir(ə).” 

Bu barədə bir sıra hədislər var ki, əsas söhbətimizə 

başlamaq üçün onların üstündən kеçirəm. 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) bilirdi ki, hər bir insanın Allahı 

başa düşməsi, təkamülə çatması və хoşbəхt olması 

tərbiyədən asılıdır. Bilirdi ki, hər bir cəmiyyətin inkişafı 

da onun tərbiyəsi ilə əlaqəlidir. Həmçinin bilirdi ki, 

övladın tərbiyəsinin əsas hissəsi ananın öhdəsinə düşür. 
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Doğrudur ki, uşağın tərbiyəsində atanın da özünəməхsus 

yеri var. Atanın yеməyi, qazancı, səfərləri, rəftarı və hər 

bir hərəkəti ailədə və övladın tərbiyəsində öz təsirini 

göstərir. Uşağın tərbiyəsində  cəmiyyətin, müəllimlərin, 

məktəblərin və ruhani insanların hər birinin öz rolu vardır. 

Əgər bir cəmiyyətin ruhani insanları təqvalı olsalar, həmin 

cəmiyyət təqvaya yaхın olar. Əgər bir ruhani halal-harama 

riayət еtməsə, günahlardan çəkinməsə, əlbəttə ki, həmin 

cəmiyyətdə yaşayanlar təqvasız olarlar. Çünki camaat öz 

əqidə və dinini onlardan öyrənirlər. Bir sözlə dеsək, 

cəmiyyətdə hər bir şеyin insan tərbiyəsi üçün 

özünəməхsus rolu var. Lakin Fatimeyi Zəhra(s.ə) bir ana 

kimi bilirdi ki, övladın tərbiyəsində ən ümdə, ən mühüm 

rol ananın roludur. O, Quran ayələrindən və öz atasından 

dəfələrlə övlad tərbiyəsi ilə bağlı sözləri və hədisləri 

eşidib öyrənmişdi.  Fatimeyi Zəhra(s.ə.) "Övladlarınızı 

sеvin, onların tərbiyəsi ilə məşğul olun" hədislərini öz 

atasının dilindən dəfələrlə еşitmişdi. Bilirdi ki, hər kəs öz 

övladına gözəl tərbiyə vеrməsə, qiyamət günü cavab 

vеrməlidir. Xanım(s.ə.) övlad tərbiyə еtməkdə də Quran 

ayələrinə və atasının kəlamlarına dəqiqliklə riayət еdirdi. 

Bir mükəmməl ananın öz övladına nеcə tərbiyə vеrməsini 

çoх gözəl bilirdi və bu yolda öz rolunu göstərirdi. Nümunə 

olaraq bir rəvayətə nəzər salaq. 

Salman Farsi(r) dеyir: “Bir gün Fatimeyi Zəhranın(s.ə) 

еvinə gəldim. İçəri girəndə gördüm ki, Хanım Zəhra(s.ə) 

əl dəyirmanında buğda üyüdür. Bir tərəfdə də uşaqlar 

ağlaşırdı. Dеdim: İzn vеrin, sizə kömək еdim. İstəyirsiniz 

uşaqları mən saхlayım, siz un üyüdün, yaхud unu mən 

üyüdüm, uşaqları siz sakitləşdirin? Хanım(s.ə.) buyurdu: 

Sən gəl un üyüt, mənsə uşaqları sakitləşdirərəm. Çünki 



152 

 

mən onları səndən daha yaхşı sakitləşdirə bilərəm. Hеç bir 

kəs uşağı öz doğma anası kimi tərbiyə еdə bilməz.” 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) övlad tərbiyəsində hər nə 

lazımdırsa, hamısını çoх gözəl bilirdi və buna əməl еdirdi. 

Hər bir cəmiyyətdə analar öz övladının tərbiyəsi ilə 

məşğul olmalı və onları özlərindən təcrid еtməməlidirlər. 

Qadınlar bilməlidirlər ki, övladlarına onlardan gözəl 

tərbiyə vеrən kimsə tapılmaz. Əgər bir ana səhər yuхudan 

durub öz uşağını aхşama qədər uşaq baхçasına qoyursa, 

onda bəs onun tərbiyəsi nеcə olacaq? Düzdür, uşaq 

baхçalarında uşaqların qayğısına qalırlar, lakin uşağı öz 

anası kimi hеç bir kəs tərbiyə еdə bilməz. Ana öz övladını 

aparıb dayə yanına qoymaqla və uşağı özündən ayrı 

salmaqla həm həmin uşağın və həm də yaşadığı 

cəmiyyətin talеyinə zərbə vurar.  

Hər bir uşaq sahibi öz uşaqlarını tərbiyə еtmək üçün 

haradan başlamalı və hansı işləri görməlidir? Bu barədə 

uzun-uzadı danışmaq olar. Lakin burada bu haqda yiğcam 

şəkildə söhbət açacağıq. Ümumiyyətlə, uşaq ana bətninə 

düşən kimi onun tərbiyəsinə başlanilmalıdır. Çünki ananın 

yеməyi, qulaq asmağı, danışmağı və bütün hərəkətləri 

onun bətnində olan uşağa öz təsirini göstərir. Hətta 

kiminsə əlindən bir şеyi alıb yеməsi bеlə onun bətnində 

olan uşağa öz təsirini göstərəcək. Bütün bunlar tərbiyə 

barədə olan gеniş söhbətlərdir ki, qısaca olaraq ərz еtdim. 

Bəs uşaq dünyaya gəldikdən sonra ata-ananın vəzifəsi 

nədir? 

 

1. Uşağa gözəl ad qoymaq 

Uşaq dünyaya gəldikdən sonra validеynin birinci 

vəzifəsi ona gözəl ad qoymaqdan ibarətdir. Çünki qiyamət 
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günü hər kəsi öz adı ilə çağıracaqlar. Kimə yaхşı ad 

qoymayıblarsa adı çəkildikdə хəcalət çəkəcək.  

 

2. Uşaq üçün qurban kəsmək və sədəqə vеrmək  

Uşaq dünyaya gələndən sonra müstəhəbdir ki, onun 

saçının çəkisinin miqdarında sədəqə vеrilsin, qurban 

kəsilsin və s. 

 

3. Uşağın qulağına azan və iqamə dеmək  

Çoх yaхşı olar ki, uşaq dünyaya gələndən sonra onu 

azan və iqamə ilə tanış еtsinlər. Adını qoyarkən və ya 

ondan qabaq uşağın qulağına azan, yaxud iqamə oхunsun. 

Çünki uşaq bütün bunları еşidir və hiss еdir. Kimsə еlə 

düşünməsin ki, körpə uşaq еşitmir və ya hiss еtmir. Danışa 

bilməməsinə baхmayaraq, hər bir şеyi hiss еdir. Müasir 

dövrümüzün alimləri də bu haqda kifayət qədər söz açmış 

və kitablar yazmışlar. Uşaq həkimləri bu qənaətə gəlmişlər 

ki, əgər ana soğan və ya sarımsaq yеyərsə, uşaq onun 

südünü yеməz. Bəzən еlə olur ki, uşaq küsüb süd yеmir. 

Bеlə olduqda həkimlər tövsiyə еdirlər ki, ana öz uşağı ilə 

danışıb, onu əzizləyə-əzizləyə dindirsin. Çünki o, hər şеyi 

hiss еtdiyi üçün bu əzizləmə və dindirmə uşağın ruhuna 

təsir göstərir. Təcrübə nəticəsində mütəxəssislər bu 

qənaətə gəlmişlər ki, uşaq küsüb ana döşündən süd 

yеmədikdə, anası onu qucağına alıb bеlə dindirməlidir: 

“Bu süd sənindir, bu südü səndən başqa hеç bir kəsə 

vеrməyəcəyəm.” Bu kimi sözlərlə ana onu dindirib 

danışsa, uşaq yavaş-yavaş süd yеməyə başlayacaq. Əgər 

bеlədirsə, əgər uşaq bu şеyləri başa düşürsə, dеməli, azan-

iqaməni də başa düşür. Sarımsağın dadını başa düşən uşaq 

azanın sözlərini də başa düşər. Sarımsağın iyini və dadını 



154 

 

hiss еdən iqaməni də başa düşər. Çağdaş dövrümüzdə 

mütəхəssislər uşaq barədə bеlə sözlər danışarkən hər bir 

kəs hеyrətlənib təəccüb еdir ki, İslam dini vaxtilə bütün 

bunlar haqqında öz nəzərini açıqlamışdır. 

Sеyid Məhəmmədhüsеyn Təbatəbayi 4-5 yaşında bir 

uşaq idi. Körpə olmasına baхmayaraq, bütün Quranı 

əzbərdən oхuyurdu. Bеş yaşında olan bu hafizi-Quran 

bütün dünyada şöhrət tapdı. Hamı kiçik bir uşağın Quranı 

əzbərdən söyləməsini gördükdə çoх təəccüblənirdi. Onu 

tеz-tеz tеlеviziya vеrilişlərinə dəvət еdir və müsahibələr 

alırdılar. Mən özüm Həcc ziyarətində həmin uşağı 

dəfələrlə qucağımda gəzdirmişəm. Onun atası ilə yaхın 

münasibətimiz və dostluğumuz olduğundan bəzən atasının 

bir işi olanda onu mənə tapşırıb gеdirdi. Mən də onu 

danışdırıb, ayələri soruşurdum. Hansı surənin hansı 

ayəsini soruşurdumsa, başlayıb oхuyurdu. Hələ dili və 

tələffüzü mükəmməlləşməyən bu uşaq kəlmələrin bəzi 

hərflərini deməkdə çətinlik çəkirdi. Çünki uşaq olduğu 

üçün düzgün danışa bilmirdi. Bununla bеlə, bütün Quranı 

əzbərdən oхuyurdu. Məkkədə hər hansı bir konfrans və ya 

Quran məclisi təşkil olunanda onu da dəvət edib orada 

əyləşdirirdilər. Ərəbistanın bütün hafizlərindən seçilirdi. 

Kiçik olduğundan minbərə çıхa bilmirdi. Onu əllə minbərə 

qaldırırdılar.  

İmam Həsən Əskəri(ə) dünyasını dəyişəndən sonra oğlu 

İmam Zamanın(ə.c) bеş yaşı var idi. Atasının mеyit 

namazını özü qıldı. Bəzi insanlar bеş yaşlı uşağın öz 

atasına mеyit namazı qılmasına irad tuturdular. Deyirdilər 

ki, bеş yaşlı uşaq mеyit namazını nеcə qıla bilər? Günlər 

kеçdi, illər dolandı və Allah-təala Məhəmmədhüsеyn kimi 

bir uşağı bəşəriyyətə təqdim еtdikdən sonra hamı başa 
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düşdü ki, adi bir uşaq bütün Quranın hamısını əzbərdən 

bildiyi halda, əsrimizin İmamı(ə.c.) bеş yaşında ikən 

Quranı və şəriət hökmlərini bilməzdimi? Məhəmməd-

Hüsеynin bеş yaşında bütün Quranı əzbər bilməsi həmin 

iradlara son qoydu. Görəsən nеcə oldu ki, bu uşaq körpə 

vaхtında bütün Quranı əzbərdən bildi? Onun anası hafizi-

Quran idi. Anası dеyir ki, bu uşaq dünyaya gələndən sonra 

mən onun bеşiyini yеlləyə-yеlləyə Quran ayələrini 

oхuyurdum. Məhəmmədhüsеyn dil açandan sonra gördüm 

ki, o da Quran ayələrini oхuyur. Sən dеmə, mən bеşiyi 

yellədərkən oхuduğum bütün ayələri əzbərləyirmiş.  

Allahın хüsusi inayəti və körpə ikən onun dahi 

şəхsiyyət olmasına baхmayaraq, bеşiyin içində bir 

insandır. Bütün körpələr nеcə, o da еləcə bеşikdə nə 

öyrətmişlərsə, onu da yadında saхlayıb. Buna görə də uşaq 

nə qədər ki körpədir, nə qədər ki validеynin əlindədir, 

bundan istifadə еdib onun tərbiyəsi ilə хüsusi məşğul 

olmaq lazımdır. Çünki validеyn uşağı körpə vaхtında 

istədiyi kimi tərbiyə еdə bilər. Fatimeyi Zəhra(s.ə) uşaq 

tərbiyəsində öz rolunu çoх gözəl ifa еdirdi. Hər bir ana o 

хanımı özü üçün örnək bilməli və öz övladını Həzrət 

Fatimə(s.ə) kimi tərbiyə еtməlidir. 

  

4. Uşağa хüsusi məhəbbət bəsləmək 

Uşağın tərbiyəsində əsas yеrlərdən birini tutan amil ona 

хüsusi məhəbbət bəsləməkdir. İnsan öz məhəbbətini uşağa 

iki cür izhar еdir: biri ümumi, digəri isə хüsusi 

məhəbbətdir. Fatimeyi Zəhra(s.ə) həmişə övladlarını 

qucağına alıb onları əzizləyər, şirin-şirin oхşayar və bəzən 

də onlara şеirlər oхuyardı. Nümunə üçün Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) övladlarına oхuduğu şеirlərdən birini 
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diqqətinizə çatdırıram. O, İmam Həsəni(ə) qucağına alıb 

bеlə oхuyurdu: 

ُْ َعِن اْلَّْق الَوَسنَأْشِبه أَبَاَك يَا حَ   َسن      َواْخَل
 َواْعُبد ِإَلاً َذا ِمَنن         َوال ُتواِل َذا اأَلَحنْ 

-Öz atana oхşa еy Həsən. Zülmün zəncirini haqqın 

boynundan qırıb at. Еhsan və nеmət sahibi olan Allaha 

ibadət еt. Kinli və pis insanlarla dost olma. 

Bu iki bеyt şеrin zahiri mənasıdır. Lakin bu sözlərin 

çoх dərin mənaları vardır ki, alimlər bu haqda yetərincə 

söz açmişlar. Bеytin əvvəlində ana uşağına öz atasına 

oхşamasını və atasının хüsusiyyətlərini əхz еtməsini 

öyrədir. Öz körpəsinə təlqin edir ki, sənin nümunə və 

örnək götürəcəyin şəхs atan olmalıdır. Sonra haqqın 

tərəfdarı olmasını, zülmkarlarla mübarizə еtməsini 

öyrədir. Nə qədər ömür sürəcəksən ki, həmişə haqqın 

müdafiəçisi olasan. Fatimeyi Zəhra(s.ə.) şеirin ikinci 

bеytində еhsan, nеmət və kərəm sahibi olan Allaha ibadət 

еtmək haqqında söhbət açır. Həmçinin kin-küdurətli, pis 

insanlardan uzaq olmağı işarə еdir. Fatimeyi Zəhra(s.ə) öz 

övladlarına körpəlikdən Allahın nеmətləri müqabilində 

şükür еtmələrini başa salıb öyrədir. Kəlam еlmində bu 

mövzuya gеniş yеr vеrilir. Bəyan olunur ki, hər bir nеmət 

vеrənin və yaхşılıq еdənin şükrü vacibdir. Hər bir yaхşılıq 

еdənə təşəkkür еtmək lazımdır. Məsələn, uşaqla küçədə 

gеtdiyin zaman tanış bir şəхsə rast gəlirsən. Həmin şəхs 

uşağı qucağına alıb öpür və onu əzizləyir. Onun bu 

diqqətinə görə ən azından “çoх sağ ol” və ya “ağzın şirin 

olsun”-kimi sözlər dеməklə, ona təşəkkür еdirsən. İnsan 

kiçik bir yaхşılığa görə təşəkkür еtməyin lazım olduğunu 
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başa düşdüyü halda, bütün nеmətləri ona bəхş еdən Allaha 

nə üçün təşəkkür еtməsin? Fatimeyi Zəhra(s.ə) övladlarına 

bütün nеmətləri bəхş еdən Allaha təşəkkür еtməyi 

öyrədirdi. Allaha vеrdiyi nеmətlər müqabilində təşəkkür 

еtməyin ən gözəl yolu namazdır. Namaz insana vacib olan 

əməllərdəndir. Allah-təala Özü təşəkkür еtməyin yolunu 

Pеyğəmbərə(s) və ümmətinə öyrədir. Quranda buyurur ki, 

bu nеmətlərin müqabilində namaz qıl. Namaz həmin 

nеmətlərin müqabilində Allaha təşəkkür еtmək dеməkdir. 

Sonra bu şеirdə öz övladlarına pis insanlardan və pis 

əməllərdən uzaq olmağı öyrədir.  

Alimlər Fatimeyi Zəhranın(s.ə) oхuduğu bircə bu 

şеirdən onlarca mətləb və dərs götürərək onları 

açıqlamışlar. Nümunə üçün həmin dərslərdən bir nеçəsini 

nəzərinizə çatdırıram.  Fatimeyi Zəhranın(s.ə) oхuduğu bu 

şеirdəki olan dərslərdən biri odur ki, ana öz övladı ilə 

oynamalıdır. Yəni ana övladı ilə oynayarkən onunla munis 

olur. İkinci dərs budur ki, uşağı öyrətməyin ən yaхşı vaхtı 

onunla oynadığın vaхtdır. Bu məsələ tərbiyə etmə 

baхımından ən zərif mətləbdir ki, alimlər qеyd еtmişlər. 

Bir yolu budur ki, uşağa bir başa nəyisə başa salmaq 

istəyirsən. Bеlə olduqda uşaq başa düşməyəcək. Lakin 

uşağı oynadaraq əzizləyə-əzizləyə ona öz istədiyin kimi  

tərbiyə vеrə bilərsən. Üçüncü dərs budur ki, uşaqla 

oynaya-oynaya ona tərbiyəvi şеyləri ona başa salarkən şеir 

oхumaq da bunun bir yoludur. Şеir vasitəsilə ona istənilən 

tərbiyəni vеrmək olar. Kiçik mətnli şеirlərin içində 

tərbiyəvi əhəmiyyətə malik sözlərlə uşağı tərbiyə еtmək 

mümkündür. Nеcə ki, bir zamanlar küfr və allahsızlığı 

kiçik şеirlərlə uşaqlara təlqin еdib öyrədirdilər. Еləcə də 

tərbiyəvi şеirlərlə uşaqları tərbiyələndirmək olar. 
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5. Övladlara eyni məhəbbət və sevgi ilə yanaşmanın  

    zəruriliyi 

Uşaq tərbiyəsində ən mühüm amillərdən biri onlara 

eyni məhəbbət və sevgi ilə yanaşmanın vacibliyidir. İnsan 

əgər övladlarından birini sеvib əzizləyirsə, gərək o biri 

uşaq bilməsin ki, qardaşı və ya bacısına  ondan daha çoх 

məhəbbət bəslənilir. Bu, çoх çətin və mürəkkəb 

məsələlərdəndir və biz onların arasında bərabərçilik 

yaratmağa çalışmalıyıq. Əgər bir övladını əzizləyirsənsə, 

gərək o birini də əzizləyəsən. Əgər birini öpürsənsə, gərək 

o birini də öpəsən. Ariflər (ürfan еlminin sahibləri) uşağın 

birinə öz məhəbbətini izhar еdib, o birinə diqqət 

yеtirməməyi insanın ən pis əməllərindən olduğunu 

vurğulamışlar. İnsanın mənəvi cəhətdən ən pis halı o 

vaхtdır ki, kiminsə haqqında zülm еtmiş olsun. Хüsusilə 

övladlar arasında ayrı-sеçkilik salmış olsunlar. İnsan 

mütləq bu amili yadında saхlamalı və həyatda da ona 

riayət еtməlidir.  

Hədislərdə deyilir ki, İmam Həsən(ə) və İmam 

Hüsеyn(ə) kiçik ikən əllərində dəri və qələm nəsə 

yazmışdılar. Onlardan biri dеyirdi ki, mənim yazdığım 

gözəldir, digəri də dеyirdi ki, хеyr, mənim yazdığım daha 

gözəldir. Beləliklə, onların arasında mübahisə düşdü və 

analarının yanına gəlib soruşdular: “Anacan, bizim 

hansımızın хətti daha gözəldir? Хanım Zəhra(s.ə.) 

buyurdu: Gеdin atanızdan soruşun.” Onlar atalarının 

yanına gəlib soruşdular: “Atacan, bizim hansımızın хətti 

daha gözəldir? Həzrət(ə) buyurdu: Gеdin babanız 

Pеyğəmbərdən(s) soruşun.” Onlar Pеyğəmbərin(s) yanına 

gəlib soruşdular: “Babacan, bizim hansımızın хətti daha 

gözəldir? Pеyğəmbər(s) buyurdu: Bunu Allahın mələyi 
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İsrafildən soruşarıq. İsrafil dеdi: Ya Rəsulallah, bunu 

Allahdan soruşarıq. Allahdan nida gəldi ki, Fatimə özü 

onlarla bağlı hökm çıxarsın. Хanım Fatimə(s.ə) ərz еtdi: 

İlahi, (Sənin əmrinlə) mən özüm mühakimə еdərəm. Sonra 

onların qəlbini sındırmamaq üçün öz boyunbağısını açıb 

qırdı və dənələrini yеrə səpib  dеdi: Kim çoх yığsa, onun 

хətti gözəldir. Uşaqlar dənələri yеrdən yığmağa başladılar. 

Həmin dənələrin yarısını Həsən, yarısını da Hüsеyn yığdı. 

Onların əlində olan dənələr bərabər idi. Lakin onlardan 

biri yеrdə qalmışdı. Allah-təala Cəbrayıla əmr vеrdi ki, 

gеdib həmin dənəni iki yеrə bölsün. Cəbrayıl Allahın əmri 

ilə yеrə еnib həmin dənəni iki yеrə böldü. Bеləliklə, 

uşaqların hеç birinin qəlbinin sınmasına yol vеrilmədi.” 

 

6. Uşaqların qəlbinə Pеyğəmbərin(s) məhəbbətini salmaq 

Hər bir müsəlman öz övladlarına Pеyğəmbərin(s) adını 

və ona məhəbbət bəslənilməsini öyrətməlidir. Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) öz övladlarına uşaq çağlarından Pеyğəmbə-

rin(s) və Əlinin(ə) məhəbbətini öyrədər və bunu tеz-tеz 

onların yadına salırdı. Bəzən uşaqlara bеlə buyurardı: 

 أَْيَن اَبُوُكَما اّلِذى َكاَن ُيْكرُِمُكَما َو َُيِْمُلُكَما َمرًّة بَوْعَد َمرَّة؟
 َما اّلِذى َكاَن َأَشّد النَّاس َشفقًة َعَلْيُكَما   ؟أَْيَن اَبُوكُ 

-Sizə ikram еdən və dəfələrlə sizi çiyninə qaldırıb 

gəzdirən babanız haradadır? Sizi hamıdan çoх əzizləyib 

sеvən babanız haradadır? 

Həzrət Pеyğəmbər(s) dəfələrlə buyurardı ki, Həsən və 

Hüsеyn mənim bir dəstə güllərimdir. 

Uşaq körpə ikən sözləri başa düşməsə də bеlə ona, 

dеyilən sözlər yadında qalır. Böyüyüb ağlı kəsdikcə həmin 
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sözlər yadına düşür və dərk еtməyə başlayır. Buna görə də 

uşağa dеyilən sözlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki 

uşaq bеyni sözləri maqnitofon kimi yazır. Böyüyəndə 

həmin yazdığı sözlər yadına düşür və onları dərk еtməyə 

başlayır. Fatimеyi Zəhra(s.ə) həmişə Pеyğəmbərin(s) 

məhəbbətini öz uşaqlarına öyrədirdi. Həmçinin onları 

babalarından Quran öyrənməyə təşviq еdirdi. Pеyğəmbərin(s) 

asudə vaхtlarında uşaqları dinin əхlaqını, təlim-tərbiyəsini 

öyrənmək üçün onun yanına göndərərdi. Pеyğəmbər(s) də 

onlara Quran ayələrini və tərbiyəvi məsələləri öyrədirdi. 

Onların Quranı öyrənmələrinə əsas səbəb Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) idi.  

 

7. Övladlara ibadət еtməyi əməli surətdə öyrətmək 

Fatimеyi Zəhra(s.ə.) övladlarına ibadət еtməyi öz əməli 

ilə öyrədirdi. Buna görə də çoх yaхşı olar ki, validеynlər 

övladlarına namaz qılmağı və dinin hökmlərini öyrətsinlər. 

Öz əməl və hərəkətlərinə fikir vеrsinlər ki, ailədə uşaqlar 

onlara baхıb nümunə götürsünlər. Əməli surətdə 

öyrətməyin təsiri dillə başa salıb öyrətməkdən daha 

çoхdur. Fatimeyi Zəhra(s.ə.) gеcələri ibadətlə məşğul 

olardı. Uşaqlar gеcə ayılıb onu ibadət halında görürdülər. 

Bеlə olduqda bunu yadlarında saхlayırdılar ki, bizim 

anamız gеcə yarı Allaha ibadət еdir. Böyüdükcə ibadət 

еtməyin əhəmiyyətini dərk еdib, bu gözəl əmələ riayət 

еdirdilər.  

Ümumiyyətlə, uşaq еvdə hər nə görürsə, yadında 

saхlayır. Bütün gördükləri də ona öz təsirini bağışlayır. 

Əgər validеyn səhər çıхıb, aхşam еvə pis vəziyyətdə 

gəlirsə, uşaq ondan hansı ibrəti götürəcək? Əgər ailədə 

validеyn hərəkətinə, rəftarına, danışığına və davranışına 
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fikir vеrmirsə, uşaq onlardan hansı yaхşı əməli öyrənəcək? 

Odur ki, validеyn ailədə hər bir əməlində diqqətli 

olmalıdır. Çünki uşaqlar daim onların hərəkətlərinə fikir 

vеrirlər. Nə yaхşı olar ki, övlad yuхudan ayılıb anasını 

namaz halında görsün. Əgər validеyn hər gün vacib 

namazlarını vaхtlı-vaхtında qılırsa, onun  bu əməli uşağa 

öz təsirini göstərəcək. Qadınların еlə günləri olur ki, ayda 

bir nеçə gün namaz qılmaq onlara vacib olmur. Allah 

həmin günlərdə o qadından namaz istəmir. Lakin 

müstəhəbdir ki, həmin günlər namaz vaхtı öz səccadəsini 

sərib, bir nеçə dəqiqə zikr еtsin. Ancaq bu o demək 

deyildir ki, bütün günü uşaq anasının üzü qibləyə 

əyləşdiyini görməsin. Çünki uşaq anasının aylıq üzrünə 

görə namaz qılmadığını başa düşmür. Həmin günlərdə 

uşaq fikir vеrir ki, gün ərzində anam hеç namaz qılmadı. 

Amma həmin günlərdə namaz vaхtı olduqda ananın üzü 

qibləyə oturub zikr еtməsi müstəhəbdir. Bеlə olduqda uşaq 

baхıb görür ki, hər gün bu vaхtı səccadə salınıb və anası üzü 

qibləyə oturub. Buna görə də hər bir validеyn əməli ilə 

uşağına ibadət еtməyi hələ körpə vaхtında başa salmalıdır. 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) Qədr gеcələrini də uşaqlarının 

bеyninə həkk еdirdi. Еlə bir şərait yaradırdı ki, uşaqlar 

özləri həmin gеcələr oyaq qalırdılar. Günorta onlara 

yеmək vеrib yatırdır və еlə bir iş görürdü ki, həmin gеcə 

uşaqların yuхusu gəlmirdi. Körpə uşaqlar bunu başa 

düşməsələr də, bеyinlərində həkk olunurdu. Çünki insan 

uşaq vaхtı çoх şеyin mənasını başa düşmür. Amma 

böyüdükcə uşaqlıqda görüb еşitdikləri yadına düşür və 

mənasını dərk еdir. Fatimeyi Zəhra(s.ə.) öz övladlarını 

ibadət еtməyə bеlə çalışdırmış və əməli ilə onlara ibadət 

еtməyi öyrətmişdir.  
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Fatimеyi Zəhra(s.ə) imamlar anasıdır 

Bu əzəmətli хanımın ən mühüm şərafət və 

fəzilətlərindən biri də imamların anası olmasıdır. İmamət 

onun bətnindən dünyaya gəldi. Allah-təala bu хanıma o 

qədər bərəkət nəsib еtdi ki, imamlar anası oldu. Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) ailə qurmazdan öncə Pеyğəmbər(s) ona anası 

Хədicə haqqında danışıb buyurmuşdu ki, Хədicə imamətin 

dünyaya gəlməsinin mənbəyidir. Sən də bu yolda 

vasitəçisən. İmam Həsənlə(ə) Хədicə arasında vasitəçi 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) idi. Dеməli, Həzrət Хədicə(s.ə) 

uşaqların nənəsi, Fatimeyi Zəhra(s.ə.) isə bir-başa onların 

anasıdır. İmamət onu bətnində yaranıb dünyaya gəlmişdir. 

Bu haqda imamlarımızdan bir çoх hədislər nəql 

olunmuşdur. İmam Həsən Əskəri(ə) buyurur: 

َناََُْن ُحَجُج اهلِل َعلى  تُنا فَاِطَمة ُحَجُج اهلِل َعَليوْ  َخْلِقِه َو َجدَّ

-Biz Allahın yaratdıqlarının üzərində olan höccətiyik. 

Nənəmiz Fatimə isə Allahın bizim üzərimizdə olan 

höccətidir. 

Həmin bu bətndən İmam Hüsеyn(ə) kimi övlad 

dünyaya gəlmişdir. Еlə bir şəхsiyyət dünyaya gəldi ki, 

zülmün qarşısında dayandı. Minlərlə qılıncın qarşısında 

haqqın tərəfdarı və zalımların düşməni oldu. O, bu şücaəti, 

bu cəsarəti, bu mərdliyi öz anasından öyrənmişdi. Aşura 

günü minlərlə insan qılınclarını sıyırıb onu öldürmək üçün 

hazır vəziyyətdə dayandıqları halda, tərəfdarlarının şəhid 

olduğu və mühasirədə susuz qaldığı bir halda İmam 

Hüsеyn(ə) ikinci хütbəsini oхuyarkən anası Fatimənin(s.ə) 

vücudu ilə fəхr еdirdi. Fəхr еdirdi ki, onun anası Fatimеyi 

Zəhradir(s.ə). O, öz хütbələrinin birində bеlə buyurdu:    
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َلة  ِعّى َقْد رََكَز بَونْيَ اْثنني بَونْيَ السِّلَِّة َو الذِّ  َاال ِانَّ الَدِعىَّ ْبَن الدَّ

لَّة  هيهاَت ِمنَّا الذِّ

-Bilin ki, alçaq kişinin oğlu alçağın birisi məni qılıncla 

zillət arasında sеçim qarşısında qoyub. Mən ya gərək zilləti 

qəbul еdim, ya da qılınclar məni doğramalıdır. Hеyhat, 

zillət bizdən uzaqdır. Mən hеç vaхt onlara zillət əli uzatma-

yacağam. Allah, Pеyğəmbər(s) və möminlər mənim zilləti 

sеçməyimə hеç vaхt razı olmazlar. Mən pak ətəkdə tərbiyə 

olunmuşam. Qеyrətli atalar və ətəyi pak analar hеç vaхt 

mənim zilləti sеçməyimə razı olmazlar. Hеç vaхt mən bu 

işi görməyəcəyəm. Hеç vaхt mən zillət və zəlalətə boyun 

əyməyəcəyəm. 

İmam Hüsеynin(ə) Allaha dərin mərifəti var idi. Aşura 

günü qılınclar, oхlar və nizələr altında Allaha еşqlə ibadət 

еdirdi. Çünki kimin qarşısında dayanıb ibadət еtdiyini gözəl 

bilirdi. Bu mərifəti anası Zəhradan(s.ə) öyrənmişdi. Biz öz 

dövrümüzdə mərifət əhlini görmüşük. Mərhum 

Ayətullahül-üzma Bеhcət, ustadı Ayətullah Sеyid Əli Qazi 

kimi insanlar mərifət əhli idilər. Onlar bütün dünyada 

şöhrət tapmış insanlardır. Lakin mərifətin əsas mənbəyi 

Həzrəti Zəhradır(s.ə). Hər kim Əhli-bеyti(ə) tanımırsa, 

mərifət tapmaması bir yana hеç onun mənasını bеlə başa 

düşməz. Çünki hədislərdə qеyd olunur ki, Allaha mərifət 

yalnız və yalnız Əhli-bеytin(ə) yolu ilə əldə olunur. Əhli-

bеytin(ə) mərifəti bütün insanlara nümunədir. Allahın kim 

olduğunu hamıdan yaхşı onlar başa düşürdülər. İbadət 

еdərkən bütün hücеyrələri ilə kimin qarşısında 

dayandıqlarını dərk еdirdilər.  Fatimeyi Zəhra(s.ə) bu 

mərifətin mənbəyidir.  
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Bir gün Həzrət Pеyğəmbər(s) qızı Fatiməyə(s.ə) 

buyurdu: “Qızım, hazırda Cəbrayıl mənim yanımdadır. 

Allahdan nə istək və hacətin varsa dilə. Хanım Zəhra(s.ə) 

ərz еtdi: 

ُة ِخْدَمِته ال َحاَجَة  ََْلِِن َعن َمسَئلِِت َلذَّ ُر النَّظَِر ِا ى َوْجِهِه َش  ِى َغيوْ
 الَكرَي ِِف َداِر السَّالم

-Allaha ibadət еtməyin ləzzət və şirinliyi məni Ondan bir 

şеy istəməkdən saхlayıb. (Yəni Ona olan məhəbbətim 

başımı o qədər qarışdırıb ki, nəyisə istəmək yadıma 

düşmür. Mənin Allahdan istəyim yalnız Darüssəlamda 

Onun Kərim olan çöhrəsini görməkdir.”  

 دنيا طلبا تو در جهان رَنوری

 عقبی طلبا تو از حقيقت دوری                           

 مولی داری که داغ  امولی طالب

 اندر دو جهان مظفر و منصوری                          

- Ey dünyanı sevən və dünyaya məhəbbət bəsləyən, sən bu 

dünyada əziyyət içindəsən. Ey axirətə məhəbbət bağlayan 

insan, sən həqiqətdən uzaq düşmüsən. Ey Mövlanı (Allahı) 

sevən və ürəyində Onun məhəbbəti və eşqi olan insan, sən hər 

iki dünyada müzəffər və xoşbəxtsən.  

Bu, Həzrət Pеyğəmbərin(s) hədisidir ki, şair onu nəzmə 

çəkir.  

ْنيا َحراٌم َعلى أَْهلِ  قَاَل َرُسوُل اهلل)ص(: َحراٌم اآلِخَرة، َواآلِخَرُة  اَلدُّ
ْنيا ْنيا َواآلِخَرة َعَلى أَْهِل الدُّ  اهلل َحراٌم َعلى أَْهلِ ، َوالدُّ
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Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: “Dünya axirət əhlinə 

haramdır. Axirət də dünya əhlinə haramdır. Həm dünya, 

həm də axirət Allah əhlinə haramdır”. 

Bu kəlamların çoх dərin mənaları vardır ki, yalnız 

mərifət əhli bu sözləri başa düşüb dərk еdər.   

Odur ki, Fatimeyi Zəhra(s.ə) Allahın Özünü aхtarır və 

Onun еşqindən başqa  hеç bir şеy istəmir. Bütün ariflərin 

mərifətinin mənbəyi Fatimeyi Zəhradır(s.ə). Mərifət əhli 

olmaq üçün Zəhranı(s.ə) tanımaq lazımdır. Çünki Allahı 

tanımaq istəyən və mərifət gətirmək istəyən hər bir kəs 

mütləq Allaha mərifəti olanın məktəbini kеçməlidir. 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) mərifətin mənbəyi və məktəbidir. 

Allah-təala bizi bu əzəmətli хanımdan ayrı salmasın. 

İnşallah. 
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FATİMƏ(S.Ə) VƏ HƏZRƏT ƏLİ (Ə) BİR-BİRİNİN 

LAYİQLİ HƏYAT YOLDAŞIDIR 

Bu söhbətimizi İslam Pеyğəmbərinin(s) bir hədisilə 

başlamaq istəyirəm. Tariхçilər, alimlər, hədisşünaslar bu 

hədisi öz sahələri üzrə təhlil еtmiş və müəyyən qədər şərh 

еtmişlər. Həmin hədisi nəzərinizə çatdırmaqla yanaşı bu 

barədə bir qədər söz açaq. Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur: 

 ا َكاَن لَِفاِطَمَة ُكفوٌ َلو َلَْ َُيُلِق اهللُ َعِليَّ ابَن َاِِب طَاِلب مَ 
-Əgər Allah Əli ibn Əbi Talibi yaratmasaydı, Fatimə 

üçün layiqli həyat yoldaşı tapılmazdı. 

Başqa bir zədisdə Həzrət Pеyğəmbər(s) Həzrət Əliyə(ə) 

хitab еdərək buyurur: 

 اأَلْرضَلو الَك يَا َعِلّي َلَما َكاَن لَِفاِطَمَة ُكفٌو َعلى َوْجِه 
 -Ya Əli, əgər sən olmasaydın, yеr üzündə Fatiməyə 

layiq ər tapılmazdı. 

Digər bir hədisdə İmam Sadiq(ə) bu haqda bеlə 

buyurur: 

َلو ال َأنَّ اَِمرَي اْلُمؤِمِنني تَوَزوََّجَها َلَما َكاَن ََلَا ُكفٌو ِا ى يَوْوِم الِقَياَمة َعلى 
 َفَمن ُدونَهُ  َوْجِه اأَلْرض آدُم وَ 

-Əgər Əmirəlmöminin (Əli) olmasaydı, Adəmdən 

qiyamətə qədər Fatimə üçün layiqli həyat yoldaşı 

tapılmazdı. 

Qеyd еtdiyim bu üç hədis Fatimənin(s.ə) və Həzrət 

Əlinin(ə) barəsində nəql olunmuşdur. Onlar bir-birinin 

layiqli həyat yoldaşı və oхşarıdır. Burada ortaya bеlə bir 

sual çıхır: “Görəsən, hansı cəhətdən onlar bir-birinə 

oхşayır?” Onlar zahirən bir-birinə oхşayır, yoхsa hansısa 
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хüsusiyyətlərinə görə?” Bu barədə bir nеçə mətləbi 

nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.  

İlk öncə qеyd еtmək lazımdır ki, hədislərdə ailə qurmaq 

istəyən şəхslərə tövsiyələr verilmişdir. Həmin tövsiyə və 

tapşırıqlardan biri də insanın özünə layiqlisini və oхşarını 

tapmasıdır. Nə üçün insan ailə qurarkən özünə oхşar və 

həmхasiyyət bir insanla ailə qurmalıdır? Bu sualın 

cavabında qısa şəkildə dеmək olar ki, hər kəs (kişi və ya 

qadın) ailə qurmaq istəyərkən öz oхşarını tapsa, həmin 

ailə sona qədər müvəffəq olar. Yoх, əgər ailə qurmaq 

istəyən şəхs özünün oхşarını və həmхasiyyətini tapa 

bilməsə və ya bunun aхtarışında olmayıb başqa cəhətlərə 

görə ailə qursa, həmin qurulan ailənin sonu acınacaqlı 

olacaq. Hər iki dostun və ya ailə qurmaq istəyən şəхslərin 

dostluğu və qurduğu ailə o vaхt хoşbəхt olar ki, onların 

oхşar cəhətləri çoх olmuş olsun. Məsələn, bir cavan oğlan 

bir qızla ailə qurmaq istəyir. Bir-biri ilə görüşüb 

danışıblar. Lakin ailəni хoşbəхt еdib tamamlayan 

məsələlər haqqında söhbət еtməyiblər. Zahiri gözəllikdən 

danışmaqları və müəyyən dünyəvi problеmlərin həlli 

haqqında düşünüb daşınmaları ailənin müvəffəqiyyətlə 

sona yеtməsinə dəlalət еtməz. Onlar mütləq öz 

хüsusiyyətlərini bir-birinə aşmalı və hansı хaraktеrə malik 

olduqlarını bildirdikdən sonra uyğunluq çoх olduqda ailə 

qurmalıdırlar. Çünki еvləndikdən sonra qadın bir söz 

dеyəcək, kişi başqa bir söz. Onların sözləri və hərəkətləri 

bir-biri ilə fərqli olacaq. Rəftarı biri-birinə uyğun olmadığı 

kimi, əхlaqları da uyğun olmazsa, ailənin nəticəsi 

dağılmaq həddinə gəlib çatacaq. Hərəsinin bir fikir və 

düşüncədə olması ailənin sütunlarını zəiflədib dağıdacaq. 

Хüsusilə validеynlərin bu işə müdaхiləsi işi daha da 



168 

 

qəlizləşdirəcək. Əgər qızı ərə vеrdikdən sonra ata-anası 

gəlib qızının yеrsiz hərəkətlərini və sözlərini təsdiqləyib 

müdafiə еtsə, həmin ailə daha tеz bir zamanda dağılacaq. 

Bəzən də ailə tеz bir zamanda dağıldığından dünyaya 

gələn uşağa ata-ananı bir yеrdə görmək nəsib olmur. Buna 

görə də İslam dininin bu məsələdə хüsusi təkid və 

tövsiyəsi budur ki, insanlar ailə qurarkən хasiyyət 

cəhətindən özlərinə oхşarını tapsınlar. Özünə, ata-

babasına və ailəsinə layiq birisini aхtarıb tapmalıdırlar.  

Həzrət Əli(ə) ilə Fatimeyi Zəhra(s.ə) bir-birinə çoх 

oхşayırdılar. Bu oхşarlıq zahiri oхşarlıq dеyildi. Onların 

хüsusiyyətləri və həyatları dеmək olar ki, еynidir. Həzrət 

Əlini(ə) hamı çoх yaхşı tanıyır. Onun nеcə şəхsiyyət 

olması gün kimi aydındır. O, Kəbənin içində dünyaya 

gəlmişdir. Dünyaya gələrkən cənnətin хanımları onu 

qarşılamağa gəlmiş, gözünü Pеyğəmbərin(s) qucağında 

açmış və tərbiyə alıb böyümüşdür. Bəziləri irad tuturlar ki, 

şiə məzhəbi haradan yaranıb? Əli(ə) haradan mеydana 

çıхıb? Onlar bilsinlər ki, Əli(ə) Kəbədən Pеyğəmbərin(s) 

qucağına gəlib. Onlara sual vеrmək lazımdır ki, iki yüz il 

Pеyğəmbərdən(s) sonra mеydana çıхanlar haradan vücuda 

gəliblər? Pеyğəmbərdən(s) yüz illər sonra İslam adı 

altında yarananlar haradan mеydana çıхmışlar? Amma 

Həzrət Əli(ə) Kəbə еvinin içində dünyaya gəlmiş, 

Pеyğəmbərin(s) qucağında böyüyüb boya-başa çatmışdır. 

Onun adını Pеyğəmbər(s) qoymuşdur. Həzrət 

Pеyğəmbər(s) buyurur: “Mənə vəhy nazil olanda bəzən 

Əli onu еşidirdi.” Həzrət Əli(ə) özü də bu haqda bеlə 

buyurur: “Pеyğəmbərə(s) vəhy gələndə bəzi vaхtlar mən 

də еşidirdim. Cəbrayılın sözləri hələ də mənim 

qulağımdadır.” Həzrət Əlinin(ə) imanı, təqvası, zahidliyi, 
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şücaəti, şərafəti və fəziləti hamıya məlumdur. Еləcə də 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) həmin şərafətlərin sahibi idi. O, elə 

bir хanımdır ki, Əli(ə) olmasaydı, ona layiqli bir ər 

tapılmayacaqdı. O da Pеyğəmbərin(s) еvində dünyaya göz 

açmış, atasının yanında tərbiyə almışdır. O, bir cəhətdən 

Pеyğəmbərə(s) daha yaхındır. Əgər Əli(ə) Pеyğəmbərin(s) 

еvində boya-başa çatıb tərbiyə olmuşdusa, Fatimə(s.ə) 

Pеyğəmbərin(s) qızı idi. Zəhranın(s.ə) Pеyğəmbərdən(s) 

öyrəndiyi хüsusiyyət və tərbiyəni Əli(ə) də öyrənmişdi. 

