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ÖN SÖZ

Allaha həmd, Rəsuluna salət və salam olsun.

Əlinizdəki bu kitabça həzrət Peyğəmbərin 
gün  dəlik həyatını və əxlaqını əsas xətləriylə və ör-
nəkləriylə təqdim etmək üçün hazırlanmışdır.  

İndi isə kitabça son nəşrindəki mövzulara bəzi 
əlavələr edilərək yenidən oxuculara təqdim edilir. 
Kitabçamız “model insan” olaraq əsas xətləriylə 
Peyğəmbərimizin əxlaqını, şəmailini və gündəlik 
həyatına aid mövzuları əhatə edir. 

Girişdə Quranın və özünün dilindən Peyğəm-
bərimiz, Birinci Bölümdə Yaradılış etibarı ilə Pey-
ğəmbərimiz, İkinci Bölümdə Peyğəmbərimizin 
ibadətləri və zöhd həyatı, Üçüncü Bölümdə isə 
Pey   ğəmbərimizin yüksək əxlaqi xüsusiyyətləri 
an  ladılır. 

Quran, hədis, siyər və tarix mənbələrindən 
istifadə edilərək hazırlanan bu kitabçada sevimli 
Peyğəmbərimizin bəşər olaraq xüsusiyyətlərindən 
və sifətlərindən bəhs edilir. Onu anlamaq onu 
tanımağa, ona bənzəmək onu sevməyə bağlıdır. 

H. Kamil YILMAZ





GİRİŞ
  b

Quran dilindən 
və öz dilindən 
peyğəmbərimiz
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A. QURANIN DİLİNDƏN 

Uca Yaradıcımızın aləmlər üçün rəhmət 
olaraq göndərdiyi şanlı Rəsulunu vəsf 

edən, onun üstün sifətlərini və xüsusiyyətlərini 
göstərən Quran ayələrindən bəziləri bunlardır:

1. Biz səni aləmlərə ancaq bir rəhmət ola-
raq göndərdik.1

Allah-Təala peyğəmbərini rəhmət zinəti ilə zi-
nətləndirmişdir. Onun varlığı bütün yaradıl mış   lar 
üçün rəhmətdir. Möminlər üçün rəhmət dir, çün   ki 
ona inanıb onun yolu ilə gedənlər dün ya və axirət 
xoş bəxtliyinə qovuşarlar. Kafirlər üçün rəh  mətdir, 
çünki onun gəlişi ilə kafirlər keçmiş üm mətlərin 
dünyada ikən məruz qaldıqları ilahi əzab dan qur-
tulmuşlar. Belə ki, cəzaları axirətdə ve riləcəkdir. 

2. Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni (üm-
mətinə) bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan 
kimi göndərdik!  (Biz səni) Allahın izni ilə Ona 

1. əl-Ənbiya, 21/107
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tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq gön-
dərdik!2 

3. Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, 
si zin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz ona ağır 
gə lir, o sizdən (sizin iman gətirməyinizdən) ötrü 
təşnədir, möminlərlə şəfqətli, mərhəmətlidir!3

Bu ayeyi-kərimədə Haqq-Təala özünə aid 
olan “Rauf” (şəfqətli) və “Rəhim” (mərhəmətli) 
si fətlərini Peyğəmbərimizə aid edərək ona olan 
eh sanını bildirmişdir. Peyğəmbərimizin mömin-
lə rə qarşı olan təşnəsi onları irşad üçün dözdüyü 
sı  xıntılar, onlara dünya və axirət səadətini qazan-
dır  maq üçün çəkdiyi əziyyətlərdir. 

4. (Əksəriyyəti yazıb-oxumaq bilməyən) 
ümmi ərəblərə özlərindən peyğəmbər göndə-
rən Odur. (Bu Peyğəmbər) əvvəllər haqq yol-
dan açıq-aşkar azsalar da, onlara (Allahın) ayə-
lərini oxuyar, onları (günahlardan, şirk və küfr 
çirkabından) təmizləyər, onlara Kitabı və hik-
mə ti (Quranı və şəriəti) öyrədər.4

Bu ayeyi-kərimədə Peyğəmbərimizin vəzi fə-
ləri dörd əsas maddədə toplanmışdır:

a. İnsanlara Allahın ayələrini oxumaq,

2. əl-Əhzab, 33/45-46
3. ət-Tövbə, 9/128
4. əl-Cümə, 62-2
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b. Onları təzkiyə edib xeyrə qovuşdurmaq,

c. Onlara ilahi kitabı öyrətmək,

d. İlahi hikməti göstərmək.

5. Sən, həqiqətən, peyğəmbərlərdənsən! 
Düz yoldasan!5 

6. Allah möminlərə lütf etdi. Çünki onların 
öz içərisindən özlərinə (Allahın) ayələrini oxu -
yan, onları (pis əməllərdən) təmizləyən, on lara 
Kitabı (Quranı) və hikməti öyrədən bir pey ğəm-
bər göndərdi.6

Allah-Təala bəndələrinin Ona layiqiylə itaət 
edə bilməyəcəklərini bildiyi üçün onlara şəfqət və 
mərhəmət vəsfiylə yaratdığı həbibini elçi olaraq 
vəzifələndirdi. Ona itaəti, özünə itaətə bərabər 
saydı və belə buyurdu:

7. Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şübhəsiz 
ki, Allaha itaət etmiş olur.7 

Allah-Təala özünü sevməyin yolunu ona uy-
maq və ona tabe olmaq şərtinə bağlayaraq belə 
buyurdu:

5 .Yasin, 36/2
6. Ali-İmran, 3/164
7. ən-Nisa, 4/80

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz
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8. Ya Rəsulum! De: Əgər siz Allahı se vir-
si nizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da si zi 
sevsin və günahlarınızı bağışlasın.8 

Təbii ki, ona uymaq Allahın sevgisini qazan-
maq dır. Çünki Allah-Təala onu ən gözəl əxlaq üz-
rə ya ratmışdır.

9. Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərin-
də sən!9

Çünki Allah-Təala onun qəlbini iman və is-
lam    la genişləndirmiş, risalət nuru ilə açmış, elm 
və hikmətlə doldurmuşdur:

10. Ya Peyğəmbər! Məgər Biz sənin köksünü 
(qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! Belini bükən 
ağır yükünü səndən götürmədikmi?! Sənin ad-
sanını ucaltmadıqmı?!10 

Ayədəki “ağır yük”, peyğəmbərlikdən əvvəl 
meydana gələ biləcək günahlar və ya cahiliyyət 
günlərinin ağırlığı, ya da Quranı təbliğ etməzdən 
əvvəlki risalət yükü olaraq təfsir edilmişdir. “Sə-
nin şənini ucaltmadıqmı?” ayəsində isə, pey-
ğəmbərliklə namının ucaldılması və şəhadət kəl-
məsində adının Allahın adıyla yanaşı xatırlanması 
qəsd edilmişdir. 

8. Ali-İmran, 3/31
9. əl-Qələm, 68/4
10. əl-İnşirah, 94/1-4
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Allah-Təala onu, ən gözəl sifət və xü su siy yət-
lər  lə təchiz etmiş, insanlar üçün gözəl bir örnək, 
bir nü munə olaraq yaratmışdır:

11. Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiya-
mət gününə ümid bəsləyənlər və Allahı çox zikr 
edənlər üçün gözəl örnəkdir!11

12. Peyğəmbəri çağırmağı öz aranızda bir-
birinizi çağırmağınızla eyni tutmayın! (Ona, ey 
Məhəmməd, deyə xitab etməyin, ya Rəsulallah, ya 
Nəbiyyallah, deyin).12

Haqq-Təala bütün peyğəmbərlərə öz adıyla 
xitab etdiyi halda Peyğəmbərimizə: “Ey Rəsul!”, 
“Ey Nəbi”, “Ey Peyğəmbər” kimi sifətlərlə xitab 
et mişdir. Bu da Haqq-Təalanın ona olan lütflə rin-
dən biridir.

Haqq-Təalanın ona olan lütflərindən biri də 
ümməti üçün verdiyi iki təminatdır:

13. Sən onların arasında ola-ola Allah on-
la ra əzab verən deyildir. (Tövbə edib) bağış lan-
malarını diləyərkən də Allah onlara əzab ver-
məz!13 

Bu mövzuda Peyğəmbərimiz -səlləllahu əley-
hi və səlləm- belə buyurmuşdur:

11. əl-Əhzab, 33/21
12. ən-Nur, 24/63
13. əl-Ənfal, 8/33

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz
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“- Allah-Təala mənə ümmətim üçün iki təmi-
nat verdi. Onlardan biri yanlarında olduğum müd-
dət  də, di gəri isə onlar bağışlanma dilədikləri müd-
dət cə Allahın onlara əzab etməməsidir. Dünya dan 
kö çüb getdiyim zaman sizə qiyamətə qədər istiğ fa-
rı (bağışlanma diləməyi) saxlayacağam.”14

“Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq gön-
dərdik” ayəsinin mənası da budur. 

Peyğəmbərimiz başqa bir hədisi-şərifdə:

“Mən əshabım üçün əmniyyət səbəbi və güvən 
qaynağıyam. Mən getdiyim zaman səhabələrimə 
vəd olunan təhlükəli şeylər gəlib çatar.”15

Peyğəmbərimiz əshabı üçün güvən qaynağı və 
əmniyyət səbəbi idi. Çünki onları fitnə, ixtilaf və 
bidətlərdən qoruyurdu. Onun sünnəsi də yaşadıqca 
ümməti üçün əmniyyət səbəbi və güvən qaynağı 
olmağa davam edəcək.

14. (Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbə-
binə sən onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər 
qa ba, sərtürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin 
ət  rafından dağılıb gedərdilər.16 

T

14. Tirmizi, Təfsirul-Quran, 3082
15. Müslim, Fəzailus-Səhabə, 207 
16. Ali-İmran, 3/59
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B. ÖZÜNÜN DİLİNDƏN

Peyğəmbərimiz aləmlərə rəhmət olduğu 
və kainatın yaradılış səbəbi olduğu üçün 

bir çox ilahi lütflərə nail olmuşdur. Bunları öz di-
lindən eşidək:

1. “Mən yaradılışda peyğəmbərlərin ilki, gön-
dərilişdə isə sonuncusuyam.”17

2. Peyğəmbərimizə soruşdular:

- Ey Allahın Rəsulu, sənə peyğəmbərlik nə 
za man verildi? 

 Peyğəmbərimiz belə cavab verdi:

“- Adəm hələ ruhla cəsəd arasında ikən.”18

Onun peyğəmbərliyi bütün bəşəriyyətə şamil-
dir. 

Belə ki:

3. “Mən qırmızıya da, qaraya da peyğəmbər 
olaraq göndərildim.”19 -buyurmuşdur.

Onun göndərilməsinin hikmətlərindən biri də 
gözəl əxlaqı tamamlamaqdır:

17. Müslim, Qədər, 16/2653
18. Tirmizi, Mənakib 1; İbn Hənbəl, IV, 66, V, 59
19. Müslim, Mesacid, 3/251
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4. “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün gön-
dərildim.”20 

Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm-in əx-
laqı Haqq vergisi idi. Allah-Təala onu, o şəkildə ya-
rat mış, o şəkildə yetişdirmişdi. Bu peyğəmbərlərə 
aid bir xüsusiyyətdir. Peyğəmbərimiz bu mövzuda 
be lə buyurmuşdur:

5. “Məni Rəbbim tərbiyə etdiyi üçün ədəb və 
əx  laqım nə gözəldir.”21

Onun mərhəmət və şəfqəti hamıya şamildi. 
Be lə ki, o özü bu haqda belə buyururdu:

6. “Mən lənət oxumaq üçün göndərilmədim. 
Mən ancaq Haqqa çağıran və rəhmət olaraq gön-
də  ril dim. Allahım, qövmümə hidayət ver, çünki on-
lar bilmirlər.” 

7. “Allah İbrahim oğullarından İsmaili, İs-
mail oğullarından Kinanə oğullarını, Kinanədən 
Qü reyşi, Qüreyşdən Bəni Haşimi, Bəni Haşimdən 
də məni seçdi.”22

20. Muvatta, Hüsnül-Xulq, 8
21. əl-Acluni; İsmail b.Məhəmməd Kəşful-xəfa I, 70, Beyrut 1352 
Əsgəridən.
22. Müslim, Fəzail, 2276
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8. “Özümü tərifləmək üçün söyləmirəm, ancaq 
Rəb bimin qatında Adəm oğullarından əvvəlkilərin 
də, sonra gələnlərin də ən xeyirlisi mənəm.”23

9. “Cəbrayıl -əleyhissalam- gəldi və: “Yer 
üzü  nü başdan-başa gəzdim, Məhəmməddən daha 
üs tün olan heç kimi görmədim.” -dedi.”24  

10. “Mən Adəm -əleyhissalam-dan bəri həmişə 
ni kahlı rəhmlərdən gəlirəm. Mənim keçmişimdə 
heç bir üz qarası yoxdur.”25

11. “Şübhəsiz ki, mən Həniflik, anlayış və 
asan  lıq peyğəmbəri olaraq göndərildim.”26

12. “Həyatım sizin üçün rəhmət və bərəkətdir. 
Ya nımda danışırsınız sizə cavab verirəm. Öldükdən 
son ra da vəfatım sizin üçün rəhmət və bərəkət 
olacaq dır. Öldükdən sonra əməlləriniz mənə ərz 
edilir və mən baxaram: Əgər yaxşılıq etmisinizsə 
Allaha həmd edərəm. Yox, əgər pislik etmisinizsə 
Allahdan sizin üçün  əfv diləyərəm.”27

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
şəxsən özü diğər peyğəmbərlərdən fərqli olaraq 
ona verilən xüsusiyyətləri belə ifadə etmişdir:

23. Tirmizi, Mənakib, 3620
24. Beyhəqi, Dəlailun-Nubuvvə, Təbərani, Əvsad; Suyuti, Mənakil, 25 
25. İbn Sad, ət-Təbəqatul-Kubra, Beyrut ts. I, 60 vd.
26. İbn Hənbəl, V, 266
27. İbn Sad, Təbəqat, II, 194

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz
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13.“Mənə məndən əvvəl heç bir peyğəmbərə 
verilməyən beş xüsusiyyət verilmişdir:

a. Bir aylıq məsafədəki düşmənimin ürəyinə 
qorxu salaraq zəfərə nail olmaq.

b. Yerüzü mənə məscid, torpaq da təyəmmüm 
almaq üçün təmiz qılındı. Buna görə də üm mə tim-
dən olan hər hansı bir şəxs namaz vaxtı harada 
olar sa orada da namazını qılsın.

c. Məndən əvvəlki heç bir ümmətə və heç bir 
peyğəmbərə halal qılınmadığı halda, mənə və üm-
mətimə qənimət malı halal qılındı. 

d. Məndən əvvəlkilər yalnız bir qövm və qə-
bi ləyə peyğəmbər olduğu halda, mən bütün bə şə-
riyyətə peyğəmbər olaraq göndərildim.

e. Mənə şəfaət səlahiyyəti verilib.”

Bu sonuncu maddəni dəstəkləyən başqa bir 
hədisi-şərif də belədir:

14. “Hər peyğəmbərin mütləq qəbul edilən xü-
susi bir duası var. Mən də duamı, inşallah, məhşər 
günü ümmətimə şəfaət etmək üçün saxlayıram.”28  

e

28. Darimi, Rəqaiq, 85, krş. Müslim, Fəzail, 2
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PEYĞƏMBƏR SEVGİSİ

Qurani-Kərimdəki bu ayeyi-kərimə Pey-
ğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-i 

sevməyin vacib olduğuna və onun bu sevgiyə layiq 
olduğuna sübutdur. Allah-Təala buyurur:

1. “(Ya Rəsulum!) De: «Əgər atalarınız, 
oğul  larınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbi lə-
niz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, ka sad 
ol  masından qorxduğunuz ticarət, xoşu nuza 
gə  lən məskənlər sizə Allahdan, Onun Pey ğ əm-
bə rindən və Allah yolunda cihaddan da ha əziz-
dir sə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qə dər göz-
ləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəlt məz!”29

 Ayədəki “Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qə-
dər gözləyin.” cümləsi ilə malı, qohum-əqrəbası, 
oğul-uşağı və ticarəti özünə Allah və Rəsulundan 
daha sevimli olanların halının çirkin və əzaba layiq 
olduğu bəyan edilir.

2. “Peyğəmbər möminlərə onların öz lə-
rindən daha yaxındır. Onun övrətləri (mömin-
lərin) anaları yerindədir.”30

29. ət-Tövbə, 9/24
30. əl-Əhzab, 33/6
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Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- özünə 
gös tərilməsi lazım olan sevgi haqqında buyurur 
ki: 

1. “Heç biriniz mən ona övladından, ata-ana -
sından və bütün insanlardan daha sevimli ol ma-
dıqca həqiqi iman etmiş olmaz.”31

2. “Kimdə bu üç xüsusiyyət olarsa imanın da-
dını alar:

a. Allah və Rəsulu ona Allah və Rəsulundan 
başqa hər şeydən sevimli olmaq;

b. Sevdiyini sırf Allah üçün sevmək;

c. Küfrdən qurtulduqdan sonra, atəşə atıl-
maq   dan qorxduğu kimi, təkrar küfrə düşməkdən 
qorxmaq.”32 

3. Həzrət Ömər -radiyallahu anh- bir gün Pey-
ğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- ilə birlikdə 
otururdu. Həzrət Peyğəmbər həzrət Ömərin əlini 
ovcuna aldı. Bunu görən həzrət Ömər:

- Allaha and olsun ki, öz nəfsimdən başqa səni 
hər şeydən çox sevirəm, -deyərək Peyğəmbərimizə 
olan sevgisini göstərdi. Bu sözdən sonra Peyğəm-
bərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

31. Buxari, İman 8; Müslim, İman 69
32. Nəsai, İman 2-4; İbn Macə, Fitən 23
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“- Mən sənə öz canından sevimli olmadıqca 
imanın kamil olmaz.” -buyurdu. Həzrət Ömər:

- Səni Quranla göndərən Allaha and olsun ki, 
sən indi mənə öz nəfsimdən də daha sevimlisən, 
dedi. Peyğəmbərimiz:

“- Ey Ömər, indi imanın kamala çatdı.” -bu-
yurdu.33

Burada belə bir sual meydana gələ bilər. Gö  -
rə sən həzrət Peyğəmbərin bizim sevgimizə eh  -
ti yacı varmı ki, özünün sevilməsi üzərində bu 
qə  dər təkidlə durur? İndi isə bu suala cavab ve-
rək: “Peyğəmbərimizin bizim sevgimizə əsla eh       -
ti yacı yoxdur.” Çünki onu Allah-Təala sev miş       -
dir və aləmlərə rəhmət qılmışdır. Ancaq bi zim 
onun sevgisinə ehtiyacımız var. Çünki in san 
sev       diyi kimsəyə bənzəmək istəyər. Allah Rə su-
lu   nu sevən onun yoluna girəcək, sünnəsini mə-
ni m  səyəcək və Allaha sevimli bir bəndə olmaq 
im  kanı qazanacaqdır. Allah sevgisinin yolu Pey-
ğəm bər sevgisindən keçər. İnsan qiyamətdə sev-
d i yi ilə bərabər olacaqdır. Belə ki, bir səhabə 
Peyğəmbərimizin yanına gələrək:

4. Qiyamət nə zaman qopacaq? -deyə soruş-
du. Peyğəmbərimiz:

33. Buxari, Eymən vən-Nuzur, 3

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz



“- Sən qiyamət üçün nə hazırladın?” -dedi. 
Səhabə:

- Elə çox namazım, orucum və digər iba dət-
lə rim yoxdur. Ancaq Allah və Rəsulunu se virəm, 
-dedi. Peyğəmbərimiz:

“-Sən sevdiyinlə birlikdə olacaqsan.”34 -bu-
yur du.

İlahi eşqə nail olmaq üçün əvvəlcə Rəsulu 
sevmək lazımdır. Həqiqi sevgiyə qovuşduran eş-
qi əldə etmək üçün onun sevgisiylə dolmaq va -
cibdir. Çünki ona  bəslənən sevgi eşq yolunun 
həm başlanğıcı, həm də sonudur. Bütün sevgilər 
ona dönər. Belə ki, şair bunu bir beyitiylə belə an-
latmağa çalışmışdır:

Muhabbetten Muhammed oldu hasıl
Muhammedsiz muhabbetten nə hasıl.

