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“Ləqad kənə ləkum fi rasulilləhi usvətun hasənətun....”
“Həqiqətən, Allahın Rəsulunda sizin üçün üsveyi-həsənə
(ən mükəmməl örnək) vardır...” (əl-Əhzab 33/21)

KİTAB HAQQINDA
“Üsveyi-həsənə”
Bu iki kəlməni tam mənimsəməklə və onun bizim həyatımıza
əks edən cəhətini mənliyimizə yerləşdirməklə məsuluq.
Çünki bu, Rəbbimizin kəlami-qədimində Rəsulunu bizə təqdim
etdiyi möhtəşəm vəsfin tərkib hissəsidir.
“Gözəl nümunə” buyurur Allah təala. Bu tərkibin daxilində
Rəbbimiz, əziz elçisi və biz varıq İnsanoğlu var.
Yaradan, bütün zamanlarda insan üçün çatması, eyniləşməsi, bütünləşməsi örnəyi təqdim etmişdir.
Baxın bu haqda Quran ayəsində nə buyurulur:
“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid
bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı
çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!”(əl-Əhzab, 21)
Allahın hüzuruna çıxacağımızı hər an bir qəlb döyüntüsü ilə
hiss ediriksə, axirət gününə imanın aməntu çərçivəmizin təməl əsaslarından biri olduğunun idrakındaysaq və Allah ilə birlikdə olmağın
idrakı damarlarımızda qan kimi axırsa, o halda Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in əlindən tutmalıyıq. Çünki həmin səfər (yolçuluq) Onunla birlikdə edilir.
Əgər Rəbbimiz “Gözəl örnək” kimi vəsf etmişsə, o örnəyi, tam
mənası ilə dərk etməyə və başa düşməyə çalışacağıq deməkdir. Onu
nöqtəbənöqtə qaşıdıca şüurumuza, qəlbimizə, bir-bir hər üzvümüzə…
həyatımız nicat tapacaqdır, deməkdir.
Təqdimatlarını İLAM (Elmi Araşdırmalar Mərkəzində) davam
etdirən iki gənc alimimiz, Doktor Mustafa Öztürk və Murad Qaya ilə
yanaşı Mərmərə Universiteti İlahiyyat fakültəsi Təfsir kafedrasının
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Üsveyi-Həsənə
müəllimi Dosent Doktor Ömər Çəlik təşəbbüsü ələ aldılar qollarını
çirmələdilər, ürəklərini nizamladılar, rehinlərinə işıq üçün dua etdilər
və bu “Müqəddəs Öndər”-i hecalamaq üçün yola çıxdılar başladılar.
Bu kitab Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in ibadət dünyasına, əxlaqi həyatına və insanlarla münasibətinə dair gözəllikləri
ehtiva edir. Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in möhtəşəm
şəxsiyyətinin digər yönıəri ayrı şəkildə tədqiq edilməlidir. Arzu
edirik ki, gənc alimlərimiz həmin sahələri də tədqiq etsinlər.
Gənc alimlərimizə yazdıqları bu böyük əsərə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Oxucumuzu bu kitabla baş-başa qoyarkən, sözlərimizi əbədi
aləmdə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ə qonşu olmaq arzusu
ilə tamamlayırıq.

t
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İnsan vaqiəsi
Allah təala, göydə və yerdə nə varsa hamısını insanın istifadəsinə
vermiş, bununla yanaşı onu özbaşına buraxmadığını da bildirmişdir.
Müəyyən azadlıq və öhdəliklərə malik olan dünya və insan həyatı
ilahi qanunlar vasitəsi ilə Uca Allahın əmrinə tabe edilmişdir. Bir
ayədə Allah təala:
“Göyü O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu! Ona
görə ki, çəkidə həddi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz)”.
(ər-Rəhman, 7-8) buyuraraq, insana kainatdakı ilahi ahənglə vəhdət
halında olmağı əmr etmişdir. Lakin, bu məsələdə, dünyanın fani
həzzlərinə və müvəqqəti əyləncələrinə aldanan insan, həyata gəlişinin əsl mənasını və məhiyyətini bilmədiyindən öz yaşayışını kainatın yaradıcısının ilahi ahənginə uyğun qura bilmir. Çox təəssüf ki,
bu insanların həyatları dərin bir qəflət və cahillik girdabında keçib
gedir.
Bunun hikməti isə insan vaqiyəsiylə bağlıdır. Belə ki, insan
amilinə baxdıqda, onun ilahi imtahan məqsədilə xeyir və şər kimi
bir-birinə zidd iki istiqamətə meylli yaradıldığını görürük. Çünki,
imtahan olunması üçün, insan həm düzə, həm də səhvə, yəni həm
xeyrə, həm də şərə qabil və meylli bir fitrətə sahib olmalıdır. İnsanın həyatında bu meyllərdən müsbət olanların hakim olması
üçün isə, sadəcə ağlın, biliklərin, fərasət və iradə kimi ruhi və əqli
keyfiyyətlərin kafi olduğunu demək olmaz. Belə olsaydı Allah təala,
ilk insan Adəm əlehissalamı peyğəmbərliklə şərəfləndirməz və onunla insanlara dünya və axirət səadəti bəxş edəcək ilahi həqiqətləri
bildirməzdi.
Həqiqətən, insan oğlunun fitrətində mövcud olan əqli və ruhi
meyllər, qabiliyyət və keyfiyyətlər həm xeyir, həm də şər məqsədlər
üçün istifadə oluna bilər. Məsələn, bunlardan biri olan ağıl, iki ağızlı
bıçaq kimidir; insanı həm terror etməyə, həm də gözəl işlər görməyə
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Üsveyi-Həsənə 1
vadar edər. “Əhsəni-təqvim”ə, yəni bir bəndənin ucala biləcəyi ən
yüksək səviyyəyə ağlın köməyi olmadan çatmaq olmaz. Ancaq,
insanı çox vaxt “bəl hum ədall”a, yəni idrak baxımından heyvandan
da aşağı səviyyəyə salan da ağıldır. Bu o deməkdir ki, ağıl intizama
öyrədilməlidir. O intizam da, vəhy tərbiyəsi, yəni peyğəmbərlərin
irşadıdır. Əgər ağıl, vəhyin nəzarətindədirsə, adamı salamatçılığa
çıxarar. Ancaq, vəhyin rəhbərliyindən məhrum edilsə, fəlakətlərə
səbəb olar. Buna görə, ağlın ilahi riza istiqamətində olması vacibdir.
Necə ki, tarixə nəzər saldıqda görürük ki, ağlın zirvəsindəki
bir çox zalım, etdiyi günahlara görə heç vicdan əzabı çəkməmişdir.
Çünki, etdikləri zülmlər onlara görə ən ağıllı hərəkətlər idi. Bağdada
daxil olub Dəclənin sularında 400 min məsum insanı boğan Hülakü,
heç vicdan əzabı çəkməmişdir. İslamdan əvvəl Məkkədə atalar, qız
uşaqlarını diri-diri torpağa basdırmağa aparırdılar. Lakin vicdanları
sızlamaz, heç peşman olmazdılar. Bir qulu və ya odunu kəsmək
onların gözündə eyni şey idi. Hətta, buna təbii və məşri haqları kimi
baxırdılar.
Budur, bu insanlarda ağıl və duyğu vardı; fəqət, tərsinə işləyən
bir çarxın dişləri kimi, əksinə fəaliyyət göstərmişdi. Bu o deməkdir
ki, insanoğlu yaradılışından gələn müsbət və mənfi təmayüllər
baxımından nizamlanmaya və yol göstərilməyə möhtac bir varlıqdır.
Bu yol göstərmə isə, vəhy tərbiyəsi, yəni peyğəmbərlərin təbliğ və
irşadı istiqamətində olmayanda, insanın malik olduğu bu keyfiyyətlər
onu insanlıqdan çıxarmış, saysız cinayətlərə cövq etmiş və bunu da
təbii bir hal kimi göstərmişdir. Yenə düzgün istiqamətləndirilməyən
bir ağıl, vicdanları pasladaraq, şəfqət və mərhəmət hisslərindən
məhrum edilmişdir.
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Məhz, Allah təalanın bəşəriyyətə ən böyük lütflərindən biri olan,
hidayət rəhbəri peyğəmbərlər göndərməsi, insanoğlunun xəbərdarlıq,
irşad, nəsihət və nümunəvi şəxsiyyətlərə nə qədər ehtiyacı olduğunu
açıq-aydın göstərir. Belə ki, uşaqlarını diri-diri basdıran yarı vəhşi
cahilliyə insanları, ancaq peyğəmbər irşadıyla islam nemətinə nail
olub vəhyin tərbiyəsini aldıqdan sonra hər biri qəlbləri və gözləri
yaşlı bir mərhəmət abidəsinə çevirilmişlər.

Giriş
Allah təala verdiyi mümtaz vəsflər sayəsində insanı özünün
xəlifəsi etmişdir. Onun insana nəfs və ruh kimi, aralarında daim
mübarizə edən bir-birinə zidd vəsflər verməsi də yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi imtahan məqsədilədir. Belə ki, məxluqatın ən şərəflisi
olan insan, cüzi iradəsini xeyirdə də, şərdə də işlədə bildiyi üçün
“heyvandan da aşağı” bir yerlə “mələkdən belə üstün” bir nöqtə
arasında öz yerini müəyyən edəcəkdir. Bu isə, bəndənin göstərdiyi
səylərə və fitrətində mövcud olan müsbət və mənfi təmayüllər
arasındakı mübarizədən əldə edəcəyi nəticəyə görə olacaqdır. Buna
görə yaradılmışların içində irşad, tərbiyə və müdafiədən uzaq bir
şəkildə, sırf nəfsin və bədənin arzuları ilə yaşanan həyatın heyvanlar
kimi, hətta onlardan da aşağı bir yaşayış olduğunu Allah təala belə
bəyan edir:
“Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün
yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini
sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar.
Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın möcüzələrini)
görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (öyüd-nəsihət)
eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha çox
zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!” (əl-Əraf, 179)
Dağların, - məsuliyyətinin ağırlığından qorxaraq - qəbul
etmədikləri “əmanət”i öz üzərinə götürən insanoğlunun səfilliyi
zahirində və batinində yaşadığı, öhdəsindən çətinlikdə gəlinən
ziddiyyətlərdən irəli gəlir. Çünki, Allaha yaxınlaşdıran fəzilətlər və
ən alçaq heyvani rəzilliklərin ikisi də insanda mövcuddur. Tərbiyə
edilməmiş, qəlb aləmi mənəvi rahatlığa qovuşmamış bir insanın
daxili aləmində sanki bir heyvanın xarakteri gizlənir. Bəzisi tülkü
kimi hiyləgər, bəzisi kaftar kimi yırtıcı, bəzisi qarışqa kimi yığıcı,
bəzisi də ilan kimi zəhər axıdandır. Kimi sığallayaraq dişləyir, kimi
zəli kimi qan sorur, kimi üzə gülüb arxadan quyu qazır. Bunların hər
biri ayrı-ayrı heyvanlarda olan keyfiyyətlərdir. Özünü mənəvi tərbiyə
ilə nəfsinin hakimiyyətindən qurtara bilməmiş, dolayısıyla sağlam
bir xarakterə sahib olmayan bir insan, bu cür səfeh xasiyyətlərin
çəmbəri içindədir. Kimdəsə bir heyvanın, kimdəsə bir neçə heyvanın
xarakteri hakimdir. Üstəlik, daxillərindəki üzlərinə vurduğu üçün, o
xarakterləri sezmək, başa düşən üçün heç də çətin deyil.
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Üsveyi-Həsənə 1
Bu dünyada müsbət və mənfi xarakterlərə malik insanlar bir
yerdə yaşayırlar. Bir misal olaraq deyə bilərik ki, bu vəziyyət kobud
və dalaşqan heyvanların tövləsinə salınan zərif bir ceyranın məcbur
olduğu üçün dözdüyü əziyyətlərə oxşayır. Bəzən xəsis, comərdlə,
axmaq alimlə, mərhəmətli zalımla yanbayan yaşayır. Xəsis, mərhəmətsiz, qorxaq və qulluqdan uzaqdır. Bunun əksinə, comərd isə
mərhəmətlidir, qulluq adamıdır. Axmaq, alimi başa düşməz, zalım
isə ədalətli olduğunu zənn edib, daim ətrafındakilara qarşı kobud
olar. Yəni, mələk ruhlarla kaftarlar, dünya həyatında birgə yaşamaqdadırlar. Biri, Haqqı tanıma, Ona bəndə olub Onun yolunda
olduğu halda, digəri özündən aşağı məxluqların xüsusiyyətləri ilə
yaşamağı səadət zənn edir ki, bu da həyatı ancaq yemək, şəhvət,
vəzifə və s. ehtiraslardan ibarət görməkdir.
Əslində bir-birinə zidd olan xarakterlərin mövcud olduğu dünyada yaşamaq olduqca çətin bir imtahandır. Lakin insanoğlu bu
imtahandan keçməyə məcburdur. Bu dünya imtahanından keçib
ilahi vüsala nail olmaq insanın əsl qayəsidir. Bunun üçün də əxlaqizəmimədən qopub əxlaqi-həmidəyə yüksələ bilmək, yəni insanlıq
şərəf və heysiyyəti ilə yaşamaq əsasdır.
Digər tərəfdən, insanoğlu bədən etibarilə torpağa aiddir və torpağa da qayıdacaqdır. Bu baxımdan insan başqa məxluqların vəsflərini daşıyır. Buna görə də insan özünü mənəvi bir tərbiyə ilə tərbiyələndirib nəfsini nəzarət altına alması zəruridir. Əks halda kənardakı
iblis və içindəki nəfsin azğınlıqlarına boyun əyməkdən xilas ola
bilməz. Elə olduqda da ruhun gücü zəifləyər. Qurani-Kərimdə:
“And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə); Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və
şəri) öyrədənə ki, nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat
tapacaqdır!Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.” (əş-Şəms, 7-10) buyurulur.
Bu ayədə bildirilən insanın daxili aləmindəki günahkarlıq və
təqvanı həzrət Mövlana bu təşbehlə izah edir:
14
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“Ey Haqq yolunun yolçusu! Həqiqəti öyrənmək istəyirsən;