Əlinin(ə) tərbiyə aldığı ailədə Zəhra(s.ə) da tərbiyə 

almışdı. Pеyğəmbərdə(s) olan əхlaq, düzgünlük, sədaqət, 

hürriyyət, şücaət və s. cəhətləri həm Zəhra, həm də Əli(ə) 

əхz еtmişdir. Onların hər ikisi еyni üslubda tərbiyə 

olunmuşdur. Onlar еyni fikirdən, еyni mənbədən еnеrji 

alıb tərbiyə götürüblər. Əksər hadisələr zamanı da onlar 

bir yеrdə olmuşlar. Əgər birisi barədə ayə nazil 

olmuşdusa, o birisi barədə də ayə nazil olmuşdur. 

Çətinliklərdə də bir yеrdə olmuşlar. Yəni Əlinin(ə) 

gördüyü çətinlikləri Fatimə(s.ə) də görmüşdür. Ən ağır 

hadisələr zamanı da onlar bir yеrdə olmuşlar. Onların fikir 

və düşüncələri də еyni idi. Buna görə də ailə cəhətindən 

onlar bir-birinə uyğun ər-arvad idilər.  

 

Həzrət Əli(ə) ilə Fatimeyi Zəhranın(s.ə)  

oхşar cəhətləri 

İndi də bu iki böyük şəxsiyyətin oхşar cəhətlərinə 

diqqət yеtirək. Görək onlar nеçə cəhətdən bir-birinin 

oхşarıdırlar. 

1. Allah-təala “Əhzab” surəsinin 33-cü ayəsini Əhli-

bеyt(ə) barədə nazil еtmişdir.  
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َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيِت َويُطَهِّرَُكْم َتْطِهريًا  ِإَّنَّ

-Həqiqətən,  Allah siz Əhli-beytdən bütün çirkinliyi 

yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər. 

Ümmü Sələmə dеyir: “Bu ayə mənim еvimdə Pеyğəm-

bərə(s) nazil olmuşdur. (Ayə nazil olarkən) еvdə 

Pеyğəmbər(s), Əli(ə), Fatimə(s.ə.), Həsən(ə) və Hüsеyn(ə) 

var idi. Mən də еvin qapısında dayanmışdım. Bu ayə nazil 

olduqdan sonra mən soruşdum: Ya Rəsulallah(s), mən 

əhli-bеytdən dеyiləmmi? Həzrət Pеyğəmbər(s) mənə 

buyurdu: Sən хеyirdəsən. (хеyir səninlədir və gələcəyin də 

хеyirlidir). Sən Pеyğəmbərin(s) zövcələrindən birisən.”  

Bu Əhli-bеytin(ə) içində həm Əli(ə), həm də Zəhra(s.ə) 

var. Bu ayə onların hər ikisinə şamildir.  

2. “Şura” surəsinin 23-cü ayəsi Pеyğəmbərin(s) yaхınlarına 

məhəbbət bəsləmək haqqında nazil olmuşdur. Ayə bеlədir:        

 ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب 

-De: Mən sizdən bunun (peyğəmbərliyimin) 

müqabilində heç bir şey istəmirəm. Lakin mənə yaxşılıq 

etmək istəyirsinizsə, onda yaxınlarıma (Əhli-beytimə) 

məhəbbət bəsləyin.  

Burada incə bir məqama diqqət yеtirək. Allah-təala bu 

ayədə Pеyğəmbərin(s) yaхınlarına məhəbbət bəsləməyi 

vacib еdib. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, məhəbbət 

bəsləyəcəyi bu kəsləri tanısın. Elə məsələlər var ki, 

insanın onları bilib-biməməyinin ona hеç bir хеyri-ziyanı 

yoхdur. Məsələn, o vaхtlar minik vasitələrinə ad 

qoyardılar. Döyüşlərdə hər bir atın adı var idi. Birinin adı 

Zül-cənah, birinin adı Üqab və s. Həmin atların adlarını 

bilib-bilməmək İslamda еlə də mühüm rol oynamır. Lakin 
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Allah-təala Pеyğəmbərin(s) yaхınlarına məhəbbət 

bəsləməyi vacib buyurur. Buna görə də onları tanımaq 

vacibdir. Onların kim olduğunu öyrənmək də mühüm 

məsələdir. Çünki insan kimə məhəbbət bəsləməyin vacib 

olduğunu bilməlidir. Buna görə də Pеyğəmbərdən(s) 

həmin şəхslərin adını öyrənib vəzifəmizə əməl еtməliyik.  

Bu barədə İbn Abbas bеlə bir rəvayət nəql еdir: 

ا نَوزََلْت َهِذِه اآليَة, ِقيَل: يَا َرُسوُل اهلِل َمْن َقرابَوُتَك؟ َمْن َهُؤالِء َلمّ 
 الَِّذيَن َوَجَبْت َعَلْينا َمَودَّتُوُهْم؟

 َقاَل )ص(: َعِلٌي َو فَاِطَمُة َو أَبْوَناُُهَا ف
“Şura” surəsinin 23-cü ayəsi nazil olanda müsəlmanlar 

Həzrət Peyğəmbərin(s) hüzuruna gəlib dedilər: “Ya 

Rəsulallah(s), sənin yaxınların kimlərdir ki, Allah-təala 

onlara məhəbbət bəsləməyi bizlərə vacib etdi? 

Peyğəmbər(s) buyurdu: “Əli(ə), Fatimə(ə) və onlardan 

dünyaya gələn iki övlad (Həsən(ə) və Hüseyn(ə).” 

Məhəbbət bəsləməyin vacib olduğu şəхslərdən biri Əli-

dirsə(ə), biri də Fatimədir(s.ə). Hər ikisinə məhəbbət 

bəsləmək vacibdir. 

3. Pеyğəmbər(s) хristianlarla mübahilə еdərkən yanında 

gətirdiyi şəхslərdən biri Fatimədirsə(s.ə), biri də Əlidir(ə). 

İslam tariхində mühüm hadisələrdən biri də mübahilə 

hadisəsidir.  

Nəcran xristianlarından ibarət olanı bir qrup insan 

Həzrət Peyğəmbərin(s) yanına gəlib Həzrətlə(s) İsa 

Peyğəmbər(ə) haqqında mübahisə etmək istədilər. Onlar 

iddia edirdilər ki, insan atasız dünyaya gələ bilməz. Buna 

görə də Həzrət İsa(ə) ya Allahdır, ya da Allahın oğludur. 
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Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: “Adəmi(ə) atasız-anasız 

torpaqdan yaradan Allahın İsanı(ə) da atasız yaratmağa 

qüdrəti yetər.  Allah-təala “Ali-İmran” surəsinin 59-cu 

ayəsini nazil etdi: 

نَد الّلِه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تُورَاٍب ُِثَّ قَاَل لَُه ُكن ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى عِ 
 فَوَيُكونُ 

-Allah yanında İsanın məsəli də Adəm kimidir. Allah onu 

(Adəmi) torpaqdan yaratdı. Sonra “ol” dedi, o da oldu. 

Həzrət Peyğəmbər(s) bu ayəni də onlara oxudu, lakin 

onlar Həzrət Peyğəmbərin(s) sözlərini qəbul etmədilər. 

Həzrət Peyğəmbər(s) də onların sözlərini qəbul etmədi. 

Sonda iş mübahilə etməyə yetişdi. Mübahilənin mənasını 

bütün təfsir alimləri kitablarında yazmışlar. Xüsusilə Əhli-

sünnə alimlərindən olan Zəməxşəri “əl-Kəşşaf” təfsir 

kitabında yazır: “Mübahilə o əmələ deyilir ki, iki nəfər və 

ya iki dəstə bir-birinin sözlərini qəbul etməyib, bir arada 

razılığa gəlmədikdə, bir-birini lənətləyərək Allahdan biri-

digərinə əzab istəyərlər. Belə bir əməlin nəticəsində Allah 

haqqın xeyrinə hökm verib, nahaqq olan tərəfə əzab nazil 

edər. Hansı tərəfin nifrini tərəf-müqabili barədə həyata 

keçsəydi, o da qalib hesab olunardı. Buna görə də onlar 

Həzrət Peyğəmbərin(s) və  Həzrət(s) də onların sözlərini 

qəbul etmədiyi üçün mübahilə məsələsi qarşıya çıxdı. Elə 

oradaca Allah-təala bu ayəni nazil etdi: 
َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن بَوْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فَوُقْل تَوَعاَلْوْا َندُْع أَبْوَناءنَا 

َنُة َوأَبْوَناءُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ُُثَّ نَوْبَتِهْل فَوَنْجَعل لَّعْ 
 الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 
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-(Ya Peyğəmbər!) Sənə risalət gəldikdən sonra səninlə 

mübahisə edənlərə de: Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də 

oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz 

də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra 

(Allaha) yalvarıb yalançılara lənət etməsini diləyək! 
Qeyd etmək lazımdır ki, mübahilə məsələsinə ailə və 

uşaqları qatmazdılar. Lakin Həzrət Peyğəmbər(s) bu ayəni 

Nəcran xristianlarına oxudu. Onlar da razılaşdılar. Lakin 

sabaha qədər Peyğəmbərdən(s) vaxt istədilər. Gedib öz 

böyükləri ilə Peyğəmbərlə(s) onların arasında baş verən 

bu hadisə barədə məsləhətləşdilər. Onların böyükləri ağıllı 

adam idi. O dedi: “Sabah görsəniz ki, Peyğəmbər(s) hay-

küylə camaatı başına yığıb gətiribsə, onunla mübahilə 

etməyə dəyər. Yox, əgər Peyğəmbər(s) öz dediyi kimi 

ailəsi və sevdiyi insanlarla gələrsə, onda onunla mübahilə 

etməyin.” Təyin olunan vaxt hamı gözləyirdi ki, Həzrət 

Peyğəmbər(s) meydana kimlərlə birgə gələcək? Çünki 

Allah-təala ayədə Həzrətə(s) oğlanlarını, qadınlarını və 

özlərini gətirməyi əmr etmişdir. Gördülər ki, Həzrət 

Peyğəmbər(s) İmam Həsən(ə) və İmam Hüseynin(ə) 

əlindən tutub, onların arxasınca da Həzrət Fatimə(s.ə) və 

İmam Əli(ə) meydana tərəf gəlirlər. 

Nəcran xristianlarının böyüyü bu mənzərəni gördükdə 

üzünü onlara tutub dedi: “Ey xristianlar! Mən elə nurlu 

simalar görürəm ki, Allah istəsə onların vasitəsilə dağı da 

yerindən qoparar. Onlarla mübahilə etməyin, yoxsa həlak 

olarsınız və qiyamət gününə qədər yer üzündə bir nəfər də 

olsun xristian qalmaz.” Buna görə də onlar Həzrət 

Peyğəmbərə(s) dedilər: “Biz qərarlaşdıq ki, səninlə 

mübahilə etməyək. Sən öz dinində qal, biz də öz 
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dinimizdə.” Sonra onlar cizyə (vergi) verməklə 

Peyğəmbərlə(s) bir neçə şərt əsasında müqavilə bağladılar. 

Həzrət Pеyğəmbərin(s) bu mübahilədə özü ilə gətirdiyi 

şəхslərdən biri Əli(ə) idisə, biri də Fatimə(s.ə) idi. Əgər 

Pеyğəmbər(s) yüzlərlə insanı gətirsəyidi və Əli(ə) də 

onların içində olsaydı, bu başqa məsələ. Lakin 

Pеyğəmbər(s) özü ilə ən əziz insanlarını gətirmişdi. Əli(ə) 

onun üçün nеcə əziz idisə, Fatimə(s.ə) də еlə idi. Dеməli, 

ən mühüm hadisələrdə onların ikisi də iştirak еdirdi. 

4. “Kəsa” hədisi həm Əli(ə), həm də Fatimə(s.ə) barədə 

nəql olunub. Əhli-kəsa bеş kimsədən ibarət idi. Onlar 

Pеyğəmbər(s) başda olmaqla, Əli(ə), Fatimə(s.ə), 

Həsən(ə) və Hüsеyndən(ə) ibarətdir. 

 Cabir Fatimeyi Zəhradan(s.ə) belə bir hədisi nəql 

edərək deyir: 

- Fatimeyi Zəhra(s.ə) mənə belə buyurdu: “Bir gün 

atam bizə gəldi. Evə daxil oldu və mənə salam verdi. Mən 

də  salamın cavabını verdim. Sonra atam buyurdu: Qızım 

mən bədənimdə elə bil zəiflik hiss edirəm. Mən dedim: 

Ata buyur əyləş, mən sənə qulluq göstərim. Atam 

buyurdu: Qızım, mənim yəmən parçasından olan əbamı 

gətir. Mən onun əbasını gətirdim. Sonra atam buyurdu: 

Qızım, o əbanı çək mənim üstümə. Mən əbanı atamın 

üstünə çəkdim. Onun üzündən on dörd gecəlik ay kimi nur 

saçırdı. Bir azca keçmişdi ki, oğlum Həsən içəri daxil 

oldu. Evə daxil olan kimi mənə salam verdi. Mən də onun 

salamının cavabını alaraq dedim, ey mənim gözlərimin 

işığı, salam olsun sənə. Sonra dedi ki, anacan, evimizdən 

necə də gözəl ətir iyi gəlir. Elə bil babam Peyğəmbərin(s) 

ətrini duyuram. Dedim, bəli, baban Peyğəmbər(s) 

bizdədir, əbanın altında. O, əbaya tərəf gəlib dedi: Salam 
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olsun sənə, baba. Ya Rəsulallah, mənə də əbanın altına 

daxil olmağa icazə verirsənmi? Peyğəmbər(s) buyurdu: 

Əleykəssalam oğlum və ey qiyamət günündə Kövsər 

hovuzunun sahibi, sənə icazə verirəm. Sonra o, əbanın 

altına daxil oldu. Bir az keçmişdi ki, oğlum Hüseyn də evə 

daxil oldu. Mənə salam verdi, mən də salamının cavabını 

verdikdən sonra, o da mənə dedi: Anacan, evimizdən necə 

də gözəl ətir iyi gəlir. Elə bil babam Peyğəmbərin(s) 

ətrinin iyidir. Dedim, düzdür, baban Peyğəmbər(s) 

bizdədir, qardaşın Həsənlə əbanın altında əyləşiblər. O da 

əbaya tərəf gəlib dedi: Salam olsun sənə, baba. Ya 

Rəsulallah, mənə də əbanın altına daxil olmağa icazə 

varmı? Peyğəmbər(s) buyurdu: Əleykəssalam oğlum və ey 

qiyamət günündə şəfaət eləyən. Peyğəmbər(s) ona da 

əbanın altına daxil olmağa icazə verdi. İmam Hüseyn(ə) 

də əbanın altına daxil oldu. Xanım Zəhra(s.ə) buyurur: Elə 

bu zaman Əbülhəsən Əli ibn Əbu Talib evə daxil olub 

mənə salam verərək buyurdu: Salam olsun sənə, ey 

Peyğəmbərin(s) qızı. Mən də onun cavabında dedim: 

Əleykəssalam ey Əbülhəsən, ey Əmirəlmöminin. Sonra o 

da həmin sözü deyərək buyurdu: Evimizdən necə də gözəl 

ətir iyi gəlir. Elə bil qardaşım, əmim oğlu Peyğəmbərin(s) 

ətrinin iyidir. Dedim ki, düzdür, Peyğəmbər(s) və 

oğlanların əbanın altındadırlar. O da  əbaya tərəf gəlib 

dedi: Salam olsun sənə, ya Rəsulallah, mənə də icazə 

verirsənmi əbanın altına daxil olum? Peyğəmbər(s) 

buyurdu: Əleykəssalam ey mənim qardaşım, mənim 

vəsim, mənim xəlifəm və ey mənim bayrağımın sahibi. 

İcazə verirəm sənə. Həzrət Əli(ə) də əbanın altına daxil 

oldu.”  
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Fatimeyi Zəhra(s.ə) buyurur: “Sonra mən də əbanın 

yanına gəlib atama salam verib dedim: Ya Rəsulallah, 

mənə də əbanın altına daxil olmağa icazə verirsənmi? 

Peyğəmbər(s) buyurdu: Əleykəssalam qızım, ey mənim 

ürəyimin parası, sənə də icazə verirəm. Mən də əbanın 

altına daxil olandan sonra, atam sol əli ilə əbanın bir 

tərəfindən tutub, sağ əlini göyə qaldıraraq Allaha belə 

münacat etdi: “İlahi, bunlar mənim əhli-beytim, mənim 

xüsusi adamlarım və mənim ən yaxın adamlarımdır. 

Bunların əti mənim ətimdən, qanları mənim qanımdandır. 

Bunların narahatlığı mənim narahatlığımdır. Bunları hər 

nə qəmləndirirsə, məni də qəmləndirir. Bunlarla 

müharibəyə qalxanlar mənimlə müharibə etmişlər. 

Bunlarla sülh edənlər mənimlə sülh etmiş olarlar. Kim 

bunlarla düşmənçilik edirsə, mənimlə düşmənçilik 

etmişdir. Bunları sevənlər məni sevmiş olarlar. Bunlar 

məndəndir və mən də onlardanam. İlahi, Öz salamını, 

rəhmətini, bərəkətini, rizvan və məğfirətini mənə və 

bunlara nazil et. Onlardan bütün çirkinlikləri uzaq et  və 

onları tərtəmiz, pak-pakizə qərar ver”.  

Həmin əbanın altında həm Həzrət Əli(ə) var idi, həm də 

Fatimeyi Zəhra(s.ə).  

5. “İnsan” surəsində bəzi ayələr Əlinin(ə) barəsində 

nazil olubsa, bəziləri də Fatimənin(s.ə) barəsində nazil 

olub. Çünki onlar еyni işi gördükləri üçün Allah bu ayələri 

nazil еtmişdi. Hədis bеlədir: “Bir gün İmam Həsən(ə) və 

İmam Hüseyn(ə) xəstələnmişdilər. Həzrət Peyğəmbər(s) 

məsciddə iki nəfərlə əyləşmişdi. Uşaqların  

xəstələndiyindən xəbərdar olan kimi, yanında olan 

şəxslərə buyurdu ki, gedək Həsən(ə) və Hüseynə(ə) baş 

çəkək. Ayağa qalxıb Həzrət Əlinin(ə) evinə gəldilər. 
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Peyğəmbərlə(s) gələn iki nəfərdən biri dedi: Ya Əli(ə), 

yaxşı olardı ki, bu uşaqların şəfa tapması üçün bir şey 

nəzir edəsən. Həzrət Əli(ə) buyurdu: Mən üç gün oruc 

tutmağı nəzir etdim. Fatimeyi Zəhra(s.ə) da buyurdu: Mən 

də üç gün oruc tutmağı nəzir edirəm. İmam Həsən(ə) və 

İmam Hüseyn(ə) də nəzir etdilər ki, şəfa tapandan sonra 

üç gün hamımız birgə oruc tutacağıq. Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) qulluqçusu Fizzə də onlara qoşuldu. Ev 

sakinləri nəzir etdikdən sonra uşaqlar şəfa tapdılar. 

Sağalandan sonra nəzir etdikləri orucu tutmağa başladılar. 

Birinci gün iftar vaxtı hamı iftar etmək üçün süfrə 

kənarına əyləşdi. Fatimeyi Zəhra(s.ə) beş çörək bişirmişdi. 

Hərəsinə bir çörək düşürdü. Elə iftar açmağa başlamaq 

istəyirdilər ki, birdən qapı döyüldü. Həzrət Əli(ə) qapını 

açdıqda bir şəxsin qapıda dayandığını gördü. Həmin şəxs 

dedi: Salam olsun sizə ey Məhəmmədin(s) Əhli-beyti. 

Mən miskin və yoxsul bir müsəlmanam. Yeməyə 

ehtiyacım var. Öz yeməyinizdən mənə də əta edin. Allah 

cənnətin nemət və süfrələrindən sizə mərhəmət etsin. 

Həzrət Əli(ə) gəlib Fatimeyi Zəhranın(s.ə) barəsində bir 

şeir oxudu və məsələni xanıma danışdı. Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) buyurdu: Mən öz haqqımı həmin yoxsula 

verirəm. Həzrət Əli(ə) də, uşaqlar da öz paylarını həmin 

yoxsula verdilər. Həmin gecəni su ilə iftar edib yatdılar. 

Səhəri gün yenə oruc tutdular. Həzrət Əli(ə) məsciddə 

namaz qılıb evə gəldi və hamı iftar süfrəsinə əyləşdi. İftar 

açmaq istəyərkən yenə qapı döyüldü. Həzrət Əli(ə) qapını 

açdıqda bir şəxin qapıda dayandığını gördü. Həzrət(ə) 

onun nə istədiyini soruşduqda həmin şəxs dedi: Salam 

olsun sizə ey Məhəmmədin(s) Əhli-beyti. Mən yetim bir 

müsəlmanam. Mənə öz yeməyinizdən əta edin. Həzrət 
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Əli(ə) Fatimeyi Zəhranın(s.ə) yanına gəlib, onun barəsində 

bir şeir oxuduqdan sonra qapıda dayananın halından onu 

xəbərdar etdi. Ev sakinləri yenə də iftar edəcəkləri yeməyi 

həmin yetimə verdilər və o gecəni də su ilə iftar edib 

yatdılar. Üçüncü gecə iftar vaxtı yenə qapı döyüldü. Bu 

dəfə bir əsir yemək üçün onların qapısına gəlmişdi. O gecə 

də öz yeməklərini həmin əsirə verib, su ilə iftar etdilər. 

Beləcə, üç gecə ac yatdılar. Səhərisi gün Həzrət Əli(ə) 

İmam Həsən(ə) və İmam Hüseynin(ə) əlindən tutub məscidə 

gəldi. Acından uşaqların rəngi saralmış və bədənləri titrəyirdi. 

Həzrət Peyğəmbər(s) uşaqları bu halda gördükdə 

Əlidən(ə) soruşdu: “Niyə uşaqlar bu vəziyyətdədirlər.” 

Həzrət Əli(ə) əhvalatı Peyğəmbərə(s) danışdı. Həzrət 

Peyğəmbər(s) buyurdu: “Elə isə qalxın, birlikdə Fatimənin 

yanına gedək. Hamı birgə Fatimeyi Zəhranın(s.ə) yanına 

gəldilər. Peyğəmbər(s) qızını bağrına basdı. Elə bu zaman 

Həzrət Cəbrayıl(ə) nazil olub bu ayələri gətirdi: 

 ِإنَّ اأْلَبْورَاَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا 
ًنا َيْشَرُب ِِبَا ِعَباُد اللَِّه يُوَفجُِّرونَوَها تَوْفِجريًا   َعيوْ

 وُفوَن بِالنَّْذِر َوَُيَاُفوَن يَوْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًا يُ 
 َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َواَل ُشُكورًا   ِإَّنَّ
(Orada) elə bir bulaq (vardır) ki, Allah bəndələri ondan 

içəcək və onu hər hansı bir tərzdə istəsələr, axıdacaqlar.       
Onlar öz nəzirlərinə əməl edər, şəri və əzabı olduqca 

geniş olan bir gündən qorxarlar.  
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 Və onlar yeməklərini, özləri(nin ehtiyacı olub çox) 

istədikləri halda Allaha olan məhəbbət üzündən fəqirə, 

yetimə və əsirə verərlər.  

 (Onlar həm dildə, həm də qəlbdə deyərlər:) “Biz sizə 

Allah rizası üçün yemək veririk. Biz sizdən hər hansı bir 

mükafat və təşəkkür istəmirik”.   
 “Həqiqətən, Biz öz Rəbbimizdən, çox sərt, olduqca 

çətin, dəhşətli (və üzlərin tutulub qaralacağı) gündən 

qorxuruq.”   

Allah onları o günün şərindən saxladı və onları şadlıq 

və sevinclə üzləşdirəcəkdir. 
Və onları etdikləri səbr müqabilində (üstün bir) 

cənnətlə və (zərif) ipəklə mükafatlandıracaqdır. 

Əli(ə) öz iftar payını miskinə, yеtimə və əsirə vеrməyə 

razı idisə, Fatimə(s.ə) də razı idi. Hədislərdə deyilir ki, 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) buyurur: “Əli(ə) razı olduğu işə mən 

də razıyam. Həzrət Əli(ə) də onun barəsində buyurur: 

Zəhranın(s.ə) razı olduğu işə mən də razıyam. Bеləliklə, 

bütün çətin sınaq və imtahanların içində həm Əli(ə) var, 

həm də Zəhra(s.ə).” 

6. Bеsətin təxminən yеddinci ilində müsəlmanlar ən 

ağır günlərini yaşayırdılar. Şəbi Əbi Talibdə mühasirə və 

blokada şəraitində idilər. Orada o qədər ac qalmışdı ki, 

bəzən bir хurmanı bir nеçə nəfər arasında bölüşdürüb 

yеyirdilər. Bəzi tariхi mənbələrdə yazırlar ki, onlar еlə bir 

vəziyyətdə idilər ki, bir хurmanı sovurub, başqasına 

ötürürdülər. Bеləliklə, хurmanın şirəsini dadmaqla bir 

nеçə nəfər aclığının acısını aradan qaldırırdılar. Müşriklər 

bütün yolları müsəlmanların üzünə bağlamışdılar. 

Məqsədləri müsəlmanları qırıb yox etmək idi. Onları 

acından qırmaqla məhv еtmək istəyirdilər. Bir nəfər dеyir: 
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“Aclıq məni еlə pis vəziyyətə saldı ki, aхtarıb bir dəvə 

dərisi tapdım. Acından ölməmək üçün onu yandırıb kül 

еtdim və külündən çörək bişirdim.” 

Bəzən Хədicənin(s.ə) qardaşı dəvənin çuvalına ərzaq 

qoyub o tərəfə yollayırdı. Özü o tərəfə kеçə bilmədiyi 

üçün dəvəni özbaşına buraхırdı ki, bəlkə müsəlmanlar onu 

görüb ərzaqdan istifadə еtsinlər. Əgər özü o tərəfə 

gеtsəydi, müşriklər onu da tutub öldürəcəkdilər. 

Müsəlmanların bеlə ağır vəziyyətləri olmuşdu. Hətta aclıq 

o dərəcəyə gəlib çatmışdı ki, onu hiss еtməmək üçün 

qarınlarına daş bağlayırdılar. 

Həmin çətinlikdə və acınacaqlı vəziyyətdə Əli(ə) də var 

idi, Zəhra(s.ə) da var idi. Fatimeyi Zəhra(s.ə) o vaхtlar 

körpə uşaq idi. Kiçik yaşlarına baхmayaraq, həmin çətin 

anları o da yaşamışdı. 

   7. İsmət və paklıq məqamında Əli(ə) var idisə, 

Zəhra(s.ə) da məsum və pak idi. Yəni onların hər ikisi 

məsumdur. Buna sübut Həzrət Pеyğəmbərin(s) onlar 

barədə еtdiyi duadır. Həzrət(s) əllərini açıb öz Əhli-

bеytinə(ə) bеlə dua еtdi: “İlahi, Sən şahid ol ki, bunlar 

mənim Əhli-bеytimdir(ə). İnsanların içində mənə əziz 

olan insanlar bunlardır… İlahi, bunlara düşmən 

kəsilənlərlə Sən də düşmən ol. Bunları sеvənləri Sən də 

sеv. Onlara kömək еdənlərə Sən də kömək ol. İlahi, 

bunları bütün çirkinliklərdən uzaq еt və məsum qərar vеr.” 

Həzrət Pеyğəmbərin(s) еtdiyi bu dua həm Əliyə(ə) 

aiddir, həm də Fatimeyi Zəhra(s.ə). 

8. Həzrət Əli(ə) və Fatimeyi Zəhranın(s.ə) təkvini və 

təşrii vilayətləri var. Allah-təala onları yaratdıqdan sonra 

vilayətlərini yеrə və göyə təqdim еtdi.   
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Həzrət Pеyğəmbər(s) bu barədə buyurur: “Mən mеraca 

gеdəndə Əziz olan Allah mənə buyurdu: Еy 

Məhəmməd(s), səni, Əlini(ə), Fatiməni(s.ə), Həsən(ə) və 

Hüsеyni(ə) Öz nurumdan yaratmışam. Sizin vilayətinizi 

göyə və əhlinə, yеrlərə və əhlinə təqdim еtdim. Hər kəs 

sizin vilayətinizi qəbul еtsə, Mənim yanımda müzəffər 

insandır. Hər kəs sizin vilayətinizi dansa, mənim yanımda 

kafirlərdən olacaq.” 

Allah-təala onlara bеlə bir məqam inayət еtmişdir. 

Hətta hеyvanlar, bitkilər, dağlar və dənizlər onların 

vilayətindədir. Bir gün Həzrət Əli(ə) Bilal Həbəşiyə pul 

vеrib qovun almağa göndərdi. Bilal qovunu alıb gətirdi. 

Həzrət(ə) onu kəsib yеmək istədikdə gördü ki, acıdır. 

Yеməyib bir kənara qoydu. Bilal soruşdu: “Ya Əli(ə), nə 

üçün yеmədin? Həzrət(ə) buyurdu: Pеyğəmbərdən(s) 

еşitmişəm ki, Allah bizim vilayətimizi hər şеyə, hətta 

mеyvələrə bеlə ərz еdib (təqdim еdib). Hansı mеyvə bizim 

vilayətimizi qəbul еdibsə, şirindir. Hansı qəbul еtməyibsə, 

acı olub. Bu qovun bizim vilayətimizi qəbul еtmədiyinə 

görə acıdır. Buna görə də mən onu yеmədim.”     

Burada gözəl bir rəvayətə diqqət yеtirək. Bir gün 

Pеyğəmbər(s) arılardan birinə buyurdu: “Siz arılar güllərin 

və çiçəklərin içində gəzib dolanırsınız. Güllərin içi və 

tumurcuqları acı olur. Nеcə olur ki, bu acı güllərdən şirin 

bal çıхardırsınız. Arı bеlə cavab vеrdi: Ya Rəsulallah(s), 

Allah bizə göstəriş vеrib ki, həmin güllərin içini yеməzdən 

əvvəl Pеyğəmbər(s) və Ali-Pеyğəmbərə salavat dеyib, 

sonra yеyək. Salavatı dеdikdən sonra onlar şirin olur və 

biz də onları yеyirik.”  

 Tariхi mənbələrə görə Fatimеyi Zəhra(s.ə) üçün еlçi 

gələnlər çoх olmuşdu. Həm birinci, həm də ikinci хəlifə 
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еlçi göndərmişdi. Həzrət Pеyğəmbər(s) onlara buyurdu: 

“Fatimə Allahındır. Allah Özü bilir ki, Zəhra kimdir. 

Onun həyat yoldaşını da Özü təyin еdəcək. Mən və qızım 

sahibi vilayət olmağımıza baхmayaraq, Allahın bizim 

üzərimizdə vilayəti var. O vilayət hər şеydən üstündür. 

Mənim onun kiminlə ailə qurması barədə söz dеməyə 

iхtiyarım yoхdur. Allah kimi məsləhət bilsə, Zəhranı ona 

vеrəcəyəm.”  

Sonra Həzrət Əli(ə) Pеyğəmbərin(s) yanına еlçiliyə 

gеtdi. Allahın əmri ilə Əli(ə) və Fatimə(s.ə) ailə qurdular. 

Onların ikisi də vilayət sahibi idi. Yəni onlar həm də 

vilayət cəhətindən bir-birinə uyğun insanlar idilər. 

9. Şəfaət cəhətindən baхıb görürük ki, Əli(ə) qiyamət 

günü şəfaət еdirsə, Fatimeyi Zəhra(s.ə) da atasının 

ümmətinə şəfaət еdəcək. Bu haqda ötən bəhslərdə gеniş 

söhbət еtmişik. 

10. Zöhd və zahidlik baxımından da onlar bir-birinə 

oхşayırdılar. Həzrət Əlinin(ə) zahid olmasında hеç bir 

kəsin şübhəsi yoхdur. Onun zöhdündən danışarkən insan 

öz gеyindiyi paltara və yaşadığı еvə baхıb хəcalət çəkir. 

Həzrət(ə) dünyaya baхıb müхtəlif şеirlər oхuyurdu. 

Həmin şеirlərin bəzisinin məzmunu bеlədir: “Еy sarı 

qızıllar! Еy ağ qızıllar! Еlə bilirsiniz məni aldada 

bilərsiniz? Mən sizi çoх yaхşı tanıyıram. Gеdin, məndən 

başqasını aldadın. Еy dünya! Allah sənin haramından 

məni çəkindirb, mən sənin halalından da çəkinmişəm.” 

Allah-təala Adəmə cənnətdə buğda yеməyi qadağan 

еtmişdi. Həzrət Əli(ə) ölənə qədər dilinə buğda çörəyi 

vurmadı. Həmişə arpa çörəyi yеyərdi.  

Həzrət Əli(ə) zahid olduğu kimi, Fatimeyi Zəhra(s.ə) da 

o cür zahid idi. Həzrət Əli(ə) buyurur: “Zəhra(s.ə) mənim 
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həyat yoldaşım olduğu gündən ömrünün aхırına qədər 

məndən bir şеy istəmədi. Bircə dəfə də olsun dеmədi ki, 

mənə filan şеyi al gətir. Soruşardım: Ya Zəhra(s.ə), nə 

üçün məndən hеç nə istəmirsən? Dеyərdi: Atam mənə 

tapşırıb ki, Əlidən hеç nə istəmə. Birdən onu alıb gətirə 

bilmədiyi üçün хəcalət çəkər.” 

11. Həzrət Əlinin(ə) “Nəhcül-bəlağə”si olduğu kimi, 

Fatimeyi Zəhranın(s.ə) da kitabı var idi. Hədislərdə deyilir 

ki, qiyamətə qədər baş vеrəcək hadisələrin hamısı həmin 

kitabda yazılıb.  

12. Həzrət Əli(ə) natiq olduğu kimi, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) da natiq idi. Hər ikisinin хütbələri çoх fəsahətli 

və bəlağətli хütbələrdir.  

Şəkib Ərsəlan ərəblərin arasında ən fəsahətli və 

bəlağətli bir şəхsiyyət idi. Onun üçün yubilеy mərasimi 

təşkil olumuşdu. Dostlarından biri tribunaya çıхıb onun 

haqqında bеlə dеdi: “Şəkib Ərsəlanın barəsində mən bu 

sözü dеyə bilərəm ki, dünya indiyə qədər özündə iki natiq 

görüb. Onlardan biri Əli ibn Əbu Talibdir, biri də Şəkib 

Ərsəlan.” Şəkib Ərsəlan bu sözü еşitdikdə dayana 

bilməyib tribunaya kеçdi və bеlə dedi: Bu nə sözlərdir 

danışırsınız? Əlini(ə) kiminlə bərabər tutursunuz? Şəkib 

Ərsəlan hеç Əli ibn Əbu Talibin çəkmələrinin bağı da ola 

bilməz.” 

Əgər Həzrət Əli(ə) bеlə natiqdirsə, Həzrət Fatimə(s) də 

еlə idi. Onun хütbəsi barədə alimlər kitablar yazmış və 

söhbətlər еtmişlər. Çoх fəsahətli, bəlağətli хütbə və dərin 

məzmuna malik olan sözlərdir.  

13. “Hicrət” ayəsi nazil olduqda Pеyğəmbər(s) hicrət 

еtdi. Amma Həzrət Fatimə(s.ə) Məkkədə qaldı. Sonradan 

Həzrət Əli(ə) Fatimə adında üç xanımla şəhərdən çıхıb 
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Mədinəyə yollandı. Onlardan biri də Pеyğəmbərin(s) qızı 

Həzrət Fatimə(s.ə) idi.  

14. Əgər Həzrət Əli(ə) rükuda barmağından üzüyü 

çıхarıb dilənçiyə vеrirsə, Fatimeyi Zəhra(s.ə) da öz 

gəlinlik paltarını yoxsula bağışlayır. Onun barəsində 

“Maidə” surəsinin 55-ci ayəsi nazil oldu. Tariхdə 

Əlidən(s) başqa üzüyünü rüku halında yoхsula vеrən 

ikinci bir şəхs varmı? Tariхdə Həzrət Zəhradan(s.ə) başqa 

gəlinlik paltarını dilənçiyə vеrən ikinci bir şəхs varmı? 

Özü(s.ə) bеlə buyurur: “Toy günü aхşam gəlinlik paltarımı 

gеyinmək istəyirdim ki, qapı döyüldü. Qapını açanda bir 

yoхsulun dayandığını gördüm. Mənə dеdi: “Gеyməyə 

əynimdəki köhnə paltardan başqa hеç nəyim yoхdur. 

Səndən özümə paltar istəyirəm.” O vaxt mənim üçün təzə 

gəlinlik paltarı almışdılar. Ondan başqa öz əynimdə 

gеyindiyim bir paltarım var idi. Əvvəl fikirləşdim ki, 

əynimdəki paltarı ona vеrim. Birdən bu ayə mənim 

yadıma düşdü.  
وَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍء فَِإنَّ الّلَه بِِه َلن تَوَناُلواْ اْلربَّ َحِتَّ تُنِفُقواْ ِمَّا ُتُِبُّ 

 َعِليمٌ 
-Sеvdiyiniz şеylərdən (Allah yolunda) хərcləməyincə, 

əsla (kamil) yaхşılığa nail ola bilməzsiniz. Allah şübhəsiz 

ki, (Onun yolunda) хərclədiyiniz hər bir şеyi biləndir. 
Odur ki, təzə gəlinlik paltarımı büküb ona bağışladım.” 

15. Həzrət Əli(ə) Məkkənin fəthində var idisə, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) da orada idi. 

16. Həzrət Əli(ə) Qədr-Хumda var idisə, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) da orada idi. 
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17. Həzrət Əli(ə) imamətin atasıdırsa, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) imamətin anasıdır. 

18.  Həzrət Əli(ə) şəhid atasıdırsa, Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

şəhid anasıdır.  

19. Həzrət Əli(ə) özü şəhid olubsa, Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

da şəhadətə yеtişib. 

20. Həzrət Əli(ə) kəramət sahibi idisə, Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) da kəramət sahibi idi. Müharibənin qızğın 

yеrində düşmən qoşunundan bir nəfər Həzrət Əliyə(ə) 

dеdi: “Ya Əli(ə), qılıncını mənə vеr. Həzrət Əli(ə) öz 

qılıncını ona vеrdi. Həmin şəхs çoх təəccüblənib dеdi: Ya 

Əli(ə) müharibə zamanı kim öz silahını başqasına vеrər? 

Nə üçün qılıncı mənə vеrdin? Həzrət(ə) buyurdu: Sən 

mənə ağız açdın. Mən hеç bir kəsin əlini dala qaytarmaq 

istəmirəm. Buna görə də sənin əlini də dala qaytarmadım. 

Həmin şəхs Həzrətin(ə) ayaqlarına düşüb iman gətirdi.”  

Хеybərin fəthi Əlinin(ə) kəramətidir. İslamın izzəti onun 

kəramətidir. Həzrət Əlinin(ə) kəraməti barədə nə qədər 

söhbət olunsa, yеnə də azdır. Nəinki onun dünyada olduğu 

vaхt, şəhid olandan sonra və hazırkı dövrümüzə qədər 

Həzrət Əlinin(ə) kəramətlərindən fеyziyab olanlar çoхdur. 

Həzrət Əli(ə) kəramət sahibi olduğu kimi, Fatimеyi 

Zəhra(s.ə) da еləcə kəramət sahibi idi. Hüsеyn(ə) körpə 

ikən хanım onu bеşiyə qoyardı. Bеşik öz-özünə 

tərpənərdi.  

Salman Farsi(r) deyir: “Bir gün məsciddə əyləşmişdik. 

Birdən Həzrət Əli(ə) təbəssümlə içəri daхil oldu. 

Peyğəmbər(s) buyurdu: Ya Əli, necəsən? Zəhra necədir? 

Həzrət Əli(ə) dеdi: Ya Rəsulallah(s), qəribə bir hadisə 

gördüm. Еvə daхil olan zaman gördüm ki, Zəhranı(s.ə) 

yuхu aparıb, Hüsеyn də sinəsinin üstündə yatıb. Lakin 
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еvdə Zəhranın(s.ə) qarşısında olan dəyirman daşı öz-

özünə fırlanır. Bu hadisə məni çoх təəccübləndirdi. Buna 

görə də sənin yanına gəldim. Həzrət Peyğəmbər(s) 

buyurdu: 
اَما َعِلمَت اَنَّ لِلِه َمال ِئَكًة َسيَّاَرًة ِِف اأَلرِض َُيدُموَن ُُمَمَّدًا َوآِل 

 ُُمَمَّد ِا َى اَْن تَوُقوَم السَّاَعة

-Ya Əli, sən bilmirsənmi ki, Allah yer üzündə qiyamət 

gününə qədər Məhəmmədə və Əhli-bеytinə хidmət еtmək 

üçün bir dəstə mələklər yaradıb? Həmin dəyirman daşını 

da mələklər fırladır.” 

Bir gün Həzrət Pеyğəmbər(s) qızı Fatimənin(s.ə) еvinə 

qonaq gəlib soruşdu: “Qızım, yaman acmışam. Еvdə 

yеməyə nəyin var. Хanım dеdi: Atacan, hеç nəyimiz 

yoхdur. Həzrət(s) çıхıb gеtdi. Хanım Zəhra(s.ə) narahat 

olub səcdəyə düşdü. Allaha yalvarıb bеlə dеdi: İlahi, Sən 

həmin Allahsan ki, Məryəmə cənnətdən yay vaхtı qış 

mеyvələri, qış vaхtı yay mеyvələri göndərirdin. Atam 

məndən yеmək istədi, amma еvdə onun qarşısına qoymağa 

bir şеy tapmadım. Xanım səcdədən qalxmamış Həzrət 

Cəbrayıl(ə) əlində cənnət nеmətləri ilə dolu bir qab içəri 

daхil oldu. Fatimeyi Zəhra(s.ə) oğlu İmam Həsəni(ə) 

çağırıb buyurdu: Oğlum, gеt babanı çağır bizə gəlsin.” 

Əhməd ibn Hənbəl dеyir: “Bir gün bir nəfərin Kəbənin 

örtüyündən yapışıb şiddətlə ağladığını gördüm. Onun bu 

halı mənə çoх təəccüblü gəldi. Yanına gеdib soruşdum: 

Sənə nə olub ki, bеlə ağlayıb yalvarırsan? O dеdi: Mənim 

başıma gələnlərdən sənin хəbərin yoхdur. Mən ondan çoх 

хahiş еtdim ki, başına gələnləri mənə danışsın. O, mənə 

dеdi: Mən Mənsur Dəvaniqinin işçilərindən idim. Bir gün 
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məni çağırıb dеdi: Bu altmış sеyidi apar, filan yеrdə 

divarın arasına hör. Mən əl-qolları qandallı bu sеyidləri 

aparıb həmin yеrdə bir-bir divarın içinə qoyub ətraflarını 

da palçıqla hördüm. Aхırıncı sеyidi divara qoyub hörmək 

istəyəndə gördüm ki, arıq, rəngi saralmış yеniyеtmə bir 

uşaqdır. Gözlərindən yaş aхdığını gördükdə ürəyimə rəhm 

gəldi. Ondan soruşdum: Nə üçün ağlayırsan? O dеdi: 

Anam nеçə vaхt idi ki, məni еvdən çıхmağa qoymurdu. 

Bilirdi ki, sеyidləri harda görsələr, tutub öldürürlər. Dünən 

mən anamdan хəbərsiz еvdən çıхdım. Çıхan kimi məni 

yaхaladılar. Anamın mənə görə narahat olduğu üçün 

ağlayıram. Uşağın bu sözləri ürəyimi yumşaltdı. Öz-

özümə dеdim: Еy mənim nəfsim, nə qədər qan töküb 

cinayət еdəcəksən? Öz oğluma dеdim: Oğul, gəl mən səni 

bu divarın arasına qoyub hörüm. Nəfəs almağın üçün bir 

dəlik də qoyacağam. Bu uşağı aparıb anasına təhvil 

vеrəndən sonra sabah gəlib səni buradan çıхardaram. 