Bu aləmdəki gözəlliklər, varlığın ona gülüm-
səməsi; iztirablar, ona duyurulmaq istənilən inil-
tilərdir. Pisliklər onu axtaranların fərqində ol-
madan bir-birləri ilə savaşmalarından ibarətdir. 
Ru zigarda, yağışda, seldə, quraqlıqda onun üçün 
alı nan nəfəsi, axan göz yaşını, çatlayan dodağı 
görürük. Onu qar şılamaq üçün çiçək açan budaqlar, 
yaşıllaşan çə mənlər onu qucaqlaya bilməməyin 
kədəri ilə bo yunlarını bükər, solarlar.

34. Buxari, Fəzailus-Səhabə, 6, Ədəb 95,96; Darimi, Rəqaiq, 71.
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ONU SEVMƏYİN ƏLAMƏTLƏRİ

Bir şeyi və ya bir kimsəni sevən onunla bir 
yerdə olmaq, ona oxşamaq istəyər. Sev-

gidəki səmimiyyətin ölçüsü budur. Bu səbəb dən 
də Allah Rəsulunu sevdiyini söyləyən şəxs lərdə 
aşa ğıdakı bu əlamətlər olmalıdır:

1. Onun ardınca getmək, onun sünnəsi üzrə ya-
şamaq, söz və fellərinə tabe olmaq, onun ədəbləri 
ilə tərbiyələnmək, xasiyyəti ilə bəzənmək. Belə ki, 
Allah-Təala belə buyurur:

“(Ya Rəsulum!) De: “Əgər siz Allahı sevir-
sinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi 
sev sin və günahlarınızı bağışlasın.” Allah ba-
ğışlayandır, mərhəmətlidir!”35

2. Onun əmrlərini nəfsinin arzularından üstün 
tutmaq. Belə ki, Allah-Təala buyurur:

“Onlardan (mühacirlərdən) əvvəl (Mədinədə) 
yurd salmış və (Məhəmməd əleyhissəlama qəl-
bən) iman gətirmiş kimsələr (ənsar) öz yan la-
rına (şəhərlərinə) mühacirət edənləri sevər, on-
la ra verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd 
(qə  zəb) duymaz, özləri ehtiyac içində olsalar 
be lə, onları özlərindən üstün tutarlar. (Allah 

35. Ali-İmran, 3/31
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tərəfindən) nəfsinin xəsisliyindən (tamahından) 
qorunub saxlanılan kimsələr - məhz onlar nicat 
tapıb səadətə (Cənnətə) qovuşanlardır!”36

3. Onun sevdiyi şəxsləri, əhli-beytindən və 
so yundan olanları, ənsar və mühacirlərdən mey-
da  na gələn əshabını sevmək onlara düşmənlik bəs-
lə  yənlərə nifrət etməkdir. Çünki bir kimsəni sevən 
onun sevdiklərini də sevər. 

4. Allahı və Rəsulunu sevməyənlərə nifrət et-
mək və Rəsulullaha düşmən olanlara düşmən ol-
maq. Belə ki, Allah-Təala buyurur:

“Allaha və axirət gününə inanan heç bir 
tay fanın Allah və Onun Peyğəmbəri əleyhinə 
çı  xanlarla - öz ataları, oğulları, qardaşları, ya-
xın qohumları olsalar belə - dostluq etdiyini 
gör  məzsən.”37  

5. Onun gətirdiyi Quran və İslam ehkamını 
sevməkdir. Çünki onun əxlaqı Quran idi.

6. Onun ümmətinə şəfaət və mərhəmət etmək, 
onların xeyrinə işlər görmək. 

7. Onu sevdiyini söyləyən şəxs dünyaya dəyər 
verməməli, fağırlığa hazır və razı olmalıdır. Çünki 

36. əl-Həşr, 59/9
37. əl-Mücadələ, 58/9
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Allah Rəsulu, onu sevdiyini söyləyən bir nəfərə: 
“Elə isə fağırlığa hazır ol!”38 buyurmuşdur. 

8. Ona çatmağı, ona qovuşmağı sevmək. Çün-
ki sevən sevdiyinə qovuşmaq və ona yaxın olmaq 
is təyər. 

9. Onu çox xatırlamaq, unutmamaq, mütiliklə 
sa lavat göndərməkdir. Çünki onu sevməyin yolu 
onu xatırlamaqdan, ona salavat göndərməkdən ke-
çər. 

PEYĞƏMBƏRİMİZƏ SALAVAT 
GÖNDƏRMƏK

Qurani-Kərimdə və hədisi-şəriflərdə Pey-
ğəm bərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-

ləm-ə salavat göndərilməsi əmr edilir. Belə ki, 
Qu   rani-Kərimdə buyurulur:

“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Pey -
ğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gə ti rən-
lər! Siz də ona salavat göndərib (onun üçün sa-
la vat deyib) layiqincə salamlayın!”39 

Allah-Təalanın Peyğəmbərimizə salavatı 
onu, mələklərin yanında mədh etməsi, mələklə-
rin sa lavatı da ona dua etmələridir. Bu ayeyi-kə-

38. Tirmizi, Zöhd, 2351
39. əl-Əhzab, 33/56

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz
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ri mə nazil olduğu zaman Rəsulullah -səlləllahu 
əley hi və səlləm- özünə salam verməyi əshabına 
əmr etdi. Əshabi-Kiram və ondan sonra gələnlər 
həm Peyğəmbərimizin mübarək qəbrini ziyarət 
edəndə, həm də onun əziz adı anıldığı zaman sa-
la vat gətirməklə məsuldurlar. Bu vəzifə mü əyyən 
bir vaxta bağlı deyil. Bu mənada sevimli Pey ğəm-
bərimiz:

“Kim mənə gündə yüz dəfə salavat göndərirsə 
Allah onun, yetmişi axirətə, otuzu dünyaya aid yüz 
istə yini təmin edər.”

“Allah-Təalanın yerüzündə dolaşan mələk-
lə ri var ki, onlar mənə ümmətimin göndərdikləri 
sa  la vatı çatdırırlar.”40 buyurur və yanlarında mü-
ba rək adı anıldığı halda salavat gətirməyənlə ri 
xəsis ad lan  dı rır.41 Bu mövzuda söylənmiş bir çox 
hədi si-şərif var. Belə ki, bir hədisi-şərifdə:

“- Cumə günündə mənə salavat göndərin. 
Çünki o gün sizin salavatınız mənə ərz olunur.” 
buyurmuşdur. Səhabələr soruşdular:

- Ya Rəsulallah, qəbrinizdə çürümüş bir sü-
mük halına gəldiyiniz vaxt bizim salət və sala-
mımız sənə necə çatacaqdır? Onlara cavab olaraq 
Peyğəmbərimiz buyurdu ki:

40. İbn Hənbəl, I, 387
41. Tirmizi, Dəavat, 100, İbn Hənbəl, 1, 201
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“- Allah-Təala yer üzünə peyğəmbərlərin cə-
səd lərini yeyib çürütməyi haram qılmışdır.”42 

“Bir kimsə mənə salam verincə Allah mənə 
ru humu geri verir, mən də onun salamına qarşılıq 
verirəm.”43

Çünki Allahın peyğəmbəri diridir, Haqq qa-
tından ruziləndirilir.44  Və Peyğəmbərimizin uca 
məqamlarda olan ruhu, bədəni ilə olan əlaqəsini 
davam etdirir. Göndərilən salavatlardan məqsəd 
Rəsulullah sevgisinə nail olmaqdır. Çünki insan 
çox sevdiyini çox anar. Və çox andığını da çox 
sevər. 

B

42. İbn Hənbəl, IV, 8, İbn Macə, Cənaiz, 1636, Nəsai, Cuma, 5
43. Əbu Davud, Mənasik 94
44. İbn Macə, Cənaiz, 1637

Quran dilindən və öz dilindən peyğəmbərimiz
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A. HİLYƏ VƏ ŞƏMAİLİ

Bütün peyğəmbərlər yaradılış olaraq insan-
ların ən gözəli və ən mükəmməlidirlər. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- də 
bütün insanların və bütün peyğəmbərlərin ən mü -
kəm məli idi. Allah-Təala onu misilsiz ruh gö zəl-
li yi ilə birlikdə, bənzərsiz bir xilqət və gözəl bir 
su rətdə yaratmışdı. Belə ki, o özü bu haqda belə 
bu yurmuşdu:

“Allah göndərdiyi bütün nəbilərinə gözəl səs 
və gözəl üz bəxş etmişdir. Sizin peyğəmbərinizi də 
gözəl səsli və gözəl üzlü olaraq göndərmişdir.”45 

Allah Rəsulunun xilqət və əxlaq gözəlliklərini 
anladan söz və yazılar “Hilyə” və ya “Şəmail” deyə 
adlandırılır. Səadət əsrindən bəri onun əxlaq və 
xilqət gözəlliyini anladan əsərlər mühüm bir dəyər 
daşımaqdadır. Səhabələrin etdikləri təsbitlərə görə 
Peyğəmbərimizin hilyəsi belə idi:

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
boyu, bədən üzvləri bir-birinə son dərəcə uyğun 

45. İbn Sad, Təbaqat, I, 376  
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idi. Uzuna yaxın orta boyu vardı. Ancaq camaatın 
arasında hamıdan uzun görsənərdi. Alnı açıq və 
geniş, qaşları hilal şəklində və bir-birinə yaxındı, 
lakin çatma deyildi. Gözləri qapqara, kirpikləri 
qara və uzundu. Tərlədiyi zaman təri gözəl üzün-
dən inci dənələri kimi tökülər və misk kimi qoxar-
dı. Burnu qövslü və çöhrəsi bir az dəyirmi, boynu 
uzun idi. Dişləri inci dənələri kimi düzgün və 
parlaqdı. Da nı şarkən ön dişləri parlardı.46

Kürəklərinin arası geniş, kürəyi, bazuları və 
baldırları qalın, biləkləri və qolları uzun, əlləri və 
barmaqları qalın idi. Sinəsi geniş, qarnı ilə sinəsi 
eyni səviyyədə idi. Kök deyildi. Ayaqlarının altı 
düz olmayıb çuxur şəklində idi. İri sümüklü, iri 
gövdəli, güclü, qüvvətli idi. İki kürəyi arasında 
peyğəmbərlik möhrü vardı. Bu möhür bir göyərçin 
yumurtası böyüklüyündə olub qırmızı rəngli və 
yumru şəklində idi. 

Dərisi yumşaq olub dərisinin rəngi nə çox ağ, 
nə də qara idi. Gül kimi qırmızımtıl və parlaq bir 
rəngdi. 

Saçları qıvrım olmadığı kimi, dümdüz də de-
yildi. Saqqalları gurdu. Saçlarını uzatdıqları zaman 

46. Bax. Müslim, Fəzail, 109/2344 krş. Tirmizi, Əbu İsa Mə-həmməd 
əş-Şəmailul-Məhəmmədiyyə, thk. Məhəmməd Əli Akif əz-Zabi, 
Ciddə 1983, 22-24 
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qulaq yumşaqlarını örtərdi. Saqqalını bir tutamdan 
artıq uzatmaz, kəsərdi.

Vəfatına yaxın saç və saqqalları yenicə ağar-
mağa başlamışdı. Saçında və saqqallında sayıla bi-
ləcək qədər ağ tüklər vardı. 

Vücudu pak, ətri lətif idi. Ətir sürtsün sürt-
mə sin bədəni və təri çox gözəl qoxardı. Bir kimsə 
onun la əl ilə görüşsə, o gün boyunca onun gözəl 
qo xusunu hiss edərdi.47

Doğulduğunda göbəyi kəsik və sünnətli olaraq 
dünyaya gəlmişdi.

Hissləri son dərəcə qüvvətli olub, uzaq məsa-
fədən eşidir və görürdü. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
si masındakı nuranilik bütün əshabi-kiram və onu 
görən digər insanlar üzərində dərin bir təsir bu-
raxardı. O, insanların ən gözəli və ən nurlu olanı 
idi. Onu anladanlar “ayın on dördü kimi gözəldi” 
-deyirlər.48

Əshabi-kiramdan Cabir (r.a): 

“Aylı və buludsuz gecədə bir dəfə Peyğəmbər 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-in üzünə, bir də aya 

47. Bax. Müslim, Fəzail, 2331, 2332; İbn Hənbəl III, 107, 200, 222
48. Bax. İbn Hənbəl, III, 25, 28

Xilqət baxımından peyəmbərimiz
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baxdım. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
üzü daha gözəldi.” -deyir.49 

Yenə əshabi-kiramdan Bəra (r.a):

“Peyğəmbərimizin üzü ən sevimli və ən gözəl 
üzdü.” -deyə nəql edir.50

 

A

49. Darimi, Müqəddimə, I, 30
50. Müslim, Fəzail, 92-93
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B. BƏŞƏRİ SİFƏTLƏRİ

1. Danışması və gülməsi

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-in danışığı şirin və təsirli idi. Söz 

söylədiyi zaman gur və yüksək səslə, kəlmələri 
dənə-dənə söyləyər, hətta dinləyənlər sözlərini əz-
bərləyə bilərdilər. Söylədiklərini ümumiyyətlə üç 
dəfə təkrar edər, danışığı əsnasında başını yuxarı 
qaldırardı. Heç kimə kobud söz söyləməz və heç 
kimin sözünü kəsməzdi. 

 Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in ilk xanımı həzrət Xədicə (r.anha) anamızın 
əvvəlki ərindən “Hind” adlı bir oğlu vardı. Hind 
(r.a) gözəl bir natiqdi. Həzrət Həsən (r.a) bir gün 
Hind (r.a)-a “Rəsulullahın danışıq tərzi necə idi?” 
de  yə soruşdu. O da:

“Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
dai ma düşünür və süküt edərdi. Lazım gəlmədikcə 
da nışmazdı. Danışdığı zaman da hər kəlməni açıq 
və fəsih olaraq söyləyərdi. Əliylə işarə etdiyi zaman 
bü tün qolunu qaldırardı. Bir şeyə təəccüb edincə 
əlinin içini çevirərdi. Bəzən bir söz söyləyərkən 
iki əlini bir-birinə vurardı. Söz əsnasında həya ilə 
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gözlərini önə endirərdi. Nadirən gülər, ancaq ək-
səriy yətlə təbəssüm edərdi.”51

Bəzi rəvayətlərə görə də Peyğəmbərimiz -səl-
ləl lahu əleyhi və səlləm- heç bir zaman qəhqəhə 
ilə gülməmişdir. 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- qə-
zəb  li halında da, normal halında da daim haqqı 
söy ləyərdi. Gözəl danışar və gözəl danışmayanlara 
rəğ bət etməzdi. Danışılması və anladılması lazım 
olan bəzi şeylərə kinayə yolu ilə işarə edərdi. O 
sus duğu zaman əshabı danışardı.

 2. Oturuş tərzi

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- diz çöküb oturmaqla bərabər, bar-

daş quraraq, “kurfusa” və “ihtiba” oturuşuyla 
otu   rardı. “Kurfusa” arxanı yerə qoyaraq dizlərin 
di  kəlib qarna yapışdırılması və qollarla ayaqların 
qucaqlanması şəklində oturuşdur. Peyğəmbərimiz 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- çox vaxt belə otu-
rardı. “İhtiba” paltara bürünərək tülbənd və kə-
mər kimi şeylərlə beli və dizləri sarıb toplayaraq 
otur maqdır. Bu oturuş tərzi də şəklən “kurfusa”ya 
ox şayır. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- oturduğu zaman cübbəsiylə ayaqlarını və 

51. əş-Şəmailul-Məhəmmədiyyə, 166 vd.
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diz lərini örtər, əlləriylə özünü səliqəyə salardı. 
Ümumiyyətlə oturması bu şəkildə idi. Heç kimə 
əziyyət verməmək üçün əshabı arasında ayaq-
larını uzadaraq oturmazdı. Ümumiyyətlə qibləyə 
doğru oturardı. Yanına gələn qonaqların altına 
çox vaxt üzərindəki cübbəni sərərdi. Bəzən də 
qonaqlarına öz mindərini verərdi. Əllərini arxaya 
yaslamaq surətiylə geriyə söykənmiş vəziyyətdə 
oturmaz, belə oturmamağı əshabına da məsləhət 
görərdi.

 3. Yolda yürüyüşü

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
yolda gedərkən sağa-sola baxmadan, 

sanki bir yoxuşdan aşağı enirmişcəsinə rahat və 
sürətlə yürüyərdi. Gediş əsnasında kiçik, ancaq 
tez-tez addım atardı. Yerə basdığı zaman aya ğını 
bü tövlükdə basardı. Yəni ayağının ucuyla bas-
maz dı. Qüvvətli addım atar, vücudunu boş bu-
raxmazdı. Gedərkən bədən üzvləri taraz və ölçülü 
olardı. Sürətlə yürüyərdi. Bu səbəbdən yanında 
gedənlər çox zaman geridə qalar, ya da ona çətin-
liklə çatardılar. 

 Yolda sağa-sola baxmaq onun adəti deyildi. 
Bir tərəfə və ya nəyə isə baxmaq lazım olduqda 
bütün bədəni ilə dönüb baxardı. 
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 4. Yemək yemə şəkli

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- zahidanə bir həyat yaşadığına görə 

əlində olanı yeyər və qələbəlik içərisində yemək-
dən xoşlanardı. Yeməyi yerə diz çöküb iki ayağı 
üzərinə oturaraq və bismillah deyərək yeyərdi. 

“-Mən bəndəyəm, bəndə kimi yeyər və içə-
rəm.”52 buyurardı. 

İsti yemək yeməz və isti yeməkdə bərəkət ol-
ma dığını söyləyərdi. 

“-İsti yeməkdə bərəkət yoxdur. Allah-Təala 
bi zə atəş yedirməz. Elə isə yeməyi soyudun.”53 
-de yərdi.

Yeməyi əliylə və üç barmaqla, nadir hallarda 
isə dördüncü barmağını da yardımçı olaraq işlə-
dərək yeyərdi. Daim öz önündən yeyərdi. İki bar-
maqla yeməkdən xoşlanmazdı. Yemək əs na sında 
bə zən bıçaqdan istifadə edərdi. 

Bir gün həzrət Osman (r.a) Rəsulullah -səlləl-
lahu əleyhi və səlləm-ə “paluzə” adlanan yemək 
gətirdi. Rasulu-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-  
yeməyi yedikdən sonra:

52. İbn Sad, Təbəqat, I, 371-372
53. Məhəmməd Qəzali, Ehyau ulumid-din, Qahirə ts. İsa əl-Babi 
əl-Haləbi, II, 367 Beyhəqi və Təbərani 
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“-Bu nə yeməyidir və necə hazırlanır?” -deyə 
soruşdu. 

Həzrət Osman (r.a):

“- Anam-atam sənə fəda olsun, ey Allahın 
Rə  sulu! Yağ ilə balı tavaya qoyub ocaqda əridər, 
son  ra buğda ununu tavaya əlavə edər, sonra da qa-
tılaşıncaya qədər qarışdırarıq. Beləcə gör dü yünüz 
kimi belə halva olar.” -dedi. 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

“- Həqiqətən gözəl yeməkdir.”54 -buyurdu. 

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- ələn-
məmiş arpa unundan bişirilən çörək yeyər, tərəvəzi 
da təzə xurma və duz ilə yeməyi xoşlayardı. 

Meyvələrdən ən çox yaş xurma, yemiş, qar pız 
və üzümü xoşlayardı. Qarpızı şəkər və çörəklə ye-
yər di. Bəzən təzə xurma da qataraq yediyi olur du. 
Ye miş və qarpızı iki əli ilə tutaraq yeyərdi. Xur -
manı sağ əli ilə yeyər, sol əlinə də çərdəyini yı-
ğardı. Üzümü bəzən salxımından yeyərdi. Çox vaxt 
da yeməyi yalnız xurma və sudan ibarət olar dı.

Xurma ilə südü birlikdə yediyi vaxt:

“- Bunlar ən yaxşı yeyəcəklərdir.” -deyərdi. 

54. e.ə., II, 368 krş. İbn Macə, Ətimə, 46 

Xilqət baxımından peyəmbərimiz



PEYĞƏMBƏRİMİZ və GÜNDƏLİK HƏYATI 

40

Əti və ətli yeməkləri çox sevərdi. “Tirit” ye-
mə yini qabaq ilə yeyərdi. Qabağı da xoşlayar və 
onun haqqında:

“O, qardaşım Yunusun tərəvəzidir.” -deyərdi.

