
REDAKTORDAN
Əziz oxucular!
Hər birinizi xoş gördük. 
Bu dünyada yaşayan hər bir insanın özünəxas məqsədi, amalı 

və hədəfləri vardır. Bu məqsədə, hədəfə çatmaq üçün də insanlar 
ilk öncə özlərinə bir yol xəritəsi bəlirləyər, bir öndər seçər və o 
öndərin dediyi, yaşadığı və getdiyi yolu gedərlər. Müsəlmanın isə 
bu dünyadakı ən əsas məqsədi, amalı və hədəfi Allahın razılığını 
qazanmaq, onun razı olduğu yoldan getmək və onun bəyəndiyi 
işləri görməkdir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün də o özünə öndər 
və rəhbər olaraq şübhəsiz ki, Allah rəsulunu seçəcəkdir. Çünki 
insanlığı doğru yola aparacaq yeganə qurtarıcı odur. Çünki Al-
lah Qurani -Kərimdə buyurur ki: “Həqiqətən, Allah Rəsulunda 
Allaha və axirət gününə ümid bəsləyib Allahı çox zikr edən 
sizlər üçün gözəl bir örnək vardır. (Əhzab, 21), başqa bir ayə-
də isə “Kim Allaha və Peyğəmbərə itaət edərsə, onlar Allahın 
nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və əməli-
salehlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar nə gözəl yoldaşlardır!” 
(Nisa, 69) buyurur. Bizlər də bu səbəblə dərgimizin bu sayını 
RƏSULULLAHIN İZİNDƏ başlığı altında topladıq ki, onun hə-
yat tərzini, nələri sevib, nələrdən xoşlanmadığını daha yaxından 
öyrənək və onun izindən necə yeriyəcəyimizi daha yaxşı bilək. 
Həmçinin bu sayımızda Mövlud mövzusuna da yer verdik. 

Dəyərli oxucular!
Dərgimizin bu sayında “PEYĞƏMBƏRİMİZİN İZDƏN 

GEDƏ BİLİRİKMİ?”, , “Hz.Peyğəmbərin Əhli-Kitabla Müna-
sibəti”, “SÜNNƏYƏ SARILMAQ”, “ŞƏFQƏTLƏ TƏRBİYƏ”, 
“BÜTÜN CANLILARA RƏHMƏT”,  “Örnək Ailə Başcısı”, 
“Məscid Ədəbləri”, “ƏMİN QONŞU”, başlıqlı mövzularla bir-
likdə “İLK MƏSCİD VƏ İLK MƏKTƏB”, “BİR GÜNƏŞİMŞ, 
BİR ATAM, BİR DƏ BAŞMAQLARIM...”  “BİR ŞƏHƏRİN 
TALEYİ”, “(DİN)DARLAŞMAYAQ”  yazılarını da sizlərə təq-
dim edirik. 

Günümüzdə bir çox insanı maraqlandıran mövzularda sual 
– cavab,  olan “MərifətƏsintiləri”, “Allah ilə Bəndə Arasında 
Rabitə”, “ROBOTLAŞMAYAQ” kimi maraqlı mövzuları da 
dərgimizin bu sayında oxuya biləcəksiniz. 

Bu sayımızda da ənənənəmizi sadiq qalaraq dəyərli ustadımız 
Osman Nuri Topbaş əfəndinin qələmindən “HAQQ DOSTLA-
RINDAN HİKMƏTLƏR Həzrət Mövlana q.s” yazısını sizlərə 
təqdim edirik. 

Ümidvarıq ki, bu sayımızda da sizlərin könlünü oxşaya bildik.
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Tarixdə bir çox şəxsiyyətlər var-
dır ki, onlar heç zaman unu-
dulmur. Onlar xalq üçün, vətən 

üçün, insanlıq üçün gördükləri müstəsna 
xidmətlərilə könüllərdə daim yaşayıb, ya-
şayır və yaşayacaqlar. Bu şəxsiyyətlərin 
ən başında isə 1400 il öncə yaşamış şəx-
siyyət, lider, dahi olan Həzrət Məhəmməd 
Mustafa (s.ə.s.) gəlir. Bu günlərdə də İs-
lam aləmində O mübarək insanın doğum 
günü qeyd edilməkdədir. Bəzi insanlar 
bəs İslamda doğum gününü qeyd etmək 
doğru görünmür deyə bilərlər. Ancaq iki 
cahan sultanını daha yaxşı tanımaq və ta-
nıtmaq üçün gözəl bir fürsət olan bu anı 
dəyərləndirmək lazımdır.

Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) gözəl bir 
ailə başçısı, örnək bir lider, bacarıqlı bir 
dövlət başçısı, sadiq bir dost, vəfalı bir 
yoldaş idi. Onun xüsusiyyətlərini say-
maqla bitirmək olmaz.

Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) uşaqlığın-
dan başlayaraq yanlış yollardan uzaq 
olmuş, ağlı və fərasəti ilə hər zaman se-
çilmişdir. Gəncliyində hər kəsin etibarı-
nı qazanmış, düzgünlükdən ayrılmamış, 
doğru sözlülüyü və etibarlılığıyla Qureyş-
lilər arasında möhtərəmlik qazanmışdır. 
Bunun üçün də etibarlılığı ilə Muhammə-
dul Əmin (Etibarlı Məhəmməd) ləqəbini 
almışdır. Bu baxımdan istər gəncliyində 
olsun, istərsə də peyğəmbərliyi dövründə 

Hacı Bəkiroğlu
hacihaciyev@hotmail.com

 PEYĞƏMBƏRİMİZİN İZDƏN
GEDƏ BİLİRİKMİ?
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olsun onunla ədavət aparan, düşmənçi-
lik edənlər belə ən dəyərli əşyalarını ona 
əmanət edərdilər. Gənclik illərində Kəbə-
nin təmirindən sonra Həcərül-Əsvəd daşı-
nın yerinə yerləşdirilməsi üçün Məkkənin 
öndə gələn şəxsləri bir ortaq yol tapa bil-
mədikləri zaman belə o mübarək insan bu 
məsələni zəkası ilə həll etmiş, kimsənin 
qəlbinin qırılmasına, münaqişə çıxmasına 
imkan verməmişdir.

Ticarət işləriylə məşğul olan, Qureyşin 
hörmətli və zəngin xanımlarından olan 
Hz. Xədicənin yanında işə başlamış, bir 
dövr sonra onunla evlənmişdir. Onun dü-
rüstlüyünə, sadiqliyinə heyran qalan Xə-
dicə bu evliliyə razı olmuşdur. Məhz bu 
evlilikdən də Qasım, Zeynəb, Ruqiyyə, 
Ümmü Gülsüm, Fatimə, Abdullah və İb-
rahim dünyaya gəlmişdir.

Həzrət Məhəmməd (s.ə.s.) gənclik illə-
rində bütlərə ibadət etməz, Hira mağara-
sına çəkilər, onu yaradan uca bir varlığın 
olduğunu düşünər və dua edərdi. 40 yaşı-
na gəldikdə də bu yerdə Cəbrayılla görüş-
müş və peyğəmbərliyi başlamışdır.

Bundan sonra Allahın dinini təbliğ et-
məyə, insanları qurtuluşa çağırmağa baş-
ladı. Bu dürüstlüyü, vəfalılığı görənlər 

onun izi ilə getməyə razılıq verdilər. Bun-
dan sonra edilən əziyyətlərin sayı artsa da, 
bu mübarizə bir çox insanın düşünməsinə 
və İslama gəlməsinə daha çox köməkçi 
oldu. Daha sonra Mədinəyə edilən hic-
rətlə islamiyyət daha da genişləndi, möh-
kəmləndi. Təbii ki, Həzrət Məhəmmədin 
(s.ə.s.) üstün əxlaqı, nümunəvi davranış-
ları insanların qəlbində daha geniş yer 
aldı. O, hər zaman ona beyət edən ümmə-
tini düşündü, onların dünya və axirət qur-
tuluşları üçün çalışdı. 63 illik həyatında 
hər zaman Allahın dinini yaymağa və bu 
dinin mənsublarına xidmət etməyə çalış-
dı. Aradan 1400 ildən çox zaman keçmə-
sinə baxmayaraq onun üstün əxlaqı hələ 
də öyrənilməyə, sünnəsi tətbil edilməyə 
davam edir. Onun həyatı haqqında nə qə-
dər yazsaq da, bəhs etsək də yenə də tam 
haqqıyla anlatmaq olmur. Onun əxlaqı isə 
Hz. Aişənin təbirincə desək, canlı bir Qu-
ran idi. Quran isə uca Allahın kəlamıdır. 
Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s.) bir hədisin-
də isə “Məni Rəbbim tərbiyə etdi, O nə 
gözəl tərbiyə edəndir” (Suyuti, c. sağır, 
c.1, s.12) buyurmaqdadır. Allah-Təala 
Qurani-Kərimdə isə “Həqiqətən, sən uca 
bir əxlaq sahibisən” (Qələm, 68/4) buyur-
maqdadır.

Bəli, əziz oxucu, bu gün İslam dini 
əleyhinə bir çox mübarizələr aparılsa 
da Həzrət Məhəmmədin (s.ə.s.) həyatını 
oxuyan, Onunla tanış olan başa düşür ki, 
gözəl həyat yalnız Allahın çağırışında və 
Onun Peyğəmbərinin yolundadır. Bu gün 
insanlığı öz mənfəəti üçün istifadə etmək 
istəyənlər isə demokratiya, azadlıq bə-
hanələri ilə insanları azdırmağa çalışırlar.

Yazılası kəlmələr, deyiləsi sözlər çox-
dur, ancaq bunları kiçik bir yazıda topla-
maq

olmur.
Mövlud ayınız mübarək olsun!

Həzrət Məhəmməd 
(s.ə.s.) gözəl bir ailə baş-
çısı, örnək bir lider, ba-

carıqlı bir dövlət başçısı, 
sadiq bir dost, vəfalı bir 
yoldaş idi. Onun xüsu-

siyyətlərini saymaqla bi-
tirmək olmaz.
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İlk Mяscid
 Mяlum olduğu kimi Rяsulullahın
(s.я.s) Mяdinяyя hicrяtindяn sonra sя-
 habяlяrlя birlikdя inşa etdiyi ilk mяscid
 Mяscidi-Nяbяvidir. Mяscidi-Nяbяvinin
 İslam dюv lяtinin formalaşmasında vя
idarя olunmasında bюyцk rolu var.
 Rяsulullah (s.я.s) Mяdinяyя gяlяndя
 hяr kяs onu evindя qonaq etmяk цчцn
 bir-biri ilя yarışa girmişdi. O isя dяvяt
 edяnlяrя: “Dяvяyя mane olmayın. O, bizi
 Allahın razı olacağı bir yerя aparacaq”, -
deyirdi. Dяvя bir mцddяt getdikdяn son-
 ra, iki yetimя aid boş яraziyя чюkdц. Evi
 hяmin яraziyя яn yaxın olan Яbu Яyyub
 яl-Яnsari Rяsulullahın яşya larını gюtцrцb
sevinclя evinя daşıdı.
 Nяccar oğullarından olan iki yetim
 qardaş - Sяhl vя Sцheyl dяvяnin чюkdцyц
 яra  zini hяdiyyя etmяk цчцn israr etsяlяr
dя Rяsulullah (s.я.s) qяbul etmяdi vя bu-
 ranı on dinara aldı. Hяmin mяblяği Hz.
Яbu Bяkr (r.a) юdяdi.
Hяmin yerdя dяrhal bir mяscid inşa-
sına başlandı. Hz. Peyğяmbяrin dя tikin-
tisindя iştirak etdiyi mяscid qısa mцddяt-
 dя tamamlandı. Eni-uzunu yцz zira (bir
 zira-qırx beş santimetr) olmaqла kvadrat
şяklindя tikilяn mяscidin mehrabı Bey-
 tul-Mяqdis (Mяscidi-Яqsa) istiqamяtinя
dцşяcяk şя kildя şimal divarında işarяlяn-
mişdi. Цч qapısından bi ri cяnub tяrяfin-
dяki arxa divarda, ikincisi qяrb tяrяfin-
 dяki divarda, цчцncцsц isя Rя su lullahın
 (s.я.s) hцcrяlяrinin olduğu şяrq tяrяfindя
idi. Bu qapıya Cяbrayıl qapısı deyilirdi.
Hicrяtdяn on altı ay sonra qiblяnin is-
tiqamяti Beytullah tяrяfinя чevrildiyi za-
 man cяnubdakı qapı bağlanaraq buraда
 meh rab dцzяldildi, şimaldakı divarda da

 bir qapı aчıldı.
 Mяsciddя namaz qılınan yerin цstц
aчıq idi. Ancaq mяscidin ortasında, xur-
 ma ağacından dirяklяr цzяrindя, xurma
bu daq la rından vя yarpaqlarından kюlgя-
lik dю şяn mişdi.
Mяdinяdя tikilяn bu mяscid eyni za-
manda qurulan İslam dюvlяtinя aid fяa-
 liyyяtlяrin icra edildiyi bir mяrkяz idi.
Rяsulullah (s.я.s) sяhabяlяrlя orada mц-
şavirя edяr, dю yцş vя sцlh qяrarlarını ora-
 da alar, elчi he yяt lяrini orada qяbul edяr,
 dюyцşя gedяn orduları oradan yola salar,
 bцtцn ictimai problemlяr orada hяllini
 tapar, hяtta lazım gяlяrsя gцnahkarlar vя
яsirlяr dя orada saxlanardı. (Nяsai, Mяsa-
cid, 20) Xeybяrin fяt hindяn sonra Rяsu-
 lullah (s.я.s) mяscidi bir az genişlяndirdi.
 Rяsulul lah (s.я.s) vяfat et dikdя Hz.
 Aişя nin mяscidя bitişik olan otağında
dяfn edilmişdir.
 Mяscidin яsaslı genişlяndirilmяsi ilk
 dя fя Hz. Юmяrin (r.a) xilafяti zamanında
 hя yata keчirildi. Mяscidя cяnubdan beş,
 qяrb vя şimaldan da on metr яlavя edildi.
Rя sulullahın xanımlarının otaqları oldu-
ğu ki mi qaldı. Şimal, şяrq vя qяrb divar-
 larına iki qapı яlavя edilяrяk bu say altıya
чıxarıldı.
 Hicrяtin 29-cu ilindя Hz. Osman
 (r.a) mяscidi yenidяn tikdirdi. Divarları
bяzяkli daş ilя yenidяn hюrdцrdц. Daş sц-
 tunlardan istifadя olunaraq mяscidin bir
qisminin цstц bağlandı. Qapıların sayı ol-
 duğu kimi qaldı. Bu restovrasiyadan sonra
 mяscidin genişliyi yцz яlli zira, uzunluğu
 isя yцz altmış zira oldu.
Sonrakı illяrdя mяscidin tяkrar tяmi-
 ri vя genişlяndirmя işlяri aparılmışdır.

Saleh ŞİRİNOV

İLK MƏSCİD VƏ İLK MƏKTƏB
salehsirin@hotmail.com
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Osman lılar dюvrцndя дя Mяscidi-Nяbя-
 vinin tяmir vя bяrpa işlяri hяssasiyyяtlя
yerinя yetirilmişdir. Bu gцn yaşıl rяng-
 dя gюrdцyц mцz Rюvzeyi-Mutahharanın
qцbbяsinin bu rяn gя boyanması I Mah-
 muda aiddir. Mяhz bun  dan sonrа hяmin
 gцnbяz Qцbbяtul-Xad ra (yaşıl qцbbя)
 адландырылмышдыр. Osmanlılar zamanında
 sonuncu dяfя 1849-1861 illяrdя sultan
Яb dцlmяcid tяrяfindяn Mяscidi-Nяbя-
vidя ge niş lяndirmя vя yenidяnqurma iş-
lяri aparılmışdır.
Mяscidi-Nяbяvi Mяscidi-Hяram-
 dan son ra yer цzцndяki mяscidlяrin яn
 fяzilяt li sidir. Bu mюvzuda Rяsulullahdan
(s.я.s) bir чox hяdis varid olmuşdur:
 “Evimlя minbяrimin arası cяnnяt
 bağчa larından bir bağчadır vя minbяrim
 dя cяnnяt bağчalarının цzяrindяdir”.
(Яhmяd b. Hяn bяl, II, 36, 450, 534; V, 41).
“Mяscidimdя гылынан бир namaz Mяs-
cidi-Haram xaric digяr mяscidlяrdя qılı-
 nan min rц kяt namazdan daha xeyirlidir”
(Яhmяd b. Hяn bяl, I, 184).

İlk Mяktяb
Hz. Peyğяmbяrin tapşırığı ilя Mяs-
 cidi-Nяbяviyя bitişik xцsusi bir yer dя
tikilmişdi. Suffя adlanan hяmin mяkan-

 dan gцndцzlяr tяlim-tяdris, gecяlяrsя
 evsiz-eşiksiz sяha bяlяrin qalması цчцn
 istifadя olunurdu. İs lam цmmяtinin юzяyi
sayılan sяhabяlяr vя alimlяr burada yetiş-
mişdilяr. Bura islami elmlяrin юyrяnilmя-
 si цчцn tikilяn ilk mяk tяb dя deyя bilяrik.
İslamın яsas la rını юy rяn mяk цчцn Mя-
dinя xaricin dяn gя lяn lяr buradan hяmчi-
 nin yataqxana kimi istifa dя edirdilяr.
 Allah Rяsulu şяxsяn юzц burada dяrs
 ke чirdi. Lakin bununla birlikdя yeni gяlяn
vя tяzя başlamış tяlяbяlяrя oxuma-yaz-
 mağı vя Qurani-Kяrimi юyrяdяn башга
 mцяllimlяr dя var idi. Mяdinяdяn vя
uzaq yerlяrdяn gя lib burada oxuyan tяlя-
bяlяrin sayının dюrd yцzя чatdığı zaman-
lar da olurdu.
Hz. Peyğяmbяr (s.я.s) suffя sяhabяlя-
 rinin tяhsili, mяişяti vя ehtiyacları ilя
şяxsяn ma raqlanırdı. Onların ehtiyac-
 larını qarşılamadan юz evinin ehtiyacını
 tяmin etmirdi. Qızı Fatimяyя (r.anhя)
дедийи: “Ya Fa ti mя, яhli-suffяnin ehtiyacı-
nı tяmin edя bil mяdiyim цчцn sizin eh-
tiyacınızı qarşılaya bilmirяm” sюzц mяş-
 hurdur. Яshabi-Suffяnin problemlяrinin
 hяllindя imkanlı vя sяxavяtli sяhabяlяrin
dя rolu bюyцk olmuşdur.
 Sonralar Hz. Peyğяmbяr İslamı yeni
qяbul edяn qяbilяlяrя gюndяrdiyi mцяl-
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Nebi DOĞANAY