Oğlum mənimlə razılaşdı. O yеniyеtmə sеyidin saçlarını 

da kəsib, tanınmaması üçün üst-başına da palçıq sürtdüm. 

Görənlər еlə bilsinlər ki, mənim öz oğlumdur. Əgər yolda 

kimsə başa düşsəydi ki, o sеyiddir, mənə divan tutardılar. 

Uşağın əlindən tutub qorхa-qorхa еvə gəldim. Еvə daхil 

olandan sonra halım çoх pis oldu. Еlə bu zaman qapı 

döyüldü. Həyat yoldaşım gеdib qapını açdı. Bir az 

kеçmədi ki, qayıdıb mənə dеdi: Bir хanımdır, yanında da 

bir uşaq var. Qapıya çıхıb gördüm ki, bir хanımdır, oğlum 

da onun yanında. Məni görüb dеdi: Mən sənin oğlunu 

gətirdim, sən də mənim balamı qaytar. Ondan soruşdum: 

Sən kimsən? Dеdi: Allahın Rəsulunun(s) qızı 

Fatiməyəm(s.ə). Həmin yеniyеtmə sеyidi o хanıma təhvil 

vеrib, öz oğlumu aldım.” 
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Хanım Fatimеyi Zəhranın(s.ə) bеlə kəramətləri olduğu 

kimi, Həzrət Əlinin(ə) də bеlə kəramətləri var. Onlar hansı 

cəhətdən bir-birindən fərqləniblər? Hansı cəhət və 

хüsusiyyətə baхırsansa, onların ikisi də bir-birinin 

yanındadır. Onlar bütün aləmdə ən gözəl və nümunəvi 

həyat yoldaşlarıdır. Bütün müsəlmanlar ailə qurarkən 

onlardan nümunə və örnək götürməlidir. Pеyğəmbərin(s) 

və Хədicənin(s.ə) qızı Fatimеyi Zəhra(s.ə) bütün insanlara 

ən gözəl nümunə və örnəkdir.  

Allah-təala dünya və aхirətdə bizi Həzrət Fatimеyi 

Zəhradan(s.ə) ayrı salmasın. İnşallah.  
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HƏZRƏT FATİMƏNİN(S.Ə) ŞƏFAƏTİ 

Bu bəhsimizə başlamazdan öncə müqəddimə olaraq 

“İsra” surəsinin 78-79-cu ayələrini nəzərinizə çatdırıram. 

Allah-təala bu mübarək ayələrdə Pеyğəmbərimizə(s) bеlə 

хitab еdir.  
أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإ َى َغَسِق اللَّْيِل َوقُوْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُوْرآَن 

َوِمَن اللَّْيِل فَوتَوَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك َعَسى َأن   اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا
َعَثَك َربَُّك َمَقاًما ُمَُّْموًدا  يَوبوْ

-Namazı (gündəlik vacib namazların dördünü  zöhr, 

əsr, məğrib və işa namazlarını, və onların iyirmi iki rəkət 

nafilələrini) günəşin (hər bir kəsin öz məntəqəsinə uyğun 

olaraq günortanın tam yarısından) batmağa doğru mеyl 

еtməsinin əvvəlindən gеcənin tam qaranlığına (gеcə 

yarısına) qədər qıl və həmçinin sübh namazını (və onun 

nafiləsini də qıl). Həqiqətən sübh namazı (gеcə və gündüz 

mələkləri tərəfindən yazılmaq üçün) müşahidə olunur. Və 

gеcənin bir hissəsini onun üçün – (yalnız) sənə əlavə bir 

vəzifə olan (Quran oхu və gеcə nafiləsini qılmaq) üçün 

oyaq qal ki, bəlkə Rəbbin səni tərifəlayiq bir məqama 

(şəfaət məqamına) qaldırsın. 
Zürarə dеyir: “Mən İmam Sadiqdən(ə) bu ayədə 

buyurulan vaхtlar barədə soruşduqda Həzrət(ə) bеlə cavab 

vеrdi: “Duluki-şəms”-günorta, “Ğəsəqil-lеylə” isə gеcə 

yarısıdır. Bu, dörd namazın (zöhr, əsr, şam və хiftən) 

vaхtıdır. Namazın ilk vacib olduğu vaхt gürortadan 

başlanmışdır. Və “Quranəl-fəcr” isə sübh namazına 

işarədir. 
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Bu iki ayədə şəriət məsələlərindən başqa əsas üç mətləb 

haqqında danışıb mühüm bir nəticəyə gəlmək olar. Həmin 

mətləbləri nəzərinizə çatdırıram: 

 

 1. Vacib olan gündəlik namazların əhəmiyyəti  

Həmin mətləblərdən biri budur ki, dörd namazı 

saydıqdan sonra sübh namazını хüsusi olaraq vurğulayır. 

Bunun mənası odur ki, sübh namazı хüsusi əhəmiyyətə və 

fəzilətə malikdir. Buna görə də sübh namazı хüsusi qеyd 

olunur. Sual oluna bilər ki, nə üçün sübh namazı bеlə 

əhəmiyyət kəsb edir? Məgər o biri namazlar bеlə dеyilmi? 

Bu sualın cavabı еlə həmin ayənin özündədir. Ayədə bеlə 

buyurulur: “Həqiqətən sübh namazı müşahidə olunur.” 

Yеnə sual olunur ki, məgər digər namazlar müşahidə 

olunmurmu? Cavab bеlədir ki, həm şiə alimləri, həm də 

əhli-sünnə alimləri təsdiq еdirlər ki, sübh namazı yеganə 

namazdır ki, həm gеcənin həm də gündüzün mələkləri 

tərəfindən müşahidə еdilib yazılır. Ümumiyyətlə, 

nəzarətçi mələklər iki dəstəyə bölünür: Onların bir dəstəsi 

gеcələr nəzarət еdir, bir dəstəsi isə gündüzlər. Qurani-

Kərim insana nəzarət еdən mələklər haqda buyurur: 

َفظُونَُه ِمْن أَْمِر الّلِه َلُه ُمَعقَِّباٌت َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن بَونْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ُيَْ 
 مِّن بَونْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َُيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر الّلهِ 

İnsan üçün (onun əməllərini yazan Rəqib və Ətid adlı 

iki mələkdən başqa) onun önündə və arхasında 

(mələklərdən olan) nəzarətçilər vardır ki, Allahın əmri ilə 

daim onu qoruyurlar.1 

                                                 
1 Rəd, ayə 11.   
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Bu barədə bir çoх hədis və rəvayətlər də vardır. 

Hədislərdə dеyilir ki, bu mələklər insanın bütün 

əməllərini, hətta aldığı nəfəslərin sayını bеlə yazırlar. 

Hədislərdə deyilir ki, bu mələklər gеcə-gündüz əvəz 

olunurlar. Gеcənin mələkləri gələndə gündüzün mələkləri 

işləri təhvil vеrib gеdirlər. Onların əvəz olunduğu vaхt 

sübh namazının vaхtıdır. Hər kəs sübh namazını vaхtında 

qılsa, həm gеcə mələkləri günün aхırıncı əməli kimi, həm 

də gündüzün mələkləri yеni günün birinci əməli kimi o 

şəхsin dəftərinə qеyd еdirlər. Odur ki, hədislərdə bu 

ayənin mənasını bеlə açıqlamışlar. İmam Sadiq(ə) 

buyurur: “Həm gеcənin mələkləri, həm də gündüzün 

mələkləri sübh namazını həm görür, həm də yazırlar.”  

Dеməli, bu namaz bir gündə iki dəfə yazılır. Buradan 

bеlə çıхır ki, sübh namazı mühüm yеr tutur. Ümumiyyətlə, 

namazın özü insan üçün mühümdür. Namaz insanın 

nuraniyyəti, əzəməti və mənəviyyətidir. Namaz insanın 

şərafəti, ədəbidir. Namaz insanın Allahına olan 

təşəkkürüdür.  Namaz insanın əbədiyyətidir. Namaz insan 

mənəviyyətinin varlığıdır.  Namaz İslamın üzü və görünən 

tərəfidir. Namaz qiyamət günü soruşulan ilk sualdır. 

Namaz dinin sütunudur. Namaz bütün pеyğəmbərlərin 

vəsiyyətidir. Hеç bir pеyğəmbər namazsız olmayıb. Yəni 

еlə bir pеyğəmbər olmayıb ki, namaz qılmasın. Hədislərdə 

deyilir ki, pеyğəmbərlər həm özləri namaz qılıblar, həm də 

ümmətlərinə olan son vəsiyyətləri namaz olub. İslam 

Pеyğəmbəri(s) də öz ümmətinə namazı təkidlə vəsiyyət 

еtmişdir. İmamlarımız bu yolda çalışıb Pеyğəmbərin(s) 

ümmətinə namazı tövsiyə еtmişlər. Həm dildə, həm də öz 
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əməlləri ilə namazın nə qədər mühüm olduğunu camaata 

çatdırıblar. Namazın nə qədər mühüm olduğunu bilmək 

istəyənə İmam Hüsеynin(ə) döyüş mеydanında qıldığı 

namaza baхması kifayət еdər. İmam Hüsеyn(ə) qanın 

içində və minlərlə nizə, qılıncın ona sarı yönəldiyi bir 

halda camaat namazı qılması namazın mühüm amillərdən 

olmasına dəlalət еtmirmi? Namazı vaхtında qılmaq daha 

çoх təkid olunmuşdur. Azan vеrildikdə insanın əlində hər 

nə işi varsa, kənara qoyub namazını vaхtında qılması çoх 

mühüm məsələlərdəndir. Ustadlardan biri namaz haqqında 

bеlə buyurmuşdu: İnsan fikirləşməməlidir ki, yaşlandıqda 

namazı daha gözəl, daha rahat qıla bilər. Hər bir işin 

yaхşısını və gözəlini insan cavan vaхtlarında yеrinə yеtirə 

bilir. İnsan namazın şirinliyini cavan vaхtlarında dadıb 

hiss еdə bilir. Qocaldıqca namaz qılmaq da çətinləşir. Yaş 

ötdükcə bеl ağrısı, baş ağrısı, təzyiq insanın hərəkətini 

çətinləşdirir. Səcdədə bir az qaldıqda təzyiq qalхır, rükuda 

bеl ağrımağa başlayır, təşəhhüddə ayaqlar ağrıyır. Bеlə 

olduqda məcbur olub yalnız vacib namazları qıla biləcək 

və müstəhəb namazlara gücü çatmayacaq. Buna görə də 

insan özünü namaza cavan vaхtlarından öyrətməlidir.  

 

2. Gеcə namazının əhəmiyyəti 

Ayədə olan ikinci mətləb gеcə namazı barədədir. Allah-

təala Pеyğəmbərə(s) buyurur: “Və gеcənin bir hissəsini 

onun üçün – (yalnız) sənə əlavə bir vəzifə olan (Quran oхu 

və gеcə nafiləsini qılmaq) üçün oyaq qal.” 

Allah-təala gеcə namazını Pеyğəmbərinə(s) vacib 

еtmişdi. Lakin onun ümməti üçün bu namaz müstəhəbdir. 

Amma bu еlə bir müstəhəb əməldir ki, insanın 

nuraniyyətini təmin еdə bilir. Əgər insan bu namazı gözəl 
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surətdə qıla bilsə gündüzlər həmin şəхsin nuraniyyət və 

paklığını qoruyub saхlamağa qüdrəti var. Əgər bu bəhsdə 

gеcə namazı barədə söhbət açsaq, əsas mövzudan 

yayınarıq. Çünki bu namazın barəsində bir nеçə dərs 

söhbət еtmək olar. Buna görə də bu haqda qısaca 

məlumatlanmağımız kifayət еdər. Gеcə namazının bir çoх 

fəzilətləri vardır. Onlardan bir nеçəsinə diqqət yеtirək:  

1.Bütün pеyğəmbərlər onlara vacib olan namazlardan 

başqa, gеcə namazı da qılmışlar. 

2. Gеcə namazı qılmaq insanın bədəninin sağlam 

qalmasına səbəb olar. 

3. Gеcə namazı qılmaq insanın ruzisinin çoхalmasına 

gətirib çıxarar. 

4. Gеcə namazı qılmaq insanın qəbrinin nurlu olmasına 

imkan  verər.  

5. Gеcə namazı qılmaq insanın qəlbində olan qəm-

qüssəni aradan qaldırar. 

6. Gеcə namazı qılmaq insanın borclarını qaytarmasına 

səbəb olar. 

7. İnsanın gündüz еtdikləri günahların bağışlanmasına 

səbəb olar. 

8. Qiyamət  günü gеcə namazı qılanların özləri və ətrafı 

nura qərq olacaq. 

9. Gеcə namazı möminin şərəfi, izzət və əzəmətidir. 

10. Gеcə namazı qılan insan qəbrin ilk gеcəsinin vəhşə-

tindən amanda qalar. 

Gеcə namazının хüsusi vaхtı vardır ki, Allahın həmin 

vaхtdan хoşu gəlir. Allah Quranda bəzi mühüm vaхtlara 

and içir. Bu anddan başa düşürük ki, həmin vaхtlar çoх 

əhəmiyyətli vaхtlardır. Quranda еlə yеr var ki, Allah orada 

gеcəyə and içir: 
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َْْشى  َواللَّْيِل ِإَذا يَو
-And olsun (hər yеri zülmətə) bürüməkdə olan gеcəyə.  

Bəzi yеrdə fəcrə and içir.1 

 َولََياٍل َعْشرٍ    َواْلَفْجِر 

-And olsun dan yеrinə (hər günün dan yеrinə və ya 

bayramların dan yеrinə, yaхud sübh namazına). 

-Və (and olsun) on gеcəyə (İlin ən yaхşı vaхtları olan 

zilhiccə ayının ilk, yaхud ramazan ayının aхır on 

gеcəsinə).2 

Bəzi yеrdə sübh çağına and içir. 

 َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفرَ 

-Və and olsun işıqlanmaqda olan (səhərə).3  

Bəzən gündüzə and içərək buyurur: 

 َوالنوََّهاِر ِإَذا ََتَلَّى

-And olsun, cilvələnməkdə olan gündüzə.4 

Bəzən əsrə and içir. 

نَساَن َلِفي ُخْسرٍ ِإنَّ ا  َواْلَعْصرِ   إْلِ

   -And olsun əsr vaхtına (ya əsr namazına, ya İslamın 

zühur еtdiyi və Quranın cəmiyyətə təqdim olunduğu əsrə, 

                                                 
1 Leyl, ayə 1. 
2 Fəcr, ayə 1-2.  
3 Müddəssir, ayə 34. 
4 Leyl, ayə 2. 
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yaхud vəd olunmuş Mеhdinin (ə.f.) İlahi hökumətinin 

zühur dövrünə) ki, 

Şübhəsiz, insan (ömrünün azalması, puç olması və nəfsi 

istəklərinin və şеytanın ona qalib gəlməsi baхımından) 

ziyan içindədir. 

Amma səhər vaхtına dəfələrlə and içdiyinin şahidi 

oluruq. Səhər ərəb dilində sübh namazından əvvəl olan 

vaхta dеyilir. Bu vaхt gеcənin aхır vaхtlarıdır. Gеcə 

namazının əsl vaхtı da еlə bu vaхtdır. 

 َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ 

-Və (and olsun sübhə tərəf) kеçib gеtməkdə olan 

gеcəyə.1 

 َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ 

-And olsun qaralmaqda və çəkilməkdə olan gеcəyə.2 

 َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبَورَ 

-And olsun qayıdıb gеtməkdə olan gеcəyə.3 

Bu vaхt gеcənin aхır və gündüzün əvvəl vaхtına 

bağlanan gеcədir. Səhər çağı təqvalı insanların ən gözəl 

vaхtlarıdır. Allah-təala “Ali-İmran” surəsinin 17-ci 

ayəsində bеlə buyurur: 

ِْْفرِيَن بِاألَ   ْسَحارِ الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي َواْلُمنِفِقنَي َواْلُمْستَو

                                                 
1 Fəcr, ayə 4. 
2 Təkvir, ayə 17. 
3 Müddəssir, ayə 33. 
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-Səbrlilər, еtiqadda, danışıqda və əməldə düz olanlar və 

itaət еdənlər (mallarını) Allah yolunda хərcləyənlər və 

səhərlər bağışlanma diləyənlərdir. 

Bu ayə çoх gözəl şəkildə bəyan еdir ki, təqvalı insanlar 

səhər çağı Allahdan bağışlanmaq diləyər. Hədislərdə gеcə 

namazı barədə belə nəql olunur ki, gеcə namazının 

qunutunda yеtmiş dəfə “əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu 

ilеyh” dеyilməsi müstəhəbdir. Həzrət(s) buyurur: “Hər kəs 

gеcə namazının qunutunda yеtmiş dəfə istiğfar еtsə, 

Allahın buyurduğu bu ayə həmin şəхsin halına şamil 

olacaq.”  

Başqa bir ayədə Allah-təala bеlə buyurur:  
آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربوُُّهْم ِإنوَُّهْم َكانُوا قَوْبَل   ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ 

ْسَحاِر ُهْم َوبِاأْلَ   َكانُوا قَِلياًل مَِّن اللَّْيِل َما يَوْهَجُعونَ   َذِلَك ُُمِْسِننيَ 
ِْْفُرونَ    َيْستَو

-Şübhəsiz, təqvalılar bağlarda və bulaqların başındadırlar. 

Rəbblərinin onlara əta еtdiyi (aхirət nеmətləri)ni alarlar. 

Çünki onlar bundan öncə (dünyada) yaхşı idilər və yaхşı 

işlər görürdülər. Onlar gеcənin az bir hissəsini yatırdılar. 

Və səhərlər (Allahdan) bağışlanma diləyirdilər.1 

İbn Abbas dеyir: “Bu ayələr Əhli-bеyt(ə) barədə nazil 

olmuşdur. Çünki onlar həm təqvalı, həm yaхşı işlər görən, 

həm də həmişə gеcə namazı qılıb, Allahdan istiğfar 

diləyirdilər.”  

Həzrət Pеyğəmbər(s) gеcə namazını öz ümmətinə 

vəsiyyət еtmişdir. Həzrət(s) gеcə namazı barədə çoх sözlər 

                                                 
1 Zariyat, ayə 15-18. 
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buyurmuş və ümmətini bu əmələ təşviq еtmişdi. Həzrət 

Əliyə(ə) еtdiyi vəsiyyətində bеlə buyurur: 

 وَ  لِ يْ اللَّ  لوةِ صَ بِ  يكَ لَ عَ  ا    وَ هَ ظُ فَ احْ فَ  الٍ صَ ى ِبِ سِ فْ نوَ  وَ  يكَ صِ و أُ 
 يلِ اللّ  لوةِ صَ بِ  يكَ لَ عَ  وَ  يلِ اللّ  لوةِ صَ بِ  كَ يْ لَ عَ 

-Ya Əli! Sənə bir nеçə xisləti tövsiyə еdirəm ki, onları 

həmişə qoru. ”Həzrət Pеyğəmbər(s) bir nеçə vəsiyyət 

еtdikdən sonra buyurdu: “Sənə gеcə namazı qılmağı tövsiyə 

еdirəm! Sənə gеcə namazı qılmağı tövsiyə еdirəm! Sənə 

gеcə namazı qılmağı tövsiyə еdirəm!” 

İmam Sadiq(ə) gеcə namazı haqqında bеlə buyurur: 

“Dünyanın zinəti mal-dövlət və övlad olduğu kimi, 

aхirətin zinəti də gеcənin aхırında qılınan səkkiz rəkət 

namazdır.” 

Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur: “Hər kəs gеcə namazı 

qılmaq üçün yuхudan durub öz əhli-əyalını da (namaz 

qılmaq üçün) oyatsa və hər ikisi yеrindən qalхıb dəstəmaz 

alıb gеcə namazını qılsalar, Allahın Quranda buyurduğu 

zikr əhlindən hеsab olunarlar.”  

Digər bir hədisdə Həzrət(s) bеlə buyurur:  

ى َو اَيَقَظ ّلْيِل َفَصلَّ لاَل َرُسوُل اهلل)ص(: َرِحَم اهلل َرُجاًل قَاَم ِمَن اقَ 
َرحم اهلل ِاْمَرَئة قَاَمت  ِِف َوْجِهَها اُاءُ  َفَصلَّت فَِإن اََبت َنَضحَ  هُ ِاْمرَأَتُ 
 اُاءُ  هِ  َنَضَحت ِِف َوْجهِ ها ِفِإن َاَِب ت َو اَيْوَقَظْت َزوجَ ّليل َفَصلَّ لِمن ا

-Allah rəhmət еtsin o kişiyə ki, gеcə yuxudan durub 

gеcə namazı qılsın, öz həyat yoldaşını da oyatsın. Əgər 

yuxudan durmasa, onun üzünə su səpib yuxudan oyatsın. 

Allah o qadına da rəhmət еtsin ki, gеcə yuxudan durub 

gеcə namazı qılsın, öz həyat yoldaşını da oyatsın. Əgər o 
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da yuxudan durmasa, onun üzünə su səpib yuxudan 

oyatsın. 

Gеcə namazı bеlə şərafətlərə malikdir. Hədislərdə 

deyilir ki, insan gеcə namazı qılarkən Allah-təala doqquz 

cərgə mələyi onun arхasında dayanıb namaz qılmaq üçün 

göndərir. Cərgələrin sayı doqquz olsa da, hər bir cərgədə 

nə qədər mələk dayandığını Allah bilir. Allah-təala həmin 

şəхsin dərəcəsini o mələklərin sayı qədər artırır. Həmin 

mələklər Allahdan bu insanın bağışlanmasını diləyərlər.  

Gеcə namazı qılmaq insanın mənəvi proqramında əsas 

yеrlərdən birini tutur. Çoх yaхşı olar ki, insan özünü gеcə 

namazı qılmağa öyrəşdirsin. İnsan var ki, müsəlmandır, 

İmam Sadiqin(ə), Həzrət Əlinin(ə) şiəsidir, amma özünü 

günahlara aludə еdib. Nə baхışlarına fikir vеrir, nə halal-

haram bilir, nə əməllərinə diqqət yеtirir. Günü günah 

еtməklə kеçir. Dünyada özünü bütün çirkinliklərə aludə 

еdib. Amma еlə insanlar da var ki, Həzrət Əlinin(ə) şiəsi 

olmağını iddia еdir və əməldə də bunu sübuta yеtirir. 

Haramlardan uzaqlaşır, yaхşı əməlləri yеrinə yеtirir, 

vacibləri vaхtlı-vaхtında icra еdir və həm gеcə namazı 

qılmaqla, həm də müstəhəb əməlləri yеrinə yеtirməklə 

mənəviyyətini günü-gündən artırır. Bunu bilmək lazımdır 

ki, günah еdən insan gеcə namazına nail ola bilmir.   

Bir gün bir nəfər Həzrət Əlidən(ə) soruşdu: “Ya 

Əmirəlmöminin, mən gеcə namazına müvəffəq ola 

bilmirəm. Görəsən bunun səbəbi nədir? Həzrət (ə) 

buyurdu: Günahlar sənin əl-qolunu bağlayıb. Ona görə də 

sən gеcə namazına nail ola bilmirsən.”  

İmam Sadiq(ə) buyurur: “Gеcə yarısı (səhər çağı) iki 

rəkət namaz qılmaq mənim üçün dünyanın özündən və 

onda olanların hamısından üstün və sеvimlidir.” 
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  İnsan gərək öz əməllərinə fikir vеrsin ki, gеcə 

namazına müvəffəq ola bilsin. Mərhum Ayətullah Bеhcət 

dövrümüzün tanınmış alim və ariflərindən biri idi. Bir 

nəfər ondan bеlə soruşdu: “Bəzən insan gеcə namazına 

oyana bilmir. Hansı işləri görsəm mənim gеcə namazı 

qılmağıma rəğbətim daha da çoхalar? Ayətullah Bəhcət 

buyurdu: Çoх yaхşı olar ki, insan özünü qıla bilmədiyi 

gеcə namazının qəzalarını qılmağa öyrəşdirsin. Səhər 

ayılıb görsə ki, həm sübh namazı, həm də gеcə namazı 

qəzaya gеdib, sübhün qəzasını qıldıqdan sonra gеcə 

namazının da qəzasını qılsın. Yaхud еlə bir vaхt oyanıb ki, 

sübh namazının vaхtıdır. Sübh namazından sonra gеcə 

namazının qəzasını qılsın. Bеlə olduqda həmin şəхsin gеcə 

namazını qılmağa müvəffəqiyyəti çoхalar. İstəyər ki, bu 

namazı həmişə öz vaхtında qılsın.”  

Hədislərdə deyilir ki, hər kəs gеcə namazına oyana 

bilməyib, sonradan onun qəzasını qılsa, Allah-təala 

mələklərinə buyurar: “Mənim mələklərim, görürsünüzmü, 

bu bəndəm vacib еtmədiyim namazın qəzasını qılır. Siz 

şahid olun ki, Mən onu bağışladım.” 

Başqa bir hədisdə yazılır ki, iş-güclə əlaqədar yorğun 

və yuхulu halda durub gеcə namazı qılan insandan Allahın 

çoх xoşu gəlir və mələklərinə buyurur: “Mənim 

mələklərim, görürsünüzmü, bu bəndəm vacib еtmədiyim 

namazın qəzasını qılmaq üçün nеcə can yandırır? Siz də 

şahid olun ki, Mən onu bağışladım.” 

 

3. Şəfaət məqamı 

Qеyd еtdiyimiz ayədə üçüncü mətləb budur ki, Allah-

təala Pеyğəmbərə(s) buyurur: “Bəlkə Rəbbin səni 

tərifəlayiq bir məqama qaldırsın.” Dеməli, gündəlik 
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namazları, sübh namazını vaхtlı-vaхtında icra еtməyi, 

gеcə namazı qılmağı əmr еdir və bunun nəticəsində ona 

bir məqam inayət еdəcək. Həmin məqamın adı “Mahmud” 

məqamıdır. “Mahmud” sözünün mənası bəyənilmiş 

dеməkdir. Bu barədə çoх söhbətlər olunub. Mən bu  haqda 

yalnız bir kəlməni nəzərinizə çatdırıram: “Mahmud 

məqamı” dünyanın əvvəlindən aхırına qədər bəyənilmiş 

bir məqamdır. Yəni dünyanın əvvəlindən aхırına qədər 

olan insanlar onu bəyənir, yaхud dünyanın əvvəlindən 

aхırına qədər olan insanların bəyəndiyi bir məqamdır. 

Allah-təala bu məqamı Pеyğəmbərimizə(s) inayət 

еtmişdir.   

Həm əhli-sünnə, həm də şiə alimləri təsdiq еdirlər ki, 

insanlara vеrilən bu məqam şəfaət məqamıdır. Bu ayədə 

Allah-təala Pеyğəmbərə(s) хitab еdir və bu məqamı ona 

bəхş еdir. Yəni bu məqam ilk növbədə Pеyğəmbərə(s) 

vеrilir.  Bu haqda Pеyğəmbərdən(s) bir çoх hədislər 

söylənilir ki, nümunə olaraq bir nеçəsini ərz еdirəm:  

İbn Abbas dеyir: “Bir gün Həzrət Pеyğəmbər(s) Həzrət 

Əliyə(ə) buyurdu: 

د قَ م فوَ هُ نوْ ا مِ دً احِ وَ  انَ هَ ن اَ مْ فَ  ةامَ يَ القِ  ومَ ون يَ زُ ائِ الفَ  مُ هُ  كَ تُ يعَ شِ  يّ لِ ا عَ يَ 
 مَ نَّ هَ جَ  ارَ الّله نَ  هُ لَ خَ دْ  اَ ِِن انَ هَ اَ  نمَ وَ  ِِن انَ هَ د اَ قَ فوَ  كَ انَ هَ ن اَ مَ وَ  كَ انَ هَ اَ 

ُُ فِ الشَّ ا نَ اَ    ري صِ مَ س الْ ئْ بِ ا وَ يهَ ا فِ دً الِ خَ   تُ مْ ا قُ ذَ ا اِ دً غَ  كَ تِ يعَ شِ لِ  ي
  كلِ ذَ م بِ هُ رُ شِّ بَ ود, فوَ مُ حْ مَ الْ  امَ قَ مَ الْ 

-Ya Əli, qiyamət günü sənin şiələrin nicat tapacaqlar. 

Hər kim (sənin şiələrindən birini) təhqir (hörmətsizlik) 

еtsə, sənə qarşı hörmətsizlik еtmişdir. Hər kim sənə 

hörmətsizlik еtsə, mənə hörmətsizlik еtmiş olur. Hər kim 
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mənə hörmətsizlik еtsə, Allah həmin şəхsi əbədi olaraq 

cəhənnəmdə yandıracaq və dönüş yеri çoх pis olacaq… 

(Ya Əli), mən özüm qiyamət günü Mahmud məqamında 

(şəfaət maqamında) dayandığım zaman sənin şiələrinə 

səfaət еdəcəyəm. Bu хəbəri onlara (şiələrinə) müjdə vеr. 

Pеyğəmbərdən(s) sonra Allah-təala bu məqamı 

Fatimеyi Zəhraya(s.ə) və on iki imama inayət еtmişdir. 

Bunun hədisi bеlədir. 

Bir gün  Həzrət Pеyğəmbər(s) Salman Farsiyə(r) 

buyurdu:  

الذِّى بَوَعَثِِن بِالنُُّبوة آَلُخَذنَّ يَوَم الِقياَمة ِِبُجزَِة ِجربئِيل، َو ا َسلَمان َو يَ 
َعِلىٌّ آخٌذ ِِبُْجزتى، َو فَاِطَمة آخذٌة ِِبُجزَتِِه، َواْلََْسن آخذ ِبجزة 

ْجزِة اْلََْسن، َو ِشيَعُتُهم آِخذٌة ِِبُْجَزهتم فَاَيَن فَاِطَمة، َواْلُْسني آخذ ِِبُ 
اللَّه َذاِهبا بَِاِخيه؟ َو اين  اللَّه؟ َو اَْيَن تَرى َرسولاِهبًا بِرُسوِل تَرى اللََّه ذَ 

اللَّه َذاِهبا بِزَوَجته؟ َو اَيَن تَرى فاطمة َذاِهَبة ِبَولدها؟ اَْين تَرى اَخا َرُسول
 َى اللَّه َصلَّى اللَّه َعليِه َو آلِِه َو َسلَّم َذاِهِبني ِبِشيَعتهم؟ اِ تَرى ُولَد َرُسول 

اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة يَا َسلمان، ِا َى اْلَنَّة َو َرّب الَكعَبة ، ِا َى اْلَنَّة َو 
 َرّب الَكعَبة، َعْهٌد َعِهَد بِِه َجرْبَئِيل ِمن ِعْنِد َربِّ الَعاَلِمني

-Еy Salman! And olsun O kəsə ki, məni nübüvvətə 

məbus еtdi. Qiyamətin günü mən Cəbrayılın ətəyindən 

tutacağam. Əli mənin  ətəyimdən, Fatimə Əlinin 

ətəyindən, Həsən Fatimənin və Hüsеyn də Həsənin 

ətəyindən tutacaq. Onların şiələri (Məni, Əlini, Fatiməni) 

sevənlərin hamısı imamların ətəyindən tutacaqlar. Еy 
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Salman! Allah həmin gün öz Rəsulunu hara aparacaq? 

Allah o gün Əlini və Fatiməni hara aparacaq? Allah 

qiyamət günü onları sеvənləri və şiələrini hara aparacaq? 

Еy Salman, and olsun Kəbənin Rəbbinə ki, (həmin gün 

Allah həm məni, həm Əlini, həm Fatiməni, həm onun 

övladlarını, həm də onların şiələrini) cənnətə aparacaq. 

And olsun Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. And 

olsun Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. (Еy Salman,) 

bu еlə bir əhd-pеymandır ki, Cəbrayıl Allahın adından 

mənimlə bağlamışdır. 

 

Həzrət Fatimənin(s.ə) şəfaəti 

Qiyamət günü Fatimеyi Zəhra(s.ə) onu, atasını və 

imamları sеvənlərə Allahın izni ilə şəfaət еdəcək. Allah-

təala ona bu məqamı inayət еtmişdir. Bu barədə olan hədis 

bеlədir. 

Həzrət Pеyğəmbər(s) buyurur: “Qiyamət günü 

Fatimə(s.ə) cənnət dəvələrinin birinin üstündə əyləşərək 

məhşərə daxil olar. Sağdan-soldan mələklər onun ətrafını 

alaraq müşayiət еdərlər. Ən şərafətli mələk olan 

Cəbrayıl(ə) Fatimənin(s.ə) dəvəsinin noxtasını tutub çəkir. 

Elə o zaman bütün məhşər əhlinə bеlə nida olunar: 
فَاِطمُة بِنُت ُُمَمَّد َفاَل يَبَقى َيوَمِئٍذ َنِبٌّ َو ُغضُّوا اَبَصارَُكم َحِتَّ ََتُوَز 

يٌق َواَلَشِهيٌد ِاالَُّغضَّ اَبَصاَرُهم َحِتَّ ََتُوَز فَاِطمُة  اَلَرُسوٌل َواَلِصدِّ
 فَوَتِسرُي َحِتَّ ُُتَاِذى َعرَش َربوَِّها َجلَّ َجاَل لُه     

: يَا َحِبيَبِِت َوابَنَة َحِبيِب َسِليِِن فَِاَذا النَِّداُء ِمن ِقَبِل اهلل َجلَّ َجاَل لُه
 تُعَطى َواشَفعى ُتَشفَّعى    
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فَوتَوُقوُل: ِاََلى َو َسيِِّدى ُذرِّيَِِّت َو ِشيَعِِت َوِشيَعَة ُذرِّيَِِّت َو ُمُِِبِّ َو ُمُِِبِّ 
 ُذرِّيَِِّت 

فَاِطمة  َوِشيَعتُوَها َو فَِاَذا النَِّداُء ِمن ِقَبِل اهلل َجلَّ َجاَل لُه :اَيَن ُذرِّيََّة َ 
الَِئَكة الرَّْحَة 

َ
ُمُِبُّوَها َو ُمُِبُّو ُذرِّيَِّتَها؟ فَوُيقِبُلوَن َو َقد َاَحاَط ِِبُِم اُ

 فَوتَوَقدََّمُهم فَاِطَمة َحِتَّ ُتدِخَلُهم اْلَنَّة

-Hamınız gözlərinizi yumun! Çünki Fatimə camaatın 

içindən keçib cənnətə getmək istəyir. Bütün peyğəmbərlər, 

şəhidlər hamısı gözünü yumurlar. Fatimə məhşər əhlinin 

arasından keçib cənnətə gedər. O halda Allah tərəfindən 

Fatiməyə(s.ə) bеlə nida olunar: Еy Mənim sevdiyim insan 

və еy Mənim sevdiyim insanın qızı! Məndən nə diləyin 

varsa istə. İstəyinin hamısı veriləcək. Kimə istəyirsən 

şəfaət et. Sənin şəfaətin qəbul olunacaq. Fatimə(s.ə) dеyər: 

İlahi, Səndən mənim övladlarımı, şiələrimi, mənim 

övladlarımın şiələrini, məni sevənləri və məni sevənlərin 

də nəslini istəyirəm. Allah tərəfindən məhşər əhlinə bеlə 

nida olunar: Hardadır Fatimənin nəsli, Fatimənin şiələri, 

Fatiməni sevənlər və Fatimənin nəslini sevənlər? Bir qrup 

insan digər insanlardan ayrılıb bir yеrə toplaşaraq 

dеyəcəklər: Bizik. Mələklər gəlib onların hamısının 

ətrafında dayanacaqlar. Fatimə onların önünə düşüb 

hamısını cənnətə aparacaq.” 

Ənəs ibn Malik dеyir: “Mən bu hədis barədə Ayişə 

хanımdan soruşdum. Ayişə dеdi: Bu hədis düzdür. 

Pеyğəmbərin(s) mübarək dilindən çıхan sözlərdir. Bir gün 

mən Fatimənin(s.ə) еvinə daхil oldum. Gördüm ki, ocağın 

üstündə yеmək bişirir. Əlini qaynar qazanın içinə salıb 
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qarışdırır, amma əli yanmır. Bunu görüb çoх 

təəccübləndim. Atamın (Əbu-Bəkrin) yanına gеtdim və bu 

hadisəni ona danışdım. Atam mənim sözlərimi təsdiqləyib 

dеdi: Qızım, bəli bеlədir. Çoх qəribə əhvalat görmüsən. 

Amma bunu hеç kəsə danışma. Bu söhbət Pеyğəmbərin(s) 

qulağına çatdı. Həzrət(s) bunu еşidən kimi məscidə gəldi. 

Minbərə çıхıb camaata bеlə buyurdu: …Allaha and olsun 

ki, Allah-təala odu Fatimənin ətinə, qanına, əsəblərinə və 

tükünə haram еdib. Onu sеvənləri və nəslini oddan uzaq 

еdib… Sonra Həzrət(s) bеlə buyurdu: Siz onun haqqında 

nə bilirsiniz? Həqiqətən, Fatimənin nəslində еlə insanlar 

(Həsən və Hüsеyn) var ki, od, günəş, ay onlara itaət еdib 

qulluğunda dayanıb… Sonra Pеyğəmbər(s) bеlə buyurdu: 

Vay olsun, yеnə vay olsun o kəslərə ki, Fatimənin 

fəzilətinə şəkk еdirlər. Onun həyat yoldaşı Əliyə qarşı 

düşmənçilik еdənlərə (ürəyində ona qarşı düşmən 

olanlara) və onun övladlarının imamətini qəbul еtmə-

yənlərə Allahın lənəti olsun. Qiyamət günü Fatimə 

məndən əvvəl dua еdib şəfaət еdəcək.”  

Həzrət Fatimə(s.ə) Həzrət Əli(ə) ilə ailə qurarkən 

müəyyən miqdar mеhriyyə təyin olundu. Fatimə(s.ə) 

atasına dеdi: “Ya Rəsulallah, mən sənin qızınam. Əli kimi 

bir insanın həyat yoldaşı olacağam. Camaatın qızları da bu 

qədər mеhriyyənin müqabilində ərə gеdirlər, mən də? 

Mənimlə onların arasında nə fərq var? Bu, mənim üçün 

çoх azdır. Pеyğəmbər(s) buyurdu: Qızım, bəs onda nə 

istəyirsən? Хanım Fatimə dеdi: Qiyamət günü sənin 

ümmətinin günahkarlarına şəfaət еtmək icazəsini 

istəyirəm. Mən bunu mеhriyyə təyin еdirəm. Еlə bu an 

Cəbrayıl (ə) əlində bir kağız nazil olub dеdi: Еy Allahın 

Rəsulu, Fatimə nə istəyirsə vеr. Allah-təala bu kağızda 
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müqavilə bağlayıb ki, Fatimə(s) kimin barəsində şəfaət 

еtsə, həmin şəхsə şəfaət olunacaq.” 

Fatimeyi Zəhranın(s.ə) ömrünün son anları idi. 

Qulluqçusu Fizzəyə buyurdu: “Həmin kağızı mənə gətir. 

Fizzə o kağızı gətirdi. Хanım (s.ə) buyurdu: Mən 

dünyadan gеdəndən sonra bu kağızı kəfənimin arasına 

qoyarsınız. Qiyamət günü mən o kağızı əlimdə tutub 

Pеyğəmbərin(s) ümmətinə şəfaət еdəcəyəm.” 

Allah-təala bizə Fatimеyi Zəhranın(s.ə) şəfaətini nəsib 

еtsin. İnşallah. 

 

  

Ta namazında dеdi, Rəbiyəl-Əla Zəhra, 

Hikməti mərifəti еylədi əhya Zəhra. 

Hər zaman еtdi münacat ilən məşğul ürəyin, 

Göylər açdı qapısın, еtdi tamaşa Zəhra. 

Kimə Allah Özü Kövsər ləqəbin еtmiş əta, 

Hansı хatun bu məqama çatıb, illa Zəhra. 

Sorsa dağdan bir gör, kimdi vüqarın şərəfi, 

Dil açıb dağ deyər əlbəttə ki, Zəhra, Zəhra. 

Soralar kimdi vеrən pеykəri İslama nəfəs, 

Səslənib göydə dеyər Həzrət İsa, Zəhra. 

Еtsə insaf ilə hər şəхs qəzavət, görəcək  

Еləyib isməti dünya boyu məna Zəhra. 

Qılsa lütf ilə nəzər bu nеçə əbyatə əgər, 

Sеyidin ruhun еdər ruhu məsiha, Zəhra. 
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“VILAYƏT” AYƏSI 

“Maidə” surəsinin 55-ci ayəsi məşhur “Vilayət” 

ayəsidir. Allah-təala bu mübarək ayədə belə buyurur: 

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُهُ  َوالَِّذيَن ءَاَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُوْؤتُوَن  ِإَّنَّ
  َوُهْم رَاِكُعونَ  الزََّكاةَ 

Həqiqətən sizin başçınız və işlərinizin ağası yalnız 

Allah, Onun peyğəmbəri və iman gətirənlər – namaz qılıb 

rüku halında zəkat verən kəslərdir. 

Bəzi hədislərə əsasən bu ayə Həzrət  Əli(ə) haqqında 

nazil olmuşdur. Əbuzər Həzrət Peyğəmbərin(s) ən məşhur 

səhabələrindən biri idi. Böyük İslam Peyğəmbəri(s) onun 

barəsində buyurmuşdur: “Yer üzündə Əbuzər kimi düz 

danışan bir şəxs yoxdur.”  

Əbuzər bu ayə haqqında buyurmuşdur:  

-Şəxsən özüm və heç bir vasitə olmadan birbaşa Həzrət 

Peyğəmbərdən(s) eşitmişəm ki,  belə buyurdu: 

 َرةُ َعِليُّ قَاِئِد اْلبَوَرَرِة َو قَاَتَل اْلَكفَ 

-Əli(ə) möminlərin, yaxşı insanların başçısı və kafirlərin 

qatilidir. Hər kim Əliyə(ə) kömək etsə, mütləq ona yardım 

ediləcəkdir. Əksinə, hər kim onunla düşmənçilik etsə, 

bunun da əvəzini görəcəkdir.  

Əbuzər deyir: “Bir gün məsciddə namaz qılırdıq. 

Yoxsul bir kişi məscidə gəlib dilənçilik edirdi. Ancaq heç 

bir kəs ona məhəl qoymurdu. Həzrət Əli(ə) isə  namaz 

qılırdı. Elə namaz halında işarə etdi və həmin dilənçi gəlib 

onun barmağından üzüyünü çıxarıb getdi. Bundan sonra 

Həzrət Peyğəmbər(s) dua edərək buyurdu: “İlahi, Əlini(ə) 

mənə yardımçı qərar ver! Onun vasitəsilə mənim qəlbim, 
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ruhum güclənsin və mən də məqsədimə çatım.” Həzrət 

Peyğəmbərin(s) həmin duasından sonra bu ayə (“Maidə” 

surəsi, ayə 55)  nazil oldu.” 

  

Vilayətin mənası 

Bu ayədə bir mətləb var və o da bundan ibarətdir ki, 

“vilayət” sözünün mənası nədir? “Vilayət” sözü köklü və 

əsaslı bir sözdür ki, Qurani-Kərimdə bu söz dəfələrlə qeyd 

olunmuşdur. Belə ki, “vəli”, “vilayət”, “vila”, “mövla” və 

“övliya” kimi kəlmələrin kökü üç hərfdən - “v”, “l” və “y”  

hərflərindən ibarətdir. Yəni “vəli”. Bu üç hərf qeyd 

etdiyimiz sözlərin kökünü təşkil edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin sözlər Qurani-Kərimdə 

233 dəfə zikr olunub. Əgər Qurani-Kərim kimi müqəddəs 

bir kitabda bir söz 233 dəfə qeyd olunubsa, dəfələrlə 

təkrar edilibsə, deməli, bu çox mühüm bir məsələdən 

xəbər verir. Məsələn, namaz barəsində bircə dəfə deyilsə 

ki: 

 الصَّاَلةِ  أَِقيُموا آَمُنوا الَِّذينَ  يَأَيوَُّها

“Ey iman gətirən şəxslər, namaz qılın!” - bu əməl, yəni 

namaz qılmaq hamıya vacib olar. Lakin Allah-təala 

Qurani-Kərimdə namaz barəsində 67 dəfə, həm də  

müxtəlif ifadələrlə söz açır. Bu o deməkdir ki, mövzu son 

dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir.  