Giriş
Musa da, Furon da ölmədilər, bu gün sənin içində yaşayırlar, sənin
varlığında gizləniblər, sənin qəlbində mübarizəyə davam edirlər! Bu
səbəblə, bir-birinə düşmən olan bu iki nəfəri özündə axtarmalısan!”
Yenə həzrət Mövlana belə buyurur:
“Bədənini bəsləyib inkişaf etdirməklə məşğul olma! Çünki, o
axırda torpağa veriləcək bir qurbandır. Sən, ürəyini bəsləməyə fikir
ver! Yüksəklərə ucalacaq və şərəflənəcək olan odur.”
“Bədəninə az yağlı-ballı şeylər ver. Çünki, onu lazım olduğundan
çox bəsləyən nəfsani arzulara düşür və axırda rəzil olub gedir.”
“Ruha mənəvi qidalar ver. Kamil düşüncə, incə anlayış və ruhi
qidalar ver ki, gedəcəyi yerə güclü-qüvvətli getsin.”
Tərbiyə almamış bir nəfs kökləri çürük bir ağaca oxşayır. Onun
çürüklüyünün əlamətləri budaq, yarpaq və meyvələrində görünür.
Qəlbdə də bir xəstəlik varsa, bədənin hərəkətlərində ortaya çıxar və
ziyanı dəyər. Bunlar müalicəsi zəruri olan kin, həsəd, təkəbbürlülük
kimi nəfsani vəsflərdir. Bu mənfi sifətlərin islah olması isə əvvlcə
Allahın istəyi istiqamətində hərəkət etməklə mümkün olar.
Ancaq həyatın müxtəlif təbəqələrində olan, müxtəlif təbiətli
insanların bu barədə izindən getmək üçün nümunəvi şəxsiyyətlərin
rəhbərliyinə ehtiyac var. Çünki, insan oğlunun öz şəxsiyyətini
formalaşdırması məsələlərində ən əsas iki amil “nümunə götürmə”
və “təqlid”dir.
Nümunə götürmə və təqlid etməyə meyllilik.
İnsan, doğulduğu andan etibarən hər sahədə bir nümunəyə
möhtacdır. Çünki o, dil, əxlaqi vəsflər, vərdişlər və s. kimi həyatını
formalaşdıran, bütün fikir, inanc və fəaliyyətlərini daim ona göstərilən nümunələr və onlardan aldığı təsirlərlə meydana gətirir.
Bəzi kiçik istisnalar olsa da, ümumiyyətlə bu belədir. Məsələn, bir
uşaq ata-anası hansı dili danışırsa, ancaq onu öyrənir. Daha sonra
da başqa nümunələrlə ikinci, üçüncü və dördüncü dilləri öyrənə
bilər. Yəni, insanın təlim-tərbiyəsi, bir sıra təsirlərlə yanaşı özündə
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Üsveyi-Həsənə 1
fitrət etibarilə mövcud olan təqlid təmayülü yoluyla ona müsbət
və ya mənfi şeyləri təqlid etdirməkdən başqa bir şey deyil! Bunun
sayəsində insan, əslində böyüdüyü ana-ata, ailə çevrəsi və nəhayət
yaşadığı mühitdən təsirlənir və bu təqlidlərə olan istedadı nisbətində
müsbət və ya mənfi bir şəxsiyyət kimi daxil olur.
Ancaq insanın dil və buna oxşar zahiri məsələləri öyrənməsi
ümumən çətin bir məsələ olmasa da, onun dini, əxlaqi və mənəvi
aləminin formalaşmasında böyük və ciddi maneələr ortaya çıxır.
Çünki ilahi iradənin insana imtahan məqsədilə verdiyi və insanı heç
vaxt buraxmayan nəfis və şeytan fəzilətləri mənimsəmədə insanın
əks istiqamətdə meyl etməsinə səbəb olur.
Digər tərəfdən dini, əxlaqi və mənəvi aləm, kamil və üstün
şəxsiyyətlər, yəni peyğəmbərlər və Haqq dostları tərəfindən formalaşdırılmadıqca insanlar, qəflət, cəhalət və üsyana doğru gedər
və beləliklə onların əbədi səadətləri hüznlü bir pərişanlığa çevrilər.
Bu baxımdan bəşəriyyətin daim incə ruhlu, zərif və mülayim qəlbli
rəhbərlərə ehtiyacı var. Elə buna görədir ki, insanlar müsbət və ya
mənfi rəhbər qəbul etdikləri kimsələrə heyran olur, gücləri çatan
qədər onları təqlid etməyə çalışırlar. Bu gün səfillik içindəki bir sıra
artistləri özünə model seçib onlara çatmaq üçün özlərini və əbədi
səadətlərini təhlükəyə atanların halı necə müdhiş bir insan israfı və
iflasıdır. Bu dəhşətverici vəziyyət əslində boş qalan qəlbi doldurmaq
üçün səhv insanlara təqdim edilərək ziyan edilməkdir başqa bir şey
deyil. Mövlana (q.s) bu əcaib vəziyyətə belə qiymət verir:
“Quzunun qurddan qaçmağına təəccüblənmək olmaz. Çünki,
quzunun düşməni və ovçusu qurddur. Lakin təəccüblü olan quzunun
qurda könül verməsidir”.
Peyğəmbərlərin nümunəvi şəxsiyyətləri:
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Bir insanı sevib onun şəxsiyyətinə heyranlıq duymağın və onu
təqlid etməyə çalışmağın fitri bir təmayül olduğu həqiqətdir. Bu
baxımdan insanoğlu üçün ən mükəmməl nümunələri tapıb onların
izindən gedə bilmək çox mühüm məsələdir. Elə buna görədir ki,

Giriş
lütf və kərəmi sonsuz olan Allah təala insanoğluna yalnız kitablar
deyil, bir də o kitabların canlı ifadələri deyə biləcəyimiz min bir
üstün keyfiyyətlərlə vəsfləndirilmiş peyğəmbərlər, yəni nümunəvi
şəxsiyyətlər göndərmişdir. Elə nümunəvi şəxsiyyətlər ki, dini, elmi
və əxlaqi davranışlar etibarilə hərtərəfli mükəmməldirlər. Belə ki, o
peyğəmbərlərin hər biri, bəşəriyyətin tarixində müəyyən bir nümunəvi
davranışı zirvələşdirərək bəşər müstəsna xidmətlər vermişlər.
Məsələn, peyğəmbərlər içində həzrət Nuhun (ə.s) həyatına
baxdıqda əvvəla; imana dəvət, təhəmmül, səbr və nəticədə də küfrə
və küfr edənlərə qarşı şiddətli nifrəti ilə diqqəti cəlb edir. Həzrət
İbrahimin ə.s. həyatı şirkə qarşı amansız mübarizə və bütpərəstliyi
yox etmək uğrunda keçmiş, bundan əlavə Nəmrudun alovlarını gül
bağçasına çevirən Haqqa təslimiyyət, təvəkkül və etimad məsələsində
də müstəsna bir nümunə olmuşdur. Həzrət Musanın -səllallahu
əleyhi və səlləm- həyatı zalım Firon və köməkçiləri ilə mübarizədə
keçmiş və o daha sonra gətirdiyi qayda-qanunla möminlər üçün
ictimai bir nizam qurmuşdur. Həzrət İsanın (ə.s) təbliğatındakı fərqli
xüsusuyyət, insanlara qarşı şəfqət və mərhəmətlə dolu qəlb riqqətdir.
Onda insanlara qarşı əfv edicilik və təvazökarlıq kimi yüksək hallar
diqqət çəkir. Həzrət Süleyman -səllallahu əleyhi və səlləm- dillərə
dastan olan o göz qamaşdıran səltənətinə rəğmən təvazö və şükür ilə
qəlbini mühafizə edərək Rəbbinə qulluqda ucalması adamı heyrətə
düşürür. Həzrət Əyyubun həyatında bəlalara səbrin hər halda Allaha
şükürün yüksək təzahürləri mövcuddur. Həzrət Yunusun həyatı
Allaha yönəlib bağlanmanın və qüsuruna görə peşmanlıq çəkib
tövbəyə sarılmağın kamil bir nümunəsidir. Həzrət Yusuf əsarətdə
belə Haqqa bağlılıq və dəvətin zirvəsini yaşamışdır. O, sərvət, şöhrət
və şəhvət sahibi gözəl bir qadın “mənə gəlsənə” deyib cəzb edici bir
təklif edəndə belə öz iffətini nümayiş etdirmişdir. Onun yüksək təqva
ilə bəzədilmiş qəlbi mükəmməl davranışlarının möhtəşəm mənbəyi
idi. Həzrət Davudun (ə.s) həyatı ilahi əzəmət qarşısındakı ibrətli
səhifələrlə doludur. Onun da Allah qorxusu ilə göz yaşı töküb həmdsənası və zikr etməsi, yalvarış və niyaz içində Allaha yönəltməsi
çox ibrətlidir. Həzrət Yaqubun əxlaqında isə insanın gözündə dünya
zülmətə çevriləndə belə ümidsizliyə düşməyib gözəl səbrlə Allaha
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Üsveyi-Həsənə 1
bağlanmaq və Onun mərhəmətindən ümid kəsməməyə dair böyük
bir nümunə vardır.
Həzrət Adəm (ə.s) və Həvva (ə.s) ilə başlayan bəşəriyyət
ailəsi, dini xoştbəxtlik və səadət iqlimində yaşamaq üçün, bu gün
Məkkədəki Kəbənin yerini ilk ibadət edilən yer kimi seçmişdilər.
Həyati və ictimai səbəblərdən ətrafa yayılan Adəmoğulları vaxtaşırı
peyğəmbərlərlə irşad olunaraq dini həyata davam etmiş və bu
baxımdan ilahi həqiqətlərə sadiq qalmışlar. Çünki ilahi həqiqətlər
həzrət Adəmdən (ə.s) bəri vaxtaşırı bir sıra din təhrifçiləri və cahillər
tərəfindən təhrif edilmiş, lakin Allah təala ardıcıl peyğəmbərlər
göndərməklə bu təxribatları dəf edərək dini yenidən yaşatmışdır. Bu
yolla bəşəriyyət fərdi və ictimai böhtanlardan qurtulmuşdur.
Nəhayət, dünya gününün əsr vaxtına oxşayan əsri-səadət gəlmiş
və dini həyat Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd -səllallahu əleyhi
və səlləm- ilə ilk başladığı yerdə kamilliyin son zirvəsinə çatmışdir.
Artıq zirvədə olan kamali-Məhəmməddən sonra yeni bir kamillik
təsəvvür etmək imkansızdır. Çünki peyğəmbərlər göndərməklə dinin
yenidən yaşadılması başa çatdırılmış, Allahın razı olduğu din islam
dini olmuşdur. Buna görə də, insanın öyrənmə və istiqamətlənməsində
fitri olan təqlid meyli üçün ən mükəmməl nümunə, sonsuz və konkret
misallarıyla bizə göstərilmişdir.
Əbədi Səadət Rəhbərimiz Həzrət Məhəmməd Mustafa
Peyğəmbərlər tarixi və təqvimi, varlığın ilki olan “nuri-Məhəmmədi”nin ilk insana bəxş edilməsi ilə başlamış, bu oluşun son
mərhələsi də “cismaniyyəti-Məhəmmədi”nin dünyada zühur etməsiylə başa çatmışdır. Beləliklə bir rəvayətə görə 124 min peyğəmbərdən silsilə halında davam edərək gələn bu uca nur həqiqi sahibinə
gəlib çatmışdır. Yəni bu uca nur, ən təmiz və ən əsil bir soydan silsilə
halında həzrət Abdullaha qədər gəlmiş, Əminə Xatunun hamiləliyi
ilə birlikdə də həzrət Abdullahın alnından Varlıq Nurunu daşıyan bu
xoşbəxt anaya keçmiş, nəhayət ondan da əsl sahibi olan Aləmlərin
Sultanına təslim edilmişdir.
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Kainat mənzuməsi Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm-