Bir neчя il bundan яvvяl Mяdinяdяki şir-
kяtlяrin birindя elektrotexnik işlяyяn 
bir Peyğяmbяr aşiqi hяftяnin sonuncu 

iş gцnц tapşırılan işi gю rцb qurtarmaq цzrя 
ikяn Rяsulullahın Rюv zeyi-Mutahharasında 
elektrik vurması nяti cяsindя vяfat edir. Cяn-
nяtцl-Bаqiyя dяfn olu nan bu mцbarяk insa-
nın ailяsi mяcbur qalaraq Tцrkiyяyя qayıt-
malı olur. O zaman yeddi yaşында олан Nebi 
Doğanay сонралар oxuduğu orta mяk tяbdя 
keчirilяn inşa mцsabiqяsindя iştirak edяrяk 
birinci yerя layiq gюrцlцr. Sя tir lяrя яks edяn 
Peyğяmbяr eşqini belя dilя gяtirir:
Bir gцnяşimi, bir atamı, bir dя başmaqlarımı 
qoyub gяldim…
Bir bahar gцnц gцl яtirli Mяdinяdя aч mışdım 
gюzlяrimi dцnyaya. Doğulduğum xяstяxana 
Rюvzяnin yanında olduğu цчцn aldığım ilk 
qoxu sяnin bağчanın gцl яtri olmuşdu. Atam 
gяlib qulağıma azan oxumadan qulaqlarım 
sяnin mяscidinin azan sяslяri ilя şяrяflяn-
mişdi. Qırx gцnlцk ikяn ilk ziyarяtimi dя 
sяnin xaneyi-sяadяti nя etmişdim. İlk addım-
larımı Rюvzяdяki mяr mяrlяr цzяrindя atmış, 
Rяbbimlя ilk gю rцşцm, ilk sяcdяm dя sяnin 
mяscidindя baş tutmuşdu. 
Hяyatımdakı hяr bir ilkdя sяn varsan. Hяlя 
dil aчmadan sяni sevmяyi юyrяndim. Bяlkя 
dя sяni bir o qяdяr tanımazdım, am ma sanki 
юzцmя чox yaxın hiss edяrяk sevяrdim. 
Mцbarяk evinя hяr ziyarяtimizdя sяni gюr-
mяsяk dя, varlığını hiss edяr, hяr dяfя evin-

dяn ayrılanda kяdяrя qяrq olardıq. Uşaqlar 
evdя darıxanda atalarından parka, яylяncя 
mяrkяzlяrinя aparmalarını istяyяrlяr. Biz 
Mяdinяdя yaşadığımız mцd dяtdя atamızdan 
bizi parka aparmasını istя mяdik. Яcяba, biz 
heч darıxmırdıqmı? Mяnя elя gяlir, Mяdinя-
dяki heч bir uşaq darıxmazdı. Чцnki orada 
dцnyanın heч bir yerindя olmayan gцl bağчası 
vя o bağчanın gюz bяbяyi Rяsulullah vardı. 
Bizim vaxtımızın чoxu o bağчada keчяrdi. 
Sяnin bağчanın mяrmяrlяri цzяrinя ayaqqabı 
ilя чıxmazdıq. Ayaqyalın gяzяrdik mяrmяr-
lяr цzяrindя. Kim bilir, bяlkя dя bağчanın 
gцllяrini tapdamaqdan qorxardıq. Yayda qız-
mar mяrmяr ayaqlarımı yandırsa da, xoşuma 
gяlяrdi. Bir dяfя atamdan soruşdum:
- Atacan, Mяdinя niyя bu qяdяr istidir? Atam:
- Mяdinяdя iki gцnяş var, onun цчцn, - dedi.
- Necя yяni? Gцnяş bir dяnя deyilmi? – de-
dim, atam gцlяrяk:
- Dцzdцr, oğlum! Bцtцn dцnyanı isidяn bir 
gцnяş var, amma bir dя alяmlяri isidяn vя 
nurlandıran gцnяş var. O gцnяş dя Mяdinя-
dя olduğu цчцn havanın hяrarяti ikiqat artır, 
- cavabını verdi. 
Atamın bu cavabından чox xoşum gяlяr vя 
xoş istilik bцrцyяrdi mяni. Hяqiqяtяn dя 
ayaqlarımızı mяrmяrlяr, daxilimizi isя sя-
nin gцnяşin, hяrarяtin isidirdi. Mя   dinяdяn 
ayrılandan bяri ayaqlarımız isin sя dя, qяl-
bimiz heч cцr qızına bilmir. Чцnki biz яn 
bюyцk gцnяşi orada qoyub gяl mişdik. Mяn 

BİR GÜNƏŞİM, BİR ATAM, 
BİR DƏ BAŞMAQLARIM...
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gцnяşimi itirmişdim. Onun evinя, bağчasına 
gedя bilmirdim ar tıq. Dцzdцr, işığı ta bura-
larda bizя nur saчırdı, amma qяlbimi isitmя-
si цчцn onun Rюvzяsindя ayaqyalın qaчmalı 
idim. Bяli, bağчanda ora-bura qaчarkяn azan 
oxunurdu. Mяdinя mцяzzini o qяdяr gюzяl 
oxuyurdu ki, sanki Bilal Hяbяşini dinlяmiş 
olurduq. Eşidяr-eşitmяz namaz qılmaq цчцn 
mяscidя qaчardıq. Atamın yanında na maza 
durardıq. 
Bюyцk sцtunların altından gяlяn soyuq ha-
vada saчımızı sovurardıq. Zяmzяm stяkanla-
rından gцl dцzяldяrdik. Namaz qılarkяn bir 
pişik yanımıza gяlib bizя sцrtцnяrdi. Atam: 
“diqqяt edin, onları in cit mяyin, Яbu Hцrey-
rяnin pişiklяridir”, - deyяr, biz dя inanardıq. 
Sяnin mяscidinя pişiklяr dя girirdi. Чцnki 
sяn чox yaxşı ev sahibi idin. 
Hяr чяrşяnbя gцnц Uhuda ge-
dяrdik. Чox sevdiyin яmini 
ziyarяt etmяyя ge dяrdik, 
o, bizim dя яmimizdi. 
Qardaşla rımla Ayneyn 
tяpяsinя чıxar, oradan 
Uhudda yatan 70 şя-
hidя salam verяrdik. 
Hяr dяfя Uhud dağı-
na baxanda sanki sяni 
gюrцrdцk. Uhud da sя-
nin Rюvzяn kimi gцl яtri 
verяrdi. Sanki ora da 
ayrı bir gцl bağчası idi. 
Belяcя, yeddi ilim, юm-
rцmцn яn gюzяl, яn 
qiymяtli illяri sяnin 
kяndindя, gцl bağчan-
da, mцcadilя apardığın 
yerlяrdя, sanki sяninlя 
birlikdя keчdi. Цzцnц gюr-
mяsяm dя, sяninlя yaşamağa o 
qяdяr alışmışdım ki, yanından ayrı-
landa sanki bir yanım, canım, bir parчam ora-
da qaldı. 
Buralar mяnimчцn qцrbяt oldu. İmkanım 
olsa, bir anda qaчaraq yanına gя lяrяm. Hя-
mişя, bюyцyяndя gedяrsяn, - de yirlяr. Sırf 
sяnin yanına gяlя bilmяk цчцn bюyцmяk 
istяyirяm. Yanına gяldiyim za man bюyцmцş 
olsam da, bağчandakı mяr mяrlяrdя ayaqyalın 
gяzяcяyяm. Ta ki, gц nяşin qяlbimi isidяnя 
qяdяr.  
Hяsrяtinlя iчim цşцyцr. Bяlkя dя hяs-
rяtindяn insanlar yanır, amma mяn цşц-
yцrяm nяdяnsя. Чцnki doğulduğum gцn dяn 
bяri ruhum sevginlя isinmяyя alışıb.

Qяlbinin istisinя чox mюhtacam. Yanına gяlя 
bilmяsяm dя, mяni tяk qoyma. İşığınla gecя-
mizя nur saч. İstiliyinlя bцtцn zяrrяlяrimizi 
isit. Mяdinяdя sяnя qonşu idik, varlığın bizя 
gцvяn verirdi. Yenя elя ol, evimizi şяrяflяn-
dir. 
Adım Nяbidir, eynilя sяnin adın kimi. Mяnя 
bu adı sяni чox sevяn bir dostun qoyub. Bir 
adım da Muhammяddir. Bu adı da atam 
qoyub. Bura gяlяrkяn sяnin kяndindя qo-
yub gяldiyim atam. Başqa bir cяhяtdяn dя 
sяnя oxşayıram. Mяn dя sяnin kimi atasız 
bюyцyцrяm. 
Яslindя чox şanslıyam, чцnki sяn bizя yetimli-
yimizi hiss etdirmяdin. Mяdinяdяn ayrıldığı-
mız gцndяn bяri sanki başımızın цstцndяsяn. 

Gecяlяr qorxmadan rahat yatıram. 
Sяni tanıdığım vя sevdiyim цчцn 

Allaha minlяrlя şцkцr olsun. 
Atam sяnin kяndin-
dя qalmışdı. Onu dяfn 
edяrkяn bюyцk qardaşı-
mın başmaqları atamın 
qяbrinя dцşdц, orada 
qaldı. Bunu чox qısqan-
dım, чцnki qardaşımın 
başmaqları hяmişяlik 
atamla qalacaqdı. Atamı 
son ziyarяtimizdя mяn 
dя gюzdяn yayınaraq 
başmaqlarımı atamın 
qяbrinя dяfn etмишdim. 
Artıq mяnim dя baş-
maqlarım atamla qala-
caqdı. 

Demişdim axı, bir gцnяşi-
mi, bir atamı, bir dя başmaqla-

rımı qoyub gяlmişdim. Atam vя baş-
maqlarım orada idi, gяlя bilmяzdilяr. Amma 
gцnяşim hяr zaman yanımızda idi. Yetimlяrin 
sahibi onları işıqdan mяhrum edяrmi? Dцn-
yanın o biri başına da getsяk, bizi tяk qoyma-
yacağını bilirdim. 
Gюzцmцz vя qяlbimiz sяninlя nurlanır, Яfяn-
dim! Ruhumuz, daxilimiz sяnin hяrarяtin-
lя isinir. Bir gцn gec dя olsa, hцzuruna gяl-
sяm, mяnя gцl bağчanın mяrmяrlяri цstцndя 
ayaqyalın qaчmağı qismяt et! Ta ki, eşqinlя, 
sevginlя bцtцn bяdяnim yanıb qovrulsun. 
Başmaqlarımı qoyub gяldiyim o gюzяl mяbяd 
son dayanacağım olsun!

Demişdim axı, bir gцnяşimi, 
bir atamı, bir dя başmaqlarımı 

qoyub gяlmişdim. Atam vя 
başmaqlarım orada idi, gяlя 
bilmяzdilяr. Amma gцnяşim 

hяr zaman yanımızda idi. 
Yetimlяrin sahibi onları işıqdan 

mяhrum edяrmi? Dцnyanın  
o biri başına da getsяk, bizi tяk 

qoymayacağını bilirdim. 



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru10 UĞUR sentyabr-oktyabr 2022

Mяkanlar orada yaşayan insan-
ların яxlaqına, davranışına vя 
mяnяviyyatına uyğun олараг 

формалашыб qurulur. Qoynunda yaşayan 
insan lar kimidir, mяkanlar da, şяhяrlяr 
dя - kяdяr dя yaşayırlar, sevinc dя. Sev-
gi dя gюrцrlяr, xяyanяt dя. Чяtinlik dя 
чяkirlяr, fяrahlıq da... Qoruyurlar da, qo-
runurlar da... Onların da sakinlяrindяn 
яxz etdiyi mяnяviyyatı olur, insanlar kimi 
taleyi olur, qязавц-qядяри olur. Necя ki, 
mяkanlar viranя vя xarabя olur, Allah 
qorusun, elя cя dя insanlar bяnzяr şяkildя 
sahibsiz qalıb mяhv olurlar. İnsanların 
keчmişi bu gцnkц kamilliyini şяrtlяndird-
iyi kimi, mя kanların da keчmişi bu 
gцnцnц, mцqяd dяsliyini şяrtlяndirir.
Rяbbimizin seчdiyi gюzяl Peyğяm-
bяr şяhяrinin, cazibяdar Mяdinяnin 
taleyi nя tarix qяlяminin yazdıqların-
dan yola чıxaraq nяzяr salaq. Dilim-
izdя, цrяyi miz dя o mцbarяk 

bяldяni gюrmяk arzusu vя duası ilя:
Rяvayяtя gюrя, Mяdinя şяhяrinin яsa-
sını Nuh peyğяmbяrin (я.s) Ubeyl ad-
lı, qяbilяyя başчılıq edяn, altıncı vя ya 
sяk kizinci nяsildяn nяvяlяrindяn biri 
qoy muşdur. Eramızdan яvvяlki яsrlяrdя 
Mainilяr, Sяbяilяr vя Kяldanilяr kimi qя -
bilяlяr o vaxtkı adı ilя - Yяsribi idarя et-
mişlяr. Яhali burada яsasяn яkinчilik vя 
heyvandarlıqla mяşğul olmuşdur. Bura iq-
tisadi cяhяtdяn inkişaf etmiş bir mяrkяz 
vя ticarяt karvanlarının dayanacaq yeri idi. 
Babil kralı Buхtunnasırdan qaчan йя  hudi 
qяbilяlяrinin e.я 589-cu ildя Mяdi nяyя 
kючmяsindяn sonra başqa kюч karvanları 
da onların ardınca gяldi. Rum imperatoru 
Hardiyandan qaчmış цч йяhudi qяbilяsi: 
Bяni Qureyza, Bяni Na dir вя Bяni-Qa-
ynuka isя e.я 132-ci ildя buraya gяldi. 
Sonrakı dюvrlяrdя isя Yя mяndяn Evs vя 
Xяzrяc qяbilяlяri gя lib Yяsribdя yer lяş-
dilяr. Yяhudilяr onları яkinчilik iş lяrindя 

 Bir
 Şəhərin

TaleyiTaleyi

Rövşən QƏNİYEV
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işlяtmяklя yanaşı, şяhяrin kяnar basqın-
lardan mцdafiяsindя dя istifadя edird-
ilяr. Belяliklя, iki qяbilя arasında yarış 
başladı ki, bu da tez-tez onlar arasında qa-
rşıdurmalara sяbяb olurdu. Evs vя Xяzrяc 
гябиляляри чarя olaraq Qassanilяrdяn кю-
мяк istяdilяr. Тяkrar danışıqlar apardı-
lar vя uzun zaman iki tяrяf arasında sцlh 
bяrqяrar oldu. Ta o vaxta qяdяr ki, yя hu-
dilяr onlarын arаsına yenidяn fitnя sal-
mağa başladılar. Başlayan dюyцşlяr 120 
ilя yaxın davam etdi. Bunların яn şiddяt-
lisi isя Buas dюyцşц idi ki, hяr iki tяrяf-
dяn dя bюyцk itkilяr olmuşdur. Yorğun 
dцşmцş hяr iki qяbilяnin razılaşması 
ilя Abdullah ibni Ubeyl İbni Sяlцl lider 
seчildi vя belяcя başlayan яmin-amanlıq 
dюvrцndя Allah onlara Яqяbя beyяtini 
nяsib etdi. Бир-иириня rяqib olan bu iki 
qяbilя II Яqяbя beyяti ilя hяnif dini цzrя 
dostlaşdı. Rяsulullahı (s.я.s) Mяdinяyя 
dяvяt etdilяr. 622-ci ildя vaqe olan hi-
crяtdяn sonra Mяdinяdя чox bюyцk 
dяyişikliklяr oldu. Keчmiş Yяsrib artıq 
Mяdinя oldu. Mцsяlman яhalisi яnsar 
oldu. Mяkkяdяn vя digяr qяbilяlяrdяn 
oraya kючяn mцhacirlяrlя qardaş oldular. 
Qısacası, Rяsuli-Яkrяmin (s.я.s) tяşrifi 
Mяdinяnin taleyini яbяdi olaraq dяyişdi.
Mцsяlmanları ilk zяfяrlяrini qazandıqları 
Bяdиr dюyцşцnя dя, Рясулуллащын tяli-
matına qulaq asmayıb, mцşriklяri qovma, 
qяnimяt toplama fikri ilя mюvqelяrini 
tяrk edяrяk qяlяbяyя yaxın ikяn itkilяr 
verdiklяri Uhud dюyцşцnя dя Mяdinя 
şяhяri yola salmışdı. Mяdinя artıq imanın 
qalasına чevrilmişdi. Ona gюrя dя 626-cı 
ildя mцş riklяrin чox sayda dю yцşчцsцnцn 
bu şяhяri istila etmяmяsi цчцn Mяdinяdя-
ki mцsяlmanlar şяhяri tam 28 gцn davam 
edяn mцhasirяdя canla-başla mцdafiя 
et dilяr. Bir mцşrиk belя şя hяrin яtrafın-
dakı xяn dяkdяn keчmяyi ba carmadı. Al-
lah onların цstцnя bir dя kц lяk yюnяlt-
di vя bцtцn dцşmяnlяri na цmid etdi. 
Mяdinяnin suyunu iчib havasını udaraq 

bu dar gцnlяrdя ona xяyanяt edяn Bяni 
Qanyuqa, Bяni Nadir vя Bяni Qureyza 
юz cяzalarını aldılar. Mяkkя fяth   ol-
unandan (630) sonra da Hяzrяt Pey-
ğяmbяr (s.я.s) Mяdinяdя yaşamağa da-
vam etdi. Bundan sonra artıq Mяdinя 
bцtцn qяbilяlяrin qцtbц halına gяldi. 
Rяsulullahın (s.я.s) xяstяlяnmяsi vя qısa 
mцddяtdяn sonra Ряфиги-ялайа, Ужа доста 
qovuşması ilя (632) mцsяlmanların ilk  
paytaxtı, İslam cяmiyyяtinin meyda na 
gяlmяyя başladığı, bюyцk İslam mя dя-
niyyяtinin bцtцn fяzilяtlяrini daşıyan, 
mцsяlmanların яbяdi mцraciяt yeri vя 
bюyцk fяthlяrin чıxış nюqtяsi olan Mя-
dinяnin яn parlaq dюvrц qapanmış oldu.  
Lakin Mяdinяyя mцsяlmanlar tяrя findяn 
olan sevgi, ehtiram vя qayğı tarixin bцtцn 
dюvrlяrindя artaraq davam etdi. Mяdinя 
hяmişя яmin-amanlıq bяl dяsi oldu. Tor-
pağındakı o mцbarяk vц cud hюrmяtinя 
hяr bir mцsяlman цчцn mцbarяk bir 
şяhяr oldu. Bu gцn Mяdinя hяr bir mцsяl-
man цчцn mцqяddяs şя hяrdir. Чцnki 
Rяsulullah onun suyundan iчib, havasın-
dan udub, torpağına ayaq iz lяri dцşцb… 

 Mцsяlmanları ilk
 zяfяrlяrini qa zandıqları

 Bяdr dюyцşцnя dя, tяlimatına
 qulaq asmayıb, mцşriklяri

 qovma, qяnimяt toplama fikri ilя
 mюvqelяrini tяrk edяrяk qяlяbяyя
 yaxın ikяn itkilяr verdiklяri Uhud
 dюyцşцnя dя Mяdinя şяhяri yola

 salmışdı. Mяdinя artıq imanın
qalasına чevrilmişdi.
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Təbii ki, yaşadığımız qloballaşma əs-
rində, digər din mənsubları ilə müna-
sibət qurmağın zəruri olduğu bir za-

manda müsəlmanın mövqeyinin nə olacağı hər 
kəsi düşündürür. Sözsüz ki, burada da öndərimiz 
Rəsulullahın izini təqib etmək dünya və axirət 
nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyət kəsb edir. Bu ya-
zımızda əsasən İslam – Əhli-Kitab münasibətləri 
mövzusunda Allah Rəsulunun izlədiyi metodu 
diqqətinizə çatdırmaq istəyirik.

Allah Rəsulunun əhli-kitabla münasibətindən 
bəhs edərkən ağla gələn ilk şey Mədinə vəsiqə-
sidir. Mədinə Şəhər Dövlətinin konstitusiyası 
olan bu vəsiqə Hz. Peyğəmbərin Mədinəyə hic-
rətindən çox keçməmiş şəhərin bütün əhalisi ilə 
imzalanmışdır. Hər şeydən əvvəl diqqət çəkən 
məqamdır ki, 47 maddəlik bu müqavilənin yarısı 
(24-47) bölgədə yaşayan əhli-kitabdan yəhudilər-
lə əlaqəli idi. Müqavilənin  16-cı maddəsində 
deyilirdi: “Yəhudilərdən bizə tabe olanlar zülmə 
uğramadan, əleyhlərindəkilərlə yardımlaşmadan 
yardım və dəstəyimizə haqq qazanırlar”.