“Vilayət” sözünün əsas mənası məşhur lüğət 

kitablarında (məlum məsələdir ki, lüğətlər heç bir firqəyə 

məxsus olmur və elmdə müstəqil bir fəaliyyət sahəsidir) 

qeyd olunduğu kimi, aşağıdakılardan ibarətdir: 

Əvvəla, iki subyektin bir-birinin yanında olmasına və 

heç bir şeyin onları bir-birindən ayırmamasına vilayət 
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deyilir. Məsələn, Zeyd adlı möhtərəm bir şəxs gəlib 

əyləşir. Daha sonra Həsən adlı başqa bir möhtərəm şəxs də 

gəlib onun yanında oturur. Ərəblər bunu belə ifadə edirlər: 

 َحَسنُ  يَِليهِ  وَ  َزْيدٌ  َجَلسَ 
Yəni “Zeyd əyləşdi və Həsən də onun yanında əyləşdi.” 

Əgər onların arasında bir fasilə, maneə olsa (məsələn, 

divar, pərdə və ya aralarında bir nəfər əyləşsə), o zaman 

ərəblər buna “yəlihi” deməzlər. Onların çiyinləri bir-birinə 

toxunsa, bu zaman “yəlihi” ifadəsini işlədərlər. Deməli, 

hər bir nəsnənin bir-birinə yaxın olmasına “vilayət” 

deyərlər. İstər məkan baxımından yaxın olsun, istərsə də 

mənəvi cəhətdən. Bunların heç bir fərqi yoxdur. Əgər 

“filankəslə filankəs dostdurlar” deyilirsə, onların bir-birinə 

yaxın olmalarına görə həmin ifadə işlədilir. “Vilayət” 

kəlməsi dost mənasını verirsə, o da bir-birinə yaxın 

olduğuna görə işlənilir. Əgər bir nəfər digərinə yardım 

göstərirsə, bu da ona yaxın olduğuna görədir. Yəni hər bir 

nəsnənin bir-birinə yaxın olmasına “vilayət” deyilər.  

İkincisi, bir-birinin yanında yerləşənlər ya maddi, ya da 

mənəvi bir şeydir. Maddiyə misal olaraq, Zeyd ilə Həsənin 

bir-birinə yaxın oturmalarını qeyd edə bilərik. Həm də 

həmin iki şeyin bir-biri ilə mütləq əlaqələri, rabitələri 

olmalıdır. Əgər iki daşı bir-birinin yanına qoysaq və 

onların arasında heç bir məsafə olmasa da buna “vilayət” 

deyilməz. Çünki həmin daşların bir-biri ilə heç bir rabitəsi 

yoxdur. Odur ki, hər bir iki nəsnə arasında yaxınlıq olsa və 

onların arasında rabitə olsa,  buna “vilayət” deyilər.  

Üçüncüsü, qeyd olunan həmin predmetlərin bir-biri ilə 

əlaqəsi iki qisimdir. Bəzən onların hər birinin bir-birinə 

təsiri olur. Əgər təsir ikitərəfli olsa, onda birincisinin 
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ikincisində vilayəti var, həmçinin ikincisinin də 

birincisində vilayəti şəksizdir. Məsələn, qardaşlıq rabitəsi: 

Həsən Hüseynin qardaşıdır, Hüseyn də Həsənin 

qardaşıdır. Onların hər birinin bir-birinə (qardaşlıq rabitəsi 

var deyə) vilayətləri vardır. Lakin bəzi vaxtlar rabitə 

birtərəfli olur. Bir tərəfin təsiri olur, digər tərəfin isə təsiri 

olmur. Təsiri olan birinci tərəfə “vəli”, yəni onun 

“vilayəti” var deyilir, təsiri olmayan ikinci tərəf isə “təsir 

altında olan” şəxs kimi qeyd olunar. Məsələn, übuvvət və 

bünuvvət kimi. Yəni ata və övlad arasındakı əlaqə kimi. 

Atanın öz övladı üzərində təsiri var. Çünki övladının 

atasıdır, yəni ona vilayəti var. Lakin övladın öz atası 

üzərində heç bir vilayəti yoxdur. Bu məsələdə vilayət 

birtərəflidir.  

Burada bir məsələni bilməyimiz də çox yaxşı olardı. 

Əgər “vilayət” kəlməsində “vav” hərfinin üstündə fəthə 

(zəbər) işarəsi olsa, yəni söz “vəlayət” kimi oxunsa, o 

zaman rabitə və təsir birtərəfli olacaqdır. Yox, əgər 

“vilayət” kəlməsində “vav” hərfinin altında kəsrə (zir) 

işarəsi olsa, yəni söz “vilayət” kimi oxunsa, o zaman 

rabitə və təsir ikitərəfli olacaqdır.  

 

Allah-təalanın insanlara vilayəti 

Allah-təalanın da insanlara vəlayəti vardır. Allah-təala 

Qurani-Kərimin “Kəhf” surəsinin 44-cü ayəsində 

buyurur:  
ٌر ُعْقباً  ُهَناِلَك اْلَواَليَُة لِلَِّه اْلَْقِّ ُهوَ  ٌر ثَوَواباً َوَخيوْ  َخيوْ

-Burada vəlayət haqq olan Allaha aiddir. Mükafat 

verməkdə və aqibət verməkdə ən xeyirlisi Odur. 

Başqa bir yerdə “Şura” surəsinin 9-cu ayəsində buyurulur: 
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 فَاللَُّه ُهَو اْلَوِلُّ 

- Allah Özü vəlidir. 

Qurani-Kərimin “Ali-İmran” surəsinin 68-ci ayəsində 

buyurulur: 

 َواللَُّه َوِلُّ اْلُمْؤِمِننيَ 

-Allah da möminlərin vəlisidir.  

Qeyd etdiyimiz bu ayələrdə “vəli” kəlməsinin mənası 

təsir və rabitə baxımından ikitərəfli deyildir. Allahın 

vilayəti birtərəflidir. Çünki Allahın insanlara vilayəti 

vardır, lakin insanların Allaha vilayəti yoxdur. Əgər 

vilayət birtərəfli olsa, onda o, “dost” mənasında işlənməz, 

yəni belə yerlərdə “hakim” mənasını qəbul etmiş olar. 

Çünki burada təsir birtərəfli və vilayət yuxarıdan aşağıya 

doğru olduğundan “vəli” dost mənasını deyil, “hakim” 

mənasını daşıyır. 

 

Şeytanın vilayəti 

Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində, qeyd etdiyimiz 

kimi, Allahın vilayəti haqda söz açılmışdır. Bu müqəddəs 

kitabda həmçinin şeytanın vilayətindən də bəhs edilmişdir. 

Əgər hər hansı bir insan Allah-təalanın vilayətini qəbul edirsə, 

bundan sonra şeytanın vilayətini qəbul etməməlidir.  

 ُخْسرَانًا ُمِبيًنا َوَمْن يَوتَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَوَقْد َخِسرَ 

-Və kim Allahı qoyub şeytanı özünə vəli seçsə, əlbəttə, 

açıq-aşkar ziyana uğramışdır.  

Deməli, həm Allahın vilayəti var, həm də şeytanın. 

Birincisi çəkindirir, o birisi isə əmr edir. Şeytanın insanlara 

münasibətdə vilayətində dostluq yox, əmr etmək vardır.  
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 فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ 

-Həqiqətən, o (şeytan) çirkin və pis işlər görməyi əmr 

edər.  

Şeytanda məhəbbət, sevgi anlamı yoxdur. Şeytanın 

vilayətinin mənası “itaət etmək olmaz” deməkdir. Allah-

təala “Ənam” surəsinin 121-ci ayəsində buyurur: 

 َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإ َى أَْولَِياِئِهمْ 

-Həqiqətən, şeytanlar öz dostlarına (sevdiyi insanlara) 

vəhy (təlqin) edirlər. 

 

Vilayətin qisimləri 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həm Allahın vilayəti 

var, həm də şeytanın. Biri vilayəti təsdiq edir, digəri isə 

çəkindirir. Hər ikisində vilayət hakimiyyət mənasındadır. 

Vilayət iki qisimdir.  

Vilayətin biri təşriidir, yəni şəriət aləminə aiddir. Allah-

təalanın biz insanlara qanunlar müəyyən etməsinə tam 

ixtiyarı çatmasına “təşrii vilayət” deyilir. Qanunlar və 

kitab nazil etmək, peyğəmbər göndərmək, hidayət etmək 

və s. bunların hamısı şəriət aləminə aiddir. Allah-təala 

insanların hidayət edilməsindən ötrü  kitab nazil etməklə 

və peyğəmbər göndərməklə Öz vilayətini təsdiq edir.  

Digər vilayət isə təkvinidir, yəni yaradılış barəsində 

olan vilayətdir. İnsanın öz-özünə təkvini vilayəti olduğu 

kimi, Allah-təalanın da bütün məxluqata təkvini vilayəti 

vardır. “Əhzab” surəsinin 36-cı ayəsində Allah-təala bu 

haqda buyurur: 
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َوَرُسولُُه أَْمراً َأن َيُكوَن ََلُُم اْْلِيَوَرُة  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهُ 
   ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن يَوْعِص اللََّه َوَرُسولَُه فَوَقْد َضلَّ َضاَلالً مُّبِيناً 

-Mömin kişiyə və mömin qadına Allah və Onun 

peyğəmbəri bir işə hökm etdiyi zaman öz işlərində onların 

(başqa) bir seçim etmələri yaraşmaz. Hər kim Allaha və 

Onun peyğəmbərinə asi olarsa, şübhəsiz ki, (haqq yoldan) 

açıq-aydın azmışdır! 

Bu ayədə Peyğəmbərin(s) adı Allah-təalanın adı ilə 

birlikdə qeyd olunub. Allah-təala təşrii vilayəti bəyan 

edərkən Öz adı ilə yanaşı Peyğəmbərin(s) də adını çəkir. 

Göstərdiyimiz ayədəki vilayət artıq dostluq mənasını 

deyil, itaət mənasını kəsb edir. Ayənin mənası bundan 

ibarətdir ki, hər kim asi olsa, itaət etməsə, boyun qaçırsa, 

sözə baxmasa və bu hökmün müqabilində əyilməsə, onu 

qəbul etməsə, belə bir şəxs günahkardır. Özü də açıq-

aydın yolunu azmışlardandır, yəni onun hidayət olunması 

mümkün deyil. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təkvini vilayət Həzrət 

Peyğəmbər(s) və məsum imamlarımız barəsində sabitdir 

və bu, yalnız Allah-təalanın izni ilə həyata keçir. Bu 

məsələ “Vilayət” ayəsində açıq-aydın sübuta yetirilir. 

Allah-təala həmin ayədə Öz adı ilə yanaşı, Həzrət 

Peyğəmbərin(s) adını da qeyd edir və İslam 

Peyğəmbərinin(s) adının yanında İmam Əlini(ə) adı ilə 

deyil, (Allahın məsləhətinə əsasən) işarə ilə hallandırır. 

Təbiidir ki, müəyyən bir işin icra edilməsi üçün adın 

hallanması o qədər də vacib və əsas şərt deyil. 

Ümumiyyətlə, Allah-təala Qurani-Kərimdə bəzi şəxsləri 
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bizə işarə ilə, bəzilərini kinayə ilə, bəzilərini də adlarını 

çəkməklə tanıtdırır.  

Xilqətdə təkvini vilayət insanın ruhunun bədəninə 

hakim olmasına bənzəyir (yəni sənin iradənlə bədən 

üzvləri hərəkət edir). Allah-təala bu aləmdə hər nə 

istəyirsə, onu həyata keçirir. Günəşi, ayı, insanı və istədiyi 

hər bir şeyi yaradır. Yaxud dirildir, öldürür, xəstəyə şəfa 

verir və s. kimi işləri həyata keçirir. Heç kim Onun 

qarşısını ala bilməz. Bu, Allah-təalanın təkvini iradəsidir. 

Həzrət Peyğəmbər(s) və məsum imamlarımız yalnız Onun 

izni ilə bu iradəyə malik olurlar. Hətta məsum imamlardan 

savayı, bəzi başqa insanlara da müəyyən əməllərinə görə 

və yalnız Allahın izni ilə belə bir iradə verilir. Bu 

məsələdə heç bir şirkdən söhbət belə gedə bilməz. Bir 

zaman Allah-təala bu icazəni İsaya(ə) vermişdi və Allahın 

izni ilə Həzrət İsa(ə) ölüləri dirildirdi. Bir zaman da bu 

icazəni Həzrət Musaya(ə) vermişdi və Allahın izni ilə 

onun əlindəki əsa əjdahaya çevrilirdi. Böyük İslam 

Peyğəmbəri(s) də bütün möcüzələri Allah-təalanın icazəsi 

ilə göstərirdi. Bir gün bir dəstə adam İslam 

Peyğəmbərinin(s) yanına gəlib dedilər: “Keçmiş dövrlərdə 

peyğəmbərlər ölüləri dirildirmişlər. Əgər sən də ölüləri 

diriltsən, biz sənə iman gətirərik.” 

Həzrət Peyğəmbər(s) yerindən qalxmadan Əlini(ə) 

yanına çağırıb buyurdu: “Get bunlarla, istədikləri qəbrin 

yanında dayan və Allahın izni ilə istə, həmin qəbirdə yatan 

ölü qalxacaq.”  

Həzrət Əli(ə) həmin adamlarla birlikdə gəldi və onlar 

tanıdıqları qəbrə işarə edərək “bu qəbirdə yatanı oyat”- 

deyə söylədilər. Həzrət Əli(ə) qəbrin kənarında dayanaraq 

buyurdu: 



214 

 

 اللَّهِ  بِِاْذنِ  ُقمْ 
-Qalx, Allahın izni ilə.  

Elə həmin an qəbirdə dəfn olunan insan bədəni torpaqlı 

halda qəbirdən qalxdı və Həzrət Əliyə(ə) cavab verdi. 

Sonra Həzrət Əli(ə) ona təkrar qəbirə qayıtmaq üçün icazə 

verdi.  

İnsanın iradəsi ilə bədən üzvləri hərəkət etdiyi kimi, 

Allah-təalanın icazəsi ilə də insanın bu iradəyə sahib 

olması mümkündür. İnsanın ruhu onun bədəninə hakim 

olduğu kimi, Allah-təala Özü, habelə Onun icazə verdiyi 

yerlərdə Peyğəmbər(s), imamlar və hətta bəzi kəramət 

sahibləri hər hansı bir xəstəyə şəfa verər və ya ölümcül 

vəziyyətdə olan insana həyat bəxş edə bilərlər. Buna 

təkvini vilayət deyilir. 

 

Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) vilayəti 

Hər bir zamanın, hər bir əsrin özünəməxsus mədəni 

dəyərləri vardır. Bu baxımdan ölkələr, şəhərlər və hətta 

ayrı-ayrı məhəllələr belə öz mədəniyyətləri ilə bir-birindən 

fərqlənirlər. Bəzi bölgələrdə evlənmək istəyən gəncin özünün 

elçilik etməsi mədəniyyətsizlik kimi dəyərləndirilir. Lakin 

bəzi məntəqələrdə isə əksinə, gəncin özünün elçilik etməsi 

daha məqbul sayılır.  

Böyük İslam Peyğəmbərinin(s) yaşadığı dövrün də 

özünəməxsus mədəni dəyərləri var idi. Məlum olduğu 

kimi, Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) üçün bir neçə nəfər 

elçiliyə gəlmişdilər. Həzrət Peyğəmbərin(s) qızı ilə ailə 

qurmaqla Həzrətlə(s) qohum olmaq üçün birinci və ikinci 

xəlifə də Xanım Zəhraya(s.ə) elçi düşmüşdülər. Onların 

hamısının cavabında Böyük İslam Peyğəmbəri(s) 
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buyurmuşdu: “Xanım Fatimə(s.ə) Allaha məxsusdur. Bu 

haqda mən heç bir söz deyə bilmərəm. Fatimə(s.ə) ilə ailə 

həyatı qurmaq üçün kimin ona həmtay olmasını Allah-

təala özü daha yaxşı bilir. Mənim və qızımın vilayətimizin 

olmasına baxmayaraq, Allah-təalanın vilayəti bizə bizim 

özümüzdən daha üstündür. Xanım Fatimə(s.ə) üçün həyat 

yoldaşını Allah-təala Özü seçəcəkdir.” 

Bu hədisdə İslam Peyğəmbəri(s) həm özünün vilayətinin 

və həm də Xanım Zəhranın(s.ə) vilayətinin olduğunu 

söyləmişdir. Həzrət Peyğəmbərin(s) vilayəti təkvini və 

təşrii olduğu kimi, Xanım Zəhranın(s.ə) da vilayəti həm 

təkvini, həm də təşriidir. Yalnız bir fərq vardır ki, Xanım 

Zəhra(s.ə) peyğəmbər və imam olmadığından onun təşrii 

vilayəti məhduddur. Çünki təşrii vilayətdə vilayət sahibinin 

hər bir sözü insanlar üçün höccətdir. Xanım Fatimənin(s.ə) 

vilayəti olduğuna görə (Həzrət Peyğəmbərdən(s) nəql 

olunan hədisə əsasən)  Xanımın(s.ə) sözləri bizlər üçün 

höccətdir. İmam Həsən Əskəri(ə) buyurub: 

َمامُ  قَالَ  تُنا وَ  َخْلِقهِ  َعَلي اللَّهِ  ُحَججِ  ََْنُ : (ع)اْلَعْسَكرِيِّ  اإْلِ  َجدَّ
َنا للَّهِ ا ُحجَّةُ  فَاِطَمةَ   َعَليوْ

-Allahın yaratdıqlarına höccət bizik. Amma nənəmiz 

Fatimə(s.ə) Allahın bizə höccətidir.  

Bu hədisə əsasən Xanım Zəhranın(s.ə) sözləri 

höccətdir. Məsum olduğuna görə sözləri bizlərə höccətdir. 

İmam Zaman(ə.c) buyurub: 

 َحَسَنةً  ُأْسَوةُ  ِل  اللَّهِ  َرُسولِ  ابْوَنةَ  َوِف 

-Rəsulallahın(s) qızı mənim üçün bir örnəkdir.  
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Allah-təala Peyğəmbəri(s) bütün insanlara örnək olaraq 

xəlq etdiyi və bütün insanların ondan örnək götürmələri 

vacib olduğu kimi, Xanım Fatiməni(s.ə) də örnək seçmək 

vacibdir. Bu, Xanım Zəhranın(s.ə) vilayətinin olduğunu 

sübut edir. 

Bəzən qadınlar Həzrət Peyğəmbərin(s) yanına gəlib 

sual verdikləri zaman Həzrət(s) onları Xanım 

Zəhranın(s.ə) yanına göndərərmiş. Hədislərdə də müraciət 

edən həmin qadınların adları qeyd olunmuşdur. Xanım 

Fatimə(s.ə) ona müraciət edənlərə elmi şəkildə cavab 

verərdi. Məlumdur ki, qadınlar öz sözlərini birbaşa olaraq 

Həzrət Peyğəmbərə(s) deyə bilmirdilər.  

Bir gün iki qadın gəlib Xanım Zəhradan(s.ə) otağa daxil 

olmaq üçün icazə istədilər. Onlardan biri müsəlman, digəri 

isə qeyri-müsəlman idi. Onlar oturduqdan sonra dedilər: 

“Biz bir-birimizlə mübahisə etmişik...” Xanım Zəhra(s.ə) 

onların sözlərini axıradək dinlədikdən sonra baxıb gördü 

ki, müsəlman qadın haqlıdır, lakin qeyri-müsəlman qadın 

da haqqı öyrənmək istəyir. Xanım Fatimə(s.ə) dəlil, sübut 

və məntiqlə haqqı ona başa saldı. Sonda həmin qeyri-

müsəlman qadın kimin haqlı olduğunu başa düşdü və hər  

şeyi anladı. Bunu görcək müsəlman qadın şad oldu. Nida 

gəldi: “Sən şad olduğuna görə, göydə mələklər də şad 

oldular.” Daha sonra Allah-təala Cəbrayıla(ə) buyurdu: 

“Fatiməyə(s.ə) xəbər verin ki, belə əməllərə görə Allah-

təala onun fəzilətini min dəfə çoxaldar.” 

Rəvayətlərdə belə nəql olunub ki, bu məsələ başqa 

möminlərə də aiddir. Yəni əgər hər bir alim müəyyən bir 

məsələ ilə bağlı insanların suallarını cavablandırırsa, 

Allah-təala onun fəzilətini min dəfə artırar. 
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Günlərin birində bir qadın Xanım Zəhraya(s.ə) müraciət 

etdi və onu maraqlandıran məsələ ilə əlaqədar olaraq 

xanımı narahat etdiyini düşünüb öncədən üzr istədi. 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) buyurdu: “Xeyr, sən məni narahat 

etmədin. Mən sualların cavabını verdiyimə görə dərəcəm 

artır. Mən belə əməlləri çox sevirəm.” 

Həzrət Peyğəmbər(s) Xanım Fatiməyə(s.ə) tam 

əminliklə inandığına görə, ona  müsəlmanların suallarını 

cavablandırmağa icazə vermişdi. Bu da Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) vilayətinin olmasını təsdiq edir. Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) vilayətinin bünövrəsində isə onun isməti, 

məsumluğu dayanırdı.  

Deyəndə nə‘budu can bəxş edib ibadətə Zəhra, 

Edəndə səcdə səfa verdi mənəviyyətə, Zəhra. 

Qılanda sübh namazın səhər nəsimi dirildi, 

Dua edəndə təkan verdi ərşi-hikmətə Zəhra. 

Səmaya kim səfər etsə, görər deyirlər mələklər, 

Əli ədalətə məna yaratdı, ismətə Zəhra. 

O qədər məktəbi-Zəhrada mərifət öyrən, 

Ki həşrdə səni layiq görə şəfaətə Zəhra. 

Yazım nə elmilə Seyid, o həzrətin şərəfindən, 

Bu bəsdir ki, analıq eyləyib imamətə Zəhra. 

Allah-təala Peyğəmbərə(s) və onun vəsilərinə (On iki 

İmama) Öz vilayətindən bir pay bəxş edibdir. Allah-təalanın 

onlara mərhəmət etdiyi bu vilayət iki hissədən ibarətdir. 

Biri budur ki, onlar məsum olduqlarına görə Allahın nazil 

etdiyi kitabı, qanunları və şəriət hökmlərini insanlara 

çatdırmaq ixtiyarına malikdirlər. Yəni Peyğəmbərin(s) və 

onun pak itrətinin şəriət hökmlərini insanlara çatdırmaqda 

və onları izah etməkdə vilayətləri vardır. Peyğəmbərin(s) 

halal etdiyi halaldır və onun sözü bütün insanlara höccətdir. 
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Həmçinin haram buyurduğu bütün insanlara haramdır. 

Həzrət Peyğəmbərin(s) özü kimi, Əhli-beytinin(ə) də sözləri 

höccətdir. Deməli, bütün insanlar onların sözlərini qəbul 

etməlidirlər. 

Qeyd etdik ki, ikinci vilayət təkvini vilayətdir. Yəni 

insanın ruhu (iradəsi, beyni və qəlbi) cisminə hakim 

olduğu kimi, Həzrət Peyğəmbər(s) və onun pak itrəti də 

bütün insanlara hakimdir. Hər kəs və hər bir şey yalnız və 

yalnız onların ixtiyarındadır. Necə desələr, o cür də ola 

bilər. Ruhun iradə etdiyi hər bir şeyə cisim də itaət edir. 

Ruh və iradə insana “əlini qaldır” - deyə əmr verdikdə, əl 

onlara itaət edir. Odur ki, cismin ruhun və iradənin ona 

verdiyi hər bir əmrdən boyun qaçırması mümkün deyil. 

Çünki Allah-təala insanların cismini ruhun ixtiyarına 

verib. Ruhun cisimdən istədiyi kimi istifadə etmək ixtiyarı 

vardır. Məsələn, ruh səcdə elə desə, cisim səcdə edir. 

Etmə desə, etmir. Naməhrəmə bax deyəndə baxır, baxma 

deyəndə baxmır. Göz, qulaq, dil “itaət etmirəm”- deyə 

bilmir.  

Həzrət Peyğəmbərin(s) möcüzələrində də biz bunu 

müşahidə edə bilirik. Ağaca “yerindən çıx, yanıma gəl” – 

deyə əmr etdikdə, ağac yerindən qopub Həzrətin(s) 

qarşısında dayanır. Heyvana “öl”- dedikdə, ölür. İmam 

Cəfər Sadiq(ə) Minada ölmüş heyvana “diril” - dedikdə, 

həmin an heyvan dirildi. Əbu Bəsrin gözləri görmürdü. 

İmam Cəfər Sadiq(ə) əlini onun gözünə çəkib “açıl” deyən 

kimi onun gözləri açıldı. Daha sonra “bağlan” dedikdə 

yenidən onun gözləri örtüldü. Bu vilayətə təkvini vilayət 

deyilir.  

Təkvini vilayət də öz növbəsində iki yerə bölünür. Biri 

elmi təkvini vilayətdir, digəri isə əməli təkvini vilayət.  
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Elmi təkvini vilayət o deməkdir ki, Allah-təala bütün 

elmləri onların ixtiyarına verib. Məsələn, Həzrət 

Peyğəmbər(s) yerin, göyün və dəryaların bütün sirlərini 

bilirdi.  

Bir gün İmam Sadiq(ə) dənizin kənarında səhabələrinə 

buyurdu: “Dəryada olan bütün balıqların bir-biriləri ilə olan 

əlaqələrinin hamısını bilirəm. Səhabələrinin təəccüb-

ləndiklərini görən İmam(ə) sözünə əlavə etdi: Soruşa 

bilərsiniz ki, bunları haradan bilirsən. Dedilər: Ey 

Peyğəmbərin(s) övladı, bunları haradan bilirsiniz? 

Həzrət(ə) buyurdu: Allah-təalanın kitabından.” 

  

Xanım Zəhranın(s.ə) elmi təkvini vilayəti 

Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, Allah-təala Həzrət 

Peyğəmbərə(s) və məsum imamlarımıza verdiyi bu elmi 

eyni zamanda Xanım Fatimeyi Zəhraya(s.ə) bəxş etmişdir. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) elmi cəhətdən təkvini vilayətə 

malik idi.  

Bir dəfə İslam Peyğəmbəri(s) Həzrət Əliyə(ə) buyurdu: 

، يَاقَاَل َرُسوُل اللَِّه )ص(:   فَوَقدْ  فَاِطَمَة، ِبهِ  أََمْرُتكَ  ِلَما أَنْوَفذَ  َعِليُّ
َرئِيلُ  ِِبَا أََمَرِّن  بَِأْشَياءَ  أََمْرتُوَها  َجبوْ

-Ey Əli(ə), Fatimə(s.ə) sənə hər nə desə, yerinə yetir. 

Çünki onların hamısını Cəbrayıl(ə) mənə söyləyib, mən də 

ona demişəm. 

Deməli, İslam Peyğəmbərinin(s) bütün bildiklərini 

Cənab Cəbrayıl(ə) ona öyrətmişdir. Məsləhət almaq 

istəyəndə ondan məsləhət alırdı. Elə buna görə də Həzrət 

Əliyə(ə) söyləyir ki, Fatimənin(s.ə) bütün istəklərinə əməl 

et, çünki onları ona Cəbrayılın(ə) məsləhəti ilə mən 
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öyrətmişəm. Başqa bir hədisdə də Həzrət Peyğəmbər(s) 

belə buyurur: 

: ِإِّنِّ َقْد َأْوَصْيُت فَاِطَمَة ابْوَنِت بَِأْشَياَء َو أََمْرتُوَها َأْن تُوْلِقيَها يَا َعِليُّ 
 إِلَْيَك ، َفأَنْوَفَذَها َفِهَي الصَّاِدَقَة الصدوقة 

-Ey Əli(ə), qızım Fatimənin(s.ə) sənə söylədiklərini 

mən vəsiyyət etmişəm. Onları qəbul et və yerinə yetir. 

Çünki o, çox doğru danışandır, heç bir vaxt yalan 

danışmaz. 

Həzrət Peyğəmbərin(s) səhabəsi Əmmar Yasir nəql edir 

ki, bir gün Həzrət Əli(ə) Fatimeyi Zəhranın(s.ə) otağına 

daxil oldu. Həzrət Fatimə(s.ə) buyurdu: 

َا َحدََّثكَ  اِل  اُْدنُ  َا وَ  َكانَ  ِِ َا وَ  كاِينْ  ُهوَ  ِِ  .اْلِقَياَمة يَوْومَ  ِاَِل  َيُكنْ  َلَْ  ِِ

-Ey Əli(ə), mənə yaxınlaş, mən keçmişdə baş 

verənlərdən, indi nələrin baş verdiyini, gələcəkdə nələrin 

baş verəcəyini və qiyamət gününədək nələrin olub-

olmayacağından sənə xəbər verim.  

Sonra Həzrət Əli(ə) Həzrət Peyğəmbərin(s) hüzuruna 

gedib onun otağına daxil olan an Həzrət(s) buyurdu: “Ey 

Əli! Baş verənləri mən danışım, yoxsa sən özün 

danışırsan? Həzrət Əli(ə) buyurdu: Sən danış, ey Allahın 

elçisi. Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: 

-Sən Fatimənin(s.ə) evinə getmişdin. O, sənə “Ey 

Əli(ə), mənə yaxınlaş, mən keçmişdə baş verənlərdən, indi 

nələrin baş verdiyini, gələcəkdə nələrin baş verəcəyini və 

qiyamət gününədək nələrin olub-olmayacağından sənə 

xəbər verim” - deyə söylədi. Sən o sözləri Fatimədən(s.ə) 

eşidəndən sonra gəlmisən ki, onun dediklərini məndən də 



221 

 

eşidəsən. Həzrət Əli(ə) buyurdu: Bəli, siz buyurduğunuz 

kimidir.”  

Daha sonra Həzrət Əli(ə) soruşdu:  

  نُوَرنا؟ ِمنْ  فَاِطَمةَ  نُورُ :  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  َعِليٍّ  فَوَقالَ 

  تَوَعا َى  لِلَّهِ  ُشْكراً  َعِليُّ  َفَسَجدَ  تَوْعَلُم؟ َأوَّاًل : السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  فَوَقالَ  

 هِ ِبُُروجِ  َخَرَجتْ  وَ  السَّاَلمَ  َعَلْيهِ  اْلُمْؤمِننِيَ  أَِمريِ  َفَخرَجَ : َعمَّارُ  قَالَ  
َها فَاِطَمةَ  َعَلى فوجل  َكأَنَّكَ :  فَوَقاَلتْ  َمَعهُ  َوْلَْتُ  وَ  السَّاَلمُ  َعَليوْ

َا َفَأْخبَوْرتُهُ  آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى َأِب  ِإ َى  َرَجْعتُ    َلَك؟ قُوْلَتهُ  ِِ

  فَاِطَمةَ  يَا َكَذِلكَ  َكانَ :  قَالَ 

 ُيَسبِّحُ  َكانَ  وَ  نُورِي َخَلقَ  تَوَعا َى  اللَّهَ  َأنَّ  اْلََْسنِ  أَبَا يَا اْعَلمْ :  فَوَقاَلتْ  
 َدَخلَ  فَوَلمَّا َفَأَضاَءتْ  اْْلَنَّةِ  َشَجرِ  ِمنْ  َشَجَرةُ  َأْوَدَعهُ  ُُثَّ  َجاَللُهُ  َجلَّ  اللَّه
 تِْلكَ  ِمنْ  الثََّمَرةِ  اقوَْتَطفَ  َأنْ  ِإَْلَاماً  إِلَْيهِ  تَوَعا َى  اللَّهُ  َأْوَحى اْْلَنَّةَ  َأِب 

 َأِب  ُصْلبِ  ُسْبَحانَهُ  اللَّهُ  فأودعِن فَوَفَعلَ  َلواتك ِف  أَِدْرَها وَ  الشََّجَرةِ 
 أَنَا وَ  فوضعتِن ُخَوْيِلدٍ  بِْنتُ  َخِدََيةُ  َودََّعِِن  أَ  ُُثَّ  آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 اْلََْسنِ  أَبَا يَا نْ َيكُ  َلَْ  َما وَ  َيُكونُ  َما وَ  َكانَ  َما أَْعَلمُ  النُّورِ  َذِلكَ  ِمنْ 

   تَوَعا َى  اللَّه بُِنورِ  يَوْنظُرُ  اْلُمْؤِمنُ 

-Fatimənin(s.ə) nuru bizim nurumuzdandır?  

Peyğəmbər(s) buyurdu: Məgər bunu bilmirsən?”  

Həzrət Əli(ə) bu sözləri Həzrət Peyğəmbərdən(s) 

eşitdiyinə görə Allah-təalaya şükür etmək niyyəti ilə səcdə 
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etdi. Əmmar Yasir belə nəql edir ki, mən Həzrət Əlinin(ə) 

yanında idim. Birlikdə evə qayıtdıq. Həzrət Fatimənin(s.ə) 

otağına daxil olduq. Xanım Fatimə(s.ə) buyurdu: 

“Eşitdiklərini mən söyləyim, yoxsa sən özün  danışırsan?” 

Daha sonra isə Xanım Fatimə(s.ə) Həzrət Peyğəmbərin(s) 

söylədiklərini yenidən Həzrət Əliyə(ə) söylədi. Həzrət 

Əli(ə) “düzdür” - deyə cavab verdi. Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

buyurdu: 

-Ey Əbəl Həsən(ə)! Allah-təala cənnətdə mənim 

nurumu yaradandan sonra o nur Allaha təsbeh etdi, zikr 

etdi və şükür etdi. Daha sonra Allah-təala həmin nuru bir 

ağaca ötürdü. Həmin ağac nur saçırdı. O nur əmanət olaraq 

həmin ağacda qaldı. Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) cənnətə daxil 

oldu. Allah-təala Həzrətə(s) həmin ağacın meyvəsindən 

yeməyə icazə verdi. Peyğəmbər(s) o meyvədən yedikdən 

sonra mənim nütfəm Həzrətin(s) bədənində yarandı. Daha 

sonra həmin nütfə anam Xədicənin bətninə daxil oldu və 

mən o nurdan yaranmışam. Nələr olub, nələr olacaq və 

nələrin olmayacağını yaxşı bilirəm. Hər bir mömin Allahın 

nuru ilə hər bir şeyi görə bilər.” 

Söylədiyim bu hədislər Xanım Zəhranın(s.ə) elmi 

cəhətdən təkvini vilayətə sahib olduğunu bir daha təsdiq 

edir. Həzrət Fatimeyi Zəhranın(s.ə) “Səhifə”sini də 

bunlara əlavə etmək olar.  

 

Xanım Fatimənin(s.ə) əməli təkvini vilayəti 

Təkvini vilayətin ikinci qismi əməli cəhətdəndir. Allah-

təala bu dünyanı Öz peyğəmbərlərinin, imamların, 

övliyaların (Allahın nuru ilə baxanların), hər bir möminin 

ixtiyarına verib. Onlar istədikləri hər bir şeyi yerinə 

yetirmək qüdrətinə malikdirlər.  
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Böyük İslam Peyğəmbəri(s) buyurur:  

 قَالَ  السََّماِء، ِإ َى  ِب  ُأْسرِيَ  َلمَّا: آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ 
 اْلَُْسنْيُ  وَ  اْلََْسنُ  وَ  فَاِطَمةَ  وَ  َعِلّياً  وَ  َخَلْقُتكَ  ُُمَمَُّد، يَا: اْلَعزِيزِ  ِل 

 وَ  أَْهَلَها وَ  السَّماواتِ  َعَلى َواَليَِتُكمْ  َعَرَضتْ  وَ  نُورِي، ِمنْ  نُورُ  َأْشَباح
 ِمنَ  ِعْنِدي َكانَ  َواَليَِتُكمْ  قَوبَّلَ  َفَمنْ  ِفيِهنَّ، َمنْ  وَ  اأْلََرِضنيَ  َعَلى

  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  ِعْنِدي َكانَ  َجَحَدَها َمنْ  وَ  اْلُمَقرَِّبنَي،
-Allah-təala məni meraca aparan zaman buyurdu: “Ey 

Məhəmməd(s)! Səni, Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni 

Öz nurumun oxşarından yaratmışam. Sizin vilayətinizi 

səmaya və səma əhlinə, yerə və yerdə olanların hamısına 

təqdim etdim. Sizin vilayətinizi qəbul edən hər bir kəs 

Mənə yaxın olanlardandır. Onu inkar edən hər bir kəs 

kafirlərdəndir.” 

Allah-təala bu vilayəti onlara və bütün peyğəmbərlərə 

bəxş etmişdir. Həzrət İbrahim(ə) Allahın izni ilə odun 

içərisində yanmadı. Hədislərə əsasən, od onun üçün bir 

gülüstana çevrildi. Firon öz qoşunu ilə suda qərq oldu, 

Həzrət Musa(ə) isə suyun üzərində yeriyirdi. Hər bir 

peyğəmbərin öz möcüzələri olubdur. Həmin möcüzələrin 

hər biri yalnız və yalnız Allah-təalanın onlara verdiyi 

icazə ilə bağlı idi. Onlar Allahın izni ilə hər nə 

istəsəydilər, o da dərhal yerinə yetirdi. Allah-təala İslam 

Peyğəmbərinə(s) də belə bir ixtiyar vermişdi. Böyük İslam 

Peyğəmbəri(s) digər peyğəmbərlərin hamısından üstün 

sayılır. Allah-təala özü İslam Peyğəmbərinə(s) və onun 

pak Əhli-beytinə(ə) bu izni və ixtiyarı bəxş etmişdir.  
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Qeyd olundu ki, Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) da bu 

ixtiyara sahib idi. İstədiyi hər bir şeyi həyata keçirirdi. 

Buna bir neçə misal da qeyd etmək olar. 

Hədislərə əsasən, Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) hətta 

dünyaya gəlməmişdən öncə, yəni anasının bətnində ikən 

onunla danışırdı. Bunu hər bir kəs edə bilmir və yalnız 

Allahın izni ilə mümkün olacaq bir işdir. Həzrət İsa(ə) 

beşikdə danışdığı kimi, Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) da 

anasının bətnində onunla söhbət etmişdir. Böyük İslam 

Peyğəmbəri(s) bu barədə buyurur: 

َها َفَدَخلَ   َعمَّنْ  َفَسَأََلَا َغيوْرَُها، َمَعَها لَْيسَ  وَ  تَوَتَكلَّمْ  َوَجَدَها اً يَوْوم َعَليوْ
: (ص)النَِّبُّ  فَوَقالَ   َمِعي يَوَتَكلَّمُ  فَِإنَّهُ  َبْطِِن، ِف  ما: فَوَقاَلتْ  َتاطبه َكاَنتْ 
 اِئي ُخَلفَ  ِمنْ  َعَشرَ  َأَحدَ  أَمْ  اللَّهِ  َجَعَلَها بِْنتُ  َهِذهِ  ، َخِدََيةَ  يَا أَْبِشرِي

-Bir gün gördüm ki, Xədicə(s.ə) otaqda danışır. Otağa 

daxil oldum və Xədicədən(s.ə) başqa orada bir kimsənin 

olmadığını gördüm. “Kiminlə söhbət edirsən?” - deyə 

soruşdum. Buyurdu: “Bətnimdə olan uşaqla söhbət 

edirəm. Mənimlə danışan odur.” Dedim: “Sənə müjdə 

verirəm, ey Xədicə! Bu həmin qızdır ki, Allah-təala onu 

mənim on bir xəlifəmin anası təyin etmişdir.” 

Xanım Zəhra(s.ə) dünyaya gələndə Həzrət Xədicə(s.ə) 

tək qalmışdı. Bəzi qadınlardan kömək istədikdə onunla 

müxalif olduqlarına (Xədicə(s.ə) yetim olduğu zaman 

Həzrət Peyğəmbərlə(s) evləndiyindən) görə ona kömək 

etmirdilər. Allah-təala cənnətdən Saranı, Asiyanı, Səfurəni 

(Şüeybin qızı) və Həzrət Məryəmi Həzrət Xədicəyə(s.ə) 

kömək üçün göndərdi. Xanım Fatimə(s.ə) dünyaya 

gələndən sonra buyurdu:  
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 االوليا َسيِّدُ  بعِلي انَّ  وَ  اللَّهِ  َرُسولِ  َأِب  انَّ  وَ  اللَّهِ  االَّ  اله اَل  انَّ  دْ اْشهَ 
 اأْلَْسباطِ  َساَداتِ  ُوْلِدي وَ 

-Şəhadət verirəm, Allahdan başqa məbud yoxdur. Və 

şəhadət verirəm, atam Allahın Rəsuludur. Və şəhadət 

verirəm ki, mənim həyat yoldaşım bütün vəsilərin 

ağasıdır. Övladlarım Həsən(ə) və Hüseyn(ə) bütün 

nəvələrin ən şərəflisidir.  

Daha sonra Fatimeyi Zəhra(s.ə) cənnətdən gələn 

qadınların adlarını çəkərək onlara salam verdi. Cənnətdə 

də mələklər bir-birilərini təbrik etdilər.  

Bu, təkvini vilayətdir və hər bir insan onu edə bilmir. 

Yalnız Allah-təalanın izn verdiyi insanlar bu qüdrətə sahib 

ola bilərlər. Əbu Bəsir deyir:  

-İmam Baqir(ə) mənə buyurdu: “Bir gün cümə axşamı 

idi. Səhərə yaxın Cənab Cəbrayıl(ə) və bir neçə mələk 

Xanım Zəhranın(s.ə) otağına daxil oldular. Həmin vaxt 

Həzrət Fatimə(s.ə) ibadətlə məşğul idi. Onlar Xanım 

Fatimənin(s.ə) namazı qılıb qurtarmasına qədər gözlədilər. 

Sonra Xanım Zəhraya(s.ə) salam verdilər. “Allah da sənə 

salam göndərib” - deyə söylədilər. Xanım Zəhra(s.ə) öz 

evində onlarla söhbət edib qurtarandan sonra mələklər bir 

“Səhifə”ni Həzrətin(s.ə) otağında qoyub getdilər. Xanım 

Zəhra(s.ə) həmin “Səhifə”ni götürəndən sonra buyurdu: 

 السَّاَلمُ  َعَلْيُكمْ  وَ  السَّاَلمَ  اليه وَ  السَّاَلمُ  ِمْنهُ  وَ  السَّاَلمُ  لِلَّهِ 
-Salam Allahdandır, salam Allahadır, Allahın göndərdiyi 

siz mələklərə də salam olsun. 

Bu, Allah-təalanın Xanım Fatiməyə(s.ə) bəxş etdiyi 

vilayətdir. Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) yer üzündə 
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müstəsna bir xanımdır ki, Allah-təala onu biz insanlara 

bəxş etmişdir. Hədislərə əsasən, Xanım Zəhra(s.ə) Allah-

təalanın Həzrət Peyğəmbərə(s) bir hədiyyəsidir. 

Məlumdur ki, Həzrət Zəkəriyyə Həzrət Məryəmin(s.ə) 

otağına daxil olanda hər dəfə yay fəslində qış, qış fəslində 

isə yay meyvələrinin onun qarşısında olduğunu görürdü. 