Ovlanmış quş ətini yeyər, ancaq özü ov ovla-
mazdı.55 

Ət yeyərkən başını ətə doğru əyməz, əti ağzına 
doğru yaxınlaşdırıb dişləyərək yeyərdi. Qoyunun 
ayağından və budundan xoşlanardı. Qazanda bişən 
qabağı, sirkəyə doğranmış çörəyi, acvə xurmasını 
sevərdi. Qabda qalan yeməkləri barmağı ilə sıyırar 
və:

“- Yeməyin sonu daha bərəkətlidir.”56 -bu yu-
rar  dı.

Barmaqlarını təmizləmədən əllərini silməzdi. 
Yeməkdən sonra nemətləri verən Allaha həmd 
edər və əllərini yuyardı. 

Su içərkən üç dəfəyə içməyə diqqət edərdi. 
Hər dəfəsində bismillah ilə başlayar və həmd edə-
rək bitirərdi.57 

Camaat arasında su və ya süd içərkən qabı sa-
ğındakı adama verər və beləcə dövr etməsini istə-

55.  Ehya, II, 369, İbn Macə, Ətimə, 62 
56.  Ehya, II, 371, Beyhəqidən
57 e.ə. II, 371, Təbəranidən
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yərdi. İçdiyi qaba üfürməz, nəfəs verməzdi. Qabı 
ağzından uzaqlaşdırdıqdan sonra nəfəs alardı.58 

Ev içərisində gənc bir qızdan daha utancaq hə-
rəkət edər, yemək istəməz, ancaq süfrə hazırlanarsa 
yeyərdi. Yediriləndən yeyər, içiriləndən içərdi. 
Bəzən də yeyəcək və içəcəyi özü alardı.59 

Qarnını əsla tam doydurmadığı kimi, mömin-
lərin də çox yemələrini xoş qarşılamaz və belə de-
yər di:

“- İnsan öz qarnından daha pis bir qab dol-
dur  mamışdır. Adəm oğluna belini dik tutacaq 
bir neçə loğma bəs edər. Əgər insana nəfsi qalib 
gələrsə qarnının üçdə birini yeməyə, üçdə birini 
içəcəyə, geri qalan üçdə birini də nəfəs almağa 
ayırsın.”60 

5. Paltarları və geyimi

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
geyimində müəyyən bir tərz təqib etməz, 

bəzən “izar”,61 bəzən “rida”,62 bəzən də köynək və 
ya cübbə geyinərdi. Sadə geyinməyi sevər, yaşıl 
paltardan xoşlanar və əksəriyyətlə ağ rəngli paltar 

58. e.ə. II, 371
59. e.ə. II,371
60. İbn Macə, Ətimə, 50 
61. İzar: Beldən aşağını örtən, peştamal şəklində geyim növü.
62. Rida: Çiyinə atılan və beldən yuxarını örtən geyim növü.
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geyinərdi. Həbəş Kralı Nəcaşinin göndərdiyi co-
rab ları Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
geyinmişdir.63 

 Bəzən toxunma xirqə də geyinərdi. Ağ bədə-
ninə çox gözəl yaraşan bir xirqəsi var dı. Pal tar la-
rını topuqlarından aşağı uzatmazdı. İza rı  isə daha 
yu xarıda olardı. Sarığının ucunu iki kürəyinin 
ara sına salardı. Bir də zəfəran ilə bo yanmış əbası 
vardı. 

Bəzi rəvayətlərə görə Allah Rəsulu -səlləllahu 
əleyhi və səlləm- bəzən “hülleyi-hamra” adlanan, 
üzərində qırmızı xətləri olan Yəmən parçasından 
istifadə edərdi. Ümumiyyətlə keçi tükündən toxu-
nul muş paltarlar geyərdi. Rəsulullah -səlləllahu 
əley hi və səlləm-in vəfatından sonra həzrət Aişə 
(r.anha) onun ömrünün son dəqiqələrində geyindiyi 
pal tarı xalqa göstərmişdi. Bu paltarlar yamaqlı bir 
örtü ilə, əllə toxunmuş sərt bir əntaridən ibarətdi. 

 Peyğəmbərimiz geyimin bədənə faydalı 
olanını seçər, paltarların öyünmə səbəbi olma ma-
sını tövsiyə edərdi. Buna görə çox bəzəkli paltarlar 
geyinməz, geyinənlərə də bunu qadağan edərdi. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in ayaqqabıları mal dərisindən qayıq şəklindəydi. 
Bağlarla bağlanaraq ayaqları tutardı. 

63. İbn Macə, Libas, 31
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6. Sevdiyi rəng və ətirlər

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
ağ, yaşıl və sarı rəngdən xoşlanar və ağ 

rəngin ən gözəl rəng olduğunu söyləyərdi. Bəzən 
başdan-başa sarı rəngli paltarlar da geyərdi. Qır-
mızı rəngi xoşlamazdı. Bir gün Abdullah bin 
Ömər (r.a) qırmızı paltar geyinərək Rəsulullah 
-səl  ləllahu əleyhi və səlləm-in yanına gəlmişdi. 
Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- də 
bu rəng paltardan xoşlanmadığını biruzə vermişdi. 
Ab dullah (r.a) evə gedərək bu paltarı çıxarıb yan-
dır mışdı. Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- bundan xəbər tutunca Abdullah bin Ömər 
(r.a)-a:

 “-O paltarı xarab etməyin düzgün iş deyil. 
Onu bir qadına verə bilərdin.”64 -buyurmuşdu.

 Rəsululah -səlləllahu əleyhi və səlləm- gözəl 
ətirlərdən xoşlanardı. Çünki gözəl ətir Peyğəmbəri-
miz -səlləllahu əleyhi və səlləm-ə dünyadan 
sevdirilən üç şeydən biri idi.65 Ərəblər arasında 
“Suuq” adlandırılan bir ətirdən istifadə edilirdi. 
Əshabi-kiram (r.anhum) Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əleyhi və səlləm-in keçdiyi hər yerdə gözəl bir 
qoxu yayıldığını bildirmişdilər. Peyğəmbərimiz 

64. Əsri-Səadət, II, 10
65. Nəsai, İşəratun-nisa, 1; İbn Hənbəl, III, 128
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-səlləllahu əleyhi və səlləm-in gözəl ətirləri misk 
və ənbərdən ibarət idi. 

7. Yatağı və istirahət şəkli

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in yatağı bəzən içərisi xurma yarpaqları 

ilə dolu bir dəri, bəzən iki yerə qatlanmış bir örtü, 
parça, bəzən bir həsir, bəzən də adi bir yataqdı. 
Qupquru torpağa yatdığı da olurdu. Yastığının üzü 
dəri, içi xurma lifləri ilə doluydu. 

Həzrət Hafsa (r.anha) nəql edir:

“Bir dəfə Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- in üzərində daha rahat yatması üçün bir par-
çanı dörd yerə qatladım, ancaq o, istirahəti ilə bu 
qədər məşğul olmağımdan məmnun qalmadı.”66

Digər bir rəvayətdə həzrət Aişə (r.anha) belə 
nəql edir:

“Bir gün ənsar xanımlarından biri mənim ya-
nıma gəlmişdi. Allah Rəsulunun içi xurma lifi ilə 
dolu olan yatağını gördü. Bir müddət sonra içərisi 
yun ilə doldurulmuş bir yataq göndərdi. Peyğəmbər 
onu görüb: “Bu nədir?” deyə soruşdu. Mən də: 
“Ya Rəsulallah, ənsardan filan qadın gəldi, sənin 

66. Tirmizi, Şəmail, s. 261
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yatağını gördü və bunu göndərdi.” dedim. Bundan 
sonra Allahın Rəsulu belə buyurdu:

- Ey Aişə, bunu geri göndər. Əgər mən istə-
səydim Allah-Təala qızıl və gümüş dağlarını mə-
nim əmrimə verərdi.”67

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
Ərəbistanın tək hakimi səviyyəsinə gəldiyi vaxt-
larda belə evində kiçik bir yataqdan və su tu-
lumundan başqa bir əşyası yox idi. 

İstirahət vaxtlarında daim sağ tərəfi üzərinə 
yatar, sağ əlini sağ yanağının altına qoyardı. Yol-
çuluq əsnasında da sağ qolu üzərində yatardı. Üzü 
aşağı yatmaqdan xoşlanmaz, əshabına da belə 
yatmamağı söyləyərdi. “Bu yatış tərzi Allahın sev-
mədiyi bir tərzdir.”68 buyurardı.

8. Təmizliyə riayəti

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-in ən çox əhəmiyyət verdiyi işlərdən 

biri də təmizlik idi. Bir gün üst-başı kirli bir 
nəfər görmüş: “Sən üst-başını yumursan?” -deyə 
soruşmuşdu. 

67. Məvahibi-Lədunniyə tərc. I, 571, Bəyhəqidən; M. Asım Köksal, 
İslam Tarixi, XI, 153
68. İbn Hənbəl, IV, 388
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Bir dəfə də bir nəfər pəjmürdə qiyafətlə Pey-
ğəm bərimizin hüzuruna çıxmışdı. Peyğəm bə rimiz 
-səlləl lahu əleyhi və səlləm- ona:

- Dolanmaq üçün heç nəyin yoxdurmu? deyə 
so ruş muşdu.

- Var! -cavabını alınca belə buyurdu:

“- Madam ki, Allahın nemətlərinə nail olmu-
san, o halda nemətin əsəri üzərində görünsün.”69

Hələ cahiliyyət adətlərini tamamən tərk 
edə bil məyən bəzi şəxslər yerlərə tüpürər, bə-
zən məsciddə be lə ibadət əsnasında bu kimi hə-
rə   kətlər edərdilər. Tə mizliyə heç əhəmiyyət ve-
məz, küçələrə, yollara köl gəlik ağacların altına 
pis liklərini edərdilər. Peyğəmbərimiz -səlləllahu 
əley hi və səlləm- bu ki mi pis adətlərdən diksinərdi. 
Bir dəfə yenə belə bir hərəkətin izini görmüş və 
hiddətindən mübarək üzü qızarmışdı.70 Onun bu 
hiddətini görən ənsardan bir nəfər qadın ortalıqdakı 
pisliyi təmizləyərək Rəsulullah -səlləllahu əleyhi 
və səlləm-in sevgisini qazanmışdır. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
soğan, sarımsaq kimi pis qoxulardan xoşlanmazdı. 
Ona görə də bu kimi qoxulu şeylər yeyən şəxslərin 

69. Əbu Davud, Libas, 14
70. Nəsai, Məsacid 8
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məscidə gəlməmələrini və camaat içərisinə çıxma-
malarını tövsiyə edərdi. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in məclislərində kafur və ya başqa ətirli otlar yan-
dırılar, beləcə camaatın istirahətinə diq qət edilərdi. 
Cümə günləri məscidə gözəl ətir səpil məsini əmr 
edərdi. 

İsti bir gündə iş sahibləri və işçilər iş paltarları 
ilə məscidə gəlmişdilər. Məscid kiçik olduğu üçün 
havası ağırlaşmışdı. Buna görə Rəsuli-Əkrəm 
-səlləl la hu əleyhi və səlləm-:

- Yuyunaraq gəlməyiniz daha yaxşı olardı,71 
-buyurmuşdu. 

Ondan sonra da cümə günü yuyunmaq sünnə 
olmuşdu. İstər səfərdə, istərsə də evində daraq, 
güz gü, misvak, gül yağı, sürmə, qayçı kimi tə-
miz lik və tualet ləvazımatlarını yanından əskik et-
məzdi.72 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
məs        cidi müntəzəm şəkildə silinib-süpürülüb tə-
miz   lənərdi. 

71. Əsri-Səadət, II, 11 
72. Bax. M.Asım Köksal, İslam Tarixi, İstanbul 1980, XI, 162 vd.
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9. Gündəlik adət və məşğuliyyətləri

İmam Tirmizi, Şəmail adlı əsərində həz rət 
Əli (r.a)-a istinad edərək Peyğəmbərimiz 

-səlləl lahu əleyhi və səlləm-in gündəlik vaxtını üç 
ye rə ayırdığını qeyd edir. Bu vaxtların bir qismi 
iba dət lərə, bir qismi xalqın işlərinə, bir qismi də 
şəxsi iş lə rinə ayrılmışdır.73 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- ge cə-
nin yarısı, yaxud üçdə ikisi keçdikdən sonra qalxar, 
yatağının yanında saxladığı misvakla dişlərini 
təmiz ləyər, sonra dəstəmaz alıb təhəccüd namazı 
qılar və bir müddət beləcə ibadətlə məşğul olardı. 
Sonra da sübh namazını qılmaq üçün məscidə ge-
dərdi. 

Peyğəmbərim -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
sübh namazından sonra səccadəsinin üstündə uza-
na  raq gün doğuncaya qədər istirahət edərdi. Sonra 
isə yanına gələnləri qəbul edərdi. Hər tərəfdən 
gə lən insanlar məsciddə onun ətrafına toplanar, o 
da gələnlərə vaz və nəsihət edərdi. Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- ziyarətçilərini, anlat-
dıqları röyalarına qədər dinləyər, beləcə onların 
hər cür dini və dünyəvi dərd lərinə çarə olmağa ça-
lı şardı.

73. Əş-Şəmailul-Məhəmmədiyyə, s. 265-267
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Bəzi rəvayətlərə görə Rəsulullah -səlləllahu 
əley hi və səlləm- quşluq vaxtında dörd və ya sək-
kiz rükət namaz qılar, ondan sonra evinə gedər, ev-
dəki işləriylə məşğul olardı. Paltarlarını yamayar, 
ayaq qa bılarını təmir edər, heyvanlarını sağardı. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
ikindi namazından sonra xanımlarını bir-bir 
ziyarət edər, hal-əhvallarını soruşar, gecəni də 
xa nımlarından birinin yanında keçirərdi. Digər 
xa nımları, onun gecəsini bərabər keçirəcəyi xa-
nımının evinə yığışar və yatsı namazına qədər 
orada qalardılar. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- yatsı namazını qılıb qalacağı evə gələr, 
xanımları da öz evlərinə gedərdilər. Yatsı na-
mazından sonra evində Qurandan İsra, Zumər, 
Hədid, Təğabun və ya Cuma surələrindən birini 
oxuyardı. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- hər 
namaz üçün yeni dəstəmaz almağa diqqət edərdi. 
Ancaq bəzən bir dəstəmazla bir neçə namaz qıldığı 
da olurdu. Məsələn Məkkənin fəthi əsnasında bir 
dəstəmazla bir neçə namaz qılmışdır. 

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
sünnə və nafilə namazlarını çox vaxt evində, fərz 
namazları da məsciddə və uzun surələr oxuyaraq 
qılardı.74 

74. bax. Köksal, İslam Tarixi, XI, 329-352
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10. Məclisləri

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in məclisləri saray məclislərindəki kimi 

xidmətçilər və mühafizəçilərlə əhatəli deyildi. 
Hət ta evinin qapısı belə yoxdu. Ancaq onun Pey-
ğəm bər lik vüqarı hamının qəlbinə qorxu sa lardı. 
Onu görən hər kəs qəlbində bir hə yə can hiss 
edərdi. Hü zurlarında əshab o qədər səs siz və sü-
kunətlə oturardılar ki, onları görən, baş la rına qo-
nan bir quşu ürkütməmək üçün beləcə otur duq-
larını zənn edərdi.75       

Məclisində özünə aid xüsusi bir yeri olmazdı. 
İnsanları da məclis içində müəyyən bir yer seçib 
davamlı orada oturmaqdan çəkindirərdi. O, bir 
məclisə gedəndə həmişə məclisin bittiyi bir yerdə 
oturardı. Danışarkən heç kimi qınamaz və ya mədh 
edib göylərə çıxarmazdı. Savab ummadığı sözləri 
danışmaz, danışığı ilə insanları bezdirməzdi.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
hüzurunda söz söyləmək istəyənlərin əsil-nəcabət, 
sərvət və nüfuzlarına deyil, elm və fəzilətlərinə 
dəyər verərdi. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- əvvəlcə möhtac və fağırları dinləyər, 
onların ehtiyaclarını təmin edərdi. Hüzurlarında 
otu ranlar başlarını əyərək oturardılar. O özü 
də son dərəcə mütəvazi bir şəkildə oturardı. 

75. Darimi, Müqəddimə 4
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Sözə başladıqları zaman hər kəs diqqətlə qulaq 
asardı. Məclisdə olanlardan biri söz söyləyərkən 
Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- onun 
sözünü kəsməzdi. Əgər danışılan sözlərdən məm-
nun olmazsa, eşitməməzlik edərdi. Bir məsələ 
haq da danışılarkən o da öz fikrini söyləyərdi. Da-
nışıq əsnasında bir lətifə söylənsə təbəssüm edər, 
lətifələrə qarşılıq verərdi. 

Məclisində olan hər kəsə tək-tək əlaqə gös-
tərər, hamıya söhbətindən nəsibini verərdi. Məc-
lis ləri bir təvazö və rahatlıq məclisi idi. Bu məc lis-
lərin məqsədi irşad və tərbiyə idi. 

Məclislərində iştirak edən ziyarətçilərindən 
hal-əhvallarını xəbər alarkən onların ehtiyaclarının 
olub-olmadığını da öyrənmək istəyərdi. 

Bəzi şəxslərə qarşı xüsusi hörmət və məhəbbəti 
səbəbiylə onları ayağa qalxaraq qarşılayardı. La-
kin özü üçün ayağa qalxılmasını istəməzdi. Həzrət 
Fati mə (r.anha) gəldiyində Peyğəmbərimiz -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm- ayağa qalxar və alnından 
öpərdi.76 Süd anasını və bacısını da eyni şəkildə 
qarşılayardı. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
hüzurlarında gözəl söz söyləyənləri təqdir edərdi. 

76. Əbu Davud, Ədəb, 155
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Məclisində çox şirin və zərif lətifələr edilər və hər 
kəs gülərdi.

11. Fəsahət və bəlağəti

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- Ərəb qəbilələrinin ən gözəl danı şanı 

olan Qüreyşdə dünyaya gəlmiş, Həvazin qəbi lə-
sinə bağlı olan Sadoğullarında böyümüşdü. “Ən 
fəsahətliniz mənəm”77 buyurardı. Cənnət əhli də 
onun bu gözəl dil və ləhcəsi ilə danışacaqdır. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
xüt bələrində fəsih bir dillə danışardı. Xütbə ver-
mək üçün evindən təkbaşına, əynində yalnız bir 
pal tar ilə çıxardı. Xütbə əsnasında bəzən əlində bir 
yay, bəzən bir əsa olar və buna söykənərək xütbə 
verərdi. Məsciddə danışdığı zaman əsaya, hərb 
mey danında isə yaya söykənərdi. Cümə və bayram 
xüt bələrini təyin edilən vaxtlarda, digərlərini isə 
qey ri-müəyyən zamanlarda verərdi. Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- xütbələrini irticali 
olaraq, yəni yazılı bir mətnə baxmadan verərdi. 
Xüt  bələrində daha çox xəbər cümlələrindən isti-
fa  də edərdi. Sözlərinin təsirini artırmaq istədiyi 
vaxt, cümlələri sual-cavab tərzində qurardı. Xüt-

77. bax. Kəşful-xəfa, I, 200 vd; İbn Sad, Təbəqat, I, 71
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bə lərinin təsirli yerlərində bütün vücudunun təpə-
dən-dırnağa titrədiyi olurdu. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
di nə dəvət edən bir peyğəmbər, bir fateh, bir vaiz, 
bir komandir, bir hakim və bir dövlət başçısı idi. 
Bir din dəvətçisi olaraq, Peyğəmbərimiz -səl ləl-
lahu əleyhi və səlləm-in danışığında dini vəcd və 
hə yəcan coşqunluğu görünürdü.

Onun xütbələri dinləyicilər üzərində möcü-
zəvi bir təsir yaradar, ən qatı ürəklər belə söz lə-
rinin təsiri ilə yumşalardı. Ən həyəcanlı za man-
larda onun sözləri alovlanan, coşan duy ğu ları 
sakinləşdirər, bir-birinə qarşı ən qəddar düş mən-
çilik hissləriylə dolu olanları yumşadardı. Evs və 
Həzrəc qəbilələri arasındakı əzəli rəqabət, onun 
möcüzəvi müdaxiləsi ilə sona çatmışdı. Müs təlik 
qəzvəsindən dönərkən münafiqlər ənsar ilə mü-
hacirin arasını vurmaq istəmişdilər. Ancaq Allahın 
Rə sulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- orada olan hər 
kə sin qəzəb və hiddətini yatışdırmışdı.78 

12. Səfərdəki adətləri

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
cihad və ümrə üçün səfərə çıxacağı vaxt,  

78. Buxari, Təfsiru surə, (63), 3
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onunla bərabər gedəcək xanımlarını da püşk atmaq 
yolu ilə seçərdi. 