Hələ son əsrlərdə vicdan azadlığı adı altında 
dövlətlərin konstitusiyalarında yer alan maddə-
nin on dörd əsr əvvəl Hz. Muhamməd tərəfindən 
qurulan İslam dövlətinin anayasasında mövcud-
luğu xüsusi diqqət çəkir. Belə ki, iyirmi beşinci 
maddədə qeyd olunurdu: “...Yəhudilərin din-
ləri/hüquqları onlara, möminlərin dinləri/
hüquqları da özlərinədir”. Hətta əhli-kitabın 

öz dinlərini tətbiq etmə haqqı sadəcə bu an-
laşma ilə deyil, Quranla da zəmanət altına 
alınmışdır: “Sənə müraciət etsələr, aralarında 
hökm et və ya onlardan üz çevir. İçərisində 
Allahın hökmü olan Tövrat əllərində ola-ola 
səni nə üzlə hakim təyin edir, sonra da ondan 
(Tövrata müvafiq verdiyin hökmdən) üz çevi-
rirlər?” (əl-Maidə 42) Otuz altıncı maddədə isə 
cinayət və qisas hadisələrində yəhudilərə də qan 
haqlarının tanındığını müşahidə edirik.

Mədinə dövrünə baxdıqda hicrətdən sonra-
kı ilk ayların yəhudilərlə müsəlmanlar arasında 
barış və əmin-amanlıq içində keçdiyini görürük. 
Hətta Rəsulullah və möminlər yəhudilərin də 
qibləsi olan Qüdsə doğru namaz qılırdılar. İlk il-
lərdə Rəsulullahın yəhudilərə olduqca mülayim 
davrandığını, onları təkrar haqq dinə gətirmək 
üçün xeyli əmək sərf etdiyini, yəhudi adətində-
ki tövhidə zidd olmayan yaxşı və gözəl şeyləri 
qəbul etdiyini, onların ziyafət dəvətinə getdiyini 
görürük. Yəhudilərlə insani əlaqələri o dərəcədə 
inkişaf etdirmişdi ki, hətta onların uşaqlarının da 
özünə xidmət etmələrinə icazə verirdi. Belə ki, 
bir müddət ona xidmət edən yəhudi gənclərdən 
biri ölümcül xəstəliyə yaxalandıqda onu ziyarətə 
getmiş və İslama dəvət etmişdi. O da ölmədən 
əvvəl müsəlman olmuşdu.[1] Yenə Buxaridə 
keçən bir hədisdə görürük ki, Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s) yoldan keçən yəhudi cənazəsinə ehtiram 
olaraq ayağa qalxmışdı.[2]

Rəsulullahın əhli-kitaba verdiyi bu dəyər və 
ehtiramı, həmçinin ədalət şərtlərinə bağlı qalaraq 
onlarla münasibətlərini müşahidə edən Abdullah 
bin Səlam kimi bəzi yəhudilər ona iman gətir-
miş və İslamı qəbul etmişdilər. Hz. Peyğəmbərin 
bəşəri münasibətlərdə sərgilədiyi dürüstlüyü və 
ideal şəxsiyyəti qarşısında müsəlman olmadığı 
halda müsəlmanların səfində döyüşüb ölənlər də 
vardı. Bunun da ən məşhur nümunəsi Muxayriq 
adlı yəhudi alimidir.[3]

Lakin Mədinə cəmiyyətində yəhudilər tərə-
findən hüzur və asayişin pozulması halları artdığı 

Hz.Peyğəmbərin
Əhli-Kitabla Münasibəti 

Nurlan MƏMMƏDZADƏ 
nmemmedzade@gmail.com
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bir dövrdə, xüsusilə də Bəni-Qaynuqa əhvalatı 
və Xəndək savaşında Bəni-Nadirin xəyanətin-
dən sonra Hz. Peyğəmbərin onlara qarşı izlədiyi 
siyasətdə bir dəyişiklik görürük. İlk olaraq Bə-
ni-Qaynuqa yəhudiləri Mədinədən sürgün edilir. 
Ancaq Allah Rəsulu onları sürgün edərkən də 
peyğəmbərliyinin ən bariz vəsfi sayılan mər-
həmətdən uzaq qalmamış və onlara belə demiş-
dir:

“İstədiyiniz zaman təkrar Mədinəyə işlərinizi 
həll etmək üçün gələ bilərsiniz; yetər ki, burada 
qalmağınız üç günü keçməsin”. [4]

İslam şəxsiyyəti sərgiləyən hər bir insanın 
kimliyindən asılı olmayaraq əmanətə xəyanət 
etməməsinin ən bariz nümunəsini isə Xeybərin 
mühasirəsi əsnasında yenə Rəsulullahda görü-
rük. Belə ki, İslam dinini qəbul edən xeybərli 
bir köləyə müsəlmanların səfində vuruşmadan 
əvvəl ağasının qoyunlarını sahibinə göndərməsi 
şərti qoyulur. Bununla da şərtlər nə olursa olsun, 
ədalətdən ayrılmamağın zərurətinin ön plana çıx-
dığını görürük.  

İndi isə Hz. Peyğəmbərin xristianlarla 
əlaqələrinə dair bir neçə qeydə toxunaq. O döv-
rdə Ərəbistan yarımadasında xristianlar əsasən 
Yəmən bölgəsində yaşayan Nəcran və Bəlhəris 
qəbilələrinin bir çox qollarından ibarət idilər. 
Məkkə və Mədinədə, həmçinin çox yaxın ətraf-
da xristianların mövcudluğu yox dərəcədə idi. 
Mədinə İslam dövlətinin qüdrəti artdıqca və 
ətraf ərazilər islamlaşaraq müsəlmanların əlinə 
keçdikcə, xüsusilə də Hüdeybiyyə sülhündən 
sonra Rəsulullahın xristianlarla münasibətləri 
təbii olaraq inkişaf mərhələsinə keçdi. İslam 
dövlətinə bağlanmağı qəbul edən təbəələr ola-
raq cizyə vergisini ilk dəfə ödəyən əhli-kitab 
zümrə Nəcran xristianları olmuşdur. (h. IX il)
[5] Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) qaynaqlarda za-
manımıza qədər gəlib çatan aşağıdakı məktu-
bundan sonra Nəcran xristianları Midrasları-
nın (məktəb və məhkəmə müəssisəsi) rəhbəri 
və ən böyük din adamları olan Əbu Harisət b. 
Əlqəmə, onun naibi Əbdülməsih və karvanba-
şı əl-Eyləminin idarəsi altında altmış nəfərdən 
ibarət bir heyəti Mədinəyə göndərdilər. Gü-
nortadan sonra gec saatlarda məsciddə olan 
Muhammədin (s.ə.s) hüzuruna çıxdılar. Bu 
arada ibadətlərinin vaxtının gəldiyini və iba-
dət etmək istədiklərini bildirdilər. Rəsulullah 
(s.ə.s) çölə çıxaraq  onları məsciddə tək bu-
raxdı. Üzlərini şərqə tərəf tutaraq ibadətlərini 
etdilər. Sonra Hz. Peyğəmbərlə onlar arasında 
elmi-dini mövzuda mübahisə başladı. Bunun 
bir neçə gün çəkdiyini tarix kitabları qeyd edir. 
Həm İslam, həm də xristianlıq haqqında davam 
edən bu münaqişə və müzakirələrdə bir ara yə-

hudilərin də yer aldığı sabitdir. Nəcran xristi-
anlarının bu gəlişində Hz. Peyğəmbərlə arala-
rında bir sülh anlaşması imzalandı[6] və ona 
bağlılıq, təbəiyyət nəcranlılar tərəfindən qəbul 
edildi. Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) aralarında baş 
verən maliyyə məsələləri ilə əlaqəli ixtilafları 
hakim olaraq həll etmək üçün bir müsəlman 
nümayəndə təyin etməsini istədilər. Rəsulul-
lah (s.ə.s) də Əbu Übeydəni bu vəzifəyə təyin 
etdi və ixtilafları daima hüquq çərçivəsində 
həll etməsini ona tapşırdı. Sülhün şərtlərinə 
gəldikdə isə əsasən bunları qeyd etməliyik 
ki, burada nəcranlıların hər il verəcəyi vergi 
miqdarı müəyyənləşdirilmişdi. Digər tərəfdən 
göndərilən elçilərin bir ayı (başqa rəvayətdə 20 
gün) keçməmək şərti ilə nəcranlılar tərəfindən 
yedirilib-içirilməsi və qonaqlanması istəni-
lirdi. Yəməndə bir pozğunçuluq və savaş baş 
verərsə, elçilər otuz zirehli köynək, otuz at və 
otuz dəvə ilə təmin olunmalı idilər. Bunun qar-
şılığında isə Rəsulullahın onlara tanıdığı haq-
lar belədir: Elçilərə verilən zirehli köynək və 
s. tələf olarsa, məsuliyyət elçiyə aiddir. Nəc-
ranlıların mallarına, canlarına, dini həyat və 
tətbiqatlarına, ailələrinə, məbədlərinə, mülkiy-
yətlərində olan hər şeyə şamil olmaq şərti ilə 
Allahın himayəsi və Rəsulullah Muhammədin 
(s.ə.s) zimməti onlara və onlara bağlı ətrafdakı 
insanlar üzərinə bir haqdır. Heç bir yepiskop 
dini məhəlli xaricinə, heç bir papaz vəzifəsini 
gördüyü kilsənin xaricinə, heç bir rahib içində 
yaşadığı monastırın xaricində başqa bir yerə 
göndərilməyəcəkdir. Aldıqları borclarda heç 
bir faizdən söz açıla bilməz. Əvvəlki qan dava-
ları qaldırılmışdır. Öşür vergisindən azaddırlar. 
Torpaqlarına heç bir əsgəri birlik ayaq basma-
yacaqdır. Hər hansı biri alacağını tələb etdik-
də aralarında ədalətlə hökm ediləcək. Nə zülm 
edəcəklər, nə də zülmə məruz qalacaqlar. Ara-
larından kimsə faiz alarsa, Rəsulullahın zim-
mətindən (himayəsindən) çıxacağı bildirilirdi.

Anlaşmadan göründüyü kimi nəcranlılara 
mükəmməl və ideal din, vicdan və ibadət hür-
riyyəti tanınmışdı. Bu, onlara Yəməndə verilən 
bir muxtariyyət idi.

____________________________________
____

[1] Buxari, Mərda 11.
[2] Buxari, Cənaiz 50 .
[3] İ. Əsir əl-Kamil fit-tarix, Darul-Kutu-

bil-İlmiyyə Beyrut-Livan 1998, II, 55.
[4] M.Hamidullah, İslam Peygamberi,  I, 578.
[5] M.Hamidullah, İslam Peygamberi,  I, 619.
[6] M.Hamidullah, el-Vesaik’us-Siyasiyye, 

194, №94.
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Qurani-Kərimin ifadəsi ilə desək, 
“aləmlərə rəhmət olaraq gön-
dərilən” bir Peyğəmbərə (s.ə.s) 

ümmət olmuşuq, çox şükür. Onun rəhmət 
əsintisi insanlarla yanaşı heyvanları, hətta 
bitkiləri belə əhatə edərək insanlığın səadəti 
üçün ən doğru yolu təlqin edir.

Mədinə yaxınlarında bir yer var idi. Əv-
vəllər meşəlik olsa da, sonradan ağacları 
seyrəlmişdi və artıq orada heyvan otarırdı-
lar. Peyğəmbərimiz buranın halından xəbər-
dar olanda buyurdu: “Kim buradan bir ağac 
kəsərsə, onun qarşılığında buraya bir ağac 
əksin”.

Peyğəmbərimiz özü də ağac əkmə işində 
iştirak edərdi. Hətta bir dəfəyə beş yüz xur-
ma ağacı əkmişdi. Ağac əkmək haqqında da 
belə buyurmuşdu: “Kim bir ağac əksə, ya da 
əkin səpsə, onlardan insanlar, quşlar, evcil və 
ya vəhşi heyvanlar faydalanarsa, Allah bunu 

onun üçün savaba yazar”. Başqa bir hədisdə 
də: “Qiyamət qopmaqda olsa da, əlində bir 
ağac fidanı olan onu mütləq əksin” buyur-
muşdur. Bu da bir yana, bir ağacı əlindəki 
dəyənəklə var gücü ilə çırparaq yarpağını 
tökən adama müdaxilə edərək demişdi: “Bir 
az yavaş ol, ağaca vuraraq, onu qırıb-tökərək 
yox, rahatca silkələyərək yarpağını tök”.

Bitkiləri də Allahın bəxş etdiyi bir canlı 
növü olaraq görən, onları da mərhəmət çəti-
rinin altına almağa çalışan Peyğəmbər, əlbət-
tə, heyvanlara qarşı münasibətdə də diqqətli 
olmağı tapşırırdı. Bir dəfə heyvanlara qarşı 
rəftardan söhbət gedəndə belə buyurmuşdu: 
“Mərhəmət edənə Allah da mərhəmət edər. 
Siz yerdəkilərə mərhəmət edin ki, göydə-
kilər də sizə mərhəmət etsin”.

Peyğəmbərimiz heyvan döyüşdürməyi 
də qadağan etmiş, onlara işgəncə və əziyyət 
edənləri, heyvanı atış nişanı kimi istifadə 

Əziz SULTANOV

BÜTÜN CANLILARA 
RƏHMƏT
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edənləri lənətləmişdir. Sırf zövq üçün ovlan-
maq, heyvanı öldürüb bir kənara atmaq da 
haram qəbul edilmişdir. Bir hədisi-şərifdə 
belə buyurmuşdur: “Haqsız yerə bir quş və 
ya daha kiçik bir heyvanı öldürən insandan 
Allah onun hesabını mütləq soruşacaqdır”.

Heç bir yaxşılıq itmir. “Ey Allahın elçisi, 
heyvanlara edilən yaxşılığa da savab var-
mı?” – deyə soruşan birinə: “Hər canlı üçün 
edilən yaxşılığın mükafatı var”, - deyə cavab 
vermişdi, O (s.ə.s).

Bir dəfə peyğəmbərimiz (s.ə.s) keçi sağan 
bir adama rast gəldi və buyurdu: “Sağarkən 
balası üçün də süd saxla”. Onun hər halı xey-
ri tövsiyə etməkdən başqa bir şey deyildi.

Bir səfər əsnasında Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) on min nəfərlik ordusu ilə gedərkən 
yollarının üstündə yeni balalamış bir dişi 
köpəklə balalarını görür. Cuayl bin Surakanı 
yanına çağırır və ona tapşırır ki, bu ana və 
balalarının yanında dayansın, bütün ordunun 
hamısı keçənə qədər burada keşik çəksin və 
onları əzilməkdən qorusun. Bir Peyğəmbər 
şəfqəti sayəsində on min nəfərlik ordu yo-
lun o qismində istiqamətini dəyişir və o aciz 
heyvanları incitmədən yoluna davam edir. 
Burada Süleyman peyğəmbərin qarışqa ha-
disəsinə çox böyük bir bənzərlik var. Onsuz 
da, bütün peyğəmbərlər eyni mənbədən qi-
dalanan, eyni mesajı dünyaya yayan qardaş-
lar deyillərmi?!

Başqa bir hədisi-şərif də bu hadisənin 
gerçəkliyinin təsdiqləyicisi mahiyyətində-
dir: “Yalnız sizə faydalı olanı deyil, zərərli 
olmayan, hücum çəkməyən və yırtıcılıq et-
məyən bütün köpəklərin canı möhtərəmdir, 
toxunulmazdır”.

Nəinki zərərsiz bir heyvanı öldürmək, 
döymək... heç yuxusunun bölünməsinə belə 
razı olmayan bir peyğəmbərin mərhəməti 
kəlmələrə sığarmı?! Belə ki, Peyğəmbərimi-
zin Müəzza adlı pişiyi var idi. Bir gün otur-
duğu yerdə onun yanına gəlmiş və əbasının 
ətəyində yatmışdı. Peyğəmbərimiz qalxmaq 

istəyəndə gördü ki, pişik yatıb. Onu narahat 
etməmək, incitməmək üçün əbasının ətəyi-
ni kəsərək onu tərpətmədən ayağa qalxdı. 
Peyğəmbər aşiqi olan Allah dostlarının pi-
şik sevgisi də yəqin ki, buradan qaynaqlanır. 
Məsələn, böyük səhabə və hədis alimlərin-
dən Əbu Hüreyrənin adının “pişik atası” mə-
nasına gəldiyi, bəzi Allah dostlarının evində 
çoxlu pişiklərinin olduğu, onlarla çox xoş 
rəftar etdiyi məlumdur.

Əlbəttə, bu mərhəmət təkcə ev heyvan-
ları ilə məhdud deyildi. Səhabələrindən biri 
belə nəql edir: “Allahın Rəsulu ilə birlikdə 
gedirdik. Yolda yanında iki balası olan sər-
çəyə oxşar bir quş tapdıq. Balalarını tutduq. 
Bunu görən ana quş fəryad qoparıb qanad 
çırpmağa başladı. Vəziyyətdən xəbərdar 
olan peyğəmbərimiz geri çevrilib dedi: 
“Bunu balalarından kim ayırdı? Balalarını 
geri qaytarın!” Biz də onları azad etdik”.

Heyvanlara verilən əziyyət xüsusunda 
Peyğəmbərimiz (s.ə.s) xüsusilə daha güclü 
reaksiya verər və müdaxilə edərək vəziyyəti 
düzəltməyə çalışardı. Bir gün Mədinədə da-
yanmadan böyürən bir dəvə səsi eşidilmişdi. 
Peyğəmbərimiz bunu eşidəndə nə baş verdi-
yini öyrənmək üçün ora getdi. Dəvəyə yaxın-
laşıb sakitləşdirmək üçün onu sığallamağa 
başladı. Dəvənin acından böyürdüyü ortaya 
çıxanda çox üzüldü, sahibini soruşdurdu və 
belə buyurdu: “Danışa bilməyən bu heyvan-
lar barəsində Allahdan qorxmursunuzmu?!” 
Bundan daha vəhim bir hadisə isə belə baş 
vermişdi: Bir gün yolda gedərkən Peyğəm-
bərimiz üzü dağlanmış bir uzunqulaq gördü 
və: “Allahın lənəti onu dağlayanların üzə-
rinə olsun!” deyə buyurdu; İşarə olaraq, ta-
nınması üçün edilən məcburi dağlamaların 
heyvanların çox acı çəkməyəcəyi yerlərində 
edilməsini məsləhət bildi.

Digər canlılar xüsusunda bu qədər həs-
sas olan bir Peyğəmbərin bir əziz ümmətini 
xəbərdar etmək üçün çırpınışlarını indi daha 
yaxşı başa düşə bilərikmi?!
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Tarix təkrarlanaraq davam edir. 
Hz. Rəsulullahın (s.ə.s) hədisini 
və sünnəsini bir tərəfə buraxa-

raq, Quran müsəlmanlığından bəhs edənlər 
yüz illərdən bəri olmuşdur. 

Bunların peyğəmbərə itaəti əmr edən, 
Onun verdiyi hər şeyi almağı nəsihət 
edən ayələri anlamadıqları və ya anlamaq 
istəmədikləri gün kimi aşkardır. Bu hədis-
siz və sünnəsizlərin oyununa gəlməmək 
üçün bu yazımızda Peyğəmbərə itaət möv-
zusunu ələ alacağıq.