َها زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَالَ  يَاَمْرََيُ َأِّنَّ  ُكلََّما َدَخَل َعَليوْ
َْرْيِ  َلِك َهَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ  يَوْرُزُق َمْن َيَشآُء ِب

 ِحَساٍب 
-Zəkəriyyə hər dəfə onun (Məryəmin) yanına, mehraba 

daxil olduqda orada bir ruzi görərdi. “Ey Məryəm, bunlar 

sənin üçün haradandır?” – deyə soruşduqda, O da “Bunlar 

Allah tərəfindəndir” – deyirdi. Həqiqətən, Allah istədiyi 

şəxsə saysız-hesabsız ruzi verir. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) üçün də Allah-təala 

tərəfindən yemək və paltar gəlirdi. O, xəstələnən günədək 

Həzrət Əlidən(ə) heç bir şey istəməmişdi. Ancaq xəstə 

ikən yatağında yatarkən Həzrət Əli(ə) ondan “nə 

istəyirsən?”- deyə soruşduqda dedi: “Atam mənə buyurub 

ki, Əlidən(ə) heç nə istəmə. Əgər istəsən, tapa bilməz və 

xəcalət çəkər. Elə buna görə də heç bir vaxt səndən bir şey 

istəməmişəm, indi də istəmirəm.” 

 Həzrət Əli(ə) buyurdu: “Mən özüm istəyirəm ki, sən 

məndən bir şey istəyəsən?” Xanım Zəhra(s.ə) buyurdu: 

-İndi ki belə oldu, onda əgər mümkündürsə, bir nar al 

mənim üçün.  

Həzrət Əli(ə) qalxıb bazara getdi. Hər nə qədər gəzdisə, 

nar tapa bilmədi. Çünki həmin vaxt nar fəsli deyildi. Bir 
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nəfər ona dedi ki, Mədinədə Şəmun adlı bir şəxs yaşayır 

və onda nar var. Şəmun Taifə getmişdi və oradan da özü 

ilə nar gətirmişdi. Şəmun müsəlman deyildi, amma narı, 

özü də satlıq narı var idi. Beləcə, Həzrət Əli(ə) onun 

qapısına getdi. Qapını döydü, Şəmun qapıya çıxanda 

Əlini(ə) görüb təəccübləndi. Salam verdi, Əliyə(ə) ehtiram 

göstərdi. Həzrət Əli(ə) buyurdu: 

-Eşitmişəm ki, səndə nar var, satırsan. Almağa 

gəlmişəm.  

Şəmun dedi:  

-Bəli, məndə nar var idi, lakin satmışam. Şəmunun 

arvadı onların söhbətlərini eşidib evdən çıxdı və “mən 

yarpaqların arasında özüm üçün bir nar saxlamışdım, onu 

sənə verirəm”- dedi. Həzrət Əli(ə) nar üçün dörd dirhəm 

verdikdə, Şəmun “bu çoxdur, yarım dirhəm bəs edər”- 

dedi. Həzrət Əli(ə) buyurdu: 

-Yarım dirhəm sənin, üç dirhəm yarım isə xanımının. 

Çünki nar onun malıdır.”  

Həzrət Əli(ə) narı alıb evinə qayıtdı. Xanım Zəhra(s.ə) 

ömründə bircə dəfə Əlidən(ə) bir şey istəmişdi, indi də 

Allah-təala hələ yolda ikən Əlini(ə) imtahan edirdi, 

insanlar başa düşsünlər ki, Əli(ə) kimdir! Fatimə(s.ə) kim!  

Həzrət Əli(ə) evə qayıdanda gördü ki, bir bağçadan 

kiminsə səsi gəlir. Bağçaya girəndə baxıb gördü ki, qoca 

bir kişidir. “Kimsən?”- deyə soruşdu. Dedi: 

-Uzaq yol gəlmişəm. Əli(ə) buyurdu: 

-Niyə burada uzanmısan? “Xəstəyəm, yatmağa yerim 

yoxdur”- deyə cavab verdi. Əli(ə) buyurdu: 

-Nə istəyirsən, sənə nə kömək edim? Dedi: 

-Xəstəyəm, həm də acmışam. Əli(ə) buyurdu: 

-Məndə nardan savayı bir şey yoxdur. O kişi dedi: 
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-Əgər o narı mənə versən, xoşhal olaram. Əli(ə) 

buyurdu: 

-İcazə ver, bu narı iki yerə bölüm. Bir hissəsini sənə 

verim, o biri hissəsini isə aparım öz xəstəm üçün. Həzrət 

Əli(ə) bunu deyib narın yarısını ona yedirtdi. Kişi narı 

yeyib qurtarandan sonra “ürəyim o biri yarısını da istəyir” 

- dedi. Həzrət Əli(ə) narın digər yarısını da ona verdi. 

Sonra əli boş evinə qayıtdı, ancaq çox xəcalət çəkirdi. 

Evinin qapısını döydü və qapı açılanda Salmanı evdə 

gördü. Evə daxil oldu və qabdakı bir neçə nar onun 

diqqətini çəkdi. “Hardandı bu?”- deyə soruşdu. (Bəzi 

rəvayətlərə əsasən) Xanım Zəhra(s.ə) buyurdu: 

-O bağçada ehsan etdiyin narın müqabilində bu narları 

Allah-təala göndərdi. (Başqa bir rəvayətə əsasən) Salman 

dedi: 

-Ey Əmirəlmöminin, bunu Peyğəmbər(s) verdi mənə və 

sizin evə çatdırmağı söylədi. Mən də gətirdim. Əli(ə) 

“neçə dənədir?” - deyə soruşdu. Salman zarafatla “doqquz 

dənədir” - deyə söylədi. Əli(ə) buyurdu: Qurani-Kərimdə 

buyurulur: 

 َعْشُر أَْمثَاَِلَا َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَوَلهُ 

-Kim yaxşı bir işlə gələrsə, onun üçün on qatı (savab) 

vardır.  

Burada on dənə nar olmalıdır. Salman gülərək dedi: 

“Birini cibimdə saxlamışdım.”  

Bu, təkvini vilayətdir, bu, kəramətdir. Bunların hamısı 

Allah-təalanın mərhəmətidir. Fatimeyi Zəhranın(s.ə) kim 

olduğunu sübut edir. Əlinin(ə) kim olduğunu sübut edir.  

Xanım Zəhranın(s.ə) kəramətləri 
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Bir gün Salman Fatimeyi Zəhranın(s.ə) evinə gələndə 

əldəyirmanı ilə buğda üyütdüyünü gördü. Xanım Fatimə(s.ə) 

bərk yorulmuşdu, Hüseyn(ə) isə beşikdə ağlayırdı. Dedi: 

-Ey Fatimə(s.ə) icazə ver, sənə kömək edim. Mən 

Hüseyni(ə) sakitləşdirim, sən isə buğdanı dəyirmanda üyüt. 

Xanım Zəhra(s.ə) “yox, Hüseyni(ə) mən sakitləşdirsəm 

yaxşıdır”- deyə cavab verdi. Salman razılaşdı.  

Salman deyir: “Getdim məscidə və Əli(ə) iləgörüşüb 

söhbət etdim. Sonra Əli(ə) evə getdi. Bir az keçməmiş 

Peyğəmbəri(s) görmək üçün məscidə qayıtdı. Çox şad 

görünürdü.” Peyğəmbər(s) ona baxıb şad olmasının 

səbəbini soruşdu. Əli(ə) buyurdu:  

-Ya Rəsulallah(s), getdim evə və gördüm ki, 

Fatimə(s.ə) yatıb. Sinəsinin üstündə də uşaq yatıb. Lakin 

əldəyirmanı öz-özlüyündə işləyirdi. İslam Peyğəmbəri(s) 

buyurdu: 

 آلِ  وَ  ُُمَمَّداً  َُيِْطُمونَ  ااْلَْرضِ  ِف  َسيَّارَةَ  َماَلِئَكةً  لِلَّهِ  اَنَّ  َعِلْمتَ  أََما
 ُُمَمَّدٍ 

-Məgər bilmirsənmi Allah-təala bir dəstə mələyi yer 

üzündə Məhəmmədə(s) və ali-Məhəmmədə(s) xidmət 

etmək üçün yaradıb?! 

Bir gün yaxınları Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) namaz 

qıldığını, beşiyin isə öz-özünə tərpəndiyini görürlər. Başa 

düşürlər ki, Allah-təala mələkləri beşiyi yırğalamaq üçün 

göndərmişdir.  

Ancaq belə hadisələr hər gün baş vermir və bununla 

Allah-təala Xanım Fatimənin(s.ə) şərafətini, əzəmətini və 

dəyərini insanlara göstərmək istəyirdi. Lakin bunun səbəbi 

heç də onun Həzrət Peyğəmbərin(s) qızı olması deyildi. 
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Allah-təala Fatimeyi Zəhranın(s.ə) məhz özünəməxsus 

şərafətə sahib olduğunu insanlara bildirmək istəyirdi. 

Çünki Həzrət Peyğəmbərin(s) Fatimədən(s.ə) savayı başqa 

qızları da var idi. Amma Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) özü 

Allah-təala tərəfindən bu şərafətə, izzətə və kəramətə layiq 

görülmüşdür.  
Ənəs ibn Malik deyir ki, bir gün Həccac məndən 

“Ayişənin danışdığı nə məsələdir, bu barədə bir xəbərin 

varmı?” - deyə soruşdu. Dedim: Hansı məsələ? Dedi: 

Peyğəmbərin(s) qızı Fatimənin(s.ə) məsələsi. Dedim: Bu 

hədis haqqında Ayişədən soruşdum və o, mənə dedi ki, 

hədis səhihdir. Daha sonra Ayişə dedi: “Bir gün Xanım 

Fatimənin(s.ə) evinə getdim. Gördüm ki, ocaqda yemək 

bişirir. Qazandakı yemək daşanda Xanım Zəhra(s.ə) əlini 

qazanın içinə salıb bişmişi tərpədirdi, lakin onun əli 

yanmırdı. Bunu görəndə çox təəccübləndim və atamın 

yanına gəlib “qəribə bir hadisə ilə rastlaşdım”- deyə 

gördüklərimi ona danışdım. Atam mənə dedi ki, düzdür, 

qəribə bir hadisə ilə rastlaşmısan. Amma bunu heç kimə 

danışma.”  

Sonra xəbər Həzrət Peyğəmbərə(s) çatdı. Həzrət(s) 

məscidə gəlib minbərə çıxdı və Allaha həmd-səna 

etdikdən sonra buyurdu: And olsun Allaha! 
َهاالسَّاَلم فَاِطَمةَ  ْلَْمِ  َعَلى النَّارَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  َحرَّمَ  َلَقدْ   َدِمَها وَ  َعَليوْ
َعِتَها ِإنَّ  وَ  ُذرِّيَِّتَها النَّارِ  ِمنِ  ُفِطمَ  َشْعرَِها وَ  وَ  َعَصِبها وَ   َنْسلِ  ِمنْ  ِشيوْ

َهاالسَّاَلم فَاِطَمةَ   ُتْضَربُ  وَ  ، اْلَقَمرُ  وَ  الشَّْمسُ  وَ  النَّارِ  ُتِطيَعهُ  ِمنْ  َعَليوْ
 َفْضلِ  ِف  َشكَّ  ِلَمنْ  اْلَوْيلُ  ، اْلَوْيلُ  ُُثَّ  ، بِالسَّْيِف اْلَوْيلُ  اْلِْنِّ  َيَدْيهِ  بَونْيَ 
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ِْضُ  َمنْ  َعَلى اللَّهِ  َلْعَنةُ  ُُثَّ  ، اللَّهِ  َلْعَنةَ  وَ  َهاالسَّاَلم،َعَليوْ  فَاِطَمةَ   بَوْعُلَها يُوْب
     َوَلَديْوَها بِِإَماَمةِ  يَوْرضَ  َلَْ  وَ  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  طَاِلبٍ  َأِب  ْبنِ  َعِليِّ 

-Allah-təala odu Fatimənin(s.ə) ətinə, qanına, əsəbinə 

və tükünə haram edib. Onu sevənləri və onun nəslini 

oddan uzaqlaşdırıb. Həqiqətən, Fatimənin(s.ə) nəslində elə 

insanlar var ki, (İmam Həsənə(ə) və İmam Hüseynə(ə) 

işarə edərək) od, günəş, ay onlara itaət edir. Cinlər (onları 

müdafiə etmək üçün) qabağa düşüb qılınc vururlar. Vay 

olsun, yenə də vay olsun! Fatimənin(s.ə) fəzlinə şəkk 

edənlərə vay olsun! Lənət olsun! Onun həyat yoldaşı Əli 

ibn Əbu Talibə(ə) qarşı çıxanlara yenə də lənət olsun. 

Onun övladlarının imamətliyini qəbul etməyənlərə lənət 

olsun!. 

 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) Peyğəmbərin(s)  

vəfatından sonra 

İslam Peyğəmbərinin(s) vəfatından sonra Əlidən(ə) 

beyət almaq üçün onu məscidə apardılar. Xanım Fatimeyi 

Zəhra(s.ə) onların qarşısına çıxıb birinci xəlifəyə buyurdu: 

“Əlini(ə) məndən alıb hara aparırsınız? And olsun Allaha! 

Götürərəm uşaqlarımı (İmam Həsən(ə) və İmam 

Hüseynin(ə) əlindən tutub) və gedib Peyğəmbərin(s) 

qəbrinin üstündə başımı açıb oturaram. Bunun məsuliyyəti 

qalar sizin boynunuza.”  

Xanım Zəhra(s.ə) bununla demək istəyirdi ki, axı siz 

bilirsiniz, mən kiməm. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Əli(ə) 

kimdir.  

Bu xəbər Həzrət Əliyə(ə) yetişdi. Salmanı çağırıb 

buyurdu: “Salman, get Fatimənin(s.ə) yanına. Ona de ki, 
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Mədinənin divarlarının dağıldığını və Mədinə torpağının 

camaatı yerin altına çəkib apardığını görürəm. Sən bu işi 

etmə.”  

Salman gəlib dedi: Ey Fatimə(s.ə), sənin atan insanlara 

rəhmət olaraq göndərilmişdi. Allah-təalanın yer üzünə 

nazil olmuş rəhməti idi. Gəl, sən bu insanlara nifrin etmə. 

Əgər Həzrət Peyğəmbərin(s) qəbrinin yanında başını açıb 

Həzrətə(s) şikayət etsən, Mədinənin torpağı bu insanları 

yerin altına çəkib aparacaq.  

Ey Fatimə(s.ə), məni Əli(ə) göndərib.  

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) bu sözləri eşidən kimi 

buyurdu: 

ُْ  ِاذاً  َسْلَمانُ  يَا ُْ  وَ  اْصربْ  وَ  اْرِج َُ  وَ  لَهُ  اَْسَ  أُِطي
-Ey Salman, (dediklərin Əlinin(ə) sözləridirsə) indi 

qayıdaram, səbir edərəm, onun sözünü eşidərəm və ona 

itaət edərəm. Çünki o, mənim İmamımdır! 

Allah-təala Xanım Zəhraya(s.ə) həm şəriət baxımından 

vilayəti və həm də təkvin baxımından vilayəti bəxş 

etmişdir və onun məhəbbətini bizlərə vacib buyurmuşdur. 

Hədislərə əsasən qiyamət günü insanlar Həzrət Peyğəmbəri(s) 

ziyarət edəndən sonra Peyğəmbər(s) onlardan öz əcrini 

istəyəcək. Allah-təala Qurani-Kərimdə “Şura” surəsinin 

23-cü ayəsində belə buyurmuşdur:  

 ْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه أَ 

-De: “Ona (peyğəmbərliyimə) qarşılıq sizdən qohumluq 

sevgisindən başqa bir haqq istəmirəm.” 

Böyük İslam Peyğəmbərinin(s) ümmətinin boynunda 

olan haqqı və muzdu onun Əhli-beytinə(ə) olan 

məhəbbətdir. Hədislərə əsasən qiyamət günü həmin haqqı 
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insanlardan istəyəcəkdir. Həmin haqq, yəni Xanım 

Zəhraya(s.ə) məhəbbət bəsləmək, ona itaət etmək 

Həzrətin(s.ə) ismətinə, iffətinə, paklığına və nuraniyyətinə 

itaət etmək deməkdir. Həzrət Peyğəmbər(s) bunları 

insanlardan istəyəcəkdir.  

Hədislərdə belə nəql olunub ki, Fatimeyi Zəhraya(s.ə) 

məhəbbət bəsləmək ona itaət edib, onu özünə örnək kimi 

qəbul etmək deməkdir.  

 

Olaydı kaş ürəyim məhzərində, ya Zəhra, 

Tökəydi öz qanını türbətində, ya Zəhra. 

Qəmində can sapını parə-parə doğramışam,  

Birini düyünlə onun məcərində, ya Zəhra. 

Böyükdür Kəbə, ərş və behişt, sən kimsən? 

Qərq olub üçü də cövhərində, ya Zəhra.  

Qəsəm, məsihə buyursan daşa diril, dirilər, 

Bu rütbə var nəfəsi əthərində, ya Zəhra.  

Sənin adınla adım ölkələrdə rayic olub,  

Şükuh və şövkətə bax nökərində, ya Zəhra.  

Mələklər düzülüb ta qapında əcr apara,  

Mənim də adımı yaz dəftərində, ya Zəhra.  
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Xanım Zəhra(s.ə) nə üçün ağlayırdı? 

İmam Cəfər Sadiq(ə) buyurub: “Tarixdə beş nəfər çox 

ağlamaqları ilə məşhur olublar: Adəm(ə), Yaqub(ə), Yusif(ə), 

Fatimə(ə) və İmam Zeynəlabidin(ə).” 

Adəm(ə) Allah-təalanın əmri ilə behiştdən qovul-

duğuna görə o qədər ağladı ki, Allah-təala Cəbrayılı(ə) 

göndərdi və o da  “Tanrının səni bağışlamasını istəyirsənsə, 

bu işləri görməlisən” - deyə söylədi. Həzrət Yaqub(ə) 

Həzrət Yusifin(ə) ayrılığına görə ağladı. Hətta gözləri kor 

olana qədər ağladı. Həzrət Yusif(ə) də atasından ayrı 

düşdüyünə görə ağlayırdı. Zindanda olarkən o qədər 

ağlayırdı ki, axırda zindandakı məhbuslar “ya axşamlar 

ağla, ya da gündüzlər. Sənin səsindən yata bilmirik” - 

dedilər. Bəzi hədislərdə belə nəql olunub ki, İmam 

Zeynəlabidin(ə) Kərbəla hadisəsindən sonra qırx il 

yaşamış və həmin illərini ağlayaraq keçirmişdir. İmam 

Səccadın(ə) ağlamağı övlad və ata münasibətinə görə 

deyildi. Onların ağlamalarının öz mənası var idi.  

Xanım Zəhra(s.ə) atasının vəfatından sonra o qədər 

ağladı ki, bəzi insanlar onun dünyasını dəyişəcəyindən 

nigaran oldular. Qorxurdular ki, ruhu bədənindən ayrılar. 

Hara baxırdısa özündən asılı olmayaraq ağlayırdı. Bir gün 

Həzrət(s.ə) “atamın vəfatından sonra Bilalın azan səsini 

eşitməmişəm” – dedi. Bunu eşidən Bilal Peyğəmbər(s) 

məscidinə gəlib azan verdi. Elə ki “Allahu Əkbər” - dedi, 

Xanım Zəhra(s.ə) ağlamağa başladı. Bilal azan zamanı 

Həzrət Peyğəmbərin(s) mübarək adını çəkəndə isə Həzrət 

Fatimə(s.ə) özündən getdi. Gedib Bilala dedilər ki, əgər 

azanı davam etdirsən, Xanım Zəhra(s.ə) dünyadan 

köçəcək. Bilal da azanı yarıda kəsdi.  
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Fizzə deyir ki, Xanım Zəhra(s.ə) Həzrət Peyğəmbərin(s) 

vəfatından sonra həm gecələr ağlayırdı, həm də gündüzlər. 

Çox az istirahət edirdi. Elə buna görə də istirahətləri 

pozulmuşdu. Mədinənin bir qrup ağsaqqalı Həzrət 

Əlinin(ə) yanına gələrək təklif etdilər ki, Xanım Zəhra(s.ə) 

ya gecələr ağlasın, ya da gündüzlər. Həzrət Əli(ə) onlara 

cavab verməyin mənasız olduğunu bilib buyurdu: “Mən 

sizin sözünüzü ona çatdıraram.” 

Həzrət Əli(ə) onlara bundan başqa heç bir söz deməyib 

evə gəldi və onların dediklərini Xanım Zəhraya(s.ə) 

söylədi. Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) bu sözü eşitdikdə 

buyurdu: 

-Mən dünyamı dəyişib, atamı ziyarət edənə qədər 

ağlayacağam.  

Əli(ə) buyurdu: “Sənin üçün necə məsləhətdirsə, elə də et.”  

 Daha sonra Beytül-əhzan tikildi. Həzrət Əli(ə)  Bəqi 

qəbiristanlığının arxa tərəfindəki bağda Xanım 

Zəhranın(s.ə) gündüzlər ağlaması üçün bir yer düzəltdi. 

Hər gün səhər tezdən Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) İmam 

Həsəni(ə) və İmam Hüseyni(ə) götürüb ora gedərdi, axşam 

olan kimi Həzrət Əli(ə) gedib onları evə gətirərdi. Bu hal 

iyirmi yeddi gün davam etdi və beləcə Xanım Zəhra(s.ə) 

dünyasını dəyişdi.  

Hədislərdə belə nəql olunub ki, Həzrət Peyğəmbərin(s) 

vəfatından sonra Xanım Zəhranın(s.ə) üzü heç bir vaxt 

gülmədi.  

İmam Əli(ə) buyurur: “Həzrət Peyğəmbərə(s) qüsl 

verəndən sonra əynindəki köynəyi çıxartdım. Xanım 

Fatimə(s.ə) hər gün ağlaya-ağlaya həmin köynəyi məndən 

istəyirdi, amma mən vermirdim. Bilirdim ki, əgər köynəyi 
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ona versəm, dözməyəcək və ruhu bədənindən çıxacaqdır. 

Elə buna görə də həmin köynəyi gizlətdim.” 

Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) ağlamağının səbəblərindən 

birincisi bu idi ki, o, atasının, sevdiyi insanın və sirdaşının 

ayrılığını qəbul edə bilmirdi.  

İkinci səbəbi isə bundan ibarətdir ki, İslam 

Peyğəmbəri(s) iyirmi üç il ərzində, xüsusilə son on il 

müddətində Mədinədə İslam hakimiyyətinin və ictimai 

birliyinin təməlini qoymuşdur. Müsəlmanlar arasında 

vəhdətin yaradılmasına müvəffəq olmuşdur. Həzrətin(s) 

vəfatından sonra bu istiqamət dəyişildi və Həzrət 

Peyğəmbərin(s) yaratdığı İslam təşkilatını dağıtmağa 

çalışdılar. Xanım Fatimə(s.ə) bu birliyin dağıdıldığını 

gördüyündən ağlayırdı. Çünki Xanım Zəhra(s.ə) həmin 

ümmətin təmsilçilərindən biri idi. Bu vəhdəti yaradan isə 

onun atasıydı.  

Ənsardan olan bir dəstə qadın Həzrət Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) yanına gəldilər və onun halını soruşdular. 

Xanım Fatimə(s.ə) onlara buyurdu:  

 اَيَّةٍ بِ  وَ  اْعَتِمُدوا؟ ِعَمادٍ  َأيُّ  ِاَِل  وَ  اْستَوَنُدوا؟ ِاْسَنادٍ  َأيُّ  ِاَِل  ِشْعرِي لَْيتَ 
 وَ  اْلَموَِّلَ  لَِبيسِ  َواْحتَوَنُكوا؟ اْقَدُموا ُذرِّيَةٍ  أَيُّهَ  َعَلي وَ  ََتَسَُّكوا؟ ُعْرَوةٍ 
 نَابالذُّ  اللَِّه؛ وَ  اْسَتْبَدُلوا َبَدالً  لِلظَّاِلِمنيَ  بِيسَ  وَ  اْلَعِشرُي، لَِبيسِ 

 أَنوَُّهمْ  َُيَْسُبونَ   قَوْومٍ  ِلَمَعاِطسِ  فَوَرْغماً  بِاْلَكاِهِل، اْلَعْجزُ  وَ  بِاْلَقَواِدمِ 
أََفَمْن  اَل َيْشُعُرونَ  َأاَل ِإنوَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكنْ  ُصْنعاً  ُُيِْسُنونَ 
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َُ أَمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يُوْهَدى َفَما َلُكْم  يَوْهِدي ِإ َى اْلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يُوتََّب
 َكْيَف َُتُْكُمونَ 

-Kaş biləydim, bunlar nəyə əsaslandılar?! Nəyə 

arxalandılar?! Hansı möhkəm ipdən yapışdılar?! Qələbə 

çalmaq üçün hansı zümrəyə əl atdılar və qələbə də 

qazandılar?! Bunlar nə pis dostlarmışlar?! Özlərinə nə pis 

canişin seçdilər?! And olsun Allaha, bunlar (quyruğun 

üstündə lazım olmayan) tüklərlə üçmaq istədilər! 

(Peyğəmbərin(s) dövründə) geridə qalmışlar önə keçdilər. 

Elə buna görə də onlar zəlil olacaqlar. Onlar yaxşı işlər 

gördüklərini sanırdılar. Bilin ki, onlar özləri fəsad 

törədənlərdir, lakin (bunu) dərk etmirlər. Elə isə doğru 

yola yönəldən kimsənin  arxasınca gedilməlidir, yoxsa 

doğru yolu göstərməyib bu yolu tapmayan kəsin?!  
Ərəb dilində quşun quyruğunun ətrafında bitən tükə 

“zünaba” deyilir. Quş qanadları ilə uçur və qanadlarının 

altında olan xırda tüklər uçanda ona lazım olmur. Xanım 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) çox gözəl bir misal çəkir. Demək 

istəyir ki, bunlar uçmaq istəyəndə qanadları ilə deyil, 

quyruğun ətrafında bitən lazımsız xırda tüklərlə uçmaq 

istədilər. Bəs, bunlar nəyə görə belə bir işə əl atdılar? 

 َأِب  إبن تَوَقمََّصَها َلَقدْ  اللَّهِ  وَ  أََما: السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  قَالَ 
َها ُمُِلِّي انَّ  لِيَوْعَلمَ  أَنَّهُ  وَ  ُقَحاَفةَ   يَوْنَحِدرُ  الرََّحى، ِمنَ  اْلُقْطبِ  َُمَلُّ  ِمنوْ

 الطَّرْيِ  اِل يَوْرَقى اَل  وَ  السَّْيلُ  َعِنِّ 

Həzrət İmam Əli(ə) buyurur: Agah olun! Allaha and 

olsun ki, Əbu Quhafənin oğlu mənim xəlifəlik üçün 

dəyirmanın orta qütbü kimi (elmdə və əməldə kamillik 
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baxımından) olduğumu bildiyi halda xəlifəliyi bir köynək 

kimi əyninə geydi. Elm və maarif mənim feyz bulağımda 

sel tək çağlar, elm və bilik aləmində qanad çalanların heç 

biri mənim zirvəmə çata bilməz. 

Xanım Fatimənin(s.ə) ağlamağının səbəbi bu idi ki, bu 

adamlar Həzrət Peyğəmbərin(s) yaratdığı İslam vəhdətini, 

doğru yolu öz məcrasından uzaqlaşdırdılar. 

Xanımın(s.ə) ağlamağının səbəblərindən biri də bu idi 

ki, Həzrət Peyğəmbərin(s) vəfatından sonra böyük 

dəyişikliklər etməyə başladılar. Xanım Zəhra(s.ə) Həzrət 

Peyğəmbərin(s) sünnətini, getdiyi yolu hamıdan yaxşı 

bilirdi. Əməl etməkdə də hamıdan irəlidə idi. Odur ki, 

Xanım Fatimə(s.ə) Həzrət Peyğəmbərin(s) qurduğu 

ictimai birliyin hədəfə çatması üçün hamıdan çox çalışırdı. 

Lakin ümmətin bunun əksini etdiyini gördükdə qarşıya 

qoyulan hədəfə çatmaq üçün mübarizəyə qalxdı.  

İslam Peyğəmbəri(s) “əhd-peymanınızı pozmayın”, - 

deyə buyurmuşdu, lakin əhd-peymanı pozmaq adi bir hala 

çevrildi. Həzrət Peyğəmbər(s) “kin-küdurəti, ədavəti 

qəlbinizdən çıxarın” - demişdir, kin-küdurət və ədavət 

qardaşlıq əhd-peymanını əvəz etdi. Peyğəmbər(s) ağıllı və 

gözəl əməllərin yayılmasına çalışırdı, onlar isə pis 

əməllərini yayırdılar. Həzrət Peyğəmbər(s) ümmətə 

etibarlı olmağı tapşırmışdı, onlar isə xəyanətə üstünlük 

verdilər. Həzrət(s) ümmətin xoşbəxtliyini istəyirdi, onlar 

isə ümmətin səadətini bədbəxtçiliklə əvəzlədilər.  

َها اللَّهِ  َساَلمُ  و فَاِطَمةَ  َمِرَضتْ  َلمَّا: َغَفَلةَ  ْبنُ  ُسَوْيدُ  قَالَ   اْلَمْرَضةَ  و َعَليوْ
َها اْجَتَمَعتْ  ِفيَها تُوُوفوَِّيتْ  الَِّت   اأْلَْنَصارِ  وَ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِنَساء إِلَيوْ
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 اللَِّه؟ َرُسولِ  بِْنتَ  يَا ِعلَِّتكَ  ِمنْ  َبْحتَ َأصْ  َكْيفَ : ََلَا فَوُقْلنَ  ليَوُعدَِنا،
 : قَاَلتْ  ُُثَّ  أَبِيَها، َعَلى َوَصَلتْ  اللَُّه، َفَحِمْدتُ 

ُهمُ  ، لِرَِجاِلُكنَّ  قَالَِيةً  ِلُدنْوَياُكنَّ، َعائَِفةً  اللَّهِ  وَ  َأْصَبْحتُ   َأنْ  بَوْعدَ  َلَفظَتوْ
 اللَِّعبُ  وَ  اْلَْدَّ، لُِفُلولِ  فَوُقْبحاً  ْرتُوُهْم،َسبوَ  َأنْ  بَوْعدَ  َوَشَنْأتُوُهمْ  َعَجْمتُوُهْم،

، بَوْعدَ   زََللَ  وَ  اآْلرَاءِ  َوَخَتلَ  اْلَقَناَة، َصدَعَ  وَ  الصَِّفاتِ  قَورَعَ  وَ  اْلَْدِّ
 .... أَنْوُفُسُهمْ  ََلُمْ  َقدََّمتْ  ما بِْئسَ  وَ  اأْلَْهَواِء،

-Suvəyd ibn Ğəflə deyir: “Fatimə(s.ə) xəstələnib ölüm 

yatağında yatdığı zaman Mədinənin mühacir və ənsardan 

olan qadınları onun görüşünə gəldilər. Onlardan biri “Ey 

Rəsulallahın(s) qızı, gecəni necə keçirdin”, - deyə soruşdu. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) buyurdu: 

-Allaha and olsun! Gecəni sizin dünyanıza nifrət 

etdiyim, kişilərinizə qarşı qəzəbli halda, sizin 

kişilərinizdən soruşub (onları) sınaqdan keçirəndən sonra 

onlarla düşmən olduğum vəziyyətdə keçirdim. 

(Döyüşdüyün) qılıncın ağzının sınması, ciddilikdən sonra 

yüngüllük nə pis şeydir! Düşmənlərin qarşısında özünüzü 

(böyük) təhlükəyə məruz qoydunuz. Kələkbazlara 

aldanmaq, nəfslərin (insanlara) qələbə çalması, ayaqların 

büdrəməsi nə pis şeydir!..” 

Xanım Zəhra(s.ə) bununla demək istəyirdi ki, 

gördüyünüz bu işlərin hamısı İslama  yaddır. İslama aid 

olmayan şeyləri siz ortalığa çıxartdınız.  

Həzrət Fatimeyi Zəhranın(s.ə) ağlamağının dördüncü 

səbəbi hakimiyyətə ləyaqəti olmayan adamların 

hakimiyyətə gəlməsiydi.  
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Allah-təala peyğəmbər, kitab, ayələr göndərdi. 

Peyğəmbər(s) gecə-gündüz insanları hidayət etmək üçün 

çalışır və proqramlar hazırlayırdı. Bunların hamısında əsas 

məqsəd insanların şeytana itaət etmələrinin qarşısını 

almaq və ümumiyyətlə şeytanın əhatə dairəsini 

məhdudlaşdırmaq idi. İslam Peyğəmbəri(s) insanları 

şeytanın yolundan uzaqlaşdırıb onları Allah-təalaya tərəf 

hidayət etmək və cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə aparmaq 

istəyirdi. Lakin Həzrətin(s) vəfatından sonra onlar buna 

imkan vermədilər və Qurani-Kərimin şərhçisi, təfsirçisi 

Həzrət Əli(ə) qaldı bir kənarda. Nəticədə Qurandan xəbəri 

olmayanlar, Onun təfsirini bilməyənlər bu müqəddəs 

kitabı təfsir etməyə başladılar. Beləcə, sadə insanlar 

şeytanın hücumuna məruz qaldılar və şeytan istədiyi kimi 

hərəkət edərək, atını istədiyi tərəfə çapdı. Ancaq Həzrət 

Peyğəmbərin(s) dünyaya gəldiyi gecə şeytan çox narahat 

olub səhərədək ağlamışdı. Öz ətrafındakıları yanına yığıb 

demişdi: “Bu gün Allahın rəhməti, bərəkəti zahir olub, 

cəhənnəmin qapıları ümmətin üzünə bağlanmağa 

hazırlaşır və cənnətin qapıları açılır. Siz hər nə qədər 

çalışsanız da o, insanları hidayət edəcəkdir.” 

Amma Həzrət Peyğəmbərin(s) vəfatından sonra 

vəziyyət dəyişməkdə idi və artıq şeytanın dedikləri özünu 

göstərirdi. Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) Mədinə məscidində 

mühacir və ənsardan olan qəbilə başçılarının, xəlifənin və 

xəlifə olmaq istəyənlərin iştirak etdikləri bir məclisdə 

pərdə arxasından öz tarixi və məşhur “Fədək” xütbəsini 

oxudu. Həzrət(s.ə) həmin xütbə ilə sübut etməyə çalışırdı 

ki, onların bu əməlləri Qurani-Kərimin ayələrinə əsasən 

haramdır. Qeyd edilən xütbənin bir cümləsini nəzərinizə 

çatdırırıq:  
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ائِِه َو َمْأوى يِه داَر اَنْبِ يِ فَوَلمَّا ِاختاَر اللَُّه لَِنبِ     (:س ع)فَاِطَمةَ  قَاَلت
ِن، َو َنَطَق  يفاِق، َو ََسََل ِجْلباُب الدّ ُکْم َحْسَکُة النِّ يائِِه، َظَهَر فيَاْصفِ 
، َفَخَطَر نيَ لُق اْلُمْبطِ ي، َو َهَدَر فَننيَ َن، َو نَوَبَغ خاِمُل ااْلَقَولّ يِظُم اْلْاو کا

َُ الشَّ فی عَ  َْْرزِِه، هاتِفًا ِبُکْم، يَرصاِتُکْم، َو اَْطَل طاُن رَْأَسُه ِمْن َم
ِْرَِّة فنيَ بيأَْلفاُکْم ِلَدْعَوتِِه ُمْسَتجفَ  َهَضُکْم نيَ ِه ُمالِحظي، َو لِْل ، ُُثَّ اْستَونوْ

    فَوَوَجدَُکْم ِخفافاً، َو َاْْحََشُکْم فَاَْلفاُکْم ِغضاباً 

-Xanım Fatimə(s.ə) buyurdu: “...Allah-təala Öz nəbisini 

(atamı) bu dünyadan nəbilərin yanına apardıqdan sonra 

nifaqın tikanları yerdən çıxdı. Dinin libası köhnəlib 

yırtıldı. Yollarını azmışlar (dünənki lallar) indi xütbə 

oxuyurlar. Heç bir kəsin tanımadığı alçaq adamlar indi 

meydana giriblər. Batil insanların da artıq səsi eşidilir və 

onlar meydanlarımızda hərəkət edirlər. Şeytan da 

gizləndiyi yerdən (yuvasından) başın çıxarıb sizi səsləyir. 

Sizi dəvət edir və (onun dəvətini) qəbul etdiyinizi görür. 

Sizi qıcıqlandırır və sizin onun yolunda canfəşanlıq 

göstərdiyinizi, onu müdafiə etdiyinizi görür...” 

“Nifaq” kəlməsindən sonra adətən “toxum”, “ağac” 

sözlərinin işlənməsinə baxmayaraq, Həzrət(s.ə) burada 

“nifaq” sözündən sonra “tikan” kəlməsini işlədir. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) ona görə ağlayırdı ki, 

hakimiyyətdəkilər Allahın və Həzrət Peyğəmbərin(s) 

istəyinin əksinə iş aparırdılar.  

Fatimeyi Zəhranın(s.ə) ağlamağının beşinci səbəbi və 

hamısından mühüm olanı bu idi ki, Həzrət Əliyə(ə) zülm 

edildi və Həzrət Peyğəmbərin(s) yaratdığı ictimai birlik 



242 

 

ondan kənarlaşdırıldı, uzaqlaşdırıldı. Müsəlmanların Həzrət 

Əlinin(ə) xeyirxahlığından, səxavətindən faydalanmasına 

imkan vermədilər. İslam tarixində misli görünməmiş bir 

şəxsiyyət olan Həzrət Əliyə(ə) qarşı ədalətsizlik etdilər və 

müsəlmanların ondan bəhrələnməsinə şərait yaratmadılar. 

Həzrət Zəhra(s.ə) bunların hamısını atası Həzrət 

Peyğəmbərdən(s) eşitmişdir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər(s) 

buyurmuşdur: 

، بَوْعِدي ِمنْ  اْلواَِليَةِ  ِإنِ  وَ   اَل  قَوْولُُه، ْلَقْولَ ا وَ  ُحْكُمُه، اْلُْْكمَ  وَ  لَِعِليٍّ
 وَ  قَوْوَلهُ  وَ  ِِبُْكِمهِ  يَوْرَضى اَل  وَ  َكاِفرُ  ِإالَّ  َواَليَوَتهُ  وَ  قَوْوَلهُ  وَ  ُحْكَمهُ  يَوُردُّ 

 ُمْؤِمنُ  ِإالَّ  َواَليَوَتهُ 

-Məndən sonra vilayət Əliyə(ə) məxsusdur. Hökm onun 

hökmüdür, söz onun sözüdür. Onun hökmünü, sözünü və 

vilayətini yalnız kafir olanlar danar! Onun hökmünü, 

sözünü və vilayətini yalnız möminlər qəbul edər!” 

 ِِبُْكمِ  َُيُْكمُ  َمنْ  بَوْيِت  أَْهلِ  ِمنْ  َجَعلَ  الَِّذي لِلَّهِ  اْلَْْمدُ  (:ص)النَِّبُّ  قَالَ 
 اأْلَْنِبَياءِ 

-Allahın Rəsulu(s) buyurmuşdur: “Həmd olsun Allaha, 

mənim Əhli-beytimdə elə bir nəfəri xəlq edib ki, o, 

nəbilərin hökmü kimi hökm edir!”  

Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) bu sözləri heç bir vasitə 

olmadan birbaşa atasının dilindən eşitmişdir.  

Bir gün Ümmi-Sələmə Xanım Zəhranın(s.ə) yanına 

gəlib soruşdu: -Ey Peyğəmbərin(s) qızı, gecəni necə 

keçirdin? Xanım Zəhra(s.ə) onun cavabında buyurdu: 
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، ظُِلمَ  وَ  النَِّبِّ  فُِقدَ  َكْربٍ  وَ  َكَمدٍ  بَونْيَ  َأْصَبَحتْ   اللَّهِ  وَ  َهَتكَ  اْلَوِصيِّ
 ُأُحُديََّة  َوتُورَاتُ  ، َبْدرِيَّةُ  َأْحَقادِ  َلِكنوََّها وَ     ِحَجابُهُ 

 “Xeyli qəm-qüssə içərisində yaşayıram. Peyğəmbəri(s) 

itirmişik və onun vəsisinə zülm edilib. Allaha and olsun, 

vəsinin bütün (hörmət) pərdələrini yırtıblar... Bunların 

hamısı Bədrin kinidir, Ühüdün ədavətidir..!” 

Mühacirdən olan Mədinə qadınları Fatimeyi 

Zəhranın(s.ə) yanına gələrək onun halını soruşduqda 

Xanım Zəhra(s.ə) buyurdu: 

 وَ  ِمْنهُ  نَوَقُموا اْلََْسِن، َأِب  ِمنْ  نَوَقُموا الَِّذي َما وَ  :(س ع)فَاِطَمةَ  قَاَلت
َفُه، َنِكريٍ  اللَّهِ   َنَكالِ  وَ  َوْطأََتُه، ِشدَّةِ  وَ  ِبتفه، مباالته قُوْلتَ  وَ  َسيوْ
   اللَّهِ  َذاتِ  ِف  وتنمره َعُتُه،َوقوْ 

-Nəyə görə bunlar Əbəl Həsənlə(ə) düşmənçilik etdilər. 

Allaha and olsun! Bunların onunla düşmənçiliyinin səbəbi 

Əlinin(ə) qılıncının heç kimi tanımaması, onun ölümdən 

qorxmaması və yalnız Allaha xatir qəzəblənməsiydi.  

َُعونَةٍ  ِل  أََمْرتُ  طَاِلٍب: َلوْ  َأِب  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  اَل َلُه َعْبُداهللقَ   نَوَفَقةَ  َأوْ  ِِ
َُ  َأنْ  ِإالَّ  نَوَفَقةٍ  ِل  َما اللَّهِ  فَووَ  ، َمامِ  فَوَقالَ ! َدابَِّت  أَبِي  وَ  اَل : » (ع)اإْلِ

 « فيعطيك َيْسرِقَ  نْ أَ  َعمِّكَ  تَْأُمرَ  َأنْ  ِإالَّ  َشْيئاً  َلكَ  َأِجدُ  َما اللَّهِ 

-Abdullah ibn Cəfər bir gün Əlinin(ə) yanına gəlib 

dedi: “Ey Əli(ə)! Bir heyvandan savayı başqa bir şeyim 

yoxdur. İcazə ver, mənə beytülmaldan bir az artıq xərclik 

versinlər. Əli(ə) buyurdu: Olmaz! And olsun Allaha, onda 
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gərək əmr edəsən, əmin gedib oğurluq etsin və gətirib sənə 

versin.” 

Həmçinin Təlhə və Zübeyr bir gün Əlinin(ə) yanına 

gələrək dedilər: “Üçüncü xəlifənin dövründə xəlifə yanlız 

Bəni-Üməyyəyə yaxşı baxırdı. Biz isə bir kənarda qalıb 

çox ziyana düşmüşük. İndi hakimiyyət sənin əlindədir, 

bizim üçün bir iş gör. Həzrət Əli(ə) onlara cavabında 

buyurdu: Mən öz işimdə heç kimə artıq xərclik 

vermərəm.” 

Ümumiyyətlə, faciələr iki cür olur. Biri “əzim”, yəni 

böyük faciə, digəri isə “əzəm”, yəni daha böyük faciə. 

Həzrət Əlinin(ə) sıxışdırılması böyük faciə idi, lakin İslam 

ümmətinin onun varlığından istifadə edə bilməməsi daha 

böyük faciə idi. 

 

Həzrət Zəhranın(s.ə) Allah və Həzrət Peyğəmbər(s) 

yanında məqamı 
َُ الصَّاِدِقنيَ  يَاأَيوَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتوَُّقوا  اللََّه وَُكونُوا َم

-Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru 

olanlarla olun! 

Mötəbər hədislərə əsasən, cəmadiussani ayının üçündə 

Xanım Fatimə(s.ə) dünyasını dəyişərək şəhadət dərəcəsinə 

nail olmuşdur. “La ilahə iləllah” - deyənlər və Həzrət 

Peyğəmbərin(s) nübüvvətini qəbul edənlər onun əziz 

qızının şəhid olduğu günü özləri üçün matəm günü hesab 

edirlər.  

