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Məlum olduğu kimi, İslam alə mində xüsusi yeri 
olan, fəzilət və rəhmət mövsümü sayılan “üç ay-
lar”ı bu il yanvar ayında qarşılayırıq. Nafilə iba-

dətlərin artırıldığı belə bir gözəl mövsüm həm bizə qulluq təlimi, 
həm də günahlardan təmizlənərək yüksək dərəcələr əldə etmə 
fürsətidir. “Uğur” jurnalı olaraq bu sayımızı üç ayların – Rəcəb, 
Şaban və Ramazanın fəzilətinə, bu mövsümdə olan mübarək ge-
cələrə, eləcə də İslam dinində gecələri əhya etməyin önəminə həsr 
etdik.

Bu sayımızda “Fəzilət və Məğfirət Ayları” yazısında bu ay-
lardakı dəyərli anlardanbəhs etdik. “Gecələr gündüz olmadan” 
yazısı ilə gecələrin əhəmiy yətindən, müsəlmanın gecə həyatı-
nın nə cür olmalı olduğundan yazdıq. “Üç aylar” məqaləsində 
Rəcəb, Şaban və Ramazanın fəzilətindən söz açdıq. Mübarək 
mövsümün ilk dayanacağı deyə biləcəyimiz “Rəğaib qəndili”ni 
və bu gecənin bizə vermək istədiyi mesajın nə olduğunu oxu-
yacaqsınız. Müsəlman gecəsini tamamən yuxuda keçirən insan 
deyil. Onun üçün gecə demək eyni zamanda təhəccüdlə keçən 
zaman dilimidir. Təhəccüd namazının fəzilətini və faydalarını 
izah edən eyniadlı məqaləni də bu sayımızda oxucuya təqdim 
edirik. Bildiyimiz kimi, Rəcəb ayı içərisində Hz. Peyğəmbərin 
merac gecəsi yer alır. Nədir merac? Merac mənəvi iqlimdə yük-
səlməkdir. Elə isə sizi “Sən də yük səl” yazısını oxumağa dəvət 
edirik. Meracın ildönümü olan 27 Rəcəb tarixi eyni zamanda 
İslam dünyasının paytaxt şəhərlərindən olan Qüdsi-Şərifin Sə-
lahəddin Əyyubi tərəfindən xaçlılardan azad olunduğu gündür. 
“Qüdsdə merac sevinci” məhz həmin xatirələri təzələyir. Üç 
ayların gəlişi ilə əlaqədar Hz. Peyğəmbərin hamıya məlum məş-
hur duası var: “Allahım, Rəcəb və Şabanı bizə bərəkətli qıl və 
bizi Ramazana qovuşdur!”. Buradan anladığımız kimi, Rəcəb 
və Şaban bir mənada üç ayların şahı Ramazana xüsusi hazırlıq 
mərhələsidir. Elə isə sizi “Ramazana doğru” adlı məqaləmizi 
oxumağa  səsləyirik. Hansi Vəziyyətlərdə Orucumuz Pozulmaz 
yazısında isə orucu pozan və pozmayan halları sizlərə təqdim 
edirik. 

“Qurtuluş Gecəsi” yazısı ilə qədr gecəsinin necə bir nemət 
olduğuna və bu anın dəyərləndirilməsinin lazımlılığına diqqət 
çəkməyə çalışdıq. 

Möhtərəm ustadımız Osman Nuri Topbaş əfəndinin qələ-
mindən sizlərə bu sayımızda “Ramazanı-Şərif İqlimində Ya-
şamaq” yazısını təqdim edirik.  

Sözü çox uzatmadan sizi bir-birindən maraqlı məqalələri 
oxumağa dəvət edirik.
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Hər bir dinin və inancın mü-
barək və müqəddəs saydığı 
özünəməxsus günləri, ge-

cələri və ayları vardır. Hətta bu günlərə 
və gecələrə aid ibadət şəkilləri də yer al-
maqdadır. İslam dinində də digər zaman-
lardan fərqlənən mübarək və müqəddəs 
günlər, gecələr və aylar vardır. Bu gün-
lərin və gecələrin bir çoxu isə Mübarək 
üç aylar dediyimiz hicri-qəməri təqvim-
lə Rəcəb, Şaban və Ramazan aylarının 
içərisində yer almaqdadır. 

Bu üç aylar müsəlmanlara dini his-
siyat və ibadət iqlimində gündəlik hə-
yatlarını sorğulama, yeniləmə və zən-
ginləşdirmə fürsəti verməkdədir. Üç ay-
ların fəzilətinə dair Hz. Peyğəmbərdən 
nəql edilən rəvayətlərlə birlikdə dini 
mədəniyyətdə mübarək sayılıb, qeyd 

olunan Rəğaib, Merac, Bəraət və Qədr 
gecələrinin bu aylarda olması üç ayla-
ra ayrı bir əhəmiyyət verilməsinə, iba-
dət, dua, zikr və xeyirli işlərlə daha çox 
məşğul olunaraq dini həssaslığın daha 
sıx olaraq yaşanmasına zəmin hazırla-
mışdır.

Rəcəb, Şaban və Ramazan aylarının 
fəziləti Rəsulu Əkrəmin rəcəb ayı gir-
diyində “Allahım, Rəcəb və Şabanı bizə 
mübarək et və bizi Ramazana çatdır!” 
hədisindən də bəlli olmaqdadır.

Rəcəb ayı İslam dini gəlmədən əvvəl 
də ərəblər arasında hörmət və ehtiram 
göstərilən aylardan idi. Bu ayda qə-
bilələr arasında savaş, soyğun və digər 
cinayətlər işlənməzdi. İslamın gəlmə-
siylə də Rəcəb ayı özünəməxsus ehtira-
ma layiq görülmüş və haram aylardan 

Hacı Bəkiroğlu
hacihaciyev@hotmail.com

 FƏZİLƏT VƏ MƏĞFİRƏT
AYLARI

 Bu üç aylar müsəlmanlara dini hissiyat
 və ibadət iqlimində gündəlik həyatlarını
 sorğulama, yeniləmə və zənginləşdirmə
 fürsəti verməkdədir. Üç ayların fəzilətinə
 dair Hz. Peyğəmbərdən nəql edilən
 rəvayətlərlə birlikdə dini mədəniyyətdə
 mübarək sayılıb, qeyd olunan Rəğaib,
 Merac, Bəraət və Qədr gecələrinin
 bu aylarda olması üç aylara ayrı bir
 əhəmiyyət verilməsinə, ibadət, dua,
 zikr və xeyirli işlərlə daha çox məşğul
 olunaraq dini həssaslığın daha sıx olaraq
yaşanmasına zəmin hazırlamışdır.
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qəbul edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər bu 
ayların haram aylardan olduğunu bir hə-
disində belə ifadə etmişdir: “... il on iki 
aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. 
Üçü arxa-arxaya gəlir. Bunlar Zilqadə, 
Zilhiccə və Məhərrəm aylarıdır. Dör-
düncüsü də Cəmaziyəl-axir ilə Şaban 
ayı arasındakı Rəcəb ayıdır.” (Buxari, 
Təfsir 9) 

Mübarək gecələrin ilki olan Rəğa-
ib qəndili Rəcəb ayının ilk 
cümə gecəsindədir. Bu gecə 
Uca Allahın qullarına bol-
bol hədiyyələr verdiyi, az 
ibadətlərinə qarşılıq çox əcr 
verdiyi bir rəğbət gecəsidir. 
Rəğaib qəndili günahlar-
dan təmizlənmə və nurlanıb 
paklanma üçün bir fürsət-
dir. Susuzluqdan qurumuş 
və çatlamış torpaqlar üçün 
su nəyi ifadə edirsə, Möv-
laya aşiq könüllər və saleh 
əməldən məhrum olanlar 
üçün də bu gecə odur. Rə-
ğaib qəndili, Rəcəb ayında-
kı Merac, Şaban ayındakı 
Bəraət qəndilləri, Ramazan 
ayını, Ramazan ayı içərisin-
dəki Qədr gecəsini, Ramazan və Qur-
ban bayramlarını müjdələyən mübarək 
bir gecədir.

Son zamanlarda insanlar dini yaşantı-
larını arxa plana ataraq əsasən dolanma 
dərdinə düşərək dünyəvi nemətlərə tərəf 
yön almaqdadırlar. İnsanların Allaha 
tərəf yönəlmələrində, etdikləri günah-
lardan tövbə etmələrində və ibadətləri-
ni artırmalarında Rəcəb ayı və Rəğaib 
qəndili bir fürsətdir. Çünki bu günlər-
dən etibarən mənəvi təmizlik mövsümü 

deyə tərif verdiyimiz üç aylar başlayır. 
Rəcəb ayı və Rəğaib gecəsi həm də mü-
barək Ramazan ayına bir hazırlığın baş-
lamasının ilk günləridir.

Dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə ya-
şayan müsəlmanlar da Ramazana hazır-
lıqları məhz Rəcəb ayından başlayırlar. 
Bu ayda nafilə oruc tutub, zikrlər edib, 
nafilə namazlarının sayını artırırlar.

Rəcəb ayı içərisində olan bir başqa 
mübarək gecə də Merac 
gecəsidir. Merac gecəsi 
Allahın sevimli Peyğəm-
bərimiz Hz. Məhəmmədi 
(s.ə.s.) Məkkədəki Məscidi 
Haramdan, Qüdsdəki Məs-
cidi Əqsaya apardığı (isra, 
1) və oradan da göylərə 
yüksəltdiyi gecədir. Me-
rac gecəsi Cənabı Haqqın 
Hz. Peyğəmbərə böyük 
həqiqətlərin ilahi sirlərini 
göstərdiyi, vasitələri qal-
dıraraq ilahi vəhyə həm-
söhbət etdiyi, öz ayələrini 
və kainatın sirlərini seyr 
etdirdiyi, möminlərə na-
mazın fərz qılındığı və biz 

müsəlmanlar üçün də ilahi lütflərlə dolu 
olan bir gecədir. Bu gecəni hər kəs na-
filə namaz qılaraq, dua və zikr edərək, 
Quran oxuyaraq keçirə bilər.

Qısacası, bu günlərdə nəfslər hesaba 
çəkilməli, ana sərmayəmiz olan ömü-
rümüzü harada və necə keçirdiyimiz 
nəzərdən keçirilməli, əməl dəftərimizə 
nələrin yazıldığı, Məhşər günü qurula-
caq böyük divanın tək hakimi Uca Al-
lahın (c.c.) haqqımızda necə bir hökm 
verəcəyi düşünülməlidir.

 Son zamanlarda insanlar
 dini yaşantılarını arxa
plana ataraq əsasən do-
 lanma dərdinə düşərək
 dünyəvi nemətlərə tərəf

yön almaqdadırlar. İn-
 sanların Allaha tərəf

 yönəlmələrində, etdikləri
günahlardan tövbə et-

mələrində və ibadətləri-
 ni artırmalarında Rəcəb
 ayı və Rəğaib qəndili bir
fürsətdir. Çünki bu gün-
 lərdən etibarən mənəvi
 təmizlik mövsümü deyə
 tərif verdiyimiz üç aylar

başlayır
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Nurlan MƏMMƏDZADƏ 
nmemmedzade@gmail.com

İnsan oğlu müəyyən bir zaman 
dilimində həyat sürür. Həyat 
sürdüyümüz və ömür adlandır-

dığımız bu zaman diliminin də bizə 
görə bölünən müəyyən zaman dilimləri 
var: səhər, günorta, gündüz, gecə, gün, 
həftə, ay, il və s. Bu zaman bölgümüz-
də, bəlkə də, ən mühüm nüans gün an-
layışımızda gizlidir. Çünki saniyələrin 
dəqiqəni, dəqiqələrin saatı tamamla-
dığı bu dövriyyə gün ilə tamamlanır. 
Kiçik zaman vahidləri nisbətən böyük 
olan 24 saatlıq günü - sutkanı mey-
dana gətirir. Günlərsə həftələr, aylar, 
illər olaraq ömür səhifələrini doldu-
rur. Tez-tez işlətdiyimiz “ömürdən bir 
gün”, “fələkdən bir gün”, “ömür bir 
gündür, o da bu gündür”, “filan yaşdan 
gün aldı”, kimi deyimlər günün əhə-
miyyətini və zaman dövriyyəmizdəki 
mühüm yerini göstərir. Əlbəttə ki, bu 
bir gün də gecə və gündüzdən ibarət-
dir. Allah-Təala Qurani-Kərimin bir 
çox ayəsində gecə və gündüzü yarat-
masının hikmətlərinə diqqət çəkir. İlk 
növbədə bir-birini tamamlayan bu iki 
zaman diliminin bariz xüsusiyyəti isə 

gündüzün məişət təmini üçün əlverişli 
olması, gecəninsə istirahət, dincəlmə 
vasitəsi olduğudur. Gündüz hər şeyin 
açıq-aydın gün üzünə çıxdığı, gecə 
isə hər şeyin üzərinə qara bir örtünün 
çəkildiyi sirli məqamdır. Ən əsası isə 
odur ki, Yaradan həm gecəyə, həm də 
gündüzə and içərək hər ikisinin insan 
həyatındakı dəyərinə diqqət çəkir.

Bir müsəlman üçün gündüz və ge-
cənin müəyyən saatlarında əda edəcəyi 
fərz namazlar vardır. Ramazan ayı ər-
zində oruc tutmaq üçün də gündüz və 
gecənin müəyyən vaxtları mühüm rol 
oynayır. Həcc ibadəti əsnasında şeyta-
nın Minada məhz günəş çıxdıqdan son-
ra, yəni gündüz daşlanması, gecəninsə 
Müzdəlifədə keçirilməsi əbəs yerə de-
yil. Deməli, əlimizdə bir gündüz, bir 
gecə var. Allahın rizasını qazanmamız 
üçün səy göstərəcəyimiz zaman dilimi 
bu ikisindən ibarətdir. Gündüzümüz 
qədər gecəmiz də dəyərlidir. Allah 
dostlarından Bəyazid Bəstami həz-
rətləri boş yerə deməyib ki: “Gecələr 
mənim üçün gündüz olmadan heç bir 

Gecələr gündüz olmadan

Doldur o şərabdan, yenə doldur, yenə bir sun!
Dursun gecə, ey dost, onu durdur, nə olursun!

Vur uyqumu zəncirlərə vur, keçməsin anlar,
Varmaz gecənin fərqinə, varmaz uyuyanlar!

Mövlana Cəlaləddin Rumi



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru 7UĞURyanvar-fevral 2023

sirdən agah olmadım”.
Qüdsi hədislərin birində belə bu-

yurulur: “Kim mənim dostuma düş-
mənlik edərsə, mən ona qarşı hərb 
elan edərəm. Qulum ona əmr etdiyim 
fərzlərdən daha sevimli bir əməllə 
mənə yaxınlaşa bilməz. Qulum (fərz-
lərə əlavə olaraq) nafilə ibadətlərlə də 
durmadan mənə yaxınlaşarsa, mən onu 
sevərəm. Qulumu sevdikdə isə (sanki) 
eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və 
yeriyən ayağı olaram. Məndən bir şey 
istəsə, mütləq verərəm, mənə sığınsa, 
onu qoruyaram”. (Buxari, Riqaq, 38) 
Bu hədisi-şərif çərçivəsində nafilə iba-
dətləri dəyərləndirərkən gecə 
qılınan təhəccüd nama-
zının xüsusi bir yeri-
nin olduğunu vur-
ğulamaq lazımdır. 
Gecənin əhya edil-
məsinin ən gözəl 
yolu olan təhəccüd 
namazının nə qədər 
əhəmiyyətli olduğu-
nu Hz. Peyğəmbərə 
ilahi təlimat olan 
“Gecənin bir vax-
tı oyanıb sənə xas 
olan əlavə namazı 
(təhəccüd namazı-
nı) qıl! Ola bilsin 
ki, Rəbbin səni tə-
rifə layiq bir məqama 
ucaltsın” (əl-İsra, 79) ayə-
sində görmək mümkündür. Ümumiy-
yətlə, bütün peyğəmbərlərin və Allah 
dostlarının həyatına baxdığımız zaman 
gecələri mütləq surətdə ibadətlə keçir-
diklərinə şahid oluruq. Hz. Peyğəmbə-
rin çox sevdiyi səhabəsi Abdullah bin 
Ömər haqda “Abdullah necə də gözəl 
adamdır, bir də gecələr namaz qılsa lap 
yaxşı olar” ifadəsi kamil insan olmaq 
yolunda gecə namazlarının, yəni gecə-
ni ibadətlə keçirməyin əvəzsiz vasitə 
olduğunu bildirir.