Uca Rəbbimiz peyğəmbərləri nə üçün 
göndərdiyini açıqlayarkən: “Biz, hər gön-
dərdiyimiz peyğəmbəri, Ona Allahın 
icazəsiylə itaət edilsin deyə göndərdik..” 
(ən-Nisa 64) buyurur. Son peyğəmbərinə 
və Onun buyruqlarına itaət etməyin nə qə-
dər əhəmiyyətli və lazımlı olduğunu ifadə 
etmək üçün də Qurani-Kərimin ondan çox 
ayəsində rəsulunun adını öz adıyla yan-ya-
na zikr edərək: “Allaha və peyğəmbərə 
itaət edin” buyurur. Bununla da kifayət-
lənməyərək yenə ondan çox ayədə, bu dəfə 
rəsulunu tək xatırlayaraq ona itaət edilmə-
sini əmr edir.

Görəsən, “Peyğəmbərə itaət edin!” 
ayeyi-kəriməsini necə anlamaq lazımdır 
və İslam alimləri bu ayəni necə anlamış-
lar?

İbn Qəyyum əl-Cövziyyə dörd cild 
şəklində qələmə aldığı şöhrətli əsəri İla-
mül-muvakkində deyir: Bütün alimlər bu 
mövzuda ittifaq etmişlər. “Peyğəmbərə 
itaət edin demək, sağlığında özünə, vəfa-
tından sonra da sünnəsinə uyun” deməkdir.

İbn Kəsir məşhur təfsiri Təfsirul-Qu-
ranil-azimində deyir: Bunun məna-
sı “Peyğəmbərin sünnəsinə sarılın” 
deməkdir.

Şatibi türkcəyə də qazandırılan üsu-
li-fiqhə dair dörd cilddən ibarət məşhur 
əsəri əl-Muvafaqatda deyir ki, bu ayənin 
mənası “Quranda olmayan xüsuslarda 
peyğəmbərin sünnəsinə sarılın” demək-
dir.

Müasir təfsirçilərdən, otuz cildlik Ru-
hul-məan müəllifi Alusi bu əsərində Rəsu-
lullaha (s.ə.s) itaət mövzusunu işləyərkən 
yazır ki: “Rəsulullaha itaətin Allaha itaətlə 
birlikdə yan-yana zikr edilməsindəki in-
cəlik Allahın Rəsulunun dəyərini ortaya 
qoymaq, Quranda keçməyən/olmayan dini 
əmrləri etmək lazım deyil zənnini qəti şə-
kildə yıxmaq və Peyğəmbərin Qurandan 
ayrı və müstəqil olaraq (hədislərində) orta-
ya qoyduğu əmrlərinə itaət etməkdir”.

Sizə tarixi seyr içində sünnəyə dair 
fikirlərini ərz etdiyim bu dörd alim öz 
sahələrində nüfuz sahibi olan, əsərləri və 
şöhrətləriylə zamanı aşaraq günümüzə 
qədər gələn İslam böyükləridir. Onlar di-
gər İslam alimləri kimi, Hz. Peyğəmbərə 
(s.ə.s) itaət mövzusundakı ayələri belə 
anlamışlar. Quranda qısaca təmas edilən 
mövzularda Peyğəmbərin şərhlərinə baxıl-
ması, Quranda təmas edilməyən mövzu-
larda da Peyğəmbərin buyruqlarına uyğun 
gəlinməsi lazım olduğunu söyləmişlər.

Əgər Allah-Təala “Peyğəmbərə itaət 
edin” sözüylə “Peyğəmbərlə göndərdi-

SÜNNƏYƏ SARILMAQ
Saleh ŞİRİNOV
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yim ayələrə itaət edin, 
amma onun şəxsi şərhlə-
rinə və izahlarına baxma-
yın” deməyi arzu etsəydi, 
bunu açıqca söyləyə bilər-
di. Məsələn “Rəsulumun 
gətirdiyi ayələrə inanın və 
onun gərəyini edin” deyə 
bilərdi. Amma elə demir; 
tam əksinə, mütləq və 
ümumi bir ifadə ilə “Rəsu-
lullaha itaət edin” buyurur. 
Eləcə də “Rəsulullaha itaət 
edin” buyruğunun mənası 
“Allah-Təalanın Onunla 
göndərdiyi ayələrə itaət 
edin” demək olsaydı, o təq-
dirdə bu ayənin baş tərə-
findəki “Allaha itaət edin” 
sözü gərəksiz bir təkrardan 
ibarət olardı ki, bir mömi-
nin bunu düşünməsi belə 
mümkün deyil. Demək ki, 
Allah-Təalanın əmr etdiyi 
bu itaət, yalnız rəsulunun 
gətirdiyi ayələri əhatə et-
mir, ayələrlə birlikdə şəx-
sinə itaəti də əhatə edir.

Gözəl nümunə
İndi gələk Əsri-səa-

dətdən bu günə qədər, bu 
gündən qiyamətə qədər 
gələcək olan müsəlman-
ların “Rəsulullaha itaət 
edin!” ayəsi qarşısındakı 
vəziyyətinə.

Bu gün Rəsulullah 
(s.ə.s) həyatda olmadığına 
görə biz Ona necə itaət edə-
cəyik? Bizdən sonra gələcək müsəlmanlar 
Ona necə itaət edəcəklər? Bu problemin 
bir tək cavabı vardır. Yuxarıda fikirlərini 
qısaca ifadə etdiyim dörd alim ilə onla-
rın xaricindəki yüzlərlə İslam böyüyünün 
dediyi kimi: vəfatından sonra və Quranda 
olmayan xüsuslarda Rəsulullahın sünnə-
sinə uymaq surətiylə Ona itaət ediləcəkdir. 
Beləcə, “mən müsəlmanam” deyən hər 

kəs, hansı dövrdə yaşayar-
sa yaşasın, “Allaha və Rə-
suluna itaət edin” ayəsinin 
gərəyini yerinə yetirmiş 
olacaqdır. Allah-Təala 
belə buyurur: “And olsun 
ki, sizin üçün - Allaha və 
axirət gününə inanan-
lar, ümid bəsləyənlər və 
Allahı çox zikr edənlər 
üçün Allahın Elçisi gözəl 
bir nümunədir”. (əl-Əh-
zab 21).

Əshabi-kiramın Rə-
sulullahı həm sağlığında, 
həm də vəfatından sonra 
necə nümunə götürdüklə-
rini və Onun buyruqları-
na necə sarıldıqlarını çox 
yaxşı bilirik.

Bir gün Hz. Rəsulullah 
(s.ə.s) səhabələrinə xitab 
etmək üçün minbərə çıx-
dığında, ayaqda olanlara 
oturmalarını söylədi. O 
əsnada məscidə girməkdə 
olan İbni Məsud “Oturun” 
əmrini eşidən kimi məsci-
din qapısına çökdü. Onun 
bu halını və itaətinin dərə-
cəsini görən Rəsuli-Möh-
tərəm (s.ə.s) məmnun oldu 
və ona: “İçəri gəl, Abdul-
lah ibn Məsud”, - buyur-
du. (Əbu Davud) Buna 
bənzər olan davranışlar-
dan birini də Abdullah bin 
Rəvahanın hərəkətində 

görürük. Onun da “oturun” əmrini həyət-
də ikən eşidərək olduğu yerə çökdüyü Hz. 
Peyğəmbərimizə (s.ə.s) izah edildiyi za-
man məmnun olmuş və ona “Allah itaətini 
artırsın” deyə dua etmişdi.  

Rəsulullaha ümmət olma yolunda səy 
göstərərkən bizə düşən vəzifə onun sa-
diq əshabını özümüzə nümunə götürmək, 
arxalarından, izlərilə getmək və rəsululla-
ha itaəti olanlardan öyrənməkdir.

Əgər Allah-Təala 
“Peyğəmbərə itaət edin” 
sözüylə “Peyğəmbərlə 

göndərdiyim ayələrə itaət 
edin, amma onun şəxsi 
şərhlərinə və izahlarına 
baxmayın” deməyi arzu 

etsəydi, bunu açıqca 
söyləyə bilərdi. Məsələn 

“Rəsulumun gətirdiyi 
ayələrə inanın və onun 

gərəyini edin” deyə bilər-
di. Amma elə demir; tam 
əksinə, mütləq və ümumi 
bir ifadə ilə “Rəsulullaha 
itaət edin” buyurur. Eləcə 

də “Rəsulullaha itaət 
edin” buyruğunun məna-
sı “Allah-Təalanın Onun-
la göndərdiyi ayələrə itaət 
edin” demək olsaydı, o 
təqdirdə bu ayənin baş 
tərəfindəki “Allaha itaət 
edin” sözü gərəksiz bir 

təkrardan ibarət olardı ki, 
bir möminin bunu düşün-
məsi belə mümkün deyil. 
Demək ki, Allah-Təalanın 
əmr etdiyi bu itaət, yalnız 
rəsulunun gətirdiyi ayələ-
ri əhatə etmir, ayələrlə 
birlikdə şəxsinə itaəti də 

əhatə edir.
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Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) əshabına 
çox vacib bir məsələni çatdır-
maq istədikdə əvvəlcə insanla-

rın diqqətini çəkən bir sual soruşar və ya bir 
söz söyləyərdi.

 Bundan sonra sözünün təsirini artır-
maq üçün həmin sözü üç dəfə təkrar edər-
di. Günlərdən bir gün əshabı ilə bir yerdə 
ikən: “Vallahi, iman etmiş olmaz. Vallahi, 
iman etmiş olmaz. Vallahi, iman etmiş ol-
maz!”-buyurdu. Bu sözlərdən sonra Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s) mühüm bir şey söy-
ləyəcəyini hiss edib diqqətlə soruşdular: 
“Kim iman etmiş olmaz, ey Allahın Rəsu-
lu?” Cavabında: “O kəs ki, qonşusu ona 
zərər verməsindən qorxu içərisində ola”, 
- buyurdu. (Buxari, Ədəb 29)

Başqa bir hədisində: “Ya Rəsulallah! 
Mənə elə bir əməl göstər ki, onunla cənnətə 
girim?” deyə soruşan səhabəsinə: “Xoşxa-
siyyət ol!” - buyurdu. Səhabə: “Xoşxasiy-
yət olduğumu necə bilim?”- deyə soruş-
duqda: “Qonşularından soruş! Əgər onlar 
sənin yaxşı olduğunu deyərlərsə, sən yaxşı 
adamsan, yox əgər pis olduğunu deyərlərsə, 
o zaman pisxasiyyət adamsan deməkdir”, 
- buyurmuşdu. (Acluni, Kəşful-xəfa, 1/72)  
Bu da onu göstərir ki, yaxşılığımız və pis-
liyimizi göstərən ölçü yaxın ətrafımız və 

qonşularımızla olan münasibətlərimizdir.
Qonşuya edilə biləcək ən böyük əziyyət-

lərdən biri dil ilə edilən əziyyətdir. Bəlkə 
qonşularımız oğurluq və ya qeyri-əxlaqi bir 
əməl işləməyəcəyimizdən arxayın ola bilər, 
amma dilimizlə onların əleyhinə danışma-
yacağımızdan da tam olaraq arxayın ola 
bilərmi?!

Bir gün Peyğəmbərimizdən (s.ə.s) so-
ruşdular: “Ya Rəsulallah! Bir qadının nafilə 
olaraq çox namaz qıldığından, çox nafilə 
oruc tutduğundan və çox sədəqə verdiyin-
dən bəhs edilir. Ancaq buna baxmayaraq dili 
ilə də qonşularını çox incidir”. Peyğəmbə-
rimiz: “O qadın cəhənnəmlikdir”, - buyur-
du. Səhabə: “Ya Rəsulallah! Filan qadının 
da az nafilə namaz qılmasından, az nafilə 
oruc tutmasından və az sədəqə verməyin-
dən danışırlar. Ancaq dili ilə qonşularını 
incitməz”, - dedi. Peyğəmbərimiz də: “O, 
cənnətlikdir”, - buyurdu. (Əhməd b. Hən-
bəl, Müsnəd, 440) Demək ki, ibadətlərimiz 
bizi doğruluq, istiqamət və əxlaq üzrə tut-
duğu müddətcə bir dəyər daşıyır. Əks halda 
həm ibadət, həm də qeyri-əxlaqi hərəkət və 
davranışlar biri digərini inkar etmiş olacaq 
ki, bu da möminin həyat tərzinə yaraşmayan 
xüsusiyyətdir.

Qurani-Kərimdə Allah-Təala ata-anaya 

ƏMİN QONŞU
Fuad QULİYEV

İnsanların bir çoxu etdiyi yaxşılığa qar-
şılıq verilməyincə yaxşılıq etməkdən 
imtina edər. Halbuki, Allah Rəsulu 

(s.ə.s) qonşular arası münasibətlərdə 
qarşılıq gözləməməyi, yaxşılığa görə 

xoş münasibət göstərilməsə belə Alla-
hın razılığını qazanmaq üçün münasi-
bətləri davam etdirməyi əmr etmişdir. 
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və qohum-əqrəbaya yaxşı-
lığı əmr etdiyi kimi, qonşu-
lara qarşı səxavətli olmağı 
da əmr etmişdir: “Allaha 
ibadət edin və ona heç bir 
şeyi şərik qoşmayın. Ata-a-
naya, qohum-əqrəbaya, ye-
timlərə, yoxsullara, yaxın 
qonşuya, uzaq qonşuya, 
yanınızdakı yol yoldaşını-
za, əlinizin altındakına yax-
şılıq edin. Şübhəsiz, Allah 
təkəbbürlə lovğalıq edənlə-
ri sevməz”. (ən-Nisa 36)

“Allaha və axirət gü-
nünə iman edən kəs qon-
şusuna ikram etsin!” 
(Müslim, İman 74) - bu-
yuraraq Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) qonşuya qarşı nəinki 
xoş rəftar, onun arxasınca 
naxoş sözlər söyləməmək 
tapşırığı ilə kifayətlənmiş,  
hətta evində bişirdiyi yemə-
yindən belə ona verməyi 
əmr etmişdir. Əbu Zər (r.a) 
qeyd edir ki, Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s) mənə belə töv-
siyə etdi:

“Şorba bişirdiyin zaman 
suyunu çox qoy. Sonra da 
qonşularını nəzərə alaraq 
onların arasından ehtiyacı 
olanlara gözəl bir şəkil-
də həmin yeməkdən ver!” 
(Müslim, Birr 143)

Müsəlman bu şüurla da-
ima öz yaxın ətrafını, qon-
şularını nəzərə almalı, gücü 
nisbətində ehtiyacı olanla-
rın ehtiyaclarını təmin et-
məlidir. Məhz bu həssasiy-
yəti Peyğəmbərimiz axirətə 
iman ilə əlaqələndirmişdir.

“Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
din qardaşlarından birini 
üç gün görməzsə onu so-
ruşardı. Uzaqdadırsa onun 

üçün dua edər, evindədirsə 
ziyarət edər, xəstədirsə şəfa 
diləmək üçün mütləq baş 
çəkərdi”. (Heysəmi II, 295)

Qonşularla uzun müddət 
görüşməmək aradakı sevgi 
bağlarını qoparar, qəlblər-
də soyuqluq və düşmənlik 
duyğularına səbəb olar. Hz. 
Mövlana deyir: “Dostlarını-
zı tez-tez ziyarət edin. Çün-
ki üzərində yürünməyən 
yollar kol və tikanlara bü-
rünər”.

Allah Rəsulunun qon-
şuluq münasibətlərində 
göstərdiyi həssaslıq o dərə-
cədə idi ki, qonşusu qey-
ri-müsəlman belə olsa, on-
ları sayar və diqqətə alardı.

İnsanların bir çoxu etdi-
yi yaxşılığa qarşılıq veril-
məyincə yaxşılıq etməkdən 
imtina edər. Halbuki, Al-
lah Rəsulu (s.ə.s) qonşular 
arası münasibətlərdə qar-
şılıq gözləməməyi, yax-
şılığa görə xoş münasibət 
göstərilməsə belə Allahın 
razılığını qazanmaq üçün 
münasibətləri davam et-
dirməyi əmr etmişdir. Ən 
fəzilətli əməlləri öyrənmək 
üçün sual soruşan Üqbə bin 
Amirə Peyğəmbərimiz belə 
buyurmuşdur:

“Səninlə əlaqəsini 
kəsənlə sən əlaqəni kəs-
mə! Sənə verməyənə sən 
ver, sənə pislik edəni sən 
bağışla!” (İbn Hənbəl IV, 
148)

Odur ki, hər kim olursa 
olsun, müsəlman öz qon-
şusuna xoş rəftar etməyi 
bacarmalı, hər bir davranışı 
ilə Allahın razılığını qazan-
maq üçün cəhd etməlidir.
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       Könül    Dünyamızdan
Osman Nuri TOPBAŞ

Mövlana həzrətləri buyurur:

“Qıldığın namaz sənə çobanlıq edər; 
səni pisliklərdən, canavarlardan 
qurtarar!”

Rəbbimizin əmr etdiyi bütün qulluq 
vəzifələri bizim üçün hüzur, fərəh və səadət 
vəsiləsidir. Haqq-Təalanın bizim namazımıza, 
ibadətimizə ehtiyacı yoxdur. Lakin biz namaz 
və digər ibadərlərlə Allah-Təalaya sığınmağa 
möhtacıq. 

Çünki ibadətlər bir növ ruha verilən 
vitamin kimidir. Günahlara, haramlara, 
məkruhlara, bir sözlə, bizi Rəbbimizdən 
uzaqlaşdıran bütün mənəvi viruslara qarşı 
müqavimətimizi artıran mühafizə vasitəsidir. 

Keçmişdə əhali düşmən hücumundan 
qorunmaq üçün möhkəm qalalara 

sığınırdı. Namaz da bizim üçün günahların 
boyunduruğuna, nəfs və şeytanın hücumlarına 
qarşı Rəbbimizin mühafizəsinə sığınma 
vəsiləsidir. Namazda bu mənəvi zirehi 
layiqincə geyinə bilənlər “Onlar namazlarında 
daimdirlər” (əl-Məaric, 23) ayeyi-kəriməsi 
gərəyi hər an Haqqa qulluq haləti-ruhiyyəsini 
davam etdirirlər. Beləcə, ilahi yardıma 
məzhər olaraq günah və üsyanlara qarşı 
mənəvi müqavimət qazanırlar. 

Necə ki, Allah-Təala belə buyurur: 
“Ey iman gətirənlər! Səbir və dua ilə 

(namazla Allahdan) kömək diləyin”. (əl-
Bəqərə, 153) Namazla Allaha sığınmağın 
bərəkətinə dair bu hadisə nə qədər də ibrətlidir:

Həzrət İbrahim (ə) ailəsi ilə birlikdə 
Misirə girərkən Fironun adamları gözəl 
qadın olduğu üçün Sara anamızı İbrahim (ə) 
ilə Fironun sarayına apardılar. Sara anamız 
dərhal iki rükət hacət namazı qılaraq Fironun 
şərindən Allaha sığındı. Firon Sara anamıza 
yaxınlaşmaq istədiyi zaman onu qəribə qorxu 
hissi bürüdü, tir-tir əsməyə başladı və dərhal 
onun sərbəst buraxılmasını əmr etdi. Hətta 
Həcər anamızı da onlara hədiyyə edib bir an 
əvvəl yola salınmalarını istədi. Yəni Haqq-
Təala Sara anamızı namaz vəsitəsi ilə Fironun 
şərindən qorumuşdur. 

Xüsusilə günahların və fitnə-fəsadın 
artdığı axırzamanda namazla Allaha sığınıb 
Ondan yardım istəmək böyük əhəmiyyət 

 HAQQ DOSTLARINDAN HİKMƏTLƏR
Həzrət Mövlana q.s - 5-

       Könül    Dünyamızdan
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kəsb edir. Biz də namaz başda olmaqla 
bütün ibadətlərin feyz və ruhaniyyəti içində 
yaşamağa çalışaq ki, - Allahın yardımı ilə - 
həm zamanın fitnəsindən qoruna bilək, həm də 
nəfsin ehtiraslarına və şeytanın vəsvəsələrinə 
qarşı müqavimət göstərə bilək. 

