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Uğur jurnalı 10 ld r k , s z nlə görüşə gəl r. Hər k  ayda b r 
şıq üzü görən Uğur jurnalı demək olar k , a lən z n b r üzvünə 

çevr l b. Bu llər ərz ndə 48 nömrəs  lə s z nlə b rgə oldu. İnd  
sə 49-cu sayını çıxarmanın və 10-cu ldönümünün sev nc n  ya-

şayırıq. Bu llər ərz ndə nəy  fadə etməyə çalışdı, meydana çıx-
ma məqsəd  nəd r deyə soruşsanız, ulu Türk şa r  Yunus Əmrən n 
b r m srası lə cavab vermək stərd k:

Mən gəlməd m dava üçün, mən m ş m sevg  üçün
Dostun ev  könüllərd r, könüllər qurmağa gəld m. 
Bəl ? Uğur b r könül harayıdır. Sərmayəs  sevg , məqsəd  hü-

zura gedən yolun yolçusu olmaqdır.  10 ld r k , könüllər n z  ox-
şamaq, sev nc n zdə və kədər n zdə yanınızda olmaq üçün çalışır.  
Uca Yaradana şükürlər olsun k , çıxdığımız yolda zaman-zaman 
müəyyən nöqsanlarımız və müəyyən əngəllər olsa da, bu çət n-
l klər  aşaraq oxucu qəlb nə g rməy  bacarmışıq.  Müvəffəq yyət  
Allahdan, nöqsanı özümüzdən b l r k.

Fürsətdən st fadə ed b belə b r jurnalın ərsəyə gəlməs ndə 
əməy  olanlara və bu jurnalın davamlı olmasında da b z mlə b r-
l kdə olduğunuz üçün s z oxucularımıza təşəkkür ed r k. 

Jurnalımızın və təşk latımızın 10 ld r k , s z n x dmət n zdə 
olduğu üçün bu sayımızı da məhz x dmət mövzusuna ayırdıq. 

Jurnalımızın lk səh fəs n  açdığınızda “Xidmət yolunda atılan 

gözəl addım nümunəsi”  başlıqlı yazı lə qarşılaşacaqsınız. Bu 
yazıda təşk latımız və jurnalımızın qısa tar xcəs  qeyd olunur. 
Daha sonra dəyərl  yazarlarımızın və böyüklər m z n ürək söz-
lər n  oxuyacaqsınız. Bu sayımızda həm şə olduğu k m  dəyərl  
yazarlarımızın “İnsan hüquqlarina hörmət və insanliğa xidmət”, 
“Xeyirə öndər olub şərə qarşı gəlmək”, “Bir İnsan Qurtar-

maq...”, “Əhli-beyti sevmək”, “Həyat fəlsəfənizi düzgün seçin!” 

başlıqlı b r -b r ndən maraqlı yazılarını s zlərə təqd m ed r k. Bu 
sayımızda həmç n n “Necə gözəl xəstəlik”, “Heç bir günahını 

kiçik görmə!”, “Yardımlşamaq”, “Gözəl söz söyləmək” başlıq-
lı məqalələr m z  də oxuyacaqsınız.  Ənənəm zə sad q qalaraq 
dəyərl  böyüyümüz Osman Nur  Topbaş əfənd n n “Z rvələr n 
Ulv  Basamağı - X dmət” yazısını s zlərə təqd m ed r k. 

İnd  sə s z  Uğurla baş-başa buraxırıq. 
Uca Allah hər kəs  Haqqa və Xalqa x dmət yolunda müvəffəq 

ets n!
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İnsan, hər şeydən öncə sırf nsan olduğu 
üçün hörmət və x dmətə lay qd r. Cəm y-
yətə x dmət edən hər kəs n səy n n təmə-
l ndə də həm şə nsan ünsürü durmaqdadır. 
İnsanın qüruruna yaraşan b r həyat sürmə-

s nə köməkç  olmaq, onun xoşbəxtl y  və hüzuru üçün 
çalışmaq, Allahın da razılığını qazanmaqdır. D gər b r 
dey mlə, Allahın sevg  və 
razılığını qazanmaq, Onun 
qullarına x dmət etmək, xe-
y rxahlıq və yaxşılıq yolun-
da yarışmaq və nsanlığın 
xoşbəxtl y  üçün çalışmaqla 
əldə olunur. Uca d n m z da-
vamlı olaraq b zlərə belə b r 
məsul yyət şüuru aşılamaqla, 
b zlər  bütün nsanlıq üçün 
faydalı şlər (əməl  saleh) 
görməyə çağırır.

“İnsanların ən xeyirli-
si insanlara faydalı olan-
dır” pr ns p ndən hərəkətlə, 
Müsəlman üçün həyatı ta-
mam lə x dmət sahəs  olaraq 
q ymətlənd rmək mümkün-
dür. Quranda mandan bəhs 
olunan hər yerdə, x dmət n 
prakt k həyatda əks olunma-
sının  lazımlılığı qeyd oluna-
raq, nsanın dünya və ax rət 
xoşbəxtl y nə ancaq bu şək l-

də çata b ləcəy nə d qqət çəkməkdəd r. Bu səbəbdən 
Quranın nəzərdə tutduğu əxlaq yalnız formal badətlə 
dey l, əməllə də göstər lməl d r k  bu da b r növ badət 
sayılsın.

İslamda x dmət n təməl hədəf , Allahın razılığını 
qazanmaqdır. Müsəlman həyat anlayışını bu təməl 
məqsəd və hədəf n üzər nə b na etməl d r. Bu hədəfə 

çatma düşüncəs  Müsəlmanı 
xoşbəxt edən ən əhəm yyətl  
faktordur. Bu səbəblə x dmət 
nsanı hər şeydən əvvəl Al-

laha könüldən man edərək, 
yaradılış məqsəd nə uyğun 
və Onun razılığını və sevg -
s n  qazandıracaq b r həyat 
yaşamalı, qulluq vəz fəs n  
yer nə yet rməl d r. Qulluq 
vəz fəs  sə ancaq, Allahın 
əmr və qadağanlarına uyğun 
b r həyat yaşamaqla müm-
kündür. Buna görə, namaz, 
oruc, zəkat və həcc k m  
badətlər  yer nə yet rməklə 

b rl kdə, ct ma  həyatda sev-
g , həmrəyl k və qardaşlığı, 
elm  sahədə çalışmağı və x-
t raları, t carətdə düzgünlük 
və dürüstlüyü, rəhbərl kdə 
ədalət və bərabərl y  yer nə 
yet rməl d r. İnsan əvvəl n y-
yət  və düşüncəs  lə gözəl ol-
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İslamda x dmət n təməl hədəf , Allahın razılığını qazanmaqdır. Müsəlman həyat an-
layışını bu təməl məqsəd və hədəf n üzər nə b na etməl d r. Bu hədəfə çatma düşüncəs  
Müsəlmanı xoşbəxt edən ən əhəm yyətl  faktordur. Bu səbəblə x dmət nsanı hər şeydən 

əvvəl Allaha könüldən man edərək, yaradılış məqsəd nə uyğun və Onun razılığını və 
sevg s n  qazandıracaq b r həyat yaşamalı, qulluq vəz fəs n  yer nə yet rməl d r.

XИDMЯT YOLUNDA ATILAN GЮZЯL 
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malıdır. Adamı Allah qatında dəyərs z edən hər cür p s 
davranış və sözlərdən, p s n yyətdən uzaq dayanmalı, 
möhkəm və təm z b r mana, sevg  və mərhəmət dolu 
b r ürəyə sah b olmalı, da m yaxşılığı və gözəll y  dü-
şünməl d r. X dmət anlayışında gözələ çatmağı hədəf-
ləyən nsan, etd y  bütün ş və vəz fələrdə düzgünlük 
və dürüstlüyü özü üçün rəhbər etməl d r. 

İnsanın sah b olduğu madd  və mənəv  potens al, 
ona, yalnız öz eht yaclarını qarşılayıb, arzularını ye-
r nə yet rmək üçün ver lməm şd r. Bunları başqalarıy-
la paylaşma, köməkləşmə k m  əxlaq  dəyərlər, ct ma  
həmrəyl k və b rl kdəl y n b r gərəy d r. Çünk  İslam 
d n ndə yalnız özünü düşünmək, b r başqasını d qqətə 
almadan eqo stcə b r həyat yaşamaq, ətrafa və ətrafın-
dakılara qarşı laqeyd qalmaq əsla xoş qarşılanmamış, 
Hz. Peyğəmbər n d l ylə Müsəlman; “özü üçün istə-
diyini başqaları üçün də arzu edən” (Buxari, İman, 

7; Müslim, iman, 71-72), “əli və dili ilə başqalarına 

zərər verməyən” (Buxari, İman, 5; Müslim, İman, 64), 

“özündən yaxşılıq ümid edilən və pislik gəlməyəcəyin-

dən əmin olunan adam” (T rm z , F ten, 76; Əhməd b. 
Hənbəl, II, 368) olaraq təy n olunmuşdur.

Necə k , bu gözəll klər  anlayan 6 nəfər gənc düz on 
l bundan əvvəl Gürcüstan Gənclər nə Yardım və Ma-

ar flənd rmə Təşk latını qurmağa qərar verd lər. Çünk  
onlar da bu həyatda çət nl klərlə üzləşm şd lər. Elə bu 
səbəbdən də nsanların köməy nə yet şmək, onların sə-
s nə səs vermək stəy rd lər. Onlar çıxdıqları bu yolda 
özlər nə dəstək olan nsanlarla qarşılaşdılar. Gürcüstan 
Gənclər nə Yardım və Maar flənd rmə Təşk latının lk 
ş nə 2006-cı ldən 3 ayda b r şıq üzü görən “Uğur” 

adlı jurnal nəşr etməklə başladı. Jurnalın nəşr  daha 
sonralar 2 ayda b r olaraq davam etd r ld . Daha son-
ra gürcü d l , ng l s d l , kompüter kursları lə fəal y-
yət n  davam etd rd . 2011-c  ldə T fl s şəhər ndə 25 
nəfər tələbən  yataqxana lə təm n edən GYMD bu gün 
100 nəfərl k oğlan və 25 nəfərl k qız tələbə yataqxa-
nası lə tələbələr m z n x dmət ndəd r. Təşk lat son 
k  ldə Gürcüstanın müxtəl f un vers tetlər n n t bb 

fakultələr ndə təhs l alan tələbələr  təcrübə üçün Tür-
k yəyə göndər r. Təşk lat həmç n n hər l Ramazan və 
Qurban bayramlarında yüzlərlə kasıb, eht yac sah b  
və k msəs z a lələr  bayram həd yyələr  lə sev nd r r. 
Son k  ld r k , təşk lat xalqımızı ölkədə və dünyada 
gedən proseslərlə məlumatlandırmaq üçün “Yeni Yol” 

qəzet n n nəşr nə başlamışdır.
 Dəyərl  dostlar, təşk latın fəal yyət sahələr n  sada-

lamaqla b rməz, b z s z  bu təşk lat haqqında qısa da 
olsa məlumatlandırdıq. 

Bu uca əxlaq  üstünlüklər  səbəb ylə Hz. Peyğəm-
bər, bütün nsanlıq üçün b r model şəxs yyətd r. B z m 

də bu yolda nümunə götürəcəy m z şəxs hz. Peyğəm-
bərd r. Necə k  Quranda; “And olsun ki, Rəsulullah 

sizin üçün, Allaha və axirət gününə qovuşmağı ümid 

edənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl bir nü-

munədir.” (Əhzab, 21) buyurulmaq surət ylə, onun 
nümunə oluşuna d qqət çək lm şd r. Bu səbəblə x d-
mət nsanı Hz. Peyğəmbərə tabe olub, onun nümunə 
əxlaqını özünə rəhbər etməl d r.

Əz z oxucular, mən də öz növbəmdə həm Gürcüstan 
Gənclər nə Yardım və Maar flənd rmə Təşk latını, həm 
də “Uğur” jurnalını və əməkdaşlarını öz adımdan və 
s z n adınızdan təbr k ed rəm və gün o gün olsun 100 
ll y m z  qeyd edək dey rəm.

 Müsəlman həyat anlayışını bu təməl
 məqsəd və hədəfin üzərinə bina etməlidir.

 Bu hədəfə çatma düşüncəsi Müsəlmanı

 xoşbəxt edən ən əhəmiyyətli faktordur. Bu

səbəblə xidmət insanı hər şeydən əvvəl Alla-

ha könüldən iman edərək, yaradılış məqsə-
 dinə uyğun və Onun razılığını və sevgisini

 qazandıracaq bir həyat yaşamalı, qulluq

vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Qulluq vəzifə-
 si isə ancaq, Allahın əmr və qadağanlarına

uyğun bir həyat yaşamaqla mümkündür.

sentyabr-oktayb 2016
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İnsan hüquqlarına böyük dərəcədə əhəm y-
yət verən d n m z, nsanın dəyər n  və onun 
mövqey n n ucalığını ortaya qoymuşdur. 

İnsan yaradılmışların şərəf baxmından ən üstünü, 
ülv  duyğulara və fəz lətlərə meyl  olan b r var-
lıqdır.  

İnsan, bəşər yyətə faydalı olduğu, vətən n  və 
m llət n  sevd y  müddətcə sevg yə və bəşər  v c-
danda taxt qurub tər flənməyə lay q olar. Bu d-
rak səv yyəs nə yüksələ b lməyən nsanlar, yaşa-
yarkən fan , öldükdən sonra heç olub unudulmağa 
məhkum kəslərd r.

 İnsanlığa x dmət, müəyyən b r ücrət qarşılı-
ğında ed lən ş dey l. X dmət, Allahın razılığından 
başqa b r qarşılıq gözləmədən sərf ed lən və orta-
ya qoyulan faydalı b r şd r.  İnsan, ç ndə yaşadı-
ğı topluma və mənsubu olduğu əz z m llət m zə 
faydalı olduğu n sbətdə və faydalı şlər gördüyü 
müddətcə, kam l mənada İNSAN xüsus yyət n  
qazanar.

Xey rl  nsan; nsanlığa xey rl  olan, dərdl lə-
r n zt rabına çarə axtaran, ağlayan bəxts zlər n 

gözyaşlarını d nd rən, nsanları və d gər canlıları 
qoruyan k msəd r. İnsanı kam l; madd  varlıqlar 
qarşısında radə və darəs n  sarsıtmayan, qəlb  lə 
Haqqa və bədən  lə xalqa st qamətl  b r fəal yyət 
ç ndə olan “Haqq üçün xalqa xidmət” nöqtəs n-

dən hərəkətlə çalışan nsandır. Həq q  b r möm n, 
xey r qapısının fat h , hər yaxşı ş n öndər  və şər 
yollarının manedarıdır. İnsanlar arasında elələr  
vardır k , d n qardaşının mənfəət n , öz arzuların-
dan üstün tutar. O, nəfs n n həvəslər  arxasında 
maddən n əs r  olmaz və “Əvvəl canan sonra can” 
f k r n , həyatının düsturu və nsana x dmət anla-
yışının dəy şməz b r pr ns p  olaraq qəbul edər.

“Yaradılanı xoş gör, yaradandan ötəri” 
deyərək, nəfs nə səbr  və fəz lət  təlq n etməl d r. 
B r möm n, zə fl k və əldə ed lməyəcək şeylərə 
baxaraq üm d n  kəsməməs  lazımdır. Heç b r za-
man Allah yolunda edə b ləcəy  x dmətlər n sona 
çatdığını düşünməməl d r. Ömürünün sonuna qə-
dər, davamlı artan b r x dmət və h mmət həyaca-
nı ç ndə yaşamalıdır. “Sənə yəqin (ölüm) gələnə 
qədər Rəbbinə qulluğa davam et!” (əl-H cr, 99) 
ayət  kər məy  heç b r zaman unutmamamız la-
zımdır.

Rəsulullah (s.ə.s.) Əfənd m z hər x dmətdə, dö-
yüşdə, barışda səhabələr  lə bərabər d . Onlarla 
b rl kdə məsc d n nşasında kərp c daşıyar, onlarla 
b rl kdə dəvəyə sırayla m nər, onlarla b rl kdə ş-
lər  bölüşərd . Özünə də bu bölünmədən pay çıxa-
rardı. B r səfər ndə yemək b ş rəcəklər  vaxt odun 
toplama vəz fəs n  özü boynuna götürmüşdü.

Rəsulullah (s.ə.s.) Əfənd m z öz daşıya b ləcəy  
b r yükü əsla başqalarına daşıtmazdı. A ləs n n də 
x dmət ndə olardı. Hər kəs n yed y ndən yeyər, ç-
d y ndən çər, özünə xüsus  rəftar etd rməzd .

Rəsulullah (s.ə.s) Əfənd m z n təhs l ndə və 
tərb yəs ndə yet şən səhabələr  də ömürünün so-
nuna qədər b r x dmətdən d gər nə yönəlm şd r. 
Dünyanın dörd b r yanında səhabə məzarları səha-
bələr n Allahın d n nə x dmətdək  zövq və həyə-
canının dərəcəs n  göstərməs  baxımından çox 
əhəm yyətl d r. Çünk  onlar gözlər n , qulaqlarını 
lah  və nəbəv  təl mə t km şlər, ona çata b lmək 

Ruslan Hacıxəlilov

ÈNSAN HÖQUQLARINA HÞRMßT Vß 
ИNSANLIЬA XИDMЯT
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üçün bütün güclər ylə cəhd göstərm şd lər. Çünk  
onlar əvəzs z dünya nemət n n belə əldə ed lməyə-
cəy n  b ld klər  üçün şlər n n çoxunu ax rət qa-
zancı üçün xərcləy rd lər.

Rəbb m z də onların x dmətlər n  tər fləyərək: 
“.Onlar Xeyirdə bir-biriylə yarışarlar...”

 (Al -İmran, 114)
“İnsanlardan Eləsi də vardır ki, Allahın ra-

zılığını qazanmaq uğrunda canını fəda edər.” 
(Bəqərə, 207) buyurmaqdadır.

Səhabələr bu çağırışa uyaraq sah b olduğu hər 
şey  Allah yolunda heç düşünmədən fəda etm şd r. 
Bu fədakarlıq sayəs ndə nə qədər çət nl klər asanca 
aşılmışdır.

Məkkə müşr klər n n boykotları, Məd nəyə h c-
rət edən mühac rlər n yaşadığı çət nl klər, döyüş və 
barış anındakı məşəqqətlər, həm şə bu fədakarlıq 
və lah  razılığa qovuşma arzusuyla reallaşdırılan 
x dmətlər səbəb ylə yüngülləşm şd r. Rəsulullah 
(s.ə.s) Əfənd m z: “İnsan ölüncə, bu üç əməli xa-
ricində bütün əməllərinin savabı kəsilər. Sədəqə-
yi-cariyə, özündən istifadə edilən elm, arxasından 
Dua edən xeyirli övlad.” buyurmuşdur.

Rəsulullah (s.ə.s) Əfənd m z səhabələr nə
 “İnsanların ən xeyirlisi İnsanlara faydalı olan-

dır.” buyurmaqla b rl kdə t  sulayanın cənnətə la-
y q olduğunu və ağac əkmən n nə qədər  fəz lətl  və 
faydalı olduğunu zah etm şd r.

Əvvəlcə Müsəlmanın hansı növ olursa olsun, 
x dmət n əhəm yyət n  drak etməs , stər nsanla-
ra stər heyvanlara stərsədə təb ətə faydalı olaraq 
Allahın razılığını unutmaması lazımdır. Müsəlman 
k m n razılığı üçün k mə x dmət etd y n n fərq ndə 
olmalıdır. X dmət edən x dmət ed lənə m nnətdar 
olmalıdır. X dmət ed lən  x dmətdən ötər  töhmət 
altında buraxanlar Allah r zası üçün x dmət şüuru-
na çata b lməyən kəslərd r.

Təəssüf k , nsanların çoxu x dmət etməkdən 
çox x dmət ed lməy  sev r. İk -üç l x dmət etd k-
dən sonra ömür boyu bu pr ns pə x dmət dey l, 
özünə x dmət ed lməs n  stəyər. İslamda belə b r 
x dmət anlayışı yoxdur.

Müsəlman, son nəfəsə qədər gücünün çatdığı 
qədər x dmət n b r ucundan tutmaq məcbur yyət n-
dəd r. X dmət əhl  hər x dmətdə Allah lə b rgə ol-

duğunu unutmamalıdır. Qəlb  Allah və Rəsulunun 
sevg s ylə x dmət edənlər n sevg s  lə dolu olma-
lıdır. X dmət n gücü Allah və Rəsulunun sevg s n-
dən gəlm rsə o x dmət bərəkəts z olar.

X dmət tək adam lə olmaz. X dmət toplu hal-
da ed l ncə bərəkətlənər. B rl kdə x dmət edənlər 
qardaşlığı zədələyəcək hər cür davranışdan maks -
mum dərəcədə qaçınmaları lazımdır. D n n ümum   
məqsədlər nə zərər verməd y  müddətcə b r-b r n n 
f k rlər nə hörmətl  olmalıdırlar.

Rəbb m z: “...Bir-birinizin günahını araşdır-

mayın; kimsə kimsəni çəkişdirməsin (dedi-qodu 

etməyin).” (Hucurat, 12) buyurmuşdur.
Rəsulullah (s.ə.s) Əfənd m z: “Mömin; insanla-

rı pisləyən, lənətləyən, pis söz və çirkin davranış 
sərgiləyən kimsə deyil.” (T rm z ) buyurmuşdur. 
Allah üçün x dmət edən k msələr stər eyn  tər qət-
dən olsun stər başqa tər qətlərdən olsun, b r-b r nə 
k n, həsəd və düşmənl k etmələr  haramdır. İxlas, 
x dmətlər n ş frəs d r. O Ş frə həll ed lmədən x d-
mət dən z nə dalıb oradan mənəv  nc lər yığmaq 
mümkün olmaz. X dmətlər n xey rlə nət cələnməs  
üçün çalışmaq lazımdır.

Rəbb m z: “Şübhəsiz Rəbbimiz Allahdır deyib 

sonra istiqamət üzrə olanların üzərlərinə mələk-

lər enər və onlara “Qorxmayın, kədərlənməyin, 

sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!” deyərlər.”
(Fuss lət, 30)

Rəbb m Allahdır demək; onun tərb yəs nə g r-
mək, onun göstərd y  st qamət üzrə olmaq demək-
d r. X dmət n ən əhəm yyətl  ölçülər ndən b r  də 
x dmətlər  nəfs ndən dey l özünü x dmətlərə vəs lə 
və vas tə edən Rəbb ndən b lməl d r. B z n yyət və 
əməl m zdən məsuluq. Nət cə Rəbb m zdənd r.

İş n əhl  olmayan, peşəs n  yaxşı b lməyən necə 
müvəffəq ola b lməzsə x dmətə əh l olmayan da 
x dmətdə müvəffəq ola b lməz.

Xeyirli insan; insanlığa xeyirli 

olan, dərdlilərin iztirabına çarə 
axtaran, ağlayan bəxtsizlərin 

gözyaşlarını dindirən, insanları 

və digər canlıları qoruyan kimsə-
dir. İnsanı kamil; maddi varlıq-

lar qarşısında iradə və idarəsini 

sarsıtmayan, qəlbi ilə Haqqa 

və bədəni ilə xalqa istiqamətli 
bir fəaliyyət içində olan “Haqq 

üçün xalqa xidmət” nöqtəsindən 

hərəkətlə çalışan insandır.