Gecələri əhya etməkdən söz açarkən 
bu günlərdə gəlişini qeyd etdiyimiz 
“üç aylar” mövsümünü də xüsusi vur-
ğulamaq lazımdır. Çünki İslam aləmin-
də “üç aylar” adlandırılan və müstəsna 
fəzilətlərlə dolu olan Rəcəb, Şaban və 
Ramazan mövsümü savab dəftərimi-
zi dolduracağımız ələdüşməz fürsət 
məqamıdır. Allah-Təalanın biz bən-
dələrinə ilahi lütfünün gərəyi olaraq 
hər il yaşatdığı bu üç ayı gözəl dəyər-
ləndirərək ondan istifadə etməksə bi-
zim öz əlimizdədir. Unutmamaq lazım-
dır ki, Həzrət Peyğəmbərin mübarək 

Meracının, hədisi-şəriflərində fə-
zilətindən söz açdığı Bəraət 

gecəsinin, Qurani-Kə-
rimin nazil olduğu 
Qədr gecəsinin yer 
aldığı bu üç aylarda 
Allahın rəhmət və 
bərəkəti sərhəd tanı-
maz. Bəlkə işlənən 
kiçik bir əməlin qar-
şılığının yüzlərlə, 
minlərlə misli ilə 
dəyərləndir i ldiyini 
düşünərək bu mü-
barək üç ayların ge-
cələrini əhya etmək 
əməl dəftərimizi bol 

savab və həsənatla dol-
duracaqdır. Məhz bu gecələ-

ri Quran tilavəti, təhəccüd nama-
zı, zikr və təfəkkürlə keçirərək eyni 
zamanda ömrümüzün geri qalan digər 
günlərini də necə əhya edəcəyimi-
zin təlimini yaşamış olacağıq. Həzrət 
Peyğəmbər (s.ə.s) hədisi-şərifində cən-
nətə girməyin yollarını belə göstərir: 
“Ey insanlar! Salamı yayın, yemək ye-
dirin, qohumlarınızla əlaqənizi davam 
etdirin. İnsanlar yuxuda olarkən namaz 
qılın. Bu sayədə sağ-salamat cənnətə 
girərsiniz”. (Tirmizi, Qiyamət, 42)

 Əlimizdə bir gündüz, bir
gecə var. Allahın riza-

 sını qazanmamız üçün
səy göstərəcəyimiz za-
 man dilimi bu ikisindən
 ibarətdir. Gündüzümüz

qədər gecəmiz də dəyər-
 lidir. Allah dostlarından

Bəyazid Bəstami həz-
 rətləri boş yerə deməyib
 ki: “Gecələr mənim üçün
 gündüz olmadan heç bir

sirdən agah olmadım”.
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Üç 
Aylar

 Hesab gününə ən
gözəl hazırlıq çalışma-
ları bu aylardan başla-
 yır. Sanki Rəbbimiz bu
aylar ilə bizi motivasi-

 ya edir və həqiqətən
 istifadə edənlər

həyatlarındakı dəyi-
 şikliyi çox rahatlıqla

 müşahidə edə bilirlər.
 Hesab gününə inanan
 mömin Allah-Təalanın

 hüzuruna hesabsız,
 mühasibəsiz çıxmaz,

.çıxmamalıdır

“Allahım! Rəcəb və Şaban aylarını 
bizim üçün mübarək (bərəkətli) elə, bizi 
Ramazana qovuşdur”.

Sevimli Peyğəmbərimizin (s.ə.s) bu 
mübarək duası ilə yola çıxırıq. Hədəfi-
miz Ramazan ayıdır. Bu ayların fəzilət 
və hikmətlərini bildiyimiz üçün, bun-
lardan məhrum qalmaq istəmirik. Bir 
səfərdir, üç aylar. Ömrün hər ilində ya-
şanan, məna aləminə aparan bir səfər. 
Hər gecədə, hər həftədə Allah-Təalanın 
qullarına ikram və ehsanları vardır. İl 
ərzində də “üç aylar” eyni şəkildə bol 
bərəkət və savabların müşahidə zaman-
larıdır. İçərisində mübarək gecələrin 
olduğu, müxtəlif hikmətlərin yaşandığı 
bu zaman kəsiyini qəflət və boşluqlar-
la keçirmək kiçik bir ömür üçün böyük 
itki deməkdir.

Ramazana doğru gedən elə bir yol ki, 
o yolun sonunda çox qiymətli bir gecə 
və böyük bir bayram vardır. Əvvəlin-
dəki bu mübarək günlər bizim üçün bir 
məşq və hazırlıq  zamanıdır. İstər ara-sı-
ra oruc məşğələsi, istər gecə ibadətləri, 

istər Qurani-Kərim tilavətinin kamil-
ləşdirilməsi və zikrlərin qəlblərimizə 
təsiri, istərsə də bu mövsümdə çoxalan 
yardımlaşma duyğuları, sədəqə və zəkat 
hesablamaları; günləri faydalı keçir-
məyə xidmət edən bütün bu təmrinlər 
Allaha gedən yolda ruhun incəlməsi və 
dünyadan bir az sıyrılaraq dincəlməsi 
üçün əsl fürsətdir. Çünki Ramazana nə 
qədər kamil bir mənəvi haləti-ruhiyyə 
ilə qovuşsaq, hikmətindən və fəzilətlə-
rindən bir o qədər istifadə etmək imka-
nımız olacaqdır.

Bu mübarək aylardakı yaşayışımız 
digər aylardan, əlbəttə ki, fərqli olacaq-
dır. Hz.Peyğəmbər (s.ə.s) və əshabının 
bu zamanlardakı yaşayışlarına baxdı-
ğımız zaman ibadət şövqünün artışını, 
Quran ilə daha çox həmhal olduqla-
rını, yoxsullara sədəqələrin daha çox 
yönləndirildiyini görürük. Digər aylara 
nisbətlə oruclarında artış olduğu da rə-
vayətlərdə bildirilməkdədir. Bu səbəblə 
həyatımızda bəzən sürətlənmələr, iba-
dət və itaət yönündə ciddi səylər ol-

Müşfiq NƏCƏFOV
muhibbulquran@yandex.ru
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malı, oturmuş vəziyyətdəyiksə ayağa 
qalxmalı, yeriyiriksə sanki sürətlənərək 
qaçmalıyıq. Çünki müsəlmana oturmaq, 
yavaşlamaq, yerində saymaq, tənbəllik 
yaraşmaz. Allahın bunda rizası yoxdur. 
Hesab gününə ən gözəl hazırlıq çalış-
maları bu aylardan başlayır. Sanki Rəb-
bimiz bu aylar ilə bizi motivasiya edir 
və həqiqətən istifadə edənlər həyatla-
rındakı dəyişikliyi çox rahatlıqla müşa-
hidə edə bilirlər. Hesab gününə inanan 
mömin Allah-Təalanın hüzuruna hesab-
sız, mühasibəsiz çıxmaz, çıxmamalıdır.

Hərdən dünya məşğələlərindən vü-
cudumuz yorğun və halsız qalır. Tex-
nologiyanın çoxalması və irəliləməsinə 
baxmayaraq bolluğa alışan insan oğlu 
ruhi və mənəvi cəhətdən daha çox böh-
ran yaşamağa başlayır. Günah yükləri 
də bu yorğunluğu artırmaqdadır. Elə bu 
mübarək üç aylar vücudumuzun iba-
dətlə, qəlbin də Allah ilə olan irtibatı 
sayəsində dinc və zində qalacağı za-
manlardır.  Fərzlərə belə ciddiyyətsiz 
yanaşıldığı zəmanəmizdə sünnələrə, na-
filə ibadətlərə əhəmiyyət verərək Alla-
ha olan qulluq şövqümüzü artıra bilərik.

Şübhəsiz ki, mömin olaraq həmişə 
ətrafımıza faydalı olmağa çalışmışıq. 
İndi isə özümüzə də faydalı olma zama-
nıdır. Gözümüzü, dilimizi, qulaqlarımı-
zı maddi dünyadan bir az da olsa sıyı-
raraq qəlb dünyamıza, daxili aləmimizə 
yönələ və mənəvi istiqamətdə yol qət 
edə, dərəcələr əldə edə bilərik.

Hədisi-şərifdə belə buyurulur: “Rə-
cəb Allahın ayı, Şaban mənim ayım, 
Ramazan isə ümmətimin ayıdır”. (Kən-
zül-Ümmal, XII/310)

Başqa bir rəvayətdə isə buna bənzər 
bir ifadə ilə belə buyurulmaqdadır: “Ra-
mazan Allahın ayı, Şaban mənim ayım-
dır. Şaban təmizləyər, Ramazan kəffarə 
olar”. (Kənzül-Ümmal, XIII/466)

Aylar haqqında bu ifadələr bizə Al-
lahın rizasını necə qazana biləcəyimi-
zi göstərmək üçündür. Əlbəttə, Allahın 
ayında Allah üçün daha çox qulluq edə-

cəyik, Peyğəmbərimizin (s.ə.s) ayında 
ona layiq ümmət olmağa çalışacaq, üm-
mətin ayında isə yenə ümmətin faydası 
üçün əmək sərf edəcəyik. Bəlkə də, bu 
sayədə Allahın sevdiyi qullardan olma 
şərəfini əldə edə bilərik.

Adətlərdən gələn bayramlarda sinə-
mizdə bir həyəcan olur. Bu həyəcan 
sadəcə günün, fəslin, ilin dəyişməsi 
ilə sönür. Çünki içində ibadət həyəcanı 
yoxdur. Sanki məhz bəzəkli süfrələr, şə-
killər, yemək növləri ilə bir yarış mey-
dana gəlməkdədir. Bütün bunlar bitdi-
yi zaman elə bil heç biri olmamış kimi 
normal həyata davam edirik. Ancaq üç 
aylar və bu kimi mənəvi zaman dilimlə-
ri ibadətin yüksək ölçülər qazandırdığı 
bərəkətli anlardır. Gəlişi ilə bərəkətini 
seyr edirik, içində ikən ruh aləmimizi 
dirçəldirik, getdikdən sonra isə mənəvi 
həzzinin həsrətini çəkir, qazandırdığı 
gözəl xislətlər ilə şəxsiyyətimizi forma-
laşdırırıq. Və bu hal uzun müddət bizi 
ruhən qidalandırır.

Bu bərəkətli vaxtlarda ibadətlərin 
məna qazanması üçün onların çoxaldıl-
ması, keyfiyyətinin artırılması, qiyam, 
rüku və səcdələrin dərin təfəkkür iqli-
mində yaşanması vacibdir.

Üç ayların bütün İslam aləmi, elə-
cə də xalqımız üçün xeyirlərə vəsilə 
olmasını diləyirik!..
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Zaman məfhumuna dinimizdə bö-
yük əhəmiyyət verilməkdədir. 
Hətta Qurani-Kərimdə “Əsr” 

(zaman) adında müstəqil bir surə vardır. 
Allah-Təala zamana, vaxta and içərək in-
sanların vəziyyəti haqqında məlumat verir. 
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimə 
nəzər yetirdikdə Allah-Təalanın 
üzərinə and verdiyi nadir 
şeylərin olduğunu görə-
rik. Bu da üzərinə and 
verilən şeylərin 
qiymət və dəyə-
rindən xəbər ver-
məkdədir. Məhz zaman, 
Allah qatında qiyməti və 
dəyəri uca, insanlar üçün də 
əvəzolunmaz və bahabiçilməz bir 
nemətdir.

Zamanlar içində elə bir zaman və məqam-
lar var ki, onların dəyər və qiyməti digərlə-
rindən daha fəzilətlidir. Məsələn, aylardan 
üç aylar və Məhərrəm, günlərdən cümə, 
gecələrdən Qədr və digər mübarək gecələr. 
Məhz belə mübarək gün və gecələrdən biri 

də Rəğaib gecəsidir.
Mübarək üç aylar başladıqda ilk əhya ge-

cəsi olan Rəğaib gecəsinin feyz və bərəkə-
tindən istifadə etmək fürsəti önümüzə çıxır. 
Rəğaib qəndili üç ayların başlanğıcı olan 
Rəcəb ayının ilk cümə axşamında əhya 

edilən bir gecədir.
Rəğaib, ərəbcə bir kəlmə olub 

“rəğabə” kökündən gəl-
məkdədir. “Rəğabə” hər 

hansı bir şeyi istəmək, 
arzulamaq, rəğ-
bət göstərərək ona 

qarşı meyil etmək və 
onu əldə etmək üçün ça-

lışmaq mənalarına gəlir.
Rəğaib kəlməsi bu şəkli ilə 

(Rəğaib gecəsi mənasında) Qura-
ni-Kərimdə keçməmiş, ancaq bu sözdən 

meydana gələn müxtəlif sözlər Qurani-Kə-
rimdə səkkiz yerdə keçməklə “rəğabə”ni 
(meyil etmək, istəmək) ifadə edən məna 
üçün işlədilmişdir.

Dini termin olaraq Rəğaib İslam aləmin-
də hörmətlə yad edilən, dəyər verilən beş 

RƏĞAIB QƏNDILI

Həzi ASLANOV
aslanovhezi@hotmail.com
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mübarək gecədən biridir. Hicri təqvimə görə 
yeddinci ay olan Rəcəb ayının  ilk cümə ge-
cəsi qeyd edilən bu gecə müsəlmanlar 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Ariflər Rəğaibi rəhmət, fəzilət 
və bərəkətin ruhlara düşən 
ilk çilləsi adlandıraraq, 
ruha baharın gəlmə za-
manı kimi tərənnüm 
etmişlər. Bu gecəni 
və müstəsna zama-
nı qiymətləndirmək, 
onun feyz və bərəkətin-
dən istifadə etmək müsəl-
manlar üçün mənəvi bir für-
sət olmuşdur.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
dinimizdə sırf bu gecəyə xas xüsusi bir 
ibadət şəkli yoxdur. Bu gecəni nafilə ibadət-
lərlə, qəza namazları, Quran tilavəti, salavat 
və zikrlə keçirmək daha yaxşı və fəzilətli 
davranış olar. Dünyamızın yanlışa meyl et-
diyi, pisliyin, yalanın, qul haqqı yeməyin, 
zəifləri əzməyin fərasət sayıldığı, bunları et-
məyənlərin gücsüz, bacarıqsız və fərasətsiz 
kimi görüldüyü bir zamanda doğruya, hala-
la, haqqa, ədalətə və mərdliyə rəğbət etmək 
ən böyük qazancımızdır. Hamının etdiyinə 
deyil, Haqqın dediyinə rəğbət etmək insan-
lığımız və islamlığımız üçün ən əhəmiyyətli 
məsələlərdəndir.

Məhz bu cür müqəddəs gün və gecələrdə 
nəfs mühasibəsi aparmalı, “mən kiməm?”, 
“nə üçün yaradılmışam?”, “Rəbbimin bu-
yurduğu yol ilə gedirəmmi?”, “insanlığa, 
ölkəmə, xalqıma və müsəlmanlara hansı xid-
mət və yaxşılıqlarım var” və s. kimi suallarla 
müsəlmanın qulluq həyatında olması lazım 
olanları yoxlamalıyıq.

Nəfs mühasibəsi varlığımızın və şəxsiyyə-
timizin əsasını təşkil edən əxlaqi dəyərləri-

mizi itirmə təhlükəsinə qarşı ən yaxşı yoldur. 
İnancımızın bizə təkidlə vurğuladığı bu yolu 

tərk və ya ehmal etmək varlığımızı dəyər-
sizləşdirər. İnsan varlığının dəyərsiz-

ləşməsi isə həm mənəvi yöndən, 
həm də düzgün bir həyat tərzi 

baxımından nizamın pozul-
masına gətirib çıxardar.

Bu mənada Rəğaib 
qəndili yaxşını arzu 
etmək və yaxşı ol-

maq yolunda şəxsiyyə-
timizdə yenilənmə edərək 

bu yöndəki nöqsanlarımızı 
düzəltmək və aradan qaldır-

maq üçün gözəl bir vəsilə ola 
bilər. İlahi rizanın əldə edilməsi üçün 

bəxş edilmiş fürsətlərə rəğbətlə yanaşmaq, 
belə fürsət anlarının mənəvi ab-havasından 
istifadə edərək qəlbimizi saflaşdırmaq, təq-
va yönündə irəliləmək və əldə edilən mənəvi 
duyğuları ilin bütün günlərində davam etdir-
məyə çalışmaq hər bir müsəlman üçün həyat 
qayəsi olmalıdır.

Bir gün Həzrət Ömər (r.a) Ubey bin Kab-
dan (r.a) “təqva”nın nə olduğunu soruşur. 
Ubey (r.a) ona:

- Sən heç tikanlı bir yolda addımladınmı, 
ey Ömər? – deyir.

Həzrət Ömər:
- Bəli, addımladım, - deyir. Bu səfər Ubey:
- Bəs nə etdin? – deyə soruşur. Həzrət 

Ömər:
- Paltarımın ətəyini yığdım və tikanlar 

mənə zərər verməsin deyə diqqətimi cəmlə-
yib hərəkət etdim, - cavabını verir. Bundan 
sonra Ubey bin Kab (r.a) belə deyir:

- Bax, təqva budur.
Yəni təqva möminin günah və haram ti-

kanlarına ilişməkdən diqqətlə özünü qoru-
masıdır.

 Nəfs
 mühasibəsi

 varlığımızın və
 şəxsiyyətimizin əsasını təşkil

 edən əxlaqi dəyərlərimizi itirmə
 təhlükəsinə qarşı ən yaxşı yoldur.

 İnancımızın bizə təkidlə vurğuladığı bu
 yolu tərk və ya ehmal etmək varlığımızı

 dəyərsizləşdirər. İnsan varlığının
 dəyərsizləşməsi isə həm mənəvi
 yöndən, həm də düzgün bir həyat

 tərzi baxımından nizamın
 pozulmasına gətirib

çıxardar.
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Uca Allah müsəlmanlara bir gün 
boyunca - gecə və gündüz qı-
lacaqları beş vaxt namazı fərz 

buyurduqdan sonra onları Allaha yaxınlaş-
dıracaq olan nafilə və sünnə namazları qıl-
maqda sərbəst buraxmışdır. Şübhəsiz ki, hər 
bir müsəlman öz gündəlik dünyəvi işləri ilə 
yanaşı, Allaha yaxınlaşmaq və Onun razılı-
ğını qazanmaq məqsədi ilə gündüz və gecə 
saatlarına aid olan sünnə və nafilə ibadət və 
zikrlərə davam etməyə çalışmalıdır.