Ayeyi-kərimədə belə buyurulur:
“…Namaz qıl! Həqiqətən, namaz 

(insanı) həyasızlıq və pis əməllərdən 
çəkindirər…” (əl-Ənkəbut, 45)

Yəni namazı layiqli şəkildə qılan bir 
insanda həyasızlıq və digər pisliklərin 
olmaması lazımdır. Namaz qıldığı halda 
günahlardan lazımınca çəkinməyən bir 
adamın qıldığı namazı gözdən keçirməsi 
şərtdir. Harada səhv bir əməli olduğuna baxıb 
nöqsanlarını düzəltməyə çalışmalıdır. 

Tabeun nəslinin böyük imamlarından Əbu 
Aliyə belə deyir:

“Biz hədis almaq üçün bir adamın yanına 
getdiyimiz zaman onun namazı necə qıldığına 
baxardıq. Əgər namazını (tədili-ərkan və xüşu 
ilə) gözəl qılarsa, digər işləri də gözəldir, 
- deyərək yanında oturardıq. Yox, əgər 
namazını qəflətlə qılarsa, digər işləri də bu 
qədər laqeyd və tutarsızdır, - deyərək ondan 
uzaqlaşardıq”. (Darimi, Müqəddimə, 38/429)

Deməli, namaz bir növ insanın əxlaq 
gündəliyidir. Mənəvi şəxsiyyət və xarakterinin 
güzgüsüdür.

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Ağlını başına topla, namazdan sadəcə 

zahirən yox, mənən də istifadə etməyə çalış. 
Dən yeyən quş kimi Allahın əzəmətindən 
xəbərsiz halda başını yerə qoyub qaldırma!.. 
Hz. Peyğəmbərin:

“Ən pis oğru namazından oğurlayandır” 
bəyanına qulaq as!..”

Allah-Təala əhəmiyyətinə görə Qurani-
Kərimin 99 yerində “namaz”dan bəhs edir. 
Namazdan söz açarkən də sadəcə “ِّلَص” 
“Namaz qıl” buyurmaqla kifayətlənmir, “ِمِقَا 
.Namazı iqamə et” buyurur“ ”َةوٰلَّصلا

Namazı iqamə etməksə onun haqqını 
verməkdir. Yəni zahiri və batini şərtlərinə 
riayət edərək, qəlb və bədən ahəngi ilə, tədili-
erkana riayətlə qılmaqdır. 

Haqq-Təala namaza o qədər həssas 
yanaşmamızı istəyir ki, dəstəmaz alıb 
hazırlandıqdan sonra geyim-kecimimizin də 
səliqəli və təmiz olmasını əmr edərək belə 
buyurur:

“Ey Adəm oğulları! Hər bir ibadət vaxtı 
(namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya 
təvaf edərkən) gözəl libaslarınızı geyin…” 
(əl-Əraf, 31)

Həmçinin Allah-Təala qurtuluşa 
çatmağımız üçün namazı “xüşu” ilə 
qılmağımızı istəyir. Ayeyi-kərimədə 
buyurulur:

“Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! O 
kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq 
ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub 
(Ona) boyun əyərlər!”. (əl-Muminun, 1-2)
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Bir nəfər Bəhaəddin Nəqşbənd 
həzrətlərindən namazda “xüşu” halını 
necə yaşaya biləcəyini soruşduqda belə 
buyurmuşdu:

“Dörd şeylə:
1. Halal loğma,
2. Dəstəmaz alarkən qəflətdən uzaq olmaq,
3. İlk təkbiri alarkən özünü ilahi hüzurda 

hiss etmək,
4. Namazdan kənarda da Allahı 

unutmamaq”.
Buradan anlayırıq ki, günahlardan 

qorunmaq üçün namazdan kənarda da 
Allah-Təala ilə qəlbən bərabər olmağa cəhd 
göstərmək şərtdir. Necə ki, ayeyi-kərimələrdə 
belə buyurulur:

“…Bilin ki, qəlblər (möminlərin 
ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram 
tapar!”. (ər-Rad, 28)

“Allahı unutduqları üçün Allahın da 
onları özlərinə unutdurduğu (xeyirlərini 
başa düşməyən) kimsələrə bənzəməyin! 
Onlar (Allahın itaətindən çıxmış) 
fasiqlərdir!”. (əl-Həşr, 19)

Deməli, namazın içini doldurmaq, onun 
feyz və ruhaniyyətini təmin edə bilmək üçün 
bu kimi xüsuslara diqqət etmək lazımdır. Əks 
halda namaz qılınmış olsa da, bu, içiboş bir 
hərəkətlər məcmusundan başqa bir şey olmaz. 
Necə ki, Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: 

“Bəndə namaz qılar, lakin namazının 
yarısı, üçdəbiri, dörddəbiri, beşdəbiri, 
yeddidəbiri, səkkizdəbiri, doqquzdabiri, 
hətta yalnız ondabiri dəftərinə yazılar”. (Əbu 
Davud, Salət, 123, 124)

Elə isə namazlarımızı da Rəsulullahın 

(s.ə.s)  namazlarına bənzətməyə çalışmalıyıq. 
Çünki O (s.ə.s):

“Namazı məni necə görmüsünüzsə, elə 
qılın…” buyurmuşdur. (Buxari, Azan, 18)

Rəsulullahın bu təlimatı isə namazın 
sadəcə şəkil formasına məxsus deyil. Şəkildən 
əlavə Peyğəmbərimizin tədili-ərkanını və 
xüsusilə xüşu halını da nümunə götürməliyik.

Rəsulullah (s.ə.s) buyurur:
“...Namaz xüşu (qorxu, ürpərti) hiss 

etmək, təvazökarlıq və təzəllül (Allah qatında 
zəlillik) göstərməkdir...”  (Tirmizi, Salət, 166)

“Namaza qalxanda sanki son namazın 
kimi qıl!..” (İbn Macə, Zöhd, 15)

Səhabələrdən Abdullah bin Şihhir (r.ə) Hz. 
Peyğəmbərin namazdakı halını belə təsvir 
edir:

“Bir dəfə Rəsulullahın yanına getmişdim. 
Namaz qılırdı. Ağladığı üçün sinəsindən 
qaynayan qazan səsi gəlirdi”. (Əbu Davud, 
Salət, 158)

Aişə anamız da belə buyurur:
“Rəsulullah (s.ə.s) namaza durduğu 

zaman ürəyindən qazan qaynamasına bənzər 
səs eşidilirdi. Azan oxunduğu vaxt Allahın 
hüzuruna çıxacağı üçün ətrafındakıları 
tanımaz hala gəlirdi”. (Əbu Davud, Salət, 
157; Nəsai, Səhv, 18)

Hz. Peyğəmbərin halını örnək alan 
müstəsna şəxsiyyətlərdən biri olan Hz. 
Ömər (r.ə) sui-qəsdə uğramışdı. Qan itirdiyi 
üçün özündə deyildi, heç cür ayıla bilmirdi. 
Lakin namaz vaxtları girdikdə bir nəfər 
qulağına “Namaz, ya Ömər, namaz!”, - deyə 
səsləndikdə hamını təəccübləndirəcək iradə 
ilə ayılır və o halı ilə namazını əda edirdi. 
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Sonra da:
“Namazı olmayanın İslamda yeri 

yoxdur!”, - deyib təkrar özündən gedirdi. 
Hz. Əlinin (r.ə) də bir döyüşdə ayağına ox 

sancılmışdı. İztirabın şiddətindən oxu çıxarda 
bilmədilər. Hz. Əli (r.ə):

“Mən namaza qalxım, siz oxu çıxardın”,- 
dedi. Dediyi kimi etdilər və heç bri çətinlik 
çəkmədən asanlıqla çıxardılar. Hz. Əli salam 
verib:

- Nə etdiniz? – deyə soruşanda oradakılar:
- Çıxartdıq, - dedilər.
Deməli, namaz Hz. Əlini dünyadan təcrid 

edir, bədəni iztirablarını da unutdururdu. 
Əlbəttə ki, namazdakı bu ruhani dərinlik 

bizim üçün ulduzlardakı ölçülər nisbətindədir. 
Biz bu mərtəbəyə çatmasaq da, onlara nə 
qədər yaxınlaşa bilsək, namazlarımızdan da o 
qədər istifadə etmiş olarıq. 

Xülasə, Allah-Təala “…Səcdə et və 
yaxınlaş!” (əl-Əlaq, 19) buyuraraq özünə 
yaxınlığa vəsilə olacaq keyfiyyətdə namaz 
qılmağımızı əmr edir. Bir sözlə, namazda 
alnımızı səcdəyə qoyarkən, qəlbən də 
Allahın hüzurunda dua və yalvarış halında 
olmalıyıq. Bədənimizin qibləsi Kəbə olduğu 
kimi qəlbimizin də qibləsi Kəbənin Rəbbi 
olmalıdır. Biz Onu görə bilməsək də, Onun hər 
an bizi gördüyünü düşünərək, bu hissiyyatla 
namaz qılmağa çalışmalıyıq ki, namaz bizim 
üçün merac olsun…

Namazı iqamə üçün lazımi şərtlərdən biri 
də kişilərin namazlarını məsciddə camaatla 
qılmasıdır. Rəsulullah namazın camaatla 
qılınmasına o qədər əhəmiyyət göstərərdi ki, 
məscidə girdiyi zaman camaatda kimlərin 
olub-olmadığına diqqət edərdi. Hər hansı bir 
din qardaşını üç gün görməsə, mütləq onu 
soruşardı. Uzaqda isə dua edər, evində isə 
ziyarət edər, xəstə isə Allahdan şəfa diləyərdi.

Bu hadisə Hz. Peyğəmbərin camaatla 
namaza verdiyi əhəmiyyəti ifadə etmək üçün 
nə qədər də ibrətlidir:

Gözləri görməyən Abdullah bin Ümmi 
Məktum (r.ə) bir gün Hz. Peyğəmbərə:

- Ya Rəsulallah, Mədinədə zəhərli 
həşəratlar və yırtıcı heyvanlar çoxdur. 

(Onların mənə zərər verməsindən qorxuram, 
camaatla namaza gəlməyib evdə qılmağıma 
izin varmı?)”, - dedi.

Rəsulullah (s.ə.s):
- “Hayyə aləs-saləh və hayyə aləl-fələhi 

eşidirsənmi? Eşidirsənsə, ləngimə, məscidə 
gəl!” - buyurdu. (Əbu Davud, Salət, 46/553)

Nə qədər ibrətlidir ki, gözləri görməyən, 
məscidə aparıb-gətirəcək adamı olmayan, 
zəhərli həşəratların təhlükəsi ilə qarşı-
qarşıya olan bir səhabəyə belə bu nəbəvi 
təlimat verilmişdi. Elə isə heç bir ciddi səbəb 
olmadan camaat namazına gəlməməyin 
nə qədər dəhşətli qəflət və zərər olduğunu 
düşünməliyik.

Həmçinin namaz bəhsində ən çox diqqət 
etməli olduğumuz xüsuslardan biri də budur 
ki, dinin dirəyi olan bu mühüm ibadəti 
uşaqlarımıza da aşılaya bilməliyik. “Ağac yaş 
ikən əyilər” sözünü əsas alaraq uşaqlarımızı 
kiçik yaşlarından etibarən namaza alışdırmalı, 
onları məscidlərə aparmalı, hədiyyələrlə 
ibadətə təşviq etməli, namazın qiymət və 
əhəmiyyətini sevdirərək öyrətməliyik. Bu 
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işdə əsla səhlənkarlıq göstərməməliyik.
Unutmamalıyıq ki, uşaqlar cənnətə 

layiq saflıqla dünyaya gələrlər. Lakin ata-
analar onların mənəvi tərbiyələrində zəiflik 
göstərərlərsə, - Allah qorusun – o cənnət 
bülbüllərini yanlış istiqamətə uçurarlar…

Allah-Təala namaza ciddi yanaşmayıb 
onu qəflətlə qılanlara belə “Vay o kəslərin 
halına” deyirsə, gör namaz qılmamaq nə 
qədər dəhşətli bir haldır. 

Ayeyi-kərimələrdə buyurulduğu kimi, 
cənnət əhli uzaqdan cəhənnəmə girənlərdən 
soruşar:

“Sizi Səqərə (Cəhənnəmə) salan nədir? 
Onlar deyəcəklər: Biz namaz qılanlardan 
deyildik”. (əl-Muddəssir, 42-43)

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Qəlbi və halı bir olmayan adamın yüz dili 

də olsa, yenə dilsiz sayılar”.
Sözü ilə əməli bir olmayan, dediklərini 

yaşamayan bir adamın şəxsiyyət və 
xarakterinə etibar olmaz. Çünki sözləri 
ilə əməlləri bir-birini tutmayan, ağzından 
çıxanları əxlaq, müamilə və davranışları 
ilə təsdiq etməyən kəslərin ifadələri içiboş 
iddiadan ibarətdir. 

Necə ki, Rəbbimiz ayeyi-kərimədə bu 
haldan uzaq durmamıza xəbərdarlıq edərək 
belə buyurur:

“Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir 
şeyi niyə deyirsiniz? Etməyəcəyiniz bir şeyi 
demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb 
olar”. (əs-Saf, 2-3)

Allah-Təala Cumə surəsində də Tövratı 
oxuyub əməl etməyən, yəni Allahın 
hökmlərini bildikləri halda ona tabe olmayan 

Bəni-İsrail alimlərini kitab yüklü eşşəklərə 
bənzədir.

Hz. Əbu Bəkrin (r.ə) buyurduğu kimi:
“Allah, bəndəsinin əməlsiz sözündən razı 

qalmaz”.
Deməli, hal və davranışlarımızla arxasında 

durmadığımız sözlərimizin qəlblərdə 
müsbət təsir oyatmasını gözləmək əbəs olar. 
Bilməliyik ki, yalnız qəlbdən gələn səmimi 
ifadələr qəlblərə yol tapar. Bunun əksinə, qəlb 
qafil ikən dilin səmimiyyətsiz halda tələffüz 
etdiyi sözlər yalnız dinləyənin bir qulağından 
girib digərindən çıxar, qəlbinə nüfuz etməz.

Əshabi-kiram bu xüsusda o qədər həssas 
idi ki, bir hədis öyrənmək üçün uzun yol qət 
etdikdən sonra yanına getdikləri adamın atını 
boş yem torbası ilə aldadaraq çağırdığını 
görüb bunu ona yaraşdırmayaraq hədis nəql 
etməsini rəva bilməzdi. 

Xülasə, səmimiyyət, doğruluq, sədaqət və 
etibar möminin hər bir halını və hərəkətini 
tənzimləməlidir. Necə ki, təsəvvüfün qayəsi 
də sözü ilə əməli bir, kamil və xarakterli bir 
mömin şəxsiyyəti inşa etməkdir. Qəlblə bədən 
ahəngini qurmaqdır. Mövlana həzrətlərinin 
ifadəsi ilə “ya olduğu kimi görünmək, ya da 
göründüyü kimi olmaq”dır.

Digər tərəfdən, səmimiyyətsiz və yalan 
bəyanlar mütləq bir yerdə üzə çıxar, fərasət 
sahibləri tərəfindən ayan olar. 

Məsələn, Həzrət Yusifi (ə) quyuya atan 
qardaşları “Yusifi qurd yedi”, - deyərək 
onun qanlı köynəyini ataları Həzrət Yaquba 
göstərdikləri vaxt o səbri-cəmil abidəsi:

“Necə də mərhəmətli qurddur. Qardaşınızı 
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parçalayıb yeyib, amma köynəyini cırmayıb”, 
- deyir. Yəni elə ilk andaca onların bəyanlarının 
həqiqəti əks etdirmədiyini üzlərinə vurur. 

Çünki sirət surətə əks edər. Yəni insanın 
daxili zahirinə vurar. Hər insan dili qədər üz-
gözü, siması, üst-başı, hal və davranışları ilə 
də öz halını bəyan edir. Üzün gərginliyi və ya 
mülayimliyi, səs tonuna əks edən narahatlıq 
və ya rahatlıq kimi bir çox vəsfi ilə hər kəsin 
başqa bir dili də var ki, buna “hal dili” deyilir. 
İnsan sükut etsə də hal dili ilə çox şeyi ifadə 
edə bilər. Hətta çox vaxt hal dili ilə ifadə 
etdikləri dili ilə söylədiklərindən daha təsirli 
olar.

Mövlana həzrətləri buyurur:
“Hal ilə öyüd verən qal ilə (sözlə) nəsihət 

edəndən daha xeyirlidir”. 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) İslamı təbliğə 

başladığı andan etibarən ilahi əmr və 
qadağalara hamıdan çox özü riayət edərək 
haqqın və xeyrin, İslam şəxsiyyət və 
xarakterinin canlı nümuməsi olmuşdur. Yəni 
söylədiklərini əvvəlcə özü həyata tətbiq 
edərək insanlığa feli ölçü və misilsiz örnək 
şəxsiyyət olmuşdur. 

Ona görə də insanlara haqqı, xeyri 
və yaxşılığı tövsiyə edib onları batildən, 
şərdən və pis əməllərdən çəkindirənlərin ilk 
növbədə özlərinin istiqamət üzrə olmaları 
vacibdir. Çünki boş bardaqla ikram olmaz. 

Əcdadımız  Osmanlı fəth etdiyi 
yerlərə daim Anadolunun təmiz xalqını 
yerləşdirmişdir ki, qeyri-müsəlman rəiyyət 
İslam əxlaqının gözəlliklərini onların 
hal və davranılarında şəxsən müşahidə 
etsinlər. Həqiqətən I Murad xan Kosovanı 
fəth etdikdən sonra onun ardından 
gələnlər Anadolunun fəzilətli insanlarını 
ora yerləşdirmişlər. Onların nümunəvi 
yaşayışına heyran olan albanların yüzdə 
doxsanı müsəlman olmuşdur. Həmçinin 
Fateh Sultan Mehmed xan da İstanbulu fəth 
etdikdən sonra Bosniyanı fəth etmiş, həmin 
əraziyə könül əhli olan Anadolu xalqını 
məskunlaşdırmışdır. Bunun da nəticəsində 

onların İslamı yaşayışında sərgilənən 
islami gözəllikləri görən boşnakların 
hamısı könüllü surətdə bu dini qəbul etmiş, 
hidayətlə şərəflənmişlər.   

Xülasə, təbliğ, irşad, əmri bil-məruf, nəhyi 
anil-münkər xidmətlərinin həm sözlə, həm də 
əməllə edilməsi zəruridir. 

Bu da bir həqiqətdir ki, yaşayışında İslam 
şəxsiyyət və xarakterinin canlı misalları 
müşahidə olunan nümunəvi bir möminin 
azacıq nəsihəti belə təsirinə görə ən təmtəraqlı 
sözlərdən daha güclüdür. Bunun əksinə, 
dedikləri ilə əməli bir-birini tamamlamayan 
bir adam ən bəlağətli ifadələrdən istifadə 
etsə də, qəlblərdə müsbət təsir oyatması 
mümkün deyil.

Ziya Paşa “Ayinəsi işdir kişinin, lafa 
baxılmaz”, - deyir. 

Allah-Təala hər birimizə sözü ilə əməli 
bir olan, hal və davranışları ilə imanını təsdiq 
halında yaşayan, möminlərin hüsn-rəğbətlə 
qarşıladığı saleh və sadiq qullarından olmağı 
nəsib etsin.

Amin!..
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Hər insan dili qədər üz-gözü, siması, üst-
başı, hal və davranışları ilə də öz halını bəyan 

edir. Üzün gərginliyi və ya mülayimliyi, səs 
tonuna əks edən narahatlıq və ya rahatlıq 

kimi bir çox vəsfi ilə hər kəsin başqa bir dili 
də var ki, buna “hal dili” deyilir. İnsan sükut 
etsə də hal dili ilə çox şeyi ifadə edə bilər. 