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- daha çox cümə axşamları səfərə çıxmaqdan 
xoş lanar, səhər erkəndən yola çıxardı. Heyvanına 
minərkən “Bismillah” deyər, üzərinə yerləşincə də 
üç dəfə təkbir gətirərək həmd edərdi. Yolda təpəyə 
çıxdıqda təkbir, yoxuşu endikdə isə təsbih edərdi. 

Ən müşkül səyahətlərində belə daim Allahı 
zikr edər, heyvanın üzərində üzünün Kəbəyə tərəf 
olub-olmadığına baxmadan nafilə namazlarını qı-
lar, heyvanı hansı istiqamətə gedirsə o istiqamətdə 
də namazını əda edərdi. Çünki Quranda: “Hansı 
tə rə  fə yönəlsəniz (üz tutsanız) Allah oradadır.”79 
bu yurulur. 

Səfərdən qayıdanda əvvəlcə məscidə gedər, iki 
rükət namaz qılar, sonra evlərinə gedərək ailələri 
ilə görüşərdi. Əshabına, xanımların hazırlıqlı ola-
raq qarşılamalarını təmin etmək üçün səfərdən dö-
nər-dönməz evlərinə getməyi qadağan edərdi.80

13. Görüşmə və ziyarətləri

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-, onunla görüşməyə gələn ziya rət  -

çi ləri qəbul edər, onlarla əvvəlcə özü salam la şar, 

79. əl-Bəqərə, 2/115
80. Əbu davud, Cihad 178
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salamlaşma əsnasında əllərini daha əv vəl burax-
maz  dı. Bir şəxs onun qulağına nə isə söy lə  mək 
is   tə səydi, o, qarşısındakı adam sözünü bi ti rin cəyə 
qə  dər üzünü çevirməzdi. 

Ziyarətə gələn qonaqlar əvvəlcə salam verər, 
icazə istəyər, ondan sonra içəri girərdilər. O, özü 
də kimisə ziyarətə getdiyi zaman qapının sağ və ya 
sol tərəfində durar, “Əssələmu Aleykum” deyər, 
içə ri girmək üçün icazə istəyər, icazə verilərsə gi-
rər, verilməzsə geri dönərdi.81 

Əshabi-kiram (r.anhum)-dan hər hansı biriylə 
qar  şılaşdığı zaman onunla salamlaşar, əllərini bərk  
-bərk tutaraq görüşərdi. 

Yolda qarşılaşdığı kişi, qadın, uşaq, kölə hər 
kə   sə salam verərdi. Bir dəfə yolda münafiqlərlə 
mü  səlmanların bir yerdə oturduqlarını görmüşdü 
və hamısını salamlamışdı. 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- xəs tə-
lə ri ziyarətə əhəmiyyət göstərər və bu nun mü səl-
man lar üçün bir vəzifə olduğunu söy lə yərdi. 

Xəstə ziyarəti əsnasında xəstəyə ümid verər, 
nəb  zini əllərinə alıb yoxlayar, alnına mübarək əl -
lə  rini toxundurardı. Xəstənin şəfa tapması üçün 

81. Bax. Təcridi-Sarih Tərcüməsi (trc. Kamil Miras), Ankara 1972, 
IV, 284
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Allah-Təalaya dua edərdi. Xəstəyə “inşallah sa ğa-
la  caqsan” deyərdi.

Əgər bir kimsə xəstəyə əziyyət edəcək söz 
söy  ləyərsə ondan xoşlanmazdı. Ölüm ayağında 
olan xəstələrə belə təskinlik verərdi.82

14. Ümumi adətləri

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- sağ əliylə iş görməyi sevərdi. Ayaq-

qa bılarını geyinərkən əvvəlcə sağ ayağını geyərdi. 
Məscidə girərkən əvvəlcə sağ ayağıyla addım 
atar, əgər nə isə paylayacaq olarsa sağ tərəfində 
duranlardan başlayardı. Bir işə başlayacağı zaman 
“Bismillah” deyərdi. Paltarını da sağdan  geyinər, 
soldan çıxardardı. 

Həzrət Ənəs (r.a) deyir ki: “Rəsulullah -səlləl-
la hu əleyhi və səlləm- bir gün evimə gələrək su 
istədi. Mən də süd gətirdim. Peyğəmbərimiz içdi. 
Onun solunda həzrət Əbu Bəkr, qarşısında həzərt 
Ömər, sağ tərəfində də bir bədəvi oturmuşdu. Pey-
ğəm bərimiz südü içdikdən sonra həzrət Ömər qa bı 
həzrət Əbu Bəkrə uzatmaq istəyincə, Rəsuli-Ək-
rəm qabın sağında oturan bədəviyə verilməsini 
istəmişdi”83

82. Tirmizi, Tibb 35; İbn Macə, Cənaiz, 1
83. Buxari, Əşribə 18; Əbu Davud, Əşribə 19
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Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
əshabını künyələri ilə çağırar, uşağı olan qadınlara 
da künyələri ilə müraciət edərdi. Övladı olmayan 
qadınlara və uşaqlara da bir künyə84 verər və elə cə 
xitab edərdi. Beləliklə hər kəsin xətrini xoş edər-
di.85

84.    Künyə: Ad və ləqəbdən ayrı olaraq işlədilən və “əbu, ibn, bint, 
ümm” (ata, oğul, qız, ana) kimi kəlmələrlə ifadə edilən söz.
85. Bax. Əbu Davud, Ədəb 77, 78 

Xilqət baxımından peyəmbərimiz





İKİNCİ BÖLÜM

    B

PEYĞƏMBƏRİMİZİN 
İBADƏTLƏRİ VƏ 
ZÖHD HƏYATI





61

A. İBADƏTLƏRİ

Allahın tərbiyə etdiyi və davamlı olaraq 
ila hi nəzarət altında saxladığı şanlı 

Pey         ğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm- daim 
bir ibadət halı içində idi. Hər an Allahın rizasına 
mü      vafiq işlərlə məşğul olardı. Həyatı boyunca 
Allaha layiq şəkildə ibadətin necə ediləcəyini can-
lı şəkildə göstərib öyrətmişdir.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
fit  rə tən ibadəti sevər, gözünün nurunu, könlünün 
se vincini onda tapardı. Hətta Peyğəmbər olma mış-
dan əvvəl Məkkənin kənarındakı Hira mağarasında 
tək başına bir müddət ibadətlə məşğul olmuşdu.

Sevimli Peyğəmbərimiz, dərin mənəvi 
yaşayışı ilə ibadətdən böyük həzz və zövq alardı. 
Namaz qı larkən köksündən qazan qaynamağına 
bənzər hə yə canlı və coşqulu səslər çıxardı. 
Gecələr sübhə qə  dər namaz qılmaqdan ayaqları 
şişərdi. Gecələr tə  həc cüd namazı qılmaq ona 
vacib qılınmışdı. Çün ki Quranda: “(Ya Rəsulum!) 
Gecənin bir vax tı durub ancaq sənə xas olan 
əlavə (təhəccüd) na mazı qıl!”86 buyurulmuşdur. 

86. əl-İsra, 17/79
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Təhəccüd namazından sonra bir az istirahət 
edər, sübh azanı ilə təkrar oyanardı. Sünnə və na-
fi lə namazları fərz olan namazlardan qısa qılar, 
fərz namazlarda Qurandan uzun surələr oxuyardı. 
Gü norta və ikindi namazlarında sübh namazından 
daha qısa surələr oxuyardı. Buna baxmayaraq 
günorta namazının ilk rükətində otuz, ikinci rü kə-
tində on beş və ya iyirmi, ikindi namazında hər 
rü kətdə on beş ayə oxuduğu olurdu. 

Təhəccüd namazından başqa quşluq namazı 
ilə vitir namazı da ona vacib hökmündə idi.87 

Həzrət Peyğəmbər nizam və intizam peyğəm-
bəriydi. İbadət və zöhd həyatında da həddi aşmaz 
və ümmətini də bu mövzuda tərbiyə edərdi. Belə 
ki, Ənəs bin Malik (r.a)-dan rəvayət edildiyinə 
görə üç nəfər Rəsulullahın nafilə ibadətlərini öy-
rənmək üçün Peyğəmbərimizin xanımlarının ya-
nına gəldilər. Xanımları onun ibadət həyatını an-
ladınca, gələn şəxslər bu ibadətləri az gördülər 
və “Təbii, o, Peyğəmbərdir, onun gəlmiş-keçmiş 
bü tün xətaları bağışlanmışdır. Biz onun kimi ola 
bil mərik.” -dedilər. Onlardan biri: “Mən ömrümün 
sonuna qədər bütün gecə yatmayıb ancaq ibadətlə 
məşğul olacağam.” -dedi. Digəri: “Mən də həyatım 
boyunca gündüzlər oruc tutacağam və orucsuz bir 
gün də keçirməyəcəyəm.” -dedi. O biri də: “Mən 

87. İbn Hənbəl, I, 231
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də yaşadığım müddətcə qadınlardan uzaq duraraq 
əsla evlənməyəcəyəm.” -dedi. Bu hadisədən xəbər 
tutan həzrət Peyğəmbər, müsəlmanlıqdan artıq 
müsəlmanlıq yaşamağa qərar verən bu şəxsləri 
belə tənbeh etdi:

“Sizi xəbərdar edirəm. Allaha and olsun ki, 
mən sizin Allahdan ən çox qorxanınız və ona ən 
çox hörmət göstərəninizəm. Ancaq mən bəzən 
oruc tutur, bəzən tutmuram. Gecə həm namaz qılır, 
həm də yatıram. Qadınlarla da evlənirəm. Mənim 
sünnəmdən üz çevirən məndən deyil.”88

1. Zikrlə məşğuliyyəti

Allah-Təala, Quranda: “O kəslər ki, ayaq 
üstə olanda da, oturanda da, uzananda 

da Allahı xatırlarlar.”89 

“O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları 
Allahı zikr etməkdən yayındırmaz.”90 buyurur.

Quran təbliğçisi olan o böyük rəhbər,  bu əmr 
və sifətlərin ən gözəl və ən canlı örnəyi idi. 

Həzrət Aişə (r.anha) anamız bizə Rəsulullah 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-in ömrü boyunca heç 

88. Buxari, Nikah, 1; Müslim, Nikah, 5; Nəsai, Nikah, 4
89. Ali-İmran, 3/191
90. ən-Nur, 24/37
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bir an Haqqı tənzih və təqdisdən uzaq qalmadığını 
xəbər verir.  O, hər an Allahı zikr etməklə məşğul 
olardı. Oturarkən, yatarkən, gəzərkən, yatarkən, 
dəs  təmaz alarkən, evindən çıxarkən, məscidə ge-
dərkən, səyahət edərkən, düşmənlə mücadilə edər-
kən daim Allahı zikr edər, hər an Onun adını əziz 
tutardı. 

Allahın Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
insanları zikr etməyə sövq edərək belə buyururdu:

“İşlərinizin ən yaxşısı Rəbbinizin qatında ən 
təmiz, dərəcələrinizi ən çox yüksəldən, sizin üçün 
qızıl və gümüş infaq etməkdən və düşmənlə mü  ha-
ri bədən daha xeyirli əməl Allahı zikr et məkdir.”91

Əbu Said əl-Xudri, Peyğəmbərimizdən soruş-
du:

- Ya Rəsulallah, qiyamət günü Allah qatında 
dərəcəsi ən üstün bəndələr kimlər olacaq? Allah 
Rəsulu belə buyurdu:

“-Allahı çox zikr edənlər.”92

Allahın Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
üçün zikrlə məşğul olmaq insanları əsirlikdən qur-
tarmaqdan daha sevimliydi. Belə ki, o:

91. Tirmizi, Dəavat 6; Muvatta, Quran 24, İbn Hənbəl, V, 239, VI, 447
92. İbn Hənbəl, III, 75
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“Allahı zikr etmək üçün oturub günəş doğana 
qədər Onu təkbir, təhmid, təsbih və təfəkkür etmək 
mənə, İsmail övladından iki və ya daha çox köləni 
azad etməkdən daha sevimlidir.”93 

2. Allahdan qorxması

Həzrət Məhəmməd -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- peyğəmbərlərin sonuncusu, in-

san  ların ən mükəmməli və Allahın həbibi olduğu 
halda Allahdan o dərəcə qorxardı ki, bəzən “Məh-
şər günü halım necə olacaq?” buyurar və Allah 
qorxusundan mübarək gözlərindən yaşlar axardı. 

Bir gün Abdullah bin Məsud (r.a) ən-Nisa 
su rə sinin: “(Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (pey-
ğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və Səni də 
onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman (kafirlərin 
halı) nə cür olacaq?” məalındakı 41-ci ayəsini 
oxuyunca, Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm-in gözlərindən yaşlar axmışdı.94 

Şiddətli bir fırtına olduğu zaman narahat olar, 
nə qədər mühüm işi olursa-olsun, bir kənara qo-
yub tez qibləyə doğru dönər: “Ya Rəbbi, gəlməsi 

93. İbn Hənbəl, V, 255
94. Buxari, Fəzailul-Quran, 33; Ayrıca bax Ehya, II, 243 vd.
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gözlənən fəlakətlərdən sənə sığınıram.”95 deyərdi 
və fırtına sakitləşincə də həmd və səna edərdi.

Bir dəfə yenə belə şiddətli bir fırtına başlamış, 
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- narahat 
ol muş, həzrət Aişə (r.anha) onun nə üçün narahat 
olduğunu soruşduqda, o:

“Hud qövmünün məruz qaldığı aqibətə bizim 
də məruz qalmayacağımızı haradan bilirsən? Hud 
qov mü də bir bulud görmüş, bu bulud  bizim əra-
zi lərimizi sulayacaq, demişdilər. Ancaq  o bulud 
on ların həlakı olmuşdu.”96 buyurmuşdu.

Übey bin Kab (r.a) deyir ki:

Gecənin üçdə ikisi keçdikdən sonra Rəsuli-
Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

“Ey iman edənlər, Allahınızı xatırlayın. Alla-
hınızı zikr edin. Zəlzələ yaxınlaşır. Ondan sonra 
bir çox hadisələr olacaq. Ölüm bütün mahiyyəti və 
nəticələri ilə qarşınızdadır.”97 buyurdu. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-: 
“Siz mənim bildiyimi bilsəniz az gülər, çox ağla-
yarsınız”98 buyurardı. 

95. Tirmizi, Dəavat, 98
96. Əbu Davud, Ədəb, 113
97. Tirmizi, Qiyamə, 23
98. Buxari, Kusuf 2; Müslim, Salət 112; Nəsai, Səhv 102; Tirmizi, 
Zöhd 9; İbn Macə, Zöhd 19



67

3. Allah sevgisi

Peyğəmbərlər iki yol ilə insanları Allaha 
dəvət etmişdilər. Bir qrup Allahın cəlal 

və böyüklüyünü görərək insanları əzab və qəzəb 
ilə qorxudaraq  Haqqa  çağırmışdır.  Bunlara  
“Munzirin” deyilir. Həzrət Nuh (ə.s), həz rət Mu-
sa (ə.s) kimi. Di gər qrup isə Allahın cə mal və gö-
zəlliklərini gö rə rək insanları sevgi, eşq, mə həb  bət 
və cənnətlə müjdələyərək haqq yo  la dəvət et miş-
dilər. Həzrət Yəhya (ə.s), həz rət İsa (ə.s) kimi. 
Hər iki qrup da yaşadıqları döv rün eh tiyaclarına 
görə haqq yola dəvət üçün gön də  ril mişdilər. 
Peyğəmbərimiz -səlləllahu əley hi və səlləm- bu iki 
xüsusiyyəti bə  rabər səviy yə də şəx  sində toplayan 
bir pe y ğəm bərdir. Bu səbəblə Qur anda:

“(Ya Rəsulum!) Biz səni (möminlərə) haqq 
ilə (Quranla) müjdə verməyə və (kafirləri) qor-
xut mağa göndərdik.”99 buyurulur. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
Quran diliylə “gəlmiş və gələcək bütün günahları 
əfv olunduğu xəbər verilmiş”100 olmasına bax-
mayaraq ayaqları şişənə qədər qiyamda durar, 
gecə namazı qılar və bunu görən xanımları ona:

- Ya Rəsulallah, sən Allahın əfvinə nail olan 
bir peyğəmbərsən, özünü niyə bu qədər yorursan? 

99. əl-Bəqərə, 2/119
100. əl-Fəth, 48/2
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dedikərində Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- onlara cavab verərək:

“-Bu böyük nemətin şükrünü əda etmiş olmaq 
lazım deyilmi?”101 buyurardı. 

Bu hədisi-şərif, Peyğəmbərimiz -səlləllahu 
əley  hi və səlləm-in qulluq və ibadətinin Allahdan 
qorx maq təlaşı ilə deyil, Allah sevgisi və qul luq 
şövqüylə olduğunu göstərir. Çünki ona gö rə iki 
rükət namazın zövqü, dünyanın bütün zövq lə-
rindən üstün idi. Quranın ifadəsiylə bütün ina-
nan larda Allah sevgisi hər şeydən ucadır: “İman 
gətirənlərin Allaha məhəb bəti daha qüv vət-
lidir.”102

4. Allaha güvəni

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və 
səlləm-in siyəri oxunduğu zaman onun 

həyatında ən amansız fəlakətlərə, ən inadkar ən 
qəliz müsibətlərə məruz qaldığı halda ömründə 
zərrə qədər qorxu, təlaş, ya da ümidsizlik göstər-
mə diyi aydın görünür. Həzrət Məhəmməd -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm- Məkkədə yalnız və 
hi mayəsiz yaşadığı, bir çox fəlakətlərə məruz 
qal dığı Uhud və Huneyn qəzaları əsnasında ən 

101. Buxari, Təhəccüd 6
102. əl-Bəqərə, 2/165
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qorxulu təhlükələrlə qarşılaşdığı zaman, eyni 
iradə qüvvətini, eyni sarsılmaz əzmi nümayiş et-
dirmişdir. Əmisi Əbu Talib ona bu fikirdən vaz 
keçməsini söylədiyi vaxt:

“-Əmican, yalnız qalacağımı düşünmə! Haqq 
yalnız qalmaz. Bir gün gələr, ərəblər də, ərəb ol-
ma yanlar da qəbul edər!”103 buyurmuşdu. 

Bir gün əshabdan bir nəfərə:

“-And içirəm ki, bu dinin kamal dərəcəsinə qo-
vuşacağı gün çox yaxındadır. O zaman könüllərdə 
Allah qorxusundan başqa bir qorxu qalmayacaq-
dır.”104 buyurmuşdu. 

Hicrət əsnasında Qureyş onu öldürmək qərarı-
na gəlmişdi. Evi mühasirəyə alınan Rəsulullah 
-səl ləl  lahu əleyhi və səlləm- təlaşlanmadan, son 
də rə  cə sü kunətlə hərəkət edərək həzrət Əlini öz 
yerinə yatır mışdı. 

O gecə o yataq həyata keçirilməsi planlanan 
dəh  şətli bir cinayətə səhnə olacaqdı. Həzrət Əli 
böyük bir təslimiyyətlə bu əmri yerinə yetirmişdi. 
Rəsulullah da ölüm yatağını gül bağçasına çevir-
mə yə qadir olan Allah-Təalaya güvənir və gözü 
ar  xada qalmadan, əmin olaraq oradan ayrılırdı. 

103. Əsri-Səadət II, 53
104. e.ə., II, 54 (Buxaridən)
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Evi düşmənlər tərəfindən mühasirəyə alın mış 
Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- Rəb-
bi nin əmrinə boyun əyərək və Ona güvənərək 
özü  nün haqq Peyğəmbər olduğunu təsdiq edən 
Ya sin surəsinin ilk ayələrini oxuyaraq evindən 
ayrılmışdı. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
Nəcid qəzasından dönərkən əshab ilə birlikdə bir 
ağacın kölgəsində istirahət edərkən yorğunluqdan 
hamısı yatmışdılar. 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
qılıncı da ağacdan asılmışdı. Bu əsnada oradan 
keçən bir bədəvi bu vəziyyətdən istifadə edərək 
Pey ğəmbə ri miz -səlləllahu əleyhi və səlləm-i öl-
dür mək istəmişdi. Allahın Rəsulu oyandığında bə -
dəvinin qılıncı ilə üzərinə doğru gəldiyini gör müş-
dü. Bədəvi əda ilə:

- İndi səni mənim əlimdən kim qurtaracaq? 
-dedi. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

“-Allah!” -dedi. Elə bu vaxt bədəvinin əlindəki 
qılınc yerə düşdü.105 Onun Allaha olan təvəkkül və 
etimadı belə idi.