Bütöv bir gün ərzində bəndəni Uca Alla-
ha yaxınlaşdıracaq, Onun sevgisini və razı-
lığını qazandıracaq ən fəzilətli nafilə ibadət 
təhəccüd namazıdır. Allah Rəsulu (s.ə.s) bir 
hədisində bu namazın fəziləti haqqında belə 
buyurur: “Ramazan orucundan sonra ən fə-
zilətli oruc Allahın ayı sayılan Məhərrəm 

ayında tutulan orucdur. Fərz namazlardan 
sonra ən fəzilətli namaz isə gecə qılınan 
(təhəccüd) namazıdır”. (Tirmizi, Salət, 305; 
Nəsai, Salət, 9)

Təhəccüd - gecə qalxmaq, gecə oyanıb 
ibadət etmək mənalarına gəlir. Yatsı (işa) na-
mazından sonra yatmadan və ya bir az yatıb 
oyandıqdan sonra qılınan namaza ümumi 
mənada “gecə namazı (salətul-leyl)” deyilir. 
Gecənin üçdə ikisini yatıb, son üçdə birində 
qalxaraq imsak vaxtına (Gecənin bitib süb-
hün yaxınlaşdığı, oruc tutarkən yemək-içmə-
yin bitdiyi vaxt) qədər qılınan gecə namazı 
isə təhəccüd adlanır. Təhəccüd namazını iki, 
dörd və ya səkkiz rükət qılmaq olar. Bu na-
mazı qılarkən iki rükətdə bir salam verərək 
qılmaq daha fəzilətlidir. Uca Allah Qura-
ni-Kərimdə təhəccüd namazı ilə əlaqəli ayə-

TƏHƏCCÜD

Aqil ƏLİYEV
aaqil77@mail.ru
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də belə buyurur: “(Ya Rəsulum!) Gecənin 
bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə 
(təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin Rəbbin 
səni (qiyamət günü hamı tərəfindən) bəyə-
nilib təriflənən bir məqama (axirətdə ən 
böyük şəfaət məqamına) ucaltsın”. (əl-İs-
ra, 79)  Başqa ayələrdə isə: “Onlar qorxu 
və ümid içində Rəbbinə dua etmək üçün 
yataqdan qalxar və onlara verdiyimiz ru-
zidən infaq edərlər”. (əs-Səcdə, 16); “Rəh-
manın (xalis) qulları o kəslərdir ki, yer 
üzündə təvazökarlıqla yeriyər və cahillər 
onlara söz atdıqları zaman: “Salam!”- 
deyərlər. Onlar gecəni də Rəbbi üçün səc-
də və qiyamda (namaz qılaraq) keçirər-
lər”, (əl-Furqan, 63-64) - buyurulmaqdadır.

Həzrət Aişə (r.anhə) nəql edir: “Peyğəm-
bərimiz (s.ə.s) gecələr ayaqları şişənə qədər 
namaz qılardı. Ondan: “Ey Allahın Rəsulu, 
Allah Sənin keçmiş və gələcək günahlarını 
bağışladığı halda, niyə bu qədər ibadət edir-
sən?” – deyə soruşdum. Buyurdu ki: “Bəs 
mən çox şükür edən bir bəndə olmağı arzu 
etməyim?” (Buxari, Təhəccüd, 6)

Allah Rəsulu (s.ə.s.) bir hədisində belə 
buyurur: “Rəbbimiz hər gecənin son üçdə 
birində dünya səmasına (rəhməti ilə) təcəlli 
edər və: “Mənə dua edin, duanızı qəbul edim, 

bir şey istəyin, verim, bağışlanma diləyin, 
əfv edim…” - deyə buyurar”. (Buxari, Dəa-
vat, 14)

Səhabələrdən Cabir (r.a) nəql edir: “Allah 
Rəsulunun (s.ə.s) belə buyurduğunu eşit-
dim: “Gecələrdə elə bir gizli vaxt var ki, bir 
müsəlman həmin vaxt Allahdan dünya və 
axirətə dair xeyirli bir şey diləsə, Uca Allah 
onun arzusunu mütləq yerinə yetirər. Bu lütf 
hər gecəyə aiddir”. (Müslim, Salətül-müsa-
firin 166)

Təhəccüd namazını sübh namazının vax-
tına qədər qılmaq olar. Sübh namazının vaxtı 
girdikdən sonra artıq sübh namazının sünnə-
sindən başqa nafilə namaz qılmaq məkruh-
dur.

Təhəccüd namazına qalxdığımız zaman 
bu duanı oxumaq sünnədir:

“Allahım! Sən mənim Rəbbimsən, Sən-
dən başqa ilah yoxdur. Məni Sən yaratdın, 
mən Sənin qulunam. Gücüm çatdığı qədər 
Sənə verdiyim sözü və əhdimi yerinə yeti-
rirəm. Əməllərimin şərindən Sənə sığınıram. 
Mənə verdiyin nemətləri təsdiq, günahla-
rı isə etiraf edirəm. Məni bağışla, Səndən 
başqa günahları bağışlayacaq heç kimsə 
yoxdur”. (Buxari, Dəavat, 2)

 “Gecələrdə elə bir gizli vaxt var ki, bir müsəlman həmin vaxt Allahdan dün¬ya
 və axirətə dair xeyirli bir şey diləsə, Uca Allah onun arzusunu mütləq yerinə

 yetirər. Bu lütf hər gecəyə aiddir”.

Şeyx Sədi Şirazi “Gülüstan”adlı əsərində bir xatirəsini belə nəql edir:
 “Uşaqlıq illərimdə ibadətə çox düşkün idim. Gecələr qalxıb ibadətlə məşğul olurdum. Bir gecə
atamın yanında oturmuşdum. Bütün gecəni gözümü yummamış, Qurani-Kərimi əlimdən yerə qoy-
mamışdım. Ərafımızda yatan adamlar vardı. Atama dedim:
 - Heç biri başını qaldırıb iki rükət təhəccüd namazı qılmır, ölü kimi yatırlar.
Atam qaşlarını çatdı və:
 - Oğlum, başqalarının dedi-qodusunu etməkdənsə, sən də onlar kimi yatsaydın, daha yaxşı
olardı,- cavabını verdi”.
Sanki atası Sədiyə bu dərsi verirdi:
 “Sənin xor gördüklərin səhər vaxtının feyzindən məhrum olsalar da, Kiramən-Katibin mələkləri
 onlara mənfi əməl yazmırlar. Sənin əməl dəftərinə isə din qardaşını xor görmə və qeybət günahı
 yazıldı”. Odur ki, təhəccüdə qalxan şəxs bu hərəkətinin təkəbbürə və başqalarını xor görməyə yol
açmamasına diqqət etməlidir.
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İslam dininə görə dəyər və dərəcə in-
sanın Allah dərgahındakı yerinə görə 
ölçülür. Bu dərəcələr fərqli-fərqlidir. 

Hətta peyğəmbərlər arasında da müəyyən 
dərəcələr vardır. Belə ki, Qurani-Kərimdə uca 
Allah belə buyurmuşdur: “Biz o peyğəmbər-
lərin bəzilərini digərlərindən üstün etdik. 
Allah onlardan bəziləri ilə danışmış, bəzilə-
rinin də dərəcələrini yüksəltmişdir”. (əl-
Bəqərə 2/253)

Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) Allah dərgahındakı 
dəyərini ifadə edən ən əhəmiyyətli hadisələr-
dən biri Merac hadisəsidir. “Merac” kəlməsi 
ərəbcə “yüksəlmək”, “dırmanmaq”, “ucal-
maq” mənasına gələn “uruc” kəlməsindən 
törəmişdir. Merac hadisəsi bəziləri üçün imanı 
gücləndirmə vasitəsi olduğu kimi, bəzilərinin 
də şübhələrini artırmışdır. Peyğəmbərlərin 
möcüzələrinə “dırnaqarası” baxanlar üçün 
bu həqiqət heç bir şey ifadə etmir. Fəqət Hz. 

Peyğəmbərlə (s.ə.s) əlaqəli bütün məsələlərdə 
Hz. Əbu Bəkr sədaqəti göstərənlər üçün Merac 
təslimiyyət və yüksəlmə səbəbidir. Meraca sö-
zün əsl mənasında inanan hər bir insan namaz 
və digər ibadətlərlə Allahın dərgahına yüksələ 
biləcəyini bilən biridir.  

Meracda Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) böyük 
mələklərdən Hz. Cəbrayılın göstərişi ilə xüsusi 
miniklə Allahın dərgahına yüksəlmişdir. Fəqət 
bu yüksəlmə keyfiyyəti bilinməyən, bizim id-
rakımızın fövqündə bir yüksəlmədir. Bəs bu 
yüksəlmə əsnasında nə baş verdi?

Meracla əlaqəli bir çox hədis rəvayət edil-
mişdir. Bunlardan biri də Buxari və Müslimin 
rəvayət etdiyi uzun bir hədisdir. Rəvayətdə 
deyilir ki, Merac əsnasında yeddi qat səma-
nın hər bir qatında Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) bir 
peyğəmbərlə görüşmüşdür. Birinci qatında Hz. 
Adəm, ikincidə Hz. Yəhya və Hz. İsa, üçün-
cüdə Hz. Yusuf, dördüncüdə Hz. İdris, beşin-


rufet_80@hotmail.com

Dr. Rüfət ŞİRİNOV
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DƏ 
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 Hz. Peyğəmbərlə (s.ə.s) əlaqəli bütün
 məsələlərdə Hz. Əbu Bəkr sədaqəti

 göstərənlər üçün Merac təslimiyyət
 və yüksəlmə səbəbidir. Meraca sözün

 əsl mənasında inanan hər bir insan
 namaz və digər ibadətlərlə Allahın
 dərgahına yüksələ biləcəyini bilən

  biridir.
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cidə Hz. Harun, altıncıda Hz. Musa, yeddin-
cidə isə İbrahim əleyhissalamla görüşmüşdür. 
Bu görüşmələrdən sonra məna aləmində Hz. 
Peyğəmbər (s.ə.s) Allahın hüzuruna çıxdı. On-
dan bəzi əmrlər aldı və müxtəlif mükafatlarla 
onun hüzurundan ayrıldı. Yaşadığı bu metafi-
zik təcrübə sayəsində Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) 
sahibsiz olmadığına dair inancı və etimadı 
təzələnmişdir.

Merac səyahəti əsnasında Hz. Peyğəmbərə 
(s.ə.s) verilən mükafatları belə sıralaya bilərik:

Namaz. Qeyd olunan uzun rəvayətdə 
diqqət çəkən bir məqam da namazla əlaqəli-
dir. Belə ki, Allah tərəfindən əlli vaxt olaraq 
fərz qılınan namaz, Hz. Peyğəmbə-
rin (s.ə.s) mahiyyəti bilinməyən 
xüsusi xahişi ilə beş vaxtla 
məhdudlaşdırılmışdır. An-
caq beş vaxtla məhdud-
laşdırılan namaza 
50 vaxt namazın 
savabı yazılacağı 
Allah tərəfindən bildi-
rilmişdir. Yəni hər bir na-
maz üçün 10 vaxt namazın 
savabı veriləcəkdir.

Bəqərə surəsinin son iki ayəsi: İs-
lam ədəbiyyatında “Əmənər-rasulü” adı ilə 
məşhur olan bu ayələr xüsusilə işa namazının 
yekununda oxunur.

Ümmətindən şərik qoşmayan bəndələrin 
bağışlanacağı müjdəsi. Bəzi rəvayətlərdə cən-
nətə girən ilk ümmətin məhz Hz. Peyğəmbəri-
mizin (s.ə.s) ümməti olacağı müjdələnmişdir.

Həmçinin Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) Meracda 
Uca Allahın lüftü ilə bəzi hadisələrə şahid ol-
muş, müəyyən mənzərələr seyr etmişdir. Bu 
mənzərələrin seyr etdirilməsinin məqsədi hə-
min arqumentlərdən təbliğ vasitəsi kimi isti-
fadə edilməsidir. Bunlardan diqqəti cəlb edən 
bəzilərini qeyd etmək istərdik:

a) Allah Rəsulu (s.ə.s) Meracda bir dəstəyə 
baş çəkdi və gördü ki, onların dodaqları dəvə 

dodaqları kimidir. Oradakı vəzifəlilər onların 
dodaqlarını kəsib ağızlarına oddan daş qoyur-
du. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s): “Ey Cəbrayıl, bun-
lar kimdir?” – deyə soruşdu. Hz. Cəbrayıl da: 
“Bunlar yetimlərin malını haqsız yerə yeyən-
lərdir”, – deyə cavab verdi.

b) Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) bundan başqa mis 
dırnaqları ilə üzlərini və bağırlarını qazıyan 
bir camaat gördü. Onlara: “Yediyiniz kimi ye-
yin!” – deyilirdi. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s): “Ey 
Cəbrayıl, bunlar kimdir?” – dedi. Hz. Cəbrayıl: 
“Bunlar insanların ətini yeyən və sözlə (iftira, 
qeybət və s.) namusuna təcavüz edən sözgəz-

dirən və fitnəçilərdir”, – dedi.
c) Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) başqa bir 

rəvayətində bunu da əlavə edir: 
“Bir camaat da gördüm ki, 

qabaqlarına bir süfrə qo-
yulmuşdu; süfrənin üs-

tündə ən gözəl ətdən 
kabablar var idi. 

Ətrafına isə leş dü-
zülmüşdü. Onlar gözəl 

əti bir kənara qoyub leşləri 
yeməyə başladılar. “Bunlar 

kimdir, ey Cəbrayıl?” – dedim. O: 
“Bunlar zina edənlərdir. Allahın halal 

etdiyini qoyub haram buyurduğunu yeyir-
lər”, – dedi.

d) Bir rəvayətdə də Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 
belə demişdir: “Bir dəstə qadının köksündən, 
bir dəstə qadının isə ayaqlarından baş aşağı 
asıldığını gördüm. Ey Cəbrayıl! Bunlar kim-
dir?” - dedim. O da: “Bunlar zina edən və 
uşaqlarını öldürən qadınlardır”, – buyurdu”.

Xülasə, necə ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.s) 
Allahın lütfü ilə onun dərgahına yüksəl-
mişdir, möminlər də yuxarıda sadaladığı-
mız pis əməllərdən çəkinərək və ələlxüsus 
məqsədinə müvafiq namaz qılaraq Allahın 
hüzuruna (mənən) yüksələ bilərlər.

Hər namazımızın merac olması təmən-
nası ilə.



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru16 UĞUR yanvar-fevral 2023

 QÜDSDƏ
MERAC SEVİNCİ

Qızmar bir iyul günü xaçlılar 
tərəfindən ələ keçirilən Qüds 
artıq 100 ilə yaxın idi ki, tapdaq 

altında inləyirdi. Uşaq, qadın, qoca demədən 
kütləvi soyqırımın yaşandığı o işğal günü-
nün yaraları sızladıqca Məscidi-Əqsa qan 
ağlayırdı. Səlibçilərin Qübbətüs-Səxranın 
günbəzinə sancdığı böyük xaç müsəlmanla-
rın şərəf və ləyaqətini ayaqlar altına atmışdı. 
Peyğəmbərlər şəhəri olan mübarək torpaq 88 
ildir ki, azan səsinə həsrət qalmışdı. İki sev-
gilinin qovuşduğu Merac günü iki aləmin as-
tanası olan bərəkətli Məscidi-Əqsa keçmişin 

həsrəti ilə yanıb tutuşurdu...
Məscidi-Əqsa üçün yanıb tutuşan könül-

lər də vardı. Dualar vardı səmaya yüksələn. 
Həsrətin göz yaşları vardı. Və bir sərkərdə 
vardı salam yurdunu əmin-amanlığına xələl 
gətirən, qüdsiyyətini ləkələyən xaçlılardan 
təmizləmək üçün gecələr gözünə yuxu get-
məyən, gülməyi özünə haram bilən... Ümmə-
tin əyilən başını dikəldəcək, məyus çöhrələrə 
təbəssüm etdirəcək bir sərkərdə vardı...

Döyüşdən-döyüşə atılan, zəfərdən-zəfərə 
yürüyən cəsur sərkərdənin yalnız bir qayğı-
sı vardı. Eynilə 636-cı ildə şəhəri fəth edən 

Mahmud QÜDSİ
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adil xəlifə Ömər bin Xəttab kimi o da bu 
müqəddəs bölgəni qana bulamaq istəmir-
di. Çünki müsəlmanların gözündə Qüds də 
eynilə Məkkə və Mədinə kimi həram bölgə 
idi. Franklara yazdığı məktubda şəhəri sülh 
yolu ilə təslim etmələrini tələb edərək bunun 
qarşılığında əvəzsiz vədlər etsə də, qarşı tərəf 
əvvəlki ehtişamına güvənərək təklifi rədd et-
mişdi.

Allah üçün işğalçılarla sonuna qədər sa-
vaşmağa and içən sərkərdəni isə yolundan 
döndərəcək heç bir maneə yox idi. Qarış-qa-
rış irəliləyirdi. Həlledici Hittin zəfərindən 
sonra xaçlıların mərkəzinə çevrilən Akka li-
man şəhəri, Cəlilə, Hayfa və Nazaret ard-ar-
da fəth olunaraq yenidən müsəlmanların 
hakimiyyəti altına girmişdi. Askalan, Qəzza 
və Beytlehemi də ələ keçirən İslam ordula-
rı nəhayət, Qüdsü mühasirəyə almışdılar. 
Tarixin gedişatını dəyişən bir çox hadisəyə 
şahid olan mübarək Zeytun dağı indi İslam 
ordularına ev sahibliyi etməyin sevincini ya-
şayırdı. Fəthə sayılı günlər qalmışdı. Sonun-
da frankların aman diləməsi və sülh şərtlərini 
irəli sürməsi ilə qəlbi imanla dolu təvazökar 
sərkərdənin arzusu çin oldu.