Hətta çox vaxt hal dili ilə ifadə etdikləri dili 
ilə söylədiklərindən daha təsirli olar.
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Ədəb gözəl əxlaq və gözəl tərbiyə 
deməkdir.

Ədəb İslama zidd olan bütün 
mənfi əməllərdən uzaqlaşdıran bir davranış 
xarakteridir.

Ədəb insanı digər məxluqlardan ayıran 
xüsusiyyətlərdən biridir.

Ədəbli bir insan əxlaqlı və tərbiyəli, ha-
rada necə davranacağını bilən bir insandır. 
Bunun üçün də müsəlman ədəbli olmağa 
çalışar: danışarkən, oturarkən, yeriyərkən, 
geyinərkən ədəbinə riayət edər. Müsəl-
man həyatının bütün sahələrində öz işlərini 
ədəblə görməyə çalışar. Hər sahədə ədəbli 
olmağa çalışarkən məscid ədəbinə də xüsu-
si diqqət yetirər.

“Məscid” İslam məbədinə (ibadət evlə-
rinə) verilən bir isimdir. “Məscid” sözünün 
lüğət mənası səcdə ediləcək yer deməkdir. 
Məscidlər Uca Allaha ibadət etmək üçün 
inşa edilən məkanlardır. Bu baxımdan hər 
məscid hörmət və ehtiram göstərilməyə la-
yiq bir yerdir. Məhz bu hörməti göstərmək 
üçün məscidə Beytullah (Allahın evi) deyil-
mişdir.

Məscidlərdə heç kim istədiyi kimi 
hərəkət edə, istədiyi kimi oturub-dura, 
istədiyi kimi hay-küy salıb əylənə bilməz 
(uşaqların hal və hərəkətləri istisnadır). 
Məscidlərə hörmətsizlik etmək Uca Alla-
ha  hörmətsizlik etməkdir. Necə ki, bir evə 
hörmətsizlik edərək o evdə ədəbə uymayan 
hərəkətlər etmək ev sahibinə qarşı hörmət-
sizlikdir, unutmamaq lazımdır ki, məscid də 
Allahın evi, onun üçün ən çox hörmətəlayiq 
məkandır.

Buna görə də hər bir müsəlman məs-
cid ədəbinə riayət edərək bunlara xüsusilə 
diqqət etməlidir.

Diqqət ediləcək xüsuslardan ən əsası tə-
mizlik dini olan İslamın tələb etdiyi şəkildə 
təmizliyə, şəxsi gigiyenaya riayət etməkdir. 
Məscidlərə kirli və islaq ayaqla girilməz! 
Çünki bu, daha sonra xalı və kilimlərdə xoş 
olmayan qoxuya səbəb olar. Hər kəs imkan 
daxilində məscidlərə təmiz və gözəl paltar-
larını geyinərək gəlməli, camaatı diksin-
dirici hallardan uzaq durmalıdır. Necə ki, 
bu barədə bir ayədə buyurulur: “Ey Adəm 
oğulları! Hər bir ibadət vaxtı (məscidə 

Məscid ƏdəbləriMəscid Ədəbləri

Müşfiq XƏLİLOV
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gedərkən) gözəl libaslarınızı geyin, ye-
yin-için, lakin israf etməyin, çünki (Allah) 
israf edənləri sevməz!” (əl-Əraf, 7/31)

Məscidlərə daxil olduğumuz zaman sağ 
ayağımızla girməli, çıxdığımız zaman isə 
sol ayağımızla çıxmalıyıq. Çünki bu şəkildə 
hərəkət etmək sünnəyə daha uyğundur. 

Məsciddə gurultulu səslər çıxarmaq, 
gərəksiz yerə dünya işlərindən danışmaq 
məqbul deyildir.

Məscidlərdə oxunan  Qurani-Kərimi və 
xütbələri tam bir hörmət və təzimlə din-
ləmək lazımdır. Belə ki, Uca Allah əl-Əraf 
surəsinin 204-cü ayəsində buyurur: “Quran 
oxunan zaman onu dinləyin və susun ki, 
(onun sayəsində) sizə rəhm olunsun!”

Xütbə oxunarkən susmağa gəldikdə isə 
bu barədə bunları deyə bilərik: Cümə nama-
zında xütbə oxunarkən susmaq vacib, danış-
maq isə haram sayılmışdır. Hədisi-Şərifdə  
buyurulur:

“Bir kimsə gözəl bir şəkildə dəstəmaz 
alıb cümə namazına gedər və xütbəni (tam 
bir hörmətlə) səs çıxarmadan dinləyərsə, iki 
cümə arasındakı (etmiş olduğu) günahları 
bağışlanar”. (Əbu Davud, Cümə 1050)

Məscidlərdə yüksək səslə danışmaq mək-
ruhdur. Ancaq camaata eşitdirmək üçün xə-

tiblər, moizəçilər, dini dərs keçən müəllimlər 
istisnadır. Onlar ehtiyac nisbətində uca səslə 
danışa bilərlər.

Başqalarının namazlarına mane olma-
maq şərtilə Quran oxuyanların və Allahı zikr 
edənlərin səslərini yüksəltmələri də caizdir.

Soğan və sarımsaq kimi qoxusu xoş ol-
mayan şeyləri yeyərək məscidə gəlib camaat 
arasına qarışmaq heç də xoşagələn bir hal de-
yildir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) bu barədə belə 
buyurur.  “Kim sarımsaq və soğan yemişsə, 
məscidimizə yaxınlaşmasın...” (Buxari, Fət-
hul-Bari 2/339)

Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət edildiyinə 
görə bir gün Peyğəmbərimizin yanında so-
ğan və sarımsaq barəsində söhbət salıb so-
ruşdular: “Ey Allahın elçisi! Bu tərəvəzlərin 
ən pis qoxulusu sarımsaqdır. Onu yeməyi 
haram buyurursan?” Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
buyurdu: “Onu yeyin, amma nə qədər ki, ağ-
zınızdan qoxu getməyib, bu məscidə yaxın-
laşmayın”. (Əbu Davud, Sünən, Yemək kita-
bı, bab: 40, hədis:3823)

Digər bir məsələ isə məscidlərin içini və 
ətrafını təmiz saxlamaqla əlaqəlidir. Məs-
cidləri təmiz saxlamaq və təmizləmək çox 
savablı bir əməldir. Hətta Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s) məscid təmizliyi ilə məşğul olan yaşlı 
bir qadına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Belə 
ki, Buxari və Əbu Davudun hədis kitabların-
da bu barədə belə bir hədis mövcuddur:

“Peyğəmbərin (s.ə.s) məscidində təmiz-
lik işləri ilə məşğul olan bir nəfər vəfat etdi. 
Peyğəmbərimiz bir neçə gün onu görmədiyi 
üçün harada olduğunu soruşdu. (Əshabələr) 
O vəfat edib, dediklərində Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s) belə buyurdu: “Bəs nə üçün mənə xə-
bər vermədiniz? Onun qəbrini mənə göstə-
rin”. Sonra Rəsulullah (s.ə.s) (məscidin tə-
mizliyi ilə məşğul olan) o xidmətçinin qəbri 
üzərinə, onun  günahlarının bağışlanması 
üçün (cənazə) namazı qıldı”. (Buxari, Səhih, 
Kitabüs-səlat, bab: 72, hədis: 458)

Bütün bu dediklərimiz məscidlərə aid 
olan ədəblərdəndir. Bu ədəblərə riayət et-
məmək İslamın mədəni qaydalarına hörmət-
sizlikdir ki, bu da heç bir şüurlu müsəlmana 
yaraşmaz.

 Məscidlərdə heç kim istədiyi
 kimi hərəkət edə, istədiyi kimi

 oturub-dura, istədiyi kimi
 hay-küy salıb əylənə bilməz
 (uşaqların hal və hərəkətləri

 istisnadır). Məscidlərə
  hörmətsizlik etmək Uca Allaha
 hörmətsizlik etməkdir. Necə ki,
 bir evə hörmətsizlik edərək o

 evdə ədəbə uymayan hərəkətlər
 etmək ev sahibinə qarşı

 hörmətsizlikdir, unutmamaq
 lazımdır ki, məscid də Allahın

 evi, onun üçün ən çox
hörmətəlayiq məkandır.
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Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) həyatı-
na nəzər salanda hər yönü ilə 
mükəmməl bir model olduğu-

nu görürük. Bu yönlərindən biri də bir va-
lideyn olmasıdır.

Hz. Peyğəmbər evlənməyi, uşaq sahi-
bi olmağı və onu yetişdirməyi daim töv-
siyə etmişdir. Evləndikdən sonra ev əhli-
nin geyim-kecim, yemək-içmək, təhsil və 
tərbiyələrinə laqeyd qalmamaq üçün də 
belə tənbehləmişdir: “Hamınız çobansınız 
və əmriniz altında olanlara görə məsuliy-
yət daşıyırsınız…” (Buxari, Cuma 11) Öz 
ailəsini də, xüsusilə ibadət mövzusunda 
“Ailənə namaz qılmağı əmr et! Özün də 
ona dörd əllə sarıl!” (Taha 132) ayəsinin 
möhtəvasına uyğun olaraq tərbiyə etməyə 
çalışmışdır. Hətta uşaqlarını evləndirdik-
dən sonra belə onların ibadət həyatına 
nəzarət etmişdir. Hz. Peyğəmbər namaza 
qalxdığı vaxt qızı Hz. Fatimə 
ilə kürəkəni Hz. Əlinin qa-
pısını döyərək onları na-
maza qaldırardı.

P e y ğ ə m b ə r i m i z 
uşağa namazı 7 ya-
şında öyrətməyi, 
10 yaşında da 
cinsiyyət fərqi 
qoymadan ya-
taqlarını ayır-
mağı əmr etmişdir. 
(Əbu Davud, Salat 
26) Uşaqlara ibadəti 
öyrətməmişdən əvvəl  
onları buna daha kiçik 

yaşlarında öyrəşdirərdi.  Məsələn, nəvəsi 
Ümaməni çiyninə alıb məscidə gətirərdi. 
Sadəcə vaxt namazlarına deyil, eyni za-
manda bayram və cümə namazlarına da 
uşaqları aparardı.

Hz. Peyğəmbər uşaqlara başda namaz 
olmaqla dinin əmrlərini öyrətməklə məş-
ğul olduğu kimi, haramlardan da daim 
uzaq tutmağa çalışmışdır. Nəvəsi Hz. 
Həsənin sədəqə malından olan bir xurmanı 
yeməsinə mane olması bunun ən açıq mi-
sallarındandır.

Peyğəmbərimiz uşaqların təhsil alma-
sına çox diqqət yetirərdi. Bunun üçün də 
Mədinədə o dövrün məktəbi sayılan Suffa-
nı açmışdı. Bu məktəbdə yaş fərqi olmadan 
bir çox səhabə təhsil alırdı. Yeni müsəlman 
olmuş bölgələrə göndərilən müəllimlər 
məhz bu məktəbdə yetişmişdir.

   Hz. Peyğəmbər uşaqların təhsili ilə ya-
naşı onların mədəni davranış-

larına da diqqət yetirərdi.  
Məsələn, ögey oğlu Əbu 

Hafs Ömərə yeməkdən 
əvvəl bəsmələ çəkmə-

yi, önündən və sağ 
əli ilə yeməyi tən-

behləmişdi.
   Onun tər-

biyə metodla-
rından biri  də 

uşaqları müxtəlif 
fəaliyyət növlərinə 

cəlb edərək  davranış 
təcrübəsi qazandırmaq 

idi. Hz. Ənəsi 10 yaşında 

ŞƏFQƏTLƏ TƏRBİYƏ
Ramiz MƏMMƏDOV

   Onun tərbiyə metodlarından biri  də uşaqları müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb edərək  davranış 
təcrübəsi qazandırmaq idi. Hz. Ənəsi 10 yaşında ikən yanına alıb onun görə biləcəyi işləri ona gördürər-
di. Heç bir zaman da əskik gördüyü işlərə görə onu danlamazdı. Həmişə yumşaq rəftarla əskik görülən 

işin doğrusunu öyrətməyə çalışardı. Beləliklə, ona ictimai davranış normalarını öyrədirdi.
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ikən yanına alıb onun görə 
biləcəyi işləri ona gör-
dürərdi. Heç bir zaman da 
əskik gördüyü işlərə görə 
onu danlamazdı. Həmişə 
yumşaq rəftarla əskik gö-
rülən işin doğrusunu öy-
rətməyə çalışardı. Belə-
liklə, ona ictimai davranış 
normalarını öyrədirdi.

Peyğəmbərimiz uşaqla-
ra son dərəcə önəm verərək 
onların nə qədər qiymətli 
olduğunu ətrafındakılara 
göstərərdi. Hz. Peyğəm-
bərlə görüşmək üçün 
gələnlər arasında uşaqlar 
olarsa, öncə onları içəri al-
malarını tapşırardı. Xəstə 
uşaqları ziyarət edərdi.

Uşaqların maddi 
baxımdan da güclü olma-
larını istəyən Peyğəmbə-
rimiz bütün malını Allah 
yolunda xərcləmək üzrə 
vəsiyyət edən səhabə Sad 
b. Malikin bu hərəkətini 
xoş qarşılamamış, malının 
90%-ni uşağına verməsini 
tövsiyə etmişdir. (Tirmizi, 
Cənaiz 6)

Hz. Peyğəmbər qız 
uşaqlarına xüsusi əhə-
miyyət vermişdir. Onları 
böyüdüb təlim-tərbiyəsi 
ilə məşğul olanlarla qi-
yamət günü qonşu ola-
cağını deyərək insanları 
buna təşviq etmişdir. Qız 
uşaqlarının utanc mənbəyi 
olaraq görüldüyü o dövrdə 
Peyğəmbərimizin bu çıxışı 
nə qədər də ibrətamizdir.  

Valideynlərə uşaqla-
ra yalandan vəd verməyi 
qadağan edirdi. Bir gün 
Mədinədə bir qadın uşağı-
nın yanına gəlməsi üçün: 

“Bura gəlsən, sənə bunu, 
bunu… alacağam”,- dedi. 
Bunu eşidən Peyğəmbə-
rimiz: “Həqiqətən, uşağa 
dediklərini alacaqsanmı?”- 
dedi. Qadın: “Xeyr”,- 
deyə cavab verəndə Hz. 
Peyğəmbər: “Bil ki, bu, 
yalan olaraq yazılır”,- bu-
yurdu.

Hz. Peyğəmbər uşaqlar 
arasında ədalətli davran-
mağı tövsiyə edirdi. Əs-
habdan biri oğlanlarından 
birinə bir kölə bağışladığı-
nı söyləyəndə Hz. Peyğəm-
bər: “Digər uşaqlarına da 
eynisini etdinmi?”- deyə 
soruşdu. Ondan “xeyr” ca-
vabını alanda: “Məni bu 
haqsızlığa şahid tutma!”- 
deyərək etirazını bildirdi.

Hz. Peyğəmbər uşaqlar-
la, eyni zamanda, uşaq kimi 
oynayardı. Bir gün nəvələ-
ri: “Baba, bizə dəvə al!” 
deyəndə sevgili Peyğəm-
bərimiz əyilərək: “Haydı, 
minin, məndən gözəl dəvə 
varmı?” deyərək onlarla 
oynamışdı.

Pedaqoqlar uşaqlara ic-
timai davranış normalarını 
öyrətmək məqsədi ilə on-
larla qruplar halında əxlaqi 
dəyərləri özündə əks et-
dirən söhbətlərin aparılma-
sını vacib sayır. Hansı ki, 
bu metodu Peyğəmbərimiz 
daha öncə tətbiq etmişdir. 
Hətta onlara əxlaqi keyfiy-
yətləri mücərrəd olaraq an-
latmaqla qalmamış, şəxsən 
özü onu tətbiq edərək nü-
munə olmuşdur. Bu da 
müasir pedaqoji üsulun ən 
önəmli metodlarından sa-
yılır.
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Rüfət ŞİRİNOV

Sağlam cəmiyyətin təsis edilməsin-
də ən önəmli ünsür sağlam ailədir.

Bir toplumu əslindən uzaq-
laşdırmaq və dəyişdirmək üçün ailədaxili 
mübahisələr yaratmaq və qarşılıqlı hörməti 
aradan qaldırmaq kifayət edər. Günümüzdə 
kütləvi informasiya vasitələrinə nəzər sal-
dıqda bunu etmək üçün kifayət qədər səy 
göstərənlərin olduğunu müşahidə edə bilə-
rik. Qərb mədəniyyətinə duyulan heyranlıq 
bizi biz edən ailə məfhumunu əlimizdən 
almaqda və sarsılmaz dəyərlərimizi məhv 
etməkdədir. Xoşbəxt gələcəyimiz üçün sar-
sılmaz qalamız olan ailəyə sahib çıxmaq 
və əslindən qopartmamaq lazımdır. Əlbəttə 
ki, bu mövzu ətrafında geniş və məzmunlu 
yazılar yazıla bilər. Biz bu yazımızda Hz. 
Peyğəmbərin (s.ə.s) ailənin təməli sayılan 
xanımlarına necə münasibət bəslədiyinə, 
onlarla necə rəftar etdiyinə nəzər salmaq 
istəyirik. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) nübüvvət, 

yəni peyğəmbərlik yönü əhəmiyyətli olduğu 
kimi, bəşəri, yəni insani xüsusiyyətləri də 
bizim üçün nümunəvilik ərz edir. Çünki O, 
Allah tərəfindən tərbiyələndirilmiş, bütün 
hərəkətlərini ilahi vəhyin işığında icra et-
mişdir.

 Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ailəsi qarşılıqlı 
hörmət prinsipi üzərinə qurulmuşdu. Ailə və 
xanımları ilə münasibəti haqqında rəvayət 
edilən hədislər bizə bunu deməyə əsas verir. 
Məsələn: “Möminlərin iman baxımından ən 
mükəmməl olanı əxlaqi baxımdan yaxşı ola-
nıdır. Sizin də ən xeyirliniz öz xanım(lar)ına 
qarşı ən yaxşı davrananınızdır” (Tirmizi), - 
deyərək qadınlara dəyər verməyi və ailədəki 
hüzur üçün onlarla  qurulan müsbət müna-
sibətlərin danılmaz yeri olduğunu vurğula-
mışdır. Əlbəttə ki, xanımlara da münasibət-
lərin birtərəfli olmadığını xatırlatmaq üçün: 
“Əgər bir insanın başqasına səcdə etməsini 
əmr etsəydim, xanımın ərinə səcdə etməsi-

Örnək Ailə Başçısı
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ni buyurardım”, - deyərək ailədəki hüzurun 
sədaqət və itaət nöqtəsində cəm olduğunu 
göstərmişdir.

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ailə rəisi olaraq 
ən çox dəyər verdiyi xüsusların başında xa-
nımlarına xüsusi vaxt ayırması və onlarla 
söhbət etməsi gəlir. Günümüzdə texnologi-
yanın törətdiyi ən böyük fəsadlardan biri də, 
şübhəsiz ki, ailə fərdlərini bir-birindən qo-
parması və münasibətləri virtual aləmə həbs 
etməsidir.

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) xanımlarına dini 
incəlikləri öyrətmiş, sözün əsl mənasında 
onlara müəllimlik etmişdir. Ailədaxili müna-
sibətlərlə əlaqəli rəvayətlərin əksəriyyətinin 
xanımları tərəfindən rəvayət edilmiş olması 
bunun isbatı kimi kifayətdir.

Libas və bəzək əşyaları məsələsində də 
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) xanımlarına qarşı im-
kanı nisbətində comərd davranmışdır. Hz. 
Aişənin bir yox, bir neçə qızıl üzük taxdığı 
bilinən bir həqiqətdir. Yeri gəlmişkən ona 
da diqqət çəkmək istəyirik ki, İslam dini 
qadının bəzənməsini və lazım gələrsə ətir-
lərdən istifadə etməsini sadəcə öz əri üçün 
təxsis etmişdir. Yəni evdən çıxan bir qadı-
nın bəzənməsi, makyajdan istifadə etməsi 
və ətirlənməsi dinimizcə qətiyyətlə qadağan 
olunmuşdur.