Əvvəlcə Müsəlmanın hansı növ olur-

sa olsun, xidmətin əhəmiyyətini idrak 

etməsi, istər insanlara istər heyvanlara 

istərsədə təbiətə faydalı olaraq Allahın 

razılığını unutmaması lazımdır. Müsəl-
man kimin razılığı üçün kimə xidmət 

etdiyinin fərqində olmalıdır.
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 Mustafa İmamoğlu

Hökmdarların ətrafında b r çox x dmətç  
və kölələr  olurdu. Bunlar Sultana ən 
gözəl x dmət  təqd m edə b lmək üçün 

aralarında yarış keç rərd lər. X dmətdək  ədəb, 
nəzakət, anlayış, qab l yyət, bəs rət və fərasətlə-
r  dərəcəs ndə də hökmdarın sevg s n  qazanar və 
onunla yaxınlıq qurardılar.

Bu səbəbdən x dmətç lər və kölələr hökmda-
ra sevg , hörmət və bacarıqlarını göstərə b lmək 
üçün bütün gün x dmət fürsət  güdərlər. Ən sə-
m m , ən gözəl, ən zər f x dmət  ortaya qoya b l-
mək üçün sank  yarışırdılar. Çünk  Sultana yaxın 
olmanın ancaq x dmətlə mümkün olacağını düşü-
nür, onun sevg s nə çatmağı da ən böyük dərəcə 
sayırdılar. Bu x dmət yarışında həsəd, qısqanclıq 

k m  p s duyğular da əsk k olmazdı. Halbuk  n-
san, öz dəyər n  söz və davranışlarıyla, x dmət-
dək  ncəl k və ədəb ylə artırar. Sevən sevd y  lə 
məşğul olar, sevd y  k msəyə canı könüldən x d-
mət etməyə çalışar.

“Ruhul-Bəyan Təfs r ”-ndə nəql ed lən bu he-
kayə bu mövzuda d qqət çək c  və brət ver c d r.

“-Keçm ş zamanlarda b r hökmdar varmış. 
Kölə və x dmətç lərdən b r n  özünə daha yaxın 
etm ş. Onu daha çox sevər və ona dəyər verərm ş. 
D gər x dmətç lər buna paxıllıq edərlərm ş. Pad-
şahın o köləyə verd y  dəyər n haradan qaynaq-
landığını da anlaya b lməzlərm ş. Çöldən baxıldı-
ğında f z k  olaraq bu kölə d gərlər ndən nə gözəl, 
nə də bacarıqlıymış. Lak n Sultan onu özünə 

ЯDЯB VЯ ИNCЯLИKЯDЯB VЯ ИNCЯLИK
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yaxın sayar və ona qarşı təvəccöh və sevg s n  
d gərlər ndən həm şə üstün tutarmış. Bu gerçəy  
görən d gər x dmətç lər hökmdarın bu hərəkət n  
qər bə qarşılayar və b r məna verə b lməzlərm ş.

B r gün hökmdar onlara b r dərs vermək stə-
y r. Yoldaşları və kölələr  lə b rl kdə yaylağa 
gəz nt yə çıxır. Yay mövsümü olduğundan hava 
çox st ym ş. Sultanın gözü uzaqlarda olan b r 
dağa sataşır. Dağın z rvəs  dümağ qarla örtülüy-
müş. Hökmdar bu dağın z rvəs nə sadəcə b r dəfə 
baxır və sonra baxışlarını önünə əym r.

O anı gözdən qaçırmayan b r kölə dərhal 
hərəkətə keç r. Atına m n b oradan ayrılır. Hökm-
darın ona b r şey söyləməd y  və b r şarə belə 
etməd y  halda onun b rdən-b rə atını qamçıla-
yaraq oradan getməs  hər kəs n d qqət n  çək r. 
Orada olanlar bu kölən n sürətlə gözdən tməs nə 
b r məna verə b lm rlər. Yalnız arxasından hey-
rətlə baxırlar.

Aradan çox keçm r k , o kölə ger  qayıdır. 
Əl ndə də dümağ və soyuq b r m qdar qar gət r r. 
Dərhal hökmdara kram ed r. Hökmdar onun bu 
fərasət ndən, x dmət ndən çox razı qalır. Bu ncə 
anlayışından ötər  onu mükafatlandırır. Hökm-
darın yaxınında olanlar o köləyə yaxınlaşıb ş n 
mah yyət n  anlamaq stəy rlər və:

“-Sən hökmdarın qar istədiyini necə anla-
dın?” deyə soruşurlar.

Könlü söhbət dolu o kölə təbəssüm edərək 
belə cavab ver r:

“-Çünki o, qarın olduğu zirvəyə doğru baxdı. 
Dağın digər tərəflərinə baxmadı” dey r. Arxasın-
dan bu h kmətl  sözü söyləy r:

“Hökmdarlar hər hansı bir şeyə, hər hansı bir 
istiqamətə boşuna baxmazlar”.

Bu cavabla orada olanlar, hökmdarın o kölən  
nə üçün çox sev ld y n  anlamışlar. Onun Sultan 
qatındakı q ymət n n, dəyər n n bu ncə anlayış 
və dər n düşüncədən qaynaqlandığının fərq nə 
varmışlar. Ondakı bu bəs rət, fərasət, ncəl k və 
məhəbbət n sayəs ndə Sultana yaxın olduğuna 
şah d olmuşlar. Bu cavabı eş dən hökmdar ətra-
fındakılara:

“-İşdə buna görə onu özümə yaxın tuturam. 
Onu sizlərdən daha çox sevir və dəyər verirəm. 
Sizlər həmişə öz nəfslərinizlə məşğulsunuz. Hal-
buki o, məni güdüb mənə xidmətlə məşğuldur” 
deyə vurğulayır.

Bəl !.. İnsan x dmət ylə özünü sevd rərm ş!.. 
X dmətdə ədəb, fərasət, və ncə anlayışıyla 
yaxınlığını artırarmış!... Sevən sevd y nə sevg -
s n  ancaq x dmətlə göstərərm ş!.. (Ruhul-Bəyan, 
Erkam Nəşrlər , c. 22 s. 58)

Bəl !.. İnsan x dmət ylə 
özünü sevd rərm ş!.. X d-

mətdə ədəb, fərasət, və ncə 
anlayışıyla yaxınlığını artı-
rarmış!... Sevən sevd y nə 
sevg s n  ancaq x dmətlə 

göstərərm ş!.. (Ruhul-Bəyan, 
Erkam Nəşrlər , c. 22 s. 58)



XEYRИYYЯЧИLИKDЯN 

XEYRЯ DOЬRU!!! 

Bu dünya aləm  b r tərəfdən dolub, d gər 
tərəfdən boşalan b r kuzəyə bənzər. Həya-
tın bütün yönlər ndə dolmalar, boşalmalar, 

yen lənmələr, köhnəlmələr sözün həq q  mənasında 
ümum  yerdəy şmələr proses  davamlı olaraq baş ve-
r r. Hər b r boşalmanın və əsk lmən n yer n   ondan 
daha yen  və daha sağlam ünsürlər alır. Saralıb solmuş 
ağac yarpaqlarının yer n  təravətl  və yaşıl yarpaqlar, 
quruyub ətr n  t rm ş ç çəklər n yer n  tər bənövşələr, 
yaşayıb ömrünü başa vurmuş ağb rçəklər n yer n  ya-
şam eşq ylə alışıb yanan gənclər, eht yac sah blər nə 
verd y m z mallarımızın yer n  də daha bərəkətl  və 
əsk lməz mallar tutur.

Tar x m z n səh fələr n  vərəqləd y m z zaman bu 
torpaqların, bu m llət n yet şd rd y  neçə-neçə xeyr y-
yəç  oğullar vardır k , dövlət m llət üçün onların x d-
mətlər  əvəzs zd r. Xalqın ən çət n zamanlarında on-
ların yanında olan Tağıyev, Nağıyev, Muxtarov k m  
xeyr yyəç lər bu gün hər b r m zə örnək və nümünə-
d rlər. Onlar əllər ndə olan mal və dövlət n azalmasın-
dan qorxmayaraq xərcləd lər. Xalqdan m llətdən b r 
təmənn  ummayaraq xeyr yyəç l k etd lər. Heç bəlkə 
də düşünməd lər k , b r neçə yüz ll klər belə keçsə 
xalq onları unutmayacaq. Onların nşa etd klər  xey-
r yyəç l k ab dələr  onları əbəd  yaşadacaqdır. Ancaq 
bu, belə oldu. Çünk  gözəl dey blər: “Sevilmək istə-
yirsənsə fədakarlıq et.”

İmkanlı b r slam al m ndən soruşurlar: “Sənin bu 
qədər varın mülkün var, ancaq hər birini insanlara 
paylayırsan bunun səbəbi nədir?” Cavabı belə olur: 
“Gördüyünüz bu mal, mülk mənim deyildir. Mən sadə-
cə yemək qazanındakı bir qaşığa bənzəyirəm, yemək 
Allahın, yeyənlər də onun qullarıdır. Allahın mülkünü 
onun qullarına paylayıram deyə cavab verir.”

B r həd s -şər fdə Hz. Peyğəmbər belə buyurur: 
“Allah Azzə və Cəllə: Ey qulum: infaq edib xərclə ki, 
mən də sənə infaq edim.” buyurdu. Allahın əli dolu-
dur, xərcləmək onu əskiltməz, gecə və gündüz davamlı 
olaraq ehsanlar edər. Yeri və göyü yaratdığından bu 
yana Onun nə qədər xərclədiyini düşündünüzmü? Şü-
bhəsiz ki, əlindəkilər əsla əskilməmişdir. Onun Ərşi 
də su üzərindədir. Gah alçalıb, gah yüksələn tərəzi 
də əlindədir.”  (Buxar , Təfs r 36.) Deməl  nsanın 

verd klər  özünün sah b olduqları şeylər dey ld r. İn-
san burada sadəcə səbəbkar rolunu oynamaqdadır. 
Dah lərdən b r  belə dey r: “İnsan dünyada heç nəyə 
sahib deyildir. Sadəcə sahib olduqlarının müvəqqəti 
gözətçisidir.” Heç nəyə sah b olmadığımız və mü-
vəqqət  sah b olduğumuz malların sadəcə müvəqqə-
t  gözətç s  olduğumuz halda n yə yaxşılıqlardan və 
xeyr yyəç l kdən uzaq duraq k ? Üstəl k, verd y m z 
b r şey n qarşılığında onun yüz m sl n  alacağımızı 
b lə-b lə. Hz. Peyğəmbər b r həd s -şər f ndə  belə 
buyurur: “Kim Allah yolunda infaq edərsə, ona yüz 
misli savab yazılar.” (T rm z , Fəda lul-C had 6) Heç 
b r zaman düşünmə k , nə varım var nə dövlət m, 
necə xeyr yyəç l k ed m? D n qardaşına verd y n ya-
rım xurma da olsa xeyr yyəç l k dey lm ? Bunu tapa 
b lməd y n zamanlarda b r təbəssümün belə sən n 
üçün xeyr yyə hökmündəd r. Sev və sevd klər ndən 
də verməyə çalış. Çünk  sevd klər n zdən verməd kcə 
həq q  man etm ş olmazsınız buyurur Allah təala.

Bu dünyada heç k m və heç nə əbəd  dey ld r. Əbə-
d yyət sadəcə Allaha məxsus b r xüsus yyətd r. Əbəd  
olmayan bu dünyada əbəd  dünyaya əbəd  sərmayə 
hazırlamaq üçün edəcəklər m z  də Hz. Peyğəmbər 
b r həd s -şər f ndə belə açıqlayır: “İnsan öldüyü za-
man üç şeydən başqa (ona savab gətirən) əməlləri kə-
silər. Bunlar sədəqeyi-cariyə (körpü tikdirmək, bulaq 
cəkdirmək, yol salmaq kimi), (ondan sonra) fayda-
lanılacaq elm, arxasınca dua edən saleh övladdır.” 
(T rm z , Əhkam 5)

Həyat üzlərə təbəssüm, qəlblərə sev nc verd y n 
zaman gözəld r.

Həyat nsanlara dəyər ver b, onları düşündüyün za-
man əbəd d r.

Ver k , sənə də vers nlər, sev k  sən  də sevs nlər. 
Bununla da “Xeyriyyəçilikdən xeyrə doğru” yol qət 
et.

Hz. Peyğəmbər n bu həd s -şər f n  də unutmayaq: 
“Yalnız iki adama həsəd aparmaq olar: Allahın mal 
verib bu malı haqq yolunda xərcləyən kimsə ilə Alla-
hın elm verib bu elmlə hökm verən və bu elmi öyrədən 
kimsəyə.” (Buxar , Elm 12)
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QURAN ЯXLAQINI SЯMИMИ 
OLARAQ YAШAMAQ

Cəm yyətdə, əksər yyət n həyat şəkl n n və 
tətb q etd klər  qaydaların doğru olduğu 
k m  b r nanış şəkl  hak md r. Sank  b r 

d nd r bu yaşanan. Bu d n n mənsublarının, cəm yyə-
t n əksər yyət n  təşk l etməs , d gər nsanları da səhv 
st qamətlənd r r. Halbuk  Quran b zə “…Ancaq in-

sanların əksəriyyəti inanmazlar”.  (Hud, 17)  ayəs y-
lə, əksər yyət n səhv yolda olduğunu xəbər ver r.

Quran əxlaqını gerçək mənada qavramamış olan 
kəslərə görə; Allahın buyruqları xar c ndə də nsanla-
rın uyması lazım olan bəz  qaydalar vardır. İnsan ct -
ma  b r fərd olduğuna görə bu qaydalara uymaq məc-
bur yyət ndəd r. Cəm yyət fərdlər n n məmnun yyət  
əhəm yyətl d r və “insanlar nə deyər, nə fikirləşər, 
mənim haqqımda belə düşünməsinlər, belə danışma-
sınlar” k m  düşüncələr narahatlıq səbəb d r.

Quranda cah l yyə olaraq təy n olunan bu cəm y-
yət n fərdlər  təhs ll , kar er sah b  kəslər də olsalar, 
Allahın qüdrət n  və böyüklüyünü tanıya b ləcək ağıl 
və v cdana sah b dey ld rlər. İnsanların çoxunun bu 
cah l quruluşda olması və d gərlər n n də bu əksər y-
yət n davranışlarını meyar almaları, bütün cəm yyət n 
cəhalət bataqlığında yaşamasına səbəb olar.

“Yer üzündə olanların əksəriyyətinə uyacaq ol-

san, səni Allahın yolundan sapdırarlar. Onlar an-

caq zənndən başqa bir şeyə tabe olmazlar, yalandan 

başqa bir söz də  danışmazlar.”  (Ənam 116) ayəs ylə 
b ld r ld y  k m  bu kəslər, zənn və təxm nlə hərəkət 
edərlər və nsanları Allahın yolundan azdıraraq öz az-
ğın yollarına çəkərlər.

Fərql  yollara düşənlər, özlər  k m  ac zl k ç ndə-
k  nsanlara tabe olar, onların f k rlər n  doğru olaraq 
qəbul edərlər. V cdanlarını st fadə etməd klər  üçün, 
zamanla eş tməyən və görməyən kəslər halına gəl r-

lər. Ayədək  fadəylə bu kəslər, “Kardırlar, dilsizdir-

lər, kordurlar. Bu səbəblə də onlar geri dönməzlər.”  

(Bəqərə, 18)
Quran əxlaqını səm m  olaraq yaşamağa çalışan 

nsanlar üçün gerçək meyar öz v cdanlarıdır. V cdanı 
qəbul etməd y  halda, nsanlar tərəf ndən qınanmaq-
dan qorxaraq, əksər yyət n mənt q n  qəbul etmək bö-
yük yanlışlıqdır. V cdan, nsanı doğruya st qamətlən-
d rən səsd r. Adamın cəm yyət tərəf ndən qınanmaq-
dan qorxması və v cdanının şarə etd y  doğrulardan 
qaçınması son dərəcə ağılsızca b r davranışdır.

Ürəkdən Allaha yaxın olmaq stəyən nsan, v c-
danını st fadə edər; əks halda sə şeytanın və nəfs n 
qulu olar. V cdanının önünə “əksəriyyət belə etdiyinə 
görə doğru olan budur” mənt q ylə sədd çəkən adam 
yanılmışdır. İnsanların məmnun yyət n , əhəm yyət 
verməs n  gözləyən və qınamalarından çək nən nsan 
Quran əxlaqını yaşamaqda çət nl k çəkər.

Quran, yolunu azanları “alçaldılmış”, səm m  man 
sah blər n n sə “üstün” olduğu gerçəy n  vurğulayır. 
Quranın şığında yaşamağı seçən nsan, əksər yyət n 
yaşadığı çət nl k və qaranlıqdan x las olar; Allahın 
d ləməs ylə şıqlığa və gözəll klərə çatar.

İnsanların çoxu - man etməm ş olsalar da- v cdan 
baxımından İslamın doğruluğuna qənaət gət r rlər. 
Ancaq man etmək fərql d r, nsanı fərql  qılar. Mö-
m n, həyatını İslama, Qurana, Allaha həsr edər. Həya-
tın ct ma  yönlər n  arxa plana alar.

Allahı haqqıyla sevmək çox əhəm yyətl  daşı-
yarkən əksər yyət n bunu edə b lməməs  çox böyük 
haqsızlıqdır, v cdansızlıqdır. Həq qətən nsan “zalım 
və cah l”d r.

Allahın razılığı xar c ndə b r həyat tərz n  mən m-
səmək və əksər yyətə uyğun gəlmə mənt q  nsana qa-
zanc dey l, böyük zərər gət rər. D n əxlaqından uzaq 
yaşayan kəslər, mənfəət uğrunda gedən döyüşlər n və 
düşmənl klər n yaşandığı b r cəm yyət meydana gə-
t rərlər. Yaşadıqları narahatlıq sə, ax rətdə onları göz-
ləyən əzabın başlanğıcıdır.

“… İşdə onlar, buna (Qurana) inanarlar. Qrup-

lardan biri onu inkar etsə, atəş ona vəd edilən yerdir. 

Elə isə, bundan şübhən olmasın, çünki o, Rəbbindən 

olan bir haqqdır. Ancaq insanların əksəriyyəti inan-

mazlar”.  (Hud, 17)
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Lamiyə Hacıyeva

Allahın razılığı xaricində bir həyat tərzini 

mənimsəmək və əksəriyyətə uyğun gəlmə mən-

tiqi insana qazanc deyil, böyük zərər gətirər. 
Din əxlaqından uzaq yaşayan kəslər, mənfəət 
uğrunda gedən döyüşlərin və düşmənliklərin 

yaşandığı bir cəmiyyət meydana gətirərlər. 
Yaşadıqları narahatlıq isə, axirətdə onları 

gözləyən əzabın başlanğıcıdır.
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XEYИRЯ ЮNDЯR 
OLUB ШЯRЯ QARШI 

GЯLMЯK

Şirxan Çobanov

Xey rə öndər olmağın şərlərə də qarşı 
gəlməy n həm slam  təbl ğ, həm də 
x dmət tərəf  vardır. Bunların k s  
də nsana böyük əcrlər qazandıran 
və Allahın (c.c) r zasına na l edən 

fəz lətl  saleh əməllərd r. İnsan gördüyü şlərdən əcr 
aldığı k m , başqalarının xey rxahlıqlarından da əcr 
və savab qazana b lər. B r nəfər n hər yaxşılığı şəxsən 
özünün etməs  mümkün dey ld r. Bu, bəzən vaxt az-
lığından, bəzən də bəşər  gücün məhdud olmasından 
qaynaqlanır. Belə hallarda ağıllı b r möm n; ağlıyla, 
d l ylə, qələm ylə, savadıyla, əl ylə, məqamı lə və ya 
malıyla xey r əhl nə vas təç l k ed b yol göstərmək 
surət ylə həm n əməllər  etm ş k m  savab qazana b lər. 

D gər tərəfdən bu dünyada xey r yolları da, şər yol-
ları da da m mövcud olmuş və olmağa da davam edə-
cəkd r. Möm nlər n xey r qapılarını açaraq şər qapıla-
rını bağlamaq k m  vəz fəs  vardır. Buna görə də onlar 
bu dünyada da m xey rlərə vas təç l k etməl , şərlərə 
də heç b r fürsət verməmək üçün cəhd göstərməl d r-
lər. 

Bununla yanaşı çox təəssüf k , şərə açar, xey rə qıfıl 
olan nsanlar da vardır. Təb  k , onlar da səbəb olduq-
ları şərlər n günahını yüklənəcəklər.

Allah Təala belə buyurur:
“Yaxşı şə vas təç  olana (onun savabından), p s şə 

vas təç  olana (onun günahından) b r pay düşür. Əlbət-
tə, Allah hər şeyə qad rd r. (Hər şey n əvəz n  verən-
d r).” (N sa, 85)

Rəsulullah (s.ə.s) xey rə açar, şərə qıfıl olanlar üçün 
“Necə də xoşbəxtd rlər!” – buyurmuşdur. Şərə açar, 
xey rə qıfıl olan bədbəxtlər üçün də “Ar olsun!” fadə-
s ndən st fadə etm şd r. 

D gər b r rəvayətdə Rəsulullah (s.ə.s) belə buyur-
muşdur:

 “(S zə gət rd y m) bu xey r b r q s m xəz nələr k -
m d r. Bu xəz nələr n açarları vardır. Allahın (c.c)xey r 
üçün açar, şərə qarşı da qıfıl etd y  kəslər necə də xoş-
bəxtd rlər! Allahın şərə açar, xey rə qıfıl etd y  k m-
səyə də ar olsun!” (İbn Macə, Müqədd mə, 19) 

Xey r Allahın razı olduğu şeylər, şər də n frət və 
qadağan etd y  şeylərd r. Allah (c.c) b r bəndəs ndən 
razı olanda bunun əlamət  olaraqonu xey rə öndər 
edər. Belə b r şəxs  görəndə həm şə xey rxah şlər xa-
tırlanır, b r yerə gələndə onunla b rl kdə xey r də gə-
l r, danışanda xey r danışır, düşünəndə xey r düşünür, 
qəlb ndə həm şə xey rl  duyğular daşıyır və xey rxah 
şlər görmək stəyənlərə kömək ed r. Həm şə xey r n 

Xeyir Allahın razı olduğu şeylər, şər də nifrət və qadağan etdiyi şeylərdir. Allah 

(c.c) bir bəndəsindən razı olanda bunun əlaməti olaraqonu xeyirə öndər edər. Belə 
bir şəxsi görəndə həmişə xeyirxah işlər xatırlanır, bir yerə gələndə onunla birlikdə 
xeyir də gəlir, danışanda xeyir danışır, düşünəndə xeyir düşünür, qəlbində həmişə 

xeyirli duyğular daşıyır və xeyirxah işlər görmək istəyənlərə kömək edir.

sentyabr-oktayb 2016
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qal b gəlməs n  stəyən bu nsan 
onunla b rl kdə olanlar üçün xey r 
səbəb d r. Şərə açar olan şəxs sə 
ş  gücü şər olduğundan həm şə 

şər düşünür, şərl  şlər planlaşdırır, 
şərə kömək ed r və hara ged rsə 
gets n p sl k aparır. Şərr n yayıl-
masını stəyən bu nsan ətrafında-
kılar üçün b r əzabdır. Bu səbəb-
dən də b r nc ylə b rl kdə olmaq 
nsan üçün səadət, k nc ylə bəra-

bər olmaq da bədbəxtl kd r. Xe-
y rə öndər olmaq yolunun rəhbər  
peyğəmbərlərd r. Allah təala onlar 
haqqında: 

 “B z onların əmr m zlə ( nsan-
ların) doğru yola gət rən mamlar 
(rəhbərlər) etd k.”- buyurur. (Ən-
b ya, 73)  

Bütün müsəlmanlar peyğəm-
bərlərdən numunə götürərək 
həq qət n, yaxşılığın və xey r n 
rəhbərlər  olmalıdırlar. 