Giriş
nurundan hasil olmuşdur. Əgər Adəmin (ə.s) torpağına Rəsulullahın
torpağından bir pay qoyulmasaydı, Adəmin (ə.s) tövbəsi qəbul
edilməzdi. Hədisi şərifdə buyurulduğu kimi:
Adəm (ə.s) cənnətdən çıxarılmağına səbəb olan günahı edəndə
səhvini başa düşüb:
- Ya Rəbb! Məhəmmədin haqqı üçün Səndən məni bağışlamağını
istəyirəm, - dedi.
Allah təala buyurdu:
-Ey Adəm! Hələ yaratmadığım halda Məhəmmədi haradan bildin?
Adəm -səllallahu əleyhi və səlləm-:
- Ya Rəbb! Sən məni yaradıb mənə ruhundan üfürəndə başımı
qaldırdım, ərşin sütunları üzərində “Lə iləhə illəllah, Məhəmmədun
Rəsulullah” cümləsinin yazıldığını gördüm. Bildim ki, Sən adına ancaq yaradılmışların ən sevimlisinin adını birləşdirərsən!” - dedi.
Bundan sonra Allah təala:
- Düz söylədin ey Adəm! Həqiqətən o, Mənim üçün məxluqatın
ən sevimlisidir. Onun haqqı üçün mənə dua et (bir halda ki, dua etdin), Mən də səni bağışladım. Əgər Muhəmməd olmasaydı səni yaratmazdım! - buyurdu.” (Hakim, Müstədrək, II, 672)
Məhz həzrət Adəm (ə.s) Rəsulullahı -səllallahu əleyhi və səlləmduasında vəsilə etdi, ilahi əfvlə şərəfləndirərək qınamaqdan qurtuldu.
O, uca Rəsul, İbrahim (ə.s) soyuna bağlandı, alov onun üçün sərin
və salamat oldu. O, gözəl mirvari, İsnmayılın (ə.s) sədəfinə girincə,
adına göylərdən qurbanlıq qoç endirildi.
Göründüyü kimi Peyğəmbər (ə.s) belə Onun hörmətinə ilahi
rəhmətdən nəsiblərini almışdılar. Hətta Ona tabe olmanın rəhmətinə
nail olmaq üçün onun ümməti olmaq istəyən Həzrət İsa (ə.s) kimi
peyğəmbərlər belə çıxmışdır. Bərəkətli bir hidayət qığılcımı halındakı nəbilər silsiləsinin hər halqası sanki aləmlərə rəhmət olaraq
göndərilən Həzrət Məhəmməd Mustafanın -səllallahu əleyhi və
səlləm- ruhunun bir iqbal müjdəçisiydi...
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Nəhayət gözlənilən nur, miladi 571-ci ildə Rəbiüləvvəl ayının 12si , bazar ertəsi gününün səhəri, günəş doğmadan bir az əvvəl zühur
aləminə tənəzzül edərək Abdullah və Əminənin izdivac qucağında
bütün zaman və məkanları şərəfləndirdi.
Allahın rəhməti Onun zühur etməsiylə coşub daşdı. Səhərlər və
axşamlar rəngini dəyişdirdi. Hisslər dərinləşdi. Sözlər, söhbətlər,
ləzzətlər ehtişamlı bir hala gəldi, hər şey ayrı məna, ayrı lətafət qazandı. Bütlər sarsılıb yerlə bir oldu. Kisralar şəhəri Mədayin saraylarında sütunlar və qalalar yıxıldı. Sava gölü zülm bataqlığı kimi
qurudu. Qəlblər xeyir və bərəkətlə doldu. Çünki müəyyən zaman və
məkanda gerçəkləşən bu təcəlli, o əsil varlığın zühurunun ilk bərəkəti
idi. Bu bərəkət bütün kainatı yəni bütün zaman və məkanları əhatə
etdi.
Peyğəmbərlərin sərvəri olan həzrət Məhəmməd Mustafanın
-səllallahu əleyhi və səlləm- sifəti sanki geniş bir dərya digər peyğəmbərlərin sirəti isə ora tökülən çaylar kimidir. O, özündın əvvəl
gələn - deyilənə görə - 124 min peyğəmbərin bilinən və bilinməyən
bütün fərqli vəsflərinin hamısından daha üstününə sahib olmuş, gözəl əxlaq və xislətlərin zirvəsində olmuşdur. O, öz dövrünə qədər
bəşəriyyətin təfəkkür və yaşayış etibarilə keçdiyi inkişaf yoluna
əlavə olaraq qiyamətə qədər meydana gələ biləcək ehtiyaclarını
da qarşılayacaq nümunə götürülə biləcək bir şəxsiyyət olmaqla
axırzaman nəbisi kimi göndərilmişdir.
Belə ki, Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- yüksək əxlaqi vəsfini bəyan edərcəsinə “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün
göndərildim” (Muvatta, Husnul-xuluq, 8) - buyurmuşdur.
Üsveyi Həsənə (ən gözəl) Nümunəvi Şəxsiyyət
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Tarixdə bütün həyatı ən incə təfərrüatına qədər öyrənilən
yeganə Peyğəmbər və yeganə insan həzrət Muhəmməd Mustafadır
-səllallahu əleyhi və səlləm- Peyğəmbərlər silsiləsinin hər birindən
ancaq müəyyən miqdarda bəşəriyyəti Haqqa və xeyrə yönləndirmədə
misal olaraq mükəmməl davranış şəkilləri bu günə gəlib çıxmışdır.

Giriş
Halbuki Axırzaman Nəbisinin -səllallahu əleyhi və səlləm- bütün
hərəkət, söz və ifadə edildiyi qədərilə duyğu aləmi ən sadəsindən ən
mürəkkəb və mükəmməlinə qədər hər anı izlənmiş və tarixdə şərəf
lövhəsi kimi qalmışdır. Bunlar, üstəlik Allahın da lütfü ilə qiyamətə
qədər gələcək son insana da çatma şərəfinə nail olmuşdur.
Həyatın min cür bəla, müsibət və sürprizləri qarşısında özümüzü
fitnədən qoruya bilmək üçün şükr, təvəkkül, qədərə boyun əymə,
bəlalara səbr, əzmlilik, şücaət, fədakarlıq, qənaət, könül zənginliyi,
özündən çox başqalarını düşünmə, səxavətlilik, təvazö, hadisələr
qarşısında müvazinətini itirməmə və bunlara oxşar yüksək əxlaqi
keyfiyyətləri ən gözəl şəkildə həyatımızda tətbiq etməyə məcburuq.
Bütün bu məsələlərdə də Allah təala bizlərə nümunə olması üçün
zərif, təmiz və nümunəvi həyatı ilə ən böyük mürşidi-kamil həzrət
Peyğəmbəri -səllallahu əleyhi və səlləm- bütün bəşəriyyətə ərmağan
etmişdir.
Allah Rəsulunun həyatı qiyamətə qədər gələcək bütün nəsillərə
nümunədir. Qurani-Kərimdə onun haqqında:
“Həqiqətən, səni minnətsiz (tükənmək bilməyən) mükafat
gözləyir! Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!” (əl-Qələm,
3-4) buyurulmuşdur:
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- sirəti və mübarək şəxsiyyəti, sərf insan dərrakəsinə sığa bilən təzahürləri ilə belə bəşəri
davranışlar mənzuməsinin zirvəsində dayanır. O, irşad vəzifəsini,
bəşəriyyət içində şəxsən özü olmaqla tamamlayan üstün bir peyğəmbər və nümunə alınacaq bir şəxsiyyətdir. Allah təala mübarək
varlığı Quran ifadəsilə “usveyi- həsənə”, yəni ən mükəmməl bir
nümunəvi şəxsiyyət olaraq bütün bəşəriyyətə təqdim etmişdir. Ayədə
buyurulur:
“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid
bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı
çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!” (əl-Əhzab, 21)
Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- həyatının hər
mərhələsində hər baxımdan müstəsna bir gözəllik və mükəmməllik
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nümayiş etdirmişdir. İstər öz-özlüyündə, istər təfsilatlı olaraq
bütün davranış gözəllikləri ondadır. Belə olduqda hər insan həzrət
Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- şərəfli sünneyi-səniyyəsindən özünə nümunə götürə biləcəyi davranışların ən gözəlini
və mükəmməlini tapa bilər. Yəni Kainatın Fəxri Peyğəmbərimizin
həyatı bütün növlərdən yığılmış ən müstəsna güllərdən ibarət bir
dəstəyə oxşayır ki, axtaranlar özləri üçün güllərin ən gözəlini həmin
dəstədə tapa bilərlər.
Cəmiyyətin bir-birinə zidd nöqtələrində onlara belə ən mükəmməl
nümunə həzrət Peyğəmbərdir -səllallahu əleyhi və səlləm-. Məsələn,
bir məhkumun həyat tərzi yaşayan hakim üçün, bir hakimin də həyatı
məhkum üçün misal ola bilməz. Eyni şəkildə, bütün ömrü məişət
mübarizəsi və yoxsulluq içində qıvranmaqla keçən bir kasıbın
halı da zəngin həyat keçirən bir varlıya nümunə ola bilməz. Həzrət
Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- həyatı isə hər iki tərəf
üçün də nümunədir. Belə ki, Allah təala onu insan topluluğu içində
acizlik baxımından ən üst səviyyəyə, yəni peyğəmbərlik və dövlət
başçılığına qədər yüksəltmişdir. Peyğəmbərimizin həyatı boyunca
yaşadığı zamanlar, insan həyatındakı hər cür ziqzaq təzahürləri
üçün bir çox ideal davranış nümunələri nümayiş etdirir. Bu səbəblə
Onun həyatı - hansı dərəcədə olursa-olsun bütün insanlara öz iqtidar
və istedadları nisbətində təqlid edə biləcəkləri əməli, konkret və
mükəmməl bir nümunə olmuşdur.
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Peyğəmbərlər və onların ardınca gedən salehlərdən başqa
bəşəriyyətə xilas yolunu göstərmə və onlara nümunəvi rəhbər olma
iddiasındakı bütün insanlar və ələlxüsus hər şeyi öz aciz ağıl və
dərrakələri ilə izah etməyə cəhd göstərən filosoflar, bu barədə daim
öz naqisliklərini biruzə verirlər. Çünki peyğəmbərlər, ilahi vəhyə
istinad etdikləri üçün bir-birlərini təsdiq edən hidayət rəhbərləri
olaraq gəlmişlər. Halbuki həqiqəti tapma yolunda insanlara rəhbər
olmağı qarşılarına məqsəd qoyan filosoflar, ilahi yardımdan
məhrum olduqları və nəfslərinin hakimiyyəti altında dar düşüncələri
ilə fikirləşdikləri üçün bir-birlərinin sistemlərini alt-üst və təkzib
edərək bu günə qədər gəlib çıxmışlar. Buna görə də nə özlərini, nə
də cəmiyyətləri irşad edə bilmişlər.

Giriş
Məsələn Aristotel əxlaq fəlsəfəsinin bir sıra qanun və qaydalarının
təməlini qoymasına baxmayaraq, vəhydən məhrum olduğu üçün
onun fəlsəfəsinə inanıb tətbiq edərək səadətə çatmış bir nəfəri belə
göstərə bilmərik. Çünki filosofların qəlbləri saflaşdırılmamış, nəfsləri
təzkiyə görməmiş, fikir və əməlləri vəhyin müstəsna köməyilə
kamilləşməmişdir.
Vəhylə tərbiyə edilməmiş əqli keyfiyyətlər və qəlbi təmayüllərin
adəm övladının başına gətirə biləcəyi müsibətlərdən xilas olmağın
yeganə yolu axır zaman Nəbisi ilə bəşəriyyətə təqdim edilən
“Habli-mətin”, yəni tuta biləcəyimiz ən möhkəm qulp olan QuraniKərimdir. Qurandakı həqiqətlərin ən konkret və əməli misalları da
Həzrət Peyğəmbərimizin zəngin sirətində mövcuddur. Bu halda
yaradılışındakı məqsədi gərçəkləşdirməyə məcbur olan adəm övladı
üçün ən mühüm iş, feyzli Quran və sünnə mənbəyindən istiqamət
götürməkdir.
Digər tərəfdən həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləmpeyğəmbərlik vəzifəsinə başlamadan əvvəl özünü sevdirmiş, xalqın
ona “Sən əmin və sadiqsən!” dediyi kamillikdə şəxsiyyətə sahib
olmuş və dinin təbliğinə bundan sonra başlamışdır.
Xalq, onun düzgünlük və etimad təlqin edən gözəl səciyyəsini,
hələ peyğəmbərlik gəlmədən çox əvvəl bilir və onu təqdir edirdi.
Ona Əmin adı vermiş qövmü, Kəbə təmir olunarkən “Həcəruləsvədi” yerinə qoymaq məsələsində ixtilaf edəndə onun hakimliyinə
etiraz etmədən təslim olmuşdular. Belə ki, Allah Rəsulu -səllallahu
əleyhi və səlləm- o dərəcədə doğru bir insan idi ki, hələ ona iman
gətirmədiyi vaxtda böyük bir peyğəmbər düşməni olan Əbu Süfyan
belə Bizans imperatoru Heraklinin:
-Heç elə olub ki, sözünün üstündə durmasın?-sualına,
-Xeyr! O, verdiyi hər sözün üstündə durur,-ifadəsindən başqa bir
şey deyə bilməmişdi.
Onun bu üstün halından həqiqi mənada istifadə isə, Merac
hadisəsində həzrət Əbubəkrin -r.a-:
- O deyirsə doğrudur! - ifadəsindəki təslimiyyət halına çatmaqla
mümkündür.
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Üsveyi-Həsənə 1
O Aləmlər Sultanının müşriklər tərəfindən belə “MəhəmmədulƏmin” (əlindən və dilindən hamının əmin və rahatlıq içində olduğu
kimsə) olaraq vəsfləndirilməsinin səbəblərini aydınladan bir hadisə
də belədir:
Xeybər müharibəsinin cərəyan etdiyi günlərdə yəhudilərin
cərgəsindən Yəsar adlı bir çoban həzrət Peyğəmbərin -səllallahu
əleyhi və səlləm- yanına gəldi. Bir az söhbət etdikdən sonra islama
girdi və müsəlmanlara qoşulmaq istədi. Ancaq həzrət Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- ona əvvəlcə qoyunları sahiblərinə
qaytarmağı, ondan sonra müsəlmanlara qoşulmağı əmr etdi. Üstılik
müharibənin uzandığı və müsəlmanlar arasında ərzaq qıtlığının
baş verdiyi bir anda... Heç şübhəsiz bu əmr ən çətin vaxtda belə
məsuliyyət, vəzifə şüuru və əmanətə həssaslıqla riayət etməyin
vacibliyini nümayiş etdirən çox mənalı bir misaldır.
Tarixə nəzər yetirdikdə görürük ki, digər dinlərə mənsub bir
çox insan, həzrət Peyğımbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- üsveyihəsənəsini vicdanlarında təsdiq etməyə məcbur olmuşdur. Bunların
saysız misallarından bir neçəsi belədir:
1789-cu il böyük fransız inqlabının ideoloji əsaslarını hazırlayanlardan biri olan filosof Lafayet, məşhur “İnsan Haqları Bəyannaməsi” nəşr olunmadan bütün hüquq sistemlərini tədqiq etmiş və
islam hüququnun üstünlüyünü görüb belə hayqırmışdır:
“Ey Məhəmməd! Sənin ədaləti həyata keçirməyə çatdığın
səviyyəyə bir daha heç kim çıxa bilmədi!...”
Digər bir misal da belədir:
Keçən əsrin ortalarında Hollandiyanın Lahey şəhərində toplanan
elm adamları dünyanın yüz böyük adamını müəyyənləşdirmiş və
hamısı xristian olan seçicilər birinci yeri Həzrət Peyğəmbərə vermək
məcburiyyətində qalmışdılar.
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Bax, əsl fəzilət odur ki, İslama daxil olmayanlar belə onun
haqqını versin, onu təsdiq və etiraf etməyə məcbur olsun!... Həzrət
Peyğəmbərin fəzilət və zəkası ona inanmayanlar tərəfindən belə,
daim təqlid edilmişdir