105. Əsri-Səadət, II, 55
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5. Səbri və şükrü

Onun həyatı, bütün ilahi əmrləri nöqtəbə-
nöqtə yerinə yətirdiyinin şahididir. O, 

fəlakətlərə, məğlubiyyət və müsibətlərə səbir edər, 
lütf və nemətə qovuşduqda da şükür edərdi. Rəsuli-
Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- bu iki vəsfi 
bərabər olaraq yerinə yetirirdi. Əshabdan bir nəfər 
bir gün ən böyük müsibətlərə kimlərin məruz qal-
dığını soruşdu. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əley  hi 
və səlləm- belə buyurdu:

“-Hər cür müsibətə hamıdan çox peyğəm-
bər   lər məruz qalırlar. Digər insanlar da mənəvi 
də rəcələrinə görə imtahana və müsibətə düçar 
olarlar.”106

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in həyatı bu ifadəyə uyğun idi. O, bütün pey ğəm -
bərlərin ən öndə gedəni olduğu kimi, eyni za man-
da ən çox fəlakət və müsibətə məruz qalanı idi. 
Onun həyatını tədqiq edənlər başdan-başa əzab və 
əziyyətlərlə dolu olduğunu görərlər. Quran ona sə-
bir etməyi əmr edir:

“(Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm sa-
hib ləri olanların səbir etdiyi kimi, sən də (Allah 
yolunda çətinliklərə, əziyyətlərə) səbir et.”107 

106. Tirmizi, Zöhd 57; İbn Macə, Fitən 23; Darimi, Riqaq 76 
107. əl-Əhqaf, 35
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O da bütün çətinliklərə qarşı Allaha sığınaraq 
səbir etmişdi.

İnsan müvəqqəti fəlakətlərə, müəyyən sarsın-
tı lara dözə bilər. Ancaq bir-birinin arxasınca gələn 
fəlakət və müsibətlərə dözmək çox çətindir və hətta 
imkan xaricindədir. Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu 
əleyhi və səlləm- hicrətdən əvvəl Məkkədəki on 
üç ili əzab-əziyyət, fəlakət və müsibətlər içində 
keçirmişdi. Məkkə və Taifin qatı qəlbli azğınları 
on üç il onu ələ saldılar. Onu müxtəlif işgəncələrə 
məruz qoydular, hər cür təhqir və haqsızlığa belə 
baş vurdular. Bütün bu ağlagəlməz çətinliklərə, 
ancaq Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
kimi böyük bir şəxsiyyət sinə gərərək səbir edə 
bilərdi. 

Böyük işlərin öhdəsindən gəlmiş dahilər, 
ko  mandan və fatehlər bu müvəffəqiyyətlərini öz 
ağıl, fərasət və elmləri sayəsində qazandıqlarını 
id dia edərlər. Ancaq Allaha yaxın olanlar bu 
müvəffəqiyyətlərin onlara Allahın bir lüt fü oldu-
ğu nu bilər və Ona həmd edərlər. Peyğəm bə ri miz 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- də bir nemət və bir 
qalibiyyətə nail olduqda dərhal şükür səcdəsinə 
qa panardı. Məkkənin fəthi əsnasında Zituva de-
yilən yerə çatdıqları zaman Allah-Təalanın onu 
mü vəffəq qıldığını görmüş və üzərində olduğu 
hey vanının belindəcə səcdəyə qapanmışdı. 

A
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B. ZÖHD HƏYATI

Zöhd dünyaya və dünya mənfəətinə dəyər 
verməmək, dünya sevgisini könüldən 

çıxarmaq deməkdir. Allah Rəsulu dünyanı kön-
lündən çıxardığı üçün çox sadə bir həyat yaşayardı. 
Tapdığını yeyər, əlində olanı geyər və yerdə 
oturmaqdan belə çəkinməzdi. Vəfat etdiyi ərəfədə 
İslam dövlətinin hüdudları Ədəndən Suriyaya qə-
dər yayıldığı halda onun paltarında iki dənə ya maq 
vardı. 

Bir dəfə Peyğəmbərimiz, həzrət Əlinin evinə 
də vət edilmişdi. Evdə həzrət Fatimənin divarları 
pər dələrlə bəzədiyini görmüş, yemək yemədən geri 
dönmüşdü. Həzrət Əli, “nə üçün geri döndüyünü” 
soruşanda, o:

“-Bəzənmiş yerə girmək bizə yaraşmaz!”108 
-deyə buyurmuşdu. 

Yenə bir səfərdən qayıtdığı zaman həzrət Aişə 
(r.anha)-nın tavanı örtülərlə bəzədiyini görəndə 
bun ları çıxartdırmışdı. 

Bir dəfə də ona ipəkdən bir paltar hədiyyə 
edil  miş, o da bunu geyinərək namaz qıldırmış, la-
kin namazdan sonra:

108. Əsri-Səadət, II, 90
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“-Təqva sahibi olanlar belə paltar geyinmə-
məli dir.”109 -deyərək çıxarmışdı.

İbn Məsud (r.a) deyir ki, “Bir gün Rəsuli-Ək-
rəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in otağına gir dim. 
Həsir üzərində yatmış, həsir də mübarək vü cu dun-
da iz salmışdı.

- Ya Rəsulallah! Həsirin üzərinə bir örtü 
sərəkmi?, -dedim.

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-: 

“-Dünya ilə o qədər əlaqəm yoxdur. Onunla 
mən, ağac altında bir qədər istirahət etdikdən 
son   ra oranı tərk edib gedən bir yolçu kimiyəm.”110 
-buyurdu.  

Həzrət Məhəmməd -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-in məktəbi zöhd və qənaət məktəbidir. Bu 
məktəb, bütün gününü bir dirhəmlə keçirə bilən, 
Allahı və Onun bəndələrini razı edərək ölkə və 
məmləkətlər idarə edən böyük idarəçi valilər və 
vəlilər yetişdirmişdir.

İbn Hişamın Zeyd bin Əsləm (r.a)-dan rəvayət 
etdiyinə görə Allah Rəsulu Üseyd oğlu Attab (r.a)-ı 
Məkkəyə vali təyin etmiş və maaş olaraq gündə 
bir dirhəm təyin etmişdir. 

109. Buxari, Libas 12
110. Tirmizi, Zöhd 44 
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Yeni vali xalqa bir xütbə oxuyaraq dedi ki:

- Ey insanlar! Allah bir kimsənin ehtiyacını 
həll etdi. Rəsulullah mənə gündə bir dirhəm verir. 
Mənim heç kimin hədiyyəsinə ehtiyacım yoxdur.

Bu xütbədə söylənən sözlər bizə, minimum 
keçimini bir dirhəmlə təmin edən və bununla kifa-
yətlənərək həyatını daha ülvi bir ideyaya bağlamaq 
istəyən dahi insanı göstərir. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
bir gün məsciddən çıxarkən həzrət Əbu Bəkr və 
həz rət Ömər (r.anhuma) ilə qarşılaşdı və onlara nə 
üçün burada durduqlarını soruşdu. Onlar da “ac-
lıq dan” dedilər. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və 
səl ləm-:

- Mən də acam, -dedi.

Üçü birlikdə Əbu Heysəm (r.a)-ın evinə get-
dilər. Əbu Heysəm (r.a), gələn qonaqlara bir qo-
yun kəsdi. Xurma ağacına asılı olan içməli su dan 
gə tirdi. Süfrə ətrafinda oturdular, yemək ye dilər 
və su içdilər. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-: 

- Bu gün yediyimiz yeməkdən də sorğuya çəki-
ləcəyik,111 -buyurdu.

111. Bax. Əbu Davud, Ətimə 54; Tirmizi, Zöhd 39
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Çox sevdiyi qızı həzrət Fatimə (r.anha) da 
kasıb lıq içində yaşayar, əli ilə dəyirmanda un üyü-
dər, quyudan su çıxarardı.  Hətta bu çətinliklər sə-
bə biylə əlləri qabar-qabar olurdu. Bir gün həzrət 
Pey ğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm-dən xahiş 
edərək kömək üçün əsirlərdən birini istədi. Ancaq 
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- bu xahişi 
qəbul etmədi və həzrət Əli (r.a)-a belə buyurdu:

“-Əshabi-suffə belə fağırlıq içində yaşayarkən 
siz bunu necə istəyirsiniz?”112

Utbə oğlu Avn deyir ki: 

Zənginlərlə oturub-durur, yoldaşlıq edirdim. 
Mənim paltarımdan və ya miniyimdən daha yaxşısı 
olanlara baxıb, könlüm onlara meyil edirdi. Buna 
görə də məndən dərdli kimsə yox idi. Nəhayət Rə-
su lullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in “Sizdən 
biri ya radılış və mal baxımından özündən üstün 
olan birini görəndə, bir də özündən aşağı olana 
baxsın. Bu Alla hın üzərinizdəki nemətlərini kiçik 
görməməyiniz üçün dür.” -buyurduğunu eşitdim və 
rahatlıq tapdım. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
dün   ya nemətlərinə tamah salmazdı və belə bu yu-
rardı: 

112. Əsri-Səadət, II, 79
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“İnsanoğlunun bu dünyada möhtac olduğu 
şey lər: yaşayacağı bir ev, geyəcəyi bir paltar, özü-
nə kifayət edəcək yemək və sudur.”113

Yenə Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
və əshabına görə zənginlik və fağırlığın ölçüsü bu 
hədisi-şərif idi:

“Kim mal və canından əmin, bədəni cəhətdən 
sağlam və bir günlük yeyəcəyə sahib olarsa, san ki 
bütün dünya onun olmuş kimidir.”114 

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
əs  habına və bütün insanlara öyrətdiyi zöhd və qə-
na ət budur.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
zən     ginlik və sərvətdən qorxduğu qədər fağırlıqdan 
qorx maz, boş yerə pul yığmağı heç sevməzdi. o:

“Borc ödəmək məqsədindən başqa evində iki 
qı zılın yanına üçüncüsünü əlavə etmədiyini...”115 
deyər di.

Əbu Umarətul-Ənsari (r.a) nəql edir:

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in yanında dünyadan bəhs edildi. Peyğəmbərimiz 
-səl ləllahu əleyhi və səlləm- buyurdu ki:

113. Bax. Tirmizi, Zöhd 30
114. Tirmizi, Zöhd 34
115. Buxari, Zəkat 4; Müslim, Zəkat 24
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“Duymursunuzmu? Eşitmirsinizmi? Bəzazə 
(ge yim və zinətdə ölçülü olmaq) imandandır. Sadə 
geyinmək imandandır.”116

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-
ye məsində də zöhd və qənaət əhli idi. Rəsulullah 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-:

“İnsan oğluna belini doğruldacaq qədər bir 
neçə loğma kifayətdir.”117 -buyurmuşdur.

Rəsuli-Əkrəmin yanında on il boyunca heç 
ayrılmadan xidmət edən Ənəs (r.a) deyir ki:

“-Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
üçün yuxa, çörək bişirildiyini və onun üçün xüsusi 
ha  zırlanmış süfrə üzərində yemək yediyini heç 
görmədim.”

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
zöhd anlayışı belə idi:

“Dünyada zöhd halalı haram qılmaq və malı 
tələf etmək deyil. Ancaq zöhd, Allahın əlində ola -
na öz əlində olandan daha çox güvənmək, mal 
varlığından bir müsibətə düçar olduqda ge dən mal-
dan çox, müsibətin savabına könül bağ la maqdır.”

Qurduğu dövlət dünyanın ən qüdrətli dövləti 
səviyyəsinə gəldiyi və o özü bu dövlətin zahirən 

116. Əbu Davud, Tərəccül 2; İbn Macə, Zöhd 14
117. İbn Macə, Ətimə50
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və batinən lideri olduğu halda yenə yaşayışında 
heç bir dəyişiklik olmamış, yenə də dünyaya 
dəyər verməmişdir. Yerdə oturar, çox vaxt altına 
mindər belə qoymazdı. Zənginlikdən çox fağır 
olaraq yaşamağı sevər, səhərə qədər aclıqdan 
beli bükülsə də, ertəsi gün yenə oruc tutmaqdan 
vaz keçməzdi. “Mənim üçün dostlarım “ulul-
əzm” peyğəmbərlərə qovuşmaqdan, onların səbir 
etdiklərinə səbir etməkdən daha şərəfli bir şey 
yoxdur.” buyurardı. Fağır və zahidanə yaşayışı, 
lazımi qədər malı olmadığı üçün deyil, dünyaya 
dəyər verməməyindəndi.

T
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A. ÜSTÜN ƏXLAQI

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- üstün əxlaqı tamamlamaq üçün 

gön     də rilmişdir. Onun ən gözəl əxlaq nümunəsi ol -
duğu Quran diliylə xəbər verilmişdir.118 Onun əc-
dadı da insanlığı kamala çatdırmaq və doğru yo lu 
göstərmək ilə vəzifələndirilmiş, həyatları qü sur -
suz, könülləri pak, qəlbləri günah ləkəsindən uzaq 
hidayət elçilərinə və mürşidlərinə bağlı in san lardı. 
Bu mürşidlərin həyatı hər yönündən bə şər hə ya-
tının ən mükəmməl nümunələridir. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
özü nü Allah-Təalanın tərbiyə etdiyini söyləmiş-
dir.119 Bu ifadə Peyğəmbərimizin necə böyük bir 
əx laqi kamilliyə sahib olduğunu aydın göstərir. O, 
söylədiyini əvvəlcə öz nəfsində və şəxsiyyətində 
tətbiq edən bir nəsihətçi idi. Başqalarına izah edib 
öyrətdiyi ədəb və əxlaqi əsasları ən mükəmməl 
şəkildə yaşayardı. 

Həyatının ən məhrəm sirlərinə vaqif olan xa-
nım ları həzrət Aişə və həzrət Xədicə analarımızdır. 

118. əl-Əhzab, 33/21; əl-Qələm, 68/4
119. Bax. Kəşful-xəfa, I, 70
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Həz rət Aişə (r.anha): “Onun əxlaqı Quran idi.”120 
deyir. 

Həzrət Xədicə (r.anha) da ilk vəhy anında hə  -
yəcanlanan Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-ə üstün əxlaqi xüsusiyyətlərini sayaraq belə 
təs kinlik verməyə çalışmışdı:

“-Allah səni əsla utandırmayacaqdır. Çünki 
sən qohumluq bağına diqqət göstərər, borcluların 
bor cunu verər, kasıblara kömək edər, qonaqlara 
hörmət edər, doğrunu müdafiə edər və möhtac 
olanlara yardım edərsən.”121

Bu ayeyi-kərimə onun şəfqət və mərhəmətini 
belə dilə gətirir:

“Əgər kobud, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, 
on  lar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər.”122

Yenə həzrət Aişə (r.anha) anamız onun haq-
qın da bunları söyləyir:

“Həzrət Peyğəmbər heç kimsəni incitməzdi. 
Özünə qarşı pislik edənlərə pisliklə qarşılıq ver-
məzdi. Özünə qarşı edilən pisliklərə göz yumar və 
əfv edərdi. Kiminsə haqqında iki fikirdən birini 
seçəcək olsaydı günaha düşməmək şərti ilə ən 

120. Müslim, Müsafirin 139; Əbu Davud, Tətavvu 26
121. Buxari, Bədül-vəhy 1
122. Ali-İmran, 3/159
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şəfqətli olanı seçərdi. İlahi əmrlərə qarşı üsyan 
edən lərə layiq olduqları cəzanı verərdi.”123 

Allahın Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
heç bir müsəlmanı adı ilə lənətləməmiş, heç bir 
qadını, kölə, cariyə, xidmətçi və heyvanı döy mə-
mişdir. Heç bir şəxsin də haram olmayan istəyini 
rədd etməmişdir. 

Həzrət Əli (r.a) Peyğəmbərimiz -səlləllahu 
əley hi və səlləm-in əmisinin oğlu və kürəkəni 
idi. Onun yanında böyümüş və peyğəmbərliyin 
əvvəlindən Peyğəmbərimizin vəfatına qədər iyir-
mi üç il onunla bərabər olmuşdu. Bir gün, oğlu  
Hüseyn (r.a) ondan babasının əxlaqını anlatmasını 
istəmişdi. O da, belə cavab vermişdi:

- Həzrət Peyğəmbər gülər üzlü, gözəl xasiy-
yətli, yumşaq qəlbli idi. Heç vaxt kobudluq və 
sərtlik etməmişdir. Onun ağzından heç bir nalayiq 
kəlmə çıxmazdı. Başqalarının hərəkət tərzini tən-
qid edib ayıblamaz, sevmədiyi bir hərəkət və ya 
hadisə qarşısında bir söz söyləməz, belə bir hə-
rəkət edən adam öz hərəkət tərzini bəyənilib təs-
diqlənməsini istəyəcək olardısa Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- onu qınamadan, qəl-
bini qırmadan bundan vaz keçirər, ya da sükut 
edə rək qarşısındakına məmnun qalmadığını hiss 

123. Buxari, Hüdud 10; Müslim, Fəzalilun-Nəbi, Əbu Davud, Ədəb, 5
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etdirərdi. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
öz adına üç şeydən çəkinərdi:

1. Münaqişə və mübahisəyə girməkdən,

2. Lazım olduğundan artıq söz söyləməkdən,

3. Özünü maraqlandırmayan işlərlə məşğul 
olmaqdan.

Ümməti adına da üç şeydən çəkinərdi:

1. Hər hansı bir şəxsi tənqid etməkdən,

2. Hər hansı bir şəxsi təhqir etməkdən, 

3. Başqalarının sirlərini öyrənməyə çalışmaq-
dan.124 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
bütün işlərini, xidmətlərini müəyyən etmiş, təsbih 
və ibadət zamanlarını ayırmış, yuxu və istirahət, 
qonaq və ziyarətçilərin qəbul saatlarını təsbit 
etmişdi.

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- heç 
kimə qarşı tərzini dəyişdirməzdi.

Əgər bir kimsə onun arzu etmədiyi bir hərə-
kət etsəydi, o şəxsi adı ilə tənbeh etməz, “bə zi-
ləri belə-belə edir” deyər, bu kimi sözlərlə bə-
yənmədikləri adətləri tənqid edər, bu surətlə heç 

124. əş-Şəmailul-Məhəmmədiyyə, 277-278
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ki mi incitmədən, heç kimin başqalarının yanında 
al çalmasına meydan vermədən nəsihətlər edərdi. 

Görmədiyi zaman səhabələrini xəbər alar, 
“Niyə gəlmədiklərini”, “harada olduqlarını” 
soruşub araşdırardı. Əshabını bezdirməməyə son 
dərəcə səy göstərərdi. Hərəkətlərində orta yolu 
seçərdi. Haqq və hüquqda hamı onun gözündə 
bərabərdi. Onun yanında tək üstünlük səbəbi vardı, 
o da təqva idi.125 Ona yaxın oturanlar ümmətin 
seçilmişləriydi. Yanında dərəcə baxımından ən 
böyük olanlar bir-birinə yardım edənlər və bir-
birini qoruyanlardı.     

e

125 İbn Hənbəl, V, 158

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri
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B. ÜSTÜN VƏSFLƏRİ

1. Əzm və cəsarəti

Allah-Təala, Quranda  peyğəmbərlərini 
məd h edərkən onlar haqqında: “əzm 

sa hi  bi pey ğəm bərlər” buyurmuşdur. Peyğəmbər-
lə rin sonun cusu olan həzrət Məhəmməd -səlləl  la-
hu əleyhi və səlləm- bu sifətə kamalıyla layiq və 
sa hib di. On üç il davam edən əzab və haqsızlıq 
dövrləri onun əzm və cəsarətini əsla sarsıtmamışdı. 