Rəsulullah (s.ə.s) başda eht -
yac sah blər n n məsələlər n  həll 
etmək olmaqla hər cür yaxşılığa 
vas təç  və səbəb olmağı tövs yə 
ed r. Allah rəsulu (s.ə.s) d gər b r 
rəvayətdə belə buyurur:

“Məndən bəzən k msə b r şey 
stəy r. Mən onu yer nə yet rmə-

y  gec kt r rəm k , s z ona şəfaət 

edərək eht yacı-
nı ödəməs nə 
kömək olub 
əcr qaza-
nasınız! 
B ə l , 
m ö h t a c ı n 
e h t y a c ı n ı 
ödəmək üçün 
şəfaətç  olun k , 
əcr qazanasınız.” 
(Nəsa , Zəkat, 65)

Allah Təala müsəl-
manları d n qardaşların-
dan, yaşadıqları cəm yyətdən 
və bütün dünyanın ged şatın-
dan məsul etm şd r. Rəsulullah 
(s.ə.s) hər b r m z n sürünün ba-
şında duran çoban k m  məsul y-
yət daşıdığını, beləcə darə etd y  
şəxslərdən, vəz fə sahəs ndən və 
gördüyü şdən məsul olduğumuzu 
b ld rm şd r. Yən  ən yüksək və-
z fə sah b ndən ən sadə nsana qə-
dər hər kəs tabel y ndək  nsanları, 
tutduğu vəz fən , ətrafını mad  və 
mənəv  zərərlərdən mühaf zə et-
mək məcbur yyət ndəd r.

Elə sə hər b r müsəlman sadəcə 
özünü düşünməy b, d gər nsanla-
rın da xey rə yönəlməs  və səhv 
yollara düşməkdən qorunması 

üçün səy göstərməl d r. Yən  
müsəlman əvvəlcə özünü, son-
ra da bütün bəşər yyət  x las et-
məyə cəhd etməl d r. Beləcə xəstə 
olan möm n sağlamlığın dəyər -
n  b lərək əl ndək  nemətlərdən 
ax rət  qazanmaq yolunda st fa-
də etməy n zərur l y n  dərk edər. 
Sağlıqda sə daha böyük həyəcan-
la xey rxah şlər görməyə can atar.

n ı
çün 
n k , 

nasınız.”
at, 65)
əala müsəl-
n qardaşların-
ları cəm yyətdən
ünyanın ged şatın-
etm şd r. Rəsulullah 

b r m z n sürünün ba-
çoban k m  məsul y-

nı, beləcə darə etd y  

acı-
nə 
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Son dövrlərin ən populyar mövzuların-
dan biridir: dünyamızı xilas etmək. 

Və ən böyük qorxularımız: qlobal 
istiləşmə, nüvə müharibələri, kütləvi 
iğtişaşlar, dünya əhalisinin sayının art-

ması, ərzaq qıtlığı... Hər kəs bütün insanlıq üçün 
narahat imiş kimi görünür, amma dəyişən bir şeyi 
görə bilmirik. Havanı zəhərləyən zavod və fabriklər 
var gücü ilə işləyir, dövlətlər arasındakı silahlanma 
yarışı da maksimum sürətlə davam edir. Aclığın və 
kasıbçılığın hökm sürdüyü “qara qitə”nin isə ta-
leyində hələki bir dəyişiklik görünmür. Bəs yaxşı, 
insanlığı qurtarmaq istəyən, insanlığın qeydinə qa-
lan, insanlığın gələcəyi üçün narahat olan biri nə 
etməlidir?

İnsan danışmağa başlayarkən əvvəla bir-iki 
səsi tələff üz edir, sonra bir-iki heca, bir-iki söz və 
nəhayət, o, danışmağı öyrənir. Necə ki, kitabx-
analara sığmayan kitablar yan-yana düzülmüş kiçik 
hərfl ərdən meydana gəlib, bütün bir insanlıq da 
fərdlərdən, şəxslərdən meydana gəlib. Hərf-hərf 
oxuyanda bütün kitablar günün birində son səhifəsi-
ni bizə göstərir, bəs insan necə?

Özünü: “Bir insanı qurtaran bütün insanlığı 
qurtarmış kimidir” buyuran ilahi vəhyin müxatəbi 
olaraq hiss edən hər bir şəxs insanlığı qurtarmaq 
naminə bir şəxsi qurtarsaydı...

Məscidlərdən azan oxunanda, bu ifadənin 

üzərində çox düşünməsək də, tez-tez eşidirik: 
“hayyə aləl fəlah” – haydı qurtuluşa, gəlin qur-
tuluşa... İslam dinində kasıba, kimsəsizə, evsizə, 
yurdsuza, ac-susuzlara, yolda qalmışlara kömək et-
mək çox böyük ibadət sayılır. Bunun bir məqsədi o 
ehtiyac sahiblərini sevindirməkdir, bir məqsədi də 
o yardımı edən şəxsin “qurtulması”dır. Məkkənin 
fəthində təvazösündən başını əyərək: “Əsl həyat 
axirət həyatıdır”, - deyən bir peyğəmbərin ümməti 
üçün əsl hədəf, əsl qurtuluş axirət həyatı deyilmi? 
Bir insan qurtarmaq istəyərkən onun dünyəvi prob-

Qarşıdakının dərdini, hansı 

əhvali-ruhiyyə içində olduğunu, 

dünyəvi və mənəvi sıxıntılarını 

dinləyərək, səbirlə qulaq asaraq 

ona doğru yolu göstərə biləcək, 

ağıllı bir məsləhət verə biləcək 

böyüklərə nə qədər də ehti-

yacımız var..!

Əziz Sultanov

BИr Иnsan BИr Иnsan 
   Qurtarmaq.. .   Qurtarmaq.. .

sentyabr-oktayb 2016
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lemlərini düşündüyümüz kimi, onun axirət həyatını 
qurtarmaq təlaşına da düşməli deyilikmi?

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: “Mənimlə 
camaatın halı ocaq qalayan bir kimsənin halına 
bənzəyir. Ocaq alovlanıb şölə saçmağa başlayan-
da ətrafdan gələn kəpənəklər, cücülər özlərini 
oda atmağa başlayarlar. O adam isə onları odd-
an uzaqlaşdırmağa, qurtarmağa çalışar. Amma 
onlar yenə də atəşə tərəf can atarlar. İndi mən də 
sizi atəşdən qurtarmaq üçün camaatın ətəklərindən 
yapışan kəs kimiyəm. Halbuki onlar atəşə atılmaq 
üçün can atırlar”. (Səhihi-Buxari)

Elə isə, əsl qurtuluş bir insanı əbədi oddan qur-
tarmaq deyilmi?

Hər əşyaya onu daha yaxşı istifadə etmək üçün 
təsir edən başqa bir əşya var. Məsələn, buz istidə 
əriyər, torpaq şumlanaraq əkilər, odun doğranaraq 
daha rahat istifadə edilər və s. İnsana ən çox təsir 
edən vasitə isə dildir, səsdir, danışıqdır, nitqdir... 
Onu qurtarmaq üçün ən yaxşı istifadə edə biləcəy-
imiz vasitə budur. Bəs bu vasitənin ən yaxşı isti-
fadə üsulu nədir? Yenə də bu işin ustasına, Peyğəm-
bərimizə müraciət edək:

Peyğəmbərimiz bir insanı qurtarmaq üçün nələrə 
diqqət edərdi: ən əsası gözəl dil – müxatəbinin ağıl 
və elmini, məqam və mövqeyini nəzərə alaraq şəx-
sə xüsusi xitab tərzi var idi. “İlanı belə yuvasın-
dan çıxardan gözəl dil” nələrə qabil deyil?! Hətta 
Peyğəmbərimiz  daha əvvəl görmədiyi, tanımadığı 
müxatəbinin əsil-nəcabətini, haralı olduğunu, nə 
kimi problemlərinin və ya məziyyətlərinin old-
uğunu öyrənərək təbliğə başlayardı. Bəzən də qur-
tarmaq istədiyi şəxsin incə damarını tutmaq üçün 
onun könlünü oxşayacaq iltifatı özünə ar bilməzdi. 
Məsələn, Bizansa göndərdiyi məktubda “Bizans 

hökmdarı” demir, “Rumun ulusu” deyir; Misirə 
göndərdiyi məktubda “Qibtilərin rəisi” demir, 
“Qibtilərin böyüyü” deyirdi...

Qarşıdakının dərdini, hansı əhvali-ruhiyyə 
içində olduğunu, dünyəvi və mənəvi sıxıntılarını 
dinləyərək, səbirlə qulaq asaraq ona doğru yolu 
göstərə biləcək, ağıllı bir məsləhət verə biləcək 
böyüklərə nə qədər də ehtiyacımız var..! Taifdəki 
daşqalaqda aldığı yaraları unudaraq bir köləni hi-
dayətə çatdırma həyəcanını əsirgəməyən, arxasınca 
azğın qatillərin düşdüyü hicrət səfərində qarşısına 
çıxan hər bədəvini hidayətə dəvət etmə həyəcanını 
itirməyən bir peyğəmbərin həyatdan küsmüş, ümi-
dini itirmiş ümməti olmaq mümkündürmü?

İnsan nə qədər vəhşiləşsə də, azğınlaşsa da, po-
zulub yoldan çıxsa da, onun içindəki safl ıq ruhu, 
uşaqlıq paklığı rahat-rahat yoxa çıxmır. Bəlkə də 
üstü toz bağlayır, paslanır, görünməz olur, amma 
son nəfəsini verənə qədər onun ürəyinin bir 
küncündə tənhalığa tərk edilmiş bir körpə kimi 
inildəyə-inildəyə yaşayır. Əgər o insanın hisslərinə 
xitab etməyi bacarsaq, o məsum və həssas dam-
arının üstünə örtülən qalın və soyuq pərdələri təsbit 
edərək bir-bir qaldırıb ata bilsək, o körpə mütləq 
ayaq açıb üzümüzə güləcək, o məsum təbəssümü 
simasına yenidən qaytaracaqdır. Onun ürəyinə 
uzanan yardım əlinin bizim dilimizdən yola çıx-
araq onun qulaqlarından süzüləcəyini və ürəyinin 
dərinliklərinə yol tapacağını ümid ediriksə, bu əlin 
sığallı, yumşaq və nəzakət dolu olması, onun ürəy-
ini incitməməyimiz üçün labüd deyilmi?

 İnsan danışmağa başlayarkən əvvəla
 bir-iki səsi tələffüz edir, sonra bir-iki
heca, bir-iki söz və nəhayət, o, danış-
 mağı öyrənir. Necə ki, kitabxanalara

 sığmayan kitablar yan-yana düzülmüş
 kiçik hərflərdən meydana gəlib, bütün
 bir insanlıq da fərdlərdən, şəxslərdən
meydana gəlib. Hərf-hərf oxuyanda bü-
tün kitablar günün birində son səhifəsi-

ni bizə göstərir, bəs insan necə?
Özünü: “Bir insanı qurtaran bütün in-
sanlığı qurtarmış kimidir” buyuran ila-

 hi vəhyin müxatəbi olaraq hiss edən hər
 bir şəxs insanlığı qurtarmaq naminə bir

şəxsi qurtarsaydı...
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B
ütün möminlər Allah tərəfi ndən 
rəhmət timsalı olaraq göndərilən 
Hz. Muhammədin (s.ə.s) ümmətidir. 
Mömin şəxs Allahın əmrlərini və 
Peyğəmbərin (s.ə.s) həyat fəlsəfəsini 

özünə rəhbər seçən kimsədir. Bu mənada həyatın hər 
mərhələsində həm sevgi və nifrətdə, həm də dostluq 
və düşmənçilikdə Allah və Rəsulunun göstərdiyi yol 
bizim üçün meyar olmalıdır. Əks təqdirdə bağlılıqda 
qüsur yaranar və qaşı düzəltmək əvəzinə göz çıxart-
mış olarıq. Məhərrəm ayı ərəfəsindəyik. Buna görə də 
yazımızı O mübarəkin (s.ə.s) əhli-beytinin sevgisinə 
həsr etmək istəyirik. Bu yazımızda əhli-beyt sevgimiz 
necə olmalı, məqsədin xaricinə çıxılarsa, hansı 
təhlükələrlə üzləşə bilərik kimi suallara cavab axtar-
maq istəyirik.

Peyğəmbərin (s.ə.s) əhli-beyti ilə əlaqəli həm mən-
subları, həm də fəziləti barəsində əsrlər boyu davam 
edən mübahisələr hələ də öz aktuallığını qorumaq-
dadır. Dəqiq olan odur ki, nə islam aləmi bu müba-
hisələrdən bir fayda əldə edə bilmiş, nə də ki, cəmi-
yyət kifayət qədər maarifl ənə bilmişdir. Tarixin hər 
dövründə bu mübahisələr öz qərəzliyini qoruyaraq 
obyektivlikdən uzaqlaşmışdır. Əlbəttə ki, yazımız-

da bu mübahisələrə yer verməyi düşünmürük və bu 
cədəlləşmənin İslam dini adına faydalı olduğunu 
da sanmırıq. Məhdud kəlmələrlə, az da olsa, fayda 
verəcəyini düşündüyümüz mübahisələrin təhlükəsinə 
diqqətləri cəlb etmək istəyirik.

Həzrəti Peyğəmbərin (s.ə.s) aləmlərə rəhmət 
olaraq göndərilməsi kəlmeyi-şəhadəti gətirən hər kəsə 
məlumdur. Rəhmət demək, hər kəsə qucaq açmaq, hər 
kəsə Allahın məxluqu kimi baxmaq, hər kəsə Allahın 
rəhmət-mərhəmət sifəti ilə müamilə etmək demək-
dir. Təfriqənin, təəssübkeşliyin, ayrı-seçkiliyin, ki-
nin, nifrətin rəhmət sifəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 
Bunlar müsəlmana çox uzaq xislətlərdir. Rəhmət Pey-
ğəmbəri (s.ə.s) heç bir zaman fi kir ayrılığına, düşməyi 
istəməmiş, yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətlərə 
qapı açılmasını qəbul etməmiş, əksinə, ixtilafa aparan 
bu cür düşüncələrin yerini tərəqqiyə, birliyə verməsi-
ni təmənni etmişdir. Görəsən, düşmənçiliyə götürən 
sevgini rəhmətlə necə yan-yana gətirmək olar? Çün-
ki düşmənçilik və sevgi bir-birinə zidd duyğulardır. 
Yəqin ki, təfriqə yaradan sevginin “sevgi” duyğusunu 
itirdiyini ifadə etsək yanılmarıq.

Günümüzdə müsəlmanların qarşısında duran 
təhlükələrdən biri də Əhli-Beyt sevgisinin siyasiləşdi-
rilməsi, bu mövzu ətrafında heç bir faydası olmayan 
mübahisələrin yaradılmasıdır. “Bəzi kimsələr”  bu 

Я H L И - B E Y T И 
S E V M Я K

     
 Həzrəti Peyğəmbərin (s.ə.s) aləmlərə 

rəhmət olaraq göndərilməsi kəlmeyi-şəhadə-
ti gətirən hər kəsə məlumdur. Rəhmət demək, 

hər kəsə qucaq açmaq, hər kəsə Allahın 
məxluqu kimi baxmaq, hər kəsə Allahın 
rəhmət-mərhəmət sifəti ilə müamilə et-

mək deməkdir. Təfriqənin, təəssübkeşliyin, 
ayrı-seçkiliyin, kinin, nifrətin rəhmət sifəti 
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar müsəlma-

na çox uzaq xislətlərdir.

Rüfət Şirinov 
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sevgini eyni dəyərlərə sahib və eyni dəyərlərə 
inanan müsəlmanlar arasında düşmənçilik, 
təfriqə yaratma vasitəsi kimi istifadə etmə 
həvəsinə düşüblər. Nəticədə“Şübhəsiz ki, bütün 

möminlər qardaşdır” (Hücurat, 10) ayəsinin 
xitabı tamamilə tərsinə çevriləcək və müsəl-
manlar əziləcəkdir. Əlbəttə ki, Rəhmət Peyğəm-
bərin rəhmətindən nəsiblənmiş heç bir mömin 
bu məkrli əməlin gerçəkləşməsinə imkan ver-
məyəcəkdir.

Həm şiə, həm də sünni alimlərinin qəbul etdi-
yi hədisə əsasən deyə bilərik ki, əhli-beyt sevgi-
si hər iki tərəfi n qəbul etdiyi və önəm verdiyi 
mövzuların başında yer alır. Rəsulullah (s.ə.s) 
buyurur: “Mən sizə iki dəyərli əmanət qoyub 
gedirəm. Onlara sarıldığınız müddətdə zəlalətə 
düşməzsiniz. Bu iki əmanət Allahın kitabı və 
mənim Əhli-Beytimdir. Bu iki əmanət kövsər 
hovuzu üzərində mənə təkrar qovuşanacan 
bir-birindən ayrılmazlar. Baxın görək, məndən 
sonra onlara necə davranacaqsınız?” (Müslim, 
Hakim). Bu hədis bizi birliyə bərabərliyə dəvət 
edir. Ümumilikdə hədisi, xüsusi olaraq da əh-
li-beyt sevgisini təəssübkeşlik eynəyini çıxarda-
raq oxumaq və anlamaq lazımdır. Həzrət Pey-
ğəmbərin (s.ə.s) məktəbində öyrədilən tərbiyə 
qucaqlayıcı, hər kəsi əhatə edici xüsusiyyətə 
malikdir. Bundan nəsibini alan hər kəsə rəhmət, 
mərhəmət qucağı açılar. Bu il yaşayacağımız 
məhərrəmliyin qəlblərimizdə daşıdığımız Əh-
li-Beyt sevgisinin bizim birlik, bərabərlik, 
qardaşlıq şüarımız olmasını təmanna edək Uca 
Allahdan. Əminliklə deyə bilərəm ki, Peyğəm-
bər (s.ə.s) Əhli-Beyt sevgisi üstündə müsəlman-
lar arasında yaranan ayrılıqdan əsla razı qalmaz. 
Bu, onun rəhmət olması ilə təzadlıq təşkil edir. 
Çünki Əhli-Beyt bizi birləşdirən dəyərdir. Elə 
isə hər bir Əhli-Beyt aşiqi bir daha sevgisini 
rəhmət süzgəcindən keçirməli və saf sevgi əldə 
etməyə çalışmalıdır.

Əhli-Beyt sevgisinin bütün müsəlmanlar 
arasında birləşdirici ünsür olması diləyi ilə aşura 
gününüz xeyirli, bərəkətli olsun!..

Günümüzdə müsəlmanların qarşısında 
duran təhlükələrdən b r  də Əhl -Beyt 

sevg s n n s yas ləşd r lməs , bu mövzu 
ətrafında heç b r faydası olmayan 

mübah sələr n yaradılmasıdır. “Bəz  
k msələr”  bu sevg n  eyn  dəyərlərə sah b və 
eyn  dəyərlərə nanan müsəlmanlar arasında 
düşmənç l k, təfr qə yaratma vas təs  k m  

st fadə etmə həvəs nə düşüblər.
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GedяrGedяr
Yaz gələr, dağları duman bürüyər,
Səmada buludlar çaxnaşar gedər.
Ər yər, əylənməz dağların qarı,
Sığmaz dərələrə, hey daşar gedər.

Köhnə yurd yer ndə hay-haray səs ,
Gül-ç çək qoxuyur çölün nəfəs .
Ruhları oxayır çoban nəğməs ,
Sürülər yaylağa dolaşar gedər.

Qəf ldən ş mşəklər çaxıb d llənər,
Z rvədən ətəyə ç sək ələnər.
Əvvəl göy qurşağı göydə yellənər,
Sonra da ulduzlar sayrışar gedər.

Payızda boşalar, olar pər şan,
Dağlar tənha qalar, eyləyər boran.
Nə sürü görünər, nə də k , çoban,
Yellər zaman-zaman ulaşar gedər.

Neçə dəl qanlı, xt yar qoca,
Gələr bu dağlara llər boyunca.
K msə gəzə b lməz, ancaq doyunca,
Alın yazısıyla barışar gedər.

Səadət Buta
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Bir insanın Rəb-
binə olan vəzi-
fələrindən son-
ra həyatda ailə 
başçısı kimi öh-

dəliyindəki ailə fərdlərinə qayğı 
göstərməsi onun ümdə vəzifəsidir. 
Allah Təala mürəbbiyəlik vəzi-
fəsini ata anaya yüklədiyi üçün 
insan uca Rəbbinin ona yüklədiyi 
bu məsuluyətin ağırlığının şüuru 
içində olduğunu bilir.

İstər qız olsun, istər oğlan, va-
lideyn cinsiyyət ayırımı etmədən 
övladına mənəvi və milli dəyələrlə 
zəngin bir xislətə sahib olacaq xü-
susiyyətləri aşılamalıdır. Xüsusilə 
qız övladının təlim və tərbiyəsi 
gələcəyin bir ailə nüvəsini təşkil 
edən analıq məktəbinin əsasını 
qoyan amillərdəndir. Allah Təala 
insana özünü və ailəsini cəhən-
nəm atəşindən qorumağı əmr et-
miş, ailəsinin təlim - tərbiyəsinə 
diqqət  yetirərək daim bu ilahi mə-

suliyyət bilinci içində hərəkət et-
məsini xatırlatmışdır (Təhrim, 6).

Hər bir övladın gözəl hal və 
davranışlarla zəngin olması ona 
bu tərbiyəyi verən bir ananın 
varlığından xəbər verir.

Zəmanəmiz təəssüfl ər olsun  
ki, maddi maraqların və arzuların 
burulğanında boğulub getmək-
dədir. İnsanlar insani dəyərlərdən 
çox, maddi maraqlarını cəlb edən 

yerlərə can atmaqda, mənəvi-
yyatını deyil, nəfslərini doyur-
mağa calışmağın səyi içindədirlər. 
Gənc qızların bu mövzuda tərbi-
yəsinə xüsusilə diqqət yetirmək 
gərəkdir. Çünki qadının tərbiyəsi 
daha sonra gələcək olan sağlam 
və tərtəmiz nəslin davam etməsi 
deməkdir. Hər bir gənc qız gələcə-
yin ana nümayəndəsidir. Ona 
görə də evdə qız övladının tərbi-
yəsi və maarifl ənməsinə diqqətlə 
yanaşılmalıdır. Rəsulullah (s.ə.s.) 
valideynlərin qız övladını gözəl 
böyüdüb tərbiyələndirilməsinin 
ona nələr qazandıracağını müj-
dələyərək belə buyurmuşdur:

“Üç qız övladı olan onları tər-
biyə edib evləndirən və onlara çöx 
gözəl şəkildə böyüdənlərə cənnət 
vardır” ( Əbu Davud).