Təqvim 2 oktyabr 1187-ci ili göstərirdi. 
Hicri 583-cü ilin 27 Rəcəb günü...

O gün İslamın vüqarını təmsil edən 
müzəffər sərkərdə yaşlı gözlərlə şəhər qapıla-
rından içəri girərkən bütün müsəlman dünya-
sı sevinc içində idi. O gün Məscidi-Əqsanın 
sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Mübarək 
şəhərdə ikiqat Merac sevinci yaşanırdı. 
Bəlkə də Məscidi-Əqsa ən sevgilini Meraca 

uğurladığı günkü qədər sevincli idi. Qübbə-
tüs-Səxranın üzərindəki xaç endirilmiş, ye-
nidən kilsədən məscidə çevrilmiş, sərkərdə 
və bacısı tərəfindən gül suyu ilə yuyularaq 
Merac gecəsi üçün hazırlanmışdı. Koman-
dan və yoldaşları yaşlı gözlərlə bir məbəd-
dən digərinə girib səcdə və dualar edərkən 
aman verilmiş franklar şəhərdə əşyalarını 
satıb gəldikləri yerə qayıtmağa hazırlaşırdı-
lar. 88 il bundan əvvəl səlibçilər tərəfindən 
ələ keçirilən şəhərlə bugünkü şəhər arasında 
çox fərq vardı. Yəhudi, müsəlman və xristian 
demədən qılıncdan keçirilən sakinləri bu gün 
aman verilmişlər əvəz edirdi. Hətta fidyəsini 
verə bilməyən qocaların və dulların heç bir 
qarşılıq ödəmədən azad bir şəkildə şəhəri 
tərk etməsi, bütün xristianların, hətta frank-
ların belə istədikləri vaxt həcc məqsədilə Qü-
dsə gəlməsi üçün verilən izin fərmanı tarixə 
bir daha İslamın gülər üzünü sərgiləyirdi. 
Mübarək şəhərin daşına, torpağına hopmuş 
günahsız insanların qanını sevinc göz yaşları 
yuyurdu...

Şam qazısı Muhyiddin bin Zəkinin bir 
həftə sonra Məscidi-Əqsa minbərindən həyə-
canlı və titrək səsi ilə oxuduğu cümə xütbəsi 
bu tarixi ana şahidlik edirdi:

“İslama bu zəfəri verən və yüz il sonra 
onu yenidən haqq yolda müzəffər edən Alla-
ha həmd olsun. Fəthi gerçəkləşdirmək üçün 
seçdiyi bu ordunun şanı uca olsun. Bu üm-
məti düşdüyü gülünc durumdan qurtarıb ona 
əvvəlki ehtiramını geri qaytaran Əyyub oğlu 
Səlahəddin Yusuf, Allahın salamı sənin üzə-
rinə olsun!..”   
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Uca Allah (c.c) Qurani-Kərim-
də belə buyurur: “Siz insan-
lar üçün ortaya çıxarılmış 

ən yaxşı ümmətsiniz. Onlara yaxşı iş-
lər görməyi əmr edir, pis əməlləri qa-
dağan edirsiniz və Allaha inanırsınız”. 
(Ali-İmran, 110) 

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha şükürlər 
və həmd-sənalar, Onun Rəsulu Hz. Mu-
hammədə salətu-salam olsun.

 Axır zamanın görünməmiş əxlaq-
sızlıq və həyasızlıq zilləti ilə yüklənmiş 
çərxi-fələyi kamil bir iman, həya və ədəb 
ilə yoğrulmuş insanlıq sərmayəsindən bö-
yük parçalar qopararaq dünyamızı misli 
olmayan bir ədəbsizlik terrorunun əsarə-
tinə doğru sürükləyir. Rəbbinə səmimi 
qulluğu ilə kainatdakı hər bir varlığa təmiz 

imanı, ədəbi və həyası ilə diriliş həyatı 
bəxş edən insan kimliyinin ərsəyə gəlmə-
si naminə Rəsulullah (s.ə.s) başda olmaq-
la Onun varislərinin inanılmaz əziyyətlər 
bahasına  bəşəriyyətə bəxş etmiş olduq-
ları bu əvəzsiz nemətin sürətlə tənəzzülə 
uğraması, Nəbəvi əxlaqa könül vermiş 
hər bir kəsin vicdan məsuliyyətini sızlat-
maqdadır. Dünya imtahan meydanı elan 
edildikdən etibarən ədəbli insan yetişdir-
mə fəaliyyətləri bir an olsun durmamış, 
bu gün davam etdiyi kimi, sabah da bu 
çalışmalar davam edəcəkdir. Xüsusi ola-
raq qeyd edək ki, Allahın (c.c) əxlaqı ilə 
əxlaqlanmış, maddi və mənəvi bütövlüyü 
ilə kainatın şərəf vəsiləsi olan insan öv-
ladını ədəbsizlik böhranından qurtararaq 
ədəbin və əxlaqın mənəvi ehtişamını tam 
gücü ilə dirçəldən Rəsulullahın (s.ə.s): 
“Heç bir kimsə Mənim Allah yolunda 
məruz qaldığım əza və cəfanın bir mislinə 
tuş gəlməmişdir”, (Kənzül-ümmal) - şək-
lindəki  sərhəd tanımayan fədakarlığı bizi 
bu mötəbər nemətin qədrini layiqincə qiy-
mətləndirməyə səsləməkdədir. Bu böyük 
zəhmətin qiymətini və dəyərini çox gözəl 
anlayan Allah dostları ədəbsizlik zilləti-
nin ümmətin itaət əxlaqına qənim kəsil-

BİR DAMLADIR
ƏDƏB

 "Qul həya və ədəbini tərk edincə şeytan
onun imanını sarsıtmaq üçün əvvəl sün-
nələrinə, sonra fərzlərinə, daha sonra ix-

 lasına, sonunda da yəqininə göz dikər. Bu
 səbəbdən də bir insanın dəstəmazından,
 namazından, alış-verişindən tutmuş hər
 işində həya və ədəb ölçülərini mühafizə

etməsi önəmlidir".

Mübariz ƏLİOĞLU
alioqlumubariz@gmail.com
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məməsi üçün düşündürücü, qəlblərə təsir 
edici bütün təbliğat vasitələrindən usta-
lıqla istifadə etmişlər. Allah dostlarının 
sevənlərini irşad edərkən insanlarla ya-
naşı, canlı və cansız, görünən bütün var-
lıqlara qarşı nəzakət və ədəb qaydalarının 
tətbiq edilməsinə ciddi önəm vermələri 
ədəb əhlinin nəzərindən əsla qaçmamalı-
dır. Zamanın bənzərsiz alimlərindən olan 
Somuncu Babaya tələbəsi bir gün maraqlı 
bir sual ünvanlayır:

“Ustadım! Bilirəm ki, un nemətdir;  
yerə, küncə-bucağa atma deyirsən, atma-
ram! Amma nə üçün odun parçasını da 
yerə yavaş qoy deyirsən?”

Ustadı belə buyurur: “Bu dünyada 
yaradılan hər şeyin ruhu var, övladım. 
“Onlar cansızdır”- deyərək, Allahın (c.c) 
məxluqatına qarşı nəzakətlə davranış 
ədəbindən özünü məhrum eyləmə”.

Rəsulullahın (s.ə.s) ümmət dərdin-
dən, ümmət nigarançılığından önəmli 
pay alan Allah ərlərinin ədəbə olduqca 
böyük önəm vermələri bizlərə miras ola-
raq buraxdıqları nəsihətlərindən və hər 
birimizi ədəb əhli olmağa dəvətlərindən 
də aydın şəkildə görülməkdədir. Ab-
dulqadir Gilani həzrətləri bu haqda belə 
buyurur: “İmanın beş qoruyucu qalxanı 
var: Birincisi yəqindir (doğruluğunda 
şübhə olmayan sağlam bilgi). İkincisi ix-
las, üçüncüsü fərz ibadətlər, dördüncüsü 
sünnələr, beşincisi isə ədəb və həyadır. 
Qul həyasını və ədəbini qorumağa da-
vam etdiyi müddət ərzində şeytanın ona 
yaxınlaşmaq ümidi olmaz. Qul həya və 
ədəbini tərk edincə şeytan onun imanını 
sarsıtmaq üçün əvvəl sünnələrinə, sonra 
fərzlərinə, daha sonra ixlasına, sonunda 
da yəqininə göz dikər. Bu səbəbdən də 
bir insanın dəstəmazından, namazından, 
alış-verişindən tutmuş hər işində həya və 
ədəb ölçülərini mühafizə etməsi önəmli-
dir”.

Rəsulullahın (s.ə.s) həya və ədəb təh-
silindən keçərək qulluq həyatının diriliş 
dastanını yazan səhabə nəsli bu istiqamət-
də Onun bütün nəsihətlərini can qulağı 

ilə dinləyərək  ədəbli yaşama eşqinin bir 
an olsun sönməsinə imkan vermirdilər. 
Həya və ədəbin kamal nöqtəsinə ucalma-
sı üçün səhabə toplumunu bu istiqamətdə 
daha ali dərəcələrə dəvət edən Allah Rə-
sulu (s.ə.s) bir söhbətində buyurdu: “Al-
lahdan haqqı ilə həya edin!” Səhabələr: 
“Ey Allahın Rəsulu! Zatən biz həyalı 
davranırıq, əlhamdulillah”, - dedilər. Rə-
sulullah (s.ə.s) bu sözünü belə açıqladı: 
“Bu həya şəkli sizin anladığınız utanma 
növündən ibarət deyil. Fəqət Allahdan 
haqqı ilə həya etmək baş və başda olan 
orqanları (göz, qulaq, ağız, burun), qarın 
və onun nahiyəsindəki orqanları hər cür 
günah və haramlardan qorumaqla, ölümü 
və torpaq altında çürüməyi daim xatırla-
maqla mümkündür. Axirəti istəyən kim-
sə dünyanın bəzəyini tərk edər. Kim bu 
şəkildə davranarsa, Allahdan (c.c) haqqı 
ilə həya etmiş olar”. (Tirmizi, Sifətül-qi-
yamət, 2458)

Rəsulullahın (s.ə.s) bu muradını yaşa-
yaraq açıqlayan Abdulqadir Gilani həz-
rətləri buyurur: “Ədəbdən məhrum olan 
hər bir zaman dilimi Allahın nəzərində 
sevilmədiyindən, belə anlar lənətə la-
yiq olar. Bu səbəbdən Allaha (c.c) qarşı 
daim və bütün zamanlarda ədəbli olmaq 
lazımdır”.

Bir sözlə, Hz. Əlinin (r.a) buyurdu-
ğu kimi: “Ədəb vicdanlarda tutulan bir 
damladır! Qorunmadığı zaman damlaya-
raq sahibini tərk edər”. 
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RAMAZANİ-ŞƏRİF
İQLİMİNDƏ YAŞAMAQ 

Ramazani-Şərif Allah-Təalanın 
müstəsna qiymət bəxş etdiyi 
mübarək bir aydır. 24 saatlıq 

gün ərzində səhər vaxtının, yeddi günlük 
həftədə cümə gününün ayrı bir yeri oldu-
ğu kimi ilin ayları içərisində də Ramaza-
ni-Şərifin xüsusi qiyməti var. Deyə bilə-
rik ki, Ramazani-Şərif sanki səmamızdakı 
ulduzlar arasında bütün gözəlliyi ilə parıl-
dayan, dünyaya işıq saçan günəş kimidir.

Əməlisaleh zatlardan biri bu mübarək 
ayın qiymətini belə bir təşbehlə dilə gə-
tirir:

“İl ağacdır. Rəcəb ayı bu ağacın yar-
paqladığı günlər, Şaban ayı meyvə verdi-
yi mövsümdür. Ramazan ayı isə meyvələ-
rin yığım günləridir”.

Elə isə belə bir mənəvi yığım mövsü-
mündə qəflət yuxusuna dalanlar məhsulu 
vaxtında yığmağa laqeyd yanaşaraq onu 
budağında çürüdən adam kimi böyük zi-
yana düçar olarlar.

Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun ki, 
biz aciz qullarını bu Ramazani-Şərifə ye-
tişdirdi. Lakin gələcək ilin Ramazanına 
çıxıb-çıxmayacağımız məchuldur. Çünki 
keçən Ramazan aramızda olduğu halda 
bu Ramazan həyatda olmayan qardaşları-

mız var. Onlar artıq Ramazani-Şərifi əhya 
etmək imkanından məhrumdurlar.

Bu mənada necə ki, Rəsulullah (s.ə.s) 
hər namazı son namazımızı qılırmış kimi 
qılmağımızı tövsiyə buyurur, biz də ya-
şadığımız bu mübarək ayın son Ramaza-
nımız ola biləcəyi şüuru ilə, dərin qəlbi 
həssaslıqla dəyərləndirməliyik. Günah-
lardan bağışlanmağa vəsilə olan bu ayın 
qədir-qiymətini bilib ondan tərtəmiz çıx-
mağa çalışmalıyıq. Əlimizdən gələn heç 
bir xeyri təxirə salmamalı, heç bir saleh 
əməli də kiçik görməməliyik.

Rəcəb və Şaban ayları bir növ Rama-
zani-Şərifə hazırlıq mahiyyətində olduğu 
kimi, Ramazanın ilk iyirmi günü də “əş-
ri-axır”ına, yəni “son on günü”nə hazır-
lıq kimidir. Çünki min aydan xeyirli olan 
Qədr gecəsi Ramazanın bu on gecəsi için-
də olan “gizli xəzinə” kimidir.

Ona görə son on günün hər anını saleh 
əməllə doldurmağa, xeyirlə bəzəməyə, 
könlünü aldığımız qərib birinin səmi-
mi duası ilə zinətləndirməyə son dərəcə 
diqqət etməliyik.

Həzrət Aişənin (r.a) rəvayətinə görə, 
Rəsulullah (s.ə.s) Ramazanda (Allaha 
yaxınlaşdıracaq əməllərə və ibadətlərə) 
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digər aylardan daha çox sarılardı. Rama-
zanın son on günündə isə əvvəlki günlə-
rindən daha çox ibadət edərdi. (Bax. Müs-
lim, Etikaf, 8; İbn Macə, Siyam, 57)

Abdullah bin Abbas (r.a) da belə deyir:
“Allah Rəsulu (s.ə.s) insanların ən 

səxavətlisi idi. Ramazan ayında isə bu 
səxavəti daha da artardı. Çünki Cəbra-
il u hər il Ramazanda gələr, ayın sonuna 
kimi onunla birlikdə olar, Peyğəmbərimiz 
ona Qurani-Kərim oxuyardı. Məhz hə-
min günlərdə Allah Rəsulu əsən küləkdən 
daha səxavətli olardı”. (Müslim, Fədail, 
50)

Biz də ilahi rəhmətin coşub-daşdığı 
Ramazani-Şərifdə, xüsusilə son on gü-
nündə əlindən, dilindən və könlündən 
mərhəmət və şəfqət saçan “rəhmət insanı” 
olmağa çalışmalıyıq.

 
Qədr gecəsi
Ramazani-Şərifin ən müstəsna vaxtı 

“Qədr gecəsi”dir. Bu gecə həddən artıq 
mübarək bir gecədir.

- Qurani-Kərim məhz bu gecə nazil 
olduğu üçün şərəfli bir gecədir. Bu haq-
da müstəqil bir surədə və hədisi-şəriflərdə 
yüksək dəyərindən bəhs olunur.

- Başda Cəbrail (ə.s) olmaqla mələklə-
rin yer üzünə axın etməsi ilə ülviləşir.

- Möminlər gözlə görülməyən ruhani 
varlıqlar tərəfindən salamlanır.

- Həmin gecə ilahi rəhmət və məğfirət 
sanki yağış kimi yağır.

- O elə bir gecədir ki, əbədi qurtuluş 
qapıları ardına qədər açılır, dan yeri sö-

külənə qədər feyz, bərəkət və mənəvi für-
sətlərlə dolub daşır.

Bu gecə Allah-Təalanın Həzrət 
Peyğəmbərə və Onun şəxsində ümmə-
ti-Muhammədə bəslədiyi xüsusi məhəb-
bətin bir nişanəsidir. Çünki əvvəlki 
peyğəmbərlərə və ümmətlərə belə bir 
gecənin bəxş edildiyinə dair hər hansı bir 
məlumat yoxdur.

Hər kəsin səxavət və comərdliyi gücü 
nisbətindədir. Sonsuz qüdrət sahibi olan 
Rəbbimiz Rəsulullahı (s.ə.s) və Ona tabe 
olan ümmətini nə qədər çox sevir ki, Qədr 
gecəsini əhya edənlərə min ayın fəziləti-
ni, yəni ibadətlə əhya edilən 83 illik əcri 
lütf edir.

Bizə kiçik bir hədiyyə verənə təşəkkür 
etməyi vicdan borcu bilirik. Elə isə Al-
lah-Təalanın bu qədər möhtəşəm hədiy-
yəsi qarşısında nə qədər şükür etməliyik?