Məkkənin öndə gələnləri ona tətbiq etdikləri 
zülm və haqsızlıqdan yorulduqları vaxt ona Ərə-
bistanın hökmdarlığını, zənginlik və ən gözəl 
qa dınlarını təklif edərək bu dəvətdən vaz keç mə-
sini söyləmişdilər. Onlar bütün bu şirnik ləndirici 
vədlərin bir fayda verəcəyini zənn edirdilər. 
Əslində bu vədlər ən qətiyyətli insanı belə sar-
sıdar, mübarizəsindən vaz keçirərdi. Ancaq o, 
bun lara aldanmamış, bütün cəzbedici vədlərə fikir 
ver məmişdi. Bu şərtlərdən sonra əmisi Əbu Talib 
onu himayəsindən məhrum edəcəyini bildirdiyi 
za man, onun göstərdiyi əzm və cəsarət bəşər 
tarixində misli görünməmiş bir örnəkdir:
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“- Əmican! Bir əlimə ayı, bir əlimə də günəşi 
qoysalar mən yenə də bu davadan vaz keçmərəm!”126

Ömrü boyu müşriklərə və digər qeyri-müsəl-
manlara qarşı mübarizəsində əzm və cəsarətin ən 
gözəl nümunələrini sərgiləmiş, orduları sayca az 
olmasına rəğmən, çox saydakı müşrik ordularını 
əzm və cəsarətləri sayəsində pərişan etmişdi. 

2. Şücaət və qəhrəmanlığı

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
yüksək şəxsiyyətinə layiq bir şücaət və 

qəhrəmanlıq nümunəsi idi. 

Məkkə müşriklərinin evini mühasirəyə alıb 
içə ridən çıxar-çıxmaz canına qəsd etməyə hazır 
ol duq ları hicrət zamanında az da olsa qorxu hissi 
ke  çirmədən qapısını açıb, müşriklərin üzərinə 
tor paq səpərək və Yasin surəsinin ilk ayələrini 
oxuyaraq çıxıb getmişdi.127 Sevr mağarasında Əbu 
Bəkri “Qorxma Allah bizimlədir!”, deyə təsəlli 
etmişdi. 

On yeddi yaşında əmisi ilə birlikdə Yəmən 
səfərinə çıxmışdı. Bir vadidə azıb qaçmış vəhşi 
bir dəvə gördülər. Gənc yaşdakı Məhəmməd -səl-

126. Əsri-Səadət, II, 100
127. İbni Hişam, Sirə, III, 173-174 
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ləllahu əleyhi və səlləm- dərhal dəvənin qarşı sı na 
gəlib onun ovsarından tutmuşdu.

Həzərt Əli (r.a) nəql edir:

- Bədirdə savaş şiddətlə davam edərkən bəzən 
biz Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
arxasına sığınırdıq. O, hamımızdan çox cəsurdu. 
Düş mən cəbhəsinə ən yaxın yerdə o savaşırdı.128 

Huneyn savaşında düşmənin hücumu qar-
şısında İslam ordusu geri çəkilmək məc bu riy yə-
tində qalmışdı. Ancaq Allah Rəsulu -səl ləllahu 
əley hi və səlləm- öz mövqeyində qalıb savaşmaqla 
yanaşı, fürsət tapdıqca heyvanını irəli sürmüş, 
düş mən hər tərəfdən onu hədəf almışdı. O savaşda 
iştirak edən Bəradan:

“- O gün sən də geri çəkilənlər arasında idin-
mi?” -deyə soruşulanda:

“- Bəli, mən də geri çəkilənlər arasında idim. 
La kin şahidlik edirəm ki, həzrət Peyğəmbər -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm- yerindən bir addım belə 
ge ri durmadı. Savaş qorxunc bir yanğın kimi ya-
yıldığı zaman hamımız Rəsulullah -səlləllahu 
əley hi və səlləm-in ətrafına sığındıq. Onun yanın-
da durmaq ən böyük cəsarət qaynağımız idi.” 
-demişdi.129 

128. İbn Hənbəl, I, 126
129. Müslim, Cihad 28



91

Həzrət Ənəs bin Sabit (r.a) nəql edir:

- Bizim hamımızın ən cəsuru həzrət Peyğəmbər 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- idi. Bir gün Mədinədə 
düşmənin şəhərə girdiyi xəbəri yayılmışdı. Hamı 
müdafiəyə hazırlaşırdı. Ancaq Rəsuli-Əkrəm dər-
hal hərəkət edərək yəhərlənməsini belə gözlə mə-
dən bir atın üzərinə sıçramış, şəhərin hücuma mə-
ruz qaldığı söylənən səmtinə getmişdi. Allah Rə-
sulu hər tərəfi təftiş etdikdən sonra geri dönmüş 
təlaşa heç bir səbəb olmadığını bildirərək insanları 
təsəlli etmişdi.130

Qüreyş qəbiləsinin ona və onu himayə etdi-
yi üçün əmisinə qarşı elan edib üç il müddətində 
amansızlıqla davam etdirdikləri boykota qarşı 
evində namaz qılmağa və açıqdan Kitabullahı 
oxumağa davam edərək feilən düşmənə cavab 
verməsi, dostlarını işgəncə və ölüm qorxusundan 
Həbəşistana hicrətə göndərib Məkkədə zülmlərə 
tək başına səbir etməsi, onu himayə edən əmisi 
Əbu Talibi və bundan az vaxt sonra sevimli xanımı 
həzrət Xədicə (r.anha)-nı itirib bütün dostlarının 
Yəsribə (Mədinəyə) köçdüyü və Məkkədə demək 
olar ki, yalnız qaldığı halda hər gün Kəbəyə 
gedərək ibadət etməyə və Quran oxumağa davam 
etməsi onun şücaət və qəhrəmanlığının misilsiz 
nümunələri idi.

130. Buxari, İbn Hənbəl, III, 185; İbn Sad, Təbəqat, I, 373

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri



PEYĞƏMBƏRİMİZ və GÜNDƏLİK HƏYATI 

92

Peyğəmbərimizin şücaəti ilə birlikdə bir də 
“nəcdət” sifəti vardı. “Nəcdət” qorxu və dəh şət 
yer lərində, fövqəladə hallar qarşısında səbir və sə-
bat göstərmək, təşvişə düşərək özünü itir mə  mək-
dir. Məkkədə Qüreyş müşrikləri evini müha si rəyə 
alıb, öldürmək üçün qılınclarını qın larından çıxar-
dıqları vaxt o, heç bir qorxu hiss et mədən qa pını 
açmış, müşriklərin üzərinə torpaq sə pib, Yasin su-
rə sinin ilk ayələrini oxuyaraq qarşılarından ke çib 
getmişdi.

3. Haqq və doğruluqda səbatı

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- xilqət və fitrət baxımından bö-

yük bir insan olaraq yaradılmışdı. Hələ kiçik yaş-
larından etibarən yaşadığı cəmiyyətin tanrı olaraq 
si tayiş etdikləri bütlərə sitayiş etməmiş və onlara 
nifrət bəsləmişdi. Gənc yaşlarında fəziləti o qədər 
ba riz idi ki, Qüreyş qəbiləsinin ən zəngin qadını 
ona evlənmə təklif etmişdi. 

Onun gözəl xüsusiyyətlərinin ən dəyərlisi və 
ya şadığı müddətcə bağlı qaldığı təməl əsas lar dan 
biri Haqda davam və səbat etməsiydi. Onu hi-
ma yə etdiyi üçün ölümlə təhdid edildiyi, Qü reyş 
tərəfindən qorxudulduğu vaxt əmisi Əbu Ta li bin 
mübarizəsindən vazkeçməsi üçün təkidlə yal-
var dığı Allahın Rəsulun dan eşitdiyi cavab rədd 
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və gözyaşlarından ibarət idi. Ətrafında təlatümlü 
fır tınalar qopan Allah Rəsulu haqq sevgisinin, 
imanda səbatın nümunəsi olaraq bütün olanlara 
sə birlə sinə gərirdi. 

Bir dəfə Kəbənin yanında Ütbə bin Rabiə 
onun  la qövmü adına belə danışdı:

- Ey qardaşımın oğlu, sən aramızda geniş əha-
tən, əsil soyunla mümtaz bir şəxssən. Qöv mü nün 
başına müşkül bir iş açma. Bununla onlar ara sına 
ayrılıq saldın. Bütlərimizə qarşı hərb elan etdin. 
Ata larımızın dinlərinə qarşı çıxdın. İndi məni 
dinlə, sənə bəzi şeylər söyləyəcəyəm, bəlkə söy-
ləyəcəklərimin bir qismini qəbul edərsən, -dedi.  

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:

- Söylə, ey Əbal-Vəlid! -dedi. Ütbə:

- Gətirdiyin din sayəsində mal əldə etmək 
istəyirsənsə səni mallarımızla zəngin edək. Əgər 
şan-şöhrət istəyirsənsə səni qövmümüzə rəis təyin 
edək. Əgər sənə gələn qurtula bilmədiyin bir sehr 
isə, səni yaxşılaşıncaya qədər müalicə etdirək, 
-dedi.

Ütbə sözlərini bitirdikdən sonra Rəsuli-Əkrəm 
-səllallahu əleyhi və səlləm- Fussilət surəsinin ilk 
ayələrini oxuyaraq cavab verdi:

“Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla! 
Ha, Mim! (Bu Quran) mərhəmətli, rəhmli 

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri
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(olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir. Ərəbcə 
Quran olaraq (onu) bilən bir qövm üçün ayələri 
müfəssəl izah edil miş bir kitabdır. (Bu Quran) 
həm (möminlərə Cən nətlə) müjdə verəndir və 
həm də (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan. 
On ların (Məkkə əh linin) əksəriyyəti (Qurandan) 
üz döndərib (onu) din ləməzlər.”131

Ruhunu dolduran Haqq onun ən uca məqsədi 
olmasaydı, ona düşmən olan qövmünün belə tək-
lifləri onların istəklərini yerinə yetirməyə, tan rı la-
rına və dinlərinə qarşı başlatdığı inqilabı bitir məyə 
kifayət edən bir səbəb olardı. 

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
qəh  rə manlıq meydanında haqq üzrə səbatın və in-
san ları yalnız Allaha bəndə və öz aralarında qardaş 
ol mağa dəvətin müstəsna nümunəsidir.

4. Təvazösü

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- tə vazösü səbəbiylə hər sinif insanla 

gö rü şər, dərd lərini dinləyər, dəvətlərinə gedərdi. 
Fa  ğırlar və kö lələrlə yemək yeyər, öz işlərini özü 
gö rər, ən kasıb və pərişan insanlar arasında otu-
rardı. 

131. Fussilət, 41/4
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Bir gün hüzurunda bir bədəvinin titrədiyini 
görən Allahın elçisi:

“- Qardaş, titrəmə! Mən bir kral deyiləm. 
Qü reyşdən quru çörək yeyən bir qadının oğlu-
yam!”132 -demişdi.

Abdullah bin Əvfa (r.a) Rəsuli-Əkrəm -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm- “dullarla, biçarələrlə bir-
likdə yürüməkdən və onların işlərini görməkdən 
çəkinməzdi.” -demişdi.

Bir gün bir adam ona:

- Əfəndimiz! Ən xeyirlimiz! Ən xeyirlimizin 
oğlu! deyə xitab etmişdi. O da:

- Ey insanlar! Allahdan qorxun, şeytana uy-
ma  yın. Mən yalnız Abdullahın oğlu Məhəm mə-
dəm, Allahın quluyam. Bir də Allah-Təala məni 
pey ğəmbərliklə şərəfləndirdi. Mənə bundan artıq 
tə zim göstərməyinizi istəmirəm,133 -demişdi.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
təvazö və alçaqkönüllülüyünü məşhur Xatəmi-
Tainin oğlu Adiy (r.a)-dan dinləyək:

Adiy, Mədinədə ehtişamlı bir məliklə qarşı la-
şacağını zənn edirdi. Deyir ki:

132. İbn Macə, Ətimə 30
133. Əbu Davud, Ədəb 10
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- Mədinə məscidində həzrət Məhəmməd -səl-
lallahu aleyhi və səlləm-in yanına gəlib salam 
verdim.

“- Bu şəxs kimdir?” -deyə soruşdu. Mən:

- Xatəmin oğlu Adiy, -dedim.

Ayağa qalxıb məni evinə apardı. Vallah, 
bu nu mənə bilavasitə özü və şüurlu olaraq edirdi. 
Yolda yaşlı və zəif bir qadın onun yanına gəldi və 
dayandı. Sözü bitincəyə qədər qadını dinlədi. Mən 
öz-özümə, vallah bu məlik deyil, dedim. Sonra 
evə çatdıq. İçi lif ilə dolu dəridən bir yastıq alaraq 
mənə uzatdı və:

- Buyur, bunun üzərində otur, -dedi. Mən:

- Xeyr, siz oturun, -dedim. O:

- Xeyr, siz! -deyə təkrar etdi, oturdum. Özü 
də quru yerə oturdu. Mən yenə öz-özümə, vallah 
bu bir məliyin edəcəyi iş deyil, -dedim. Sonra sözə 
baş ladı və belə dedi:

- Hə, Xatəm oğlu Adiy! Sən Rəqusisən, elə de-
yil mi? -dedi.

- Bəli, -dedim. 

- Sən qövmündən qənimətin dörddə birini al-
mır  sanmı? -dedi. 

- Bəli, alıram! -dedim. 



97

- Elə bu, sənin dininə görə sənə haramdır, 
-dedi.

Bəli, həqiqətən də elə idi. Bu sözdən sonra 
ba  şa düşdüm ki, o, göndərilmiş haqq peyğəmbərdir. 
Çünki o, heç kəsin bilmədiyini bilirdi.

Sonra Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
sözlərinə belə davam etdi:

“-Ey Adiy! Bəlkə səni bu dinə girməkdən çə-
kin  dirən səbəb, tərəfdarlarını ehtiyac içində gör-
məyindir. Vallah, onların sərvəti yaxın vaxtlarda 
çox artacaq. Bəlkə də onların düşmənlərinin çox  -
luğunu görməyin sənə əngəl olur. Vallah, tez  liklə 
bir qadının dəvə üzə rində qorxmadan ta Qa di-
siyyədən bu evi (Kəbəni) ziyarət üçün yo  la çıx dı-
ğını eşidəcəksən! Bəlkə də səltənəti və məm lə kət-
lər idarəsini başlarında görməyin sənə mane olur. 
Allaha and olsun ki, yaxında Babilin ağ köşk-
lərinin müsəlmanlar tərəfindən fəth edildiyini eşi-
də cəksən.” -dedi. 

- Bunları eşidincə müsəlman oldum. 

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm- örtüsünə bürünmüş gənc bir qızdan daha 
utan   caqdı. Son dərəcə həyalı olduğu üçün ömründə 
heç bir adamı tənqid və təhqir etməmiş, gəzərkən 
sü  kunətlə yerimiş, heç bir zaman qəhqəhə ilə gül-
mə mişdir.

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri
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O dövrdə Ərəbistanda və digər ölkələrdə ədəb 
və həyaya riayət edilməz, ərəblər lüt-üryan yu yu-
nar, hətta çılpaq halda Kəbəni tavaf  edərdilər. 
Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- bu 
utan c    verici davranışlardan iyrənirdi. Hətta buna 
görə toplu halda olan hamamlarda yuyunmamağı 
əmr etmişdi. Lakin fitə geyərək hamamlarda yu -
yun mağa icazə verilmişdir. Ancaq bu icazə qa dın-
lara verilməmişdir. 

Allah Rəsulu həyası səbəbiylə camaat içə-
ri sində, qələ bəlik yerlərdə, bazarlarda yük sək 
səs lə da nış maz dı. Xoşa gəlməyən sözlər söy lə-
məz di. Yenə həyası səbəbiylə heç kimin üzünə 
da vam lı olaraq baxmazdı. İnsanların görülməsini 
is  təmədikləri yerlərinə və qüsurlarına baxmaz, 
gör  sə belə özünü görməməzliyə vurardı. Həzrət 
Aişə anamız onun ədəb yerini əsla görmədiyini 
söy ləyir.134 

Allahın Rəsulu, insanları həyaya sövq edər, 
hə yanın imanın bir parçası olduğunu ifadə edər, 
on  ları harama düşməkdən çəkindirərdi. Bir gün 
gənc bir nəfər gəldi və ondan zina etmək üçün ica-
zə verməsini istədi. Orada olan səhabələr o gənci 
sus durmaq istədilər. Ancaq Rəsulullah, “İcazə ve-
rin, yanıma yaxınlaşsın” dedi. Peyğəmbərimiz ya-
nına yaxınlaşan gəncə sırayla: “Bu pis hərəkətin 

134. əş-Şəmailul-Məhəmmədiyyə, 283
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ana na, qızına, bacına, xalana, bibinə edilməsini is-
təyərsənmi?” deyə soruşdu. Gənc hər dəfə “Xeyr, 
is təmərəm” deyə cavab verirdi. Bu cavablardan 
sonra Peyğəmbərimiz: “İnsanlar da belə bir pisliyin 
öz yaxınlarına edilməsini istəməzlər.” buyurdu və 
əlini gəncin sinəsinin üstünə qoyaraq: “Allahım 
bu nun günahlarını əfv et, qəlbini və ədəb yerini 
haram dan qoru.” deyə dua etdi. Bu hadisədən sonra 
o gənc belə pisliklərə bir daha dönüb baxmadı.135 

6. İnsanlarla gözəl münasibəti

Peyğəmbərliyindən əvvəl onunla ünsiy-
yət də olanlar doğru-dürüstlüyünə heyran 

qa laraq ona “əl-Əmin” deyərdilər. Peyğəmbər ol-
duq dan sonra belə qüreyşlilər Rəsulullahı düşmən 
ola raq gör dükləri halda əmanətlərini mühafizə et-
mək üçün ona verərdilər. 

Bir gün bir bədəvi Peyğəmbər -səlləllahu 
əley hi və səlləm-dən öz alacağını istəməyə gəl-
miş di. Bədəvi kobudluğu səbəbiylə Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əley hi və səlləm-ə olduqca kobud 
sözlər söylədi. Əshabi-kiram buna çox hirsləndilər 
və bədəviyə belə de dilər:

- Sən kimə xitab etdiyini bilirsənmi? Bədəvi: 

135. İbn Hənbəl, I, 256-257
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- Mən haqqımı istəməyə gəlmişəm, -dedi. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- də:

- Siz onun tərəfini tutun. Çünki bu adam öz 
haq qını istəyir, -buyurdu.

Bundan sonra Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- bədəviyə haqqını artıqlamasıyla verdi. 

Bir gün Saib adlı bir ərəb tacirini Peyğəmbəri-
miz -səl ləllahu əleyhi və səlləm-ə təqdim etdilər. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

- Mən onu sizdən daha yaxşı tanıyıram, -dedi. 
Sa ib də:

- Bəli, ticarətdə yoldaşlıq etmişik. Bütün he-
sabları son dərəcə dəqiq idi, -demişdi.136

Həzrət Cabir bin Abdullah bir səfər əsnasında 
Rəsulullah ilə bərabər idi. Cabir (r.a)-ın dəvəsi yo-
rulmuş və əldən düşmüşdü. Peyğəmbərimiz bu də-
vəni həzrət Cabirdən satın aldı və:

- Dəvə də, pul da sənindir,137 -deyərək dəvəni 
tək rar geri verdi.

Yenə bir dəfə Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- bir nəfərdən bir dəvə alaraq, onun ye ri-
nə daha sağlam bir dəvə vermiş və:

136. Əbu Davud, Ədəb 20 
137. Buxari, Büyü 34
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“-Borclarını daha yaxşı və daha mükəmməl 
ödə yənlər fəzilətli şəxslərdir”138 -buyurmuşdu. 

Yenə bir gün Mədinənin kənarında bir karvan 
dayanmışdı. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- karvanın yanından keçərkən qırmızı bir 
dəvə görmüş, qiymətini soruşmuş və qiymətinə 
heç bir eti raz etmədən dəvəni alıb getmişdi. 

Bir müddət sonra karvandakı camaatdan bir 
ne çə nəfər  təlaşlanmış və pulunu almamış dəvəni 
ver  diklərinə görə peşmanlıq hissi keçirmişdilər. 

Karvandakılardan bir qadın:

- Narahat olmayın, bu yerlərdə bu qədər nur 
üz lü bir adam görmədik. Belə bir adam yalan da-
nışmaz, bizi aldatmaz, -demiş və karvandakıları 
sa  kitləşdirmişdi.