Valideynlər ilahi məsuliyyə-
ti dərk edərlərsə, qızlarının gənc 
yaşda əxlaqi keyfi yyətlərə sahib 
bir xislətdə yetişdirmələrinin on-

HßYAT FßLSßFßNÈZÈ 
DÖZGÖN SE×ÈN!

Samirə Mahmudova
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İstər qız olsun, istər 
oğlan, valideyn cinsiyyət 
ayırımı etmədən övladına 
mənəvi və milli dəyələrlə 
zəngin bir xislətə sahib 
olacaq xüsusiyyətləri 

aşılamalıdır. Xüsusilə qız 
övladının təlim və tər-

biyəsi gələcəyin bir ailə 
nüvəsini təşkil edən analıq 
məktəbinin əsasını qoyan 

amillərdəndir.
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ların üzərinə bir vəzifə olduğu 
şüurunda olarlar. Ailədə tərbiyə 
alan bir qızın irəliyə doğru hədə-
fl ərində oxuyub bir sənət sahibi 
olmaq, gözəl bir ailə qurmaq və 
Allahın ona bəxş etdiyi nemətləri-
ni (mal-mülk, saleh bir yoldaş, 
övlad) həddi aşmamaq şərtilə is-
tifadə etmə olmalıdır. Evdə və 
ailədə bu çərçivə içərisində tərbiyə 
almayan övlad, gələcəkdə həyatını 
maddi rifahını yüksəltmək, ehtiyac 
görmədən lüks bir həyat sürərək 
hər kəsi həsəd aparacaq bir səvi-
yyəyə gətirməyin ehtirası içində 
olarsa, bu onun uçuruma doğru 
yol aldığını göstərir. Çünki arzu 
etdiyi səviyyəyə gəlmək Allahın 
bir təqdiridir. Onun istəyi ilə dey-
ildir. Allah isə bəndəsinə bəxş et-
diyi nemətlərin digərlərini həsəd 
və paxıllıq cəkməsi üçün deyil, o 
neməti onun yolunda infaq etmək 
üçün vermişdir. Yoxsa bu nemətlər 
onun üçün cəza ola bilər.

Övladlarını həyatın hər cür 
çətinliyinə və zəhmətinə alışdıran 
bir valideyn ona gələcəkdə yaşana 

bilən sıxıntılara sinə gərərək öh-
dəsindən gəlməyi, müsibətlərin və 
sıxıntıların onun kamil bir insan 
yönündə yetişməsində faydalı old-
uğunu başa salmalıdır.

Gənc qızların milli və mənəvi 
dəyərlərimiz üzərində tərbiyə 
edilməsi gələcəyin sağlam ailəsi-
ni təşkil edir. Uşaqlığı və gən-
cliyi ata-anası, qohum-əqrəbası 
və qonşularına hörmət və diqqət 
içərisində keçən bir gənc qız, bu 
keyfi yyətləri ilə ailə dəyərləri-
ni qoruyub saxlayaraq bunları 
öz ailəsinə və gələcək nəsillərə 

ötürər. Həyat fəlsəfəsi sevib 
hörmət görməyə, başqalarını da 
düşünməyə, əl tutub yardım et-
məyə, övladlarını həm Allahın qa-
rşısında, həm də vətəninə sadiq bir 
övlad kimi yetişdirməyə yönəlik 
olar. Peyğəmbərimiz bu xüsusda 
belə buyurmuşdur:

“Mömin, ətrafı ilə uyğunlaşan 
bir insandır. İnsanlarla ülfət və 
yaxınlıq qurmayan və özu ilə də 
ülfət qurulmayan insanlarda xeyir 
yoxdur” 

(Tirmizi, Sıfatul-Qiyamə, 55).
Övladlarımız bizim göz bəbəy-

imiz, yaşama sevincimiz və Allah 
Təalanın bizlərə bəxş etdiyi ən 
böyük nemətidir. Onu tərtəmiz və 
ülvi hislərlə yetişdirməyimiz biz 
valideynlərin yaradan qarşısında 
məsuliyyətidir. Onları axirətimizin 
bir zəmanətçisi kimi görərək ye-
tişdirmək valideynlərə həm dünya, 
həm də axirət həyatında səadətlər 
nəsib edər.

Allah övladlarımızı özümüzün 
deyil, öz rizası istiqamətində ye-
tişdirməyi nəsib etsin. Amin!

Övladlarını həyatın hər 

cür çətinliyinə və zəhmətinə 
alışdıran bir valideyn ona 

gələcəkdə yaşana bilən 

sıxıntılara sinə gərərək 

öhdəsindən gəlməyi, 
müsibətlərin və sıxıntıların 

onun kamil bir insan yönündə 
yetişməsində faydalı old-

uğunu başa salmalıdır.
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İkisinin də canlı varlıq olmasına baxma-
yaraq, insanla heyvan arasında xeyli fərq 
vardır. Ən birincisi də budur ki, insan 
danışan bir varlıqdır. Məhz elə bu üstün-
lük onun hər bir cəhətdən kainatdakı can-

lıların ən mükəmməli olduğunu göstərir. Uca Yara-
dan Qurani-Kərimdə buna işarə edərək belə buyurur:  
“Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!” (ət-Tin, 4) 

Danışmaq nə qədər gözəl bir üstünlük isə danışma-
maq ondan da üstün bir xüsusiyyətdir. Ona görə də ulu 
babalarımız “söz gümüş, sükut qızıldır”-demişdirlər. 
Çünki dil bəlası bəlaların ən böyüklərindəndir.

Çox bilən az, az bilən çox danışar. Başqa sözlə 
desək, çox oxuyan az, az oxuyan çox danışar. Onda 
nə etməli? Çıxış yolu olduqca aydındır: Az danışıb 
öz danışmaq, boş və yalan danışmamaq üçün yeganə 
yol Quranın mübarək məsləhətlərinə qulaq asıb əməl 
etməkdir. Görün, Allah təala nə buyurur: “(Ya Pey-

ğəmbər!)Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!” ( 
əl-Aləq, 1)

Bəzilərinin özününküləşdirmək istədiyi “Oxumaq, 
oxumaq, yenə də oxumaq” da islamdan götürülmüş 
bir sözdür. İslam tarixindən bir az məlumatı olan 
hər kəs bilir ki, Allah təala vəhy mələyi Cəbrayılı  
Peyğəmbərimizə göndərmiş və üç dəfə “oxu, oxu, 

oxu”-demişdir. “Mən oxuya bilmirəm”-deyən Pey-
ğəmbərimizə Uca Rəbbimiz tərəfi ndən yuxarıda zikr 
etdiyimiz ilk vəhy, ilk ayə gəlmiş, onun ilk kəlmə-

si isə, “oxu” olmuşdur. Bununla da bugünkü müa-
sir dövrümüzün, dolayısıyla kompyuter dövrünün 
bünövrəsi islamın “oxu” əmri ilə qoyulmuşdur.

Oxumaq bilməyin, bilmək maarifl ənməyin, maari-
fl ənmək seçilməyin, seçilmək də həyatdan ləzzət 
almağın səbəbidir. Çünki oxumadan düşünmək və 
hərəkət etmək insanı çaşdırar. Ona görə də Pey-
ğəmbərimiz (s.ə.s) bir hədisi-şərifi ndə belə buyurur: 
“Oxumaq (elm öyrənmək) kişi, qadın hər müsəlmana 
fərzdir.”

Deməli, insan oxumalıdır. Allahın da, Peyğəm-
bərin də müsəlmanlardan istədiyi budur. Oxumağın 
faydası saymaqla qurtaran deyil. Bir atalar sözümüz 
bu mövzunu nə gözəl izah edir: “Oxuyan insan pislik 
etməyə vaxt tapa bilməz.”  

Onda nə etmək lazımdır? Əlbəttə çalışmaq, çox 
səy göstərmək lazımdır. Cəmiyyətin hər bir fərdi 
həyata dair bilik və təcrübəsini artırmaq, mənəvi-
yyata dair beyinlərdə dolaşan min bir suala cavab 
tapmaq üçün oxumalıdırlar. Elə oxumaq ki, kitaba 
vurğun olasan. Gərək oxumaq xəstəliyinə tutulasan. 
Bu nə qədər gözəl vərdiş, necə gözəl xəstəlikdir! 
Orta məktəbdə müdirimiz bir söhbətində belə demiş-
di: “Heç birinizin xəstə olmasını istəmərəm. Ancaq 
bir xəstəlik var ki, hamınızın o xəstəliyə tutulmasını 
istəyərdim. Həmin xəstəlik “kitab oxumaq xəstəliy-
idir.” Tələbələrə bundan daha böyük bir arzu nə ola 
bilər?... 

Hacı Arif Heydəroğlu 

Oxumaq b lməy n, b lmək maar flənməy n, 
maar flənmək seç lməy n, seç lmək də həyatdan 
ləzzət almağın səbəb d r. Çünk  oxumadan 
düşünmək və hərəkət etmək nsanı çaşdırar. Ona 
görə də Peyğəmbər m z (s.ə.s) b r həd s -şər f ndə 
belə buyurur: “Oxumaq (elm öyrənmək) k ş , 
qadın hər müsəlmana fərzd r.”

N E C Я  G Ю Z Я L
 X Я S T Я L И K
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Rəvayət edirlər ki, Səmərqəndli alim Əbu Bəkr 
ən-Nəhvi, hətta yolda gedərkən də kitab oxuyardı. 
Bu səbəblə bəzən bir çuxura yıxılar, bəzən də bir 
heyvanla toqquşardı.

Osmanlı padşahlarından Yavuz Sultan Səlim 
şahzadəlik dövründə gündəlik yuxusunu üç saata 
qədər azaldaraq səkkiz saat kitab oxuyardı.

Bosniyalı müdrik dövlət başçısı mərhum İzzətbe-
qoviç belə deyir: “Bəzən məni oxumaq krizisi (xəstəli-
yi) tutardı. Aylarla kitab üstündən durmazdım.”

“Oxumaq ehtiyacı barıt kimidir, bir dəfə alışdımı 
bir daha sönməz.” (Viktor Hüqo) Bu ehtiyacı 
söndürməmək adına “insanlığa borcumuz: bezmədən 

oxumaqdır.” (Cənab Şəhabəddin)
Bəs buna necə nail ola bilərik?
1. Şəxsi oxuma hədəfl əri qoyun.
Şəxsi kitabxananızdakı əsərlərdən oxumaq 

istədiyiniz nəşrlərin siyahısını tutun və mütaliə 
ardıcıllığına görə bir oxuma planı tərtib edin.

2. Şəxsi qiraət vaxtları təyin edin.
Oxumaq ciddi bir işdir. Ciddi işləri isə plan-

laşdırmaq, sistemləşdirmək, dəyərləndirmək və 
nəticə çıxarmaq üçün icra edirik. Ona görə də bu 
işə xüsusi vaxt ayırmaq lazımdır.

3. Ehtiyaca görə fi ziki şərait hazırlayın.
Bir iş masası, doğru seçilmiş kitablar, heç kim-

in narahat etməyəcəyi bir yer, kitab oxuma cəd-
vəli, oxuma saatı, oxuma ehtiyacını və zövqünü 

artıracaq xəyal və təlqinlərin edilməsi lazımdır.
Oxumağa alışmağın yolu oxuma ehtiyacının daha 

çox hiss edilməsi və fürsətləri dəyərləndirərək oxu-
ma məşğuliyyətlərinin çoxaldılması ilə mümkündür. 
(Adil Maviş “Hızlı Okuma”)

Həyatımızdakı dəyişikliklərin hər hansı bir dəyər 
qazana bilməsi qalıcı və tutarlı olmasına bağlıdır. 
Çünki həyatımıza yön verən ara-sıra etdiklərimiz 
deyil, davamlı etdiklərimizdir. Yaxşı vərdişlər də 
pis vərdişlər kimi zamanla həmin davranışın təkrar-
lanmasıyla qazanılır. Təbi ki, pis vərdişlərə əks olan 
yaxşı vərdişlərə yiyələnməklə pis vərdişləri cilovlaya 
bilərik (Epiktedos)

Dilimizdə başdan-ayağa oxumaq və onunla bağlı 
kəlmələr çoxdur. Bunlar da bizə islam dininin təbliği 
ilə birlikdə ərəb dilindən keçmiş sözlərdir. Qələm, 
dəftər, kitab, məktəb, dərs, müəllim, alim, tədris, 
təhsil, təlim, tərbiyə, maarif onlardan bir neçəsidir.

Oxumaq həm dini, həm də milli bir vəzifədir. 
Bugünkü gündə həm rahat yaşaya bilmək, həm də 
əsrin tələblərinə cavab verə bilmək üçün özümüzü 
daim inkişaf etdirməliyik. Bu da ancaq özümüzə fay-
dalı olan qəzet, jurnal və müxtəlif kitabları oxumaqla 
mümkündür.
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Əxlaq, İslam dininin kökü, əsası 
və -sanki- şəxsən özüdür. Mömin 
olmaq, İslam əxlaqına sahib ol-
maqdır. Bəşəriyyətin əxlaqı, Qu-
ran və sünnə ilə kamal tapmışdır. 

Bu səbəbdən İslam əxlaqının 
əsasını axtarsaq, onu, Rəbbə 
eşq və ixlas ilə yönəlməkdə; 
bu yönəlişin yeganə nişanını 
da heç şübhəsiz “xidmət”də 
taparıq. Çünki “xidmət edən 
himmətə nail olar” düstu-
ru çərçivəsində xidmət, 
könülləri ilahi zirvələrə çat-
dıracaq müstəsna və ülvi bir 
pillədir.

Elə bir pillə ki, ilahi vüslət 
və sonsuz mükafata məzhər 
olanların hamısı, peyğəm-
bərlər və övliya, hər kəs bu 
pillənin üzərində ucalmışlar. 
Yəni bir ömür Həzrəti Pey-
ğəmbər -sallallahu əleyhi və 
səlləm-in:

“Bir qövmün əfəndisi, onlara xidmətçi olandır…” 
hədisi şərifi nin müşəxxəs nümunələri olmuşlar.

Buna görə qullar üçün zirvələrin yolu və əbədi-
yyət qazancı, səmimi bir könüllə edilən xidmətlərdən 
keçməkdədir. Belə ki, yerinə görə ilahi razılığa 
müvafi q kiçik bir xidmət, bir çox nafi lə ibadətlərdən 

üstün ola bilməkdədir.
Necə ki, istinin çox şiddətli olduğu bir səfərdə 

Həzrəti Peyğəmbər -sallallahu əleyhi və səlləm- 
uyğun bir yerdə durmuşlar. Səhabənin bir qisimi 
oruclu, bir qisimi deyildi. Oruclu olanlar yorğun-

luqdan yuxuya getdilər. Oru-
clu olmayanlar isə, oruclulara 
dəstəmaz üçün su daşıdılar və 
onlara kölgələnəcək çadırlar 
qurdular. Ancaq iftar vaxtı 
olunca Rəsulullah -sallallahu 
əleyhi və səlləm-:

“-Bu gün, oruc tutmayan-
lar daha çox qazandı.” 
buyurdu.

Ümmətinə xidmətdə işıqlı 
yol göstərən Həzrəti Pey-
ğəmbər -sallallahu əleyhi və 
səlləm-, Kuba məscidi və 
Məscidi Nəbəvi tikilərkən 
səhabələrinin bütün israrları-
na və mane olma səylərinə 
baxmayaraq mübarək 

kürəklərində daş daşımışlar. Varlıq Nurunun bu 
yüksək təvazösü və xidmət ruhu bütün ümmət 
üçün bənzərsiz bir nümunədir. Əsasən onun həyatı, 
başdan sona Haqqa, insanlığa və bütün məxluqata 
xidmətlə keçmişdir.

Bu səbəbdən o mübarək varlığı özlərinə nümunə 
götürən bəxtiyarların həyatlarında da xidmət, ən 

Kюnцl 
       Dцnyamыzdan

Osman Nuri TOPBAŞ

Zirvÿlÿrin Ulvi Basamaüû - 

X È Ä Ì ß T
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aşkar xüsusiyyətlərdən biri olmaqdadır. Yəni hər 
Haqq aşiqi və Peyğəmbər məclubu olan könül, əhli 
xidmətdir. Və əhli xidmət olanlar da, göydəki ay və 
günəşə bənzərlər ki, gizli olanlar belə onlarla həyat 
tapar. Ətrafl arını işıqlandırdıqca özlərinin parlaqlığı 
artar. Nə payızın nə də qışın solğunluğu onlara bir 
zərər verər. Digər bir ifadəylə onlar, uzun yollar 
boyunca min bir canlıya; heyvanata, susayan ağa-
ca, gülə, sünbülə, bülbülə xidmət edərək axıb gedən 
bir çay kimidir ki, çatacaqları mənzil ancaq cananın 
sonsuzluq və vüslət dəryasıdır. Onun üçün əhli xid-
mət, nə qədər xəstələrə, sahibsizlərə, qəribələrə, 
hətta qanadı qırıq quşlara həyat bəxş edən könül 
kövsərləridir.

Bu həqiqətə dost olanlar, xalqa padşah belə olsa 
özlərini davamlı olaraq bir xadim, yəni xidmətçi 
olaraq hesab etmişlər. Böyük Osmanlı sultanı Yavuz 
Səlim Xanın, mübarək diyarlar dövlətinə əmanət 
edilib də xütbədə özü haqqında:

“Hakimü’l-Harameyni’ş-Şərifeyn / Məkkə və 
Mədinənin hakimi…” deyildikdə yaşlı gözlərlə ima-
ma etiraz edib:

“Əksinə Xadimü’l-Harameyni’ş-Şərifeyn / Mək-
kə və Mədinənin xidmətçisi…” dedirtməsi də ülvi 
bir xidmət anlayışının və qulluqdakı əsl məqsədi 
idrakın bir təzahürüdür.

Necə ki, Ubeydullah Ahrar –qüddisə sirruh- çat-
dığı mərtəbəni xidmətin bərəkətinə ətf edərək belə 
buyurur:

“Biz bu dərəcələri, təsəvvüf kitablarını oxu-
maqdan çox, oxuduqlarımızı -imkan nisbətində-tət-
biq etməklə əldə etdik.”

Bu isə, yalnız biliyin kafi  olmadığını və bildiyini 
mütləq xidmətə daşımaq lazım olduğunu da ifadə 
edər.

Ancaq edilən xidmətin Haqq qatında məqbul 
olması, bəzi xüsusiyyətlərə sahib olaraq icra 
edilməsinə bağlıdır. Buna görə də məqbul bir xid-
mət; ixlas, mərhəmət və başqalarını da düşünməklə 
dolu bir könüllə məxluqata yönəlmək surətiylə Al-
lah rizasının axtarılmasıdır. Yəni xidmət, hər hansı 
bir nəfsi mənfəət güdmədən, səmimi olaraq edilməli 
və onunla axirət qazancı hədəfl ənməlidir. Belə old-
uğu halda hədisi şərifdə bəhs edilən “yarım xurma” 
da əbədi qurtuluşa vəsilə ola bilər.

Ubeydullah Ahrar Həzrətləri buyurur:
Bir gün bazara getmişdim. Ac bir adam yanıma 

gəldi və:
“_Acam, məni Allah rizası üçün doyurarsan-

mı!..” dedi.
O an, heç bir imkanım yox idi. Yalnız köhnə bir 

sarığım vardı. Bir aşbaz dükanına getdim. Aşbaza:
“Bu sarığımı al. Köhnədir, ancaq təmizdir. 

Qab-qacaqlarını qurulayarsan. Tək bunun müqa-
bilində bu ac insanı doyurarsanmı?” dedim.

   Aşbaz, o kasıba yemək verdi; sarığımı da mənə 
qaytarmaq istədi. Lakin israr etdim götürmədim. 
Özüm də ac olduğum halda o kasıb doyana qədər 
gözlədim.”

   Ubeydullah Ahrar Həzrətləri, Cənabı Haqqın 
lütfüylə sonradan böyük bir sərvətə sahib oldu. 
Belə ki, fermalarında minlərlə işçi çalışırdı. Lakin o 
mübarək şəxs, buna baxmayaraq xidmətdən geri qa-
lmadı. Zənginlik zamanına aid halını özü belə izah 
edir:

“Səmərqənddə Mövlana Kutbuddin 
Mədrəsəsindəki dörd xəstənin xidmətini üzərimə 
götürmüşdüm. Xəstəlikləri artdığından, yataqlarını 
çirklədirdilər. Mən, onları əlimlə yuyub, paltarlarını 
geydirərdim. Davamlı xidmət etdiyim üçün, xəstə-
likləri mənə də sirayət etdi və yatağa düşdüm. Lakin 

 Haqq aşiqi və Peyğəmbər məclubu
 olan könül, əhli xidmətdir. Və əhli
 xidmət olanlar da, göydəki ay və
 günəşə bənzərlər ki, gizli olanlar

 belə onlarla həyat tapar. Ətraflarını
 işıqlandırdıqca özlərinin parlaqlığı
artar. Nə payızın nə də qışın solğun-

 luğu onlara bir zərər verər. Digər bir
 ifadəylə onlar, uzun yollar boyunca
 min bir canlıya; heyvanata, susayan
 ağaca, gülə, sünbülə, bülbülə xidmət
 edərək axıb gedən bir çay kimidir ki,

 çatacaqları mənzil ancaq cananın
sonsuzluq və vüslət dəryasıdır.
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o halımla belə su gətirib xəstələrin altlarını təmi-
zləməyə, paltarlarını yumağa davam etdim.”

Böyüklərin həyatındakı, Haqq yolunda infaq və 
xidmət fəzilətinə dair ideal davranışlar, bizlər üçün 
gözəl bir nümunədir. Bir müsəlman nə qədər zəngin 
olursa olsun, maddi imkanlarının haqqını və əvəzi-
ni ancaq mənəvi dirayətini artırdığı və qəlb həyatını 
səviyyələndirdiyi nisbətdə verə bilər. Mənəviyyat-
da tərəqqi etdikcə zühd və təqva ölçülərinə riayət 
və zənginliyə baxmayaraq kamil bir təvazö sa-
hibi ola bilmək, Ubeydullah Ahrar Həzrətlərinin 
hekayəsindəki qədər ideal bir nöqtəyə çatar.

Xidmətdə çatılması güc mərtəbələrdən biri 
də Haqq dostu Maruf-i Kərhi Həzrətlərinin bu 
hekayəsində müşahidə edilməkdədir:

Yaşlı və əziyyət çəkən bir xəstə, Maruf-i Kərhi 
Həzrətlərinə qonaq olmuşdu. Adamcığaz biçarə idi; 
saçı tökülmüş, üzünün rəngi solmuşdu; canı, bədəni 
bir çəngəl kimi parçalanmaqdaydı. Maruf-i Kərhi 
Həzrətləri, bir yataq sərdi və xəstənin istirahətini 
təmin etdi.

Xəstə, iztirabın şiddətiylə acı-acı inləyir, fəryad-ü 
fəğanlar edirdi. Gecə səhərə qədər özü bir nəfəs yat-
madığı kimi fəryadıyla ev əhlinin də yatmasına im-
kan vermirdi. Üstəlik getdikcə kürləşdi və ev xalqı-
na sitəmlər yağdırıb onları narahat etməyə başladı. 
Nəhayət onun bu sərt təbiəti və pis davranışına dözə 
bilməyən evdəkilər bir-bir, iki-iki, başqa yerlərə qa-
çdılar. Evdə, xəstə ilə Maruf-i Kərhidən başqa kimsə 
qalmadı.