Əlbəttə ki, o mübarək gecəni aramaq, 
ona hazırlaşmaq və layiq olduğu şəkildə 
əhya etmək bu ilahi lütfə qarşı ən gözəl 
şükür ifadəmiz olacaq.

Həzrət Aişə anamız:
- Ey Allahın Rəsulu, Qədr gecəsinin 

hansı gecə olduğunu bilsəm, o gecə necə 
dua edim? – deyə soruşduqda Rəsulullah:

ُهمَّ ِانََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعِنّى َاللّٰ

Allahım! Sən çox əfv edənsən, əfv et-  -”
 məyi sevirsən. Məni bağışla!” - deyə dua
 et!” - buyurmuşdur. (Tirmizi, Dəavat, 84;
)İbn Macə, Dua, 5)
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Çünki o gecə əfv və məğfirət gecəsi-
dir. Lakin Allah-Təala “qul haqqı”nı ilahi 
əfvindən kənar buraxmışdır. Ona görə də 
borc və digər qul haqları üçün haqq sahib-
ləri ilə halallaşmaq zəruridir. Əks təqdir-
də qul haqqının ödənməsi qiyamətə qalar. 
O gün isə insan haqqına girdiyi adama sa-
vablarından verər, hətta savabları yetməz-
sə, həmin adamın günahlarını yüklənər.

Bu səbəblə də Rəsulullah (s.ə.s) vəfa-
tından əvvəl möminlərə vəsiyyət mahiy-
yətli son xatırlatmalarını edərkən sözü 
qul haqqına gətirərək:

“Ey insanlar, kimin üzərində bir haqq 
varsa, dərhal ödəsin, dünyada rüsvay ol-
maqdan qorxmasın. Onu bilin ki, dünya 
rüsvayçılığı axirətdəki rüsvayçılığın ya-
nında həddən artıq xəfif qalar”. (İbn Əsir, 
əl-Kamil, II, 319)

Xülasə, bu mübarək günlərdə həm 
tövbə və istiğfar etməli, həm də üzəri-
mizdə haqqı olan insanlarla bir an əvvəl 
halallaşmalıyıq. Əgər haqq sahibini tapıb 
halallaşma imkanımız qalmayıbsa, onun 
adına xeyir işlər görərək istiğfara davam 
etməliyik.

 
Qurani-Kərim ilə ünsiyyət
Qurani-Kərim əzizdir, izzət bəxş edər. 

Qədr gecəsi də Qurani-Kərimin nazil ol-
mağa başlaması ilə müstəsna bir şərəf qa-

zanmışdır.
Fərd, ailə, millət və dövlət də Qura-

ni-Kərimlə izzət qazanar. Qurandan uzaq-
laşdığı nisbətdə də pərişan olar. 620 il 
ömür sürən Osmanlı Qurana təzim etdik-
cə abad oldu, inkişaf etdi. Lakin təəssüf 
ki, Lalə dövrü ilə birlikdə Quran ölçülə-
rindən uzaqlaşma başladıqda tənəzzülə 
sürükləndi.

Ona görə də xüsusilə Qədr gecəsində 
qulluq həyatımızı Quran ölçülərinə görə 
gözdən keçirməliyik. Bu ayda Qurani-Kə-
rimin “müqabilə”si ilə məşğul olduğumuz 
kimi həyatımızı da onun “müamiləsi” ilə 
tənzimləmək üçün mühüm qərarlar alma-
lı, övladlarımızın Quran və namaz təli-
minə son dərəcə əhəmiyyət verməliyik.

Bir xüsusu da əsla yaddan çıxartma-
malıyıq ki, Qurani-Kərim onun əhkamı 
ilə amil, əxlaqı ilə kamil olan, Quran xid-
mətlərinə canı, malı və bütün imkanları 
ilə səfərbər olanlara qiyamət günü şəfaət-
çi olacaq. Lakin bunun əksinə, Allah qo-
rusun, ona laqeyd qalanlardan da şikayət-
çi olacaq.

 
Əfv olunmadan çıxmaq qorxusu
Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) biz ümmətinə 

hədisi-şəriflərində belə xəbərdarlıq edir:
“Cəbrail (ə.s) mənə görünərək:“-

Ramazana çatdığı halda günahları əfv 

Qədr gecəsi
Ramazani-Şərifin ən müstəsna vaxtı “Qədr gecəsi”dir. Bu gecə həddən artıq mü-
barək bir gecədir. 
- Qurani-Kərim məhz bu gecə nazil olduğu üçün şərəfli bir gecədir. Bu haqda 
müstəqil bir surədə və hədisi-şəriflərdə yüksək dəyərindən bəhs olunur. 
- Başda Cəbrail (ə.s) olmaqla mələklərin yer üzünə axın etməsi ilə ülviləşir.
- Möminlər gözlə görülməyən ruhani varlıqlar tərəfindən salamlanır. 
- Həmin gecə ilahi rəhmət və məğfirət sanki yağış kimi yağır.
- O elə bir gecədir ki, əbədi qurtuluş qapıları ardına qədər açılır, dan yeri 
sökülənə qədər feyz, bərəkət və mənəvi fürsətlərlə dolub daşır.
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olunmayan kəs rəhmətdən uzaq olsun!” 
- dedi, mən də “amin” dedim...” (Hakim, 
Müstədrək,  IV, 170)

“…Ramazana qovuşduğu halda ba-
ğışlanmayan adamın vay halına. İnsan 
Ramazanda da bağışlanmasa nə zaman 
bağışlanacaq?!” (İbn Əbi Şeybə, əl-Mu-
sannəf, II, 270; Heysəmi, Məcma, III, 
143)

Həqiqətən, Ramazani-Şərif kimi bö-
yük mənəvi qazanc mövsümünü qəflətlə 
keçirmək xəzinə üzərində oturduğundan 
xəbərsiz halda ac-yalavac 
ölmək kimi həzin bir fə-
lakətdir.

Ramazani-Şərifdən ba-
ğışlanmadan çıxmaq qorxu-
su Haqq dostlarının qəlbini 
titrətmişdir. Cəfəri Sadiq 
həzrətləri Ramazan ayının 
sonunda belə dua edərdi:

“Ey Ramazanın Rəbbi 
olan Allahım! Bu, Quranın 
nazil olduğu Ramazan ayıdır 
və artıq sona çatmaq üzrədir. 
Ya Rəbb, bütün günahlarım 
əfv edilmədən fəcrin doğma-
sından və ya Ramazanın ay-
rılıb getməsindən ikram sa-
hibi olan Zatına sığınıram!”

İmam Rəbbani həzrətləri 
də:

“Ramazanın razı qalaraq ayrıldığı 
adam necə də bəxtəvərdir. Onun küsüb 
getdiyi adam necə də bədbəxtdir!” – bu-
yurmuşdur.

Uzun sözün qısası, ildə bir ay kön-
lümüzə təşrif buyuran Ramazani-Şərifi 
orucla, təravihlə, sahurla, iftarla, infaqla, 
səbirlə, nəfsi cilovlamaqla, Qurani-Kə-
rimlə ünsiyyətimizi artırmaqla gözəl qo-
naq edək. Ramazanın son günlərində isə 
könül dilimizlə:

“Ey qəlblərimizin yuyulub paklandığı 

mübarək ay, yenə gəl və bizi əhya et”, - 
deyərək onu həsrət dolu vidalarla və biz-
dən razı halda yola salmağa çalışaq.

 Bayram hazırlığı
Əsri-səadət zamanında bayrama infaq 

və ikramla hazırlaşardılar. Bayram Allah 
üçün edilən fədakarlıqlarla qarşılanardı. 
Çünki həqiqi bayrama nail ola bilməyin 
yolunun hüznlü könüllərə də bayram se-
vinci yaşatmaqdan keçdiyini bilirdilər.

Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) comərdliyi 
bu mübarək ayda zirvəyə çıxar, 

ümmətinə qarşı səxavəti 
artdıqca artardı. Biz də mö-
minlər olaraq gücümüz nis-
bətində Peyğəmbərimizin bu 
gözəl sünnəsinə tabe olmalı-
yıq. Zəmanəmizdə zalımların 
ağır zülmləri altında matəm 
ölkəsinə dönən İslam coğra-
fiyasında iztirab çəkən din 
qardaşlarımızı hər zamankın-
dan daha çox düşünməliyik. 
Zəkat, fitrə və digər infaqlar-
la təbəssümü unutmuş üzləri 
güldürməyə çalışmalıyıq.

Bu mübarək ayda fitrə sə-
dəqəsi dini nöqteyi-nəzərdən 
zəngin sayılan hər möminə 
vacib, hətta bəzi məzhəblərə 

görə fərzdir. Fitrə bayram namazına qə-
dər verilərsə, məqbul olar. Sonra verilər-
sə, fitrəlikdən çıxar, digər sədəqələr hök-
münə girər.

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) kasıb mö-
minlərin də bayrama sevinərək girə bil-
məsi üçün fitrələrin bayramdan əvvəl 
verilməsini istəmiş, “Onları bu (bayram) 
günündə ac qalmaqdan qurtarın!” – bu-
yurmuşdur. (İbn Sad, I, 248)

Həcc və ümrə əsnasında da bəzi xəta 
və qüsurların kəffarəsi olaraq sədəqə ver-
mək lazımdır. Verilən sədəqələrin həmin 
qüsurları tamamlamasına ümid edilir. 

 Eynilə bu gün
 yaşanan xəstəlik

 səbəbi ilə "normal
 həyata mərhələli
qayıdış" qərarı alı-
naraq "səhlənkar-
 lıq göstərməyək,
 tədbirlərə davam
 edək, ciddiyyəti
əldən verməyək"-

 deyildiyi kimi,
 Ramazandan sonra

da qulluq həyatı-
 mızda tənbəllik və

səhlənkarlığa qa-
 pılmamalıyıq.
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Zahirən heç bir xəta 
edilməsə belə, fərqin-
də olmadan işlənən qü-
surların əfvinə vəsilə 
olması üçün, yaxud 
Rəbbimizin lütf etdiyi 
nemətlərin şükrü üçün 
sədəqə verilmiş olar. 
Həmçinin vəfat edən bir 
adamın da yaxınları və 
sevənləri tərəfindən onun 
adına sədəqələr paylanar ki, bu 
da həmin adamın günahlarının ba-
ğışlanmasına, dərəcəsinin yüksəlməsinə 
vəsilə olması məqsədi ilə həyata keçirilən 
əməllərdəndir. Ramazanda verilən fitrə 
sədəqəsi də məhz buna bənzəyir.

Vəki bin Cərrah (r.ə) belə demişdir:
“Namaz üçün səhv səcdəsi nədirsə, 

Ramazan ayı üçün də fitrə odur. Rəsulul-
lah r bunun üçün fitrə verməyi əmr etdi. 
Ta ki oruclunun əskiklərini tamamlasın, 
xəta və qüsurlarını təmizləsin”.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, fitrə, 
demək olar ki, hər kəsin verə bilməsi üçün 
cüzi miqdarda müəyyənləşdirilmiş kiçik 
məbləğli sədəqədir. Ona görə daha artığı-
na imkanı olanların buna əlavə edəcəkləri 
ikram və ehsanlarla qərib və yoxsulları 
sevindirməsi lazımdır. Çünki mömin, kö-
nüllərə sevinc bəxş etməyin səadəti ilə 
yaşayan rəhmət insanı olmalıdır.

 Əsl Bayram
Bayram ilin hər hansı bir gününə aid 

deyil. Bayram üç aylarda yaşanan təqva 
məktəbindən layiqincə keçənlərə ehsan 
edilən ilahi təbriknamədir. Allahın rəh-
mət, məğfirət, riza və məhəbbətinə nail 
olma ümidinin sevincidir. Əsl bayram da 
ilahi əfv bəratını ala bilənlərin nəsibidir.

Bəhlul Danəndə həzrətləri buyurur:
“Bayram gözəl və yeni paltar ge-

yinənlər üçün deyil, ilahi əzabdan əmin 
olub əbədi ziyandan qurtulanlar üçündür. 

Bayram yaxşı miniyə 
minənlər üçün də deyil, 
xəta və günahlarını tərk 
edərək xalis bəndə ola 
bilənlər üçündür”.

Yəni əsl bayram nəf-
sani zövq-səfa ilə, israf 
çılğınlığı ilə gülüb-əy-

lənmək deyil, Allah-Təa-
lanın bizdən razı olması-
dır. Bayramları ilahi əfv 

bayramına çevirmək üçün o 
mübarək günləri əsl qayəsinə uyğun 

şəkildə əhya etmək lazımdır. Unutma-
yaq ki, bayramlar tətil günləri deyil.

Rəsulullahın (s.ə.s) heç bir tətili yox 
idi. O heç vaxt:

“Bir xurma ağacının kölgəsində üç 
gün istirahət edim”, - demədi. O, Allah 
yolunda etdiyi fədakarlıq, təbliğ və iba-
dətləri ilə dincələr, beləliklə, qəlbinə san-
ki bayram hüzuru dolardı.

Bu baxımdan bayramlar:
- Sileyi-rəhmə riayət etmək, yəni qo-

hum-əqrəbanı ziyarət etmək,
- Bir vəfa borcu olaraq keçmişlərimi-

zin ruhunu xeyirxah əməl və sədəqələrlə 
şad etmək,

- Küsülülükləri aradan qaldırmaq,
- Qayğıkeşlik, fədakarlıq və səxavətlə 

din qardaşlığını cəmiyyət müstəvisində 
yaşatmaq kimi Allahın rizasını cəlb edə-
cək bir çox ictimai ibadətin əda edildiyi 
müştərək sevinc günləridir.

Bayram fərdiyyətçilikdən qurtulub ic-
timailəşməkdir. Təkbaşına bayram nama-
zı qıla bilməz, öz-özümüzə bayramlaşa 
bilmərik. Bayram fərdin deyil, toplumun 
sevincidir. Sevincləri paylaşaraq artır-
maqdır. Başqalarını sevindirməyin həzzi 
ilə sevinməkdir. İkram və ehsan etməyin 
mənəvi ləzzəti ilə ruhu doyurmaqdır.

 Bayramları ilahi əfv
 bayramına çevirmək

 üçün o mübarək
 günləri əsl qayəsinə
 uyğun şəkildə əhya
etmək lazımdır. Unut-
 mayaq ki, bayramlar

tətil günləri deyil.
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Ramazan ruhaniyyəti ilə yaşanan 
ömür

Ramazani-Şərifdə işlədiyimiz ibadət-
lərimizin qəbulunun dəlili Ramazandan 
sonrakı hal və istiqamətimizdir. Yəni Ra-
mazani-Şərifdə yaşanan ibadət iqlimi və 
nail olunan müstəsna qulluq səviyyəsi 
torpağa əkilən toxum kimidir. Bu toxu-
mun tutub-tutmadığı ilin digər aylarında 
özünü göstərər.

Mirzə Məzhər Canı Canan (r.ə) belə 
buyurur:

“Ramazani-Şərif zikrlə sayıq keçirilər-
sə, ilin qalan günlərində də bu gözəl hal 
davam edər. Əgər bu ayda hər hansı bir 
qüsur və səhlənkarlıq yaşanarsa, onun izi 
bütün il ərzində özünü büruzə verər”.

Deməli, Ramazanda qazandığımız 
gözəl halları və qəlbi səviyyəni Rama-
zandan sonra nə qədər davam etdirə bilə-
cəyimiz həmin halımızın Haqq qatındakı 
məqbulluq dərəcəsinin göstəricisidir.

Bu etibarla Ramazanda qazandığımız 
mənəvi dəyərləri Ramazandan sonra da 
itirməməliyik:

  Səhhət və şərtlərin imkan verdiyi öl-
çüdə qəməri ayların on üç, on dörd və on 
beşinci günlərini, bazar ertəsi və cümə ax-
şamlarını oruclu keçirərək orucun feyzin-
dən istifadə edək. Ramazan bayramı bitən 

kimi tutulan altı günlük Şəvval orucları-
nın müstəhəb olması da bir yandan vü-
cudun yavaş-yavaş normaya düşməsinə 
vəsilə olarkən, digər tərəfdən Ramazan-
dakı oruc ruhaniyyətini nafilələrlə davam 
etdirməyin də bir təlqinidir.

  - Həmçinin orucun könüllərə təlim et-
diyi mərhəmət, şəfqət, qayğıkeşlik, zöhd 
və riyazət halını da heç vaxt silinməyəcək 
şəkildə şəxsiyyətimizə nəqş edək.

- Sahura qalxma vərdişimizi ömürlük 
bir səhər və təhəccüd vərdişinə çevirək. 
Qədr gecəsini axtardığımız kimi hər ge-
cənin də qədrini bilək.

- Oxuduğumuz xətmləri, Quran ilə ün-
siyyəti hər günümüzə şamil etməyə çalı-
şaq.

- Ramazandakı zəkat, sədəqə və infaq 
həyəcanını, comərdlik və fədakarlığı tə-
biətimizdən bir parça halına gətirək.

Unutmayaq ki, müsəlmanlıq sırf Ra-
mazana məxsus olan mərasim deyil, 
ömürlük təqva həyatıdır. İlahi rəhmət hər 
zaman təcəlli halındadır. Ömrün hər anı 
ilahi rizanı qazanma fürsətidir. Mühüm 
olan xüsus hər bir halda ilahi rəhmətə çat-
dıracaq vəsilələrin arayışı içində olmaq-
dır.