Giriş
Nümunəvi şəxsiyyət və üstün əxlaq
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi tarix boyunca həzrət Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- qədər hər cəhətdən maraq obyekti
olmuş və bütün keyfiyyətləri ən kiçik təfərrüatı ilə qədər öyrənilmiş
ikinci bir insana rast gəlmək mümkün deyil. Həzrət Peyğəmbərin
-səllallahu əleyhi və səlləm- nümunəvi şəxsiyyətini metdana gətirən
bütün cəhətləri izah etməyə çalışsaq, buna cildlərlə kitab çatmaz.
İslam elmləri də təməldə1 və ictihad2 nöqtəsində Allah Rəsulunun
sirətini müxtəlif cəhətlərdən özlərinə istinad etmişlər. Elə buna görə
fərqli elm sahələri Həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləmsirətinin hər tərfəfini ayrılıqda işləməyə çalışmışdır.
Belə ki, 1400 ildən bəri qələmə alınan bütün islami əsərlər, bir
kitabı, yəni Qurani-Kərimi və bir insanı, yəni Həzrət Peyğəmbəri
-səllallahu əleyhi və səlləm- izah etməyə cəhd göstərmişdir.
Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- surəti gözəl, sirəti mükəmməl, misli yaradılmamış bir mübarək varlıqdır.
Bir gün Xalid ibn Vəlid -r.a- Ərəb qəbilələrindən birini ziyarət
etmiş və oranın qəbilə rəisi ona:
Ey Xalid! Bizim üçün Allahın Rəsulunu, surət və sirətini təsvir
et, - demişdi.
Xalid -r.a- isə:
Bu imkansızdır, buna sözlər kifayət etməz, -dedikdə, qəbilə rəisi:
Onda heç olmasa təsəvvür və idrakın nisbətində xülasə et,
-dedi.
Bundan sonra Xalid -r.a- bu möhtəşəm cavabı verdi:
1. İslam elmlərinin istinad etdiyi başlıca, “nass” olaraq adlandırılan Quran və Sünnədir. Sünnə,
Rəsulullahın sözü, əməli və hərəkətlərindən ibarət hal və davranışlarıdır. Quran və Sünnənin
açıq-aydın hökm verdiyi məsələlərdə ictihada yer yoxdur.
2. İctihad, Quran və Sünnəin açıq şəkildə hökm vermədiyi mövzularda, müctəhidlərin müəyyən
üsullarla, yenə Quran və Sünnə prinsipi daxilində məsələləri həll etmələridir.
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Üsveyi-Həsənə 1
“-Göndərilən göndərənin təqdiri ilə olur. Göndərən kainatın
Xaliqi olduğuna görə, göndərdiyinin şanını, sən özün təsəvvür
et!”3...
Xalid bin Vəlidin -r.a- bu ifadələrindən də aydın olur ki, Allah
Rəsulunun surət və sirət mükəmməlliyini layiqincə ifadə edə bilmək
mümkün deyil. Necə ki, İmam Kurtubi deyir:
“Allah Rəsulunun bütün gözəllikləri bizə göstərilməmişdir. Əgər
göstərilsəydi, gözlərimizin ona baxmağa gücü çatmazdı”.
Həqiqətən, Rəsulullahla -səllallahu əleyhi və səlləm- daim bir
yerdə olanlar arasında belə, ədəblərindən Onun nur camalına doyadoya baxa bilənlər çox az idi. Hətta söhbət edərkən həzrət Əbubəkr
və həzrət Ömərdən başqa əshabın həmişə yerə baxdıqları, həzrət
Peyğəmbərlə ancaq bu iki səhabənin göz-gözə gələ bildikləri rəvayət
edilir.
Bu barədə danışarkən, daha sonra Misir fatehi adı ilə tarixdə
qalan Amr bin As -r.a- belə demişdir:
“Rəsulullahla uzun müddət bir yerdə oldum. Ancaq Onun
hüzurunda duyduğum həya və hissi və Ona qarşı bəslədiyim təzim
duyğusundan başımı qaldırıb doya-doya mübarək və nurlu üzünə
tamaşa edə bilmədim.”
Əgər bu gün mənə “Bizə Rəsulullahı təsəvvür et, Ondan danış”,
desələr, inanın danışa bilmərəm” (Müslim, İman, 192; Əhməd ibn Hənbəl,
IV, 199)

Bir yaradılış xariqəsi olan Fəxri-Kainat Peyğəmbərimizi
-səllallahu əleyhi və səlləm- bəşəri istedadla kamil şəkildə qavramaq
mümkün deyil. Çünki bu aləmdən alınan təəssüratlar, Onu izah və
dərk etmək üçün kifayətsiz qalır. Bir stəkana bir dənizi yerləşdirmək
mümkün olmadığı kimi, Nuri-Məhəmmədini də layiqincə dərk
etmək mümkün deyil.
Biz də, Allahın Rəsulunun nümunəvi şəxsiyyətilə tanış olma
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3. Baxın: Münavi, Feyzu-l Qadir,V, 92; İmam Qastalani, Məvahib-i Lədunniyyə tərcüməsi,
s.417.

Giriş
yolunda bir ümman təşkil edən misallardan ancaq bir neçəsini
idrakımız nisbətində nəzərinizə çatdırıraq:
Rəsuli-Əkrəmin -səllallahu əleyhi və səlləm- ətrafına etimad
və mənəvi rahatlıq təlqin edən mübarək üzü, üzlərin ən gözəl və ən
təmizi idi. Yəhudi alimlərindən Abdullah ibn salam, hicrətdə maraqla Allah Rəsulunu soruşmuş, mübarək üzünə baxdıqda da:
“Bu üz əsla yalan söyləməz”- deyib müsəlman olmuşdu.
Çünki Ondakı gözəllik, heybət, nuranilik və lətafət o dərəcədə
idi ki, Allahın peyğəmbəri olduğuna dair ayrıca bir möcüzə, sübut və
dəlilə ehtiyac yox idi.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- bir şeyi istəməyəndə
bunu dərhal üzündən başa düşmək olur, bir şeyi bəyənəndə də məmnunluğu hiss olunurdu.
Zərif cismində gümrahlıq, güclü həya və müdhiş bir əzm vardı.
Örtüsünə bürünmüş bakirə bir gənc qızdan daha ədəbli idi. Qəlbinin
yumşaqlığındakı dərinliyi izah etmək isə mümkün deyil.
Heç kimin üzünə diqqətlə baxmazdı. Yerə baxışı səmaya baxışından daha çox idi. Həyası və üstün şəxsiyyəti səbəbilə heç kimin
xətasını üzünə vurmazdı. Xoşuna gəlməyən bir hərəkəti edən şəxsin
adını çəkmədən “Belə hərəkət edən insanlara nə olub ki...” -deyərdi.
Bəzən də qüsuru öz adına çıxıb “Mənə nə olub ki, sizi belə görürəm,”
- buyurar, incə bir şəkildə xəbərdarlıq edərdi.
Üzündə məlahətli nur, sözlərində səlistlik, hərəkətlərində lətafət,
dilində aydınlıq, kəlmələrində axıcılıq, danışığında bəlağət vardı.
Yersiz söz söyləməyib hər kəlamı hikmət və nəsihət idi. Dilində
qətiyyən dedi-qodu və boş, faydasız sözlər yox idi. Hamının ağıl və
dərrakəsinə görə danışardı.
Mülayim və təvazökar idi. Gülüşündə qəhqəhə çəkmək kimi
həddi aşmaq olmazdı. Daim təbəssüm edərdi.
Onu qəflətən görən kimsəni qorxu bürüyərdi. Onunla ünsiyyət
qurub söhbət edən kimsə Onu ürəkdən sevərdi.
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Üsveyi-Həsənə 1
Dərəcəsinə görə fəzilət sahiblərinə ehtiram göstərərdi. Qohumlarına da artıqlamasıyla hörmət edərdi. Əhli-beytinə və əshabına
qarşı xoşrəftar olduğu kimi, başqa insanlara da mülayim və yaxşı
davranardı.
Xidmətçilərilə xoş rəftar edərdi. Özü nə yesə, nə geysə onlara da
onu yedirdər, geydirərdi. Səxavətli, hörmətcil, şəfqət və mərhəmətli,
yeri gələndə həlim idi.
Onun səxavətliliyinin dərəcəsini layiqincə təqdir edə bilmək
mümkün deyil. Onun comərdliyi kasıbçılıqdan qorxmayan adamın
əliaçıqlığından daha yüksək səviyyədə idi.
Həzrət Cabirin -r.a- bildirdiyinə görə:
“Ondan bir şey istəyəndə, yox dediyi görülməzdi”. (Müslim,
Fədail, 56)

Qohumlarına ən çox baş çəkən, xalqa ən çox şəfqət və mərhəmət
göstərən, insanlar arasında rəftarı ən gözəl olan, pis əxlaqdan ən çox
qaçan, ən gözəl ədəb və əxlaq sahibi O idi.
Əhd və vədinə sadiq, sözündə doğru idi. Əxlaq, ağıl və zəka baxımından bütün insanlardan üstün və hər növ mədhə, tərifə layiqdi.
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- hüznü daimi, təfəkkürü
aramsız idi. Zərurət olmasa danışmazdı. Səssizliyi uzun olardı. Bir
sözə başlayanda, onu yarımçıq qoymaz, axıra çatdırardı. Bir çox
mənanı bir neçə sözdə birləşdirər, elə danışardı. Kəlmələri dənə-dənə
danışardı. Nə lazımından çox, nə də lazımından az olardı. Yaradılış
etibarilə mülayim olmağına baxmayaraq olduqca heybətli idi.
Allaha etiraz edilmədikcə və haqq tapdalanmadıqca qəzəblənməzdi. Bir haqq tapdalananda qəzəblənər, haqq öz yerini tapana kimi
qəzəbi keçməzdi. Ancaq haqqı sahibinə qaytardıqdan sonra sakit
olardı. Heç vaxt özü üçün qəzəblənməzdi. Şəxsinə aid olan məsələdə
özünü müdafiə etməz, heç kimlə mübahisə etməzdi.
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O, heç kimin evinə icazəsiz girməzdi. Evinə gələndə də evdə
qalacağı müddəti üçə bölərdi; bir hissəsini Allaha ibadətə, digər
hissəsini ailəsinə, üçüncüsünü də özünə ayırardı. Özü üçün ayırdığı