Maruf-i Kərhi, gecələri də yatmır; bu xəstənin 
ehtiyaclarını görmək, ona xidmət edə bilmək üçün 
çırpınıb dururdu. Ancaq bir gün yuxusuzluğu hədd 
mərhələyə gəldi və qeyri ixtiyari yuxuya getdi. 
Onun yatdığını görən qafi l xəstə də, özünə şəfqət 
və mərhəmətlə qucaq açan bu saleh şəxsə təşəkkür 
edəcəyi yerdə giley edib və öz-özünə:

“-Bu necə dərvişdir belə!.. Onsuz da bunun kim-
ilərin zahirdə adları, sanları var; həqiqətdə isə riya-
kardırlar. Hər işləri həvadır. Bunların görünüşləri 

təmiz amma, içləri çirklidir. Başqalarına təqvanı 
əmr edərlər, özləri əməl etməzlər. Buna görə bu 
adam da mənim halımı düşünmədən yatır. Öz qa-
rınını doyurub yuxuya getmiş kimsə, səhərə qədər 
gözlərini yummayan biçarə xəstənin halından nə 
bilər!..” deyə deyinirdi.

Maruf-i Kərhi isə, eşitdiyi bu acı sözlərə qarşı da 
səbir və kərəm göstərdi. Duymazdan gəldi. Lakin 
səbri daşan xanımı daha dözə bilmədi və Maruf-i 
Kərhiyə səssizcə bunları söylədi:

“-Bu xasiyyətsizin nələr dediyini eşitdiniz. 
Artıq onu bu evdə saxlaya bilmərik. Bizə daha çox 
ağırlıq verməsinə və sizə cəfa etməsinə icazə ver-
məyək. Söyləyin buradan getsin başqa yerdə başının 
çarəsinə baxsın. Yaxşılıq, qiymət bilənə edilər. Nan-
korlara yaxşılıq etmək, pislikdir. Onları daha da 
azdırar. Alçaq kimsənin başı altına yastıq qoyulmaz. 
Belə zalım kəslərin başları daş üstündə lazımdır.”

Xanımının bu sözlərini sükunətlə dinləyən 
Maruf-i Kərhi də, təbəssümlü bir şəkildə belə buyur-
du:

“- Ey xanım! Onun söylədiyi sözlər səni niyə in-
cidər ki?.. Qışqırmış isə mənə qışqırmış; tərbiyəsi-
zlik etmiş isə mənə etmişdir. Onun naxoş görünən 
sözləri, mənə həmişə xoş gəlir. Görürsünüz ki, o 
daimi bir iztirab içindədir. Baxsan; yazıq bir an belə 
yata bilmir!.. Həm biləsən ki, əsl hünər, əsl şəfqət və 
mərhəmət, belə kəslərin cəfasına dözə bilməkdir…”

Bu hekayəni nəql edən Şeyx Sədi də, bu nəsi-
hətləri edir:

“Xidmətdəki fəzilət, özünü güclü-qüvvətli və səh-
hətdə gördüyün zaman, təşəkkür etmək, zəifl ərin 
yükünü çəkməkdir.”

 Böyüklərin həyatındakı,
Haqq yolunda infaq və xid-

mət fəzilətinə dair ideal dav-
 ranışlar, bizlər üçün gözəl

 bir nümunədir. Bir müsəlman
 nə qədər zəngin olursa olsun,

maddi imkanlarının haqqı-
 nı və əvəzini ancaq mənəvi
 dirayətini artırdığı və qəlb
 həyatını səviyyələndirdiyi

nisbətdə verə bilər.
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“Söhbətlə dolan ürək, əfvedici olar. Əgər sən, tək 
quru bir surətdən ibarət olsan öldüyün zaman cis-
min kimi adınla da ölərsən. Əgər kərəm sahibi və 
əhli xidmət olsan, ömrün, cəsədindən sonra da fəda-
karlığın və könüllərə girdiyin qədəriylə davam edər. 
Görməzsənmi ki, Kərhdə bir çox türbə var. Lakin 
Maruf-i Kərhinin türbəsindən daha yaxşı bilinən və 
ziyarətçisi bol olanı yoxdur.”

Əhlullah nə gözəl söyləmiş:
“Təsəvvüf, hər kəsin yükünü çəkmək və buna bax-

mayaraq kimsəyə yük olmamaqdır.”
Xüsusilə, mərhəmət və fədakarca xidmətlərlə üm-

mətə rəhmət qapıları aralanar. Bir xidmətin dəyəri, 
onun ifası üçün dözülən fədakarlığın böyüklüyünə 
və bir ibadət vəcdiylə icra edilməsinə bağlıdır. Yenə 
məqbul bir xidmət, sırf Allah rizası məqsədiylə və 
xidmətə həmsöhbət olanı incidib kiçiltməyəcək bir 
üslub ilə ifa edilməlidir.

   Bu gerçəyə istinadən Həzrəti Mövlana buyurur:
   “Allah eşqi üçün çalış, Allah eşqi üçün xid-

mət göstər; xalqın qəbul etməsi və ya rədd etməsi 
ilə sənin nə işin var? Bu fani dünya bazarında sənə 
bol bol qazandıracaq bir müştəri olaraq Allah kafi  
deyilmi? Allahdan alacağının qarşısında insan-
ların verə biləcəkləri nədir ki!.. O halda gözünü və 
könülünü insanlardan gələcək təşəkkürlərə deyil, 
Allahdan gələcək nəaliyyətə çevir!..”

   Əbu Hüreyrə -radıyallahu ənh-_dən rəvayət 
edildiyinə görə, Rəsulullah -sallallahu əleyhi və 
səlləm- belə buyurdu:

   “Allah Təala qiyamət günündə belə buyurar:
   “-Ey Adəmoğlu! Xəstələndim, məni ziyarət 

etmədin.”

Adəmoğlu:
“-Sən aləmlərin Rəbbi ikən mən səni necə zi-

yarət edə bilərdim?” deyər.
Allah Təala:
“-Filan qulum xəstələndi, ziyarətinə getmədin. 

Onu ziyarət etsəydin, məni onun yanında tapardın. 
Bunu bilmirsənmi? Ey Adəmoğlu, məni doyurmağını 
istədim, doyurmadın.” buyurar.

Adəmoğlu:
“-Sən aləmlərin Rəbbi ikən mən səni necə 

doyura bilərdim?” deyər.
Allah Təala:
“-Filan qulum səndən yemək istədi, vermə-

din. Əgər ona yemək versəydin, verdiyini mənim 
qatımda mütləq tapacağını bilməzsənmi? Ey 
Adəmoğlu! Səndən su istədim, vermədin.”buyurar.

Adəmoğlu:
“- Ey Rəbbim! Sən aləmlərin Rəbbi ikən mən 

sənə necə su verə bilərdim?” deyər.
Allah Təala:
“-Filan qulum səndən su istədi, vermədin. Əgər 

ona istədiyini versəydin, verdiyinin savabını qa-
tımda tapardın, bunu bilməzsənmi?” buyurar.” 
(Müslim, Birr 43)

Təsəvvüf yolunun könülləri çatdırmaq istədiyi 
gözəllik və ucalıq budur, yəni Allah üçün xidmət-
dir. Bu xidmət də, onu, heç şübhəsiz bütün məx-
luqatı içinə alacaq şəkildə ifa edərək Rəbbi axtar-
maq deməkdir. Bu bəyanda Əmr Külal Həzrətləri, 
tələbəsi Bahaəddin Nəqşibənd –qüddisə sirruh-a bu 
tövsiyyələri etmişdir:

“Könül almağa bax; gücsüzlərə xidmət et! Zəi-
fl əri, könülü qırıqları qoru! Onlar elə kəslərdir ki, 
xalqdan heç bir gəlirləri yoxdur. Bununla birlikdə, 
onların bir çoxları tam bir könül hüzuru, təvazö və 
əziklik içində qalıb gedərlər. Belə kəsləri axtar tap 
və onlara xidmət et!”

Necə ki, Şahı Nəqşibənd –qüddisə sirruh-, in-
tisabının ilk illərində, qürur və kibirin ziddi olan 
“heçlik” halına çatmaq üçün yeddi il yaralı hey-

Həzrəti Mövlana buyurur:

    “Allah eşqi üçün çalış, Allah eşqi

 üçün xidmət göstər; xalqın qəbul

 etməsi və ya rədd etməsi ilə sənin nə
 işin var? Bu fani dünya bazarında

sənə bol bol qazandıracaq bir müş-
təri olaraq Allah kafi deyilmi? Allah-

 dan alacağının qarşısında insanların

 verə biləcəkləri nədir ki!.. O halda

 gözünü və könülünü insanlardan

 gələcək təşəkkürlərə deyil, Allahdan

gələcək nəaliyyətə çevir!..”
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vanlara, yeddi il xəstə və əziyyət çəkən insanlara 
xidmət etmiş, yeddi il də insanların keçəcəyi yolları 
təmizləyərək tam iyirmi bir il möhtəşəm bir xidmət 
həyatı yaşamışdır.

Özü belə izah edir:
“Müəllimimin əmr etdiyi yolda uzun müddət 

çalışdım. Bütün xidmətləri ifa etdim. Mənliyim o 
hala gəldi ki, yoldan keçərkən, Allahın bir məxluqu 
qarşısında olduğum yerdə dayanar, əvvəl onun keçib 
getməsini gözləyərdim. Bu halım yeddi il davam 
etdi. Bu xidmətin müqabilində elə bir hal təcəlli etdi 
ki, onların inilti surətində qəmli qəmli səslər çıxarıb 
Haqqa iltica etmələrini hiss edər hala gəldim.”

Yuxarıdakı bu misal, Xaliqdən ötəri məxluqata, 
Xaliqin söhbətiylə nəzər edərək, fədakarca xidmətin 
müşəxxəs bir təzahürüdür.

Cənabı Haqq, saleh möminlər haqqında ayəti 
kərimədə:

“Onlar xeyirdə bir-birləriylə yarışarlar.” (Al-
i İmran, 114) buyurmaqdadır. Saleh möminlərin, 
bu xeyir yarışındakı əngözəl xidmət məhsulları da 
vəqf müəssisələridir. Vəqf insanları, insanlığın ən 
zirvəsində olan peyğəmbərlər, vəlilər və onların 
tərbiyəsində kamala çatan möminlərdir. Onlar, 
könüllərindəki iman həyəcanını dünyanın dörd bir 
tərəfi nə daşımışlar və tarixin əngözəl qızıl səhifələri-
ni yenə onlar yazmışlar.

Bu günkü cəmiyyətimiz də əcdadımızdan miras 
qalan xidmət müəssisələrindən faydalanmaqdadır. 
Məscidlər, bulaqlar, əsgəri qışlalar, xəstəxanalar 
hətta içdiyimiz sular və daha adlarını saya bilmədi-
yimiz nə qədər xeyir xidmətləri bu gün onlardan qa-
lan dəyərli əmanət və xidmət xatirələridir.

Xaliqdən ötəri məxluqata xidmət məqsədiylə 
qurulan vəqfl ərin ifa etdiyi vəzifə, dövlətlərin sarsılıb 
iç və xarici narahatlıqlarla zəif düşdüyü dövrlərdə 
belə davam etmiş və cəmiyyətin yaralarına çox şə-
falı bir məlhəm olmuşdur. Beləcə, ən çətin şərtlərdə 
və nəzakətli vəziyyətlərdə də, daim cəmiyyətin zərər 
çəkmiş, qəmli və könlü yaralı insanlarına açılan bir 

şəfqət qucağı olmuş, hər vəziyyətdə ictimai ahəngi 
təsisə köməkçi olmuşdur.

Əlbəttə ki, xidmətlər müxtəlifdir. Allah rizası 
üçün edilən səylərin hamısı xidmət dairəsi içinə 
girər. Mühüm olan, gərək maddi və gərəksə mənəvi 
olaraq könüllərin ləyaqət, istedad və iqtidarları 
ölçüsündə bir xidməti reallaşdırmasıdır. Çünki, 
Allah Təala hər kəsə bir xidmət təqdir etmiş, onu 
yaradılışına görə bir işə layiq etmiş və bunun üçün 
maddi-mənəvi lazımlı imkanları da bəxş etmişdir.

Çox ibrətlidir ki, Vida Həccində təqribən yüz iy-
irmi min səhabə mövcud idi. Bunlardan ancaq iyirmi 
minə yaxın bir miqdarı, Məkkə və Mədinədə dəfn 
edilmişdir. Yüz minin üzərindəki səhabə, özlərini 
ilahi razılıq istiqamətində xidmətə vəqf etmiş və 
dünyanın müxtəlif bölgələrinə yayılmışlar. Necə 
ki, Osman və Abbas -radıyallahu ənhimə-nin oğul-
larının türbələri Səmərqənddə, bir çox səhabənin 
qəbiri də İstanbuldadır.

Xalid bin Zeyd Əbu Əyyub əl-Ənsari Həzrətləri-
nin səksənə yaxın yaşında və o qoca halına bax-
mayaraq iki səfər İstanbulun surları önünə qədər 
gəlməsi və orada ruhunu təslim etməsi, insanları 
hidayətə çağıraraq, onları dünya və axirət səadətinə 
qovuşdura bilmənin cahanşümul səylərindən biridir. 
Xidmət eşqi və axirəti qurtara bilmə mübarizəsi, on-
ları dünyanın dörd bir tərəfi nə göndərmişdir.

Xidmət ruhunun böyük misallarından biri də Va-
hab bin Kəbşə -radıyallahu ənh-dir. Bu mübarək 
səhabənin türbəsi Çindədir. Peyğəmbər Əfəndimiz 
-sallallahu əleyhi və səlləm-, onu Çində təbliğ xid-
mətində olmaq üzrə vəzifələndirmişdir. Halbuki o 

 Allah rizası üçün edilən səylərin

 hamısı xidmət dairəsi içinə girər.
 Mühüm olan, gərək maddi və

 gərəksə mənəvi olaraq könüllərin

ləyaqət, istedad və iqtidarları öl-

çüsündə bir xidməti reallaşdırma-

 sıdır. Çünki, Allah Təala hər kəsə
bir xidmət təqdir etmiş, onu yara-

 dılışına görə bir işə layiq etmiş və
 bunun üçün maddi-mənəvi lazımlı

imkanları da bəxş etmişdir.
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zamanın şərtləriylə Çin, bir illik məsafədədir. Bu 
səhabə oraya qədər gedib uzun bir müddət təbliğdə 
olduqdan sonra könlünü qovuran Rəsulullah həsrəti-
ni bir nəbzə də olsa dindirə bilmək ümidiylə Mədinə 
yollarına düşmüşdür. Bir il davam edən əziyyətli bir 
səfərin ardından nurlu Mədinəyə çatmış, lakin çox 
təəssüf ki, Həzrəti Peyğəmbər vəfat etmiş olduğu 
üçün onu görə bilməmişdir. Allah Rəsulunun özünə 
əmr etdiyi xidmətin idrakı içində təkrar Çinə geri 
getmiş və bu xidmətdəykən ruhunu təslim etmişdir.

Bunlar, ancaq iman vəcdiylə taqət gətirilə biləcək 
möhtəşəm və fədakarca xidmət nümunələridir. On-
ların xidmət eşqi və ruhu, bizlər üçün əbədi qurtuluş 
yollarını işıqlandıran parlaq bir ulduz hökmündədir.

Heç şübhəsiz ki, səhabeyi kiram bu mərtəbəyə 
Həzrəti Peyğəmbər -sallallahu əleyhi və səlləm-in 
müstəsna tərbiyələri işığında xidmət mövzusun-
da xüsusilə bu doqquz xüsusa incəliklə riayət 
nəticəsində nail olmuşdular:

1. Allaha xidmət; əmr və nəhylərini sevərək əda,
2. Həzrəti Peyğəmbər -sallallahu əleyhi və səlləm-ə 

xidmət; sünneyi səniyyəsi üzrə söhbətlə yaşamaq,
3. İslam böyüklərinə xidmət; sevgi, vəfa və sədaqət 

göstərmək,
4. Ana ataya xidmət; of belə demədən razılıqlarını 

qazanmaq,
5. Övlada xidmət; saleh bir mömin olaraq ye-

tişmələrini təmin etmək,
6. Qohuma xidmət; sileyi rəhmdə və özlərinə lüt-

fkarlıqda olmaq,
7. Möminlərə xidmət; acılarını və sevinclərini pay-

laşmaq,
8. Bütün insanlara xidmət; əliylə, diliylə faydalı ol-

mağa çalışmaq,
9. Məxluqata xidmət; bütün varlıqları şəfqət qa-

nadı altına almaq.
Bütün bu xidmətləri ifa barəsində Mərhum Musa 

Əfəndi –qüddisə sirruh-, Əli Ramitəni Həzrətlərinin 
bu ifadələrini tez-tez təkrarlayardı:

“Minnətlə xidmət edən çoxdur. Ancaq xidməti 
minnət bilənlər isə çox azdır. Siz xidmət göstərmə 
fürsətini ələ keçirmiş olmağı minnət bilər və xid-
mət etdiklərinizə minnətdar qalsanız, hər kəs sizdən 
məmnun qalar, şikayətçiniz azalar…”

Fərqində olsaq da olmasaq da əslində hamımızın 
axtardığı, ruhumuzun salamatlığı, yəni hüzur/dinc-
lik və sakitliyə qovuşmasıdır. Bu da Haqqa ibadət 
vəcdiylə ifa edilən xidmətlərlə əldə edilə biləcək 
dərin bir xəzinədir. Bu səbəblə xidmət ruhuna və 
şüuruna sahib bir mömin, hər vəziyyətdə xidmətə 
vasitə və fürsətləri tapmasını bilər. Allah rizası üçün 
etdiyi fədakarlıqlarda, dünyəvi mənfəətlər arxasın-
da qaçanların göstərdiyi səy və ehtirasdan daha çox 
çalışqan olar.

Eşq iqlimindən bəslənən xidmət arzusu, ürəkdə 
məkan tapdığında, qulu sonsuzluğun səyyahı edər. 
Ürək, Həccacı Zalımın qatılığından çıxar, Yunusun 
şəfqət dərisinə bürünər. Bu ruh ilə sahib olunan elm, 
sənət və əxlaq, məst edici bir əbədiliyə qovuşar. 
Beləliklə səmimi və gerçək xidmətlər, yetkin qəlbin  
bir şah əsəridir. Belə ürəklər, “nəzərgahı ilahi”dir.

Hal beləykən, ömürü ürəyi üstünlüklərdən 
uzaq bir surətdə keçirmək nə böyük bir xüsrandır. 
Könülünü gerçək mənada xidmət eşqiylə doldura 
bilənlər nə xoşbəxtdirlər!

Ya Rəbbi! Könülümüzü, Sənin razı olacağın söh-
bət, eşq və vəcdlə doldur. Əshab-ı kiramın, evliyaul-
lahın, Fatehlərin, din, vətən və millət müdafi əsindəki 
qəhrəmanlarımızın könüllərindəki xidmət eşqindən 
və din uğrundakı qeyrətlərindən bizə də böyük bir 
hissə nəsib et!

Amin!..

 Fərqində olsaq da olmasaq
da əslində hamımızın axtar-

 dığı, ruhumuzun salamatlığı,
 yəni hüzur/dinclik və sakitliyə
 qovuşmasıdır. Bu da Haqqa
ibadət vəcdiylə ifa edilən xid-
mətlərlə əldə edilə biləcək də-
 rin bir xəzinədir. Bu səbəblə
xidmət ruhuna və şüuruna sa-
 hib bir mömin, hər vəziyyətdə

 xidmətə vasitə və fürsətləri
tapmasını bilər.
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İstər böyük, istərsə də kiçik olsun, bütün 
günahlar Allahın əmrinə qarşı çıxmaq 
mənasına gəlir. Həqiqi mömin günahın 
kiçikliyinə deyil, kimə qarşı üsyan etdiyinə 
baxmalıdır.

Bir müsəlman kiçik bir günah işləsə belə, şeytan 
bundan çox məmnun olar. Şeytanın məmnun qaldığı 
bir əməldən, heç şübhəsiz ki, Allah razı qalmaz. Belə 
ki, bir hədisdə belə buyurulur: “...Diqqət edin! Şey-
tan bu torpaqlarda ona sitayiş olunmasından əbədi-
yyən ümidini kəsmişdir, ancaq kiçik gördüyünüz 
əməllərinizdə (günahlarda) ona itaət olacaqdır. O da 
bunlardan məmnun qalacaq...”[1]

Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) Vida xütbəsində üm-
mətinə şeytan barəsində xəbərdarlıq etdikdən sonra 
belə buyurmuşdur:

“Kiçik deyib əhəmiyyətsiz gördüyünüz əməllərdən 
(günahlardan) çəkinməklə dininiz üzərində həssas 
olun!”[2]

Başqa bir hədisi-şərifdə isə belə buyurulur:
“Kiçik görünən günahlardan çəkinin! Çünki onlar 

bir adamda cəmləşib nəticədə onu həlak edər”.
Sonra Rəsulullah (s.ə.s) kiçik günahlarla bağlı 

belə bir misal çəkdi:
“Bir dəstə adam çöldə gecələyir. Yemək vaxtı 

gələndə biri gedib kiçik bir budaq, o biri isə başqa 
bir budaq gətirir və beləcə böyük bir topa yığılır. 

Sonra onları yandıraraq içinə yeyəcəklərini atıb 

bişirirlər”.[3]
Allah Rəsulu (s.ə.s) yuxarıdakı hədisdə günahları 

kiçik görməyin zərərlərini bu cümlə ilə açıqlamışdı:
“Çünki onlar bir adamda cəmlənir; nəticədə onu 

həlak edərlər”.

Buna bir misal çəkən Allah Rəsulu (s.ə.s) kiçik 
kol-kos çırpıları ilə yandırılan tonqalın yeməkləri 

 Gцnahlara яhяmiyyяt
 vermяyяn kimsя burada

 da qalmaz, Allah qorusun,
 bilяrяk vя ya bilmяyяrяk

 daha irяliyя gedяr. Bu
(sяbяbdяn İslam alimlяri
 Kiчik gцnahlar insanı”
 bюyцk gцnahlara, bюyцk

 gцnahlar da insanı
 kцfrя aparar”, - deyя
xяbяrdarlıq etmiшlяr.) 6

Müşfi q Xəlilli

HEЧ BИR GЦNAHINI
 KИЧИK GЮRMЯ!
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bişirməsi kimi kiçik günahların da insanın cəhən-
nəmə düçar olmasına yol açdığını ən gözəl şəkildə 
bizə açıqlamışdır.

Hər hansı bir kiçik günahda davamlı təkid etmək, 
günaha əhəmiyyət verməmək, edilən günaha görə se-
vinmək, Allahın verdiyi möhlətə aldanaraq günahın-
dan vaz keçməmək, eləcə də günahı digərlərinin qa-
rşısında açıq şəkildə işləmək kiçik günahları böyük 
günahlara çevirər.

Alimlərdən İbn Qüdamə bu barədə belə deyir: 
“Bir dəfə edilən və daha sonra edilməyən böyük 
günahın bağışlanmasına olan ümid davamlı surətdə 
yol verilən kiçik günahın əfv edilmə ümidindən daha 
çoxdur”.