 
Mərhum atam Musa Əfəndi (r.ə) belə 

nəsihət edərdi:

Rəsulullahın heç bir tətili yox idi. O heç vaxt:  
"Bir xurma ağacının kölgəsində üç gün istirahət edim", - demədi. O, Allah yolunda et-
diyi fədakarlıq, təbliğ və ibadətləri ilə dincələr, beləliklə, qəlbinə sanki bayram hüzuru 
dolardı.

Bayramlar:
- Sileyi-rəhmə riayət etmək, yəni qohum-əqrəbanı ziyarət etmək, 
- Bir vəfa borcu olaraq keçmişlərimizin ruhunu xeyirxah əməl və sədəqələrlə 
şad etmək,
- Küsülülükləri aradan qaldırmaq,
- Qayğıkeşlik, fədakarlıq və səxavətlə din qardaşlığını cəmiyyət müstə-
visində yaşatmaq kimi Allahın rizasını cəlb edəcək bir çox ictimai ibadə-
tin əda edildiyi müştərək sevinc günləridir.
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“Övladım, mütləq şəkildə riyazət ha-
lında (qənaətə riayət edərək) yaşayın və 
Allahın verdiklərini yenə Allah üçün in-
faq edin! Riyazət halınız yalnız üç aylara 
və Ramazana məxsus olmasın! Onu həya-
tınızın hər anına yayın!..”

Abdulqadir Gilani həzrətləri də belə 
buyurur:

“Ey Allahın qulları, hər kim Ramazan 
ayında nəfsini pis əməldən çəkindiribsə, 
bunu Ramazandan sonrakı aylarda da da-
vam etdirsin. Çünki Ramazan ayının da, 
Ramazandan sonrakı ayların da Allahı 
birdir. O, hər iki zamandan da xəbərdar-
dır”.

Eynilə bu gün yaşanan xəstəlik sə-
bəbi ilə “normal həyata mərhələli 
qayıdış” qərarı alınaraq “səh-
lənkarlıq göstərməyək, 
tədbirlərə davam edək, 
ciddiyyəti əldən ver-
məyək” deyildiyi 
kimi, Ramazan-
dan sonra da qul-
luq həyatımızda tən-
bəllik və səhlənkarlığa 
qapılmamalıyıq.

Çünki İslam ömrün hər 
anını tənzimləyən bir həyat ni-
zamıdır; müəyyən zamanda yaşanan, 
müəyyən vaxtlarda rəfə qaldırılan bir 
din deyil. İbadətlər müəyyən zaman içə-
risində edilib tamamlansa da, übudiyyət 
daimidir. Yəni qulluq son nəfəsə qədər 
fasiləsiz, tətilsiz davam etməlidir. Al-
lah-Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

“Və sənə ölüm gələnə qədər Rəbbinə 
ibadət et!” (əl-Hicr, 99)

 
Uxrəvi Bayramlar
Unutmayaq ki, Ramazan ruhaniyyəti 

ilə yaşanan bir ömrün sonunda:
- İmanla verilən bir “son nəfəs” bay-

ramı var.

- Qəbirdə və qiyamətdə mələklərin:
“…Qorxmayın, kədərlənməyin! Sizə 

vəd olunan cənnətlə sevinin!” (Fussilət, 
30) müjdəsinə nail olma bayramı var.

- Qəbrin cənnət bağçalarından bir bağ-
ça olduğunu müşahidə etdikdə yaşanan 
bir bayram var.

- Mizanda xeyir əməllərin ağır gəlməsi 
bayramı var.

- Əməl dəftərini sağdan alma bayramı 
var.

- Rəsulullahın (s.ə.s) və Qurani-Kəri-
min şəfaətinə nail olma bayramı var.

- Sirat körpüsünü keçərək cəhənnəm-
dən azad olma bayramı var.

- Allahın və mələklərin sala-
mına məzhər olaraq cənnətə 

dəvət edilmə bayramı 
var.

- Nəhayət, ən 
böyük bayram 
olan Haqq-Təa-

lanın əbədi rizasına 
nail olmuş halda rüyə-

tullah, yəni Allahın ca-
malını seyr etmə bayramı var.

Allah-Təala hər birimizə nəsib 
etsin.

Rəbbimiz lütf-kərəmi ilə Ramaza-
ni-Şərif ruhaniyyəti ilə ömür sürüb son 
nəfəsimizi də bir bayram səhərinin sevin-
ci ilə verə bilməyi ehsan etsin.

Bu mübarək günlər hörmətinə üm-
məti-Muhammədi dünyəvi və uxrəvi bə-
lalardan, fəlakətlərdən, müsibətlərdən 
mühafizə etsin. İçində olduğumuz bu 
pandemiya bəlasından da - lazımi ibrət-
ləri alaraq – xeyirlə qurtula bilməyi nəsib 
etsin.

Amin!..
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 “Allah möminlərin ürəklərinə şəfa verər”.
(ət-Tövbə, 14)

 “Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə öyüd-nəsihət, qəlblərdəki (şirk və şübhə kimi
 xəstəliklər) üçün şəfa və möminlər üçün hidayət və mərhəmət (olan Quran)

 gəlmişdir…”
(Yunus, 57)

 “(O arıların) qarınlarından müxtəlif rəngli bal çıxar; onda
  insanlar üçün şəfa vardır”.

(ən-Nəhl, 69)

 “Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və rəhmət olan, zalımların isə
yalnız ziyanını artıran ayələr nazil edirik…”

(əl-İsra, 82)

“Xəstələndiyim zaman O mənə şəfa verir”.
(əş-Şüəra, 80)

“De ki: “O, iman gətirənlər üçün doğru yol rəhbəri və şəfadır…”
(əl-Fussilət, 44)

 “Ey insanların Rəbbi! Bu xəstənin xəstəliyini sağalt! Ona şəfa ver! Şəfa verən
 Sənsən. Səndən başqa şəfa verən heç kim yoxdur. Bu xəstəyə elə bir şəfa ver ki,

onda xəstəlikdən heç bir əsər-əlamət qalmasın!” (Buxari, Mərda, 20)
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 RAMAZANA
DOĞRU

Ramazani-Şərif hicri-qəməri aylardan yeganə aydır ki, 
Qurani-Kərimdə hörmətlə xatırlanır. Bu ayın fəzilə-
tinə fəzilət qatan, onu hörmətli  edən amillərdən biri 

müqəddəs Qurani-Kərimin məhz Ramazan ayında nazil olmasıdır. 
Allah-Təala bu barədə belə buyurur:

 “İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə ay-
dınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) Ramazan ayın-

da nazil edilmişdir...”. (əl-Bəqərə, 185)
Mübarək ayənin şərhindən aydın olur ki, hidayət kitabı, insanları 

düzgünlüyə dəvət edən Qurani-Kərim Ramazan ayında nazil edilmiş-
dir. Qurani-Kərimin nazil olduğu mübarək Ramazan ayının hər saatı 

Uca Allahın dərgahında qiymətli və dəyərlidir. Elə isə bu ayı özünəməx-
sus şəkildə qarşılamaq lazımdır. Bu aya qovuşmaq üçün, necə deyərlər, ön-

cədən hazırlıq görməyimiz çox mühümdür.
Ramazana hazırlıq mahiyyətində edəcəyimiz ilk iş tövbədir. Unutmayaq 

ki, tövbəni yalnız günahkarlar etmir. Günah işlətmək bəşəri xüsusiyyətlərdəndir. 
Peyğəmbərlər xaric heç kim məsum deyildir. Allah-Təala Rəsulullahın (s.ə.s) əvvəlki və son-
rakı günahlarını bağışladığı halda Peyğəmbərimiz Rəbbindən bir anlıq da olsun qəflətdə olma-
yıb. Allah ona özü və ümməti üçün bağışlanmasını istəməyi əmr edib. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) 
gündə 70 və ya 100 dəfə tövbə və istiğfar edərdi. Ümumiyyətlə, bütün peyğəmbərlər və mö-
minlər Allaha dua və istiğfar ediblər. Ramazan ayında tövbə və istiğfarı xüsusilə artırmalıyıq.

Ramazana yaxınlaşdıqca Qurani-Kərimi daha çox oxumağa çalışmalıyıq. Çünki Ramazan 
elə Quran ayıdır. Quranı oxumaqda əsas məqsədimiz onu həyatımızın düsturuna çevirmək 
olmalıdır. Daha dəqiq desək,  onunla yaşayıb ona əməl etməliyik. Quranın dediklərinə əməl 
etmək üçün ondakı  mənaları və Allahın bu ayələrlə bizə nə demək  istədiyini başa düşmək la-
zımdır. Bu isə yalnız onu oxumaqla mümkün deyildir. Allah-Təala bir ayədə buyurur: “Onlar 
Quran barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa ürəklərinə kilid vurulmuşdur?!” (Muhamməd, 24)

Müşfiq XƏLİLOV
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Qurani-Kərimin nazil olduğu mübarək Ramazan ayının hər sa-
 atı Uca Allahın dərgahında qiymətli və dəyərlidir. Elə isə bu ayı

 özünəməxsus şəkildə qarşılamaq lazımdır. Bu aya qovuşmaq üçün,
 necə deyərlər, öncədən hazırlıq görməyimiz çox mühümdür.

Ramazana hazırlıq mahiyyətində edəcə-
yimiz digər bir əməl nafilə olaraq müəyyən 
günlərdə əlavə oruc tutmaqdır. Peyğəmbəri-
miz (s.ə.s) Ramazandan öncə xüsusilə mü-
barək Rəcəb və Şaban aylarında daha çox 
oruc tutardı.

Bir gün Üsamə ibn Zeyd (r.a) Peyğəm-
bərimizə (s.ə.s) belə demişdi: “Ey Allahın 
Rəsulu, mən sənin Şaban ayında oruc tutdu-
ğun kimi digər aylarda oruc tutduğunu gör-
mədim”. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) cavabında 
buyurdu: “Bu ay Rəcəb və Ramazan ayı ara-
sında olub insanların qafil olduğu bir aydır. 
Həmçinin bu ay əməllərin aləmlərin Rəbbi 
olan Allaha tərəf qalxdığı bir aydır və mən 
də istəyirəm ki, əməllərim mən oruclu oldu-
ğum halda qalxsın”. (Müslim, Siyam 176)

Ümumiyyətlə, Allah Rəsulu (s.ə.s)  Ra-
mazana hazırlıq baxımından Rəcəb və Şaban 
aylarında xeyir əməlləri artırardı. Çünki bu 
cür xeyir mövsümlərinə yaxınlaşdıqca şey-
tan insanı tənbəlləşdirir və ona vəsvəsələr 
edərək sanki belə deyir: “Tərk etdiklərinin 
əvəzini Ramazanda çıxarsan… Ramazanda 
daha çox ibadət edərsən...”. Halbuki Rama-
zan ayı girdikdən sonra da bir çox müsəlman 
tənbəllik edərək artıq o aydakı xeyirləri əldə 
edə bilmir. Ramazanın bərəkətini əldə et-
mək istəyən, Allahın məğfirətini qazanmaq 
istəyən kəs Şaban ayından etibarən Ramaza-
na hazırlığa başlamalıdır.

Ramazan öncəsi edəcəyimiz digər bir xe-
yir əməl sədəqə verməkdir. İbn Abbas (r.a) 
belə rəvayət edir: “Allahın elçisi insanların 
ən səxavətlisi idi. Ramazan ayında Cəbrayıl 
(a.s) ilə görüşdüyü zaman isə daha səxavətli 

olardı. Cəbrayıl (a.s) Ramazan ayının hər ge-
cəsində Peyğəmbər (s.ə.s) ilə görüşər, onun-
la birgə Quranı oxuyub təkrar edərdi. Odur 
ki, bu günlərdə Allahın elçisi (s.ə.s) xeyirxah 
işlər görməkdə maneəsiz əsən küləkdən daha 
comərd olardı”. (Səhih əl-Buxari, 6)

Bildiyiniz kimi, zəkat ibadətini yerinə 
yetirə bilməyimiz üçün müəyyən miqdar-
da mala sahib olmağımız şərtdir. Bunun 
üçün zəkat, yalnız varlı müsəlmanların ye-
rinə yetirəcəyi bir ibadətdir. Sədəqə isə bir 
az fərqlidir. Hər bir müsəlman səmimiyyəti 
və sədaqəti nisbətində sədəqə verə bilər. Sə-
dəqə vermək üçün müəyyən bir mala sahib 
olmaq kimi bir şərt yoxdur. Hətta sədəqə 
yalnız  mal ilə verilən bir ibadət də deyil. 
Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) ifadəsiylə desək: 
“(Müsəlmanın) qardaşına göstərəcəyi təbəs-
süm sədəqədir. Yaxşılığı əmr edib pislikdən 
çəkindirmək sədəqədir. Yolunu azana yol 
göstərmək sədəqədir. Gözü görməyən kim-
səyə kömək göstərmək sədəqədir. Yoldan 
daş, tikan, sümük (kimi şeylər) götürüb kə-
nara atmaq sədəqədir...” (Tirmizi, Birr, 36, 
1956)

Elə isə gəlin Ramazana elə indidən hazır-
laşaq. Tövbə edərək, çoxlu Quran oxuyaraq, 
nafilə oruclar tutaraq, sədəqə verərək Rama-
zanı qarşılamağa hazır olaq. Elə  edək ki, 
mübarək aya qovuşduğumuz zaman üzümüz 
ağ olsun. Elə edək ki, bu bərəkətli aya xoş 
gəldin deyə bilək.

Allahım, bu duyğu və düşüncələrlə bizi 
Ramazana qovuşdur!
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aladdin_sultanov@yahoo.com

BIR   AYƏ

Dr. Ələddİn SULTANOV

“De: “Yer üzündə gəzib dolaşın və Allahın ilk dəfə necə yaratdığına bir baxın! Sonra Allah 
axirətdə də belə yaradacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir”. (əl-Ənkəbut, 29/20)

Uca Allahın Qurani-Kərimdəki əmrlərindən biri də ibrət almaq və təfəkkür etmək məqsə-
dilə səyahət etməkdir. Allah-Təala bu ayeyi-kərimədə bizdən yer üzündə gəzib dolaşmağı və gördük-
lərimizdən ibrət almağımızı istəyir. Dünyanın fərqli yerlərinə səyahət edən bir insan Allah-Təalanın bir 
çox diyarlarda fərqli rənglərə sahib və fərqli dillərdə danışan insanlar yaratdığına şahid olar və Onun 
qüdrətini daha dərindən dərk edər. Eləcə də səyahət edilən yerin təbiətindəki xariqüladəlikləri müşahidə 
edən kimsə Uca Allahın elminin və gücünün sonsuzluğunu, həmçinin Allahın bütün bunları təkrar ya-
ratmağa da qadir olduğunu daha yaxşı anlayar.

Yer üzündə gəzib dolaşmağın məqsədlərindən biri Allahın qüdrətinin şahidi olmaqdırsa, digər bir 
məqsədi də keçmişdən ibrət götürməkdir. Çünki başqa bir ayədə Allah-Təala: “Onlar yer üzündə 
gəzib özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi?” (Fatir, 35/44) – buyurur. 
Qurandan və tarixdən məlumdur ki, tarixdə neçə-neçə qövmlər və onların ehtişamlı sarayları yox 
olmuş və sadəcə izləri qalmışdır. Lakin günümüzdə səyahətə və turizmə fərqli şəkildə yanaşıldığı 
üçün Qurani-Kərimdəki bu əmrlər layiqincə dərk edilmir. Yer üzünün hansı nöqtəsinə səfər etsək, 
Qurandakı xəbərdarlıqları xatırladan bir mənzərə ilə qarşılaşarıq. Bu şüurla edilən bir səyahət insana 
dünyadakı hər şeyin fani olduğunu xatırlatmasına kifayət edər. Ancaq təəssüf ki, günümüzdə səyahə-
tin əsl məqsədi, Quran buyruğunun əksinə, dünyanın faniliyini unutmaq və dünyadan zövq almaqdır. 
Halbuki yer üzündə səyahət etmək bu dünyanın həqiqətləri ilə üzləşməkdir. Bir mömin səyahət əs-
nasında və xüsusən də tarixi yerləri gəzərkən Quranın tövsiyə etdiyi ibrət gözü ilə ətrafına baxarsa, 
bu dünyanın ondan əvvəlkilərin heç birinə qalmadığını və onlardan geriyə sadəcə həmin abidələrin 
qaldığını dərindən hiss edər.