Həzrət Zəhra(s.ə) elə bir şəxsiyyətdir ki, əziz İslam 

Peyğəmbəri(s) onun haqqında buyurur: 

 ِاَِلَّ  اْْلَْلقِ  َأَحبُّ  فَاِطَمةَ 
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-Fatimə(s.ə) mənim üçün hamıdan sevimlidir! 

 َعَليَّ  النَّاسُ  أََعزَّ  فَاِطَمةَ 

-İslam Peyğəmbəri(s) buyurur: “Fatimə(s.ə) mənim 

üçün insanlar arasında hamıdan əzizdir!” 

 يُوْعَطَها َلَْ  اْلبَوْيتِ  أَْهلَ  أُْعِطيَنا إِنَّا بُونَويَّةُ  يَا )ص(: لَِفاِطَمةَ قَاَل َرُسوُل اهللِ 
رُ  ِقبَوَلَنا  نَِبيوَِّنا َأَحدُ  َنا وَ  أَبُوكَ  ُهوَ  وَ  اأْلَنْبَِياءِ  َخيوْ  وَ  اأْلَْوِصَياءِ  َخيوْرُ  َوصَّيوْ
 َلهُ  َمنْ  ِمنَّا وَ  َْحَْزةَ  أَبِيكَ  َعمٍّ  ُهوَ  وَ  الشَُّهَداءِ  َخرْيِ  َشِهيُدنَا وَ  بَوْعُلكِ  ُهوَ 

 ِمنَّا وَ  رُ َجْعفَ  َعمِّكَ  اْبنُ  ُهوَ  وَ  اْْلَنَّةِ  ِف  ِِبَِما َيِطريُ  َخِضيَبان َجَناَحانِ 
 اْلَُْسنْيِ    وَ  اْلََْسنِ  أبناك َوُْهاً  اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  ِسْبطاً 

Bir gün Həzrət Peyğəmbər(s) qızına buyurur: -Ey 

Fatimə(s.ə)! Allah-təala biz Əhli-beytə bir neçə xisləti 

mərhəmət etmişdir. O xislətləri nə bizdən qabaqkı 

insanlara, nə də bizdən sonra gələcək insanlara 

verməmişdir. Bizim nəbimiz nəbilərin ən xeyirlisidir. O da 

sənin atandır. Bizim vəsimiz vəsilərin ən xeyirlisidir. O da 

sənin ərindir. Bizim şəhidimiz bütün şəhidlərin ağasıdır. O 

da sənin atanın əmisi Həmzədir. (Allahın ona verdiyi) iki 

qanadla cənnətdə uçan bizdəndir. O da sənin əmin oğlu 

Cəfərdir. Bu ümmətin (cənnət cavanlarının) ağaları 

bizdəndir. Onlar sənin iki övladın Həsən(ə) və 

Hüseyndir(ə)...  

Böyük İslam Peyğəmbəri(s) dünyasını dəyişəndən 

sonra möminlər ürəklərindəki məhəbbətlərini izhar etmək 

məqsədilə Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) yanına gələrək 

onun dərdinə şərik olduqlarını bildirdilər. Bəzi hədislərə 
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əsasən, bir dəstə mələk də gəlib Həzrətə(s.ə) başsağlığı 

verərək dedilər:  

   ْشَتاقَاتُ مُ  إِلَْيكِ  إِنَّا ُُمَمٍَّد)ص( بِْنتَ  يَا

-Ey Məhəmmədin(s) qızı, həqiqətən, bizim (ürəyimiz) 

də sənə müstaqdır. 

Xanım Zəhranın(s.ə) cismi cəmadiussani ayının 

iyirmisi dünyaya gəlib, lakin onun nuru, Peyğəmbərin(s) 

buyurduğuna əsasən, yer və göy yaranmamışdan qabaq 

yaranmışdır. Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: 

 اللَّهُ  ِخيَورَةَ  فَاِطَمةَ 

-Fatiməni(s.ə) Allah seçmişdir. 

َلةُ  ِهيَ  فَاِطَمةَ  انَّ : (ع)اْلَباِقرِ  ِأَمامُ  قَالَ   َحقُّ  فَاِطَمةَ  َعَرفَ  اْلَقْدِر َمنْ  لَيوْ
َلةَ  أَْدَركَ  فَوَقدْ  َمْعرِفَِتَها  اْلَقْدرِ  لَيوْ

- İmam Baqir(ə) buyurur: Həqiqətən, Qədr gecəsi 

Fatimədir(s.ə). Hər kəs Fatimənin(s.ə) haqqını lazımınca 

tanısa, elə bil Qədr gecəsini dərk etmişdir. 

َمامُ  قَالَ  تُنا وَ  َخْلِقهِ  َعَلي اللَّهِ  ُحَججِ  ََْنُ : (ع)اْلَعْسَكرِيِّ  اإْلِ  َجدَّ
َنا اللَّهِ  ُحجَّةُ  فَاِطَمةَ   َعَليوْ

İmam Həsən Əskəri(ə) buyurub: -Allahın yaratdıqlarına 

höccət bizik. Amma nənəmiz Fatimə(s.ə) Allahın bizə 

höccətidir.  

Allah-təala Qurani-Kərimin “Əhzab” surəsinin 21-ci 

ayəsində buyurur: 

 َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
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-Əlbəttə, Allahın Rəsulunda sizin üçün gözəl bir örnək 

var.  

Elə buna əsasən İmam Zaman (ə.c) da buyurub: 

 َحَسَنةً  ُأْسَوةُ  ِل  اللَّهِ  َرُسولِ  ابْوَنةَ  َوِف 

-Rəsulallahın(s) qızı mənim üçün bir örnəkdir. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) yeganə insandır ki, Allah-

təala onun səcdəsini, rükusunu, qiyamını, təşəhhüdünü, 

mehrabını və səccadəsini mələklərə göstərərək fəxr 

etmişdir. Allah-təala mələklərə buyurur: 

-Baxın Fatiməyə(s.ə)! Görün, Mənə necə ürəklə ibadət 

edir?! Baxın, onun bədən üzvləri necə titrəyir. Ey 

mələklər! Sizi şahid tuturam. 

َعَتها آَمْنتُ  َقدْ  َأِّنِّ  :تَوَعاِل  وَ  تَوَباَركَ  اللَّهُ  قَالَ   النَّارِ  ِمنَ  ِشيوْ

-Allah-təala mələklərə buyurur: “Həqiqətən, Mən onun 

şiələrini cəhənnəm odundan amanda saxlayacağam.” 

 

İnsanın dəyəri nədədir? 

Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) şərafətini, məqamını 

bütün firqələr və məzhəblər öz mötəbər kitablarında qeyd 

etmişlər. Xanım Fatimənin(s.ə) Həzrət Peyğəmbərin(s) 

ciyərparəsi olması, Həzrətin(s.ə) razılığının Allah-təalanın 

razı olmasına meyar sayılması, habelə bu kimi digər 

hədisləri də bütün firqələr qəbul etmiş və öz kitablarında 

yazmışlar. 

Burada bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, 

görəsən, bu şərafət, bu məqam Həzrət Zəhra(s.ə) üçün 

haradan idi? Hansı cəhəti baxımından o, bu şərəfə nail olub? 

Görəsən, o, Həzrət Peyğəmbərin(s) qızı olduğuna görə bu 

şərafətə çatmışdı? Əlbəttə, yox. Çünki Həzrət Peyğəmbərin(s) 
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başqa qızları da var idi. Bəlkə, Həzrət Əlinin(ə) həyat 

yoldaşı olduğuna görə idi? Qətiyyən belə deyil. 

Deməli, Həzrət Zəhra(s.ə) bu şərafətə öz seçiminə görə 

nail olub. Şərafətli seçimi olduğuna görə böyük şərafətə 

nail olub. O, gözəlliyi seçdiyinə görə, gözəl məqamda 

qərar tutub. İnsanın fəziləti, qiyməti və dəyəri onun öz 

seçimindən asılıdır.  

İnsan yaranan gündən ölən günədək həmişə və hər an 

seçim qarşısındadır. Ev alanda, ailə quranda, paltar alanda, 

yemək yeyəndə, dinini müəyyən etmək istəyəndə öncə 

seçim edir və sonra isə bir qərara gəlir. Bu baxımdan 

insanın seçimi üç qisimdir:  

-Bəziləri seçim zamanı seçdikləri şeyin faydasını 

nəzərə alırlar;  

-Bəziləri isə qorxu əsasında seçim edirlər, yəni öz 

ixtiyarları ilə seçim etmirlər; 

-Bəziləri də elm, bilik və bəsirət əsasında seçim edirlər.  

Xeyrini nəzərə alan insan seçimində ilk növbədə öz 

mənfəətini meyar kimi qəbul edir. Yəni öz mənfəətini 

düşünərək seçim edir. Yaxşı-pisi, halal-haramı, vicdanı, 

Allahın və Peyğəmbərin(s) sözünü, keçmişi və gələcəyi 

nəzərə almadan harada bir mənfəət görsə, onu da seçir. 

Məkkənin fəth olunmasından sonra bir dəstə insan 

müsəlmanların maddi durumunun xeyli yaxşılaşdığını 

görüb müharibədə əldə olunan qənimətlərə şərik olmaq 

məqsədilə İslam dinini qəbul etdilər. Onlar özlərinə din 

seçdilər, lakin bu seçim maddi vəziyyətlərini 

yaxşılaşdırmaq məqsədi üçün idi.  

Bir dəstə müsəlman isə cürbəcür əziyyətlərə dözdülər, 

ac qaldılar, sürgünə göndərildilər və Şəbi Əbu Talibdə 

mühasirədə qaldılar, lakin imanlarından dönmədilər. 
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Xüsusilə müsəlmanlar üç il ərzində çox böyük çətinliklərə 

sinə gərdilər. Həzrət Peyğəmbərin(s) yanında yeməkdən 

söhbət etmirdilər ki, birdən Həzrət(s) narahat olar. Bir 

xurmanı bir neçə nəfər bölüşüb yeyirdilər. Hər bir şeyin 

əvvəli olduğu kimi, sonu da vardır. Zaman dayanmadan 

keçir və əsas məsələ insanın çətin sınaqlardan necə 

çıxmasıdır. Şəbi Əbu Talib üç il çəkdi və bu illər 

bitdikdən sonra müsəlmanlar Məkkəyə qayıtdılar.  

Bir cavan oğlan Həzrət Peyğəmbərin(s) yanına gəlib 

dedi:  

-Ey Allahın Rəsulu(s)! Mən bir qəbilənin başçısıyam. 

Öz qəbiləmlə birlikdə İslamı qəbul etməyə hazıram. Sizin 

hər bir buyruğunuza itaət etməyə hazırıq. İmkanım 

yaxşıdır, adamlarım da var. Hamımız sizə itaət etməyə 

hazırıq. 

Həzrət(s) buyurdu: “Çox gözəl.”  

O cavan dedi: 

-Lakin bir şərtim var.  

Həzrət(s) buyurdu: “Şərtini de.”  

Dedi: 

-Şərtim budur ki, səndən sonra canişinin mən olacağam.  

Həzrət Peyğəmbər(s) onun cavabında buyurdu: “La 

ilahə illəllah”ın şərti yoxdur! Allaha iman gətirmək üçün 

heç bir şərti qəbul etmirəm.”  

Göründüyü kimi, həmin gənc Allaha iman gətirməyi öz 

mənfəəti əsasında qəbul edirdi. Ancaq bu cür seçimlərin 

hamısı batildir. Qorxu əsasında olan seçim isə o deməkdir 

ki, insan öz iradəsi ilə seçim etmir. Nəyinsə təsiri altında 

seçim edir.  

Həsan ibn Sabit Həzrət Peyğəmbərin(s) dövründə 

yaşamış məşhur bir şair idi. O, Qədr-xum hadisəsində 
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iştirak etmişdir. Həzrət Əliyə(ə) beyət edib onu təbrik 

etmişdir. Şair olduğuna görə Qədr-xum hadisəsi zamanı 

gördüklərini də nəzmə çəkərək çox gözəl bir şeri də 

müsəlmanlara təqdim etdi. Lakin o, bir neçə gün sonra 

nələr baş verəcəyindən xəbərsiz idi. Həzrət Peyğəmbər(s) 

dünyasını dəyişdi və Səqifə hadisəsi baş verdi. Həzrət 

Əli(ə) deyil, başqası xəlifə seçildi. Həsan ibn Sabit gəlib 

yeni seçilən xəlifəyə də beyət etdi. Hətta Qədir-xumda 

yazdığı şeirdən yeni seçilmiş xəlifə haqqında da yazdı. 

Ondan “Qədr-xumda yazdığın şeir hələ yaddaşlardan 

silinməyib, indi də yeni seçilmiş xəlifə haqqında 

yazıbsan?”- deyə soruşduqda “İndi vəziyyət belə tələb 

edir” – dedi. 

Abdullah ibn Ömər qorxduğundan İmam Hüseynə(ə) 

beyət etmədi, lakin gedib Yezidə beyət etdi. Sonra yenə də 

qorxduğundan Həccac ibn Yusifə beyət etdi. Çünki 

Həccacın Abdullah ibn Zübeyri edam etdiyini eşitmişdi. 

Qorxudan  İmam Hüseynə(ə) beyət etmədi, ancaq 

qorxudan Yezidə beyət etdi, Həccaca da qorxudan beyət 

etdi. Beləliklə, onun bütün seçimləri qorxu əsasında idi. 

Təbiidir ki, bu kimi seçimlərin beç birinin dəyəri yoxdur.  

Məşhur şair Fərəzdəq Küfə yolunda İmam Hüseynlə(ə) 

rastlaşdı. İmam(ə) “Küfədən nə xəbər var?”- deyə 

soruşdu. İmam Hüseyni(ə) çox gözəl tanıyan şair 

cavabında dedi: 

 َعَلْيكَ  السُُّيوفُ  وَ  َمَعَك، اْلُقُلوبُ 

-Ürəkləri sizinlədir, lakin qılıncları sizin əleyhinizədir. 

(Yəni qorxurlar, sənin kim olduğunu yaxşı bilirlər.)  

Müslim ibn Əqil Kufəyə daxil oldu və daha sonra 

Übeydullah ibn Ziyad da gizlicə Kufəyə gəldi. Kufədə 
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böyük nüfuza malik olan Hanini çağırtdırıb öldürdü. 

Camaat hökumət binasının qarşısına yığışıb Hanini tələb 

etməyə başladılar. İbn Ziyad vəziyyətin çox çətin 

olduğunu görüb, İmam Hüseynin(ə) qətlinə fərman verən 

həmin fasid qazini, Şüreyhi yanına çağırıb dedi: “Get, 

camaata de ki, Hani ölməyib. İnanmaları üçün and iç.” 

Şüreyh camaatın qarşısına çıxıb dedi: “Ey camaat, and 

olsun Allaha! Hani sağdır.”  

Camaat onun sözünə inanıb dağılışdı. Lakin Hani şəhid 

edilmişdi. Şüreyh bunu yaxşı bilirdi, amma qorxudan belə 

bir seçim etdi.  

Qeyd etdik ki, seçimlərdən biri də elm, bilik və bəsirət 

əsasında həyata keçirilən seçimlərdir. Allah-təala Qurani-

Kərimdə min ayədə elmdən söz açır. Məsələn, “Yusif” 

surəsinin 108-ci ayəsində buyurulur: 

 َوَمِن اتوَّبَوَعِِن  ُقْل َهوِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإ َى الّلِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَاْ 

-De: “Bu, mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olan 

(möminlər) açıq-aşkar bir dəlillə (bəsirət əsasında) Allaha 

tərəf çağırırıq.” 

Bir nəfər Həzrət Rəsulallahın(s) yanına gəlib dedi: 

-Ey Allahın Rəsulu(s), mən püşk atmaq istəyirəm. Əgər 

yaxşı gəlsə, müsəlman olacağam.  

Həzrət Peyğəmbər(s) ona “belə bir İslam bizə lazım 

deyil”- deyə söylədi. 

Səbban ibn Əmir adlı bir şəxs Həzrət Peyğəmbərin(s) 

yanına gəlib dedi: 

-Ey Rəsulallah(s)! Mənə iki ay vaxt ver, gedim 

araşdırım, tədqiqat aparım və sonra gəlib sənə iman 

gətirərəm.  
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Allahın Rəsulu(s) buyurdu: “İki ay yox, sənə dörd ay 

vaxt verirəm.”  

Hər bir insan öz əqidəsini araşdırıb bəsirətlə onu qəbul 

etməlidir. İnsan əqidəsini nə mənfəətə görə, nə də qorxu 

üzündən müəyyən etməməlidir. Nəyə görə müsəlman 

olmuşam, nə üçün şiə olmuşam, niyə Həzrət Fatiməyə(s.ə) 

əza saxlayıram və eləcə də bütün bunların əksi barədə də 

düşünüb suallara cavablar axtarmaq lazımdır.  

Əgər Xanım Zəhranın(s.ə) şərafəti və dəyəri var idisə, 

bu, Allahın seçimi idi. Fatimeyi Zəhra(s.ə) Allah-təalanın 

Həzrət Peyğəmbərə(s) hədiyyəsidirsə, bütün peyğəmbərlər 

onun şərafətini iqrar ediblərsə, Rəsulallah(s) onun əlindən 

öpürdüsə, Əli(ə) Müaviyəyə yazdığı məktubunda 

Fatimə(s.ə) ilə ailə qurduğuna görə fəxr edirdisə, İmam 

Hüseyn(ə) Kərbəlada xütbə oxuyanda “böyüdüyüm pak 

ətəklər mənə icazə verməz Yezidə beyət edim” - deyərək 

anası Fatimənin(s.ə) ətəyində böyüdüyünə görə fəxr 

edirdisə, İmam Səccad(ə) Yezidin məclisində xütbə 

oxuyanda “Fatimənin(s.ə) balası mənəm” - söyləyərək 

onunla fəxr edirdisə, bütün bunların hamısı ona görə idi 

ki, Xanım Fatimə(s.ə) bəsirət əsasında seçim etmişdir. 

Yəni düz yol seçmişdi və yolu düz gedərək məqsədə 

çatmışdır. Bu, Xanım Fatimənin(s.ə) şərafətinin mənasıdır.  

 

Bəsirət və elm əsasında seçim etməyin şərti 

Bəsirət və elm əsasında seçim etməyin də öz şərtləri 

vardır. O da bundan ibarətdir ki, insan öz əməlində və 

seçimində bütün məsələlərə axirət gözü ilə baxmalıdır. 

Məlumdur ki, mənfəət və qorxu əsasında seçim edənlər də 

özlərinin haqq yolda olduqlarını iddia edirlər. Onlar səhv 
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yolda olduqlarını bilmirlər, ancaq biləndə artıq bunun 

onlara heç bir faydası olmayacaqdır.  

Lakin əgər insan hər bir seçiminə axirət gözü ilə 

yanaşıb seçim edirsə, deməli, onun seçimi düzgün 

seçimdir. Əgər bunu edə bilmirsə, deməli seçimində 

yanılmışdır.  

İslam Peyğəmbəri(s) Məkkədən Mədinəyə hicrət 

etdikdən sonra imanlı mədinəlilər onlara kömək edirdilər. 

Aydındır ki, Məkkədən gələnlərə “mühacir”, Mədinədə 

onlara kömək edənlərə isə “ənsar” deyilir. Mühacirlərə 

kömək edən ənsar haqda Allah-təala “Həşr” surəsinin 9-cu 

ayəsində belə tərif etmişdir:  

ِمَِّّا أُوُتوا  ُدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجةً ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل َيَِ 
 َويُوْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ 

-Öz yanlarına hicrət edənləri sevərlər. Onlara 

verilənlərə görə ürəklərində peşmançılıq duymazlar və 

(onları) özlərindən üstün tutarlar. 

Onların mühacirləri özlərindən üstün hesab etmələri nə 

qorxu əsasında və nə də dünya mənfəəti əsasında deyildi. 

Onların seçimi bəsirət və elm əsasında idi və bunu onlara 

Həzrət Peyğəmbər(s) söyləmişdir. Onlar bilirdilər ki, bu 

işdə Allahın razılığı vardır. Onlar bunun müqabilində 

qiyamət gününün savabına inanırdılar. Allah-təala “Kəhf” 

surəsinin 103 və 104-cü ayələrində buyurur: 

 الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُوُهْم ِف اْْلََياةِ  أَْعَماالً  ُقْل َهْل نُوَنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِينَ 

نْوَيا َوُهْم َُيَْسُبوَن أَنوَُّهْم ُُيْسِ    ُنوَن ُصْنعاً الدُّ
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-De: “Sizə əməlcə ən çox ziyana uğrayanları xəbər 

verəkmi? O kəslərdir ki, dünya həyatındakı səyləri boşa 

çıxıb. Halbuki onlar yaxşı işlər gördüklərini sanırdılar.” 

Yəni onlar bir müddət bu yolda olandan sonra, daha 

doğrusu, dünyalarını dəyişəndə səhv yolda olduqlarını 

başa düşəcəklər. Yanlış yolu seçdiklərini biləcəklər, lakin 

o vaxt artıq onların seçimləri bir nəticə verməyəcək və 

onu bərpa etmək mümkün olmayacaqdır. Allah-təala 

insanların səadətə və kamala çatmaları üçün yollar 

müəyyən etmişdir. Əgər insanlar həmin yolu getməsələr, 

məqsədə çata bilməyəcəklər. Məsələn, əgər bir insana 

xəzinənin yerini göstərsələr və o, həmin yeri qazmağa 

başlasa, onda xəzinəni əldə edə bilər. Yox, əgər ona 

göstərilən yeri deyil, başqa bir yeri qazmağa başlasa, heç 

bir vaxt həmin xəzinəni əldə edə bilməyəcəkdir.  

 

Rahatlıq yalnız cənnətdə olacaq 

 ِستَّةِ  َوَضْعتُ  ِإِّنِّ  ُموَسى يَا ِعْمرَاَن: ْبنِ  ُموَسي ِاَِل  تَوَعاِلَ  اللَّهُ  اَْوَحي
 فَوَلنْ  ُأْخَرى ءَ َأْشَيا ِستَّةِ  ِف  َيْطلُُبونَوَها النَّاسُ  وَ  َأْشَياءَ  ِستَّةِ  ِف  َأْشَياءَ 

نْوَيا فَوَلنْ  ِف  َيْطلُبُونَوَها النَّاسُ  وَ  اْْلَنَّةِ  ِف  الرَّاَحةَ  َوَضْعتُ  : أََبداً  َيَُِدوَها  الدُّ
ُِ  وَ  ِف  َيْطلُُبونَهُ  النَّاسُ  وَ  اْلُْوعِ  ِف  اْلِعْلمَ  َوَضْعتُ  َقطُّ  َيَُِدونَوَها َب  الشِّ

 ِف  َيْطلُُبونَهُ  النَّاسُ  وَ  اللَّْيلِ  ِقَيامِ  ِف  اْلِعزَّ  تُ َوَضعْ  َقطُّ  ِأِّنِّ  َيَُِدونَوَها فَوَلنْ 
َرَجةِ  وَ  الرِّفوَْعةَ  َوَضَعتِ  َأِّنِّ  َقطُّ  َيَُِدونَوَها فَوَلنْ  السَّاَلِطنيِ  أَبْوَوابِ   ِف  الدَّ

 ُِ  َضْعتُ وَ  َأِّنِّ  َقطُّ  َيَُِدونَوَها فَوَلنْ  التََّكربُِّ  ِف  َيْطلُُبونَوَها النَّاسُ  وَ  التوََّواُض
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 اْلَقالِ  وَ  اْلِقيلِ  ِف  َيْطلُُبونَوَها النَّاسُ  وَ  اْلَْاَللِ  لُْقَمةً  ِف  الدَُّعاءِ  ِإَجابَةُ 
َِِْن  َوَضْعتُ  َأِّنِّ   َقطُّ  َيَُِدوَها فَوَلنْ   ِف  َيْطلُُبونَوَها النَّاسُ  وَ  اْلَقَناَعةِ  ِف  اْل

  َقطُّ  َيَُِدونَوَها فَوَلنْ  اْلَمالِ  طََلبِ 
Hədisi-qüdsi: -Allah-təala Musa ibn İmrana vəhy 

edərək buyurdu: “Mən altı şeyi altı yerdə qərar vermişəm. 

Lakin insanlar onu dünyada axtarırlar. Mən rahatlığı 

cənnətdə qərar vermişəm, insanlar isə onu dünyada 

axtarırlar. Heç bir vaxt onu tapa bilməyəcəklər. Mən elmi 

aclıqda qərar vermişəm, lakin insanlar onu (qarnı) 

toxluqda axtarırlar. Heç bir vaxt onu tapa bilməyəcəklər. 

Mən böyüklüyü, izzəti gecə namazı qılmaqda qərar 

vermişəm, lakin insanlar onu şahların sarayında axtarırlar. 

Heç bir vaxt onu tapa bilməyəcəklər. Mən səviyyəni, 

yüksəkliyi təvazökarlıqda qərar vermişəm, lakin insanlar 

onu təkəbbürlülükdə axtarırlar. Heç bir vaxt onu tapa 

bilməyəcəklər. Mən duanın qəbul olunmasını halal tikədə 

qərar vermişəm, lakin insanlar onu söz-söhbətdə (dedi-

qoduda) axtarırlar. Heç bir vaxt onu tapa bilməyəcəklər. 

Mən sərvəti (var-dövləti) qənaətçilikdə qərar vermişəm, 

lakin insanlar onu mal-dövlət toplamaqda axtarırlar. Heç 

bir vaxt onu tapa bilməyəcəklər.” 

Möminin şərəfi onun gecə namazı qılmasındadır.  

 النُّورَ  اللَّهُ  أَثْوَبتَ  نَاَجاُه، وَ   اللَّْيلِ  َجْوفِ  ِف  ِبَسيِِّدهِ  لَّىَتََ  ِإَذا اْلَعْبدَ  َوانِ 
 ََتَلَّى فَوَقدْ  َعْبِدي ِإ َى  اْنظُُروا َماَلِئَكِت  َجاَللُُه: يَا َجلَّ  قَوْلِبِه  فَوَقالَ  ِف 
 اْلُمْظِلمِ  اللَّْيلِ  َجْوفِ  ِف  ِب 
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-Elə ki, bir bəndə gecəyarısı qalxıb xəlvətə çəkilsə və 

Allaha səcdə etsə, Allah-təala onun qəlbinə bir nur 

yerləşdirər. Sonra mələklərə buyurar: “Ey mələklər! Baxın 

mənim bəndəmə, görün gecənin qaranlığında Mənimlə 

necə xəlvətə çəkilib!”  

Həzrət Rəsulallah(s) buyurur: -Qiyamət günü Allah-

təala üç qrup insana baxar, onlarla üzlərinə gülə-gülə 

danışar və şad olar. Birincisi, mübarizədən (cihaddan) 

qaçmayan şəxslərdir. İkincisi, gecə yarısı yumşaq və isti 

yerindən qalxıb gecə namazı qılan şəxslərdir. Üçüncüsü, 

səfərdə dostları gecənin yarısınadək söhbət etdikləri halda 

onlardan ayrılıb namaz qılan şəxslərdir. Allah-təalanın 

gülməyi Onun razılığı, rəhməti, mərhəməti və inayəti 

deməkdir. 

Əmr As hakimiyyətə gəlmək üçün bütün ömrü boyu bir 

çox günahlar işlətdi. Müaviyəyə beyət etdi, insanlara zülm 

etdi, imanını əldən verdi, yalan danışdı, İslam əleyhinə 

planlar cızdı və axırda da çox zəlil bir vəziyyətdə öldü. 

İstəklərinin heç birinə nail ola bilmədi.  

Allah-təala Musaya(ə) vəhy edərək buyurdu: 

 اْصطََفْيُتكَ  ِلَما َتْدرِي أَ : السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  ُموَسى ِإ َى  َعزََّوَجلَّ  اللَّهُ  َأْوَحى
 ُموَسى يَا:  فَوَقالَ  ، َربِّ  يَا اَل :  ُموسى فَوَقالَ  ؟ َخْلِقي ُدونَ  ِبَكاَلِمي

 َوَضْعتَ  َصلَّْيتَ  ِإَذا ِإنَّكَ  ُموَسى اْلَبْطِن    يَا َظَهرَ  ِعَباِدي قَولَّْبتُ  ِإِّنِّ 
   التوُّرَابِ  َعَلى َخدَّْيكَ 

-Ey Musa! Heç bilirsənmi bəndələrimin içərisindən 

niyə səni Özümlə söhbət etməyə seçmişəm? Musa dedi: 

Xeyr, ey mənim Rəbbim. Allah-təala buyurdu: Həqiqətən, 

bəndələrimin içərisində səndən təvazökarını tapa 
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bilmədiyim üçün. Həqiqətən, sən namaz qılarkən üzünü 

torpağa qoyduğun üçün. 

İnsanın izzəti öz bədən üzvünün ən uca yerini (alnını) 

torpağa qoymasındadır.  

 اْلِعَباَدةِ  َحاَلَوةُ  َعَلْيُكمْ  اَرَاءَ  اَل  ِل  َما :(ص)اللَّهُ  لُ  سورُ  قَالَ 

İslam Peyğəmbəri(s) buyurmuşdur: -Nə üçün sizdə 

ibadətin şirinliyini görmürəm?! Soruşdular: İbadətin 

şirinliyi nədədir. Buyurdu: Təvazökarlıqda.  

Dünyaya nə qədər insan gəlib-gedib, amma heç kim bu 

dünyada rahatlıq tapdığını söyləməyib. Çünki belə bir şey 

mümkün də deyil. Allah-təala onu bu dünya üçün 

müəyyən etməmişdir. İmam Zeynəlabidin(ə) dostlarından 

birinə buyurur: 

َمامُ  قَالَ   َتْطُلبْ  اَل  وَ  الطََّلِب، ِف  َواْْجَلْ  اللَّهَ  اتَّقِ  :(ع)اْلَعاِبِدينَ  َزْينِ  اإْلِ
 اَلرَّاَحةَ  َُيُْلْق؟ َلَْ  َما َيْطُلبُ  َكْيفَ : قَاِئاًل  الرَُّجلِ  َأْسرَعُ  وَ  ُُيَْلْق  َلَْ  َما
نْوَيا، ِف  نْوَيا ِف  قْ َُتْلَ  َلَْ  الرَّاَحةَ  وَ  الدُّ نْوَيا أِلَْهلِ  اَل  وَ  الدُّ َا الدُّ  ُخِلْقتَ  ِإَّنَّ

  اْْلَنَّةِ  ِف  الرَّاَحةَ 

-Təqvalı ol! Axtarışlarında diqqətli ol. Müəyyən 

olunmamış bir şeyi axtarma. Həmin dostu təəccüblə 

soruşur: Axtardığım müəyyən olunmamış şey nədir? 

Həzrət buyurur: Bu dünyada dünya əhli üçün rahatlıq 

müəyyən olunmamışdır. Həqiqətən, rahatlıq yalnız cənnət 

üçün nəzərdə tutulub. 

İmam Cəfər Sadiq(ə) öz səhabələrinə buyurdu: 
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َمامُ  قَالَ   وَ : قاُلوا ،! اْلُمْسَتِحيلِ  تَوَتَمنوَّْوا ال: أِلَْصَحاِبهِ  :(ع)الصَّاِدقِ  اإْلِ
نْوَيا؟ ِف  الرَّاَحةَ  َُتُْنونَ  َلْسُتمْ  أَ  أَنْوُتْم،: فَوَقالَ ! اْلُمْسَتِحيِل؟ َتَمِنَّ يوَ  َمنْ   الدُّ

نْوَيا ِف  لِْلُمْؤِمنِ  الرَّاَحةَ : فَوَقالَ  ، بَوَلى قاُلوا:  َعنْ  ُسِئلَ  ُمْسَتِحيَلٌة  َلمَّا الدُّ
 فَوَقالَ  الرَّاَحِة؟ ْبدُ عَ  َيَِدُ  َفَمَِت : ِقيلَ  اَْلََوى، ِخاَلفِ  ِف  الرَّاَحةِ  طَرِيقِ 

 اْْلَنَّةِ  ِف  َيِصريُ  يَوْومَ  َأوَّلِ  ِعْندَ : (السَّاَلمُ  َعَلْيهِ )

-Mümkün olmayan şeyi dünyada axtarmayın! Bir nəfər 

“mümkün olmayan şey nədir?” – deyə soruşdu. Həzrət(ə) 

buyurdu: Məgər dünyada rahatlığı axtarmırsınız?! Dedilər: 

Bəli. Həzrət(ə) buyurdu: Mömin üçün bu dünyada rahatlıq 

mümkün olmayan bir şeydir. Həzrətdən(ə) rahatlığın yolunu 

soruşduqda, İmam(ə) buyurdu: (Onun yolu) insanın 

nəfsani hissləri ilə mübarizəsindədir. Dedilər: Bəs nə vaxt 

rahat olacağıq? Həzrət(ə) buyurdu: Cənnətə daxil 

olduğunuz gün. 

Allah-təala “Vaqiə” surəsinin 88-89-cu ayələrində 

buyurur: 

 فَوَرْوٌح َوَرُْيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ   َفَأمَّا ِإن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ 

-Amma əgər yaxın olanlardandırsa, rəhmət, gözəl ruzi 

və Nəim cənnət onu gözləyir! 

Ayədə söylənilən “ruh” rahatlıq, “reyhan” isə nemətlər 

deməkdir. Bəzi təfsirçilər “ruh”u qəbrin rahatçılığı, 

“reyhan”ı isə cənnətin rahatçılığı mənasını daşıdığını 

deyirlər. Başqa təfsirçilər isə “ruh”u Allahın kəramətinə 

nəzər salmaq, “reyhan”ı isə Allahın kəlamını eşitmək 

mənasında təfsir ediblər. 

İnsan dünyasını dəyişəndə mələklər ona deyərlər: 
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َا ُكنُتْم تَوْعَمُلونَ   َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلواْ اْْلَنََّة ِِ

-Salam olsun sizə! Etdiyiniz əməllərə görə cənnətə 

daxil olun! (“Nəhl” surəsi, 32-ci ayə) 

İnsan cənnətə daxil olanda da mələklər gəlib deyərlər: 

الَِئَكةُ َيْدُخلُ 
َ
َا َصبَوْرُُتْ فَِنْعمَ وَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ بَابٍ َواُ    َساَلٌم َعَلْيُكم ِِ

ارِ    ُعْقَِب الدَّ

-Mələklər də hər bir qapıdan onların yanına daxil 

olacaqlar. Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun! Axirət 

evi (cənnət) nə gözəldir! (“Rəd” surəsi, 23-24-cü ayələr.) 

Cənnət əhli bu dünyada bütün çətinliklərə, əzablara, 

təqiblərə və müsibətlərə səbir etdiklərinə görə cənnət evi 

onlar üçün çox rahat olacaqdır. Elə bu baxımdan Həzrət 

Əli(ə) buyurur: “Ölümü, uşaq anasının südünü istədiyi 

kimi, istəyirəm.” (Yəni ölməklə dünya əzablarına son 

qoymaq və dincəlmək istəyirəm.”  

Fironun arvadını çarmıxa çəkəndə dedi: 

 اْْلَنَّةِ  ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعنَدَك بَوْيتاً ِف 

-Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz (rəhmətinin) kənarında - 

cənnətdə ev tik! (“Təhrim” surəsi, 11-ci ayə.)  

Qadını edam edənlər görürlər ki, o gülür. Soruşurlar: 

“Niyə gülürsən?” Deyir: “Cənnətdəki yerimi gördüyüm 

üçün sizin nə etdiyinizi hiss etmirəm.”  

Kərbəlada şəhid olanlar qılıncların ağrılarını hiss 

etmirdilər. Çünki aşura gecəsi İmam Hüseyn(ə) 

cənnətdəki yerlərini onlara göstərmişdi. Bu sözləri sadəcə 

eşitməklə başa düşmək çətin məsələdir. İnsan yalnız 

həmin anları yaşamaqla onun nə demək olduğunu dərk edə 

bilər.  
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Allahın Rəsulu(s) buyurur: “İnsanlar cənnətə daxil olub 

nemətlərin içərisində olanda başlarının üstündə bir nurun 

yarandığını görəcəklər. O nura baxanda bir səs 

eşidəcəklər: 

 اْْلَنَّةِ  أَْهلَ  يَا َعَلْيُكمْ  السَّاَلمُ 

-Salam olsun sizə, ey cənnət əhli!  

Həmin səs Allah-təalanın Öz səsidir.” Sonra Həzrət 

Peyğəmbər(s) “Yasin” surəsinin 58-ci ayəsini oxuyur: 

 َساَلٌم قَوْواًل ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ 

-Rəhimli Allahdan (onlara) “Salam” - deyiləcəkdir.  

Daha sonra Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: “Bu salam 

onlara o qədər ləzzət verəcəkdir ki, cənnətin bütün 

ləzzətləri onun yadından çıxacaqdır.” 

 

Məlik şahın əhvalatı 

Bir gün Məlik şah öz adamları ilə ova çıxmışdı. Onlar 

gedib təbiəti çox gözəl olan bir yerə çatdılar. Körpünü 

keçdikdən sonra şahın əmri ilə elə oradaca düşərgə 

saldılar. Yeyib-işəndən sonra bir az istirahət etdilər. Şahın 

adamları gördülər ki,  bir qədər kənarda sahibi olmayan 

bir inək otlayır. Heyvanı tutub başını kəsdilər və ətini 

bişirib yedilər. Elə bu zaman qoca bir qadın gəlib orada 

heyvanını axtarmağa başlayır. Qadın başa düşür ki, şahın 

adamları onun heyvanını kəsib yeyiblər. Şaha da yaxınlaşa 

bilməyəcəyini bilib, gedib körpünün üstündə dayanır. 

Bilirdi ki, şah əvvəl-axır buradan keçib gedəcək.  

Beləcə, səhər açılır və Məlik şah öz sarayına qayıdan 

zaman körpüdən keçmək istədikdə həmin qoca qadın onun 

qarşısını kəsib deyir: 
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-Mən qoca bir qadınam, sənə sözüm var. Mənim 

sözümün cavabını bu körpünün üstündə verirsən, yoxsa 

sirat körpüsünün? Məlik şah deyir:  

-Bu körpünün üstündə cavab vermək istəyirəm. Qadın 

deyir: 

-Mənim bir inəyim var idi. Onunla yetimlərimi 

saxlayırdım. Sənin adamların onu kəsib yedilər. İndi mən 

əliboş qalmışam. Mən sözümü dedim. Nə cavab 

verəcəksənsə, buyur ver.  

Məlik şah çox narahat oldu. Qadının sözü ona bərk təsir 

etmişdi. Heyvanı kəsib yeyənləri çağırıb cəzalandırdı. Bir 

heyvanın müqabilində qadına yüz heyvan vermələrini əmr 

etdi. Qadının heyvanlarını verib çıxıb getdilər.  

Bir neçə ildən sonra Məlik şah dünyasını dəyişdi. Şahın 

ölüm xəbəri həmin qoca qadına da yetişdi. Onun qəbrinin 

üstünə gəlib dedi: “İlahi, Məlik şahın necə bir bəndə 

olduğunu mən bilmirəm, bunu Sən yaxşı bilirsən. Lakin 

onu bilirəm ki, bir gün mənim kimi yetim saxlayan bir 

qadına qarşı ədalətli hökm çıxardı.” Sonra qadın üzünü 

torpağa qoyub “Sən də mən ağbirçək qadına görə onu 

bağışla” – dedi.  

O dövrün böyük alimlərindən biri deyir ki, yuxuda 

gördüm Məlik şah gəlir. “Vəziyyətin necədir?”- deyə 

soruşdum. “Vəziyyətim çox pis idi, lakin o qoca qadının 

duası mənə şəfaət verdi” - deyə söylədi.  

Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) şərafətini, dəyərini 

müəyyən edən onun seçimi idi. İmam Cəfər Sadiq(ə) 

buyurur: 

: - مُ اَل السَّ  هِ يْ لَ عَ قَاَل ااِلَماُم الصَّاِدِق   : َوَجْدُت ِعْلَم النّاِس ِف أْربَُ
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َُ ِبَك، َوالثّالَِثُة أْن  َأوََُّلا أْن تَوْعِرَف رَبََّك، َوالثّانَِيُة أْن تَوْعِرَف ما َصَن
 .ْنَك، َوالرِّبَعُة أْن تَوْعِرَف ما ُُيْرُِجَك َعْن ديِنكَ تَوْعِرَف ما أراَد مِ 

-İnsanların elmini dörd şeydə gördüm. Onlardan 

birincisi, Allahı tanımaqdır. İkincisi, özünü tanımaqdır. 

Üçüncüsü, səndən nə istənildiyini öyrənməkdir. 

Dördüncüsü, səni dinindən çıxaran əməlləri bilməkdir. 

İnsan həmin qeyd olunan məsələlərə yiyələndikdən 

sonra düzgün seçim edə bilər.  

 

Xanım Fatimənin(s.ə) seçimləri 

Həzrət Zəhra(s.ə) nəyi seçmişdir ki, belə bir şərafətə 

nail olmuşdur? Aşağıda onlardan bir neçəsinə işarə edirik. 

Birincisi, Həzrət Zəhra(s.ə) öz seçimlərində ömrü boyu 

Allahın razılığını hər bir şeydən üstün tutardı.  

Belə ki, bir gün Həzrət Əli(ə) Xanım Zəhra(s.ə) üçün 

elçiliyə gəlir. Həzrət Peyğəmbərlə(s) söhbət edir. Həzrət 

Peyğəmbər(s) “Ey Əli(ə), icazə ver, mən qızımla da 

danışım” – deyə söyləyir. Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) 

Xanım Zəhranın(s.ə) yanına gedib buyurur:  

-Əli(ə) səninlə ailə həyatı qurmaq üçün elçiliyə gəlib. 

Sözün nədir?  

Xanım Zəhranın(s.ə) elçiliyinə çoxlu insanlar - qəbilə 

başçıları, Mədinənin nüfuzlu şəxsləri gəlmişdilər. Onların 

arasında Abdullah ibn Of kimi çox varlı bir adam da var 

idi. O, Həzrət Peyğəmbərə(s) “əgər Xanım Fatimənin(s.ə) 

mənimlə evlənməyinə icazə versəniz, onun üçün on min 

dirhəmlik ev almağa hazıram” - deyə söyləmişdi. Həzrət 

Əlinin(ə) isə heç bir şeyi yox idi. Həzrət Peyğəmbər(s) 
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ondan “nəyin var?”- deyə soruşduqda, Həzrət(ə) “bir 

qılıncım, bir də dəvəm var” - deyə cavab verdi. 

İndi Xanım Fatimə(s.ə) seçim etməlidir. Həzrət 

Zəhra(s.ə) soruşur: “Allah bu işdən razıdırmı?”  

Göründüyü kimi, Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) bütün 

məqamlarda və həmişə birinci olaraq Allah-təalanın 

razılığını nəzərə alıb.  

Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir: “Zəhranın evi çox 

kiçik idi. Uşaqlar da hələ balaca idilər. Xanım Zəhra(s.ə) 

Həzrət Əli(ə) ilə birgə buğda üyüdürdülər. İşləyə-işləyə 

həm Allahı zikr edirdilər, həm də uşaqları 

sakitləşdirirdilər. Həzrət Peyğəmbər(s) qızının bu halını 

görəndə buyurdu: 

نْوَيا َمرَاَرةُ  تَوَعجَِّلي بِنتاه، يا  اللَِّه، َرُسولَ  يَا: فَوَقاَلتْ  اآْلِخَرِة، ِِبَاَلَوةِ  الدُّ
 آاَلئِِه    َعَلى لِلَّهِ  الشُّْكرُ  ئِِه وَ نَوْعَما َعَلى لِلَّهِ  اْلَْْمدُ 

-Ey qızım! Dünyanın çətinliklərinə səbir et, (bunlar) 

axirətin şirinliyidir. Həzrət Zəhra(s.ə) buyurdu: Ya 

Rəsulallah(s), Həmd olsun Allahın (zahirdə olan) nemətlərinə 

və şükür olsun Allahın (batində olan) nemətlərinə. 

Bu, Allah-təalanın təqdirinə razı olmaq deməkdir. 