Axşam olun kimi Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əley hi və səlləm- dəvənin pulu ilə birlikdə karvanın 
ye mək və içəcəyini də göndərmişdir.139

Hüneyn qəzasında Peyğəmbərimiz -səlləllahu 
əleyhi və səlləm- İslam mücahidləri üçün borc 
zireh almaq üçün hələ müsəlman olmayan Safvana 
müraciət etmişdi.

Safvan:

138. Əsri-Səadət, II, 71 (Tirmizidən)
139. Darəkutni, Büyu II, 45, Hədis № 186
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- Mənim mallarımı əlimdən alaraq qəsb et-
məkmi istəyirsiniz? -dedikdə, Allah Rəsulu -səl-
ləl lahu əleyhi və səlləm-:

- Xeyr, bunları bizə borc olaraq verməyinizi 
is təyirik. Əgər itirsək onun əvəzini verəcəyik, 
-deyə ca vab verdi. 

Safvan da müsəlmanlara 30-40 zireh verdi. 
 Sa vaşdan sonra zirehlər sayıldı, bir neçəsi əskik 
gəl di. Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
itənlərin qarşılığını ödəmək üçün təzminat təklif 
etdi. Ancaq Safvan:

- Ya Rəsulallah, artıq qəlbim dəyişdi, -deyərək 
iman etdi.140

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
şəxsinə qarşı işlənmiş günahlar səbəbiylə əsla 
qisas almazdı. İnsanların ən az qəzəblənəni, ən 
çox razı qalanı və ən mülayimi idi. Məclisinə gə -
lən yad adam ların sözlərində və suallarındakı ko-
bud ifadələrə fi kir verməz, bağışlayardı. Onun-
la oturan və ya gəlib ehtiyacını ərz edənin hər 
söz və hərəkətlərinə onlar çıxıb gedincəyə qədər 
diqqət göstərərdi. Bir kimsə ondan hər hansı bir 
şey istərsə rədd etməz, verərdi. Əgər o an verə 
bilməyəcəksə mü əy yən bir vaxta qə dər verəcəyinə 
dair vəd verərdi. Əshabına bir ata qay ğısıyla 
yanaşardı.

140. Əbu Davud, Büyu 90
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7. Uşaqlara qarşı şəfqəti 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
uşaq lara qarşı son dərəcə şəfqətli idi. 

Yolda rast laşdığı uşaqları qucağına alar, dəvəsinə 
min dirər, onları sevindirərdi. Uşaqlara olan sevgisi 
səbə biylə qarşılaşdığı uşaqları salamlayardı.141 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
valideyn və uşaqlarla əlaqəli hadisələrdən son 
dərəcə duyğulanar və bunları dinləmək istəyərdi. 
Bir gün fağır bir qadın iki qızı ilə həzrət Aişəni 
ziyarət etməyə gəlmiş və həzrət Aişə evdə onlara 
ikram olaraq bir xurmadan başqa heç nə tapmadıqda 
xurmanı anaya vermişdi. Ana isə xurmanı iki yerə 
bölərək uşaqlarına yedirmişdi. Həzrət Aişə bu 
hadisəni Allahın Rəsuluna nəql edincə Pey ğəm-
bərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- belə dedi:

“- Uşaqları layiqincə sevmək və qorumaq 
cəhənnəmdən qurtuluşdur.”142

Onun uşaqlara olan sevgisi yalnız müsəl man-
ların uşaqlarına aid deyildi. Müşrik uşaqlarına da 
eyni dərəcədə şəfqət və sevgi göstərərdi. Bir savaş 
əsnasında bir neçə uşaq iki tərəf arasında qalaraq 
öldürülmüşdü. Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- bu faciədən xəbər tutunca çox təəssüfləndi. 

141. Əbu Davud, Ədəb 147
142. İbn Hənbəl, VI, 166
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Əsgərlər Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in kədərləndiyini görərək:

- Ya Rəsulallah! Niyə bu qədər kədərlənirsiniz? 
Ölənlər müşriklərin uşaqları deyillərmi? -dedilər.

“-Bu uşaqlar müşrik uşaqları da olsa məsu m-
dur lar. Diqqət edin, uşaqları öldürməyin! Hər can 
tər təmiz olaraq yaradılmışdır.”143 -buyurmuş dur.

Əshabdan Cabir bin Səmurə (r.a) nəql edir:
- Bir gün Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 

səl  ləm- ilə namazımı qıldım. Namazdan sonra Rə-
suli-Əkrəm evə gedirdi. Mən də onun arxasınca 
get  dim. Rəsuli-Əkrəm yolda bəzi uşaqlarla qar-
şılaşdı, hamısını oxşadı. Məni də onlarla bərabər 
oxşadı.144 

Bir gün Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- bir uşağı oxşayıb əzizlərkən bir bədəvi 
gəl  miş və təəccüblə Allah Rəsuluna:

- Siz uşaqları bu qədər çox sevirsiniz? Mənim 
on nəvəm var, ancaq heç birini bir dəfə də olsun 
be lə qucağıma alıb oxşamamışam! -demişdi. Al-
lahın elçisi -səlləllahu əleyhi və səlləm- də:

“-Allah-Təala səni şəfqət hissindən məhrum 
et  miş sə mən nə edim.”145 -deyərək cavab ver miş di.

143. İbn Hənbəl, III, 435
144. Müslim, Fəzail, 80
145. Buxari, Ədəb 18; Müslim, Fəzail 64
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8. Qadınlara qarşı gözəl davranışı

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 
səlləm-in ətrafında daim kişi səhabələr 

toplandığı üçün qa dınlar Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əleyhi və səlləm-ə sual soruşmağa fürsət tapa 
bilmirdilər. Buna görə də qa dınlar Rəsulullaha 
müraciət edərək onlar üçün bir gün ayırmasını 
xahiş etmişdilər. Allah Rəsulu da on ların bu 
müraciətlərini qəbul edərək qadınlarla gö rüşmək 
üçün bir gün təyin etmişdi.146 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-ə 
mü raciət edən qadınlar sərbəst və açıq bir ifadə ilə 
su allar soruşar, kişi səhabələr də onların cəsarətinə 
heyrət edərdilər.

Qadınların təbiətindəki nəzakət və qəlblə rin-
dəki zəiflik səbəbiylə Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əley hi və səlləm- onların duyğularını incitməməyə 
xü susi diqqət göstərər, qadınlara qarşı yumşaq və 
in cə dav ranardı. 

Peyğəmbərimiz bəşər tarixində böyük bir in-
qi lab edərək qadınlara həqiqi qadınlığın şəxsiyyət 
və vüqarını bəxş etmişdir. Qadınları hörmət və 
etibar nöqteyi-nəzərindən kişilərlə eyni səviyyəyə 
çıxaran odur, onun gətirdiyi nizamdır. 

146. Buxari, Elm 36
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Rəsuli-Əkrəm aləmlərə rəhmət olaraq göndə-
rilişinin bir əsəri olaraq da hər kəsə qarşı son dərə-
cə mərhəmətli olmuşdur. 

9. Səxavət və comərdliyi

Kərəm və comərdlik Peyğəmbərimizin 
təbii xüsusiyyəti idi. Ələlxüsus Ramazan 

ayında onun kərəm və comərdliyi aşıb-daşardı. 

Bir gün bir nəfər Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əley hi və səlləm- otlaqda otlayan qoyunlarını sa-
yarkən gəlmiş və bir keçi istəmişdi. Rəsuli-Əkrəm 
də ona bütün sürünü vermişdi. O adam sürünü qə-
bi ləsinə apardığında:

- Hamınız müsəlman olun! Məhəmməd -səl-
ləl lahu əleyhi və səlləm- o qədər comərddir ki, fa-
ğırlıqdan heç qorxmur, - demişdi.147 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
bə zən bir kimsədən nə isə satın alar, sonra onu ye-
nə ona hədiyyə edərdi. Ona hər hansı bir hədiyyə 
gəl diyində dərhal onu başqalarına hədiyyə edərdi. 
Ya nında bir şey bir gecə qalsaydı bundan narahat 
olardı. 

Rəsuli-Əkrəmin xanımı həzrət Ümmü Sələmə 
(r.a) anamız nəql edir:

147. Müslim, Fəzail 57
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Rəsulullahın üzündə bir dəyişiklik hiss etdim. 
Səbəbini soruşduqda:

“- Dünən aldığım yeddi dinarı heç kimə verə 
bilmədim, üzərimdə qaldı”148 -buyurdu. 

Əbu Zərr (r.a)-ın rəvayət etdiyinə görə 
Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

“- Bütün Uhud dağı qızıl olsa və mənə veri l-
səy di, borcumu ödəmək üçün ayırdığımdan başqa, 
onun bir di narını üç gün belə yanımda saxlamaq 
istəməzdim.”149 -buyurmuşdur.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- üs-
tündə olan pulu son qəpiyinə qədər infaq etmədikcə 
evinə girməzdi. Bir dəfə Fədək qəbiləsinin rəisi 
hədiyyə olaraq dörd dəvə yükü taxıl göndərmişdi. 
Həzrət Bilal (r.a) bunları bazarda satmış, Rəsuli-
Əkrəmin bir yəhudiyə olan borcunu ödəmişdi. 

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- bir 
şey qalıb qalmadığını soruşmuş, həzrət Bilal (r.a) 
da qaldığını söyləyincə:

“-Onları da sədəqə olaraq payla, sonra evə 
gedək” -demişdi.

Həzrət Bilal da sədəqə vermək üçün heç kimi 
tapmamışdı. Ona görə də Allah Rəsulu evinə get -

148. İbn Hənbəl, VI, 293
149. Buxari, İstiqraz 3
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məmiş və məsciddə gecələmişdi. Nəhayət er təsi 
gün həz rət Bilal qalan pulu paylamış və Pey ğəm-
bərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-ə:

- Allah səni qurtardı, -demişdi.
- Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 

də şükür edərək evinə getmişdi.150 
Bir dəfə də Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi 

və səlləm- həmişəki adətinin əksinə olaraq ikindi 
namazından sonra evinə getmiş, sonra təkrar məs-
cidə qayıtmışdı. Əshabi-kiram bunun səbəbni 
soruşduqda:

- Namazda ikən evdə bir neçə qızıl olduğu ya  -
dıma düşdü. Bunların axşama qədər evdə qal ma-
sını istəmədim. Buna görə getdim və onları sə dəqə 
olaraq paylamağı söylədim,151 -deyə bu yur muş du.

Yenə bir dəfə ənsardan bəziləri gəlib ondan bə-
zi şeylər istəmişlər. O da onların istəklərini yerinə 
yətirmişdi. Sonra başqaları da gəlmiş, onlara da 
is tədiklərini vermişdi. Nəhayət əlində heç nə qal-
ma yınca: “Bir şey qalmış olsaydı əsirgəməzdim.” 152 
-bu yurmuşdur.  

Rəsuli-Əkrəm-səlləllahu əleyhi və səlləm- 
Hü neyn səfərindən qayıdarkən bədəvi ərəblər yola 

150. Əbu Davud, İmarə 35
151. Buxari, Azan 158
152. Əsri-Səadət, II, 78
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çı xaraq onun ətrafını sardılar və bir şeylər istə-
dilər. Hət ta Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səl ləm- bir ağaca sığınmaq məcburiyyətində qaldı. 
Bu vaxt əba sı bir budağa ilişdi. 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
da yandı və:

“- Əbamı verin, əgər bu ümmügaylan ağac-
la   rı nın sayı qədər qoyunum olsa, hamısını sizə 
pay  la yardım. Bu sözümdə məni nə qorxaq, nə 
xəsis, nə də yalançı görərdiniz.”153 -buyurdu.

10. Şəfqət və mərhəməti

Şəfqət və mərhəmətdə onun səviyyəsinə 
heç kim çata bilməz. Qüvvətlilik və zəif-

lik, fa ğırlıq və zənginlik hallarında, yaxşılıq və 
mərhəmət xüsusiyyətləri daim onun uca şəx siy-
yətinin güzgüsü olmuşdur. Rəhmət onu bü rümüş, 
yax şılıq və mər həmətin öndəri olmuş və:

“- Yaxşılıq cənnətə qovuşdurur, yerdəkilərə 
mər  həmət edin ki, göydəkilər də sizə mərhəmət 
et  sin. İnsanlara acımayana Allah mərhəmət et-
məz. Mər həmət sahiblərinə Rəhman olan Allah 
rəhmətiylə qarşılıq verər. Qəlbində mərhəmət ol-

153. Buxari, Cihad 24
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ma yanlar, ancaq şakilərdir (şeytana uyanlardır)”154 
-buyurmuşdur.

Onun mərhəməti bütün insanları qucaqlayardı. 
Ehsan və yaxşılığı həm mömin, həm də müşriklərə 
çatırdı. Böyük qəlbinə və geniş mərhəmətinə ən 
yaxın olanlar fağırlar, zəiflər və acizlər idi. Fa ğır-
lara qarşı bəslədiyi sevgi, Allahdan dünya və axi-
rət də onlarla olmağı istəyəcək dərəcəyə çat mış dı. 

Həyatı fağırlarla bərabərdi. Evində və əlində 
nə varsa onlara verərdi. Fağırlara olan meyli son 
dərəcə möhtəşəmdi. Ona Allah tərəfindən bəxş 
edi lən ali fitrət və sonsuz rəhmətin gərəyini fa-
ğırlara xüsusi qayğıyla ikram edərək acizlərin 
əlin  dən tutaraq və ehsanını onlara saçaraq yerinə 
gə tirmişdir. Üstün xarakter və sonsuz rəhməti o 
dərə cədə idi ki, yaşadığı cəmiyyət nizamını qısa 
za  manda dəyişdirmiş, fağır və zəyiflərlə bütün 
dün  yaya yayılan bir ümmət meydana gətirmişdir. 

O, ümmətinə daim yaxşılıq və mərhəmətlə dav-
ranmış, kölə və cariyələrə, uşaqlara, kimsəsizlərə 
və digər canlılara mərhəmətlə davranmalarını əmr 
et miş dir. Onun mərhəməti düşmənlərinə belə şa-
mil idi. Uhudda özü yaralı, əmisi parçalanmış, 
dost  ları öldürülmüş, yaralanmış və pərəm-pərəm 
düş müş olduqları halda ikən düşmənlərinə bəddua 
etmək yerinə onlara xeyir dua etdirən də bu mər-

154. Buxari, Ədəb 69
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həmətiydi. Ona işgəncə edən və onu qovan Sa-
kiflilərə Taifdə dua etdirən, yenə o mərhəmətdi. Ac 
olduqlarından şi kayət edərək, qohumluq haq la rına 
riayət edilməsini is təyən və hələ dünənə kimi onu 
Məkkədən çıxarmış, Mədinədə mühasirə altında 
saxlayan qüreyşlilər üçün Şam və Yəmənə gedən 
ticarət yollarını açdıran yenə də o mərhəmətdir.

Həzrət Aişə (r.anha) deyir ki, həzrət Peyğəmbər 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-ə bir bədəvi gəldi və 
dedi ki:

- Sən uşaqları öpüb oxşayırsan, ancaq biz öp-
mərik.

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
ca   vab verərək buyurdu ki:

- Allah, qəlbindən mərhəmət hissini almışsa 
mən sənə nə edə bilərəm?155

Onun qəlbi rəhmətlə coşub daşmışdı. Onun 
rəh  məti dilində müjdə, gözlərində yaş, əlində eh-
sandı. Beləcə mərhəmət və yaxşılıqda da öndər ol-
muşdu.

11. Ədalət və insafı

Dünyadan əlini ətəyini çəkmiş insan üçün 
ədalət və insaf çox asan bir işdir. Ancaq 

xalq arasına çıxan Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- kimi düşmənləri ilə birlikdə yaşayan 

155. Buxari, Ədəb 18; Müslim, Fəzail 64
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və onları doğru yola yönəltməyə çalışan bir şəxs 
üçün ədalət və insaf sahibi olmaq çox çətin bir 
işdir. Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
bütün bunlara baxmayaraq əsla ədalət və insafdan 
ayrılmadan in sanları Haqqa çağırmağa davam 
etmişdir.

Bir dəfə Məhzumilərdən bir qadın oğurluq 
et  mişdi. Qüreyşlilər yüksək ailəyə mənsub olan 
bu qadının cəzalandırılmamasını istəmiş və bu iş 
üçün Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in yanına xahiş üçün Zeyd (r.a)-ın oğlu həzrət 
Üsaməni göndərmişdilər. Bu davranış qarşısında 
Rə sulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- hirslənmiş 
və:

“- İsrail oğulları, bu kimi tərəfkeşlikləri, hör-
mət li olanlara cəza vermədikləri, ancaq fağırlar 
üzə rində ən şiddətli cəzaları tətbiq etdikləri üçün 
hə lak oldu. Qızım Fatimə oğurluq etsə, onun da 
əlini kəsdirərdim”156 buyurmuşdur. 

Xeybər yəhudilərinin torpaqları fəth edil dik -
dən sonra bu torpaqlar İslam mücahidləri ara sında 
bölünmüş, ancaq ərazinin əkilib-biçilmə haq qı 
oranın sahiblərinə verilmişdi. Yığım vaxtı Ab-
dullah bin Süheyl (r.a) vergiləri toplamaq üçün 
göndərilmiş, o da qardaşı oğlu Muhəyyisə ilə 

156. Buxari, Hüdud 11
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Xey bərə getmişdi. Yəhudilər gizlicə Abdullah 
(r.a)-ı öldürmüş, cəsədini bir quyuya atmışdılar. 
Mu həyyisə gələrək Peyğəmbərimizə əmisinin yə-
hudilər tərəfindən öldürüldüyünü söylədi. Rəsuli-
Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

- Yəhudilərin əmini öldürdüyünə and içər sən-
mi? -deyə soruşdu. 

Muhəyyisə:

- Xeyr, çünki gözümlə görmədim, -dedi.

Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-:

- Onda yəhudilər and içsin! -buyurdu. 

Muhəyyisə:

- Fəqət onlar yalandan and içərlər, -dedi.

Burada yəhudilərdən başqa kimsə yaşa ma dı-
ğına görə Abdullah (r.a)-ı bunlardan başqa birinin 
öldürməsi məntiqi olaraq imkansız ol masına 
rəğmən, Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səl ləm- 
yəhudilərə cəza verməyib Muhəyyisəyə əmi sinin 
diyəti olaraq 100 dəvə verdi.157 Çünki Abdullah bin 
Süheyl (r.a) xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən 
öldürülmüşdü.  

157. Əsri-Səadət, II, 73 
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Əshabdan Əbu Hədrad (r.a) bir yəhudidən 
borc almışdı. Yəhudi təkidlə alacağını istəyirdi. 
An caq onun üzərindəki paltardan başqa heç bir 
şe yi yoxdu. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 
səl ləm- də Xeybər qəzası üçün hazırlıq görürdü. 
Əbu Hədrat (r.a) yəhudidən möhlət istədi. La-
kin yəhudi bu istəyi rədd etdi və Əbu Hədrat 
(r.a)-ı Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm-in 
hüzuruna gətirdi. Əbu Hədrat (r.a) üzərindəki pal-
tardan başqa heç nəyinin olmadığını və qə zada 
əlinə qənimət keçməsinə ümid etdiyini və bor-
cunu o zaman ödəyə biləcəyini söylədi. Həzrət 
Pey ğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm- borcun 
müt ləq ödənməsinin lazım olduğunu və bunun 
heç bir üzr qəbul etməyəcəyini söyləyincə Əbu 
Hədrat (r.a) əynindəki paltarın bir qismini sataraq 
borcunu ödə di. Başındakı sarığını da üstünə sardı.158 

Bu bərabərlik və tərəfsizliyin əsəri olaraq 
yal nız müsəlmanlar deyil, müsəlmanlığın qatı 
düşməni olan yəhudilər belə mübahisəli məsələ-
lərini həll etmək üçün həzrət Peyğəmbər -səlləllahu 
əleyhi və səlləm-in yanına gələrdilər. Yəhudilərin 
mü bahisəli məsələlərini öz şəriətlərinə uyğun pri n-
siplərlə, Tövrat əsaslarına görə hökmə bağ layardı. 

158. İbn Hənbəl, III, 243
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12. Anlayış göstərməsi və bağışlaması

Əfv və bağışlama xüsusunda onu Quran 
tər bi yə etmişdir. Belə ki, Allah-Təala:

“Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər gör-
məyi əmr et və cahillərdən üz döndər!”159 buyur-
maqdadır. 