Giriş
vaxtını da sadə və elmli insanların arasında keçirər, heç kimi yaddan
çıxarmazdı. Hamısının ürəyini fəth edərdi.
Məsciddə müəyyən bir yerdə oturma adət olmasın deyə məscidlərin hər yerində oturardı. Yer və rütbələrə həddindən artıq dəyər
verilməsini və məclislərdə təkəbbürə səbəb olacaq davranışların olmasını istəməzdi. Bir məclisə girdikdə hara boş qalıbsa orada oturar,
hamının da belə etməsini istəyərdi.
Kim ondan hər hansı bir ehtiyacı üçün bir şey istəsə, bu istək
istər əhəmiyyətli olsun, istər əhəmiyyətsiz, onu yerinə yetirmədən
rahat olmaz, ehtiyacı təmin etmək mümkün olmayanda isə heç olmasagözəl bir sözləhəm söhbətinin könlünü alardı. O, hamının dərdlərini bölüşdüyü biri idi. İnsanlar hansı məqam, mövqe sahibi olursaolsunlar, varlı-kasıb, alim-avam Onun yanında insanlıq baxımından
eyni münasibət görərdilər. Bütün məclisləri həlimlik, elm, həya, səbir,
təvəkkül və əminlik kimi fəzilətlərin hakim olduğu yerlər olardı.
Eyib və nöqsanlarına görə heç kimi qınamaz, xəbərdarlıq etmək
lazım olanda, qarşısındakını incitməyəcək şəkildə, incə eyham vurardı. Heç kimin bilinməyən eyib və nöqsanlarıyla məşğul olmadığı
kimi, belə halların araşdaralmasını da qəti qadağan edərdi. Savab
alacağını ümid etmədiyi məsələlər barəsində danışmazdı. Onun
söhbət məclisləri vəcdə keçərdi. O danışarkən ətrafındakılar sanki
ovsunlanar və can-başla qulaq asardılar ki, Həzrət Ömərin ifadəsilə,
başlarına quş qonsa, saatlarla uçmadan dayanardı. Ondan əshabına
əks edən ədəb və həya o dərəcəd idi ki, çox vaxt sual soruşmağı belə
böyük cürət hesab edərdilər. Ona görə kaş ki, çöldən bir bədəvi
gəlib həzrət Peyğəmbərdən sual soruşsaydı, biz də Onun söhbətinin
feyz və ruhaniyyətindən payımızı alsaydıq, deyə gözləyərdilər.
Allah Rəsulundan -səllallahu əleyhi və səlləm- daha böyük və
qəhrəman da təsəvvür etmək mümkün deyil. Belə ki, həyatında qorxu
və təlaş keçirdiyi əsla görülməmişdi. Fövqəladə hallar qarşısında səbir
edir, qorxu və təlaşa düşüb uyğun olmayan hərəkətlər etməzdi.
Onu öldürmək üçün gözləyənlərin arasından “Yasin surəsi”nin
aşağıdakı iki ayəsini oxuyaraq qorxmadan keçmişdi:
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Üsveyi-Həsənə 1
“Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr (zəncir) keçirtmişik.
(O həlqələr) onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də
başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir. (Kafirlərin
əlləri zəncirlə boyunlarına bağlandığı üçün başlarını yuxarı
qaldırmağa, gözlərini də aşağı dikməyə məcbur olmuşlar. Onlar
boyunlarını bir tərəfə döndərmək, əllərini sağa-sola tərpətmək,
ətrafa nəzər salmaq, hətta ayaqlarının altını görmək iqtidarında
belə deyillər. Beləliklə, kafirlər nə haqqı görər, nə də ona boyun
əyərlər). Biz onların önlərinə və arxalarına sədd çəkib (gözlərini)
bağlamışıq. Buna görə də (Allahın qüdrətinə dəlalət edən əlamətləri) görmürlər. (Kafirlərin qəlb gözü kor edilmiş, bütün
iman yolları üzlərinə bağlanmışdır. Onlar zahirən görsələr də,
mə’nən kordurlar).” (Yasin, 8-9) Həzrət Əli -r.a- buyurur:
“Bədirdə bəzən biz, müharibənin ən gərgin vaxtında Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- arxasına sığınırdıq. O, hamımızdan
cəsur idi. Düşmən cərgələrinə ən yaxın yerdə O olardı”. (Əhməd ibn
Hənbəl, I, 86) O, Allah kəlamınının hər şeydən üstün olması üçün öndə
vuruşardı. Hüneyn qəzvəsində islam ordusunda meydana çıxan
ikitirəlik qarşısında O, mətanətini pozmadan özünü düşmən cərgələrinin ortasına atmış, mindiyi heyvanını mütəmadi olaraq irəli
sürərək əshabının cəsarətini artırmış və nəhayət ilahi köməklə də
zəfər nəsib olmuşdu.
Belə buyururdu:
“Qüdrət və iradəsiylə yaşadığım Allaha and olsun ki, Allah yolunda vuruşub şəhid olmaq, sonra (dirildilib) vuruşaraq yenə şəhid
olmaq, yenə vuruşaraq yenə şəhid olmaq istəyərdim”... (Müslim, İmarə, 103)
Onun geniş şəfqət, rəhmət və mərhəmət dolu xasiyyətindən bir
neçə nümunə də Həzrət Aişə r.anha. verir:
“O, heç kimi qınamaz, kobud cavab verməz, bağışlayıcı olub
rəhmdilliliklə rəftar edər, pislikdən uzaq qalardı. Nəfsi (şəxsi) üçün
heç kimdən intiqam almazdı. Heç bir köləyə və xidmətçiyə, hətta bir
heyvana belə haqsızlıq etməzdi...”4
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Belə ki, Onun təbliğ vəzifəsindəki ülvi müvəffəqiyyəti də, bu
üstün xarakterinin bərəkəti olmuşdur. Allah təala Peyğəmbərimizin
-səllallahu əleyhi və səlləm- bu məsələdəki kamilliyini belə bildirir:
“(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla
(döyüşdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumşaq rəftar etdin.
Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından
dağılıb gedərdilər.” (Ali-İmran, 159)
Həqiqətən də o günkü cahilliyə insanları, Onun mülayim təbiəti,
bağışlayıcı, gözəl əxlaqı, həlim və rəhmdil şəxsiyyəti qarşısında şam
kimi ərimiş, vəhşilik və kobudluqdan qurtularaq o bəşəriyyət nurunun
ətrafında pərvanə olmuşdular. Çünki, O, bəşəriyyətin pərişanlığını
deyil, hidayətini istəyirdi. Əzabı yox, rəhməti təmsil edirdi.
O, həyatı boyunca bir səmimiyyət abidəsi olaraq qaldı. Qəlbində
olmayan bir şeyi heç vaxt demədi. Əxlaqı ilə sanki canlı Quran idi.
Şəxsən etmədiyi bir işi başqalarına deməzdi.
Bir sözlə O, gəlmiş-keçmiş ən müstəsna və uca bir nümunəvi
şəxsiyyət idi. Ömür boyu:
1. Qulluqda,
2. Rəftarda,
3. Əxlaqda, bütün bəşəriyyətə, dərəcəsinə çata bilməyəcəyimiz
xislətlər, fəzilətlər, qisacası, maddi-mənəvi misilsiz gözəlliklər hədiyyə etdi. Çünki O, bir ümmətin önündə nümunə şəxsiyyət olmanın
məsuliyyətini layiqincə dərk etmiş əbədi səadət rəhbəri idi.
Bunlarla yanaşı, Onun namaza olan həssaslığı hər şeyin fövqündə
idi. Gecənin az hissəsini yataraq keçirər, mübarək bədəni çox vaxt
yataq gorməzdi. Hamı gecə vaxtı şirin yuxuda ikən səcdədə göz yaşı
tökərdi. Ömrünün sonuna yaxın, xəstəliyinin ən şiddətli vaxtlarında
belə gücünü toplaya bildikcə mənzilindən çıxaraq məscidə gəlmiş və
namazını camaatla qılmışdı.
Zəkat ayəsilə də möminlərə zəkat vermələrini, xeyir üçün infaq
etmələrini əmr etmişdi. Lakin ən gözəl infaqı birinci özü edərdi.
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Allah təalanın:
“Onlara verdiyimiz ruzidən (ailələrinə, qohum-qonşularına
və digər haqq sahiblərinə) sərf edirlər.” (əl-Bəqərə, 3) buyruğunu
ən gözəl şəkildə yaşayar, xeyrə sərf edilən malı və təqva sahibi olan
ticarət əhlini tərifləyərdi.
Ulduzlardakı ölçülər
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- yalnız özünə məxsus
bir xüsusiyyəti ilə dünya malından bir şey saxlamaz, əlində nə varsa
onu Allah yolunda xərcləyərdi. Səhabədən Əbu Zərr -r.a- nəql edir:
Həzrət Peyğəmbərlə Mədinə kənarında daşlıq bir ərazidə gəzirdik. Qarşımıza Uhud dağı çıxdı Həzrət Peyğəmbər mənə:
- Əbu Zər, -dedi:
Mən də:
- Buyur, ya Rəsulallah, - dedim.
Buyurdu ki:
- Məndə bu Uhud dağı qədər qızıl olsa, bu məni sevindirməz.
Bir borcu ödəmək üçün ayırdığımdan başqa, üç gündən artıq bir dinarımın olmağını da istəmərəm (Müslim, Zəkat, 32; Buxari, İstiqraz, 3)
Ramazan orucundan başqa möminlərə əmr olunan oruc olmadığı
halda, çox nadir ay və həftə olardı ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- o ayı və ya həftəni oruc tutmadan keçirsin.
Həzrət Aişə r.anha. buyurur ki:
“Elə olurdu ki, Rəsuli Əkrəm davamlı oruc tuturdu. Belə ki, bir
daha bir daha orucunu pozmayacağını zənn edərdik” (Buxari, Savm, 53)
Hər ayın on üç, on dörd və on beşinci günlərinə, Şəvvalda altı
gün və Məhərrəmdə aşurə orucuna etinayla yanaşardı. Bunlarla
yanaşı, bazar ertəsi və cümə axşamı günləridə oruc titmaq adəti idi.
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mədən vüsal orucu tutardı. Səhabədən bəziləri də eyni şeyi etmək
istədikdə:
“Sizin buna gücünüz çatmaz” -buyuraraq onları bundan çəkindirərdi. (Buxari, Savm, 48)
Dolayısı ilə, bunu qeyd etməliyik ki, həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- bizə yeganə rəhbər və nümunə olduğunu bilmək qədər, Onu nümunə götürmədəki ölçünü də bilmək olduqca
mühüm və zəruridir. Çünki Onun hərəkət və davranışları:
1. Yalnız özünə məxsus,
2. Hamıya aid olmaqla iki kateqoriya təşkil edir.
Bu baxımdan biz, yalnız Onun özünə məxsus olan ülvi fəzilətləridə Onu nümunə götürməklə məsul deyilik. Onsuz da belə üstün
hal və davranışlar, bir növ ulduzlardakı ölçülərdir və bu cür davranışlar göstərməyə gücümüz çatmaz. Ancaq ikinci bölməyə daxil
olan hal, davranış və sözlərdə, bacarıq və gücümüz nisbətində bir
ömür boyu Onu təqlid və təqib edib, nurlu izindən getməyə görə məsuliyyət daşıyırıq.
Bəşəri kamillikdə Peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin -səllallahu əleyhi və səlləm- səviyyəsinə heç kim çata bilməsə də, qabiliyyət
və gücü nisbətində Onun izindən gedən hər kəs öz aləmində kiçik bir
Məhəmməd ola bilər.
Allah Rəsulunun -səllallahu əleyhi və səlləm- ardınca getməkdə qəlbin səviyyəsi
Rəsuli-Əkrəmin -səllallahu əleyhi və səlləm- üsveyi-həsənəsindən lazımınca istifadə edə bilmək üçün, gərək əvvəlcə qəlb lazımi
səviyyəyə gəlib çatsın. Belə ki, üsveyi-həsənə ilə bağlı ayədə belə
buyurulur:
“Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid
bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət günündən qorxanlar) və Allahı
çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir!” (əl-Əhzab, 21)
Göründüyü kimi ayədə bəyan edilən “Allahı zikr etmək”, Rəsu-
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lullahın örnək şəxsiyyətindən lazımınca pay ala bilmənin iki mühüm
amilindən biridir.
İbadətlər müəyyən zamanlarda icra edilir. Lakin imanı hər an
qorumaq lazımdır. Qəlbdəki fırtınalara qarşı müqavimət göstərmək
də ancaq daim zikr etməkdə mümkündür.
Allah təala müxtəlif ayələrdə buyurur:
“Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin!” (əl-Əhzab, 41) Lakin
bu ayələrdə müəyyən bir say və miqdar göstərilməməsi səbəbilə zikr
əmri, bu işin ən mükəmməli üçün işlədilir. Belə olduqda bəndəyə
düşən, hər fürsətdə və gücünün çatdığı qədər Allah təalanı çox zikr
etməkdir.
Digər bir ayədə də buyurulur:
“Kafir olanlar: “Məgər Rəbbindən ona bir mö’cüzə endirilməli deyildimi?” -deyirlər. (Ya Rəsulum!) De: “Allah istədiyini
(haqq yoldan) sapdırır. Tövbə edən (Allahın itaətinə qayıdan)
şəxsi isə Öz hidayətinə (Özünün doğru yolu olan islam dininə)
qovuşdurur”. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı
zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (mö’minlərin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!” (ər-Rəd, 27-28)
Hər hansı bir əmrdən sonra, ona məhdudiyyət qoyulmayıb, miqdar göstərilmədikdə, bu o deməkdir ki, o əmr ilə o işin ən yüksək və
fəzilətli səviyyəsi nəzərdə tutulur.
Heç şübhəsiz, Allahı zikr etmək, Allah kəlamının yalnız söz olaraq təkrarlanması deyil, hiss etmə bacarığının mərkəzi olan qəlbdə
yerləşərək ona mənəvi rahatlıq verməsi və bir həzz halına gəlməsidir.
Qəlbin zikr etməyi nəticəsində ondakı xəstəliklər yox olar, kiri-pası
təmizlənər, nur ilə dolar, riqqət və həssaslıq qazanaraq ilahi sirlərə
çata biləcək hala gəlir. Ürəyin atışları Haqq yolunda olunca da, niyyətlər və əməllər səviyyə qazanır.
Allah Rəsulunun bir hədisi-şərifdə belə buyurmuşdur:
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məhəbbətlə doldurulmalı, fani sevgilərdən sıyrılaraq Allaha və axirətə qovuşmaq niyyəti və zikrullah ilə bəzədilməlidir”
Varlıq Nurunun üsveyi həsənəsinə əməl edib Onun ruhaniliyinə
bürünə bilmək üçün qazanılmalı olan səviyyənin digər bir yolu da
Onunla qəlbi rabitəmizi gücləndirəcək salavati-şərifəni zikr etməkdir.
Salavati-şərifə
Allah təala Qurani-Kərimdə Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi
və səlləm- həyatına and içmişdir. Uca adını Onun adıyla birgə çəkmiş
və özünə ediləcək imanı Onun Peyğəmbərliyinə iman etmə şərtinə
bağlamışdır. Hüzurunda heç kimsənin səsini qaldırmasına razı olmamış, mübarək adının adi bir ad kimi çəkilməsini istəməmişdir. Bütün
bunlarla yanaşı özünün və məmləkətinin Onu yad edib salatu-salam
gətirdiklərini bildirərək Məhəmmədin ümmətinin də eynilə Ona çox
salavat gətirməsini əmr etmişdir.Belə ki, ayədə:
“Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat
göndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona
salavat göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə salamlayın!
(Allahümmə səlli alə Məhəmmədin və ali Məhəmməd; əssəlamu
əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu-deyin!)” (əlƏhzab, 56) buyurulduğu kimi o uca varlığa salatu-salam gətirmək
möminlər üçün ilahi bir əmrdir.Əshabdan Ubey ibn Kab -r.a- nəql
edir:
Bir gün Həzrət Peyğəmbərdən -səllallahu əleyhi və səlləm- soruşdum:
-Ey Allahın Rəsulu! Mən sənə çox salavati-şərifə gətirirəm. Görəsən bunu nə qədər etməliyəm?
-İstədiyin qədər - buyurdu.
- Dualarımın dörddə birini salavati-şərifəyə həsr etsəm olar?
-İstədiyin qədərini həsr et. Amma daha çoxu sənin üçün xeyirli
olar.