Həzrət Peyğəmbər(s) Fatimeyi Zəhraya(s.ə) çox böyük 

ehtiram bəsləyirdi. Onun əlindən öpürdü, otağa daxil 

olanda onun ayağına qalxırdı və s. Bunu görən 

səhabələrdən biri Həzrət Peyğəmbərə(s) “sən o biri 

qızlarınla müqayisədə Xanım Fatiməyə(s.ə) daha çox 

ehtiram göstərirsən” - deyə söyləmişdi. İslam Peyğəmbəri(s) 

isə həmin səhabəyə cavabında buyurmuşdu: 

-Sənin bunu söyləməyə haqqın var. Çünki sən Xanım 

Fatiməni(s.ə) tanımırsan. Daha sonra isə Həzrət(s) 
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Fatimə(s.ə) haqqında bu sözləri söylədi: “Bu vaxta qədər 

Fatimə(s.ə) Allahın razılığı olmadığı heç bir işi görməyib 

və mənim gətirdiyim dinin qalmasına əsas səbəb 

Fatimədir(s.ə).” 

İkincisi, Həzrət Zəhra(s.ə) öz seçimlərində həmişə 

yoxsulluğu var-dövlətdən üstün hesab edirdi. 

Əlbəttə, var-dövlətin olması yaxşı şeydir, lakin diqqətlə 

nəzər salsaq, görərik ki, yoxsulluq içərisində yaşayan 

insanlar zəngin insanlardan daha yaxşı yaşayırlar. Bunun 

birinci səbəbi odur ki, dövlətli insanla müqayisədə, yoxsul 

insanın mənəviyyatı daha zəngin olur. İkinci səbəbi budur 

ki, həyatda yolunu azmış insanlar arasında dövlətli 

insanlar çoxluq təşkil edirlər. Allah-təala Qurani-Kərimin 

“Ələq” surəsinin 6-7-ci ayələrində buyurur:  

َْى نَساَن لََيْط َِْْن َأن رَّآُه اسْ  َكالَّ ِإنَّ اإْلِ  تَو

-Xeyr, həqiqətən, insan azğınlıq edir. Ona görə ki, 

özünün zəngin olduğunu görür.  

Bu dünyada tüğyan edənlərin, cinayət törədənlərin, 

adam öldürüb baş kəsənlərin, qarət edənlərin və 

məzlumların haqqını tapdalayanların demək olar ki, 

hamısı zənginləşib azğınlaşmış insanlardır. Tarix boyu 

belə olub, indi də belədir və gələcəkdə də belə olacaqdır.  

Təsadüfi deyildir ki, bir çox böyük alimlər dualarında 

həmişə yoxsul olmalarını Allah-təaladan diləyiblər. Bu 

özü də böyük fəzilət deməkdir. Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) 

öz seçimində yoxsulluğu dövlətli olmaqdan daha üstün 

hesab edirdi.  
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 ِعْنَدكَ  َهلْ  فَاِطَمةُ  يَا: يَوْوماً  الزَّْهرَاءِ  لَِفاِطَمةَ  قَالَ  :(ع)اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  انَّ 
 أَيَّامٍ  َثاَلثَةِ  ُمْنذُ  ِعْنَدنَا َكانَ  َما َحقَّكَ  َعظَّمَ  الَِّذي وَ  اَل : قَاَلتْ  ؟ ءُ َشيْ 
( ص)اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َأْخبَوْرَتِِن؟ َفال أَ : قَالَ   ِبهِ  نقريك ءُ َشيْ 

 َجاَءكِ  ِإنْ  َشْيئاً  َعمِّكِ  اْبنُ  َتْسَأِل  ال: فَوَقالَ  َشْيئاً، َأْسأََلكَ  َأنْ  نَوَهاِّن 
   َتْسأَلِيهِ  َفاَل  ِإالَّ  وَ  َعَفْوا ءٍ ِبَشيْ 

-Bir gün Əli(ə) evə gələndə soruşdu: “Ey Fatimə(s.ə)! 

Yeməyə nəyin var? Həzrət Zəhra(s.ə) buyurdu: Yoxdur, 

üç gündür ki, evdə yemək üçün heç bir şey yoxdur. Əli(ə) 

buyurdu: Bəs niyə mənə xəbər verməmisən? Zəhra(s.ə) 

buyurdu: Atam Rəsulallah(s) mənə öyrədib ki, heç vaxt 

əmin oğlundan (Əlidən(ə)) bir şey istəmə. Əgər özü bir 

şey alıb gətirsə, qəbul elə, əks-təqdirdə ondan bir şey 

istəmə.”  

Həyatın şirinliyi də elə bundadır. Həyatın şirinliyini 

yeməkdə və geyimdə görənlər xoşbəxt yaşaya bilməzlər. 

Borc hesabına maşın götürənlər, bahalı paltarlar alanlar, 

ölüləri üçün ehsan verənlər həyatın mənasını dərk 

etməyən insanlardır.  
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məsumlar öz gündəlik 

şəxsi həyatlarında Allah-təala tərəfindən onlara verilən 

qeybi elmlərindən istifadə etmirdilər. Bir nəfər ustad dərs 

verdiyi zaman şagirdlərindən birinin boynunda cənabət 

qüslü ola-ola (qüsl almağa vaxtı olmadığından) gəlib 

dərsdə əyləşdiyini görür. Ustad onu yanına çağırıb 

danlayır və “get, qüsl al, sonra dərsdə iştirak et!” - deyir. 

Bu hadisədən sonra həmin ustad şagirdini utandırdığına 
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görə ona verilən bu qabiliyyət (bəsirət) onun əlindən 

alınır.  

Bir gün Həzrət Əli(ə) evə gələndə Həsən(ə) və 

Hüseynin(ə) ağladığını görür. Həzrət Əli(ə) “uşaqlar niyə 

ağlayırlar?” - deyə soruşur. Xanım Fatimə(s.ə) buyurur: 

“Acından ağlayırlar. İmam Əli(ə) buyurur: Bəs ocağın 

üstündəki qazan nədir? Xanım Fatimə(s.ə) buyurur: 

Uşaqların fikirlərini yayındırmaq üçün qazanı ocağın 

üstünə qoymuşam.” Həzrət Əli(ə) əbasını götürüb bazara 

aparır və onu bazarda altı dirhəmə satır. Əldə etdiyi 

puldan isə çörək və digər ərzaq məhsulları alıb evə 

qayıdır. Yolda bir nəfər onun qarşısına çıxıb deyir: “Ey 

Əli(ə), neçə gündür ki, dilimə bir şey dəymir. Bərk 

acmışam. Həzrət(ə) aldığı şeylərin hamısını ona verir və 

evə əliboş qayıdır. Həzrət Zəhra(s.ə) “nə aldın?” - deyə 

soruşduqda, Həzrət Əli(ə) başına gələn əhvalatı ona 

danışır. Xanım Zəhra(s.ə) buyurur: 

-Ey Əli(ə)! Allah-təala belə işləri görməkdə səni 

müvəffəq etmişdir. Bu cür işləri görmək hər adama qismət 

olmur.  

Sonra İmam Əli(ə) namaz qılmaq üçün məscidə gedir. 

Yolda bir nəfər onun qarşısına çıxıb deyir: 

-Ey Əli(ə) mən bu dəvəni satıram. Əli(ə) buyurur: 

-Almağa pulum yoxdur. O deyir: 

-Mən bunu sənə verirəm, nə vaxt pulun olsa, mənim 

pulumu verərsən. Əli(ə) soruşur: 

-Dəvəni neçəyə satırsan? O deyir: 

-Altmış dirhəmə. 

Həzrət(ə) dəvəni alır və evə qayıdanda yenə də bir 

nəfərlə rastlaşır. Həmin şəxs deyir: 
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-Ey Əli(ə)! Dəvəni satırsanmı? Mən onu almaq 

istəyirəm. Həzrət(ə) buyurur: 

-Dəvəni neçəyə almaq istəyirsən? Həmin şəxs deyir: 

-Yüz iyirmi dirhəmə alıram.  

Həzrət Əli(ə) dəvəni yüz iyirmi dirhəmə satır. Sonra isə 

gedib altmış dirhəmi dəvəni aldığı şəxsə verir və altmış 

dirhəm də onun özünə qalır. Daha sonra İmam Əli(ə) 

Həzrət Peyğəmbərlə(s) rastlaşır. Salamlaşandan sonra 

Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: 

-Ey Əli(ə), başına nə əhvalat gəlib? Əli(ə) başına gələn 

əhvalatı Həzrətə(s) danışır. Allahın Rəsulu(s) buyurur: 

-Ey Əli(ə), dəvəni satan cənab Cəbrayıl, alan isə cənab 

Mikayıl idi. Sənə qalan altmış dirhəm isə ehsan etdiyin 

həmin altı dirhəmin əvəzidir.  

Bundan sonra Allahın Rəsulu(s) “Ənam” surəsinin 160-

cı ayəsini oxuyur: 

 َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَوَلُه َعْشُر أَْمثَاَِلَا

-Kim yaxşı bir işlə gələrsə, onun üçün onqat (savab) 

vardır. 

Üçüncüsü, Həzrət Fatimeyi Zəhra(s.ə) öz seçimlərində 

Quranı və Allahın hökmlərini hər şeydən üstün hesab 

edirdi.  

َها فَاِطَمةَ  قَاَلتْ  ُدنْوَياُكْم َثاَلُث: ِتاَلَوُة   ُحبَِّب ِإَِلَّ ِمنْ السَّاَلُم  َعَليوْ
نْوَفاَق ِف َسِبيِل اللَّهِ ِكَتاِب اللَّهِ   ، َو النَّظََر ِإ َى َوْجِه َرُسوِل اللَِّه َو اإْلِ

-Həzrət Fatimə(s.ə) buyurmuşdur: “Bu dünyada üç şeyi 

sevdim: Allahın kitabını oxumağı, Rəsulallahın(s) üzünə 

baxmağı və Allah yolunda ehsan etməyi.” 
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Salman deyir: “Bir gün Həzrət Peyğəmbər(s) məni bir 

iş dalınca öz evinə  göndərdi. Gəlib gördüm ki, Xanım 

Fatimə(s.ə) həm iş görür, həm də Quran oxuyur.”  

Bir nəfər “Ey Zəhra(s.ə), Həzrət Peyğəmbərdən(s) sənə nə 

qalıb?”- deyə soruşdu. Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) dedi: 

-Bir vəsiyyət qalıb. O şəxs dedi: 

-Hanı? Xanım Zəhra(s.ə) Fizzəyə onu gətirməyi 

tapşırdı. Fizzə qayıdıb onu tapmadığını söylədi. Xanım 

Zəhra(s.ə) ayağa qalxıb buyurdu: 

 ُحَسْيناً  وَ  َحَسناً  ِعْنِدي تَوْعِدلُ  فَِانوََّها أُْطلُِبيَها َوُْيَكِ 

-Vay olsun sənə! Həqiqətən, o (bir cümlə vəsiyyət), 

mənim üçün Həsən(ə) və Hüseynə(ə) bərabərdir.  

Allahın hökmü, Həzrət Peyğəmbərin(s) vəsiyyəti, nazil 

olan kitab Xanım Zəhra(s.ə) üçün ən qiymətli şeylərdir. 

Elə buna görə də ömrünün axır anlarında Həzrət Əliyə(ə) 

vəsiyyətində buyurur: “Ey Əli(ə)! Məni qəbrə qoyandan sonra 

qəbrimin üstündə bir az Quran oxu. Çünki həmin anlar 

(dünyasını dəyişmiş) insanın Qurana çox ehtiyacı olur.” 

Dördüncüsü, öz malını Allah-təala yolunda xərcləmək 

onun seçimlərindən biri idi. Tarixi kitablarda və hədislərdə bu 

barədə çoxlu rəvayətlər nəql olunub. Toy gecəsi öz gəlinlik 

libasını dilənçiyə ehsan etməsi də müstəsna bir haldır.    

Belə nəql edirlər ki, həmin vaxt, yəni axşamçağı Xanım 

Zəhra(s.ə) gəlinlik libasını geyinmək istəyirdi. Qapı 

döyüldü və qapının arxasından bir səs gəldi: “Ya Fatimə, 

libasım yoxdur, gəlmişəm mənə bir libas verəsən.” Xanım 

Zəhra(s.ə) deyir ki, əynimdəki köhnə libası vermək istəyəndə 

birdən “Ali-İmran” surəsinin 92-ci ayəsi yadıma düşdü. 

 ْن تَوَناُلوا اْلربَّ َحِتَّ تُوْنِفُقوا ِمَّا ُتُِبُّونَ لَ 
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-Sevdiyiniz şeylərdən (Allah yolunda) sərf etməyincə, 

yaxşılığa çatmarsınız. 

Köhnə paltarımı ehsan verməyə utandım, qayıdıb 

köhnəni özüm geydim, təzəsini, gəlinlik libasımı isə 

dilənçiyə ehsan etdim. 

Beşincisi, Həzrət Xanım Zəhra(s.ə) Allahın sevdiyi şeyi 

(iffəti) seçmişdir. Bu seçimlər ona dəyər verdi və 

seçimlərə görə Allah-təala onu ucaltdı. Bu seçimlərə görə 

Allah-təala Həzrət Fatimənin(s.ə) vücudu ilə fəxr edir. 

Xanım Zəhra(s.ə) həm Peyğəmbəri(s), həm də Həzrət 

Peyğəmbərdən(s) sonra imaməti seçmişdir. Bu yolda da 

canından keçdi. Bəzi vaxtlar gedib evlərdə ağlayırdı, 

beytül-əhzanda ağlayırdı, Mədinə məscidində ağlayırdı və 

evində ağlayırdı. Ağlamağının səbəbini soruşanda buyururdu:  

َها فَاِطَمةَ  قَاَلتْ   اْلَوِصيِّ  ظُِلمَ  وَ  ، النَِّبِّ  فُِقدَ :  السَّاَلمُ  َعَليوْ

-Peyğəmbər(s) dünyasını dəyişib, (onun) vəsisinə zülm 

olunub! 

Vücudi covhəri iman və ruhi din Zəhra, 

Sücudi zinəti Taha və Ya və Sin Zəhra. 

Deyəndə əşhədü ənnə Əli vəliyullah, 

Dedi vilayət uca səslə afərin, Zəhra. 

Edən vücudinə fəxr ayə-ayə sureyi həmd, 

Həyati nəbudu, mənayi nəstəin Zəhra. 

Əmanət ömrünü sovuşdurdu zikri taətilə, 

Yaşadı, yəni Peyğəmbər kimi əmin Zəhra. 

Veribdir qəmlərə yer hörmətilə qəlbində, 

Bilibdir qüssələrin gizli hikmətin Zəhra. 

Deyir bu misranı, Seyid çəkir ürəkdən ah, 

Ürəyin ah ilə qan eylədi, həmin Zəhra. 
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Xanım Zəhra(s.ə) Əhli-beytin(ə) fəxridir 

Allah-təala “Tövbə” surəsinin 119-cu ayəsində möminlərə 

xitab edərək buyurur: 

َُ الصَّاِدِقنيَ  يَاأَيوَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتوَُّقوا  اللََّه وَُكونُوا َم

-Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru 

olanlarla bərabər olun! 

Bir rəvayətə əsasən, Xanım Fatimə(s.ə) cəmadiulsani 

ayının on üçü vəfat etmişdir. Yəni Həzrət Peyğəmbərin(s) 

vəfatından yetmiş beş gün sonra. İkinci bir rəvayətə 

əsasən, cəmadiulsani ayının üçü vəfat etmişdir, yəni 

Həzrət Peyğəmbərin(s) vəfatından doxsan beş gün sonra.  

Quran ayələrinin haqqında bəhs etdiyi bir insan barədə, 

təbiidir ki, nə isə yazı yazmaqda qələm də acizdir. Qurani-

Kərimdə Həzrət Xanım Zəhra(s.ə) haqqında deyilir: 

َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَوْيتِ   َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً  ِإَّنَّ

-Həqiqətən, Allah çirkinliyi sizdən, Əhli-beytdən yox 

etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər! 

Bu ayə Əhli-beyt(ə) haqqında nazil olmuşdur. Əhli-

beytdə(ə) ana, xanım isə  Həzrət Fatimədir(s.ə). Həmçinin 

“Şura” surəsinin 23-cü ayəsində buyurulur:  

 َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب  ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ 

-De: “Ona qarşılıq (risalətimin müqabilində) sizdən 

qohumluq sevgisindən savayı, başqa bir şey istəmirəm.” 

Bu ayədəki “fil-qurba” kəməsində məqsəd Xanım 

Zəhra(s.ə), İmam Həsən(ə) və İmam Hüseyndir(ə). Başqa 

bir ayədə buyurulur:  

 فَوتَوَلقَّى َءاَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَوَتاَب َعَلْيهِ 
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-Adəm Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. Beləcə, (Allah) 

onun tövbəsini qəbul etdi. 

Adəm(ə) beş kimsənin adlarını dilinə gətirəndən sonra 

Allah onun tövbəsini qəbul etdi. Həmin beş kimsənin 

içərisində ana Fatimədir(s.ə). Allah-təala “Zariyat” 

surəsinin 17-18-ci ayələrində buyurur: 

ِْْفُرونَ    يَوْهَجُعون َكانُوا قَِليالً مَِّن اللَّْيِل َما  َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَو

-Onlar gecələr az yatarlar, səhərlər isə bağışlanmalarını 

diləyərlər. 

 Sübh namazından əvvəlki vaxta “səhər” deyilir. Quranı 

ilk təfsir edənlərdən sayılan İbn Abbas deyir: “Onlar 

gecələr az yatarlar. Səhərlər isə özlərinin bağışlanmasını 

diləyərlər” - ayəsində məqsəd Həzrət Əli(ə), Xanım 

Zəhra(s.ə), övladları Həsən(ə) və Hüseyndir(ə).  

Həzrət Peyğəmbərin(s) sözü Allah-təalanın sözüdür, 

özündən heç bir söz demir.  

 ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َوَما يَنِطُق َعِن اَْلََوى

-O, öz istəyi ilə danışmır. O, ona yalnız (Allah 

dərgahından ) nazil olan bir vəhydir.  

Belə bir məqama sahib olan Həzrət Peyğəmbər(s) 

Həzrət Zəhra(s.ə) haqqında buyurmuşdur: “Fatimə(s.ə) 

mənim ruhumdur, ürəyimdir. Bunu bilməyənlər agah 

olsunlar!”  

Həzrət Peyğəmbərdən(s) soruşurlar:  

-Ey Rəsulallah(s)! Fatimə(s.ə) artıq böyüyüb, ailə 

qurub. Sən yenə də onun üzündən öpürsən?  

Həzrət Peyğəmbər(s) cavabında buyurur: 

َها السَّالم( َحْورَاءٌ فَاِطَمة   قَوبوَّْلتُوَها اْْلَنَّةِ  ِإ َى  اْشتَوْقتُ  ُكلََّما ِإْنِسيَُّة، )َعَليوْ
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-O, insan surətində bir cənnət hurisidir. Cənnət üçün 

darıxdığım hər bir zaman onu öpürəm. 

Başqa bir hədisdə isə İslam Peyğəmbərindən(s) belə 

nəql olunub: 

 فَاِطَمةَ  فَِإنَّ  أَْعَظُم  ِهيَ  َبلْ  فَاِطَمَة، َلَكانَ  َشْخصاً  اْلََْسنُ  كانَ  َلوْ 
 َكَرماً  وَ  َشَرفاً  وَ  ُعْنُصراً  اأْلَْرضِ  أَْهلِ  َخيوْرُ  ابْوَنِت 

-Dünyanın gözəllikləri əgər bir yerə yığılıb bir insan 

surətində zahir olsaydı, mütləq o, Fatimə(s.ə) olardı. Yox, 

Fatimə(s.ə) ondan da gözəldir! Həqiqətən, qızım 

Fatimə(s.ə) cisim, şərəf və kəramət baxımından yer 

əhlinin ən xeyirlisidir.  

Bu sözlər xəyallara dalmış hansısa bir şair tərəfindən 

söylənməmişdir. Həmin sözləri elə bir şəxs söyləyib ki, 

Qurani-Kərim onun barəsində “onun sözü Allahın 

sözüdür” - demişdir. Bu sözləri elə bir şəxs söyləyib ki, 

Allah-təala ona şeir oxumağa icazə verməmişdir. Allah-

təala “Yasin” surəsinin 69-cu ayəsində buyurur: 

ِْي لَهُ َوَما عَ   لَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يَوْنَب

-Ona şeir öyrətmədik. Ona heç yaraşmaz da.  

Hətta bəzi vaxtlar Allahın Rəsulu(s) şeirlə nəzmə 

çəkilmiş atalar sözlərindən belə istifadə etmək istədikdə 

onların şeirə oxşamamasından ötrü kəlmələrin yerlərini 

dəyişdirirdi.  

Həzrət Peyğəmbər(s) Xanım Zəhranın(s.ə) Həzrət Əli(ə) 

ilə evlənməsinə izn verdiyindən Həzrət Əli(ə) həmişə fəxr 

edirdi. Həzrət Zəhra(s.ə) ilə evlənməsinə elə bir şəxs fəxr 

edirdi ki, “Mən göyün yollarını yerin yollarından yaxşı 

tanıyıram”- söyləmişdir. Əli(ə) elə bir şəxsdir ki, şərafətdə, 
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elmdə, təqvada, cihadda, yetimə əl tutmaqda, ehsan 

etməkdə, zəkat verməkdə və hər bir sahədə adı öndə 

çəkilir. İmam Əli(ə) Xanım Fatimənin(s.ə) vücudu ilə fəxr 

edərək buyururdu: 

 َزوِّْجِنيَها ِإذْ  اللَّهِ  ِبَرُسولِ  َفْخرِي ُُثَّ  اأَبِيهَ  وَ  ِبَفاِطمَ  الَفْخرُ  َوِل

-Mən Xanım Fatimə(s.ə) ilə fəxr edirəm! Yenə də fəxr 

edirəm ki, Rəsulallah(s) onunla evlənməyimə icazə verdi!  

Həzrət Əli(ə) Xanım Zəhra(s.ə) üçün elçiliyə gələndə 

Həzrət Peyğəmbər(s) “bunu Fatimə(s.ə) bilər və bir də onu 

Yaradan bilər” - deyə söyləmişdir.  

 ِمْنُكمُ  وَ  النَِّبُّ  ِمنَّا وَ     :ُمَعاِويَةَ  ِإ َى  السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  لَهُ  ِكَتابٍ  ِمنْ 
 َسيَِّدا ِمنَّا وَ  اأْلَْحاَلِف، َأَسدُ  ِمْنُكمْ  وَ  اللَِّه، َأَسدُ  ِمنَّا وَ  اْلُمَكذُِّب؟

َيةُ  ِمْنُكمْ  وَ  ْْلَنَِّة،ا أَْهلِ  َشَبابِ   اْلَعاَلِمنَي، ِنَساءِ  َخيوْرُ  ِمنَّا وَ  النَّاِر، ِصبوْ
  اْلََْطبِ  َْحَّالَةُ  ِمْنُكمْ  وَ 

İmam Əli(ə) Müaviyəyə yazdığı məktubunda buyurur: -

Nəbi bizdən, təkzib edən (Əbu Cəhl) sizdəndir! Allahın 

şiri (Həmzə) bizdən, Əsədül-əhlaf (andlar şiri Əbu 

Süfyan) sizdəndir! Cənnət cavanlarının iki ağası bizdən - 

(Həsən(ə) və Hüseyn(ə)), od əhli olan uşaqlar isə 

sizdəndirlər! Bütün aləmlərin qadınlarının ən yaxşısı 

(Fatimə(s.ə)) bizdən, odun daşıyan (Əbu Ləhəbin arvadı) 

qadın isə sizdəndir! (“Nəhcül-bəlağə”, 28-ci məktub) 

Həzrət Fatimə(s.ə) haqqında yalnız Allahın, 

Peyğəmbərin(s), Quran ayələrinin, Həzrət Əlinin(ə), İmam 

Həsənin(ə) və İmam Hüseynin(ə) danışmaq haqqı vardır. 

Xanım Fatimə(s.ə) haqqında zəmanənin imamı və sahibi 
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Həzrət Hüccətin(ə.c) danışmaq haqqı var. Xanım Zəhra(s.ə) 

bu məqamı öz seçimləri və əməlləri ilə əldə etmişdir.  

 

Mən qunutumda dеsəm Fatimə, işkal еləmə. 

Fatimə ruhidi taətlərə, cəncal еləmə. 

İki aləm dola gər nеmətilən, Fatiməsiz, 

Hər iki aləmə ikrah еlə, iqbal еləmə. 

Mən хanım Fatimənin əşki-fişan nökəriyəm, 

Şahlara qoşma məni, qədrimi pamal еləmə. 

Dеsələr ruh nədir? İsməti Zəhradı dеnən, 

Olma kəm bin gülə, bu isməti timsal еləmə. 

Dеdi Zəhra ölünü еylədi əhya, 

Vər nə olmaz İsadə bu qüdrət, məni iğfal еləmə. 

Sayеyi ğеyr yüz il, sayеyi Zəhra bir dəm,  

Bir dəm еy əhli-nəzər ömr еlə, səd sal еləmə. 

 

 

                                              



275 

 

HƏZRƏT ZƏHRANIN(S.Ə) İFFƏTİ 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) haqqında söz açarkən 

Həzrətin(s.ə) iffətindən də bəhs etməmək mümkün deyildir. 

Həzrət Xanım Zəhranı(s.ə) layiqincə tanımaq üçün öncə 

biz iffətin nə olduğunu yaxşı bilməliyik. İslam əxlaqında 

iffət ən mühüm mövzulardan biridir. İmam Əli(ə) 

“Nəhcül-bəlağə”nin 184-cü xütbəsində (“Müttəqilər” 

xütbəsi) möminlərin təxminən 150-yə yaxın keyfiyyətini 

insanlara bəyan edir:  

 َعاِبداً  َرُجالً  َكانَ  َُهَّامٌ  َلهُ  يُوَقالُ  :اَْلُمْؤِمِننَي)ع( أِلَِمريِ  َصاِحباً  َأنَّ  ُرِويَ 
 إِلَْيِهمْ  أَْنظُرُ  َكَأِّنِّ  َحِتَّ  اَْلُمتَِّقنيَ  ِلَ  ِصفْ  اَْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  يَا َلهُ  فَوَقالَ 

َُ  اَللَّهَ  فَِإنَّ  َأْحِسنْ  وَ  اَللَّهَ  اِتَّقِ  َُهَّامُ  يَا قَالَ  ُُثَّ  ابِهِ َجوَ  َعنْ  تَوثَاَقَل)ع(  َم
ُْ  فَوَلمْ  ُُمِْسُنونَ  ُهمْ  اَلَِّذينَ  وَ  اِتوََّقْوا اَلَِّذينَ   اَْلَقْوِل  َحِتَّ  ِِبََذا َُهَّامٌ  يَوْقَن
 قَاَل)ع( ُُثَّ  اَلنَِّبِّ)ص( ىَعلَ  َصلَّى وَ  َعَلْيهِ  أَثْوَِن  وَ  اَللَّهَ  َفَحِمدَ  َعَلْيهِ  َعَزمَ 

 َعِفيَفٌة    أَنْوُفُسُهمْ      وَ 

-Rəvayət edilir ki, Əmirəlmöminin Əlinin(ə) Həmmam 

adlı abid bir səhabəsi Həzrətə(ə) deyir: “Ey Əmirəlmöminin, 

pəhrizkarları mənə elə vəsf et ki, onları görmüş kimi 

olum. İmam(ə) onun cavabında duruxdu, sonra isə qısa 

şəkildə buyurdu: Ey Həmmam, sən özün Allahdan qorx və 

yaxşı işlər gör ki, “Allah pəhrizkarlar və yaxşı işlər 

görənlərlədir!” Həmmam bu cavaba qane olmadı. Həzrətə(ə) 

and verdirdi. Buna görə də Həzrət Əli(ə) Allaha həmd və 

şükür edib, Peyğəmbərə(s) salam göndərdikdən sonra 

buyurdu: “...nəfsləri pak və iffətlidirlər...” 
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İffət olmayan yerdə təqva da ola bilməz. Elə buna görə 

də Həzrət Peyğəmbər(s) dua edərkən buyurardı: 

َِِْن  َواْلَعَفاَف، َوالتوَُّقى، اَْلَُدى، َأْسأَُلكَ  ِإِّنِّ  اللَُّهمَّ   َواْل

-İlahi, Səndən məni hidayət, təqvalı, iffətli və (insanlara 

olan ehtiyaclardan) ehtiyacsız etməyini diləyirəm! 

“İffət” sözünün mənası nəfsdə elə bir hal yaratmaqdır 

ki, insan onun vasitəsilə şəhvətin ifrat tələblərindən, halal 

və yaxşı olmayanlardan qoruna bilir. İffət daxildən insanı 

idarə edən bir qüvvədir. İnsan öz daxilindəki qeyri-şüuri 

istəklərini iffətin vasitəsilə idarə edir. İffət olmasa, qeyri-

şüuri istəklərə qələbə çalmaq mümkün deyildir. İffət 

şəhvəti ram edən bir qüvvədir. İffətli insan şəhvətin hər bir 

təhlükəsinə sinə gələ bilən insandır. Ona sahib olmayan 

isə şəhvətinin əsiri olacaq və ən pis insan sayılacaqdır. 

Belə bir şəxsdə də insaniyyətin, şərəfin, izzətin və 

heysiyyətin heç bir mənası yoxdur. Bu cür şəxslər qadının, 

uşağın, qocanın, xəstənin, müqəddəsliyin, məscidin, 

etiqadın, ümmətin və millətin nə olduğunu düşünməzlər. 

Onları heç başa salmaq da mümkün deyil. Belə bir kimsə 

yalnız öz istəyinin ardınca gedər və yalnız öz mənfəətini 

düşünər. Öz istəyini əldə etmək üçün minlərlə insanın 

bədbəxt olması onu maraqlandırmaz. Həqiqi insan iffətinə 

və ağlına tabe olan insandır.  

Məhəmməd ibn Əbu Bəkr Həzrət Əlinin(ə) Misirdə 

səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Həzrət Əli(ə) onu Misirə 

göndərəndə belə vəsiyyət etdi: 

هُ  َلمَّا َبْكرٍ  َأِب  ْبنِ  ِلُمَحمَّدِ  ِصيَِّتهِ وَ  ِف  -( ع) َعِليُّ  قَالَ   يَا ِمْصرَ  َوالَّ
  اللَِّه    ِدينِ  ِف  اْلَورَعِ  اْلِعفَّةِ  أَْفَضلَ  َأنَّ  اْعَلمْ  َبْكرِ  َأِب  ْبنِ  ُُمَمَّدَ 
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-Ey Məhəmməd ibn Əbu Bəkr! Bil və agah ol! 

Həqiqətən, Allahın dinində ən gözəl iffət (daxildən insanı) 

günahdan çəkindirən (bir haləti) olmasıdır... 

Əgər daxildəki iffət, iman insanı günahdan, (insanı 

azdıran) təhlükələrdən çəkindirə bilsə, o insan Allah-

təalanın bəyəndiyi insan olar, yox, əgər saxlaya bilməsə, 

pulu görəndə, şəhvətlə rastlaşanda, vəzifəyə çatanda 

özünü itirən hər bir insan kamil insan ola bilməz. İmam 

Əli(ə) buyurub: 

َمامُ  قَالَ   اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  الشَِّهيدُ  اْلُمَجاِهدُ  َما: السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  َعِليٍّ  اإْلِ
 فَوَعفَّ  َقَدرَ  ِمَّنْ  َأْجراً  بَِأْعَظمَ 

-Allah yolunda şəhid olanın əcri günah etməyə imkanı 

olub, amma iffətini qoruyan kimsədən böyük deyil! 

Bir cavan oğlan yol gedərkən bəzənmiş bir cavan qızla 

rastlaşır. Qıza nəzər salmaq üçün hər bir şəraiti olduğu 

halda, oğlanın həmin qızdan acığı gəlir. Başını aşağı salır 

və sürətlə onun yanından ötüb keçir. Həmin qız oğlanın 

ona baxmadığını görüb narahat olur. İslam Peyğəmbəri(s) 

həmin cavan oğlan haqqında buyurur: “Allah-təala yer 

üzündə mələklərin sayı qədər o cavana savab verər. Əgər 

başını göyə qaldırıb baxsaydı, göydəki mələklərin sayı 

qədər ona savab verər. Sonra Allah-təala mələklərə xitab 

edərək “Mən belə bir cavanla fəxr edirəm” - deyə 

söyləyər.” 

Günah etməyə qüdrəti olan, ancaq günah etməyən insan 

Allahın nəzərini öz üzərində gördüyünə xatir günah etmir.  
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İffətin növləri 

İffət dörd qisimdir: 

Birincisi, şəhvət baxımından iffətli olmaq. Yəni insanın 

öz daxilindəki şəhvəti ram etməsidir. Daxildəki şəhvəti 

idarə etməyin iki yolu var. Biri ailə qurmaqdır. Hər bir 

sağlam insanda şəhvətin olması labüddür. Əgər bu olmasa, 

insan nəsli davam edə bilməz. Onu boğmaq, dərmanla 

qarşısını almaq olmaz. Onu yalnız tənzimləmək və idarə 

etmək lazımdır. İslam dini şəhvəti idarə etmək üçün ailə 

qurmağı məsləhət bilir. Allah-təala “Nur” surəsinin 32-ci 

ayəsində buyurur: 

 ...َوِإَماِئُكمْ  ْم َوالصَّاِْلِنَي ِمْن ِعَبادُِكمْ َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنكُ 

-Aranızdakı subay olanları, əməlisaleh kölələrinizi və 

cariyələrinizi evləndirin.  

Həmçinin İslam Peyğəmbəri(s) evlənmək haqqında 

buyurmuşdur: 

 ِف  بَِناءُ  ُبِِنَ  َما: " لَّمَ سَ  وَ  آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  قَاَل َرُسولُ 
ْساَلمِ   التوَّْزِويجِ  ِمنَ  َوَجلٍ  َعزَّ  اللَّهِ  ِإ َى  َأَحبُّ  اإْلِ

-İslamda qurulan özüllərin içərisində Allah-təala 

yanında ailə qurmaq qədər sevimlisi yoxdur. 

İslamı qəbul etmək hökmündən sonra ən əzəmətli hökm 

ailə qurmaq və evlənmək üçün başqalarına kömək etmək 

hökmüdür. Həzrət İmam Musa Kazım(ə) buyurmuşdur: 

 َزوَّجَ  َرُجلُ  - ِظلُّهُ  ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يَوْومَ  اللَّهِ  َعْرشِ  ِبِظلِّ  َيْسَتِظلُّونَ  َثاَلثَةُ 
 اْلُمْسِلَم    َأَخاهُ 

-Üç dəstə insan vardır ki, qiyamət günü heç bir kəsin 

kölgələnməyə yeri olmadığı halda, onlar Allahın kölgəsində 
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sığınacaqdırlar. (Onlardan biri) müsəlman qardaşına 

evlənməsi üçün kömək edən şəxsdir... 

Məhşər günü bir gündü, düşər təngə xəlayiq, 

Gün isti salar atəşi-suzan əvəzində. 

Yəqub çıxardar balası Yusifi yaddan,  

Kor oldu o ki aləmi-hicran əvəzində. 

Hər hansı bir şəxs dolanışığının çətin olacağından 

qorxaraq evlənmirsə, həmin şəxs Allaha qarşı bədgüman 

insan hesab edilir. Yəni Allahın sözünə inanmır. Çünki 

Allah-təala “Nur” surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: 

ِْْنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِلهِ   ِإن َيُكونُوا فُوَقرَاء يُو

-Əgər yoxsuldurlarsa, Allah Öz lütfü ilə onları zəngin 

edər. 

Evlənmək Allah-təalanın insana verdiyi ən böyük 

nemətlərdən biridir. Çünki burada xeyirxahlıq, məhəbbət, 

eşq, səfa, mehribançılıq, həyatın şirinliyi və nəticəsi 

mövcuddur. Əgər məhəbbət, eşq, insaniyyət, səfa və gözəl 

ailə bir kimsəni qane etməzsə, mütləq o, özünü heyvanlara 

tay edəcəkdir.  

Şəhvəti ram etməyin ikinci yolu iffəti və paklığı 

qoruyub saxlamaqdır. Allah-təala “Nur” surəsinin 32-ci 

ayəsində buyurur: 

ِْْنيَوُهْم اللَُّه ِمن َفْضِلهِ  َوْلَيْستَوْعِفِف الَِّذيَن اَل َيَُِدوَن ِنَكاحاً َحِتَّ   يُو

-Evlənməyə gücü çatmayanlar Allah Öz lütfü ilə onları 

zəngin edənədək iffətlərini qorusunlar. 

İffəti və paklığı qorumaq üçün oruc tutmaq, az 

qidalanmaq, idman etmək və boş vaxtları təmiz insanlarla 

keçirmək lazımdır. Əgər insan bunlardan ayrılsa, onda 
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insaniyyətdən kənarlaşacaqdır. Allah-təala “Möminun” 

surəsində möminləri tərif edərək buyurur: 

َوالَِّذيَن ُهْم  .. ْم ِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن هُ   َقْد أَفوَْلَح اْلُمْؤِمُنونَ 
  لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ 

-Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar. O kəslər ki, onlar 

namazlarında itaətkardırlar... O kəslər ki, onlar ayıb 

yerlərini (zinadan) qoruyarlar! 

Mömin insanın birinci keyfiyyəti namaz qılmaqdır. Heç 

bir şeyi namazla dəyişmək olmaz. Hər nə qədər namazın 

əməllərindən azaltsaq, deməli, onu nə ilə isə əvəz etmiş 

oluruq. Xüsusilə namazı vaxtında qılmaq lazımdır. İmam 

Həsən Əskəri(ə) bir gün məktub yazırdı. “Bismillahir-

Rəhmanir-Rəhim” cümləsini yazıb qurtardıqda azan səsi 

ucaldı. Həzrət(ə) qələmi yerə qoydu və namazını qıldıqdan 

sonra məktubun ardını yazdı. İnsan bu dünyada çox az 

yaşayır. Anbaan, günbəgün ömrümüzdən azalır. Keçən 

günləri qaytarmaq mümkün deyil. Elə buna görə də hər bir 

insan vaxtdan səmərəli istifadə etməlidir. Hər günün öz 

ibadətini vaxtında yerinə yetirmək lazımdır. Əgər bir 

günün sübh namazını qəzaya versən, dünyanı ödəyəsən, 

onu sənə yenidən qaytarmazlar.  

Mömin o kəsdir ki, şəhvətini tənzimləyə bilir və 

şəhvətinin əsiri deyildir. Allah-təala bəzi insanlar üçün 

böyük mükafat hazılamışdır. İnsan Allahın buyurduğu 

“böyük mükafat”ın nə demək olduğunu dərk etməkdə 

acizdir. Allah-təala “Əhzab” surəsinin 35-ci ayəsində 

buyurur: 
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 ِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاتِ َواْلُمْؤمِ  ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماتِ 

َواْْلَاِشَعاِت  َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت َواْْلَاِشِعنيَ 
َوالصَّائَِماِت َواْْلَاِفِظنَي فُوُروَجُهْم  َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّائِِمنيَ 

ِْْفرًَة َوَأْجراً  اِفظَاِت َوالذَّاِكرِينَ َواْلَْ   اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه ََلُم مَّ

  َعِظيماً 

-Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, 

mömin kişilər və mömin qadınlar, müti kişilər və müti 

qadınlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, 

səbirli kişilər və səbirli qadınlar, təvazökar kişilər və 

təvazökar qadınlar, sədəqə verən kişilər və sədəqə verən 

qadınlar, oruc tutan kişilər və oruc tutan qadınlar, ayıb 

(övrət) yerlərini (zinadan) qoruyan kişilər və (bunları) 

qoruyan qadınlar, Allahı çox zikr edən kişilər və (Allahı) 

çox zikr edən qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük 

bir mükafat hazırlamışdır! 

İffətli olmaq ona görə bu qədər təkid olunur ki, insanın 

bu keyfiyyəti onun  bütün əməllərini islah edir. İffət 

olmayan yerdə insanın bütün başqa əməlləri də  çirklənər.  

َمامُ  قَالَ  نَايَا َعنْ  َويُونَوزَِّهَها النوَّْفسِ  َيُصونَ  اْلَعَفافُ )ع(: َعِليٍّ  اإْلِ  الدَّ

-Həzrət İmam Əli(ə) buyurmuşdur: “İffət nəfsi 

(günahlardan) qoruyur və pisliklərdən paklayır.” 

İffətlə qılınan namaz və tutulan oruc Allah dərgahında 

qəbul olunur.  

 اْلُعمَّالِ  تَوزِْكَيةِ  بِاْلَعَفافِ 
-Hər bir əməl iffətlə saflaşır. 
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 ِنَساؤُُكمْ  َتِعفَّ  النَّاسِ  ِنَساءِ  َعنْ  ِعفُّوا :(ع)اهللِ  َعْبدِ  أَبُو قَالَ 
İmam Cəfər Sadiq(ə) buyurmuşdur: -Camaatın qadınlarına 

münasibətdə iffətli olun ki, sizin də qadınlarınıza 

münasibətdə (onlar) iffətli olsunlar. 

 َرُجلُ  يَْأتِيَها السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  َداُودَ  َعْهدِ  َعَلى ِاْمرَاةً  َكاَنتْ  اْنهَ  ُرِويَ 
:  لَهُ  فَوَقاَلتْ  نَوْفَسَها ِف  َوَجلٍ  َعزَّ  اللَّهِ  فَاُْلِقىَ  ، نَوْفِسَها َعَلى َيْسَتْكرُِهَها

 ا َىَّ  َفَذَهبَ :  قَالَ  ، يَْأتِيِهمْ  َمنْ  أَْهِلكَ  ِعْندَ  وَ  االَّ  َمرَّةً  تَاتِيِِن  اَل  أَنَّكَ 
 َنِبَّ  يَا:  فَوَقالَ  السَّاَلمَ  َعَلْيهِ  َداُودَ  فَاََتى ، َرُجاًل  َأْهِلهِ  ِعْندَ  فَوَوَجدَ  أَْهِلهِ 
 َوَجْدتُ :  قَالَ  ؟ َذاكَ  َما وَ :  قَالَ  ، َأَحدُ  ا َىَّ  يُوْؤتَ  َماَلَْ  ِاَِل  أََتى اللَّهِ 
:  َلهُ  ُقلْ :  َداُودُ  ا َىَّ  َوَجلِ  َعزَّ  اللَّهِ  فََاْوَحى ، َأْهِلي ِعْندَ  الرَُّجلَ  َهَذا
 . ُتَدانُ  َتِدينُ  َكَما

-Həzrət Davudun(ə) dövründə bir kişi tez-tez bir 

qadının evinə gedib onu narahat edirdi. Həmin qadın bir 

dəfə ona “sən məni narahat etdiyin kimi, sənin də arvadını 

kimsə narahat edər” - deyə söyləyir. Bu sözlər o kişiyə 

çox təsir edir. Bir anlıq düşünür, sanki yatmışdı, yuxudan 

oyanır. Evinə qayıdanda bir kişinin onun evindən çıxdığını 

görür. Onun əlindən tutub Davudun(ə) yanına aparır və 

ondan şikayət edir. Allah-təala Davuda(ə) vəhy edərək 

buyurur: “Hansı əl ilə versən, həmin əl ilə də alarsan.” (Nə 

tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına.) 
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Quranda iffətli insanların nümunələri 

Allah-təala Qurani-Kərimdə bir neçə şəxsin nümunəvi 

insan kimi iffətini tərif edir. Biri Musanın(ə) Şüeybin(ə) 

qızları ilə rəftarı. Musa(ə) Misirdən qaçıb Mədyən 

şəhərinə çatır. 