Buna daşın üstünə ard-arda düşən su damlalarını 
da misal göstərmək mümkündür. Belə ki, bu damlalar 
bir müddət sonra daşa təsir göstərər. Ancaq damlaları 
toplayaraq birdəfəyə daşın üstünə boşaltsaq, daşa heç 
bir təsir etməz. Bax, bu səbəbdən Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) belə buyurub: “Allaha ən sevimli əməl, az da 
olsa, davamlı olanıdır”.

Həmçinin insan düşünmədən bir söz deyər və onu 
çox kiçik görər. Halbuki, etdiyi günah onu həlak et-
məyə yetəcək qədər böyükdür. Rəsulullah (s.ə.s) belə 
buyurmuşdur:

“Bəndə yaxşı düşünüb-daşınmadan bir söz 
söyləyər və bu səbəbdən də cəhənnəmin şərq ilə qərb 
arasından daha uzaq bir yerinə düşər”.[4]

Digər tərəfdən, kiçik günahlar insanı böyük 
günahlara aparan bir yoldur; insanı yavaş-yavaş 
sürükləyib böyük günahların pəncəsinə atar. İbn Ab-
bas (r.a) belə demişdir:

“Böyük günah tövbə edildiyi təqdirdə elə qalmaz, 
əfv edilər. Kiçik günah da təkid edildiyi təqdirdə kiçik 
olaraq qalmaz, böyük günah olar”.[5]

Günahlara əhəmiyyət verməyən kimsə burada 
da qalmaz, Allah qorusun, bilərək və ya bilməyərək 
daha irəliyə gedər. Bu səbəbdən İslam alimləri:

“Kiçik günahlar insanı böyük günahlara, böyük 
günahlar da insanı küfrə aparar”, - deyə xəbərdarlıq 
etmişlər.[6]

Bu səbəbdən də xəta və günahları kiçik görmək 
xəstəliyi həqiqi mömində olmamalıdır. Mömin 
günahların hər növünü ciddi qəbul edərək onlardan 

uzaqlaşmağa cəhd etməlidir. Abdullah bin Məsud 
(r.a) möminin günahlara qarşı münasibətini belə if-
adə edir:

“Mömin kəs günahlarını xəyalında o qədər 
böyüdər ki, sanki bir dağın ətəyində oturub və 
dağın üzərinə çökəcəyini zənn edər. Günahkar isə 
günahlarını burnunun üstünə qonan bir milçək kimi 
görər”.[7]

Əshabələr də günahlara qarşı məhz bu düşüncə 
içərisində yaşamışlar. Həsən Bəsri həzrətləri o nü-
munə nəsil haqqındakı müşahidələrini belə xəbər 
verir:

“Peyğəmbərimizin (s.ə.s) əshabı, kiçik də olsa, 
yaxşı qəbul etdikləri bir işi görərdilər. Bunun əksinə, 
kiçik də olsa, çirkin bildikləri bir şeyi isə tərk edər-
dilər”.[8]

Daha sonralar bu həssaslığını itirən bəzi insanlara 
Ənəs (r.a) bu xəbərdarlığı etmişdir:

“Siz bir çox əməllər edirsiniz ki, onlar sizin nəzərin-
izdə tükdən daha nazik (əhəmiyyətsiz) görünür. Hal-
buki biz onları Rəsulullahın (s.ə.s) dövründə həlaka 
aparan böyük günahlar kimi görürdük”.[9]

________________________________________
[1] Tirmizi, Fitən, 2, 2159.
[2] Heysəmi, III, 267.
[3] Əhməd, I, 402-403.
[4] Buxari, Riqaq, 23.
[5] Beyhəqi, Şuab, 456.
[6] Acluni, Kəşful-xəfa, 2317.
[7] Buxari, Dəavat, 4.
[8] İbn Əbid-Dünya, Məvsua, I, 89.
[9] Buxari, Riqaq, 32.

 Hər hansı bir kiçik günahda
 davamlı təkid etmək, günaha
 əhəmiyyət verməmək, edilən

 günaha görə sevinmək, Allahın
 verdiyi möhlətə aldanaraq

 günahından vaz keçməmək,
 eləcə də günahı digərlərinin

 qarşısında açıq şəkildə
 işləmək kiçik günahları böyük

günahlara çevirər.
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M
üsəlmanın hədəfi  yaşadığı müd-
dətdə yaxşılıq etmək, Allaha qarşı 
gəlməməkdir.

Bu ali hədəfə çatmaq üçün bütün 
müsəlmanlar bir-birinə yardım et-

məlidir; günah işləməkdə və həddi aşmaqda əlbir ol-
mamalıdır. Çünki bunu Allah-Təala belə əmr edir.

Bu ilahi əmri yerinə yetirmək üçün necə davranmaq 
lazımdır?

Əziz Peyğəmbərimiz bunu belə açıqlayır:
“Bir müsəlman din qardaşına zalım da olsa, məzlum 

da olsa yardım etməlidir.” Yəni məzlumun əlindən 
tutmalı, zalımınsa əlinə vurmalıdır. Zalımın zülmünə 
mane olmaq ona yardım etməkdir.

Müsəlmanlar necə yardımlaşmalıdırlar?
Müsəlmanların necə yardımlaşacağını Allah və Rə-

sulu belə açıqlamışdır:
Müsəlmanlar bir-birinin qardaşıdır; onlar bir bədən 

kimidir. Göz ağrıdıqda bütün bədənin ağrıması kimi; 
baş ağrıdıqda bütün bədənin ağrıması kimi onlar da 
bir-birinin dərdinə həssasdır, laqeyd deyildir.

Möminlər qardaş olduqları üçün bir-birini sevməli, qorum-
alı, bir-birinə mərhəmət etməlidir. Bədənin bir üzvü xəstə old-
uqda insan yuxusuz qaldığı kimi, qızdırmadan yandığı kimi, 

onlar da bir-birinin acısını ürəyində hiss etməlidir.
Başqa bir ifadəylə möminlər bir-birinə möhkəm 

şəkildə bağlanan binalar kimidir.
Heç kim din qardaşına zülm və haqsızlıq etməməli, 

qardaşını düşmən əlində qoymamalıdır.
Müsəlman bunu da bilməlidir ki;
Bir müsəlman din qardaşının ehtiyacını təmin 

edərsə, Allah da onun ehtiyacını təmin edər.
Sıxıntısını aradan qaldırarsa, Allah-Təala da onun 

qiyamət günündəki bir sıxıntısını aradan qaldıracaqdır.
Ayıbını, qüsurunu örtərsə, Allah-Təala da onun 

ayıbını, qüsurunu örtəcəkdir.
Qısacası, bir kimsə müsəlman qardaşının yardımına 

getdiyi müddətcə, Allah-Təala da ona yardım edəcək-
dir.

Bu yardımlaşma ailə fərdlərinin bir-birinə yardım 
etməsini də əhatə edir.

Ev işlərində xanımına yardım edən bir şəxs Pey-
ğəmbər əxlaqı ilə əxlaqlanmış sayılır.

Yardımın min bir şəkli
İnsanlara yardım etməyin bir çox forması vardır. 

Bunları Peyğəmbərimizdən öyrənək:
Birinə yaxşı, doğru və gözəli tövsiyə etmək, xətasını 

göstərib “Bunu etmə!” demək bir yardımdır.

Saleh Şirinov

Möminlər qardaş olduqları 
üçün bir-birini sevməli, qo-
rumalı, bir-birinə mərhəmət 
etməlidir. Bədənin bir üzvü 

xəstə olduqda insan yuxusuz 
qaldığı kimi, qızdırmadan 

yandığı kimi, onlar da bir-bir-
inin acısını ürəyində hiss 

etməlidir.

Yard ımla şmaq
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İki küsülünü barışdırmaq bir yardımdır.
Miniyə minməkdə çətinlik çəkən, əşyasını yükləmək-

də əziyyət çəkən birinin əlindən tutmaq bir yardımdır.
Yol soruşana yol göstərmək bir yardımdır.
Gəlib keçəni narahat edən bir şeyi yoldan uzaqlaşdır-

maq bir yardımdır.
Bir iş görənə yardımçı olmaq, işini bacara bilməyənin 

işini görmək bir yardımdır.
Hətta heç kimə zərər verməmək, pilsik etməkdən 

uzaq durmaq da insanın öz-özünə yardım etməsidir.
Bir müsəlman dərdini öz imkanlarıyla həll edə bilm-

irsə, ona vasitəçi olmaq əhəmiyyətli bir yardımdır. Bir-
inə vasitəçi olan etdiyi yaxşılığın savabını görəcəkdir.

Müştəriyə asanlıq
Borcunu ödəyə bilməyən kimsəyə anlayış göstərmək 

də böyük bir yardımdır.
Bir gün Rəsuli-Əkrəm (s.ə.s) Allah-Təalanın hüzuru-

na gətirilən bir zəngindən bəhs etdi:
“Haqq-Təala ondan “sənə verdiyim zənginlikdən 

necə istifadə etdin?” -deyə soruşdu. O da özündən alış-
veriş edənlərə güzəşt etdiyini, əli darda olanlara möhlət 
verdiyini söylədi. Bunun üzərinə Allah-Təala “Mən 
yardım etməyə səndən daha layiqəm” -deyərək onu əfv 
etdi.

Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.s) borcunu ödəyə 
bilməyənə möhlət verən və ya alacağının bir qismini 
hətta hamısını bağışlayan kimsəni Allah-Təalanın qi-
yamət günündə ərşinin altında kölgələndirəcəyini mü-
jdələdi.

Yardım edən yardım görər
Hər kəs sıxıntısını Peyğəmbərimizə açardı. O da qa-

pısına gələnə əvvəlcə öz imkanlarıyla yardım etməyə 
çalışar, edə bilməzsə səhabələrindən yardım istəyərdi 
və onlara etdikləri yardımın qarşılığını Allahdan ala-
caqlarını söyləyərdi.

Bir yaxşılığa öndərlik edənə, o yaxşılığı edən qədər 
savab veriləcəyini ifadə edərdi.

Əziz Peyğəmbərimiz yəmənli əşarilərin yardımlaşma 
şəklini çox bəyənərdi:

Onlar savaşa gedib yeyəcəkləri tükənməyə başlayın-
ca və ya Mədinədə ikən ailələrinin yeyəcəyi azaldıqda 
yanlarında qalanı gətirib bir yerə yığar, sonra da onu 
aralarında bərabər şəkildə bölüşərdilər.

Rəsuli-Əkrəm onların bir-birinə bu cür arxa durma-
larını çox bəyənər; “Əşarilər məndən, mən də onlar-
danam” -deyə iltifat edərdi.

Qiyabında müdafi ə etmək
Müsəlmanlar bir-birlərini hər vəziyyətdə müdafi ə et-

məlidirlər.
Din qardaşının olmadığı bir yerdə onun əleyhində 

danışılıb həqarət edilən bir yerdə, onu müdafi ə edə 
biləcək bir vəziyyətdədirsə, gözünü qırpmadan onu 
müdafi ə etməlidir. Belə etdiyinə görə Allah da ona 
yardım edəcəkdir.

Din qardaşını müdafi ə edə biləcəyi halda müdafi ə 
etməzsə, Allah-Təala da onu yardıma möhtac olduğu 
bir yerdə yalnız buraxacaq, qiyamət günündə insanların 
gözü qabağında kiçik düşürəcəkdir.

Buna bir misal verək:
Bir gün Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bir səhabənin evinə 

getmiş, qonşuları da orada toplanmışdı. İçlərindən biri 
Malik bin Duhşunun harada olduğunu soruşdu. Başqa 
biri Malikin Allahı və Rəsulunu sevməyən bir münafi q 
olduğunu söylədi. Rəsulullah (s.ə.s) də dərhal onu 
müdafi ə etdi:

“Elə demə! Onun səmimi bir şəkildə lə iləhə illəllah 
dediyini görmürsənmi?” buyurdu.

Bir misalı da səhabələrin həyatından verək:
İsti bir yay günü Peyğəmbərimiz əshabıyla birlik-

də Təbuk səfərinə çıxmışdı. Təbuka çatdıqda Kab bin 
Malikin harada olduğunu soruşdu. İçlərindən biri onun 
qüruru üzündən bu səfərdə iştirak etmədiyini bildirdi. 
Əslində Malik qüruru üzündən deyil, bəzi əhəmiyyət-
siz bəhanələrlə bu səfərdə iştirak etməmişdi. Orada olan 
əshabi-kiramdan Muaz bin Cəbəl:

“Ya Rəsulallah! Biz onun haqqında hər zaman yax-
şı şeylər bilirik” deyərək qardaşını qiyabında müdafi ə 
etdi.

Kab bin Malik də onun bu yaxşılığını heç vaxt un-
utmadı.

Qısacası:
Allah-Təalanın ən çox sevdiyi şəxs insanlara ən 

faydalı olandır. Onun ən çox sevdiyi davranış insan-
ları sevindirmək, sıxıntılarını təmin etmək, borclarını 
ödəmələrinə yardımçı olmaq, acların qarnını doyur-
maqdır.
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Q
urani-Kərimdə gözəl sözün misalı belə 
verilir:

“Məgər Allahın necə bir məsəl çək-

diyini görmürsənmi? Xoş bir söz kökü 

yerdə möhkəm olub budaqları göyə 
ucalan gözəl bir ağac kimidir”. (İbrahim, 24)

Bu ayədə gözəl söz kökü yerdə sabit olan, bu-
daqları isə göyə ucalan ağaca bənzədilir. Gözəl sözün 
istinad nöqtəsi var, söykəndiyi möhkəm bir qalası var. 
Söylənən hər bir xoş söz Allahın və Ona yaxın olan-
ların sözü ilə üst-üstə düşdüyü üçün əsli kəlamullah-
dır. Əsli kəlamullah olan bir söz də dünya durduqca 
hikmətli kəlam kimi nəsillərdən-nəsillərə ötürüləcək-
dir. Heç bir cəhalət və küfr rüzgarı onu yer etdiyi qəl-
blərdən qoparıb atmağa qadir deyil. Gözəl söz elə bir 

ağaca bənzəyir ki,
“Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt verər...” 

(İbrahim, 25)
Əkilən bir ağacın məqbul olması qol-budaq atıb 

gözəl meyvələr verməyə bağlıdır. Deyilən sözün də 
Haqq və xalq qatında məqbul olma şərti könüllərə 
işləyib orada özünə yer etməsi və həyatda gözəl mey-
vələrini verməsidir. Bir söz nə qədər gözəl olar və 
gözəl söylənərsə, cəmiyyətdə bir o qədər şaxələnər, 
insanlar arasında yayılaraq gözəl meyvələrini verər. 
Sözün meyvəsi üzdə təbəssüm, qəlbdə sevgi oyatmas-
ıdır. Söylənən söz kimisə pis əməldən çəkindirirsə, 
xeyirli bir əmələ səbəb olursa, deməli, o söz gözəl 
sözdür.

İlahi kitabımızda pis və çirkin sözün misalı isə belə verilir:

Nurlan Məmmədzadə

 “Pis söz isə yerdən qopardılmış, kökü olmayan
pis bir ağaca bənzəyir”. (İbrahim, 26)

 Kökü olmayan bir ağacın quruması və azacıq
 güclü əsən küləklə yıxılması qaçınılmaz olduğu
 kimi, söylənən pis bir sözün təsiri də beləcə yox
 olmağa məhkumdur. Eynilə “Haqq gəldi, batil
yıxıldı” ayəsinin ifadə etdiyi kimi, xəfif haqq me-
  hinin əsməsi onun yox olmasına kifayətdir.
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“Pis söz isə yerdən qopardılmış, kökü olmayan pis 

bir ağaca bənzəyir”. (İbrahim, 26)
Kökü olmayan bir ağacın quruması və azacıq gü-

clü əsən küləklə yıxılması qaçınılmaz olduğu kimi, 
söylənən pis bir sözün təsiri də beləcə yox olmağa 
məhkumdur. Eynilə “Haqq gəldi, batil yıxıldı” ayəsi-
nin ifadə etdiyi kimi, xəfi f haqq mehinin əsməsi onun 
yox olmasına kifayətdir.  

Digər tərəfdən, kökü olmayan bir ağac ətrafa nə 
qədər təhlükə törədirsə, söylənən pis bir söz də cəmi-
yyət üçün o qədər təhlükəlidir. Kökü qurumuş ağa-
cların küləkli bir gündə yerindən qoparaq evlərin, 
maşınların, əkin və bostan sahələrinin üstünə necə 
aşdığını dəfələrlə görmüşük. Əslində ağızdan çıxan pis 
bir söz də ona təkan verən fi tnə rüzgarları ilə qəlbləri 
qıran, isti ailə ocaqlarını dağıdan, insanların səadətinə 
mane olan, hüzur və xoşbəxtlik damı üzərinə düşərək 
yaxşılıq adına hər şeyi məhv edən təhlükə mənbəyidir. 
Bizim insanlıq vəzifəmiz gözəl söz rüzgarı əsdirərək 
pis və çirkin sözləri insan cəmiyyətindən uzaqlara so-
vurmaq olmalıdır.

Dünyada hər kəsin ya öz sözü, yaxud da ardına 
düşdüyü bir söz var. Əslinə baxsaq, yaxşı da, pis də 
söylənmişdir. Göy qübbə altında söylənməmiş heç bir 
söz qalmadı. Peyğəmbərlər də sözlərini dedilər, Firon 
və Əbu Cəhllər də... Bizim etdiyimizsə, sadəcə yax-

şı və pis adına bu sözləri çoxaltmaq və başqalarına 
ötürməkdir. Ağzımızdan çıxanlarla sadəcə yaxşının və 
ya pisin yanında yer alırıq.

İslam insanı əlindən və dilindən əmin olunan kəs-
dir. Dil gözəl söyləməli, qələm gözəl olanı yazmalıdır. 
Yazdıqlarımız şər-böhtan olmamalı, ailələri dağıt-
mamalı, insan ruhunu incitməməli, haqsızın dəy-
irmanına su daşımamalıdır. Əlimizdə tutduğumuz 
qələmin sivri ucu tikan olub qəlblərə batmamalıdır. 
Yazdıqlarımız bəmbəyaz kağız üzərində ləkə ol-
mamalı, incə naxışlar kimi gözləri və könülləri ox-
şamalıdır. İlmə-ilmə işlənərək insanları bir-birinə 
bağlamalı, açılan yaralara məlhəm olmalıdır. Unut-
mamalıyıq ki, dediyimiz hər sözü, yazdığımız hər hər-
fi  bizdən başqa yazanlar da var və bir gün əməl dəftəri 
adı ilə dərc olunub bizə veriləcək. 

Onu da unutmayaq ki;
Söz ola kəsə savaşı,
Söz ola kəsdirə başı.
Söz ola ağulu aşı
Yağ ilə bal edə bir söz...[1]     
 
________________________________________
[1] Yunus Əmrə
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Q
iyami-leyl, yəni gecənin üçdəikis-
ində oyaq olmaq və onu ehya etmək 
müsəlmanın ixlasını və imanını 
ölçən bir ibadət olan namaz və 
zikrlə ifa edilir.

 Çünki hər bir müsəlman fərz ibadətlərini yerinə 
yetirməklə məsuldur. Gecənin bir hissəsində, yux-
unun ən şirin vaxtı olan təhəccüd vaxtında qalxıb 
namaz qılması, Allahı zikr etməsi isə ixlaslı qullara 
məxsus olan bir haldır.

Hədisi-Şərifdə: “Ümmətimin ən şərəfl iləri, 
Həməleyi-Quran (yəni Qurana xidmət edən hafi zlər) 
və davamlı olaraq gecə ibadətinə qalxanlardır”, 
-deyə buyurulmaqdadır.

Allah-Təala da səhər vaxtlarında şirin yuxularını 
bölərək ibadət edən bəxtiyar qulları haqqında belə 
buyurur:

“Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr 

başında olacaqlar; Rəbbinin onlara verdiyini ala-

caqlar. Çünki onlar bundan əvvəl yaxşı əməllər 

etmişdilər. Onlar gecələr (İbadətlə məşğul olub) 

az yatırdılar. Səhərlər isə (Allahdan) bağışlan-

malarını diləyirdilər. Mallarında da dilənçinin və 
(abrına qısılıb dilənməyən) yoxsulun haqqı (payı) 

var idi”. (əz-Zəriyat, 14-19)
İmam Rəbbanı həzrətləri buyurur:
“Təhəccüd namazını çox qiymətli bil! Şəfaət 

məqamı olan Məqami-Mahmuddan pay almaq 
istəyənlər təhəccüd namazını əsla qaçırmasınlar!”

Həsən Bəsri həzrətləri  də:
“Gecə ibadətinə qalxmaq günahlar altında əzilən 

adama ağır gələr”, -deyərək xəbərdarlıq etmişdir.
Səhərləri ibadətlə əhya etmək qulun Rəbbinə duy-

duğu xalis məhəbbət və təzimin ən gözəl ifadəsidir. 
Bunun üçündür ki, səhərləri əhya etmək məhşur  
deyimlə: “Hər kişinin deyil, ər kişinin işidir”.

Qurani-Kərimdə:“(Ya Rəsulum!) Gecənin bir 
vaxtı durub ancaq sənə məxsus olan əlavə (təhəc-
cüd) namazı qıl ki, Rəbbin səni (bununla) bəyənilib 
tərifl ənən bir məqama (axirətdəki ən böyük şəfaət 
məqamına) göndərsin!”– buyurulur.

Amr bin Abəsə (r.a) belə nəql edir: “Ey Allahın 

Rəsulu, vaxtlar içində Allaha yaxınlıq baxımından 
digərlərinə görə daha fəzilətli olan bir vaxt varmı? 
- deyə soruşdum. Belə cavab verdi: “Bəli, Rəbbin 
qula ən yaxın olduğu vaxt gecənin son qisminin or-
tasıdır.Əgər o saatda Allahı zikr edənlərdən olmağa 
gücün çatarsa, bunu et! Çünki (o saatda) namaz 
məşhuddur (mələklər o əsnada hazır olar)”,- buyur-
du.(Nəsai, Məvaqitus-Salət, 35)

Ömər bin Əl-Xəttabdan (r.a) rəvayət olunduğuna 
görə Rəsulullah (s.a.s) belə buyurmuşdur:

“Hər kim gecə namazını gözəl bir şəkildə qılar-
sa, yəni qəlbini tərtəmiz tutar və xüşusunu qoruyar, 
nöqsanlardan qorunarsa, Allah ona doqquz ikram 
ehsan edər. Bunların beşi dünyada, dördü isə axirət-
dədir. Dünyadakı beş ikramı bunlar olar:

-Onu dünyada bəla və müsibətlərin çətinliyindən 
mühafi zə edər.

-Namazın əsərini üzündə əks etdirər.
-Onu salih qullarına və bütün insanlara sevdirər.
-Dilində hər daim hikməti əbədi qılar.
-Dində incə anlayışa sahib olma şərəfi ylə 

nəsibləndirər.
Axirətdəki dörd ikramı isə bunlar olar:
-Qiyamət günündə qəbirdən qalxan zaman üzü 

ağ olaraq həşr edilər.
-Hesabını rahatlaşdırar.
-Əməl dəftərini sağ tərəfi ndən verər.
-Sirat körpüsündən ildırım kimi keçər.
 