İntiqam almağa imkanı varkən əfv etmək onda 
elə bir güzgüdür ki, orada təmiz ruhların ən gözəl 
şəkilləri, ülvi məqsəd, uca qayə, nəfsin arzularının 
üstünə yüksəlmə kimi üstün vəsflər parıldayar. 

Onun mərhəmətini dərk etmək üçün ona qarşı 
işgəncə və əziyyətdə həddi aşan, fitnə və pisliklərə 
rəhbər olan Məkkə müşriklərinə qarşı davranışına 
nəzər salaq:

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm-, 
Ərə bistan yarımadasının o günə qədər görmədiyi 
bir ordunun başçısı olaraq Məkkəyə daxil olur. 
Hə lə Məkkəyə çatmadan məkkəlilərin rəisi olan 
Əbu Süfyan üç nəfərlə bərabər ətrafa nəzarət üçün 
çıx mış, özünün və ordusunun, həzrət Peyğəmbər 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- ilə qarşılaşacaq gücdə 
olmadığını başa düşmüşdü. Rəsulullah -səlləllahu 
əleyhi və səlləm-in əmisi həzrət Abbas (r.a) onunla 
qarşılaşmış, onunla birlikdə Məkkə və əhalisinin 
əmniyyəti üçün Rəsulullah -səlləllahu əleyhi 

159. əl-Əraf, 199
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və səlləm-in çadırına gəlmişdi. Peyğəmbərimiz 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-, Əbu Süfyanın gecə 
həz rət Abbasın çadırında qalmasını istəmişdi. 
Sə hər olunca Əbu Süfyan gəlmişdi və İslamı qə-
bul etmişdi. Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- də onu əfv etmişdi. 

O zaman həzrət Abbas (r.a):

- Ya Rəsulallah! Əbu Süfyan şöhrətpərəst 
ada m dır. Ona bir imkan verirsinizmi?, demişdi. 
Bun dan sonra Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi 
və səlləm- belə buyurmuşdu: 

- Bəli, kim Əbu Süfyanın evinə girərsə ona 
to xunulmayacaq, qapısını bağlayıb evində oturana 
da toxunulmayacaq. Kim Məscidi-Hərama sığı-
nar sa toxunulmayacaq. 

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-
in ordusu Məkkəyə doğru gedərkən Əbu Süfyan 
da sürətlə Məkkəyə qayıtdı. Öz-özünə: “Vallahi 
bun lara qarşı heç kimin güc və qüvvəti çatmaz.” 
-deyirdi.

Qövmünün yanına gəlincə yüksək səslə belə 
dedi:

- Ey Qurüyeş! Bu gələn Məhəmməddir. Ona 
qarşı gələcək qüvvəyə malik deyilsiniz. Kim Əbu 
Süfyanın evinə girərsə ona toxunulmayacaq.

Xalq: 
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- Allah səni öldürsün, sənin evinə neçə nəfər 
sığışar, -dedilər. 

Uhud müharibəsində həzrət Həmzə (r.a)-ın ci-
yərini çeynəyən xanımı ayağa qalxaraq Əbu Süf-
ya nın saqqalından tutdu və:

- Bu qövmün xain cəsusunu öldürün, -deyə 
ba-ğırdı. Əbu Süfyan:

- Canınıza yazığınız gəlsin. Bu sizi aldatmasın. 
O, qarşısında dura bilməyəcəyiniz bir qüvvəylə 
gəlir. Kim məscidə sığınarsa güvəndədir. Evinə gi-
rib qapısını örtən də özünü qorumuş olar, -dedi.160 

Gözəl bir xasiyyət olan “əfv etmə” hansı ör-
nək də bundan böyük ola bilər? Bu o Əbu Süfyandır 
ki, saysız pisliklər etmiş, Uhudda Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əleyhi və səlləm-in ürəyini dağlamış, 
Xəndək savaşındakı mühasirəsiylə müsəlmanlara 
dözülməz əziyyətlər etmişdi.

Haşimoğullarına qarşı, Məhzum və Səhm qə-
bilələriylə qarşılıqlı yardım müqaviləsi imzalayan 
yenə Abdulmənaf övladından Əbu Süfyan deyil-
dimi?

Məhz onun bütün ümidi həyatının ba ğış-
lanması ikən Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və 

160. İbn Hişam, Sirə IV, 47

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri



PEYĞƏMBƏRİMİZ və GÜNDƏLİK HƏYATI 

118

səlləm- onu əfv etdiyi kimi, bir də xüsusi imtiyaz 
bəxş et miş di. 

Həzrət Həmzənin qatili Vəhşi nəql edir:

- Taif və Məkkənin fəthindən sonra Rəsulullah 
-səl ləllahu əleyhi və səlləm-in yanına getmək üçün 
yola çıxdım. Hüzuruna gəlib kəlmeyi-şəhadət gə-
tirdim. Məni gördü və:

- Sən Vəhşi deyilsənmi? -deyə soruşdu. Mən 
də:

- Bəli, ya Rəsulallah, -dedim. O:

- Otur və Həmzəni necə öldürdüyünü mənə 
danış, -dedi.

Oturub danışdım.

- İmkan daxilində mənə üzünü göstərməməyə 
çalış!161 -dedi.

Bundan sonra vəfat edincəyə qədər məni gör-
məməsi üçün Rəsulullahdan gizlənərdim.

 

13. Doğru sözlülüyü

Sidq, yəni doğru sözlü olmaq, pey ğəm bər-
liyin bir şərtidir. Peyğəmbərlər doğru söz-

161. Buxari, Məğazi 23
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lü olurlar. Və ya digər bir ifadə ilə deyə bilərik ki, 
doğru sözlü olmayan şəxs peyğəmbər ola bil məz. 

Həzrət Peyğəmbər -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
pey ğəmbərliyini elan etdiyi zaman ona qarşı çı-
xan lar sehirbaz, kahin, şair demişdilər. Ancaq heç 
bir zaman “yalançı” deyə bilməmişdilər. Çünki 
Onun doğruluğu müşrik, kafir, mömin olmasına 
bax mayaraq, hamı tərəfindən qəbul edilən bir hə-
qiqətdi. Bu səbəbdən “əl-Əmin” adlandırılmışdı. 
Hətta İslamın və Rəsulullahın  ən böyük düşməni 
olan Əbu Cəhl belə:

- Məhəmməd! Mən sənə “yalançısan”162 demi-
rəm! -demişdi. Elə buna görə:

“Bilirik ki, onların dedikləri söz səni çox 
kə dərləndirir. Həqiqətdə isə onlar səni yalançı 
hesab etmirlər (ürəklərində sənin həqiqi pey-
ğəm bər olduğunu yaxşı bilirlər). Ancaq o za-
lımlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər.”163 
ayeyi-kəriməsi nazil olmuşdu. 

Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- qöv-
münü müsəlmanlığa çağırmaqla vəzifələndirildiyi 
zaman dedi ki:

162. Əsri-Səadət, II, 102
163. əl-Ənam, 6/33
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- Ey Qureyş! Sizə bu dağın arxasından düşmən 
atlılarının gəldiklərini söyləsəm mənə inanarsınız-
mı?

Orada olan hər kəs:

- Hamımız inanarıq. Çünki sən ömründə heç 
yalan danışmamısan, -deyə cavab verdilər.164 

Peyğəmbərimizə qarşı sözləri ilə işgəncə 
edən müşriklərdən Nadr bin Haris, bütə sitayiş 
edən lərə: “Məhəmməd, içinizdə xoşumuza gələn 
bir gəncdi. Ən doğru sözlünüz və ən əmininizdi” 
de   mişdi. Pey ğəmbərimiz, yalnız öz qövmünün de-
yil, həzrət Əlinin dediyi kimi, bütün insanların ən 
doğ ru sözlü olanı idi.165 

 

14. Sözündə durması

Bütün peyğəmbərlər və xüsusən də həzrət 
Mə həmməd -səlləllahu əleyhi və səlləm- 

verdiyi sözə son dərəcə sadiqdi. Bir neçə misal:

Əbu Rəfi, Qureyş tərəfindən Mədinəyə gön-
dərilən bir kölə idi. Mədinədə Rəsuli-Əkrəm -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm-i gördükdən sonra ona kö-
nüldən bağlanmış, müsəlman olmuş və Mədinədə 

164. e.ə., II, 103
165. İbn Hişam, Sirə, II, 43
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qal maq istəmişdi. Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və 
səlləm-:

- Elçiləri saxlamaq doğru deyil. Qalx, Mək-
kəyə qayıt. Oraya çatdıqdan sonra, yenidən bi zim 
yanımıza dönmək istəsən, gələ bilərsən,166 -de yə-
rək onu Məkkəyə göndərmişdi. 

O da Məkkəyə qayıtmış və sonra yenidən Mə-
dinəyə gələrək müsəlmanlara qoşulmuşdu.

Hüdeybiyə müqaviləsindəki maddələrdən 
bi    ri də: “Məkkədən Mədinəyə gələcək hər mək-
kə   li Qureyşə qaytarılmalıdır” şəklində idi. Elə 
bu müqa vilə yenicə bağlanmışdı ki, Məkkə də 
müş   riklər tərəfindən “müsəlman oldu” deyə zən-
cir   lərə vurulan Əbu Cəndəl (r.a) bir yol tapıb 
qaçmış və Mədinəyə müsəlmanların yanına gəl-
mişdi. Bütün müsəlmanlar bu mənzərə qarşısında 
çox duyğulanmış və Əbu Cəndəl (r.a)-ı geri qay-
tarmamaq istəmişdilər. Ancaq Allah Rəsulu -səl-
ləllahu əleyhi və səlləm- o duyğulu anda belə 
əhdə vəfanın ən gözəl örnəyini göstərərək Əbu 
Cəndələ:

- Səbir et, biz verdiyimiz sözdən dönmərik. 
Allah-Təala sənə bir çıxış yolu təmin edəcəkdir,167 
-buyurmuşdu.

166. Əsri-Səadət, II, 104
167. Buxari, Sulh, 7
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Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm-in  
peyğəmbərliyindən əvvəl Abdullah bin Əbu Am  sa 
ilə bəzi ticari əlaqələri olmuşdu. Bir gün Rə suli-
Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- bəzi hesab-
laşmalar üçün bu adamla bir yerdə görüşməyə söz 
vermişdi. Abdullah bu sözü unutmuş, ancaq üç 
gün sonra verdiyi sözü xatırlamış, görüşəcəkləri 
yerə gəldiyi vaxt Rəsulullahı hələ də o yerdə 
gözləyərkən görmüşdü. Allahın Rəsulu -səlləllahu 
əleyhi və səlləm- Abdullahı görüncə yalnız: 

- Abdullah! Üç gündür burada səni gözləyi-
rəm,168 -demiş, başqa bir şey söyləməmişdi.

Bədir döyüşü əsnasında Rəsuli-Əkrəm -səlləl -
lahu əleyhi və səlləm-ə qoşulmaq üçün gələn Hü -
zey fə ilə dostu, müşriklərə hərbdə iştirak et mə-
yəcəklərinə dair söz vermişdilər. 

Bunlar Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səl-
ləm-ə müraciət edərək hadisəni danışmışlar və 
mü cahidlərin safına qoşularaq onlarla birlikdə 
sa vaşda iştirak etmək istədiklərini də əlavə et miş-
di lər. Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
onlara:

- Xeyr, biz verdiyimiz sözə sadiq qalmalıyıq. 
Biz ancaq Allahdan yardım istəyirik və Onun yar-
dımı bizə kifayətdir,169 -buyurmuşdu.

168. Əbu Davud, Ədəb 88
169. Müslim, Cihad 35
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15. Hədiyyələşməsi  

Əshabi-Kiram həzrət Peyğəmbərə müx-
tə lif hədiyyələr göndərərdilər. Pey-

ğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- dost la rı-
nın və yaxın-larının göndərdiyi bu hədiyyələri bir 
sev gi əlaməti olaraq qəbul edər, geri çevirməzdi.

Bir gün bir nəfər Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu 
əleyhi və səlləm-ə parça hədiyyə etmişdi. Başqa 
bir nəfər bu parçanı istəyincə o da, ona hədiyyə 
et mişdi.170 

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
hədiyyə verən şəxslərə qarşılıq olaraq hədiyyə 
verərdi. Hətta bir dəfə Fəzarəoğullarından bir nəfər 
ona bir dəvə hədiyyə etmişdi. Peyğəmbərimiz 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- də ona qarşılıq ver-
mək istəyincə o şəxs bundan narahat olmuşdu. 
Bu na görə də Allah Rəsulu -səlləllahu əleyhi və 
səlləm-:

“-Siz mənə hədiyyə gətirirsiniz, mən də 
qəbul edirəm. Ancaq hədiyyənizə qarşılıq 
vermək istə dik də bundan narahat olursunuz. 
Əgər belə hərəkət et sə niz bundan sonra mən 
də sizin hədiyyələrinizi qəbul etməyəcəyəm.”171 
-buyurmuşdu. 

170. Əsri-Səadət, II, 83
171. Buxari, əl-Ədəbul-müfrəd, 270
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Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
minnət altında qalmaq istəməzdi. Ən yaxın dostu 
həzrət Əbu Bəkr (r.a) hicrət əsnasında ona bir 
dəvə vermək istəmişdi. Ancaq o, dərhal bunun 
qarşılığını ödəmişdi.172 

Yenə Mədinədə məscid inşa edilərkən ona da 
bir ərazi sahəsi vermək istəmişdilər. Lakin o, bunu 
qarşılıqsız qəbul etməmişdi.

Hədiyyələşməni qarşılıqlı sevgiyə səbəb ola-
raq görər və:

“-Hədiyyələşin, beləliklə bir-birinizi sevərsi-
niz.”173 -buyurardı. Tək tərəfli hədiyyə əlbətdəki 
bir məna ifadə etməz. Çünki insandakı sevginin 
ölçüsü verməkdir. İnsan verdikcə sevər, sevdikcə 
verər. Hədiyyələşmək bu sevginin ən gözəl 
vasitəsidir.

16. Qonaqpərvərliyi

Müxtəlif yerlərdən Peyğəmbərimiz -səl-
ləl lahu əleyhi və səlləm-in yanına bir 

çox ziyarətçi və qonaq gələrdi. Rəsuli-Əkrəm 
-səl ləllahu əleyhi və səlləm- gələnlərə şəxsən özü 
xidmət edərdi. Onu görməyə gələn heç kimsəni 
qonaq etmədən yola salmazdı.

172. Əsri-Səadət, II, 84
173. Muvatta, Hüsnul-Xəlq, 16
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O, ehsan və ikramlarında müsəlman, qeyri-
mü-səlman deyə fərq qoymaz, hər kəsi qonaq 
edərdi. Bir dəfə müşriklərdən biri, onu ziyarətə 
gəlmiş və qonağı olmuşdu. Rəsuli-Əkrəm 
-səlləllahu əleyhi və səlləm- qonağına doyuncaya 
qədər keçi südü ikram etmişdi.

Bəzən qonaqları gələr, evdəki yeməkləri qur -
tarar, ailə üzvləri ac qalardı. Yenə bir gün Qif-
farilərdən bir nəfər Peyğəmbərimiz -səlləllahu 
əley hi və səlləm-in qonağı olmuşdu. Evdə bir az 
süddən başqa heç nə yoxdu. Onu da qonağa ikram 
edərək bütün ailə üzvləri ac qalmışdılar. 

Əshab içində ən fağırı suffə əshabı idi. Onlar 
hər zaman digər müsəlmanlara qonaq olardılar. 
Rəsulullah -səlləllahu əleyhi və səlləm- onların 
qo naq edilməsini hər zaman əshabına xatırladardı. 
Peyğəmbərimizin ancaq dörd nəfərin daşıya 
biləcəyi bir qazanı var idi. Günorta vaxtı bu 
qazan gətirilər və suffə əshabı düzülərək Rəsuli-
Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- ilə birlikdə o 
qazandan yemək yeyərdi. Bəzən o qədər qələbəlik 
olardı ki, Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- oturmağa yer tapmazdı. 

Bir gün də Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və 
səlləm- bütün suffə əshabını həzrət Aişə (r.anha)-
nın evinə gətirdi. Həzrət Aişə (r.anha)-ya nə varsa 
gətirməsini söylədi. Evdə olan yemək gətirildi. 

Peyğəmbərimizin üstün əxlaqi xüsusiyyətləri
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Yeyildikdən sonra yenə istədi. Xurma və süd 
verildi. Bununla da suffə əshabı doydu.174 

17. Siyasət və idarəçilikdəki müvəffəqiyyəti

Rəsuli-Əkrəm -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
böyük dövlət xadimi olub, bu yönü ilə də 

özün dən əvvəlki peyğəmbərlərdən fərqli ol muş-
dur. 

Bu vəsfiylə onu daha açıq olaraq Mədinədə 
görürük. Çünki orada yaşanan hadisələr bir üm-
mətin peyğəmbərinin, eyni zamanda komandan və 
dövlət başçısı olmasını reallaşdırmış, siyasi və so-
sial həyata aid qanunlar qəbul olunmuşdur.

Məkkədə dinə dəvət hələ başlanğıc halında 
idi. Yeni şəriət var qüvvəsiylə insanlara Allahı ta-
nıt mağa və Onun əzabını xatırlatmağa yönəl miş di. 

Mədinə dövləti, ancaq Allah rizası üçün əv-
vəl cə iki dəfə Həbəşistana, sonra da Mədinəyə 
hic rət edən mühacirlər və Aqabədə iki dəfə bəyat 
edən ənsarın qolları üzərində qurulmuşdu. Pey-
ğəm  bərimizin Mədinədə qurduğu “Məhəmmədi 
dövlət”in qucağında yetişdirdikləri “Örnək ümmə-
tin təməli” də məhz bunlardı. Sonradan İslamın o 

174. Əsri-Səadət, II, 81
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müstəsna dövləti bu təməlin böyüdülmüş bir surəti 
olaraq qurulmuşdur.

Peyğəmbərimiz -səlləllahu əleyhi və səlləm- 
Hirada mələyin səsiylə oyanışından etibarən İslam 
dinini ən gözəl şəkildə kainatda təbliğ və tətbiq 
edişinə qədər istər Məkkədə, istərsə də Mədinədə 
daim eyni şəkildə hədəfi açıq, bacarıqlı, ağıllı və 
üstün siyasət sahibiydi. 

Məkkədə oranın adət-ənənəsindən istifadəni 
uyğun görərək bir müşrik olan Əbu Talibin hima-
yəsində yaşadı. Taifdən qayıdarkən yenə müşrik 
olan Adiy oğlu Mutimin himayəsini istədi və Mək-
kəyə onun himayəsində daxil oldu. 

Yenə buna görə Məkkədə bütləri yıxmaq  məq-
sədilə bütpərəstlərin nizamlarından faydalanmışdı. 
Mədinədə də eyni məqsədlə özünü və əshabını 
qorumaq üçün oranın əhalisini nizama salmış, 
onlarla müqavilələr bağlayaraq yardımlarını təmin 
etmişdi.

Müxtəlif vəziyyətlərdə yeganə məqsəd üçün 
tək yol və tək kömək: “İlahi dəstək və lütf” idi.  

Məkkədə on üç il usanmadan, yorulmadan və 
ümidsizliyə düşmədən onu ən qəddar düşmənlərinə 
qarşı sinə gərdirən, Mədinədə də dünyəvi hər işlə 
bərabər mükəmməl bir nizam qoyulmasını təmin 
edən onun misilsiz ruh və iradəsiylə qüdrətidir.  
Bütün bunlar, onun zamanı gəlincə hər müşkülə 
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qalib gələ biləcək bir həyat və qüdrətə sahib 
olduğunun ən bariz dəlilidir.  

Ondan əvvəl heç kimsədə bir yerdə görülmə-
yən bu mənəvi qüvvət və xüsuslar hansı yöndən 
baxılırsa-baxılsın onun yüksək əxlaqlı üstün bir 
şəxsiyyət olaraq tanınmasına səbəb olmuşdur. Bu 
xüsusiyyətlərin hamısı Allah Rəsulunda mübarizə 
apardığı dəvət zamanlarında da, Mədinədəki döv-
lət və peyğəmbərlik vəzifəsiylə bərabər da vam 
edən dəvət dövründə də var olmuşdur. Bu xü su-
siy yətlərilə hər zaman müvəffəq olan və qalib gə-
lən bütün varlığı ilə yönəlib hər cür masivadan 
(Allahdan başqa hər şeydən) üz çevirən mümtaz, 
bənzərsiz və uca öndərimizdir. 

Salət və salam ona, əhli-beytinə və əshabına 
olsun!..     

D
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