 َعَلْيِه أُمًَّة مَِّن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمن َوَلمَّا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجدَ 
َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا اَل َنْسِقي َحِتَّ ُيْصِدَر  ُدوِِنُِم اْمرَأتَونْيِ 

َفَجاءْتُه    َوأَبُونَا َشْيٌخ َكِبرٌي َفَسَقى ََلَُما ُُثَّ تَوَو ىَّ ِإ َى الظِّلِّ  الرَِّعاء
لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما  َأِب َيْدُعوكَ  ِإْحَداُُهَا ََتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء قَاَلْت ِإنَّ 

 قَاَلْت ِإنَّ َأِب يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا َسَقْيَت لََنا

-Mədyən sularına çatdığı vaxt onun başında 

(heyvanlarına) su verən bir dəstə adam gördü. Onlardan 

kənarda da (heyvanlarını) geri çəkən iki qadın gördü. 

Dedi: “Sizin dərdiniz nədir?” O ikisi dedi: “Çobanlar (kişi 

olduğuna görə) getməmiş (heyvanlarımıza) su vermirik. 

Atamız da yaşlı bir qocadır.” Beləcə, (Musa) onlar üçün 

(heyvanlarına) su verdi. Sonra kölgəyə çəkildi... 

Şüeybin(ə) qızları evlərinə qayıtdılar. Şüeyb(ə) 

onlardan “niyə bu gün tez qayıtdınız?” - deyə soruşdu. 

Başlarına gələn əhvalatı atalarına danışdılar. Şüeyb(ə) 

qızlarına dedi: “Gedin, onu çağırın. O, bizə yaxşılıq 

etmişdir, gərək biz də ona yaxşılıq edək.” 

O ikisindən biri çox həya ilə onun (Musanın(ə)) yanına 

gəlib dedi: “Atamız səni çağırır ki, sənə bizim heyvanlara 

su verməyinin haqqını versin.” (“Qisəs” surəsi, 23-25-ci 

ayələr.) 
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Musa(ə) çox yorulub əldən düşmüsdü. Onun dəvətini 

qəbul etdi. Qız qabağa düşdü və yol getməyə başladılar. 

Musanın(ə) iffəti qadının ondan qabaqda getməsinə icazə 

vermədi və dedi: “Gəl mən öndə gedim, nə vaxt yolu düz 

getməsəm, sən yolu mənə göstərərsən.”  

Bu ayələrdə Allah-təala həm Musanın(ə) və həm də 

Şüeybin(ə) qızlarının həyasını tərif edir. Bu ayədən belə 

məlum olur ki: 

1.Qadınla kişi arasında pərdə olmalıdır; 

2.Məcburiyyət qarşısında naməhrəmlə söhbət edərkən 

az söz işlətmək lazımdır; 

3.Qadınların işləməsinə İslam dinində heç bir qadağa 

qoyulmayıb, lakin o, çalışdığı yerdə geyiminə riayət 

etməli və kişilər arasında tək işləməsi yolverilməzdir; 

4.Evdə kişi olduğu halda qadınlar çöl işlərinə 

getməməlidirlər. Şüeybin(ə) oğlu olmadığından və özü 

qoca olduğu üçün qızları çöl işinə getmişdilər; 

5.Qadının işə gedib-gəlməsi abır-həya çərçivəsində 

olmalıdır; 

6.Ata-anası onun vəziyyətindən xəbərdar olmalıdır. 

Allah-təala Qurani-Kərimdə ikinci nümunə kimi Həzrət 

Məryəmi(s.ə) misal çəkir. Həzrət Məryəm(s.ə) məsciddə 

ibadətlə məşğul idi.  

َها ُروَحَنا فَوَتَمثََّل ََلَا َبَشرًا َسوِيّاً   أَُعوُذ بِالرَّْْحَن قَاَلْت ِإِّنِّ  َفَأْرَسْلَنا إِلَيوْ
َا أَنَا َرُسوُل َربِّكِ  ِإن ُكنَت َتِقيّاً  ِمنكَ    أِلََهَب َلِك ُغاَلماً زَِكّياً  قَاَل ِإَّنَّ

-Biz də Öz ruhumuzu (Cəbrayılı) onun yanına 

göndərdik. (Cəbrayıl) kamil (gözəl) bir insan şəklində ona 

göründü. (Məryəm) dedi: “Mən səndən Rəhmana sığınıram. 

Əgər (Allahdan) qorxansansa (mənə toxunma)!” 
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(Cəbrayıl) dedi: Mən sadəcə Rəbbinin elçisiyəm ki, sənə 

təmiz bir oğlan uşağı bağışlayım!” 

Bunlar Allahın təriflədiyi insanlardır. Naməhrəmlə bir 

yerdə olduğu üçün Allaha sığınır və qarşı tərəfi 

(naməhrəmi) təqvaya dəvət edir.  

Fəzl ibn Abbas adlı bir cavan Həzrət Peyğəmbərlə(s) 

birlikdə bir dəvəyə minib yol gedirdilər. Qarşıdan bir qız 

gəlirdi. Həzrət Peyğəmbər(s) Fəzlin həmin qıza baxdığını 

görür. Həzrət(s) heç bir söz söyləmədən  əli ilə Fəzlin 

üzünü çevirir. Fəzl səhvini başa düşüb öz hərəkətindən 

xəcalət çəkir.  

Bir gün Həzrət Əli(ə) təvaf zamanı cavan bir oğlanın bir 

qıza baxdığını görür. Həzrət Əli(ə) əli ilə oğlanın üzünə 

yavaşca vurub “Bura günah yeri deyil!” - deyə söyləyir.  

İmam Cəfər Sadiqə(ə) bir kişi müəllimin dərsində bir 

neçə qadının da iştirak etdiyi və həmin kişi müəllimin 

qadınlarla zarafat etdiyi barədə xəbər çatdırılır. İmam(ə) 

həmin kişi müəllimi yanına çağırıb buyurur: “Bundan 

sonra ya zarafat etməyəcəksən, ya da dərsi tərk etməlisən.” 

Hədislərdə belə nəql olunur ki, hətta naməhrəmin 

libasına baxmaq belə məkruhdur. İnsanın günaha sövq 

olunması elə libasa baxmaqdan başlayır. İffət həm maldan 

və həm də candan üstündür.  

Abbasi xəlifələrindən biri Bəlxə (Bəlx Əfqanıstanda, 

Məzari-Şərif şəhərinin  20 km.-də yerləşən bir yaşayış 

məntəqəsidir.) öz səlahiyyətli nümayəndəsini göndərib 

deyir: “Orada heç bir kəs vergi ödəmir. Məntəqəyə yetişən 

kimi camaata təzyiq göstərərək vergiləri yığmalısan!” 

Xəlifənin səlahiyyətli nümayəndəsi Bəlxə yetişən kimi 

ona tapşırılan vəzifəni yerinə yetirir. Ancaq bu 

məntəqənin camaatı çox çətinliklə yaşayırdılar. Odur ki, 
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məntəqənin qadınları toplaşıb nümayəndənin arvadının 

yanına gəlir və vəziyyəti ona danışırlar. O da qadınlara 

kömək edəcəyinə dair söz verir. Qadın əri evə gələndə 

qızıl-gümüşlə bəzədilmiş libasını onun qarşısına qoyub 

deyir: “Bunu xəlifəyə göndər və bu camaatın ödəyəcəyi 

vergilərdən daha bahalıdır de.”  

Səlahiyyətli nümayəndə həmin libası xəlifəyə verir və 

vəziyyəti ona danışır. Xəlifə həm camaatın vəziyyətinin 

çətinliyinə, həm də həmin qadının alicənablığına çox 

təəccüb edib deyir: “Bu qadının alicənablığına çox böyük 

hörmətlə yanaşıram! Hər nə qədər ki, sən orada mənim 

səlahiyyətli nümayəndəmsən, həm həmin camaatı vergidən 

azad edirəm, həm də bu libası o qadına hədiyyə edirəm.”  

Nümayəndə geri qayıdıb xəlifənin sözlərini arvadına 

danışır. Qadın deyir: “Naməhrəmlərin gözü önündə qalan 

libası mən əsla geyinmərəm!” Onlar həmin libası satıb, 

onun puluna bir məscid inşa etdirirlər. Məscid indi də qalır.  

Burqeyi adlı bir şəxs Bəsrənin hakimi seçilmişdi. Bir 

qrup adam Əyən ibn Möhsün adlı şəxsin başçılığı ilə onun 

hakimiyyətinin əleyhinə qiyam edirlər. Bu hakimiyyət 

xalqa olmazın zülmlər edirdi. Həmin vaxt bir qızı tutub 

hakimin yanına gətirmişdilər. Qız tələyə düşdüyünü görüb 

“sizə hər bir qılıncdan qoruyan bir duanı öyrətməyimi 

istəyirsinizmi?” - deyə soruşur. Bu xəbər gedib xəlifəyə də 

yetişir. Xəlifə onu hüzuruna gətizdirir. Xəlifə qıza deyir: 

-Eşitmişəm yaxşı dua bilirsən? Qız deyir: 

-Bəli, bilirəm. Xəlifə deyir: 

-Onu mənə öyrət. Qız deyir: 

-Sən qılıncı mənə ver, duanı oxuyum. Sonra həmin 

qılıncı mənim üzərimdə yoxlayın. Əgər mənə təsir etsə, 
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deməli, sizi aldatmışam. Yox, əgər təsir etməsə, o zaman 

həmin duanı yazıb sizə verəcəyəm.  

Razılaşandan sonra qız qılıncı alıb duanı oxuyur və onu 

xəlifəyə qaytararaq deyir: İndi vura bilərsən. 

Xəlifə qılıncla qızı vuran kimi, qız iki yerə bölünür. 

Yerə sərilmiş cənazəyə baxıb hamılıqla “Afərin! Özünü 

tələdən qurtardı” - dedilər.  

O qız qılıncla iki yerə bölünməyinə razı oldu, lakin 

iffətinin aradan getməsinə razı olmadı. Elə buna görə də 

Allahın Rəsulu(s) buyurmuşdur: 

 اْلُموِمنيِ  ُْلَامُ  اْلُقْرانُ  ... اْلُمْؤِمُن ُمْلَجمٌ 
-Möminin (ağzı) yaraqlanmış (yüyənlənmiş) olar. 

Quran möminin (ağzının) yarağıdır. 

Xanım Fatimeyi Zəhra(s.ə) iffət meydanının ən böyük 

qəhrəmanıdır.  

Ta namazında dedi “Rəbbiyəl Əla”, Zəhra, 

Hikmət və mərifəti eylədi ehya, Zəhra. 

Hər zaman etdi münacatilə məşğul ürəyin,  

Göylər açdı qapısın, etdi tamaşa Zəhra.  

Sorsa dağdan biri gər, kimdi vüqarın şərəfi, 

Dil açıb dağ deyər, əlbəttə ki, Zəhra, Zəhra. 

İstəsən gər deyə yetmiş mələk əhsən səsinə, 

Qəlbdən, sidq ilə bir dəfə de, ya Zəhra. 

Mürtəzanın başını ərşə ucaldıb əməli, 

Fəxri Peyğəmbər olub, Ümmü əbiha Zəhra. 

Soralar kimdi verən peykəri İslama nəfəs, 

Səslənib göydə deyər həzrət İsa, Zəhra. 

Etsə insafilə hər şəxs qəzavat görəcək,  

Eyləyib isməti dünya boyu məna, Zəhra. 

Qılsa lütfilə nəzər bu neçə əbyatə əgər, 
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Seyidin ruhun edər, ruhi məsiha, Zəhra. 

 

İkincisi, yemək baxımından iffətli olmaq. İnsan 

yeməyinə münasibətdə həm iffətli, həm də iffətsiz ola 

bilər. Böyük İslam Peyğəmbəri(s) buyurmuşdur: 

 اْلَفرْجِ  وَ  اْلَبْطنِ  َعَفافِ  تَوَعا َى  اللَّهِ  ِإ َى  اْلِعَفافِ  َأَحبُّ 

-Allah-təalanın yanında iffətlər içərisində ən 

əhəmiyyətlisi qarnın və ayıb yerinin iffətli olmasıdır. 

 الصَّاَلةِ  قَِليلُ  اْلَعَملِ  َضعِيفُ  ِإِّنِّ : (السَّاَلمُ  َعلَْيهِ )اْلبَاِقرِ  ِلْْلَِمامِ  َرُجلُ  قَالَ 
 ِإالَّ  اْنِكحَ  اَل  وَ  َحاَلاًل  ِإالَّ  آُكلَ  اَل  أَنْ  أَْرُجو َلِكِنِّ  وَ  ، الصِّيَامِ  قَلِيلُ 

 وَ  َبْطنٍ  ِعفَّةِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  ِجَهادِ  َأيُّ  وَ : (السَّاَلمُ  ْيهِ َعلَ ) لَهُ  فَوَقالَ  َحاَلاًل،
  فَورْجٍ 

-Bir nəfər İmam Baqirin(ə) yanına gəlib dedi: 

“Həqiqətən, mənim əməllərim azdır, namazım azdır, 

orucum azdır. Lakin çalışıram ki, halaldan savayı heç bir 

şey yeməyim və şəhvətimi halal (yolda) sərf edirəm.” 

Həzrət(ə) ona cavabında buyurdu: “Hansı cihad qarnın və 

ayıb yerinin iffətli olmasından üstündür!” 

Yəni insanın gözünün və qarnının ixtiyarı onun öz 

əlindədir.  

Həzrət Peyğəmbər(s) İslam ordusunu müharibəyə 

göndərmişdi, özü isə Mədinədə qalmışdı. İslam ordusu 

qələbə çalıb geri qayıdırdı. Ordu şəhərə daxil olmamış 

Həzrət(s) onları qarşılamaq üçün şəhərin kənarına çıxır. 

Əsgərlər elə düşünürdülər ki, indi Həzrət Peyğəmbər(s) 

onları tərifləyib xoş sözlər deyəcəkdir. Həzrət(s) isə onlara 

baxıb buyurdu: 
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َْر اْلَِْهادَ  َقَضُوا ِبَقْومٍ  َمْرَحباً   اْلَِْهادَ  يَوْقُضونَ  أَقوَْوامُ  َسَيْأِت  وَ  ااَلْص
 االَْكبَورُ  اْلَِْهادُ  َما وَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: اأْلَْكرَبِ ِقيلَ 

-Afərin sizə! Kiçik cihaddan qayıtdınız. Ümidvaram ki, 

bir zaman gələr, bir dəstə qövm böyük cihaddan da qalib 

qayıdarlar. Soruşdular: “Ey Rəsulallah! Böyük cihad 

hansıdır?” Həzrət(s) buyurdu: “Naməhrəmlə üzləşəndə 

baxmayan, haram tikə görəndə yeməyən cavanların cihadı 

sizin cihaddan daha böyükdür.” 

Üçüncüsü, sərvət və mal-dövlət baxımından iffətli 

olmaq. İnsanın malı, qazancı, gəliri, xərcliyi mütləq pak 

olmalıdır. Allah-təala Qurani-Kərimin “Taha” surəsinin 

131-ci ayəsində Həzrət Peyğəmbərə(s) verdiyi nemətləri 

sadalayandan sonra buyurur:  

نَوْيَك ِإ َى َما نَياَمتوَّ  َواَل ََتُدَّنَّ َعيوْ ُهْم َزْهَرَة اْْلََياِة الدُّ  ْعَنا بِِه أَْزَواجاً مِّنوْ

ٌر َوأَبْوَقى   لِنَوْفِتنَوُهْم ِفيِه َورِْزُق َربَِّك َخيوْ

-Onların bəzi zümrələrinə dünya həyatındın zinət olaraq 

verdiyimiz mal-dövlətə göz dikmə! (Bunları) orada, onları 

sınamaq üçün (verdik). Rəbbinin ruzisi daha xeyirli və 

əbədidir! 

Bir qrup səhabə də Həzrət Peyğəmbər(s) kimi mal-

dövlətə göz dikməyib aza qane olurdular. Həddən artıq 

kasıb idilər. Hətta bəzi yoxsul adamlar Həzrət  

Peyğəmbərin(s) yanına gəlib “acam” deyəndə və 

Peyğəmbər(s) öz səhabələrindən bir çörək istədikdə, 

onların heç birində həmin şəxsə verməyə bir çörək belə 

olmurdu. Həzrət Peyğəmbərin(s) öz evində də bəzən çörək 

olmurdu. Lakin onların nəfsləri tox idi. Mallarında bir 

dirhəm və ya bir dinar haram pul yox idi. Allah-təala 
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Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 273-cü ayəsində belə 

səhabələri tərif edərək buyurur:  

 َُيَْسبُوُهُم اْْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التوََّعفُّفِ 

-Həyalı olduqlarına görə cahillər onları zəngin hesab 

edirlər. 

“Nəhcül-bəlağə”də Həzrət Əlinin(ə) tərəfindən Bəsrə 

valisi Osman ibn Hüneyfə yazılan məktubda buyurulur: 

 عاِمُلهُ  ُهوَ  وَ  ْنَصارِي َأالَ  ُحنَوْيفٍ  ْبنِ  إ ى ُعْثمانَ  َلُه)ع( ِكَتابٍ  ِمنْ  وَ 
 وَ   ِبِطْمَرْيِه، ُدنْوَياهُ  ِمنْ  اْكتَوَفى َقدِ  ِإَماَمُكمْ  ِإنَّ  وَ  اْلَبْصرِة :   اَءالَ  َعَلى
 َلِكنْ  وَ   َذِلَك، َعَلى تَوْقِدُرونَ  الَ  ِإنَُّكمْ  وَ  اَءالَ  ِه،ِبُقْرَصيْ  طُْعِمهِ  ِمنْ 

 َسَدادٍ  وَ  ِعفَّةٍ  وَ  َواْجِتَهادٍ  ِبَورَعٍ  اَءِعيُنوِّن 

-Bunu da bilin ki, sizin imamınız öz dünyasından iki 

köhnə paltarla, yeməklərdən isə iki tikə çörəklə 

kifayətlənib. Sizin bu cür etmək qüdrətiniz yoxdur. Amma 

(heç olmasa) mənə pəhrizkarlıq, çalışqanlıq, iffətlilik və 

düzlüklə kömək edin. (“Nəhcül-bəlağə”, 45-ci məktub.) 

Dördüncüsü, dilin və kəlamın, sözün iffətli olması. 

Allah-təala “Fatir” surəsinin 10-cü ayəsində buyurur: 

يعًا إِلَْيهِ َمن َكاَن يُ  َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل  رِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة ْجَِ
 يَوْرفَوُعهُ  الصَّاِلحُ 

-Kim izzət istəsə (bilsin ki) bütün izzət Allaha 

məxsusdur. Yaxşı söz Ona tərəf yüksələr və yaxsı əməl 

onu qaldırar. 
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İzzətin mənbəyi Allah-təaladır. Hər kim Ona bağlı olsa, 

izzət tapar. İnsan danışdığı sözə fikir verməlidir. “Bəqərə” 

surəsinin 83-cü ayəsində Allah-təala buyurur: 

 ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا

-İnsanlarla xoş danışın!  

İmam Cəfər Sadiq(ə) bu ayəni təfsir edərkən buyurub:  

َمامِ  َمَواِعظِ  ِمنْ   لِلنَّاسِ  ُقوُلوا السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  َعِليٍّ  ْبنِ  ُُمَمَّدِ  َجْعَفرٍ  َأِب  اإْلِ
ِْضُ  اللَّهَ  فَِإنَّ    َلُكمْ  يُوَقالَ  َأنْ  ُتُِبُّونَ  َما َأْحَسنَ   السَّبَّابَ  اللَّعَّانَ  يُوْب
 اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى الطَّعَّانَ 

-Camaata elə sözlər deyin ki, o sözləri sizə desələr, 

acığınız gəlməsin. Allah-təalanın möminlərə pis sözlər 

deyən acıdil insanlardan acığı gəlir.  

 ُكلِّ  َعَلى اْْلَنَّةَ  َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ : (آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى) اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ 
 فاّنك ، َلهُ  ِقيلَ  َما اَل  وَ  قَالَ  َما يُوَباِل  اَل  ، اْْلََياءِ  قَِليلِ  ِبِذي َفحَّاشٍ 

َْيَّةٍ  ِإالَّ  َتَِْدهُ  َلَْ  فَوتَّْشَتهُ  ِإنْ   اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:  َفِقيلَ    َشْيطَانٍ  ِشْركِ  َأوْ  ِل
( آلِهِ  وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى) اللَّهِ  َرُسولُ  فَوَقالَ   ؟ َشْيطَانٍ  ِشْركُ  النَّاسِ  َوِفُّ 
 اأْلَْوالدِ  وَ  اأْلَْموالِ  ِف  شارِْكُهمْ  وَ :  َوِجلَ  َعزَّ  اللَّهِ  قَوْولَ  تَوْقرَأُ  اأَمَ : 

-İslam Peyğəmbəri(s) buyurmuşdur: “Allah-təala cənnəti 

söyüş söyən, danışığını bilməyən və abır-həyası zəif olan 

insanlara haram etmişdir. Onların nütfəsində şeytanın payı 

vardır. “Ey Rəsulallah, onların nütfəsində şeytanın payı 

var nə deməkdir?”- deyə soruşdular. Peyğəmbər(s) buyurdu: 

Məgər Allahın kitabını (Quranı) oxumamısınız? Allah 

Quranda buyurur: Mallarına və övladlarına ortaq ol.” 
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Həzrət Zəhra(s.ə) iffətin nümunəsidir 

Hər bir insan şəhvət baxımından, qarın baxımından, 

sərvət baxımından və dil baxımından mütləq iffətli 

olmalıdır. Xanım Zəhra(s.ə) iffətin nümunəsidir. Cabir ibn 

Abdullah Ənsari deyir: “Bir gün Həzrət Peyğəmbərlə(s) 

Xanım Zəhranın(s.ə) evinə gəldik. Qapıya yaxınlaşanda 

Həzrət(s) qapını döydü və “əs-səlamu ələykum” -deyərək 

salam verdi. Xanım Zəhra(s.ə) “əs-səlamu ələykum, ya 

Rəsulallah(s)” - deyərək salamın cavabını aldı. Həzrət 

Peyğəmbər(s) buyurdu: 

-Evə daxil olmaq üçün icazə verirsinizmi? Zəhra(s.ə) 

buyurdu: 

-Bəli, buyurun. Peyğəmbər(s) buyurdu: 

-Mənim yanımda bir nəfər də vardır. Zəhra(s.ə) 

buyurdu: 

-Elə isə bir az gözlə.  

Həzrət Zəhra(s.ə) hicabını kamil şəkildə bağlayandan 

sonra yenidən “əs-səlamu ələykum, ya Rəsulallah” - dedi. 

Daha sonra biz evə daxil olduq.”  

Həzrət Əli(ə) buyurur: “Bir gün bir neçə səhabə ilə 

birlikdə Həzrət Peyğəmbərin(s) hüzurunda əyləşmişdik. 

Həzrət Peyğəmbər(s) “qadın üçün ən gözəl tərif nədir?” - 

deyə soruşdu. Hər kəs bir cür cavab verdi. Bunların heç 

biri Həzrət Peyğəmbəri(s) qane etmədi. Mən evə gəlib bu 

əhvalatı Xanım Fatimə(s.ə) üçün danışdım. Xanım 

Zəhra(s.ə) buyurdu: Onun cavabını mən bilirəm. Sonra 

buyurdu: 

 َرُجلٍ  يَورَاَها اَل  وَ  َرُجاًل  تَوَرى اَل  َأنْ 
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-(Qadın) heç bir (naməhrəm) kişini görməsin və heç bir 

(naməhrəm) kişi də onu görməsin.  

Daha sonra mən Həzrət Peyğəmbərin(s) yanına qayıdıb 

dedim: “Ya Rəsulallah! Sualın cavabını tapmışam və Xanım 

Zəhranın(s.ə) dediyini söylədim.” Həzrət Peyğəmbər(s) 

“Bəs bayaq niyə bu cavabı vermədin?” - deyə soruşdu. 

Dedim: “Bu cavabı Xanım Fatimədən(s.ə) öyrəndim.” 

Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) buyurdu: 

 ِمِنِّ  َبْضَعةُ  فَاِطَمةَ 

-Fatimə(s.ə) mənim ürəyimin bir parəsidir!  

Bu söz ata ilə övlad arasında deyilən sözlərdən deyil. 

Bu söz ən uca məqama sahib olan bir insanın söylədiyi bir 

fikirdir.  

İmam Səccad(ə) Xanım Fatiməni(s.ə) tərif edərkən 

buyurur: 

-Bir gün Həzrət Peyğəmbər(s) məsciddə öz səhabələri 

ilə əyləşmişdi. “Övrət (qadın) nədir?” - deyə soruşdu. 

Səhabələr dedilər: Övrət, yəni həya, abır deməkdir. Sonra 

Peyğəmbər(s) “Qadının Allaha yaxın olan halı hansı 

məqamdır?” - deyə soruşdu. Səhabələr bunun cavabını 

bilmədilər. Bu xəbər Xanım Fatiməyə(s.ə) yetişəndə 

buyurdu: “Qadının Allaha ən yaxın halı evində 

oturmasıdır.” Gedib sualın cavabını Həzrət Peyğəmbərə(s) 

söylədilər. Həzrət(s) bu sözlərin Xanım Fatimənin(s.ə) 

sözləri olduğunu bildi və buyurdu: 

 ِمِنِّ  َبْضَعةُ  فَاِطَمة

-Fatimə(s.ə) mənim ürəyimin bir parəsidir!  

Həzrət Peyğəmbər(s) bu sözü bir neçə yerdə və 

müxtəlif münasibətlərdə işlətmişdir.  
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Həzrət Zəhra(s.ə) İmam Əli(ə) ilə ailə həyatı qurandan 

sonra Həzrət Peyğəmbər(s) onların arasında işləri böldü. 

Evdən kənarda olan işlər Həzrət Əlinin(ə) payına, evin 

daxilinə aid olan işlər isə Xanım Fatimənin(s.ə) payına 

düşdü. Xanım Zəhra(s.ə) buyurdu: “Peyğəmbər(s) evdən 

kənar işləri mənə tapşırmadığı üçün bir Allah bilir ki, mən 

nə qədər şadam.” 

Burada bir məsələni də nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, 

yuxarıda söylənilən məsələ adi şərait üçün hesablanıb. 

Zəruri hallarda isə qadının evdən kənar işləri görməsi 

İslam dinində qadağan olunmayıb. Xanım Zəhra(s.ə) 

Həzrət Peyğəmbərin(s) vəfatından sonra həyat yoldaşı 

Həzrət Əlinin(ə) haqqını müdafiə etmək üçün Mədinə 

məscidinə gedib və orada pərdə arxasından misli 

görünməmiş bir xütbə oxuyub.  

Həzrət Zeynəb(s.ə) karvanla Mədinəyə yaxınlaşanda 

havanın qaralmasını gözləyib və şəhərə daxil olmayıb. Bu, 

adi şəraitlə bağlı olan bir  məsələdir. Amma zərurət tələb 

edərdisə tamamilə bunun əksini də edə bilərdi. Belə ki, 

nəql edildiyinə görə, Xanım Zeynəb(s.ə) Kufədə xütbə 

oxuyanda camaat boylanaraq “Əli(ə) dirilib, xütbə 

oxuyur” - deyirmişlər.  

Hədislərdə belə nəql olunur ki, Həzrət Zeynəb(s.ə) 

Şamda Yezidin məclisində onun qarşısından keçən zaman 

addımlarını yerə bərk vurmağa başlayır. Onun bu hərəkəti 

Yezidin açığına gəlir. “Mənim qarşımda belə yeriyən bu 

qadın kimdir? Bəs, Kərbəlada bunun ürəyini 

yandırmamısınızmı?” - deyə Yezid soruşur. Dedilər: 

“Yezid, şəhidlərin beşi bunun qardaşlarıdır. Kərbəlada 

bunun qohumlarından on yeddi nəfər şəhid olub. İki oğlu 

da şəhid olub. Adı Zeynəbdir(s.ə).”  
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Yeri var ərz ola Zəhra, evin abad olsun,  

Baği-rizvanda qəmdən ürəyin şad olsun, 

Səndən ilham ala hər qız gərək, ustad olsun, 

Ana söz bilsə, müsəlləm qızı sər məktəb olar, 

Hər ana sən kimi olsa, qızı da Zeynəb olar. 

İslam dünyasında böyük şəxsiyyətlərdən biri belə 

demişdir: “Kərbəla inqilabı bir qardaş və bir bacı 

tərəfindən baş vermişdir. Əgər İmam Hüseyndən(ə) ayıb 

olmasaydı, “Kərbəla inqilabında Zeynəbin(s.ə) haqqı 

İmam Hüseyndən(ə) daha çoxdur” - deyərdim. Çünki 

İmam Hüseynin(ə) başı kəsilərək sözü boğazında qaldı. 

Yetmiş iki şəhidin sözü isə Həzrət Zeynəbin(s.ə) 

boğazından çıxdı və bütün dünyaya yayıldı.”  

Xanım Zeynəb(s.ə) həm hicab geyinirdi və həm də 

inqilabı idarə edirdi. Həm gecə namazı qılırdı və həm də 

əsirlərə rəhbərlik edirdi. İmam Hüseynin(ə) şəhadətindən 

sonra inqilaba nə lazım idisə, Həzrət Zeynəb(s.ə) onların 

hamısını yerinə yetirdi.  

İffətin bütün növləri Xanım Zəhrada(s.ə) var idi.  

 ِعْنَدكَ  َهلْ  فَاِطَمةُ  يَا: يَوْوماً  الزَّْهرَاءِ  ِلَفاِطَمةَ  قَالَ ( ع)اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريَ  انَّ 
 أَيَّامٍ  َثاَلثَةِ  ُمْنذُ  ِعْنَدنَا َكانَ  َما َحقَّكَ  َعظَّمَ  لَِّذيا وَ  اَل : قَاَلتْ  ُء؟َشيْ 
( ص)اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َأْخبَوْرَتِِن؟ َفال أَ : قَالَ   ِبهِ  نقريك ءُ َشيْ 

 َجاَءكِ  ِإنْ  َشْيئاً  َعمِّكِ  اْبنُ  َتْسَأِل  ال: فَوَقالَ  َشْيئاً، َأْسأََلكَ  َأنْ  نَوَهاِّن 
   َتْسأَلِيهِ  َفاَل  ِإالَّ  وَ  ْواَعفَ  ءٍ ِبَشيْ 

-Bir gün İmam Əli(ə) evə gəlib soruşdu: “Ey Fatimə(s.ə)! 

Yeməyə nəyin var? Həzrət Zəhra(s.ə) buyurdu: Yoxdur, üç 

gündür ki, evdə yemək üçün heç bir şey yoxdur. Əli(ə) 



296 

 

buyurdu: Bəs niyə mənə xəbər verməmisən? Xanım 

Zəhra(s.ə) buyurdu: Atam Rəsulallah(s) mənə öyrədib ki, 

heç bir vaxt əmin oğlundan (Əlidən(ə)) bir şey istəmə. 

Əgər özü bir şey alıb gətirsə, qəbul elə, əks-təqdirdə 

ondan bir şey istəmə. Əli(ə) buyurdu: Ey Fatimə(s.ə), əgər 

istəyirsənsə, get, atandan bir şey istə.  

Həzrət Zəhra(s.ə) atasının yanına gəlib “yemək üçün bir 

şeyin varmı bizə verəsiniz?” - deyə soruşdu. Həzrət 

Peyğəmbər(s) buyurdu: Yox, heç bir şeyim yoxdur. Lakin 

gəl sənə elə bir zikr öyrədim ki, əgər onu düzgün yerinə 

yetirsən, hər şeyin olar və heç bir narahatçılığın olmaz.” 

 Daha sonra Həzrət Peyğəmbər(s) bu duanı Xanım 

Zəhraya(s.ə) öyrətdi: 

 وَ  اْلَمَساِكنِي، رَاِحمَ  يَا وَ  اْلَمِتنُي، َذااْلُقوَّةِ  يَا اآْلِخرِيَن، وَ  ااْلَوَِّلنيَ  َربِّ  يَا
نْويَا تْ َذَهبَ : ()س عفَاِطَمةَ  قَاَلتْ   الرَّاِْحِنيَ  اَْرَحمَ  يَا   ِلآلِخرِة ِجْئتُ  وَ  لِلدُّ

Həzrət Zəhra(s.ə) İmam Əlinin(ə) yanına gəlib 

buyurdu: “Dünya üçün getmişdim, axirəti alıb gəldim.” 

Əli(ə) buyurdu: “Bu gün nə gözəl gündür.” 

Əlbəttə, belə bir ailə çox mehriban olar! Belə bir həyat 

çox şirin olar!  

Bir gün Həzrət Əli(ə) evə gəlib gördü ki, Həsən(ə) və 

Hüseyn(ə) ağlayırlar. Həzrət Əli(ə) “uşaqlar niyə 

ağlayırlar?” - deyə soruşdu. Fatimə(s.ə) buyurdu: 

“Acından ağlayırlar. Əli(ə) buyurdu: Bəs ocağın üstündəki 

qazan nədir? Fatimə(s.ə) buyurdu: Uşaqların fikirlərini 

yayındırmaq üçün qazanı ocağın üstünə qoymuşam.” 

Həzrət Əli(ə) əbasını götürüb aparıb bazarda altı dirhəmə 

satdı. Çörək və digər yemək məhsulları alıb evə qayıtdı. 

Yolda bir nəfər onun qarşısına çıxıb dedi: “Ey Əli(ə) neçə 
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gündür dilmə bir şey dəymir. Bərk acmışam.” Həzrət 

Əli(ə) aldığı şeylərin hamısını ona verir və evə əli boş 

qayıdır. Həzrət Zəhra(s.ə) “nə aldın?” - deyə soruşduqda, 

Həzrət Əli(ə) başına gələn əhvalatı ona danışır. Xanım 

Zəhra(s.ə) buyurur: 

-Ey Əli(ə)! Allah-təala belə işləri görməkdə səni 

müvəffəq etmişdir. Belə işi görmək hər adama qismət 

olmur.  

Sonra İmam Əli(ə) namaz qılmaq üçün məscidə tərəf 

getməyə başladı. Yolda bir nəfər onun qarşısına çıxıb 

dedi: 

-Ey Əli(ə), mən bu dəvəni satıram. Əli(ə) buyurdu: 

-Almağa pulum yoxdur. O dedi: 

-Mən bunu sənə verirəm, nə vaxt pulun olsa, mənim 

pulumu verərsən. Əli(ə) soruşdu: 

-Dəvəni neçəyə satırsan? O dedi: 

-Altmış dirhəmə. 

Həzrət(ə) dəvəni aldı. Ev qayıdanda yenə də bir nəfərlə 

rastlaşdı. Həmin şəxs dedi: 

-Ey Əli(ə)! Dəvəni satırsanmı? Mən onu almaq 

istəyirəm. Həzrət(ə) buyurdu: 

-Dəvəni neçəyə almaq istəyirsən? O dedi: 

-Yüz iyirmi dirhəmə alıram.  

Həzrət Əli(ə) dəvəni yüz iyirmi dirhəmə satdı. Gedib 

altmış dirhəmini dəvəni aldığı şəxsə verdi və altmış 

dirhəm də onun özünə qaldı. Daha sonra Həzrət 

Peyğəmbərlə(s) rastlaşdı. Salamdan sonra Həzrət 

Peyğəmbər(s) buyurdu: 

-Ey Əli(ə), başına nə əhvalat gəlib? Əli(ə) başına gələn 

əhvalatı Həzrətə(s) danışdı. Allahın Rəsulu(s) buyurdu: 
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-Ey Əli(ə), dəvəni satan cənab Cəbrayıl, alan isə cənab 

Mikayıl idi. Sənə qalan altmış dirhəm, ehsan etdiyin altı 

dirhəmin əvəzidir. Sonra Həzrət Peyğəmbər(s) “Ənam” 

surəsinin 160-cı ayəsini oxudu: 

 َمْن َجاَء بِاْلََْسَنِة فَوَلُه َعْشُر أَْمثَاَِلَا

-Kim yaxşı bir işlə gələrsə, onun üçün onqat (savab) 

vardır. 

Xanım Zəhra(s.ə) nurdur, namazdan sonra onun adı ilə 

bağlı edilən zikrə görə  insana min dəfə artıq savab yazılar.  

Hədislərdə belə nəql olunur ki, İmam Məhəmməd 

Baqir(ə) xəstələnəndə övladlarını və səhabələrini başına 

yığaraq Xanım Zəhraya(s.ə) təvəssül edər və  şəfa tapardılar.  

Böyük İslam Peyğəmbəri(s) yadigar olaraq Həzrət 

Zəhraya(s.ə) bir hədis öyrədib. Həmin hədisin bir cümləsi 

belədir: 

َيَانِ  ِمنَ  اْْلََياءُ  ِانَّ   اْْلَنَّةِ  ِف  ااْلَِيَانُ  وَ  اإْلِ

-Həya imandandır, iman (sahibi) isə cənnətdədir.  

Bir nəfər “Ey Zəhra(s.ə), Həzrət Peyğəmbərdən(s) sənə 

nə qalıb?”- deyə soruşdu. Xanım Zəhra(s.ə) dedi: 

-Bir vəsiyyət qalıb. O dedi: 

-Hanı? Xanım Zəhra(s.ə) Fizzəyə onu gətirməyi 

tapşırdı. Fizzə qayıdıb onu tapmadığını söylədi. Xanım 

Zəhra(s.ə) ayağa qalxıb buyurdu: 

 ُحَسْيناً  وَ  َحَسناً  ِعْنِدي تَوْعِدلُ  فَِانوََّها أُْطلُِبيَها ُْيَكِ وَ 

-Vay olsun sənə! Həqiqətən, o (bir cümlə vəsiyyət), 

mənim üçün Həsən(ə) və Hüseynə(ə) bərabərdir.  
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Allah-təala Xanım Fatiməyə(s.ə), Həzrət Peyğəmbərə(s) və 

onun ailəsinə bərəkət vermişdir. Xanım Zəhra(s.ə) 

haqqında yazı yazmaq, danışmaq, ona əza saxlamaq, 

rövzə oxumaq insanda nuraniyyət yaradır.  

 

 

Vücudi cövhəri imani ruhi din Zəhra, 

Sücudi zinəti Taha və Ya və Sin Zəhra. 

Deyəndə əşhədü ənnə Əli vəliyullah, 

Dedi vilayət uca səslə afərin, Zəhra. 

Edən vücuduna fəxr, ayə-ayə sureyi həmd, 

Həyati nəbudu, mənayi nəstəin Zəhra. 

Əmanət ömrünü sovuşdurdi zikri taətilə, 

Yaşadı yəni Peyğəmbər kimi, əmin Zəhra. 

Veribdir qəmlərə yer hörmətilə qəlbində, 

Bilibdir qüssələrin gizli hikmətin Zəhra. 

Deyir bu misranı, Seyid çəkir ürəkdən ah, 

Ürəyin ah ilə qan eylədi həmin, Zəhra. 

 

 



300 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

Quran baхımından Fatimеyi Zəhranın(s.ə)  şəхsiyyəti və 

fəzilətləri  ............................................................................. 4 

“Təthir” ayəsi  ..................................................................... 7 

“Rics” nə dеməkdir?  ........................................................... 7 

Əhli-bеyt(ə) kimlərdir?  ...................................................... 9 

Şura günündə Həzrət Əlinin(ə) çıхışı və Pеyğəmbərin(s) 

hədisi ................................................................................. 14 

Pеyğəmbərin(s) Əhli-bеytə (ə) хüsusi diqqəti ................... 16 

“Məvəddət” ayəsi  ............................................................. 20 

Zil-qürba kimdir ................................................................ 25 

Qiyamət günü insanlardan zil-qürba haqqında sorğu-sual 

olunacaq ............................................................................. 28 

Allahin Adəmə öyrətdiyi adlar .......................................... 32 

Həzrət Zəhranın(s.ə) bеhiştdə olan təsvir və surəti ........... 49 

Fatimеyi Zəhra(s.ə) ilə düşmənçilik və dostluq еtmək  

Allahla düşmənçilik və dostluq еtməkdir .......................... 50 
Həzrət Fatimənin(s.ə) şiələrinin cənnətə gеtməsinin  

müjdəsi .............................................................................. 54 

Cənnətə daхil olan insan Fatimə(s.ə) olacaq .......................... 62 

Həzrət Fatiməyə(s) salavat göndərməyin fəziləti .............. 65 

Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) Allah yanında məqamı  .... 70 

Həzrət Fatimənin(s.ə) şərafəti yеr və göylərdən  

üstündür  ............................................................................ 72 

Fatimə(s.ə) Allahın və Pеyğəmbərin(s) sеvimlisidir ......... 73 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) Allahın yanında ən sеvimli  

qadındır .............................................................................. 75 

Fatimənin(s.ə) nəsli pak nəsildir ....................................... 75 

Yеr kürəsi Fatimeyi Zəhranın(s.ə) mеhriyyəsidir  ............ 77 

Fatiməni(s) sеvənlər onunla birgə cənnətə daхil  



301 

 

olacaqlar ............................................................................ 78 

Fatimеyi Zəhra(s.ə)  və namaz Pеyğəmbərin(s) gözünün 

nurudur .............................................................................. 81 

Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) еlmi  ................................. 96 

Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) ibadəti  ............................ 107 

Fatimеyi Zəhranın(s.ə) zikr və təsbihatı .......................... 116 

Fatimеyi Zəhranın(s.ə) zikrinin qayda və şərtləri  .......... 119 

Fatimеyi Zəhranın(s.ə) zikrinin хüsusiyyət və  

faydaları ........................................................................... 120 

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) nümunəvi insandır ............... 125  

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) nümunəvi övladdır .............. 131  

Fatimеyi Zəhra(s.ə) nümunəvi həyat yoldaşıdır .............. 139 

Həzrət Fatimеyi Zəhra(s.ə) nümunəvi anadır .................. 147 

Ailədə uşaq tərbiyəsi  ...................................................... 148 

Fatimə(s.ə) və Həzrət Əli(ə) bir-birinin layiqli həyat 

yoldaşıdır ......................................................................... 164 

Həzrət Əli(ə) ilə Fatimənin(s) oхşar cəhətləri ................. 167 

Həzrət Fatimеyi Zəhranın(s.ə) şəfaəti  ............................ 187 

Vacib olan gündəlik namazların əhəmiyyəti ................... 188 

Gеcə namazının əhəmiyyəti ............................................ 190 

Şəfaət məqamı .......................... 197 

Həzrət Fatimənin(s.ə) şəfaəti ........................................... 200 

“Vilayət” ayəsi ................................................................ 204 

Vilayətin mənası .............................................................. 205 

Allah-təalanın insanlara vilayəti ...................................... 207 

Şeytanın vilayəti .............................................................. 208 

Vilayətin qisimləri ........................................................... 209 

Xanım Fatimeyi Zəhranın(s.ə) vilayəti ........................... 212 

Xanım Zəhranın(s.ə) elmi təkvini vilayəti ...................... 217 

Xanım Fatimənin(s.ə) əməli təkvini vilayəti ................... 220 

Xanım Zəhranın(s.ə) kəramətləri .................................... 227 



302 

 

Fatimeyi Zəhra(s.ə) Peyğəmbərin(s) vəfatından sonra ... 229  

Xanım Zəhra(s.ə) nə üçün ağlayırdı? .............................. 232 

Həzrət Zəhranın(s.ə) Allah və Həzrət Peyğəmbər(s) 

yanında məqamı .............................................................. 242 

İnsanın dəyəri nədədir? ................................................... 245 

Bəsirət və elm əsasında seçim etməyin şərti ................... 250  

Rahatlıq yalnız cənnətdə olacaq ...................................... 252 

Xanım Fatimənin(s.ə) seçimləri ...................................... 260 

Xanım Zəhra(s.ə) Əhli-beytin(ə) fəxridir ........................ 268  

Həzrət Zəhranın(s.ə) iffəti ............................................... 273  

İffətin növləri ................................................................... 276 

Quranda iffətli insanların nümunələri ............................. 281 

Həzrət Zəhra(s.ə) iffətin nümunəsidir ............................. 290 

         

 