Qeyd edək ki, ömrünün bir hissəsini səyahət etməklə keçirən Peyğəmbərimizin (s.ə.s) məhz həftə-
nin cümə axşamı günləri səyahətə çıxdığı rəvayət olunur (Buxari, “Cihad”, 103). Digər bir rəvayətə 
görə, Rəsulullah (s.ə.s) səyahətlə bağlı olaraq: “Allahım, ümmətimə erkən başlamağı bərəkətli et!” 
– şəklində dua edərmiş (Əbu Davud, “Cihad”, 85). Nəticə etibarilə, hər bir mömin səyahət edərkən 
Həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s) sünnəsinə riayət edərək ətrafına həm ibrət gözü ilə, həm də Allahın qüd-
rətini düşünərək nəzər salmalıdır ki, bu səyahəti səmərəli və bərəkətli olsun.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اهلُل ُيْنِشُئ النَّْشَأَة  ُقْل ِسيُروا ِفي اْلَ

اْلِخَرَة ِإنَّ اهلَل َعَلٰى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر
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BIR   HƏDIS

sefamuradov@gmail.com
DR. Səfa MURADOV

َم َقاَل: َيْهَرُم اْبُن  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، أَنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهللَّ

آَدَم َوَيُشبُّ ِمْنُه اْثَنَتاِن: الِحْرُص َعَلى الُعُمِر َوالِحْرُص َعَلى اْلَماِل

Ənəs ibn Malikdən (r.a) rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: 
“Adəm oğlu yaşlandıqca onda iki şey gəncləşər: Mal-mülk toplamaq həvəsi və uzun 
yaşamaq arzusu”. (Tirmizi, Qiyamət, 22)

İnsanın dünyaya meyil etməsi sadəcə gənclik dövrü ilə məhdud deyildir. Qeyd etdiyimiz hə-
disi-şərifdən də anlaşıldığı kimi, insan yaşlandıqdan sonra da həyatın cazibəsinə aldanıb nəfsinin 
tələsinə düşə bilər. Bunun belə olmaması üçün insanın gənc yaşlardan nəfsini tərbiyə etməsinə 
ehtiyac vardır. Gəncliyində nəfsini tərbiyə etməyən bir insanın yaşlandıqdan sonra özünə hakim 
olması çox çətin olur. Bu çətinliyin başında həm mal-mülk sevgisi, həm də çox yaşamaq arzusu 
gəlir. Qurani-Kərimdə Uca Allah: “İnsanlar yalnız: “İman gətirdik!” - deməklə onlardan əl 
çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı güman edirlər?” - buyurmuşdur. (əl-Ənkəbut, 29/2) 
Ayədən də anlaşıldığı kimi, insan həyatına davam etdikcə onun qarşısına müxtəlif sınaqlar çıxar. 
Bu imtahanda insandan dünyanın müvəqqəti olduğunu, əsl və əbədi həyatın isə axirət həyatı 
olduğunu dərk etməsi gözlənilir.

Mal-mülk, məqam, şan-şöhrət, dəbdəbəli həyat kimi insanın dünyada tamah saldığı bir çox 
şey olsa da, bunların arasında, demək olar ki, bütün dövrlərdə birinci yeri mal-mülk sevgisi tut-
muşdur. Bəlkə də, elə bu səbəblədir ki, Allah Rəsulu (s.ə.s) bir hədisində bu məsələyə belə diqqət 
çəkmişdir: “Hər ümmətin bir fitnəsi (imtahanı) var. Mənim ümmətimin fitnəsi isə mal-mülkdür”. 
(Tirmizi, Zöhd, 26)

Hədisin diqqət çəkdiyi ikinci xüsus insanın çox yaşamaq arzusudur. İnsan yaşadığı mühitə 
uyğunlaşan bir varlıqdır. İllər keçdikcə bir ağac misalı həyatın dərinliklərinə doğru kök atar. Bu 
köklər dərinləşdikcə insanın həyatdan qopması da çətinləşər. Bu səbəblə də o, yaşa dolduqca 
həyata daha çox bağlanar və yaşadıqca ölümü özünə yaxın görməz. Halbuki onun qaçdığı ölüm 
mütləq onu yaxalayacaqdır. (əl-Cümə, 62/8)

Təbiətdə baş verən proseslər, nəsillərin dəyişməsi, yaşıllıqlara bürünən nəbatat aləminin fəs-
lin dəyişməsi ilə sapsarı saralması və buna bənzər bir çox nümunələr əslində onun üçün bir 
ibrət səhnəsidir. Lakin gəncliyində özünü təfəkkürə alışdırmayan bir insan üçün yaşlandıqdan 
sonra bunları düşünməsi də çətin olur və yaşadıqca yaşamaq istəyir. Ölümü özünə o qədər uzaq 
təsəvvür edir ki, ölüm ona yaxınlaşınca ağlını itirəcək nöqtəyə qədər gəlib çatır. Çünki ölümdən 
sonrası üçün əlində heç bir şey yoxdur. Halbuki Uca Allah zamanında ona: “Tədarük görün. 
Ən yaxşı tədarük isə təqvadır”, - buyurmuşdur. (əl-Bəqərə, 2/197)
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Hörmətli oxucular! Yaşadığımız 
günlərin mübarək günlərə tə-
sadüf etməsi və eyni zamanda 

oruc ibadətinin yerinə yetirilməsinin fərz 
olduğu bir ay, Ramazan ayında olduğumuza 
görə bu ibadət növünün həyata keçiriliməsi 
və onun düzgün şəkildə yerinə yetilməsini 
təmin edən məsələlərdən bir hissəsini yəni, 
orucu pozan və ya pozmayan hallardan 
bəhs etməyi uygun gördük.

Hər bir ibadətin şəkli və əda 
edilmə forması vardır. Bu sə-
bəblə də hər bir ibadət edən 
şəxsin bunları bilməsi lü-
zumludur. Oruc da məhz 
bu növdən bir ibadətdir.

Orucu pozan halları 
iki qismdə incələmək 
mümkündür. Belə ki, 
bunlar orucu pozduğu 
halda yalnız onun qəza-
sını vacib qılan hallar və 
orucu pozmaqla bərabər 
həm qəzasını həm də kəf-
farətini vacib qılan hal-
lardır.

1. Orucu pozan və yalnız onun qəzasını 
vacib qılan hallar:

a. Qidalanma və ya müalicə məqsədi da-
şımayan bir şeyi yemək və ya içmək orucu 
pozar. Bunlar yeyilip, içilməsi normal olma-
yan, insan təbiətinin meyl etmədiyi şeylər-
dir. Məsələn, çiy düyü, darı, xəmir, un, qoz 
və ya fındığı qabığı ilə bərabər udmaq. Bun-

lar qida olmaqla bərabər, yeyilməsi normal 
deyildir.

Yağış damlasını, qarı, dolunu 
bilərək udmaq, su içmək kimi 

olduğuna görə orucu pozar, 
ancaq oruclu şəxs bunları 

istəməyərək udarsa orucu 
pozulmaz.

Unutma və yanılma 
kimi hallar bağışlandı-
ğına görə unudaraq bir 
şey yemək, içmək, cinsi 
münasibət qurmaq orucu 
pozmaz.

Diş ətlərinin qanadıq-
da, ağız suyu miqdarın-
da və ya daha çox qanın 

boğaza getməsi orucu po-
zar. Az olduqda isə pozmaz. 

Hansi Vəziyyətlərdə Orucumuz Pozulmaz          

Fuad Quliyev

Hər 
bir ibadətin 

şəkli və əda edilmə 
forması vardır. Bu 
səbəblə də hər bir 
ibadət edən şəxsin 
bunları bilməsi lü-

zumludur. Oruc da 
məhz bu növdən bir 

ibadətdir.
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Çünki, bundan uzaq durmaq çətindir.
Oruclu şəxsin qəsdən ağız dolusu qusma-

sı orucu pozduğu halda, qəsdən edilmədikdə 
isə pozmaz.

Uzaq durulması mümkün olmayan və 
udulması normal hesab ediulməyən şeylə-
rin boğaza getməsi orucu pozmaz. Məsələn, 
ocağın tüstüsü, havadakı duman, üyü-
dülərkən dənli bitkilərdən qalxan toz, kiçik 
həşəratların buruna və ağıza girməsi orucu 
pozmaz.

Qulaq və buruna damladılan dərman, 
boğaz vasitəsi ilə mədəyə çatması səbəbilə 
orucu pozar. Qulağa girən və ya tökülən su 
isə orucu pozmaz. Gözə damladılan dərman 
boğazda hissedilsə orucu pozmaz. Gözə çə-
kilən sürmə də oruca zərər verməz.

Qadının cinsiyyət organına və ya hər iki 
cinsin anüsünə dərman qoyulması orucu po-
zar və qəza edilməsini vacib qılar. Orucun 
qəzası, onun Ramazan ayı xaricində tutul-
ması deməkdir.

Xəstə olan şəxs oruc tutmağa gücü çata-
caqsa orucu tutar.

Ağız, burun, ön və arxa yollardan qəbul 
edilən dərmanlar və bənzər şeylər orucu po-
zar.

Qarın boşluğuna və ya beyinə qədər gedib 
çatan dərin yaralara sürtülən dərmanlar qarın 
boşluğuna və beyinə çatdıqda oruc pozulur 
və qəza ediləmsi lazım gəlir. Buna görə dəri 
altına, əzələyə və damara vurulan iynə dər-
manın bütün vücuda yayılmasına səbəb ol-
duğuna görə orucu pozar.

b. Oruclu şəxsin hər hansı bir qida mad-
dəsini və ya dərmanı bir üzr səbəbi ilə qəbul 
etməsi orucun pozulmasına və daha sonra 
qəza edilməsinə səbəb olar. Ayrıca kəffarətə 
ehtiyac qalmaz. Aşağıdakı hallarda orucun 
qəzası lazım gələr:

-Dəstəmaz aldıqda və ya bunun xaricində 
mədəyə suyun getməsinə imkan vermək,

-Yatmış oruclu şəxsə suyun içirilməsi, 
-Ağır bir işdə işləyərkən xəstələnərək bir 

zərərin gəlməsindən qorxub orucun pozul-

ması,
-Unudaraq yeyib-içdikdən və ya cinsi 

münasibətdə olduqdan sonra, orucun pozul-
duğunu hesab edərək günün geri qalan his-
səsində bilərək bir şey yemək və ya münasi-
bətdə olmaq,

-Gecə niyyət etməyib, gündüz niyyətlən-
dikdən sonra bu niyyətin kifayət etmədiyini 
düşünərək yemək, içmək,

-Sübh vaxtının girib-girmədiyində şübhə 
edən şəxs, yeməyə içməyə davam etsə və bu 
arada sübh vaxtının girmiş olduğu başa dü-
şülsə qəza edilməsi lazım gəlir.

-Oruclu şəxs günəşin batdığını zənn 
edərək orucunu pozsa və günəş də batma-
mışsa orucunu qəza etməsi lazımdır.

Şəxs yemək yeyərkən imsaq (orucun baş-
ladığı vaxt) vaxtı girsə dərhal yeməyi tərk 
edərək o günkü oruca davam edə bilər.

c. Oruclu şəxsin şəhvətini (cinsi arzu) 
cinsi münasibət xaricində bir yolla tətmin 
etməsi,  

2. Orucu pozmaqla bərabər, həm qəza-
sını  həm də kəfarəti vacib qılan hallar:

Oruc kəfarəti, yalnız fərz olan və niyət 
edilərək başlanmış Razamazan orucunun 
qəsdən pozulmasının cəzasıdır və aşağıdakı 
üç haldan birinin həyata keçirilməsi ilə oruc 
tutub sonra onu pozan şəxsi məsuliyyəttdən 
qurtarır. 1) Kölə azad etmək, 2) İki ay ard-ar-
da oruc tutmaq, 3) Altmış nəfər kasıbı do-
yuzdurmaq. Günümüzdə köləlik olmadığına 
görə orucu pozan şəxs digər ikisindən hansı-
na gücü çatarsa birinə əməl etməklə borcunu 
ödəyər.

Kəfarəti vacib qılan hallar bilərək yemək 
içmək, oruclu olduğunu bildiyi halda yuxa-
rıda qeyd etdiyimiz şəkildə dərman qəbul et-
mək, cinsi münasibətdə olmaqdan ibarətdir. 
Ancaq xəstəlik, aybaşı və nifas (qadınlara 
məxsus hallar), səyahət, icbar edilmə, təhdid 
edilmə və yanlışlıq kimi oruc tutmağa mane 
olan vəziyyətlər ortaya çıxarsa sadəcə qəza 
kifayət edər, kəfarət lazım gəlməz.
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Ümid yaşamaqdır. Ümid yaşamağı 
yaşatmaqdır. Bəlkə də, elə həyat 
özü başdan-başa ümiddir. Necə 

deyərlər, bir yerdə yaşam varsa, orda ümid də 
vardır. Dini inancından və düşüncəsindən asılı 
olmayaraq hər bir fərdin genetik kodlarında 
var olan duyğudur ümid duyğusu. Sabaha 
çıxacağımızı bilmədiyimiz halda zəngli saatı 
qurub yatmaqdır ümid.

 Ümid termini ilə bağlı müxtəlif görüşlər 
və fərqli nəzəriyyələr var. Ümid insanları 
hərəkətə gətirən, məqsədlərinə çatmaq üçün 
hərəkətverici qüvvə kimi çıxış edən və hər şe-
yin yaxşı olacağına inamımızı gücləndirən ən 
mühüm duyğulardan biridir.

Staats və Stassenin fikrincə, ümid; gələcəklə 

bağlı  müsbət fikirlərin gələcəklə bağlı mənfi 
fikirlər üzərində üstünlük təşkil etməsidir.  
Zournaziyə görə, ümid insanın dünyaya olan 
inamını formalaşdırır və həyatın yaşamağa 
dəyər olduğunu insana qəbul etdirir. Ümid 
gələcəklə bağlı müsbət hiss və düşüncələrə sa-
hib olmaqdır. Psixologiyada ümid anlayışının 
öndə gedən tədqiqatçılarından biri olan Sny-
der “ümid ağılın göy qurşağıdır” deyərək 
ümidi çox poetik bir şəkildə ifadə edir.

Ümid həm koqnitiv, həm də affektiv ele-
mentlərdən ibarətdir. Snayderin Ümid nəzəri-
yyəsinə məqsədlər, yollar və seçim azadlığı 
daxildir. Onun fikrincə, insanların ümidlə 
əlaqələndirə biləcəyi ən azı üç komponent 

“

Ümid 
psixologiyası

...Ümid oyaq insanın röyasıdır
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vardır. Bunlar: dağınıq deyil, bir nöqtəyə 
fokuslanmış düşüncələrə sahib olmaq, qa-
rşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaq üçün 
əvvəlcədən strategiyalar hazırlamaq və bu 
məqsədlərə çatmaq yolunda lazım olan səyləri 
göstərmək üçün motivasiyalı olmaqdır. Fərd 
yuxarıda sadalanan komponentlərə nail olmaq 
üçün öz qabiliyyətlərinə nə qədər çox inanar-
sa, ümid hissini inkişaf etdirmək şansı bir o 
qədər çox olar.

Eric Fromma görə isə ümid istəmək, 
istəkləri yerinə yetirmək üçün yeni yollar 
tapmaq və təslim olmamaqdır. Bu səbəblə 
həyatda qarşılaşılan çətinliklərin öhdəsindən 
gəlmək, mənfi situasiyaları yaxşılaşdırmaq 
və xəyalları gerçəkləşdirmək üçün ümidli 
olmaq çox vacibdir. Ümid etmək insanı ak-
tivləşdirirsə faydalıdır, kortəbii təslimiyyətə 
və fəaliyyətsizliyə səbəb olursa faydasından 
söhbət gedə bilməz. Artıq mövcud olan və 
ya heç vaxt olmayacaq bir şeyə ümid etmə-
yin mənası yoxdur. Ümid yox olduqda həyat 
faktiki və ya gizli (potensial olaraq) bitmişdir. 
Ümid həyatın təbiətində, insan ruhunun dina-
mikasında olan bir elementdir.

Ümidlə yaşayan təkcə fərd deyil. Millətlər 
və sosial təbəqələr də ümid, iman və müqa-
vimət gücü ilə yaşayırlar. Əgər bu gizli gücü 
itirsələr, ya canlılıqlarının olmaması, ya da 
inkişaf etdirdikləri irrasional dağıdıcılıq 
səbəbindən məhv olarlar.

Təhsildə ümid uğura çatdırır, iş həyatında 
ümid işin məhsuldarlığını artırır, sosial mü-
nasibətlərdə ümid ətrafa dost yığır, fiziki və 
psixoloji xəstəliklərdə isə ümid insanın re-
abilitasiyasında mühüm rol oynayır. Həyatda 
yaşamaq, çətinliklərə boyun əyməmək və uğur 

qazanmaq istəyiriksə, ümidimiz acımızdan 
daha böyük olmalıdır.

Dini nöqteyi-nəzərindən baxdığımız zaman 
görürük ki, İslam dinində ümidsizlik qəbule-
dilməzdir. İslam dini müsəlmanlara ümidsi-
zliyi qadağan edir. Allah mütləq var edəndir. 
O, ol dediyi zaman hər şey olur. İslam dini 
fərdin qorxu və ümid arasında olması lazım 
olduğunu bildirir. Xovf və rəca, yəni qorxu 
və ümid möminin qəlbində həmişə olması 
lazım olan bir qulluq tarazlığıdır. Yəni mömi-
nin qəlbində Allahın razılığından və məhəb-
bətindən məhrum olmaq və qəzəbinə düçar 
olmaq qorxusu ilə Onun sonsuz mərhəmətinə 
və bağışlamasına nail olmaq ümidi həmişə 
balanslı şəkildə var olmalıdır. Mömin son 
nəfəsinə qədər bu qəlbi ahəngini qorumalıdır. 
Çünki Qurani-Kərimdə və hədisi-şəriflərdə 
Cənnətə bir qarış qalmış ilahi əzaba düçar 
olanlar və bunun əksinə, Cəhənnəmə bir qarış 
qalmış ilahi rəhmətə nail olanlar xəbər ver-
ilmişdir.

Ən böyük ümid sahibləri isə peyğəm-
bərlərdir. Həyatlarında qarşılaşdıqları ən çətin 
imtahanlar qarşısında belə ümidsiz olmayan-
lardır onlar. Canları, malları və övladları 
ilə sınandıqları zaman Allahdan ümidlərini 
kəsmədən yollarına davam edənlərdir onlar. 
Hz. İbrahim (a.s), Hz. İsmayıl (a.s), Hz. Ya-
qub (a.s), Hz. Yusuf (a.s) qissələri hər birimiz 
üçün bir ümid qaynağıdır. 