Hz. Peyğəmbər  (s.ə.s) yeri gəldikdə 
xanımları ilə zarafatlaşıb onlarla müxtəlif 
oyunlar oynamış və yarışlar keçirmişdir. 
Məsələn, Hz. Aişə ilə at yarışı keçirməsi 
mənbələrin verdiyi məlumatlardan biridir. 
Ümmü Eymənə “səni dəvə balasına min-
dirəcəm” deyincə, “Ya Rəsulallah! Məni 
dəvə balası qaldıra bilməz” - deyərək öz 
təəccübünü ifadə etmişdi. Rəsulullah (s.ə.s) 
da “Hər dəvə bir dəvə balasıdır”, - deyərək 
sözlü zarafat etmişdi.

Hz. Peyğəmbərin ailə fərdləri və xa-
nımları ilə münasibətlərinə təmas edərkən 
məşvərət məsələsinə xüsusilə toxunmaq la-
zımdır. Çünki el arasında yayılmış olan “Qa-

dınlarla məşvərət edin, ancaq əksinə hərəkət 
edin” ifadəsi haradasa bir hədis qədər məş-
hur olmuşdur. Əlbəttə ki, Rəsulullahın (s.ə.s) 
risaləti ilə əlaqəli məsələlərdə xanımları ilə 
məşvərət etməyəcəyi və etmədiyi aydın 
məsələdir. Ancaq bunun xaricində, dini ma-
hiyyət kəsb etməyən dünyəvi məsələlərdə 
xanımları ilə məşvərət etmişdir.  İlk vəhy 
gəldiyi zaman Hz. Xədicənin təskinliklərinə, 
ifq hadisəsində Zeynəb bint Cahşın fikrinə,  
Xudeybiyə sülh sazişindən sonra ehramdan 
çıxmaq istəməyən əshabı barəsindəki nara-
hatlıq qarşısında Ümmü Sələmənin təklifinə 
görə davranması onun qadınlarla məşvərət 
etdiyini və fikirlərinə dəyər verdiyini göstə-
rir.

Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) xanımların sadə-
cə özlərinə deyil, onların qohumlarına da 
dəyər verib ehtiram göstərmişdir. Məsələn, 
hər qoyun kəsildiyi zaman Hz. Xədicənin 
qohumlarına da bir pay göndərməsi bilinən 
bir gerçəkdir.

O (s.ə.s), xanımları döyüb-söyməyi qə-
tiyyətlə qadağan etmişdir. Həyatı boyunca 
heç bir xanımını və heç bir xidmətçisini döy-
məmişdir. Həmişə onlara nəvaziş göstərmiş-
dir. “Necə olur ki, xanımları heyvan döyən 
kimi döyür, sonra da axşam onunla bərabər 
yatırsınız?” - deyərək bu hərəkətin heç bir 
məntiqə uyğun olmadığını ifadə etmişdir.

Onun (s.ə.s) xanımlarına fikirlərini söy-
ləməsi, sevdiyini ifadə etməsi, miniyinə 
mindirməsi, ev işlərində kömək etməsi, eyni 
qabdan yuyunması, xanımına heyvana min-
məsi üçün kömək etməsi, yeməyə dəvət edi-
lincə “Xanım da olarsa” kimi şərt qoşması, 
kədərlənib ağladığı zaman əli ilə göz yaşla-
rını silərək təsəlli verməsi kimi davranışlar 
da onun xanımlarına qarşı necə nəzakətli 
davrandığını və Allahın əmanəti olaraq on-
lara dəyər verdiyini göstərən amillərdən bə-
ziləridir. 
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BİR   AYƏ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َفَتَبيَُّنوا َوَل َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقٰى ِإَلْيُكُم 

ِلَك ُكْنُتْم  ْنَيا َفِعْنَد اهلِل َمَغاِنُم َكِثيَرٌة َكَذٰ َلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ السَّ
ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اهلُل َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا

“Ey iman gətirənlər! Allah yolunda (döyüşə) çıxdığınız zaman (kiminlə vu-
ruşacağınızı təyin edərkən) diqqətli olun və sizə salam verən şəxsə, dünya 
həyatının fani mənfəətinə can ataraq: “Sən mömin deyilsən!” - deməyin. Al-
lah yanında çox qənimətlər vardır. Əvvəllər siz də belə idiniz, Allah sizə mər-
həmət göstərdi. Ona görə də diqqətli olun! Şübhəsiz ki, Allah etdiklərinizdən 
xəbərdardır”. (ən-Nisa 94)

İbn Abbas belə rəvayət edir ki, bir qrup müsəlman əlində qənimət malı olan bir 
adamla rastlaşdılar. Həmin adam onlara “Əssalamu aleykum” dedi. Ancaq onlar bu 
adamın müsəlman olduğuna inanmayaraq onu öldürüb əlindəki qəniməti aldılar. Bu-
nun üzərinə yuxarıdakı ayə nazil oldu. Digər bir rəvayətə görə Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) 
dövründə müsəlman əsgərləri Mədinənin xaricinə hərbi yürüşlərə gedir və düşmənlərlə 
çarpışırdılar. Həmin səhabələrdən biri vuruşduqları şəxslərdən birinin kəlmeyi-tövhidi 
deyərək özünün müsəlman olduğunu bildirməsinə baxmayaraq onu öldürür və zənn 
edir ki, o, ölüm qorxusuyla özünü müsəlman kimi göstərmək üçün bunu söyləmişdi. Bu 
xəbər Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s) çatanda buna çox kədərlənmiş və həmin səhabəyə: “Sən 
onun qəlbini açıb baxdınmı? Onun səmimi olmadığını haradan bildin?” – deyərək ona 
acıqlanmışdı. Bu hadisədən sonra yuxarıdakı ayə nazil olmuşdur.

Möminlərin bir kimsəyə kafir deyə bilməsi üçün onun bu xüsusiyyətə malik olduğun-
dan əmin olmaları gərəkdir. Bir insan zahirdə müsəlman olduğunu ifadə edirsə, onun 
hərəkətlərindən şübhələnərək kafir olduğuna hökm verilə bilməz və ona kafir deyilməz.

İbn Ömərdən rəvayət olunduğuna görə Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) bu mövzuda belə 
buyurmuşdur: “Bir adam din qardaşına: “Ey kafir!”- deyərsə, bu söz ikisindən birində 
qalar. Əgər belə deyilən şəxs həqiqətən elə biridirsə, bu, doğru olar. Əks təqdirdə bu 
söz onu söyləyənə geri dönər”. (Buxari, Ədəb 73; Müslim, İman 111)

Ayənin davamında “Əvvəllər siz də belə idiniz, Allah sizə mərhəmət göstərdi” buy-
rularaq belə hərəkət edən müsəlmanların da əvvəllər həmin insanlar kimi yeni dinə 
girdikləri zaman kamil bir mömin olmadıqları xatırladılmışdır. Ayənin son qismində 
isə Uca Allah “Şübhəsiz ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır” buyuraraq kimlərin bu 
kimi səhv hərəkətlər etdiyindən və kimlərin həqiqətən müsəlman olduğundan xəbərdar 
olduğunu ifadə etmişdir. Çünki qəlblərin içindəkini bilən yalnız Allahdır.

Dr. Ələddİn SULTANOV
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BİR   HƏDİS

Əbu Hüreyrədən (r.a) rəvayət olunduğuna görə Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: 
“Din asanlıqdır. Dinin əmrləri ilə kifayətlənməyib özünü daha çox məcbur edən kimsə 
dinə məğlub olar. Elə isə orta yolu tutun. Ən yaxşı olanı etməyə çalışın. O vaxt sizə 
müjdələr olsun. Günün başlanğıcından, sonundan və gecənin bir hissəsindən istifadə 
edin”. (Buxari, İman 29)

Dinin hər kəs tərəfindən mənimsənib yaşana bilməsi üçün dini əmrlərin və hökm-
lərin hər kəsin qabiliyyəti ölçüsündə olması gərəkdir. Əgər dini əsaslar bəzi insanların 
qabiliyyətləri daxilində olub, digərlərinin güclərini aşarsa o zaman o din hər kəsin deyil, 
müəyyən bir zümrənin dini halına gəlmiş olar. Allahın dini ümumbəşəri bir dindir. Bu 
səbəblə də, dinin bütün hökmləri və əsasları hər fərdin gücü və taqəti diqqətə alınaraq 
qoyulmuşdur. Buna görə də Rəsulullah (s.ə.s) qeyd olunan hədisində din mövzusunda 
orta yollu olmağı buyurmuşdur. Çünki dində əsas olan ixlas və səmimiyyətdir. Az və 
ixlaslı əməl çox və ixlassız əməldən Allah nəzdində daha faydalıdır. Dinə Allahın bu-
yurmadığı, Rəsulunun etmədiyi şeyləri əlavə edərək və ya əmr olunan məsələləri şişir-
dərək etmək Allah və Rəsulunun murad etmədiyi bir şeydir. Orta yolu tutmaq adıyla 
dinin əsaslarında tənbəllik göstərmək də müsəlmanın diqqət etməsi lazım olan başqa 
bir mövzudur. Ona görə də Allah Rəsulu (s.ə.s)  “orta yolu tutun” buyurmaqla insana 
gücünün çatdığının ən yaxşısını etməyi məsləhət bilib.  

Asanlıq dində ümumi bir qaydadır. Allah üçün olan ibadət vəzifəsində də asanlıq 
yolunu tutmaq lazımdır. Rəsulullah (s.ə.s) bu qaydanı bütün təbliğ vəzifəsi boyunca 
tətbiq etmiş və belə buyurmuşdur: “Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət 
etdirməyin!” (Buxari, Elm 11) Allah Rəsulu (s.ə.s) səhabələrini də həmişə buna diqqət 
etməyə dəvət etmişdir. Namazı uzun qıldıraraq insanları yoran bir səhabəyə qəzəblən-
məklə insanları dindən soyutmamağı tənbehləmiş, bütün gecələri namazla, gündüzləri 
orucla keçirəcəyinə söz verən bir səhabəni də orta yolu tutmağa dəvət etmişdir; O 
(s.ə.s): “Allah məni çətinləşdirən və yoldan azdıran deyil, öyrədən və asanlaşdıran ola-
raq göndərdi” (Müslim, Talaq, 29), - deyə buyurmuşdur.

Müsəlmanların Allaha yaxınlaşmaq üçün günün müəyyən vaxtlarını yaxşı dəyərlən-
dirmələri lazımdır. Hədisdə günün üç vaxtı xüsusi ilə tövsiyə olunmuşdur. Bu vaxtlar 
günün əvvəli, günün sonu və gecənin son üçdə biridir. Bu vaxtlar insanın ruhən və 
cismən rahat olduğu saatlardır. Həm ibadət, həm də məşğuliyyət üçün ən münasib 
zamanlardır.

sefamuradov@gmail.com
DR. Səfa MURADOV

يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ  َم َقاَل: }إِنَّ الّدِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبّيِ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْوَحِة  ُدوا َوَقاِرُبوا، َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّ يَن أََحٌد إِلَّ َغَلَبُه، َفَسّدِ الّدِ

ْلَجِة{ َوَشْيٍء ِمَن الدُّ
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Dr. Eldar KƏRİMOV
eldarkerimli@gmail.com

Orta məktəbdə tədris edilən ri-
yaziyyat fənni hər kəs üçün 
lazımlıdır. 

Çünki ən azından gələcəkdə hamı 
qazanacağı pulun miqdarını və ala-
cağı əşyaların qiymətini hesablamağı 
bacarmalıdır. Azərbaycan dili dərsindən 
yazdığımız inşaların, ədəbiyyat 
dərsindən əzbərlədiyimiz şeirlərin də 
istər intellektual düşüncə, istərsə də 
nitq mədəniyyətimizin formalaşmasında 
əvəzsiz yeri vardır. Biz də bütün bun-
ları nəzərə alaraq, bizə öyrədilənləri 
öyrənməyə çalışırıq. Daha sonra isə ix-
tisaslarımız fərqliləşir və bir zamanlar 
bizim üçün həddindən artıq əhəmiyyətli 
olanlar bir müddət sonra həyatımızda öz 
əhəmiyyətini itirir. Belə demək müm-
kündürsə, bir filoloq hər gecə oturub 
riyazi tənliklərə baş yormur və ya tam 
əksinə, bir riyaziyyatçı oturub ədəbiyyat  

nəzəriyyəsinə vaxt ayırmır.  Bu da o 
deməkdir ki, hər ixtisas sahibi daha çox 
uğur qazanmaq üçün öz işinə fokuslaşır. 
Nəticə olaraq da elə bir situasiya alınır 
ki, riyaziyyatçı ilə filoloq bir məclisdə 
oturduqları zaman bir-birinə hörmətlə 
yanaşır və biri digərinin ixtisas sahəsi 
haqqında danışmağa həya edir. İndi isə 
gələk deyəcəyim sözün əsas mətləbinə.

Son zamanlar cəmiyyətimizdə fərqli 
ixtisas sahiblərinin dindarlaşması çox 
sevindirici bir haldır. Ən azından insan-
ların könlündə Allah sevgisi, insanlara 
mərhəmət, xeyirli işlərə təşviq kimi hal-
ların vüsət tapması qürurvericidir.  Ancaq 
kütlə psixologiyasının təsirinə düşərək 
kortəbii şəkildə dindarlaşan bəzi qru-
pların və ya bəzi fərdlərin dindarlaşma ilə 
kifayətlənməyib, din haqqında ağızdolu-
su danışması bir az üzərində düşünülmə-
si lazım olan məsələdir. Axı cəmiyyət-
də nə baş verir ki, beş gün namaz qılıb 
üç gün oruc tutan insanlar özlərini din 
haqqında dərin bilik sahibi zənn edir və 
bu haqda danışmağa borclu hiss edirlər. 
Həkimlər, mühəndislər, iqtisadçılar, bay-
tarlar və başqa ixtisas sahibləri öz ixtisas 
sahələrinə baş yormaqdan çox, dini-tar-
ixi konfliktlərin həllinə, dini əqidə prob-
lemlərinin nizama salınmasına, cənnət 
və cəhənnəmin qruplar arasında təqsi-
matına baş yorurlar. Bu reallığa pozitiv 

(DİN)DARLAŞMAYAQ
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düşüncəli fərd aspektindən 
baxsaq iki tezis ortaya 
qoya bilərik – ya “bu 
ixtisas sahibi insan-
ların işləri qurtarıb, 
bekardırlar”, ya da 
“dini tədris və  təm-
sil edən insanlar öz 
işlərini layiqincə 
yerinə yetirmirlər”, 
bu yazıqlar da bu 
mühüm işdə on-
lara öz dəstəyini 
əsirgəmir.

Gəlin məsələyə obyek-
tiv prizmadan yanaşaq. 
Bunun üçün birinci tezisimizə diqqət 
edək: “bu ixtisas sahibi insanların işləri 
qurtarıb, bekardırlar”, yəni onlar öz 
sahələrində bütün problemləri həll edi-
blər, başqa da həll ediləcək bir problem-
ləri qalmayıb. Mən əslində sadəlövhlük 
edib buna inanmaq istərdim, ancaq 
qeyd etdiyim ixtisas sahələrində o qədər 
problemlər var ki, bəlkə də o insanlar o 
problemləri həll edə bilmədikləri üçün 
yaradılışdan problem həll etmə instink-
tinə uyğun olaraq din sahəsinə üz tu-
tublar. Bu insanlar dərk edə bilmirlər 
ki, onlar əslində problem həll etmir, ək-
sinə, problem yaradırlar. Din içərisində 
məzhəblər, məzhəblər içərisində qruplar, 
qruplar içərisində fərdlər şəklində fəali-
yyət göstərən bu insanlar dini param-
parça edib dinin məhvinə səbəb olurlar. 
Əslində, “yarımçıq həkim insanı can-
dan, yarımçıq molla isə dindən edər” 
fikri burada tam yerinə düşür. Bəlkə də 
düşünürlər ki, bu sahədə söz deyərək 
məşhurlaşmaq daha asandır. Ancaq un-
udurlar ki, əsas nəzəriyyəni bilmədən 

hekayələrlə, rəvayətlərlə 
din haqqında danış-

maq olmaz.
Məsələ haqqında 

qurduğumuz ikinci 
tezisimiz isə: “dini 
tədris və təmsil edən 
insanlar öz işlərini 
layiqincə yerinə ye-
tirmir” şəklindədir. 
Bəli, sən doğru bil-
diklərini vaxtında 
və yerində demədi-

yin zaman başqaları 
doğru olmayan informasi-

yalarla o boşluğu doldurmağa 
çalışacaq. Bu sahədə də belə bir hal 

cərəyan edir deyə bilərik. Din sahəsində 
yetərli bilik və məlumata sahib olan 
insanlar ağızlarına su alıb durduqları 
müddətcə meydanları bu sahənin əhli ol-
mayan insanlar dolduracaqlar. Nəticədə 
isə doğru dindən məhrum olmuş fərdlər 
meydana gələcəklər. Bəlkə də bura-
da qeyd etdiklərim və ya ifadə etməyə 
çalışdıqlarım bir həyəcan təbili şəklində 
qəbul edilməsə də, gələcəkdə qeyd etdi-
yim bu reallıqların mənfi nəticələrinin 
şahidi olmağa məhkum olacağıq.

Son olaraq, dəryadakı damla qədər 
informasiyaya sahib olduqdan sonra din-
dar və ixlaslı insanları belə dinsizliklə it-
tiham edənlərə sözüm budur: Bir insana 
gülməsi üçün əmr verə bilməzsən. Əgər 
onun gülməyini istəyirsənsə, onunla 
zarafat etməlisən. Eyni şey din üçün də 
keçərlidir. Əgər insanların Allaha inan-
ması istənilirsə, Allah inanıla biləcək bir 
tərzdə anladılmalı və anladan fərdlər də 
inanılabiləcək tərzdə davranmalıdırlar.

Son zamanlar cəmiyyətimizdə fərqli ixtisas 
sahiblərinin dindarlaşması çox sevindirici 

bir haldır. Ən azından insanların könlündə 
Allah sevgisi, insanlara mərhəmət, xeyirli 
işlərə təşviq kimi halların vüsət tapması 

qürurvericidir.  Ancaq kütlə psixologiyasının 
təsirinə düşərək kortəbii şəkildə dindarlaşan 

bəzi qrupların və ya bəzi fərdlərin 
dindarlaşma ilə kifayətlənməyib, din haqqında 

ağızdolusu danışması bir az üzərində 
düşünülməsi lazım olan məsələdir. Axı 

cəmiyyətdə nə baş verir ki, beş gün namaz 
qılıb üç gün oruc tutan insanlar özlərini din 

haqqında dərin bilik sahibi zənn edir 
və bu haqda danışmağa 

borclu hiss edirlər. 
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Dr. Anar QURBANOV
akurban78@hotmail.com

SUAL?CAVAB!
Bərzəx həyatı nə deməkdir?

Allah haradadır?