MЦSЯ LMAN IN

 G E C Я  И B A D Я T И

Səməd Vahabov

Səhərləri ibadətlə əhya et-
 mək qulun Rəbbinə duyduğu
 xalis məhəbbət və təzimin ən
gözəl ifadəsidir. Bunun üçün-
 dür ki, səhərləri əhya etmək

 məhşur  deyimlə: “Hər kişinin
deyil, ər kişinin işidir”.
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B
u gün insanların dərdi dərdsizlikdir. 
Bu o demək deyildir ki, insanların 
dərdi yoxdur.

 Hər kəsin dərdi kifayət qədərdir. 
Belə demək mümkündürsə, insan-

ların problemi dərdi dərk etməmələridir. İnsan olmağın 
ən böyük məsuliyyəti düşünməkdir. Düşünməyən in-
sanın insanlığı sorğulanmalıdır. Onun insanlığına şübhə 
ilə yanaşılmalıdır. Düşünmədən yaşayan insan, gözləri 
gördüyü halda gözlərini bağlayıb ətrafındakı gözəl-
likləri görmədən yaşayan insana bənzər. O, bu dünyadan 
keçərkən ətrafındakı heç bir gözəlliyi görməz. Görün-
məyən gözəllikdən nəsibini almayan insan da nəyin pis, 
nəyin yaxşı olduğunu dərk etməz. Düşünmədən yaşayan 
insan dərdin nə olduğunu bilməz; elə zənn edər ki, dərd-
sizdir və dərdsiz olduğu üçün də xoşbəxtdir. Ancaq bunu 
yaxşı anlamaq lazımdır ki, xoşbəxtlik anlıq bir duyğu dey-
ildir. Mütləq xoşbəxtlik uzun müddətli və daimidir. Onu 
müvəqqəti zövqlərdən aldığımız həzzlərlə qarışdırmaq 
olmaz. Bəzən dərdli insanlar da xoşbəxt olmağı bacarır. 
Dərdlərinə qucaq açıb öz dərdlərini nemət olaraq görürlər. 
Mənə görə bu da pozitiv bir düşüncənin nəticəsidir.

Düşünmək – yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qa-
lmış mənliyini yenidən kəşf etməkdir. Başqalarını sənin 
haqqında düşünməyə məcbur edə bilirsənsə, deməli, sən 
özün haqqında kifayət qədər düşünmüsən. Düşünmək 
bu işin sadəcə ilk mərhələsidir. Bundan sonrakı mərhələ 
düşündüklərimizi özümüzə dərd edə bilməkdir. Yəni 
düşündüklərimizi özümüzünküləşdirib həyatımızın hər 
anında ona yer verməliyik. Bu düşüncələr bəzən bizim 
həyatımızda sevinclərə, bəzən də kədərlərə səbəb ola bilər. 
Dərdə çevrilə bilməyən düşüncələr kifayət qədər dərin 
düşüncələr deyildir. Ya da dərdə çevrilməyəcək qədər 
dərin düşünülməmişdir. Düşünüb dərd etdiklərimizi dərk 
edə bilmiriksə, bu da başqa bir dərddir.

Əlimizdə bir alma olduğunu düşünək. Almanı əlimizdə 
tutub yemək üçün ağzımıza yaxınlaşdırdığımız zaman 
kəsiyini düşüncə, dişləyib yemə mərhələsini dərdlənmə, 
onu udmağa qərar verməyimizi isə dərk etmə olaraq qəbul 
edə bilərik. Bir almanın yeyilməsində baş verən bu üç ən 
önəmli qərar vermə anı bir dilim almanın bədənimizə gedib 
nə qədər faydalara səbəb olacağının təminatçısıdır. Bunun 
tam əksi də ola bilər. Biz əlimizdəki almadan tamamilə im-
tina da edə bilərik. Məhz insanın problemləri də elə bu an-
dan sonra başlayır. Əlimizdəki nemətin qədrini bilmədən 
yaşamaqdır bunun adı. Düşünmədən, dərdlənmədən və 
dərk etmədən yaşamaq da belədir. Qarşımıza çıxan bütün 

hadisələri əlimizdəki alma kimi, qəbul etməsək, bədənimiz 
və ruhumuz bütün bu gözəlliklərdən məhrum qalacaq.

Bu gün modern dünyada kapitalist düşüncə sistemi in-
sanları düşündürməmək üçün əlindən gələni edir. Hər şey 
hazır şəkildə qarşımıza qoyulur və bizdən sadəcə ondan 
istifadə etmək tələb edilir. Robotlaşdırılmış bədənimizdə 
çırpınan ruhumuzun səsi isə heç yerə çatmır. Özü haqqında 
düşünə bilməyən beyinlər, ətrafında baş verənlər və başqa-
ları haqqında düşünmək qabiliyyətini də yavaş-yavaş itirir. 
Bu minvalla insanlar nə özləri haqqında, nə də başqaları 
haqqında düşünürlər. Sadəcə onların qarşısına qoyulan 
dünyanı yaşayaraq “yaşadıqlarını” zənn edirlər. İnsanlar 
uzaqlaşdıqca uzaqlaşır öz-özündən.

Bizim isə qarşımızda bir yolumuz var. O da düşün-
məkdir. Hər şey haqqında düşünmək. Düşünərək başqa 
düşüncələri kəşf etmək. Bizim hər şeyimizi əlimizdən al-
salar da, düşüncələrimizi almağa izin verməməkdir vəzi-
fəmiz. Heç kim bizim yerimizə düşünməməlidir. Bizim 
gedəcəyimiz yolu özümüz müəyyən etməliyik. Yoxsa 
istədikləri yola bizi yönəldib, istədikləri yerdə bizi azdıra-
caqlar.

 O zaman yanımızda düşüncələrimiz də olmayacaq, 
olsa belə, düşünməyimiz belə fayda verməyəcək. Bizə ən 
yaxın insanlar bizim haqqımızda ən çox düşünən insanlar 
olacaq. Haqqında düşünmədiyimiz insanlar da həyatımız-
da olmayacaq.

 O zaman yaşadığın həyatın xoşbəxtlik pəncərəsini 
öz üzünə aça biləcəksən. Yoxsa, havasız otaqlarda bir 
ömrü məhv etmək məcburiyyətində qalacaqsan.

Son olaraq onu deyim ki, insan düşünüb dərdlənərsə, 
çox şeyi dərk edər, bu da onun həyatına fərqli məna qa-
tar. Sadəcə görünüşümüzdəki 3D-lərə diqqət etməyək, 
eyni zamanda öz həyatımızda da 3D (düşünmək, dərd 
etmək, dərk etmək) formulundan istifadə edək ki, kəmi-
yyətimizə keyfi yyət qata bilək.

 Dцşцnmяk – yox olmaq tяhlцkяsi ilя

 цz-яzя qalmış mяnliyini yenidяn kяşf

 etmяkdir. Başqalarını sяnin haqqında

 dцşцnmяyя mяcbur edя bilirsяnsя,

 demяli, sяn юzцn haqqında kifayяt

 qяdяr dцşцnmцsяn. Dцşцnmяk bu işin

 sadяcя ilk mяrhяlяsidir. Bundan sonrakı

 mяrhяlя dцşцndцklяrimizi юzцmцzя dяrd

 edя bilmяkdir. Yяni dцşцndцklяrimizi

 юzцmцzцnkцlяşdirib hяyatımızın hяr

anında ona yer vermяliyik.

Eldar Kərimov

ИNSANIN 
3D-SИ
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U
ca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Kim (dünyada) azğınlıq etmişsə, 
dünyanı (axirətdən) üstün tutmuş-

sa, şübhəsiz ki, onun məskəni cəhənnəmdir! 

Amma kim (qiyamət günü) Rəbbinin hüzurunda 

durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəhvəti) 
qadağan etmişsə, həqiqətən, onun yurdu cənnət-
dir!” (Naziat, 37-41)

“Həqiqətən, Biz sizi yaxın bir əzabla (qiyamət 
gününün əzabı ilə) qorxutduq. O gün insan öz 

əlləri ilə etdiyi (yaxşı, pis) əməlləri görəcək, kafi r 

isə: “Kaş (bu əzabı görməmək üçün) torpaq olay-

dım!” -deyəcəkdir.” (ən-Nəbə, 40)
Aləmlərin Rəbbi olan Allahın sırf Özünə qulluq 

məqsədilə yaratdığı insan övladı seyr və təfəkkür 
etdiyimiz ucsuz-bucaqsız yer və səmaların yüklən-
məkdən çəkindiyi əmanət mükəlləfi yyətinə sahib 
və bu vəzifəni tələb edilən ölçülərdə yerinə yetirmə 

bacarığına qadir olan bir varlıqdır. İnsanın əbədi 
ömür yolunun olduqca qısa, lakin qısa olduğu qədər 
də müqayisə edilməyəcək dərəcədə önəmli olan 
hissəsi imtahan yurdu olan dünyadan keçir. Əmanət 
yükü ilə bərabər insana bu ötəri aləmin cazibəsinə 
var qüvvəsi ilə sarınmış nəfs həqiqəti də bəxş edilm-
işdir. Hər bir əmanətə layiq olduğu ölçüdə davran-
maq təlimatını alan insan övladı bununla böyük 
bir məsuliyyət və amansız bir çarpışma meydanına 
daxil olaraq Allaha həqiqi qul olma bəxtəvərliyini 
qazanma yarışına qoşulmuşdur. Şübhəsiz ki, bu 
amansız mücadilədə məğlub edilməsi lazım olan 
əsas hədəf insanı pisliklərə sürükləyən nəfsi-əm-
marədir. Bununla bağlı məqamlara xüsusi diqqət 
yetirən Allah Rəsulu (s.ə.s) tövsiyələrində hamımızı 
nəfs amilini ağıllı bir dəyərləndirmə süzgəcindən 
keçirməyə dəvət edir:

“Çevik və oyanıq olan nəfsini hesaba çəkən və 

Mübariz Əlioğlu 

Aləmlərin Rəbbi olan Allahın 

sırf Özünə qulluq məqsədilə yarat-

dığı insan övladı seyr və təfəkkür 

etdiyimiz ucsuz-bucaqsız yer və 
səmaların yüklənməkdən çəkindiyi 

əmanət mükəlləfi yyətinə sahib və 
bu vəzifəni tələb edilən ölçülərdə 
yerinə yetirmə bacarığına qadir 

olan bir varlıqdır.

NЯFSLЯRИ

 RAZI SALMAQ
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onu ölümdən sonrakı həyat üçün hazırlayandır. Aciz 

isə nəfsinin istəklərinə uyan və Allaha (qarşı) baş 
qaldıranıdr.” (Hakim, Kitabul-İman, 1/57)

Nəfsani cazibənin əsarətindən qurtulmaq üçün 
Allah Rəsulunun (s.ə.s) söylədiyi hər sözün, etdiyi 
hər bir hərəkətin incəliyinə qədər həyatlarına tətbiq 
etmə ehtirasını bir an olsun söndürməyən şanlı üm-
mətin dillərə dastan olan həyatı bizi də nəfs əngəlinə 
qarşı son dərəcədə ehtiyatlı tərpənməyə məcbur 
edir. Osman bin Mazunun həyat hekayəsi şiddət 
anında belə nəfsini Allahın təqdirinə razı salmağın 
mümkünlüyünü nümayiş etdirən ibrətli bir misaldır: 
Osman bin Mazunun İslamı bəlağətli şəkildə anlat-
masına dözməyən Abdullah bin Əbu Ümeyyə çox-
dandır gözlədiyi fürsəti dəyərləndirərək Osmanın 
gözünə şiddətli bir zərbə endirir. Bir anda gözü 
qaralan Osmanı bu vəziyyətdə görən Sad bin Əbu 
Vaqqas Abdullahın üzərinə gedərək onun burnunu 
qırır. Osman bin Mazunu müşriklərdən qorumaq 
üçün hamiliyə götürən və Osmanın təkidi ilə bu ha-
miliyi geri götürən Vəlid hadisələri seyr edərək belə 
deyir: 

- Əgər himayəmdən çıxmasaydın, başına bu işlər 
gəlməzdi.

Osmanın cavabı isə özünü çox gözlətmədi:
- Mənə bir müşrikin himayəsindənsə Allahın 

himayəsi şərəfl idir. Mən, bu həqarətə Allah üçün 
məruz qaldım. Allah üçün nəinki bir gözüm, ikisi 
də yox olsa, nəfsimi buna razı edərəm. Sən isə boş 
yerə kədərlənmə.

Həqiqətən də nəfsləri asan ələ keçən fani 
ləzzətlərə deyil, sahibini əbədi səadətə qovuşdura-
caq hər cür dünyəvi çətinliklərə razı salmaq insa-
na həqiqi bir qulluq həyatının qapılarını aralayan 
mühüm bir bacarıqdır. Nəfsani hissləri cilovlamaq 
və onu ilahi əmrlərlə səsləşən məcraya yönəltmək 
insandan böyük bir qətiyyət və iradə gücü tələb edir. 
Bir Allah dostunun nəfsani çılğınlığın ram edilməsi 
üçün sərgilədiyi ədəb nümunəsi heyrətlənmə hissi-
yyatına sahib olanları biganə qoymayacaqdır:

Allah dostu belə buyurur:
Bir insan öz nəfsini Fironun nəfsindən daha 

aşağı görməzsə, o, Allaha yaxınlaşma yolunun əhli 
ola bilməz. Bu yolda varlıq iddiasından əl çəkərək 
yoxluğa can atmaq böyük bir işdir. Nəfsini nöqsan 
sifəti ilə görmək o qədər də asan deyil. Lakin nəf-
sin nöqsanlığını idrak edə bilmək Allaha yaxınlaş-
ma zəfərinin başlanğıcıdır. Elə mən də bu sifətləri 

nəzərdən keçirərək nəfsimi varlıq aləminin hər 
təbəqəsi ilə müqayisə etdim və onu kainatın hər 
zərrəsi ilə tərəzidə çəkdim. Həqiqətdə hər şeyi, hər 
varlığı, hər yaradılmışı nəfsimdəndaha gözəl və 
daha xoş gördüm. Nəfsimi bu ölçüdə aciz və zavallı 
görməyim içimdəki hər cür kiri və pası təmizlədi.

Nəfsani həqiqətin bu ölçülərdə sıxışdırılaraq İla-
hi əmrlərə qarşı son dərəcədə həssas bir müstəvidə 
tərbiyə edilməsi sözsüz ki, Məhəmməd (s.ə.s) üm-
mətindən olan seçkin qullara xas bir keyfi yyətdir. 
Heç kəsi incik salmayan və heç kəsdən inciməyən 
bir qəlbi dərinliyə sahib olan və Aləmlərə Rəhmət 
olaraq göndərilən bir Peyğəmbəərə anasını, atasını, 
oğul-uşağını, hər şeyini, hətta canını belə fəda et-
məyə nəfsini razı salan insan toplumunun həyatı 

daim yad edilməyə və gündəlik həyatımızda daim 
canlı tutulmağa layiq olan ən mühüm örnəkdir. 
Bu canlılığın ən bariz misalı olan Hz. Əbu Bəkr 
Siddiqin: “Allahın rizasını qazanma uğrunda 

nəfsini sıxıntıya salanı Allah-Təala qəzəbindən 

əmin edər.” Buyurması bizi İlahi kəlamın şiddətli 
xəbərdarlıq mahiyyətində olan ayələrinə biganə qa-
lmamağasəsləyir: 

“And olsun günəşə və onun işığına; (günəşin) 

ardınca çıxan aya; onu (günəşi) parlaq edən 

gündüzə; onu (günəşi) örtən gecəyə; göyə və 
onu yaradana; yerə və onu döşəyənə; nəfsə və 
onu yaradana (ona biçim verənə); Sonra da 

ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini 
öyrədənə ki, nəfsini (günahlardan) təmizləyən 

mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran 

isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.” (əş-Şəms, 1-10)  

 Həqiqətən də nəfsləri asan ələ keçən
 fani ləzzətlərə deyil, sahibini əbədi
səadətə qovuşduracaq hər cür dün-

 yəvi çətinliklərə razı salmaq insana
həqiqi bir qulluq həyatının qapıları-
 nı aralayan mühüm bir bacarıqdır.
 Nəfsani hissləri cilovlamaq və onu

 ilahi əmrlərlə səsləşən məcraya
yönəltmək insandan böyük bir qətiy-

yət və iradə gücü tələb edir.
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H
əyat bəzən insana o qədər ağır 
gəlir ki, nə edəcəyini belə bilməz 
hala gətirir adamı. Bir dosta eh-
tiyac duyursan. Əminəm hər kəs 
yaşamışdır bu vəziyyəti. Belə  

anda yanınızda olmasını istədiyiniz kəslərdir dost-
larımız.

Məncə həyatın bizə təqdim etdiyi ən böyük 
hədiyyədir Dost… Hər şeydən əlini üzdüyün an-
larda, artıq hər şey bitdi dediyin zamanda uzadar 
sənə əlini. Düşdüyün çətinliklərdən çəkib çıxarar 
səni. Kiçiklikdən başlayan dostluqların ömrü  qısa 
olabilər. İnsan böyüdükcə daha çox düşünməyə, 
öyrəndikcə daha diqqətli seçməyə başlyır yaxının-
dakıları. Nə uşaq naşılığı qalmışdır artıq, nə gən-
cliyin körpə həyəcanı. İnsan böyüdükcə yaxşını 
pisdən seçir,  gerçək dostluğun mənasını dərk edir. 

Bəziləri ümidsizliyə düşərək dostluğa olan 
inancını itirir, həqiqətən də dostluğun olub ol-

madığına şübhəylə yanaşar. Ümidsizliyə qapılma-
maq lazımdır. Çünki heç təxmin etmədiyiniz bir 
anda qarşınıza çıxır və sizin o çətin günlərinizdə 
üzünüzü güldürə bilər.

Ümumiləşdirmək istəmirəm amma həyatımızın 
olmazsa olmazı.. Yaşadığımız əsrdə sahib olduğu-
muz ən böyük lüksdür dostluq. Çox çətin anlarınız-
da dosta ehtiyacın olduğunda, əlini tutmayan, 
səni çətinlikdən çıxarmayan dosta olan inancın 
əbəs olduğuna qənaət gətirirsən. Amma həqiqətən 
o səmimiyyəti hiss etdiyinizdə onu itirməkdən 
qorxmalısınız. Birlikdə gözəl vaxt keçirib, gülüb 
əyləndiyin dostun deyil. Yoldaşın ola bilər ya da 
yaxın yoldaş deyilə bilər. Əgər dost deyirsənsə o 
zaman o sənin ən bərbad halını da bilməlidir. Bir 
insanı ən yaxşı günündə olduğu kimi ən pis anında 
da qəbul etmək hər kəsin edə biləcəyi bir şey dey-
il. Hər kəs edə bilmədiyindən dostluqların sayı az, 
mənası dərindir. 

Elsevər Əhmədov

YAШADIЬIMIZ 
ЯSRИN DOSTLUЬU

sentyabr-oktayb 2016



ugurjurnali@mail.ru 39 UĞUR

  Ümumiyyətlə bu Dost etiketini hər insana 
yaraşdırıb sonra özümüzü də kibirli aparıb qarşımız-
dakı insanı aşağı görə bilmərik.  Əvvəla özmüzə 
nəzər yetirməli, sonra qarşımızdakı insanla gözəl 
ünsiyyət qurmalı və bu proses nəticəsində gözəl 
dostluqların toxumunu əkməliyik. 

Dostluq: yalandan, ikiüzlülükdən, saxtakarlıqdan 
uzaq, səmimiyyətin, paylaşmanın və təbiiliyin old-
uğu xarakterlərdə öz həqiqiliyini tapar. Sevgi də 
əməkdir, zaman ilə əmək verdiyin, dəyər biçdiyin 
insanların ürəklərinin əslində göründüyü kimi ol-
madığını anladığın an dostluq anlayışına inancını da 
itirdiyini anlayırsan. Bir insanı qazanmaq çox çətin-
dir. Dostluq güvəndir, inanmaqdır, özün üçün istədi-
yini dostuna da istəməkdir. Yalan söyləmək deyil! 
Pisliyini, kədərli olmasını istəmək deyil. Dostluq 
möhkəm xarakterlərin qarşılıqlı qura biləcəyi bir 
bağdır.

 Dostluq paylaşmaqdır; sirrini sirr bilməkdir, 
ağrısını ağrın bilmək, düşmənini düşmən tanı-
maqdır, xahiş etməsini gözləmədən ona yaxşılıq 
etməkdir. Dostluq yalanlarla hörülmüş, bəzəkli sö-
zlərlə örtülmüş saxta danışıqlar, saxta səmimiyyət 
deyil! Bir insan sənə dəyər verirsə qiymətlidir, çün-
ki dəyəri olmayandan dostluq da gözlənilməz. 

Dost yaxşı günündə deyil pis günündə və son-
rasında aydın olan, edilən yaxşılıqlara nankorluq 
edəcək qədər acizləşmiş adam da deyil. 

Əgər Allah sizə sevgi dolu bir insanın dostluğunu 
təqdim edibsə bunu səmimiyyətsizliklə və yalan ilə 
yıxacaq cəsarətiniz varsa sizi yalnız aciz biri olaraq 
adlndıra bilərəm. Dost demək quyu qazmaq deyil, 
verilən qiyməti o qazdığın quyuya öz əllərinlə at-
maq da deyil. Sən insanların bədbəxtliyindən, eti-
barından pislik meydana gətirə bilirsənsə onsuz da 
bunu ancaq xarab bir şəxsiyyət edə bilər ki, çaşma-
maq lazımdır. 

Dostluq yazı ilə izah edilməz. Dost elə olmalıdır 
ki, ümidsiz düşdüyümüzdə, yolda qaldığımızda, hər 
hansı bir çətinlik vəziyyətində bizi pisixoloji olaraq 
da olsa təsəlli etməyi bacara bilməlidir. Qan bağınız 
olmadığı halda qardaşınız yerinə qoya bilərsiniz. 

Dost bəzən qardaşınızdan belə yaxın ola bilir.  Niyə 
deyəcək olsanız qardaş zəruri qardaşlıqdır, amma 
dost seçilmiş qardaş olur. 

Dost dostla həyatın keşmə-keşli anlarında 
üzüntüsünü, kədərini, sevincini bölüşürsə dostdur. 
Bu dünyada bir insanın hər şeyidir dostları. Dost 
dostun dərdini  sıxılmadan dinləyə bilir, problem-
lərinin həllində ona çıxış yolları axtarır, yoxsa ki, 
gözlərini tavana dikən dostlardan nə fayda?! Mənim 
canım yandığında həqiqətən onun da canı yanır, hiss 
etdiyim ağrını mənim qədər bəlkə məndən daha çox 
ürəyində hiss edə bilir.. Eyni şəkildə mən xoşbəxt 
olduğumda mənim müvəff əqiyyətlərimə məndən 
çox xoşbəxt ola bilir. Halbuki bir başqasının sevinc-
inə, müvəff əqiyyətli olmasından doğan xoşbəxtli-
yinə qısqanmadan ortaq olmaq hər igid dostun işi 
deyil. Dost get deyərsiniz getməz, itələdiyində səni 
qucaqlayar. Hər kəsdən qaçmaq istədiyinizdə sizi 
heç buraxmaz. Bunların hamısını içdən və mənfəət 
gözləmədən sevgiylə edər.