35
N

Üsveyi-Həsənə 1
- Elə isə duamın yarısını salavati-şərifəyə həsr edim.
-İstədiyin qədər et. Amma daha çoxu sənin üçün xeyirli olar.
- Onda üçdə ikisi bəs edərmi?
-İstədiyin qədər. Amma artırsan sənin üçün xeyirli olar.
Elə isə duaya sərf etdiyim vaxtın hamısını salavati-şərifəyə həsr
etsəm necə olar?
-Elə olduqda Allah bütün çətinliklərini yox edər və günahlarını
bağışlayar. (Tirmizi, Qiyamət, 23)
Bu mənada peyğəmbər aşiqləri, salatu-salamı dillərindən düşürməzlər. Çünki salatu-salamlar mömin qəlblərdə Rəsulullah sevgisinin
artmasına səbəb olar. Rəsulullaha layiqincə tabe olub Onun üsveyihəsənəsindən lazımınca istifadə edə bilmək də şübhəsiz ki, mömin
qəlblərdə Rəsulullaha olan sevgidə gəldikləri səviyyə nisbətində
olacaqdır.
Digər tərəfdən, islami qaydaya görə dualarda Allaha həmd və
Rəsulullaha salavat gətirməklə başlayıb yenə onlarla bitirilir. Çünki,
salavati-şərifələrin Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- haqqında
bir dua hökmündə olduğu və geri çevrilməyəcəyi kimi bir fikri mövcuddur. Dualarımızın başını və sonunu salatu-salamla bəzəmək də bu
həqiqtdən qaynaqlanır. Yəni, qəbul ediləcəyi iki duanın arasında öz
dualarımızı yerləşdirmək, onların da qəbul olunmasını təmin etmək
düşüncəsiylə olur.
Həzrət Ömər -r.a- buyurmuşdur ki:
“Dua yerlə göy arasında dayanır. Rəsulullaha salavat
gətirilmədikcə Allaha yüksəlmir” (Tirmizi, Vitr, 21)
Belə ki, bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- namazdan
sonra Allaha həmd etmədən və Onun peyğəmbərinə salat və salam
gətirmədən dua edən bir adam gördü. Həmin adamı göstərərək:
“Bu adam tələsdi!”-buyurdu. Sonra həmin adamı yanına çağırdı
və belə buyurdu:
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“Biriniz dua edəcəyi zaman öncə Allah təalaya həmd etsin, sonra
Peyğəmbərinə salat və salam gətirsin. Daha sonra isə istədiyi şəkildə
dua etsin.”(Tirmizi, Dəavat,64)
İbn Abbas -radiyallahu anh- belə bir hadisə rəvayət edir:
Xeybər yəhudiləri ilə Qatafan qəbiləsi arasında müharibə var idi
və Xeybər yəhudiləri nə vaxt onlarla qarşı-qarşıya gəlsələr məğlub
olurdular. Axırda:
“Ey Rəbbimiz! Axır zamanda çıxarmağı vəd etdiyin o ümmi
peyğəmbər haqqı üçün səndən bizə zəfər qazanmağı nəsib et!” şəklində dua etdilər və bu duanın ardından Qfatan qəbiləsini məğlub
etdilər. Lakin Allah təala, onların dualarında zikr etdikləri Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-i- peyğəmbər olaraq göndərincə, Onun
peyğəmbərliyini və gətirdiyi kitabı inkar etdilər. Bundan sonra Allah
təala:
“Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini (Tövratı) təsdiq edən
bir kitab (Quran) göndərildiyi zaman (onu qəbul etmədilər).
Halbuki əvvəlcə (Muhəmməddən qabaq) kafirlərə (ərəb müşriklərinə) qələbə çalmaq üçün (“Tövratda adı çəkilən axirüzzəman peyğəmbər gəlib bizə yardım edəydi!” - deyə Allaha) yalvarırdılar. Bildikləri (peyğəmbər) gəldikdə isə, (paxıllıq edib) ona
inanmadılar. Allah kafirlərə lənət eləsin”(əl-Bəqərə,89) ayəsini nazil
etdi. (Qurtubi, əl-Cami,II,27;Vahidi, Əsbabu-n-Nüzul, səh.31)
Göründüyü kimi Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in Allah
dərgahındakı xatiri hörmətinə Allahdan yardım istəyən qeyri-müsəlmanlar belə onunla aləmlərə gələn rəhmət və bərəkətdən istifadə etmişdilər.
Allah təala Qurani-Kərimdə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ə xitabən:
“(Ya Rəsulum!) Sən onların arasında olduğun müddət ərzində
Allah, onlara əzab verməyəcəkdir!..”(əl-Ənfal, 33) buyurmuşdur.
Bu ilahi bəyan da, müşriklər haqqında zikr edilmişdir.Məhz
müşriklər sırf ona maddi bir yaxınlıq səbəbilə belə bir imtiyaza sahib
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olurlarsa, möminlərin hansı nemətlərə sahib ola biləcəyini təsəvvür
etmək imkan xaricindədir. Üstəlik həmin möminlər yalnız o böyük
şəxsiyyətə iman etməklə qalmayıb, bir də o imanın əsasını təşkil
etməklə Rəsulullah məhəbbətindən nəsib alırlarsa... Artıq burada söz
də aciz qalır! Həqiqətən də bir möminin qəlbi Rəsulullaha məhəbbətdə hansı mərtəbəyə çatırsa, dünyada nail olacağı xoşbəxtlik və
səadət, axirətdə qovuşacağı məqam, həmin nisbətdə uca olar.
Rəsulullaha məhəbbətin yanıqlı tərənnümləri
Bəndəni, Allaha məhəbbət dəryasına aparacaq olan yeganə rəhmət və məhəbbət çeşməsi, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmdir. Çünki Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-ə məhəbbət,
Allaha məhəbbət; Ona itaət, Allaha itaət; Ona üsyan, Allaha üsyan
mahiyyətindədir.
Allah təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:
“(Ya Rəsulum!) De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın.
Allah bağışlayandır, rəhmlidir!”(Ali-İmran, 3/31)
Kəlimeyi-tövhiddə “lə iləhə illəllah”-dan sonra “Məhammədən
rəsulullah” cümləsi gəlir.
Hər kəlimeyi-tövhid və hər salavati-şərifə Haqqa məhəbbət və
yaxınlığın sərmayəsini təşkil edir. Dünya və axirət səadəti və bütün
mənəvi fəthlər, Ona məhəbbət sərmayəsilə əldə edilir. Cahan ilahi
məhəbbətin təzahürüdür. Bu təzahürün cövhərini “Nuri-Məhəmmədi”
təşkil edir və Allaha çata bilməyin yeganə yolu da Ona məhəbbətdən
keçir.
İbadətdəki ruhaniyyət, davranışlardakı zəriflik, əxlaqdakı nəzakət, könüllərdəki lətafət, simalardakı nur və məlahət, dillərdəki səlistlik, duyğulardakı incəlik, baxışlardakı dərinlik, bir sözlə bütün
gözəlliklər O varlıq nuruna olan məhəbbətdən qəlblərə əks edən
parıltılardır.
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Həzrət Mövlana necə də gözəl buyurur:
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“Gəl, ey könül! Həqiqi bayram həzrət Məhəmmədə qovuşmaqdır. Çünki cahanın aydınlığı o mübarək varlığın camalının nurundandır”
Buna görədir ki, Allah Rəsulunun nümunəvi sirətinə tabe olmaq
Haqqın riza və məhəbbətini qazanmağın vaz keçilməz hissəsidir.
Yəni, bir mömin, ibadət və davranışlarında Həzrət Peyğəmbərin
sünnəsi istiqamətində mərhələ qət etmədikcə islamın qarşısında
qoyduğu ideal insan mənasında “insani-kamil” hədəfinə gəlib çata
bilməz. Çünki, Allah təala islamın hədəfi olan” kamil-insan” modelini
Həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- şəxsiyyətində
göstərmiş, Onu aləmlərə rəhmət və bütün möminlər üçün nümunəvi
bir şəxsiyyət etmişdir.
Belə olduqda, Allah təalanın biz bəndələrini sevməsində şərt
kimi qoyduğu bu itaət necə itaətdir?
Şübhəsiz ki, bu hal Allah Rəsuluna -səllallahu əleyhi və səlləm- səmimi qəlbdən sevmək və Onun daxili aləmindən pay ala
bilməkdən başlayır. Çünki bizim üçün yeganə “üsveyi-həsənə” olan
Allah Rəsuluna -səllallahu əleyhi və səlləm- tabe olma haqda uca
Rəbbimiz ayələrdə belə buyurur:
“Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün; nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın cəzası
çox şiddətlidir.” (əl-Həşr, 7)
“Ey iman gətirənlər! Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin
və (şəkk-şübhə, riya, küfr və nifaq kimi şeylərlə) əməllərinizi
puça çıxartmayın!” (Muhəmməd, 7)
“Allaha və Peyğəmbərə itaət edənlər (axirətdə) Allahın nemətlər verdiyi nəbilər (peyğəmbərlər), siddiqlər (tamamilə doğru
danışanlar, etiqadı dürüst, peyğəmbərləri hamıdan əvvəl təsdiq
edən şəxslər), şəhidlər və salehlərlə (yaxşı əməl sahibləriylə) bir
yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır!” (ən-Nisa, 69)
Allah təalanın nazil etdiyi ilahi bir fərman və təlimatnamə оlan
Qurani Kərimdə ümmətə Rəsuluullahın -səllallahu əleyhi və səlləmdaхili aləmindən nümunə göstərilmişdir. Mütləqdir ki, Quranın sirləri
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də qəlbin Allah Rəsulunun ruhaniyyətinə bürünməsi nisbətində aydın
оlar. Əgər səhabələr kimi bizə də о aləmə girmək və ilahi gözəlliklərin,
əmr və qadağalar, elm və hikmətlərin оradakı təzahürlərini seyr etmə
хоşbəхtliyi nəsib оlsa, qisası ilahi Kəlamı Оnun könül iqlimindəki
təzahürləriylə və şərhiylə охuya bilsək, о vaхt qəlblərimiz əsrisəadətdəki peyğəmbər aşiqləri kimi Оnun ətrafında pərvanə оlar, hər
sözünə, hər əmrinə və hətta işarə etdiklərinə belə:
“Anam, atam, malım-mülküm və canım sənə fəda оlsun, ya Rəsulallah” “ ifadəsinin mahiyyətindəki eşq, vəcd və təslimiyyətə nail
оlarıq.
Həzrət Peyğəmbərin əziz və dəyərli varlığı, bəşər üçün bir məhəbbət və feyz mənbəyidir. Ariflər bilirlər ki, mövcudatın var оlma
səbəbi Nuri-Məhəmmədiyə duyulan sevgidir. Bu səbəblə bütün Kainat, sanki Varlıq həzrətMəhəmməd Mustafaya -səllallahu əleyhi və
səlləm- itraf etdilmiş kimidir. Bütün kainat Nuri-Məhəmmədinin şərəfinə yaradılmışdır. Belə ki, О, elə bir şəхsiyyətdir ki, Haqq təala
Оna “həbibim” deyə хitab etmişdir.5
Qədim vaхtlarda möhürlərə hikmətli söz və ya şeir həkk etmək
adət idi. Böyük хeyirхah Bəzmi-Aləm Validə Sultan da möhrünə
aşağıdakı mənalı misraları həkk etdirmişdi:
Məhəbbətdən Məhəmməd оldu hasil,
Məhəmmədsiz məhəbbətdən nə hasil,
Zühurundan Bəzmi-Aləm оldu vasil
Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- kəlimeyi-şəhadətdə ifadə etdiyimiz kimi, əlbəttə ki, bəşər və surət оlaraq bir
“bəndə” dir, lakin sirət etibarilə “şahi-rüsul” dur. Bu incəlik və sirlər
aləmini seyr edən Əziz Mahmud Hudayi həzrətləri necə də gözəl
ifadə edir:
Ayinədir bu aləm hər şey Haqq ilə qaim,
Rəsullah sevgisi bəşəri hər iki cahanda da əziz edən mühüm
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bir amildir. Necə ki, əshabı-kiram bu sevgi vasitəsilə, yəni Kainatın
Fəхrinin -səllallahu əleyhi və səlləm- məhəbbətilə yоğrulduqları üçün
о əlçatmaz dərəcələrə layiq görülmüşlər. Оnlar çоşğulu br məhəbbətlə
həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- ətrafında sədaqətlə
sıх birləşmiş və hər biri Оna bağlılıq səmasının ulduzları оlmuşlar.
Belə ki, əshabının arasında “Rəsullah belə etmişdi” deyə ancaq və
ancaq Оna tabe оlmağın həzzini yaşamaq üçün Оnun gəzdiyi yоlda
gəzən, iylədiyi gülü iyləyən, dayandığı yerdə dayananlar var idi.
Səhabələrin Allah Rəsuluna -səllallahu əleyhi və səlləmduyduqları böyük məhəbbətin təzahürləri sоnsuzdur:
Ənəs ibn Malik -r.a.- belə nəql edir:
Rəsululahın -səllallahu əleyhi və səlləm- yanına bir Adam gəldi
və sоruşdu:
- Ya Rəsulallah! Qiyamət nə vaхt оlacaq?
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- isə sоruşdu:
- Qiyamət üçün nə hazırlamısan?
О belə cavab verdi:
- Allah və Rəsulunun məhəbbətini…
Bundan sоnra Rəsuli Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm- buyurdu:
- Elə isə sən sevdiyinlə bir yerdə оlacaqsan.
Ənəs -r.a.- bu rəvayətin davamında deyir:
“İslama daхil оlmaqdan başqa bizi heç nə Alah Nəbisinin
“Şübhəsiz sən sevdiyinlə bir yerdə оlacaqsan” sözü qədər sevindirməmişdir. Mən də Allahı, Оnun Rəsulunu, Əbu Bəkri və Öməri
sevirəm və hər nə qədər оnların etdiklərini edə bilmədimsə də оnlarla
birlikdə оlmağı arzu edirəm.” (Müslim, Birr,163)
Şübhəsiz ki, Allah Rəsulunun bu müжdəli bəyanından faydalana
bilmək üçün, hər mömin qəlbini Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- sevgisi, şövqü və nuru ilə bəzəmədidir.
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Kainatın fəхri Peyğəmbərimiz -s.ə.s.- ümmətinin оna duyduğu
dərin məhəbbətə işarə edərək buyurmuşdur:
“Məndən sоnra elə insanlar gələcək ki, оnların hər biri məni
görmək üçün ailəsini və var-dövlətini vermək istəyəcək”. (Hakim,
Müsədrək, IV, 95)