Cavab: “Bərzəx” lüğətdə “iki şey arasında olan maneə və yaxud pərdə” mənası-

na gəlir. Dini terminologiyada isə “ölümdən sonra başlayan və məhşərdəki dirilişə 

qədər davam edən qəbir həyatı” mənasına gəlir. “Bəlkə, (indiyə qədər) zay etdiyim 

ömrüm müqabilində yaxşı bir iş görüm! (Yaxud, bu günə qədər tərk etdiyim imana 

qayıdıb saleh bir əməl edim!) Xeyr, bu, onun dediyi boş (faydasız) bir sözdür. Onla-

rın önündə dirilib (haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda) duracaqları günə (qiyamət 

gününə) qədər maneə (öldükdən sonra qiyamətədək qalacaqları bərzəx aləmi) 

vardır.” (əl-Muminun 100) ayəsində qeyd edilən “bərzəx” sözündə nəzərdə tutulan 

məna da məhz budur. Odur ki, ölən hər bir kəs bərzəx aləminə girəcəkdir. Hər 

bir insanın ölümü ilə axirət həyatı başlamış olur. Bərzəx həyatı da axirət həyatının 

ilk dayanacağıdır. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) müxtəlif hədisi-şəriflərində bu məsələ 

açıq-aydın bəyan edilmişdir (Tirmizi, Zöhd 5). İnsanlar öldükdən sonra iman və 

əməllərinə görə qiyamətə qədər ayrı bir həyat yaşayacaqlar. Belə ki, qəbir mömin-

lər üçün cənnət bağlarından bir bağ, inkarçılar üçün isə cəhənnəm çuxurlarından 

bir çuxur olacaqdır.

Cavab: Bir yerdə, bir məkanda olmaq yaradılanlara məxsus bir xüsusiyyətdir. Uca 
Allah isə yaradılmış bir varlıq yox, Yaradıcıdır. Belə olan halda Ona bir yer, yaxud 
bir məkan nisbət etmək düzgün deyildir. Allah-Təala varlıq aləmini yaradan, onların 
varlığını və hökmranlığını əlində tutandır (əl-Mülk 1). Göylərin ve yerin mülkü Onun-
dur (əz-Zümər 44). Göylərdə və yerdə olan hər bir şey Ona məxsusdur (Yunis 66). 
Odur ki, Uca Allahın yaradıb idarə etdiyi və sahib olduğu aləmdə bir yerdə olduğunu 
iddia etmək düzgün bir yanaşma deyildir. Qurani-Kərimin bəzi ayələrində olan “Uca 
Allah ərşə istiva etmişdir” (Taha 5; əl-Hədid 4) və yaxud “Göydəkinin sizi yerlə bir 
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İman şərtlərinin sadalandığı 
“Əməntu”da yer alan “xeyir və 

şər Allahdandır” ifadəsini izah edə 
bilərsinizmi?

Sizi maraqlandıran sualları akurban78@hotmail.com mailinя вя йа редаксийамыза цнванлайа bилярсиниз.

etməyəcəyindən arxayın oldunuz?” (əl-Mülk 16) kimi ayələrdən yola çıxaraq Allahın göydə 
olduğunu iddia etmək əksər alimlər tərəfindən düzgün qəbul edilməmişdir. Çünki bu kimi 
ayələr və hədislər məcazi mənaya gəlir və Allah-Təalanın ucalığına işarə edir. Odur ki, 
Günəş öz şüası ilə hər yerdə olduğu kimi, Allah-Təala da təcəlla edən isim və sifətləri ilə 
hər yerdədir. Zatına gəlincə isə, O, bütün idrak və təsəvvürlərin fövqündədir. Bizim vəzifə-
miz iman və əməllərimizlə Ona yönəlib ibadətlərimizi yerinə yetirməyə səy göstərməkdir.

Cavab: Qeyd edilən ifadə “bunların hər birini yaradanın Uca Allah olduğu” mənasına 
gəlir. İnsan baxımından isə xeyir və şər ona verilən cüzi iradə ilə seçilir. Məhz bu səbəb-
dən insanlar xeyir və şər, yaxşı və pis olmaqla bütün hərəkətlərdən və davranışlardan 
məsul olurlar. Başqa sözlə, imanın əsaslarının sadalandığı “aməntu”da qeyd edildiyi kimi 
hər bir müsəlman qədərə, xeyir və şərin Allahdan olduğuna inanmalıdır. Yəni aləmlərin 
yaradıcısı olan Uca Allah xeyri də, şəri də külli iradə ilə diləyər və yaradar. Çünki hər bir 
şey onun iradə, təqdir və qüdrəti altındadır. İnsan xeyri də, şəri də öz cüzi iradəsi ilə seçir. 
Uca Allahın xeyrə razılığı vardır, ancaq şərə isə yoxdur. Xeyri seçən mükafata nail olacaq, 
şəri seçən də cəzaya məruz qalacaqdır. Şərin Uca Allahdan olması insanın hərəkətinin 
meydana gəlməsi üçün Allahın təkvini (yaradıcılıqla bağlı) iradəsinin və yaratmasının 
həyata keçməsi deməkdir. Yəni insan cüzi iradəsi ilə seçib icra edir, Allah-Təala da onu 
yaradır. Bundan əlavə, İslam alimlərinə görə şəri iradə edib onu yaratması onun pis və 
çirkin olması demək deyildir. Lakin insanın şərlə məşğul olması, onu seçib onunla tövsif 
edilməsi isə pis və çirkindir. Məsələn, bir rəssam ustalıqla çirkin bir adam şəkli çəksə, 
onu təqdir etmək və onun peşəkarlığına heyranlığı dilə gətirmək məqsədi ilə “Nə qədər 
də gözəl şəkil çəkib!” deyirlər. Məhz burada şəkli çəkilənin çirkin olması şəklin də çirkin 
olması ilə nəticələnmir. Uca Allah mütləq mənada hikmətli və nizam-intizamlı olan ye-
ganə varlıqdır. Onun şəri yaratmasında bir sıra gizli və açıq hikmətlər var. Canlı ölüdən, 
yaxşı pisdən, xeyir də şərdən ayırd edilsin deyə Allah-Təala əşyanı zidləri ilə yaratmışdır. 
Eyni zamanda insana şər və pis şeylərdən qorunma yollarını göstərmiş, eləcə də ondan 
çəkinmək üçün güc və qüvvət vermişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Uca Allahın 
qüdrəti ilə meydana gələn hər bir işdə ya özümüz, ya başqaları, ya da cəmiyyət üçün 
bilmədiyimiz bir sıra faydalar ola bilər. Bizim şər və ya xeyir olaraq gördüyümüz hər şey 
nəticə etibarı ilə gördüyümüz kimi olmaya bilər. Bir ayədə Uca Allah bununla bağlı belə 
buyurur: “Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey 
sizin üçün zərərli ola bilər. (Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz” (əl-Bəqərə 216).
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Uca Allah Qurani-Kərimdə belə 
buyurur:

“Qullarım məni səndən 
soruşduqlarında (bilsinlər ki) Mən onla-
ra çox yaxınam. Mənə dua edənlərin du-
alarını qəbul edirəm”.(Əl- Bəqərə, 186)

Aləmlərin rəbbi olan Uca Allaha 
həmd-sənalar, Rəsulu Hz. Muhammədə 
salətu-salam olsun.

İlahi rəhmətin müstəsna əsəri olan Hz. 
Muhamməd əleyhissalam bəşəri idraka 
haqqa varmaq üçün hər şeyi incədən-in-
cəyə təlim etmişdir. Haqqa uzanan qulluq 
ipindən qüvvətli şəkildə tutmaq üçün dua 
nemətini, yəni mübarək qəlbi və dili ilə 
Rəbbinə səslənən o yalvarış nidalarını üm-
mətinin qurtuluş sərmayəsi halına gətirmə-
yi bacaran rəhmət peyğəmbərinə ümmət 
olma neməti nemətlərin ən ucasıdır. Dua 
neməti elə mübarək bərəkətdir ki, axirət 
yolçusu olan hər bir insanın əbədiyyət 
cığırını qəlblərin səmimiyyət dərəcəsinə 
uyğun olaraq aydınladacaq qüvvədədir. 
Rəsulullahın qəlbi dərinliklərində ərsəyə 

gələn dua nidaları necə də heyrətverici bir 
üslubda səslənməkdədir:

“Allahım! Səndən  qatından verəcəyin 
elə bir rəhmət istəyirəm ki, onunla qəlbimə 
hidayət, işlərimə nizam, dağınıqlığıma is-
tiqamət, içimə kamil iman, çölümə əmə-
lisaleh, əməllərimə təmizlik və ixlas ver, 
rizana uyğun istiqaməti ilham eylə, ülfət 
edəcəyin dost lütf eylə və məni bütün pis-
liklərdən qoru!

Allahım! Mənə elə bir iman, elə bir 
yəqin ver ki, artıq bir daha küfr ehtimalı 
qalmasın. Elə bir rəhmət ver ki, onunla 
dünya və axirətdə Sənin nəzərində qiymət-
li olan bir mərtəbəyə yetişə bilim”.                

Allah Rəsulunun sünnəsində yer tutan 
dua mədəniyyəti ümmətin qəlblərində və 
dillərində günümüzə qədər həyatını sür-
dürərək onların hər an yardımına yetişən 
bir vasitə olmuşdur. Sizinlə bölüşəcəyim 
hekayə yaşanan bu dua mədəniyyətinin 
nəyə qadir olduğunu bir daha gözlər önün-
də canlandıracaqdır:

Pakistanlı həkim İşan Hüseyni əldə 

 Allah ilə Bəndə
                             Arasında Rabitə

Mübariz ƏLİOĞLU
alioqlumubariz@gmail.com
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etdiyi böyük nailiyyətlərlə əlaqədar bey-
nəlxalq konfransa dəvət almışdı. Təntənəli 
mərasimə hazırlaşan həkim səbirsizlik-
lə bu anı gözləyirdi. Təyyarəsi səmada 
uçarkən qəfil çaxan ildırımlar onu yerə 
enməyə məcbur etdi. Növbəti təyyarə yal-
nız 16 saatdan sonra səmaya qalxacaqdı. 
İşan Hüseyni mərasimə yetişmək üçün 
avtomobillə getməyə qərar verdi. Müəy-
yən qədər yol getdikdən sonra şiddətlənən 
yağış yolları yararsız hala saldı. Əlacsız 
qalan həkim maşından düşərək ətrafa göz 
gəzdirdi. Köhnə bir evdən savayı gözünə 
heç bir tikili sataşmayan Hüseyni bu evə 
pənah gətirməyi qərara aldı. Qapını döyüb 
içəri girərək evin sahibəsindən internet və 
ya telefonu onun ixtiyarına verməyi xahiş 
etdi. Həkimi başdan-ayağa süzən evin sa-
hibəsi olan yaşlı ana ona bunları söylədi: 
“Ay oğul, nə telefon?! Buralarda heç elekt-
rik də yoxdur! Sən gəl bir az istirahət et, 
bir stəkan çay iç, sonra isə nə edəcəyini 
düşünərsən”. Çarəsiz qalan qonaq ananın 
qonaqpərvərliyini bölüşərkən qəribə bir 
mənzərənin şahidi olur. Ana Hüseynini ra-
hatlatdıqdan sonra dərhal namaza durdu və 
ardından da uzun-uzun dua etməyə başladı. 
Bu anda Hüseyninin gözü beşikdə hərəkət-
siz qalan körpəyə sataşdı. Bir yandan da 
indiyə kimi duymadığı həzin və mənalı bir 
yalvarışla Rəbbinə bağlanan ananın nəmli 
gözləri və hüznlü qəlbi ilə söylədiyi duanı 
eşitmə bəxtəvərliyinə nail oldu. Ana bun-
ları söyləyirdi:

“Ey bizim Uca sahibimiz, Sən hər şeyə 
kafisən; bizə mərhəmət eylə! Ey hər şeyə 
qüdrəti yetən Qadir; hər  qüvvətə qalib 
gələn, təkəbbür və zor əhlini dizə gətirən, 
tədbir və təqdirini heç kimsənin geri çevir-
mədiyi, dilədiyini edən Qahir; varlığı, sifə-
ti, isimləri hər şeydə aşikar və apaçıq olan 
Zahir; əsərləri ilə hər şeyin iç üzünü əhatə 
edən Batin; hər şeyi örnəksiz, yoxdan var 
edən Fatir; hər şeyə nüfuz edən, lütf sa-
hibi Lətif; hər şeydən xəbərdar olan Xa-
bir Allahım, uca dərgahına ünvanladığım 
dualarımı qəbul buyur!(Ananın Rəbbi ilə 
olan canlı dua rabitəsinin cazibəsinə təslim 

olmuş Hüseyninin qəlbi indiyədək duy-
madığı, yaşamadığı bir təfəkkür aləminin 
ecazkar təsiri altında şiddətlə döyünməyə 
başlamışdı. Rəbbinin quluna, onun dərd-
lərinə yaxınlıq sədalarını əks etdirən bu 
yalvarışların təməlini təşkil edən mükəm-
məl bir mərhəmət həyəcanı onun mənliyini 
istila etməkdə idi. Ana isə öz duasına da-
vam edirdi.) Ya Rəbbi! Bizləri ən xeyirli 
insanlarla həşr eylə! Əzalarımızla qazana-
cağımız xeyirləri arxamızdan bizlərə varis 
eylə! Bizə zülm edənlərdən intiqamımı-
zı sən al! Xəta və günahlarımızı bağışla! 
Xəstələrimizə şəfa ver! Bizə dinimiz və 
dünyamızla bağlı müsibət vermə! Bizləri 
rəhmətinlə ruziləndir! Sənin mərhəmətin-
dən başqa mərhəmət yoxdur, ey uca Rəb-
bim!”

Artıq bu kasıb komaya ilahi təqdirlə pə-
nah gətirmənin həqiqətini öyrənmə vaxtı 
çatmışdı. Həkim anaya yönələrək soruş-
du: “Anacan, bu körpə kimindir və sən 
niyə bu qədər ağlayaraq dua edirdin?” Ana 
bunları söylədi: “Ay oğul, gördüyün körpə 
həm anadan, həm də atadan yetim qalmış 
nəvəmdir. Ağır xəstəliyə düçar olmuşdur. 
Bölgəmizdə heç bir həkim dərdinə çarə 
tapa bilmədi. İşan Hüseyni adlı bir həkim 
var dedilər, çarəsi onda imiş. Ancaq çox 
uzaq olduğundan onun yanına getməyə gü-
cüm çatmadı. Günlərdir Allaha dua edirəm 
ki, bu körpənin xəstəliyini yüngülləşdir-
sin”.

Göz yaşlarına boğulan həkim Hüseyni 
özünü zorla ələ alaraq ananı ayağa qaldır-
dı: “Qalx, mənim gözəl anam! Allah sənin 
duanı qəbul etmişdir. Sənin duan ildırımlar 
şəklində təyyarəni yerə endirdi; sellər axıt-
dı. Sonunda məni sənə və körpənə yetiş-
dirdi. İşan Hüseyni mənəm. Allah ilə qul 
arasındakı dua rabitəsinin bu ölçüdə möh-
təşəm təcəllisi məni İlahi iradə qarşısında 
misli olmayan təslimiyyət həyəcanına bü-
rüyərək sənin və körpənin hüzuruna gətir-
di”.

Rəbbimiz cümləmizi bu qırılmaz dua 
rabitəsinin həqiqi varisi olma mərtəbəsinə 
layiq etsin! Amin!
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ROBOTLAŞMAYAQ
İnternet... Həyatımızın ayrılmaz bir 

hissəsinə çevrilən bir sahədir, internet. 
Uzun zamandır qələmə almaq istədi-

yim bir yazını sizə təqdim etmək, başıma gələn 
maraqlı bir hadisə ilə söhbətin məğzini açmaq 
istəyirəm:

Deməli, uzun zaman görmədiyim bir dos-
tum mənə zəng edib görüşmək istədiyini dedi. 
Təbii ki, buna çox sevindim və yer təyin edib 
çay süfrəsi ətrafında görüşdük. Bir az hal-əh-
val tutduqdan sonra ortaya sakitlik çökdü. Axı 
mən bu insanı düz beş ildir görmürdüm, danı-
şılası çox şey vardı və buna rəğmən biz heç nə 
danışmırdıq. Telefona elə başı qarışmışdı ki, 
yanımıza iki nəfərin də sonradan  gəlməyinə 
baxmayaraq, heç fərqində belə olmadı. Bir 
xeyli vaxt oturduqdan sonra sağollaşıb ayrıl-
dıq.

Az-çox belə hallara hər gün rast gəlmək 
olur və belə hallar getdikcə artmaqda davam 
edir. Buradakı əsas problemin nədən qaynaq-
landığını araşdırmaq qərarına gəldim və mü-
şahidələrə başladım. Gün ərzində telefondan 
və ya internetdən istifadə edən insanları seyr 
etdim. Telefona başı qarışaraq özünü unudub 
kimə və nəyəsə dəyən insanları, demək olar 
ki, çox gördüm və əslində buna hər yerdə, hər 
birimiz rast gəlirik. Bəlkə, bizə gülməli bir hal 
kimi gəlir, amma bu, qorxulacaq bir haldır, əs-
lində. İnsanlar robotlaşır! Telefonlar və ya hər 
hansı bir internet vasitəsi insanı öz ağuşuna 
alaraq özündən asılı vəziyyətə salır. Şüuraltı 
təsirlər meydana gətirir və insanın iradəsini qı-
raraq özündən asılı vəziyyətə salır.

İnternetin meydana çıxması ilə köhnə bilik 
əldəetmə prosesi tamamilə yeni proseslə əvəz-
ləndi. Hər şey asanlaşdı və istədiyin məlumatı 
bir andaca əldə etmək daha da asanlaşdı. Sosi-
al şəbəkələr, oyunlar və s. Gündəlik həyatımız 
artıq bunlar üzərində qurulub. Bu yaxınlarda 
bir videoda internetin və kompüterin yaratdığı 

fəsadlar barədə bir süjetə baxmışdım. Orada 
marağımı çəkən çox önəmli bir məqam olmuş-
du. Valideynin diqqətsizliyi nəticəsində bir 
uşaq bir gün ərzində ac-susuz kompüter qarşı-
sında oyun oynamış və özünü o qədər oyunun 
içərisində hiss etmişdi ki, stressdən həyatını 
itirmişdi. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz 
ondan faydalandığımızı sanırıq, lakin o, bizi 
öz içində həbs edir. Çox primitiv məsələni də 
qeyd etmək istəyirəm; əksəriyyətimizin evin-
dəki körpə uşaqlara fikir versək görərik ki, əl-
lərində bütün günü telefon, tablet və s.  bunun 
kimi vasitələr olur. Müasir uşaqların, demək 
olar ki, oyuncağı bunlardır. Əslində öz övlad-
larımızın psixoloji problemlərini elə özümüz 
yaradırıq, aludə edirik. Uşaq ağlayanda əlinə 
telefon veririk, tablet veririk, oyuncaq əvəzinə. 
Buna görə də uşağın maraq dairəsi bu yöndə 
istiqamətlənir və psixoloji fəsadlar əmələ gə-
tirir.

Mənim fikrim əslində interneti və ya kom-
püter vasitələrini pisləmək deyil. Sadəcə alu-
dəçisi olmamağa diqqət yetirək deyə fikrimi 
dilə gətirmək istədim. İnternet dünyanın bü-
tün ölkələrində, demək olar ki, yayılıb və il-
dən-ilə artmaqda davam edir. Dünyanın istə-
nilən nöqtəsində bu vasitədən istifadə olunur 
və insanlar onunla sürətli əlaqə yaradır, oyun-
lar oynayır və istədikləri məlumatı rahat əldə 
edirlər. Təbii ki, bunun bizə faydaları əvəze-
dilməzdir. Cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsinə 
çevrilən internet şəbəkəsinin fəsadlara gətirib 
çıxarmaması üçün bir sıra mühüm addımların 
atılmasına ehtiyac var. Buna görə də heç bir 
zaman şüurumuzu kompüterə təslim etmədən, 
ehtiyacımızı təsbit edərək, bunu ödəyəcək qə-
dər ondan istifadə etməyə özümüzü şərtləndir-
mək məcburiyyətindəyik. Biz ona deyil, o bizə 
nəzarət etməyə başlayarsa, o zaman bu, doğru 
istiqamətdə getmirik deməkdir.

Özümüzü robotlaşdırmayaq!

Firdovsli HƏSƏNOV