 Dost qarşında danışarkən bir şey izah etdiyində 
gözlərindən anlaya bilir. Səs tonundan nə halda 
olduğunu o qədər yaxşı anlayır, məni ən az mənim 
qədər düşünə bilir! Qəribə kimi gəlir amma düşünür. 
Əhvalın xarab olar hər kəs soruşar “ Necəsən ? “ 
deyə..” Yaxşıyam “ deyər az bir təbəssüm edərsən 
keçər gedər. Amma dost elə deyil. Necəsən əvvəl 
gördüyüm kimi deyilsən “ Yaxşısanmı? “ deyər. “ 
Yaxşıyam həqiqətən yaxşıyam “ deyib qəhqəhələr 
belə atsan yaxşı olmadığını bilib anlayar…

Elə bir güvən vardır ki, dostluğun təməlində. Bu 
güvən az da olsa qırılsa, dostluq təhlükəyə girər, heç 
bir şeyin köhnəsi olmaz dostluqda..

Əziz oxucular: Yalnız ortaq həyatların bir araya 
gətirdiyi insanlar olaraq zamanın tələb etdiklərini 
yaşayırıq. Dostluq  birlikdə çətinliklərin öhdəsindən 
gələbilmək deməkdir. Hər şey bir cümlə ilə çıxar 
həyatınızdan o zaman geridə yalnız ürək bulanması 
buraxar.

Nə qədər dost desən də sözdən kənara keçmir.

 Цmumiyyяtlя bu Dost etiketini hяr insana yaraşdırıb  

 sonra юzцmцzц dя kibirli aparıb qarşımızdakı insanı

 aşağı gюrяbilmяrik.  Яvvяla юzmцzя nяzяr yetirmяli, sonra

 qarşımızdakı insanla gюzяl цnsiyyяt qurmalı vя bu proses

nяticяsindя gюzяl dostluqların toxumunu яkmяliyik
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Bütün elmi, dini və fəlsəfi  kitablar içəris-
ində təbii hadisələri və şeyləri “ayə” 
adlandıran yeganə kitab Qurani-Kərim-
dir. Quranın dünya görüşündə kainat 
iki hissəyə bölünür. 1. qeyb aləmi. 2. 

şəhadət aləmi.
 Yaxud da günümüzün terminləri ilə desək, hiss olunan və 

olunmayan dünya, görünən və görünməyən dünya, təcrübə 
olunan və olunmayan dünya. Ancaq digər fi kir axımların-
dan və nəzəriyyələrdən fərqli olaraq Quran bunları dualist 
(ikili) dünya olaraq təsvir etmir. Bunlar insanın bilgisi ilə 
əlaqədar olaraq bir-birindən ayrılan izafi  fərqlənmələrdir. 
Dolayısıyla qeyb və şəhadət ayırımı kosmik yox episte-
mik ayırımdır. İslamın tövhidi dünya görüşündə təbiət, 
yəni şəhadət aləmi “ayə” və `sünnə` silsiləsinin tərkibindən 
ibarətdir.(ayə kəlməsi üçün bax: Bəqərə 118, 145, 249, 259; 
Əraf 146; Qəmər 2; Fəth 20; Yunus 92; Zariat 37 və s. Sün-
nə kəlməsi üçün bax: Əhzab 38, 62; Ğafi r 85, Fatir 43; Fəth 
23 və s.)  Ayə kəlməsi bir çox başqa mənaları ilə yanaşı,  
Quranda dəniz, ağac, gecə, gündüz, yer, günəş, ölüm, xəstə-
lik, dəvə, qanun hətta insanın özü mənasındadır.

 Ayə eyni zamanda təzahür və görüntü deməkdir. Bu 
kəlməylə eyni mənaya gələn fenomen termini sadəcə 
fi zikada deyil, bütün digər elmlərdə təcrübə dünyası-
na aid olan bütün şeylərin adı mənasında işlədilmişdir. 
(Fenomenin ziddi numendir, Kanta görə). İslamdan əvvəl-
ki bir çox nəzəri düşüncə həqiqətin aydınlanmasını mad-
də aləminə aid olan hər şeyin inkar olunması, yalancı və 
“kölgə” olaraq düşünülməsiylə mümkün olduğunu isbat 
etməyə çalışmışdır. Tarix içərisində bu fi krin izlərinin İslam 
düşüncəsinə az da olsa sirayət etdiyi görülür. Ancaq Qura-
ni  ifadələrdə ayənin çox böyük elmi həqiqətlərə sahib old-
uğunu, ayələrin həqiqəti örtən aldatmaca və yalanlar yox, 
tam əksinə həqiqətin təzahürləri olduğu göstərilir. Onları 

bir kənara atmaq yox, onlar üzərində ciddi və elmi şəkildə 
düşünmək, onları tanımaqla həqiqətin ortaya çıxacağı bildi-
rilməkdədir.

Digər bir həqiqət isə bu ayələrin mütləq mənada bir-biri-
ylə əlaqəli olub, çoxluq (kəsrət) içərisində təkliyi (vəhdəti) 
təmsil etdikləridir. Bu anlayışda təbiət və fövqəltəbii, mad-
də və məna, ruh və cism, bu dünya və obiri dünya, görünən 
və görünməyən, əqli olan kəşfi  olan, elmi olan və dini olan, 
məntiqi olan və duyğusal olan, dünyəvi olan və uxrəvi olan, 
ağ olan və qara olan, alim olan və avam olan, “ərəb olan 
və əcəm olan” əsla bir-birinin ziddi deyil. Qurani-Kərim, 
Allahla (bismillah) başlar və insanla (ən-nəs) bitər. (Diqqət 
çəkən digər bir məsələ isə əslində çoxluğu bildirən “nəs” 
kəlməsinin təkinin olmamasıdır).

Bu vəhdət zəncirinin qopan yeganə halqası təəssüf ki, 
insan olmuşdur. Əvvəlcə yaradanından qopmuş, sonra da 
bu qopuş onu təbiətə yadlaşdırmışdır. Ancaq insani yad-
laşmanın ən böyük zərərləri insanın özünə yadlaşmasıyla 
olmuşdur. İnsanın əxlaqi çöküşü insanın Yaradana, təbiətə 
və özünə yadlaşması(yla)dır. Tarixdə dini duyğu həmişə fər-
di Allaha doğru sürükləmişdir. İctimai və iqtisadi amillərsə 
Allahdan və metafi zikadan fi ziki aləmə və gündəlik işlərə 
sürükləmişdir.

Təbii  və fi ziki olan hər şey rəqəmlərlə ölçülür və onlarla 
sabitdir:

10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1000 000, 10 ~.
Sıfırların artırılmasıyla hər şey çoxalır: On qat, yüz qat, 

min qat, sonsuz qat. Ancaq bu rəqəmlər silsiləsində vəh-
dət və kəsrət bir yerdə davam edir. Çünki bütün bu sıfırlara 
məna verən, onları dəyərli edən şey bütün bu kəsrətlərin 
əvvəlindəki 1(BİR)-dir. O biri ortadan qaldırdıqda geriyə 
sadəcə heç bir məna ifadə etməyən dağınıq sıfırlar qalır. 
Sıfır var deyildir, əgər ki, 1 yoxdursa. Sıfır ancaq bir var 
olduqdan sonra var ola bilər.

Dr. Rafi z Manafov

1vя …

Digяrlяri
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B
u yazıda çox önəmli üç müqavilədən 
danışacağam.

Bu müqavilələri kiminləsə deyil, 
özümüzlə bağlamalıyıq. Özümüzlə qa-
rşı-qarşıya oturub razılığa gəlməliyik.

Bunu niyə etməliyik?
Lazımsız bir çox məşğuliyyətin enerjimizi, diqqətimizi, 

vaxtımızı işğal etməsinə izin verməyib, ən önəmli işlərə 
fokuslaşmaq və bunlar üzərində uzunmüddətli icraata da-
vam edə bilmək üçün.

Odur ki, qısaca açıqlayıram.
Aşağıda üç acımasız reallıq sıralanıb. Bu reallıqları 

inkar etmək dolayı yolla hədəfə getməyən bir yola 
yönəlib o yolda addımlamağa davam etməkdir. Bunun 
isə necə nəticə verəcəyini, əminəm ki, anlayırsınız. Bu 
təhlükədən əmin olmaq məqsədilə bu reallıqların qalibi-
yyət üçün tələb etdiyi müqavilələrin nələr olduğunu və bu 
müqavilələri kiminlə və necə bağlayacağımızı sizlər üçün 
aşağıda paylaşdım.

I REALLIQ: Hədəfi nizə çatmağınız düşündüyünüzdən, 
təxmin etdiyinizdən, hesabladığınızdan daha uzun bir 
müddətdə baş tutacaq. Yəni daha çox vaxt sərf etməli ola-
caqsınız. Daha uzun müddət işləməli, mübarizə aparmalı, 
oxumalı, yazmalı, məşqlər etməli olacaqsınız.

Müqavilə 1. Bu, mənim xoşuma gəlsə də – gəlməsə də, 
çox normaldır. Bunu çətin olsa da, qəbul edirəm. Səbrim 
tükəndiyində, artıq bitsin dediyimdə bu müqaviləni xatır-
layacağam daima. Mütləq bir az kənara çəkiləcəyəm, isti-
rahət edəcəyəm, amma əsla vaz keçməyəcəyəm. Və bu 
uzun, kəşfl ərlə dolu səyahətin sonlandığı nöqtəyə qədər 
gedəcəyəm, mütləq. Yorulduğumda, bezdiyimdə deyil, 
NƏTİCƏLƏNDİRDİYİMDƏ dayanacağam.

II REALLIQ: Bu gedəcəyiniz, izləyəcəyiniz proses 
gözlədiyinizdən daha çox çətin, məşəqqətli, ağır olacaq.

Müqavilə 2. “Dəyərli heç bir şey asanlıqla əldə edil-
mir”, - universal qaydasını, qanununu, prinsipini daima 
özümə xatırladacağam. Alacağım ağır zərbələr məni 
nokaut etdiyində belə qalxıb davam edəcəyəm. Ümidim 
itə bilər, özgüvənim sıfırlana bilər, amma bir şey əsla ol-
mayacaq: VAZ KEÇMƏK. Kiçik, çox kiçik addımlarla 

belə olsa, addımlamağa davam edəcəyəm. Məşəqqətlər 
sadəcə xəyallarımın EVERESTİNƏ zəfər bayrağımı 
sancmaq üçün deyil, həm də mənim zəncirlərimi bir-bir 
qoparıb ən ideal özümü, ən yaxşı versiyamı kəşf etmək, 
buna çatmaq üçün olmazsa-olmaz, acımasız görsənən, 
amma ən dəyərli hədiyyələrdəndirlər, mənim üçün.

Problemlər, krizislər, çox çətin günlər, nəticə verməyən 
uzun günlər çox təbiidir və mən bu reallığı danacaq, bun-
dan qorxacaq ya da şikayətlənəcək qədər zəif deyiləm. Bu 
MEYDANOXUMANI qəbul edirəm və bütün bunların 
tam içərisindən addımlayıb, aldığım yaralara, zərbələrə 
baxmayaraq hədəfi mə doğru davam edəcəyəm.

III REALLIQ: Sizə əsl kömək olacaq və ZƏFƏRƏ 
aparacaq olan kənar faktorlar  – motivasiya edici kitab-
lar, təlimlər, kurslar, videolar, audiolar – deyil, sizin, Al-
lahın sizə verdiklərini nə qədər və hansı dərəcədə istifadə 
edəcəyinizdir.

Müqavilə 3. Motivasiya edici bütün vasitələrə – təlimçi, 
kouç, kitab, video, audio, kurslar və.s – əsla və əsla əsas 
təkanverici güc, qurtarıcı, çıxış, xilas, həll yolum, əsas 
vasitəm olaraq baxmayacaq, daima öz gücümə müraciət 
edəcəyəm. Çünki bilirəm ki, mən hələ sərhədlərini 
özümün də bilmədiyim qədər GÜCLÜYƏM.

Qeyd 1: VAZ KEÇMƏMƏK – çox güclü səslənir və 
çox ruhlandırıcıdır. Bu, hər insana və bu insanın üzərində 
işlədiyi hədəfə, layihəyə görə dəyişir. Buna görə də, bura-
da bu qeydi yazmaq və sizlərlə paylaşmaq qərarı verdim. 
Üzərində işlədiyimiz hər proyektin mütləq sonuna kimi 
gedəcəyik deyə bir yanaşma doğru olmaz. Bu, işin əhəmi-
yyətinə və digər bir çox kənar faktorlara görə dəyişir. 
Buna artıq siz özünüz qərar verəcəksiniz.

Qeyd 2: Bu, ən son reallıqla əlaqəlidir. Burada demək 
istədiyim, əsla sizi ruhlandırıcı, motivasiya verici materi-
allardan və vasitələrdən uzaqlaşdırmaq deyil. Bunlardan 
mütləq istifadə edəcəyik, amma bunlar bizim etməli old-
uğumuz işləri edib-etməmək üçün əsas səbəb olmamalıdır. 
Yəni bunlar olsa da - olmasa da biz İCRAATA davam 
edəcəyik; bunları da, bir növ bəsləyici faktor olaraq qəbul 
edib vaxt ayıracağıq.

 MÖTLßQ ZßFßR
ЦЧЦN 3 AЬIR MЦQAVИLЯ

İsmayıl Vəliyev
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Şalvarın dizində iki barmaq boyda yırtıq var-
sa (dəbdə olan şalvarlarda) bu paltarla qılınan 
namaz məqbul sayılırmı?

Cavab: Qeyd edək ki, namazda sətri-övrət, yəni 
ayıb yerlərinin örtülməsi namazın şərtlərindən olan 
fərzlərindən biridir. Sətri-övrət kişilərdə hər ikisi 
də daxil olmaqla göbəklə diz arasındakı yerlərdir. 
Əgər namaz əsnasında sözügedən örtülməli olan 
yerin dörddəbiri və ya bundan daha çox hissəsi bir 
rükn yerinə yetirilə bilən müddətdə (məsələn, üç 
dəfə “Sübhanəllah” deyəcək qədər) açıq qalıb dərh-
al örtülməzsə, namaz batil olmuş olur. Belə olan 
təqdirdə, sualda qeyd edilən iki barmaq boyda yer 
dörddəbirdən az olduğu üçün namazı pozmamaq-
la yanaşı, namazda bu kimi geyimləri geymək ən 
azı məkruh, yəni xoşagəlməz hesab olunur. Çün-
ki namazda bəndə Allahın hüzuruna çıxdığını hiss 
etməli və namazını xüşu içində qılaraq namazın 
mənəvi yönünə xələl gətirən hər bir haldan uzaq 
durmalıdır. Təbii ki, sözügedən geyim də namazın 
mənəvi ab-havasına xələl gətirən hallardandır.

Kreditdə olan maşın, soyuducu, telefon və s. 
əşyaların krediti bitməyibsə və onu sahibi ucuz 
qiymətə satırsa, onu alan şəxs geri qalan krediti 
banka ödədiyinə görə faizə girmiş olarmı?

Cavab: Əgər qeyd edilən əşyalar bank vasitəsi ilə 
alınıbsa, bu əməliyyatlar faizli alış-veriş çərçivəsinə 
daxil olduğu və növbəti şəxs də həmin faizli müqa-
viləni davam etdirdiyi üçün, o da faizə bulaşmış 

Anar Qurbanov
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olur və bu kimi alqı-satqılar caiz 
deyil.

“Kasko” sığorta halaldırmı?
Cavab:Müasir dövrdəki ila-

hiyyatçı tədqiqatçılar sığorta 
mövzusunu hərtərəfl i araşdıraraq 
dini hökmü ilə bağlı müxtəlif 
rəylər irəli sürmüşlər. Belə ki, 
sosial sığorta (qanunla nəzərdə 
tutulmuş hallarda fi ziki şəx-
slərin itirilmiş əmək haqlarının, 
gəlirlərinin və ya əlavə xərcləri-
nin kompensasiya edilməsinə, 
habelə itirilməsinin qarşısının 
alınmasına yönəldilmiş təminat 
forması) və qarşılıqlı yardımlaş-
ma sığortasının (bir sıra şəxslərin 
birləşərək, öz aralarında onlardan 
hər hansı birinin başına gələcəyi 
bir fəlakətdən (risk) əmələ gələn 
ziyanların və zərərlərin təzminatı 
ilə bağlı qarşılıqlı təminat ver-
mələri) caiz olduğu mövzusunda 
müasir İslam alimləri həmfi kir ol-
maqla yanaşı, şirkətlər tərəfi ndən 
ticarət məqsədilə həyata keçirilən 
digər ödənişli sığortaların hökmü 
ilə bağlı üç fərqli rəy vardır:

Birinci rəyə görə, ödəniş-
li sığortaların heç bir növü caiz 
deyil. Çünki bu kimi sığortalar-
da bilinməyən ünsürlər olub, bu 
müqavilə qumara və ya qumar 

növündən olan mərcləşməyə ox-
şayır, eləcə də bu müqavilədə 
faiz vardır. Bundan başqa onlara 
görə, sığorta əsassız təzminatdır 
və sığorta müqaviləsi zəmanət 
kimi obyektiv olmayan bir şeyin 
satışıdır. Sığorta və xüsusilə də 
həyat sığortası qədərə meydan 
oxumaqdır. Belə olan təqdirdə, İs-
lamın qadağan etdiyi bu ünsürləri 
daşıyan sığorta haram olmalıdır.

İkinci rəyə görə, yalnız həyat 
sığortası caiz deyildir. Əmlak və 
əşya sığortası isə prinsip olaraq 
caiz olmaqla yanaşı, dinən 
məkruhdur (xoşagəlməzdir). 
Bundan əlavə vurğulamaq 
lazımdır ki, faiz (sələm) əsası-
na söykənən sığortaların heç bir 
növü caiz deyildir.

Üçüncü rəyə görə, sığortanı 
qadağan edən açıq-aşkar hər 
hansı nəss olmadığı üçün, faiz 
(sələm) qarışdırmamaq və əx-
laqi normalara zidd olmamaq 
şərtilə sığortanın bütün növləri 
caizdir. Çünki İslam hüququ bax-
ımından əqdlərdə əsas prinsip 
qadağanedici hər hansı nəss ol-
mayınca onların bütün növlərinin 
halal olmasıdır.

Nəticə olaraq, İslam dini yeni 
inkişafl ar qarşısında ortaya çıxan 
məsələlərə cavab verə bilən xü-
susiyyətə malikdir. Hz. Peyğəm-
bər dövründə olmayıb daha sonra 
ortaya çıxan əqdlər, yəni müxtə-
lif müqavilə növləri üçün də bu 
qayda etibarlıdır. Belə ki, əqdlər 
İslam hüququnun əsaslarına zidd 
olan hər hansı ünsür ehtiva et-
mirsə, yəni əqdin predmeti və qa-
rşılıqlı razılıq kimi dinən tələb ol-
unan bütün ünsür və digər şərtləri 
yerində olduqda, həmin müqavilə 
etibarlı hesab olunur.

Üçüncü rəyi əsas alsaq, ümu-
mi olaraq sosial sığortalar, qa-
rşılıqlı yardımlaşma sığortaları 
və digər sığortalar caizdir. Ancaq 
bu şərtlərə mütləq riayət olunma-

lıdır: Üzvlər tərəfi ndən keçirilən 
ödənişləri ticarətdə istifadə 
edərək əldə olunan gəlirlər üz-
vlər arasında paylaşdırılan sığor-
ta şirkətlərində ödənişlər dinən 
halal olan sahələrdə istifadə 
edilməlidir. Yəni, halal olmayan 
bir ticarət sahəsində istifadə 
edilməməli və ya yığılan pullar 
bankda faizə qoyulmamalıdır.

Predmeti və ya obyekti dinən 
qadağan olan sığorta isə qəti-
yyətlə caiz deyildir.

Döyüşdə əsir düşmə təhlükəsi 
olan şəxs özünü öldürə bilərmi?

Cavab: İslam dinində müxtəlif 
ayə və hədislərlə intihar etmək 
qətiyyətlə qadağan edilmiş və 
böyük günahlardan sayılmışdır. 
Eyni zamanda intihar qadağan 
edilərkən səbəbindən asılı olma-
yaraq qadağan edilmiş və heç 
bir vəchlə hər hansı zərurətdən 
dolayı intihar etməyin caizliyinə 
dair istisna qeyd edilməmişdir. 
Əksinə, müharibədə çox dərin 
yara alan bir müsəlmanın bu 
ağrıya dözmədiyi üçün özünü 
öldürməsi müqabilində Hz. Pey-
ğəmbər (s.ə.s) onun cəhənnəmlik 
olduğunu bildirmişdir (bax. Bux-
ari, Cihad və Siyər, 230). 

Odur ki, əsir düşməklə 
işgəncələrə və təcavüzə məruz 
qalacağını bilən hər hansı bir 
müsəlmanın özünü və ya yaxın-
larını öldürməsi qətiyyətlə caiz 
deyildir. Bu sıxıntılara dözmək, 
işgəncələrə və digər əziyyətlərə 
qarşı səbir etmək, nə qədər pis 
şərait olursa olsun, Allaha olan 
inanc və etimadı itirməmək 
müsəlmanın əsas xarakteri və 
prinsipi olmalıdır. Eyni zaman-
da bir insanın öz canına qıyması 
bütün keçmişinin hədər olması 
mənasına gəldiyi üçün, o, çox 
təhlükəli bir əməl ilə həyatını 
sona çatdırmış olar.
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Məlumdur ki, Qurban bayramı Allaha 
sadiq olanların bayramıdır və üç gün davam 
edən bu bayram boyunca dünyanın əksər böl-
gələrində müsəlmanlar Allah yolunda qurban 
kəsir, qurban kəsilmiş heyvanların ətindən 
ehtiyacı olanlara, əlillərə, kimsəsizlərə pay 
göndərirlər.

Yarandığı dövrdən Gürcüstan Gənclərinə 
Yardım və Maarifləndirmə Təşkilatı hər qur-
ban bayramında imkansız ailələrə yardım 
məqsədilə qurbanlıq heyvanların kəsilməsinin 
təşkilatçılığını öz üzərinə götürməyə çalışır. 
Bu ilki Qurban bayramında da Gürcüstan 
Gənclərinə Yardım və Maarifləndirmə 
Təşkilatının təşkilatçılığı və Əziz Mahmud 

Hüdayi
Vəqfinin maadi dəstəyi ilə 50 baş qara-

mal qurban kəsildi. Qurbanlıq heyvanların 
əti Kvemo-Kartli bölgəsinin Tbilisi də daxil 
olmaqla Rustavi, Qardabani, Marneuli, Bol-
nisi, Dmanisi kimi şəhər və rayonlarında, o 
cümlədən də Kaxeti, Samsxe-Cavaxeti böl-
gələrində ehtiyacı olanlara, qurban kəsməyə 
imkanı olmayanlara və kimsəsiz ailələrə pay-
landı.

Təşkilatımız ənənəsinə sadiq qalaraq, bu 
bayramda da Rustavi şəhərindəki Qocalar 
evini, əlil

və kimsəsiz uşaq evlərini də unutmadı. On-
lara da qurban ətindən pay ayrıldı.

GYMD- BU ИLKИ QURBAN 
BAYRAMINDA DA ИMKANSIZ VЯ EHTИYAC 

SAHИBLЯRИNИN YANINDA OLDU
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