Son olaraq, unutmayın! Xoşbəxt olmaq 
ümidli olmaqdır. İnsan sahib olduqlarını itird-
iyi zaman deyil, ümidini itirdiyi zaman müf-
lis olur. “Bu dünyanın nə qəmi baqidir, nə də 
ki dəmi” deyərək, “bu da keçər, ya hu!” deyə 
bilməkdir, ümidli olmaq.

Təhsildə ümid uğura çatdırır, iş həyatında ümid işin məhsuldarlığını 
artırır, sosial münasibətlərdə ümid ətrafa dost yığır, fiziki və psixoloji 
xəstəliklərdə isə ümid insanın reabilitasiyasında mühüm rol oynayır. 
Həyatda yaşamaq, çətinliklərə boyun əyməmək və uğur qazanmaq 

istəyiriksə, ümidimiz acımızdan daha böyük olmalıdır.
“ “



gymdyayinlari.ge
ugurjurnali@mail.ru36 UĞUR yanvar-fevral 2023

Dr. Anar QURBANOV
akurban78@hotmail.com

Sual: 

Sual: 

Cavab:

Cavab:

Sahura durmaq müstəhəb, yəni dini baxımdan xoş qarşılanan əməldir, vacib 
əməllərdən deyildir. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s) sahura durmağı təşviq və tövsiyə 

etmişdir.
 Hədisi-şərifdə belə buyurulur: “Sahura qalxın, çünki sahur yeməyində bərəkət vardır” 

(Buxari, Səvm, 20; Müslim, Siyam, 45). Ona görə də, sahura qalxmaq fəzilətli olsa da, sahura 
durmadan da oruc tutmaq olar. Hətta Ramazan ayında sahura yatıb qalınsa belə oruca davam 
etmək fərzdir. Lakin bir şəxsin hər hansı bir ciddi xəstəliyi varsa və həkim diaqnozu ilə gecə 
obaşdana durub yemək yemədən, eləcə də dərmanını qəbul etmədən oruc tutmasına qadağa 
qoyulubsa bundan istisna edilir.

Oruclu insan burun və boğazdan suyun getməməsinə diqqət edərək həm 
ağzını yaxalaya bilər, həm də yuyuna bilər. Əsas olan orucu pozan hallara yol 
verməməkdir yəni burun və ya boğazdan daxilə suyun getməməsidir.

Sahura (obaşdan) qalxa bilməyənin tutduğu oruc sayılırmı?

Oruclu adam istidən quruyan ağzını su ilə yaxalaya bilərmi? 
Yuyuna bilərmi?

SUAL?
CAVAB!

Cavab: Xeyr, yatmaq orucu pozan əməllərdən deyil, namazı pozan əməllərdəndir. 
Ancaq yuxuda orucluya bir kimsə su içirərsə, orucu pozular və bir gün qəza orucu 

tutmağı vacib olar.
Oruclu adamın (yuxuda və ya ayıq olaraq) qüslu pozularsa orucu da pozularmı?
Cavab: Yuxuda qüslun pozulmasının oruca heç bir dəxli yoxdur. Ancaq namaz kimi digər 

ibadətləri yerinə yetirə bilmək üçün mütləq qüsl alınmalıdır. Ayıq vaxtı qüslun pozulmasına 
gəlincə, əgər oruclu olan şəxs bilərəkdən cinsi əlaqədən başqa bir yolla qüslunu pozarsa, 
orucu pozular, yalnız o gün üçün qəza vacib olar. Ancaq cinsi əlaqə ilə pozarsa həm qəza, 
həm də altmış günlük kəffarə orucu vacib olar.

Sual: Yatmaq orucu pozurmu?

Sual: 

Cavab: Ehtiyata ən uyğun olanı dişin imsaka qədər fırçalanmasıdır. Ancaq 
məcbur qaldıqda boğazdan içəri getməməsinə diqqət edərək fırçalamaq 

olar.

Oruclu ikən diş fırçalamaq olarmı?

Sual: 

Cavab: Oruc halal olan hər hansı bir nemətlə açıla bilər. Ancaq müstəhəb olan, yəni 
bəyənilən xurma ilə orucun açılmasıdır. Xurma yoxdursa su ilə açılması da 

sünnəyə uyğundur.

İftarı su ilə açmağın zərurəti varmı?
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Sual: 

Sual: 

Cavab:

Cavab:

Oruclu ikən dadlı saqqızı çeynəmək caiz deyil, yəni boğazdan şəkər və ya 
dad getdiyi üçün orucu pozur. Lakin tərkibində hər hansı maddə qatılmayan 

və çeynəndikdə azalmayan, əvvəlcədən uzun müddət çeynənmiş, dadından əsər-əlamət 
qalmayan saqqızı çeynəməklə oruc pozulmur, yenə də bu, məkruh – xoşagəlməz bir 
davranışdır.

Qurani-Kərimdə oruc tutmamağı mübah edən üzrlər arasında xəstəlik, 
yolçuluq və oruc tutmağa tab gətirməmək kimi hallar sadalanır (Bəqərə, 2/184, 185). 

Ümumiyyətlə, bir möminin xüsusilə ramazan ayında oruc tutmasına mane olacaq qədər ağır 
işlərdə işləməsi və işlədilməsi düzgün deyil. Ramazan ayında bu cür ağır işlə qarşılaşan şəxs 
oruc tutaraq həmin işi icra edə bilmirsə və başqa iş imkanı da yoxdursa, habelə, bu işi tərk etdiyi 
təqdirdə, dolanışıq vəziyyəti çətinləşəcəksə, zərurət sayıldığı üçün bu halda oruc tutmaya bilər. 
Odur ki, ağır bir işdə işləməyə məcbur olan şəxs, oruc tutduqda, xəstəliyə tutulacağı açıqdırsa 
oruc tutmaya bilər. Bu şəxslər daha sonra tuta bilmədikləri orucları qəza etməlidirlər. Bundan 
əlavə, ağır işdə işləyən aclıq və susuzluq ucbatından ziyanlıq görərsə, orucunu pozması vacibdir. 
Çünki dinimizdə insanın özünə xətər yetirməsi qadağan edilmişdir. (bax. Nisa, 4/29) Ciddi bir 
sağlıq və can təhlükəsi yoxdursa işləmək oruca mane deyil.

Oruclu ikən saqqız çeynəmək olarmı?

Tikinti kimi ağır işlərdə işləyənlərin oruc tutmamalarına icazə verilirmi?

Cavab:

Cavab:

Qulaq və ya buruna damladılan dərman boğaz yolu ilə birbaşa mədəyə daxil 
olduğu üçün orucu pozur. Qulağa girən və ya tökülən su isə, orucu pozmur. Gözə 

tökülən bir dərman boğazda hiss edilsə belə orucu batil etmir. Çünki göz boğazla birbaşa yox, 
dolayı yolla əlaqəlidir.

İslamda xəstə, oruca tab gətirmək şərtilə, dərman qəbul etmədən dözə bilirsə oruc tuta 
bilər. Meydana gələn qyri-adi hal qarşısında, məsələn bədəndə açılan dərin bir yara səbəbi 
ilə, iltihabı önləmək və ya tikiş atmaq məqsədi ilə vurulan iynənin orucu pozmadığına dair 
görüş bildirilmişdir. Ancaq, aclığı, susuzluğu aradan qaldıran və ya oruca qarşı bədənin 
müqavimətini artıran iynə və s. kimi şeylərdən istifadə olunması orucu pozar.

Buna görə də gündüz dərman qəbul etməyə məcbur olan xəstələrin orucu qəzaya 
qoymaları, vəziyyəti daha yüngül olanların isə, iynəni iftardan sonra vurdurması ən ehtiyatlı 
davranışdır.

Oruc və nafilə olan təravih ibadəti ayrı-ayrı ibadətlər hesab olunur. Ramazan 
orucunu tutmaq fərzdir. Ancaq Ramazanda təravih namazını qılmaq sünnədir. 

Əgər bir şəxs xəstəliyi ucbatından səhhəti oruc tutmağa əl vermirsə, o, üzrlü sayılır və oruc 
tutmaması mübah olur. Təravih namazına isə davam edə bilər.

Sual: 

Sual: 

Oruclu halda yaraya dərman qoymaq və iynə vurdurmaq olarmı? 

Oruc tuta bilməyən adam təravih namazı qıla bilərmi?

Sual: 

Cavab: Orucun fərz olmasının şərtlərindən biri də, müsəlmanın səfərdə olmamasıdır. 
Lakin ayədə buyurulduğu kimi, səfərdə olanların imkan daxilində gücləri çatarsa, 

oruc tutmaları daha fəzilətlidir (Bəqərə, 2/184). Bununla yanaşı, əgər bir şəxs oruc tutub 
gündüz də səfərə çıxmalı olarsa, həmin gün orucuna davam etməlidir. Lakin səfər vaxtı 
orucunu pozarsa, bir gün qəza etməlidir, kəffarəyə ehtiyac yoxdur.

Dinimizə görə səfərdə olanların oruc tutmamalarına icazə verilmişdir. Bəs 
oruclu olaraq səfərə çıxanların oruclarını pozmaları necə?
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Fəzilət və əhəmiyyəti Qurani-Kə-
rimdə müstəqil bir surə ilə bəyan 
edilmiş olan Qədr gecəsi mömin-

lər üçün bağışlanmaq və qurtuluşa çatmaq 
baxımından çox müstəsna bir zaman kəsi-
yidir. İçərisində Qədr gecəsi olmayan min 
aydan daha xeyirli olduğu bildirilən bu mü-
barək gecənin əhyası barəsində Hz. Peyğəm-
bər (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Kim fəzilə-
tinə inanaraq və savabını da yalnız Allahdan 
umaraq Qədr gecəsini əhya edərsə, keçmiş 
günahları bağışlanar”. (Buxari, Müslim)

“Siz insanlar üçün ortaya çıxarılmış ən 
xeyirli ümmətsiniz!” (Ali-İmran, 110) bu-
yuran Rəbbimizin digər ümmətlər içərisində 
bizə verdiyi üstünlüklərdən biri də Ramazan 
ayı və xüsusən də həmin ayda olan Qədr ge-
cəsidir. Çünki həmin gecədə edilən ibadət 
min ay, yəni səksən üç ildən artıq bir zaman-
da edilən ibadət kimi qiymətlidir.

Lüğətdə “hökm”, “şərəf”, “güc” və 

“ucalıq” kimi mənalara gələn qədr kəlməsi 
“leylətül-qədr” şəklində Quranın nazil oldu-
ğu gecənin adı olaraq bilinməkdədir. Eyni 
adı daşıyan 97-ci surə bu gecənin fəziləti 
haqqında nazil olmuşdur:

“Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecə-
sində nazil etdik.

Sən haradan biləsən ki, Qədr gecəsi nə-
dir?!

Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir.
O gecə mələklər və Ruh (Cəbrayıl) Rəb-

binin izni ilə hər bir iş üçün (yer üzünə) enər-
lər.

O gecə dan yeri ağarana qədər salamat-
lıqdır (əmin-amanlıqdır)”. (əl-Qədr, 1-5)

Qədr gecəsi Allah-Təalanın mübarək qıl-
mış olduğu zamanların ən qiymətlisi olma-
sı səbəbindən bəlli bir gündə və açıq şəkil-
də bildirilməmişdir. Müxtəlif rəvayətlərdə 
Ramazanın son on günündə, son günlərin 
tək gecələrində, iyirmi yeddi və ya iyirmi 

QURTULUŞ GECƏSİ

Həzi Aslanov
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doqquzuncu gecəsində axtarılması tövsiyə 
edilmişdir. Ramazanın hər il fərqli tarixdə 
başlaması səbəbi ilə bu gecənin ilin bütün 
günlərinə rast gələ biləcəyi də bildirilmişdir. 
Dolayısı ilə Qədr gecəsinin feyz və bərəkə-
tindən istifadə edə bilmək üçün Ramazanın 
son on gününü etikafa girərək, Qədr gecəsi 
kimi əhya etmək lazımdır.

Qədr gecəsinin Ramazanın iyirmi yed-
dinci gecəsində olduğuna dair yayğın rə-
vayətlər müsəlmanlar arasında bu gecəni 
əhya etmək adətini formalaşdırmışdır. Buna 
görə də son on günün hamısını əhya edə bil-
məyənlər üçün heç olmasa iyirmi yeddinci 
gecəni inanaraq ibadətlə keçirmələri töv-
siyə olunmuşdur.

Qədr gecəsinin açıq şəkildə sabit 
olmamasının səbəbi nədir?

Bu gecənin açıq şəkildə bi-
linməsinin insanlarda tən-
bəlliyə yol açma ehtimalı 
vardır. Belə ki, vaxtı bi-
linəcəyi təqdirdə gecə-
nin feyz və bərəkətinə 
güvənərək digər gün 
və gecələrin ehmal 
edilməsinə səbəb ola 
bilərdi. Çünki bu ge-
cədə min ayda edilən 
ibadətlərin savabı əldə 
olunmaqdadır. Buna görə də 
Allah-Təala feyz, rəhmət, bərəkət 
və bağışlanmağın bol olduğu bu mübarək 
ayı, xüsusən də son on günün gecələrini 
əhya etməyimizi murad etmişdir. Yenə də ən 
doğrusunu Allah bilir.

Qədr gecəsini əhya etmək arzu və niy-
yəti imanın əlamətlərindən sayılmışdır. 
Allah-Təala bu gecənin zamanını gizli sax-
ladığı üçün Hz. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) Ra-
mazanda ibadət xüsusunda digər aylarda 
görülməyən bir həyəcan içərisində olurdu. 

Ramazanın son on günündə isə özünü daha 
çox ibadətə verərdi. Bu günlərdə gecələri 
əhya edər, ailəsini də oyandırardı. (Buxari, 
Leylətül-qədr, 5) Ümmətini də buna təşviq 
edərək, yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisdə də 
buyurduğu kimi, bu gecəni əhya edənlərin 
bağışlanacağını bildirmişdir.

Hz. Aişə (r.anhə) Hz. Peyğəmbərimizə 
(s.ə.s): “Ey Allahın Rəsulu! Qədr gecəsinin 
nə vaxt olduğunu bilsəm, o gecə nə cür dua 
edim?” – deyə soruşmuşdu. Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s) də: “Allahım! Sən çox əfv edənsən. 
Əfv etməyi sevirsən. Məni də əfv eylə!” 
– deyə dua etməsini buyurdu. (Tirmizi, 
Dəavət, 84)

Qədr gecəsi ibadətlə - namaz qılmaq, 
Quran oxumaq, tövbə, istiğfar və dua ilə 
məşğul olmaq, Allahı zikr etmək, salavat 

gətirmək və təfəkkür etməklə ke-
çirilməlidir. Üstündə qəza na-

mazı borcu olanların nafilə 
namaz qılmaqdan əvvəl 

qəzaya qalan beş vaxt 
namazlarının qəzasını 
qılmaları daha fəzilətli 
olardı. Bununla yana-
şı, Qədr gecəsini für-

sət bilərək küsülülərin 
barışması, könül almaq, 

sədəqə və infaq etmək kimi 
hər növ yaxşı davranışlarla 

Qədr gecəsinin gündüzünü də əhya 
etmək bəyənilən davranışlardandır. Rama-
zan boyunca məscidə və camaat namazına 
xüsusi diqqət etməyimiz lazımdır. Həmd 
olsun, artıq pandemiya şərtləri də ortadan 
qalxdığına görə, məscidlərimizə və cama-
at namazına getməməyə hər hansı əngəl və 
bəhanə qalmamışdır. Ramazanda bu vərdişi 
qazana bilsək, digər aylarda da bunu davam 
etdirəcəyik. Çünki Ramazan bir məktəbdir.

Qədr 
gecəsini 

əhya etmək 
arzu və niyyəti imanın 

əlamətlərindən sayılmışdır. 
Allah-Təala bu gecənin zamanını 

gizli saxladığı üçün Hz. Peyğəmbəri-
miz (s.ə.s) Ramazanda ibadət xüsusunda 
digər aylarda görülməyən bir həyəcan 
içərisində olurdu. Ramazanın son on 
günündə isə özünü daha çox ibadətə 

verərdi. Bu günlərdə gecələri əhya 
edər, ailəsini də oyandırardı. 

(Buxari, Leylətül-qədr, 5)
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Peyğəmbərimiz Hz. Muhamməd (s.ə.s) tərəfindən insanlığa təbliğ edilən həyat tərzidir

İnsanın həyatına məna qatan yeganə dindir

Qurtuluş və səadətə çıxaran dosdoğru bir yoldur

 Hz. Adəmlə birlikdə insanlığa çatan vəhyin son və
ən mükəmməl halıdır.

 İnsanı, dünya və axirətə Allahın nemətlərinə
qovuşduran mübarək bir dəvətdi.

 O hər ruhun istədiyi hər ağılın axratdığı və qiyamətə
qədər davam edən tək haqq dindir.

 Allah dərgahında (haqq olan) din,
şübhəsiz ki, İslamdır.

 Kim İslamdan başqa bir din axtararsa, (bilsin ki, bu,) ondan
 qəbul olunmayacaq və o, axirətdə zərər

çəkənlərdən olacaqdır.

 Mənə İslam dini ilə bağlı elə bir nəsihət ver ki, bu mövzuda
 daha başqa heç kimə sual verməyə

ehtiyac duymayım:
Allaha inandım de və istiqamət üzrə ol.

Ali-Imran 3/19

Ali-Imran 3/85

Əhməd Ibn Hənbəl, III, 413

İslam