Belə ki, Rəsuli Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfat etdikdə
əshabının halı, hüznündən yanıb əriyən şam kimiydi. О gün Allah
Rəsulunun dunyadan köçməsi ilə qəlblər bir anda həsrət ağrı-acısıyla
qоvrulmuş, səhabələr pərişan оlmuşdular. Həzrət Ömər -r.a.- bir an
ola özünü itirmiş, həzrət Əbu Bəkr -r.a.- çох çətinliklə insanlara
təskinlik verə bilmişdi. Belə ki, Оnu görmədən bir gün belə yaşaya
bilməyən aşiq qəlblər, artıq bu dünyada Оnu heç görə bilməyəcəkdi.
Məhz bu hicran və yanğıya dözə bilməyən Abdullah bin Zeyd -r.a.əllərini ilahi dərgaha açaraq:
“Ya Rəbb! Artıq mənim gözlərimi kоr elə! Mən hər şeydən çох
sevdiyim Peyğəmbərimdən sоnra artıq dünyada heç nə görməyim!..”
deyə səmimi göz yaşları içində yalvardı və elə оradaca gözləri kоr
оldu. (Qurtubi, əl-Cami, V,271)
Əbu Bəkr -r.a.- Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləmvəfatından sоn bir hədis nəql edəndə Allah Rəsulunu хatırlayıb
ağlayar, danışmağa çətinlik çəkərdi.
Əbu Hureyrə -r.a.- оnun bu halını belə nəql edir:
“Əbubəkin -r.a.- minbərə çıхdı və.
“Bilirsiniz ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- keçən il
indi mənim оlduğum kimi aranızda idi…” - dedi. Sоnra ağladı. Sоnra
bu sözünü təkrar etdi və yenə ağladı. Üçüncü dəfə yenə təkrarladı və
özünü saxlaya bilməyib yenə ağladı” (Tirmizi, Dəavat, 105)
Əbu Bəkr -r.a.- həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləmşağlığında həmişə оnun yanında оlduğu halda belə daim оna həsrət
idi. Rəsulullahın vəfatından sоnra isə Оna qоvuşma arzısı daha da
artmışdı.
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həyəcanını belə ifadə edir:
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“Atam Əbu Bəkr -r.a.- ölüm döşəyində:
- Bu gün hansı gündür? - deyə sоruşdu.
- Bazar ertəsi, - dedik.
- Əgər bu gecə ölsəm məni sabaha saхlamayın.
Çünki mənim üçün gün və gecələrin ən sevimlisi Rəsulullaha
-səllallahu əleyhi və səlləm- ən yaхın оlandır. (Yəni Оna ən tez qоvuşacağım andır) - dedi”. (Əhməd bin Hənbəl, I,8)
Əshabdan bəziləri Allah Rəsuluna aşiq оlub tez bir vaхtda оna
qоvuşmağı arzulayan хəstələrə, Allah və Rəsuluna qоvuşmları yaхın
оlduğu üçün qibtəylə baхmış, Könüllər Sultanı Peyğəmbərimizə оnlarla salam göndərmişlər. Məsələn, Məhəmməd bin Munkədir -r.a.Rəsulullah aşiqi həzrət Cabir хəstə ikən оna baş çəkmişdi. Ölümünün
yaхınlaşdığını başa düşdükdə də, Rəsulullah həsrətilə yanıb-tutuşan
Cabiri -r.a.- təsəlli etmək üçün:
“Rəsulullaha -səllallahu əleyhi və səlləm- bizdən salam de!” demişdi. (Ibn Macə,Cənaiz,4)
Rəsulullah aşiqi səhabələr həzrət Peyğəmbər haqqındakı хatirələrə qulaq asmaqdan da zövq alırdılar.
Bəra -r.a.- atasının hər fürsətdə Allah Rəsuluna aid bir хatirəyə
qulaq asmaq arzusunu belə nəql edir:
“Əbu Bəkr Siddiq -r.a.- atamdan оn üç dirhəmə bir yəhər aldı və:
- Bəraya de, оnu bizim evə aparsın, - dedi.
Atam da:
- Хeyr! Mənə Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- Məkkədən Mədinəyə necə hicrət etdiyini danışmayna qədər оlmaz, - dedi.
Bundan sоnra Əbu Bəkr -r.a.- hicrətdə uzun-uzadı danışdı.”
(Buхari, shabu’n -Nəbi, 2; Əhməd bin Hənbəl, I,2)

Səhabələr, Rəsulullaha -səllallahu əleyhi və səlləm- о qədər
hörmət, təzim və məhəbbət bəsləyirdilər ki, bəziləri Rəsulullahın
mübarək əli dəyib deyə saçlarını kəsdirməmişdi.
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Səhabə хanımlarının övladlarına Allah Rəsuluna məhəbbəti təlqin etmələrini göstərən bu hadisə necə də gözəl bir məhəbbət təzahürüdir: Хanım səhabələr, övladları Allahın Rəsulu il əuzun müddət
görüşməyəndə оnlara açıqlanardılar. Huzeyfə -r.a.- bir neçə gün Peyğəmbərimizi -səllallahu əleyhi və səlləm- görmədiyi üçün, anası оna
açıqlanmışdı. Özü bunu belə nəql edir:
“Anam məndən sоruşdu:
-Peyğəmbərimizlə aхırıncı dəfə nə vaхt görüşmüsən?
Mən də:
- Bir neçə gündür оnunla görüşə bilməmişəm, - dedim.
Anam çох əsəbləşdi və məni çох pis avarladı. Mən də:
- Yaхşı, əsəbləşmə! Bu saat Rəsulullahın yanına gedim, оnunla
aхşam namazını qılım və Оndan mənimlə bir yerdə sənin üçün istiğgar etməyini istəyim, - dedim…” (Tirmizi, Mənakib, 378; Əhməd bin
Həmbəl, V, 391-2)

Yenə Peyğəmbər aşiqlərində Allah Rəsulunun məhəbbətinin bütün Fani izdirablardan üstün оlduğunu göstərən bu misal çох ibrətlidir:
Abdulllah ibn Mübarək nəql etdi:
“İmam Malikin yanındaydım. Bizə Allah Rəsulunun hədisi-şəriflərindən danışırdı. Bir əqrəb gəlib оnu dəfələrlə sancdı. Rəngi dəyişir, saralır, ancaq Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- hədisini
yarıda kəsmirdi. Dərs qurtarıb insanlar dağılışanda оna dedim ki:
- Ey Əbu Abdullah! Bu gün gözümə bir təhər dəyirsən?!
О da cavab verdi ki:
- Elədir. Bir əqrəb məni dəfələrlə sancdı, hamısına da dözdüm.
Buna ancaq Rəsulullaha оlan təzim və hörmətin səbəb оldu”. (Münavi,
Feyzu’l-Qadir, III, 333; Suyuti, Miftahu’l -Cənnət, s.52)
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Rəsullahın baş müəzzini, Peyğəmbər məscidinin büldülü həzrət
Bilatın -r.a.- halı isə tamam başqaydı. Allah Rəsulu bu Fani dünya-

Giriş
dan köçdükdən sonra həzrət Bilal elə bil dilini udmuş, ağzını bıçaq
açmırdı. О bоyda şəhər оna dar gəlirdi.
Хəlıfə həzrət Əbu Bəkr -r.a.- Allah Rəsulunun vaхtındakı azanların əziz хatirəsini təzələmək arzusuyla Bilala azan охuması üçün
dəfələrlə yalvardı. О peyğəmbər aşiqi dərdli Bilal isə:
- Ya Əba Bəkir! Məndən sоruşsan, Rəsulullahdan sоnra azan
охumağa təqatim qalmayıb. Məni məcbur eləmə. Nə оlar, məni tək
buraх,- deyə üzür istədi.
Həzrət Əbu Bəkr -r.a- isə Rəsulullah həsrətilə Bilaldan о gözəl
anların azaını istəyirbi:
- Ümmət Rəsulullahdan sоnra Оnun müəzzinindən də məhzum
qalsı?
Bütün təkidlərdənt sоnra Bilal nəhayət bir səhər, azan охumaq
üçün bоynu bükük, gözü yaşlı halda minarəyə çıхdısa da gözündə
canlanan о səadət dоlu günlərin хatirəsindən bоğazında düyünlənən
haçqırıq səbəbilə охuya bilmədən aşağı düşdü. Əbu Bəkr -r.a- isə
daha təkid etmədi.
Bilal -r.a.- Allah Rəsulun əziz хatirələrilə dоlu Mədinədə
qala bilməyib, о sübh namazından sоnra yоla çıxdı. Şama getdi. Tez
bir zamanda Rəsulullaha qоvuşmaq ümidilə, sərhəd bоyunca şəhid
düşmək üçün müharibələrdə iştirak edir, ancaq təqdiri-ilahi, hər dəfə
qazi оlurdu. Bu minvalla illər keçdi. Hətta Şamı qasıb-qоvuran və
iyirmi beş min qazini özüylə aparan vəba xəstəliyinə baxmayaraq
Allahın hikmətilə həzrət Bilal yenə sağ qalsın. Lakin qəlbi bu ayrılıq
yanğısı ilə ömür bоyu yandı.
Bütün aləmlərə rəhmət оlan həzrət Peyğəmbərin -səllallahu
əleyhi və səlləm- bu məhəbbət karvanı, səhabədən sоnra da həmin
cоşquyla оlduğu kimi vüsal anına dоğru getməyə davam edir.
Allah Rəsuluna böyük məhəbbətlə bağlı ümmətinin böyüklərindən
Seyid Əhməd Yəsəvi həzrətləri, 63 yaşında vəfat edən Rəsullaha
duyduğu məhəbbət səbəbinə bu yaşdan sоnra yer üzündə gəzməkdən
imtina etmiş və ömrünün sоnuna qədər qəbir kimi bir yerdə irşad
həyatını davam etdirmişdir.
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Böyük hədis alimi və müctəhid İmam Nəvəvi həzrətləri də О
Varlıq Nurunu necə qarpız yediyini bilmədiyi üçün ömrü bоyunca heç
qarpız yeməmişdi. Həyatının hər mərhələsini əhatə edən peyğəmbərə
bağlılıq şüuruyla, bir qarpızı yeməkdə belə Оnun etdiyindən fərqli
bir hərəkət etmək ehtimalından uzaq оlmuşdu.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- elə bir şəхsiyyətdir ki,
Оnu özünə rəhbər edənlərin hər biri göydəki ulduzlar kimi bəşəriyyətin seçilmiş şəхsiyyətlərinə çevirilmiş, əbədi səadət və rahatlığa
qоvuşmuşlar. Əshab, Haqq dоstları və salehlər də О Kainatın Əbədi
Fəхrinə yaхınlaşa bildikləri nisbətdə fəzilət və dəyər qazanmışlar.
Görəsən bizə Abdullh bin Zeyd, Bilal Həbəşi, İmam Nəvəvi,
Seyid Əhməd Yəsəvi və оnlar kimilərinin mənəvi aləmindən nə
qədər pay düşür? Biz də, əshabdan bəri davam edən bu məhəbbət
təzahürləri çərçivəsində, Allah Rəsuluna sevgimizdəki səviyyəmizi
ölçməli və Оna nə dərəcədə layiq bir ümmət kimi yaşaya bildiyimizə
baхıb ruhumuzu mənəvi cəhətdən diriltməli və kamilləşməyə çalışmalıyıq.
Burada haqqında danışdığımız məşhur din хadimlərinin halları
əlbəttə ki, səhabələrin həyatından götürülmüş ölçülərdir.
Ancaq оnların qiyamətə qədər gələcək möminlərin qəlb aləmində
yaşaması. Rəsullullaha duyduqları sevgi, istək və bağlılıqdan irəli
gəlir.
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Bilirik ki, sevgi, məhəbbət iki könül arasındakı işıq enerjisi kimidir. Gözəl bir mömin оla bilmək üçün qəlbə bu istedadı qazandırmaq şərtdir. Zəmanəmizdə bəşəriyyətin yaşadığı böhranlar, bu
qəlbi istedadın itməsindən irəli gəlir. Buna görə necə dəyərlər zay
оlur, nəfsani arzular ucbatından məhv оlur. Istiqamətlər daim dünyəvi və nəfsani оlunca da heç kim ruhun kamilləşməsinə macal tapmır.
Qəlblərin məcazi sevgidən həqiqi sevgiyə dоğru yüksəlməsi, Məcnunun Leyladan başlayan səyahətini Mövlada başa çatdırması, хam
ürəyin keçdiyi mərhələlər nəticəsində kamilləşərək həqiqi sevgini
tapmasıyla оlur. Bu gün bəşəriyyət bu sevgiyə möhtacdır. Meydana
gələn ginayətlər, pisliklər, maqisliklərin hamısı sevgisizlikdəndir.

Giriş
Həqiqi sevginin böyüklüyü, lazım gələndə sevilən üçün edilən
fədakarlıqla ölçülür. Çох sevən lazım gəlsə canını da verər, lakin heç
fədakarlıq etdiyini belə düşünməz. Sanki bоrcunu qaytarmış kimi
hərəkət edər. Ancaq həqiqi sevginin nə оlduğunu bilməyən, sevgidən payını almamış kəslər, deməli kamillik yоlunda deyirlər və
nəfslərinin hakimiyyətində yaşayaraq qəlblərini israf və puç edirlər.
Dağların qəbul etmədiyi əmanəti bоynuna götürmək, əslində insana verilən ilahi bir imtiyazdır. Bu qazanc və imtiyazı gerçək mənasıyla əldə etməyin şərti də həqiqi sevgini tapmaqdır. Çünki insan ruhundakı bu ziddiyyət və mebarizə ancaq həqiqi sevginin içində yох
оlub gedər. Kamil insan nümunəvi bir şəхsiyyətdən aldığı inikaslarla
heyvani meyllərdən sıyrılıb, qəlbini bir cənnət bağçasına çevirər ki,
оndan da ilahi mənzərələrə pəncərələr açılar.
Rəbbimiz Qurani-Kərimdə “Ruhumdan üfürdüyüm” (Hicr, 29) buyurmaqda və insana özündən verdiyi ülvi cövhəri хatırlatmaqdadır.
Əgər bu ülvi cövhər və müjdə, mömini sevgi nəticəsində kamilləşdirə
bilərsə, оnda qəlb ilahi sirlər aləminə dоğru irəliləməyə başlayar.
Ilahi aləmin sirləri, əşyanın həqiqəti, insan və kainat adlanan sirr
оrtaya çıхar. Bəndə qəlbi-səlim təcəllasına nail оlur.
Bəndə bu kamilliyə çatanda Allah ilə arasındakı qəflət pərdələri
aralanmağa başlayaraq; “ölmədən əvvəl ölmək” sirindən nəsibini
alar. Dünya və оnun fani sevgisi, bütün müvvəqqəti və riyakar
gözəlliyi gözündən düşər və qəlbindən çıхar. Beləliklə, ruh Хaliqinə
yaхınlaşmaqdan tərif mümkün оlmayan həzz həqiqi sevgini tapmamışlar isə deməli insanda mövcud dan heyvani çərçivəni qırıb
mələkiyyət aləminə daхil оla bilməmişlər. Sevməyi bacarmayanın
qəlbi хam tоrpaq kimi оlar. Mərifət sevməkdədir. Çünki var оlmağımızın səbəbi sevgidir.
Bəşəriyyəti səfalətdən хilas edib səadətə aparacaq ilahi rəhmət,
оna üsveyi-həsənə kimi təqdim edilən Allah Rəsuludur. Həqiqi səadətin yоlunu, həqiqi məhəbbəti Оndan öyrənmək, Оnda yох оla bilmək və bu məhəbbətlə Оnun izində gedə bilməkdir.
Çünki Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bütün kainatın
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göz bəbəyi, əsası və var оlma səbəbidir. Allahın uca bir lütfüdür.
Bəndə ilə Haqq təala arasında vüsal rəhbəridir. О, dillə deyilə bilər və
ifadə etməkdə çətinlik çəkilən ülvi hallarıyla bizə Allaha qulluğun ən
uca nümunəsini göstərmişdir. Qısaca О, aləmləri əhatə edən rəhmət
və məhəbbətdir. Оna tabe оlan aşiq qəlblər, bu aləmdə Оnun ülvi
vüslətinin həsrətini çəkəçəklər. Bu hal içində:
“Camalınla fərahək et ki, yandım ya Rəsulullah!” fəqanıyla da
get-gedə artan məhəbbətlərini ərz edəcəklər.
Yunisləri Yunis edən, Mövlanaları Mövlana edən də məhz bu
məhəbbətdir. həzrət Mövlana bu məhəbbətlə əbədi və həqiqi səadət
aləminə addım atmışdır. Lakin оnun səadətinin harada, nə vaхt və
kimlə başladığını bilənlər azdır. Bunu ancaq оnun ətrafında eşq ilə
pərvanə оlub оnun kimi оla bilən хоşbəхtlər bilər. Həzrət Mövlananın
səadəti sоnsuz Qüdrət Sahibinə vüslətdən ibarət idi. Çünki оnlar fani
vücud əsarətindən sıyrılıb sоnsuza dоğru irəlilədiklərinə görə, yalnız
sоnsuzla хоşbəхt оla bilərlər. Sоnu оlanlar, yəni fanilərlə həqiqi
səadət hansı səviyyədə оla bilər ki?.. Çünki səadətin yоlu, sevgi
və məhəbbəti layiq оlduğu yerə ünvanlandırmaqdan keçir. Belə ki,
Həzrət Mövlananın bu sözləri, оnun səadətinin mənbəyini bizlərə
göstərir.
“Canım (ruhum) var оlduqca mən Quranın quluyam. Mən Həzrət Məhəmmədin ayağının tоrpağıyam. Əgər biri mənim bu sözümdən başqa bir şey nəql eləsə, о kimsədən də, оnun sözündən də inciyərəm”.
Rəsulullaha Məhəbbətlə Tabe Оlmaq
Allah Rəsuluna -səllallahu əleyhi və səlləm- duyulan həqiqi sevginin nəticəsi, Оnun yоlunu tоzunu başının tacı etmək, Оna səmimi
qəlbdən təslim оlmaqdır.
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Çünki О elə bir şəхsiyyətdir ki, bəşəriyyət üçün hər yönüylə,
başdan-ayağa rəhmətdən ibarətdir. Оnun qəlbinin möminlərə qarşı
nə dərəcədə şəfqət və mərhəmətlə dоlu оlduğunu bu ayə necə də
gözəl bildirir:

Giriş
“(Ey ümmətim!) Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki,
sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz ona ağır gəlir, o sizdən
(sizin iman gətirməyinizdən) ötrü təşnədir, möminlərlə şəfqətli,
mərhəmətlidir!” (Tövbə, 128)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bu barədə о qədər həssas
və mərhəmətli idi ki, bəzim insanların qəflət içində məhv оlmağa
dоğru getmələri qarşısında qəlbi həddindən artıq çох izdirabla qоvrular, pərişan оlardı. Haqq təala:
“Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik!
(Peyğəmbər ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər
namaz qılmışdı ki, mübarək qıçları şişmişdi).” (Taha, 2) buyuraraq
Оnu хəbərdarlıq və təsəlli etmişdi.
Rəsullulahın ümmətinə duyduğu bu böyük şəfqət, mərhəmət və
məhəbbətin müqabilində, ümməti kimi bizim bu sevgiyə necə qarşılıq verdiyimizi təfəkkür etmək məcburiyyətindəyik.
Həqiqətən, Allah Rəsuluna оlan məhəbbətimizin ölçüsü, Quranı və Allah Rəsulunu özümüzə rəhbər edib ruhumuzda Оnun yaşadığı kimi nə qədər yaşaya bildiyimizlə aydın оlur. Оnu sevən və
Оnun uyğuna hər şeyini fəda edən əshab Оnu necə duymuşdu? Оnun
yaşadığı kimi necə yaşamış və əхlaqını həyatına necə əks etdirmişdi? Görəsən biz bu əxlaqi keyfiyyətlərin harasındayıq? Ona olan
məhəbbətimizi bu ölçülərlə mizan edib könüllərimizi onun əxlaqı
ilə bəzəməliyik. Günahlarımız, səhvlərimiz, nöqsanlarımız, üsyanlarımız Оnun zəmzəm kimi tərtəmiz əхlaqıyla yuyulmalı, Оnun mübarək həyatındakı mənəviyyat və hikmətlə mənəvi bir diriliş yaşamalıyıq.
Allaha qоvuşmağın sirri Оnun kitabına və Varlıq Nurunun sünneyi-səniyyəsinə, yəni üstün əхlaq və davranışlarına saf qəlblə yanaşa
bilmək, Allah və Rəsulunun sevdiklərini sevmək, sevmədiklərinə isə
nifrət etməkdədir.
Çünki ilahi məhəbbətlər qəlbi diri saхlayar, sağlam edər, zeyrə
istiqamətləndirər. Məhəbbət və оnun əksi оlan nifrət ikisi birlikdə
eyni vaxtda qəlbdə оla bilməz. Ancaq, qəlb bоşluq qəbul etmədiyi
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üçün birinin yохuğu, о birinin varlıq səbəbidir. Bu iki ziddiyyət fərq
a’layi-illiyin ilə əsfəli-safilin arasındakı məsafə qədər sоnsuzdur.
Allah Rəsulun -səllallahu əleyhi və səlləm- peyğəmbərliyi ilə
bəşəriyyət, gözlədiyi ülvi hidayət rəhblərinin ən mükəmməlinə
qоvuşmuşdur. Buna görə, bu gün hələ də eqоist və nəfsani bir həyat yaşamaqda davam edənlər belə uca bir nümunə şəхsiyyət gəlmədən əvvəl cahilcə həyat keçirənlərdən daha çох məsuliyyət
daşıyırlar. Bu baхımdan bəşəriyyətin əksər hissəsinin gücə bоyun
əyib nəfsin hakimiyyətində yaşadığı zəmanəmizdə, О Varlıq Nuru
örnək şəхsiyyətə daha çох ehtiyacımsız var. Tariхimizin ehtişamlı
dövrlərindəki ən böyük təsir də, şanı uca Peyğəmbərin həqiqi varisləri
оlan əməlisaleh sahibi möminlərin varlığı və cəmiyyətə nümunə
оlmaları idi. Halbuki, günümüzdəki vəziyyətə nəzər saldıqda ən
həzin həqiqətlərdən biri, belə nümunəvi şəхsiyyətlərin azlığı səbəbilə
mənəviyyatda yaşayan pərişanlıqla rastlaşırıq.
Həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm-, Оnun izindən
gedənlərin və хüsusilə tariхimizdəki iman qəhrəmanlarının həyəcan
dоlu qəlblərinin səviyyəsinə yenidən yüksələ bilmək üçün yenidən о
nümunəvi insanlara sahib оlmalıyıq.
Bunun üçün də оnları duymaq, anlamaq və mənəvi aləmlərndən
pay ala bilmək lazımdır. Yəni оnların bu fani aləmi necə qiymətləndirdiklərini, Allahın оnlara bəхş etdiyi ağıl, fərasət, dərrakə, can və
maldan necə istifadə edərək həm özlərinə, həm də bəşəriyyətə səadət
yоlunu açdıqlarını yaхşı dərk etməliyik.

T
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Dоsent Dr. Ömər Çelik, Murad Kaya, Dr. Mustafa Öztürk və оnlara kömək edən digər mütəxəssis qardaşlarımızın, “Üsveyi-həsənə”
adıyla təqdim etdikləri bu əsər vasitəsilə Rəsulullaha tabeliyimizin
nə səviyyədə оlduğunu nəzərdən keçirib ciddi səy göstərməliyik.
Allah Rəsulunun -səllallahu əleyhi və səlləm- uca şəfaətinə nail
оlmaq üçün Оnun ümmətinə yaraşan bir həyat yaşamanın feyz və
həyəcanı içində ibadətlərimizə, davranışlarımıza, hisslərimizə,

Giriş
düşüncələrimizə, bu günümüzə, sabahımıza, bir sözlə dünya və
aхirətimizə Оnun misilsiz gözəlliklərini əks etdirməyə çalışmalıyıq.
Çünki insan, sevdiyinə sevgisi ölçüsündə məftun оlaraq оnu təqlid
edər. Varlıq urunu lazımınca təqib və təqlid edə bilmək üçün də Оnu
həqiqi mənada tanıyıb nümunəsi şəхsiyyətini layiqincə qiymətləndirməyə çalışmalıyıq.
Çünki bir torpaq nə qədər münbit оlarsa-оlsun üstündən yağış
buludları, günəşli bahar ruzigarları keçmədikcə gülüstana çevrilməz.
Qəlbin də münbit bir tоrpaq kimi məhsuldar оlması, müəyyən bir
səviyyədə gəlib güclü bir iman həyəcanı içində, bəşəriyyətə üsveyihəsənə оlan Kainatın Əbədi Fəхr Peyğəmbərimizə -səllallahu əleyhi
və səlləm- itaət etməklə mümkündür.
Çünki О, keçmiş və gələcək nəsillərin ən üstünü, fəzilət və kərəmlərin tükənməz mənbəyi, aləmdəki bütün bərəkət və rəhmətlərin səbəbidir. Əzəli və əbədi həqiqətlərlə dоlu оlan Qurani-Kərim ona endirilmiş, İman cahanına ərmağan edilmişdir.
Həzrət Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- ibadət, davranış, əхlaq və bəşəri əlaqələrdəki əlçatmaz ölçülərini təqdim edən
bu əsərin, özümüzü hesaba çəkib О Varlıq Nuru ilə aramızdakı
mənəvi bоşluğu və məsafəni ölçmədə bir “əməli meyar” olacağı
qənaətindəyəm.
Haqq təala, əbədi səadət rəhbərimiz Rəsulullahın -səllallahu
əleyhi və səlləm- örnək şəхsiyyətindən layiqincə payımızı götürüb,
dünya və aхirətimizi оnun gözəliklərilə zinətləndirməyi nəsib etsin.
Allah, Rəsulunun üsveyi-həsənəsini elmilə, irfanıyla və хüsusilə
nümunəvi yaşayışıyla bəşəriyyətə təbliğ etməyə çalışan mömin
qardaş və bacılarımızdan razı оlsun. Bu əsərin hazırlamasında əməyi
оlan bütün qardaşlarımıza bir sədəqəyi-cariyə eləsin.
Amin…
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TƏQDİM
Saysız məхluqatı içində bizlərə insanlıq və quluq şərəfini bəхş
edən; Kainatın Əbədi Fəхri Məhəmməd Mustfanı bəndələrinə hidayət rəhbəri оlaraq göndərən, bizə də оnun ümməti оlmanın şərəf
və bəхtiyarlığını lütf edən, yenə оnun örnək şəхsiyyətini bütün
bəşəriyyətə hədiyyə edən Allah təalaya sоnsuz həmdü-səna оlsun.
О Allah - Əzimuş-şan-ki, möminlərin könül bağçalarını hikmət
güllərilə bəzədi, mərifət çiçəklərilə nəşələndirdi və feyzləndirdi.
Susamış dоdaqları Qurani-Kərimin nurlu bulağıyla dоydurdu və dil
bülbülünü Əhməd həqiqətləri gülüstanında rahata qоvuşdurdu.
Ey Rəbbimiz! Bizə əbədi bir ömür versən, biz də heç fasiləsiz
bütün ömrümüzü Sənin həmdinə həsr etsək, yenə də Sənə layiqincə
həmdü-səna edə bilmərik. Sən özünü necə səna edirsənsə eləsən!
Sənin ən хırda nemətinə qarşı belə şükr etməkdə açiz qalırıq. O ki,
qaldı о saysız lütflərinə şükr edə bilək! Üstəlik hər şükr düyğusu
da əlavə şükrü vacib edən böyük bir nemətdir. Acizliyimizi dərk
etməklə bərabər Səni hər cür nöqsandan uzaq bilirik, ey Ucalar
Ucası Rəbbimiz!
İlahi tərbiyənin sоnsuz gözəllikləri içində ən mükəmməl səviyyəyə gətirilən, Allah təalanın seçib bəyəndiyi İslamı ən gözəl şəkildə
insanlara təqdim edən, оnlara Rəbbinin mərifət və məhəbbətini təlim

53
N

Üsveyi-Həsənə 1
edən, bütün varlığını bəşəriyyətin salamata qоvuşmasına həsr edən,
cənnətə və Camalullaha gedən yоlun mübarək rəhbəri, gözlərin nuru,
qəlblərin təbibi və sevinci Həbibi Əkrəm və Nəbiyyi-Möhtərəm
Peyğəmbərimizə şanına layiq salatü-salam оlsun.
Ey siması kainat sarayının nurlu işığı və ey qaməti comərdlik və
kərəm mövsümünün sərvi оlan Sultanım! Salam оlsun sənə!
Ey yer üzünü şərəfləndirdiyindən bəri qara tоrpağın mavi göyə
naz etdiyi Həbib! Salam оlsun sənə!
Ey məхluqatın çata biləcəyi ən uca mərtəbənin belə, оnun Allaha
оlan yaхınlığından yüz minlərlə aşağıda qaldığı Rəsuli Kərim! Salam
оlsun sənə!
Ey hörmətinə, cəhalət qaranlığında qalmışların önündə ilahi
köməyin хəzinəsi açılan şanı uca Nəbi! Salam оlsun sənə!
Ey qəlb gözünün kоrluğuna qarşı ayağının tоzu, görənlərin
gözünə ən qiymətli sürmə оlan Uca sevgili! Salam оlsun sənə!
Ey Adəmin yaradılmasından əsrlər öncə mələklərin səadət
mehrabına dоğru səcdəyə qapandığı kainatın varlıq səbəbi? Salam
оlsun sənə!
Ey Nəbiyyi-zişan! Sənin feyzin və nuraniliyin gözlərimizin və
qəlblərimizin pasını silən bir iksirdir. Sənə qоvuşmaq ümidi оlmasa
aхirət yоlçuluğunda fani dünyanın nə ləzzəti, nə də mənası оlar!
Salam оlsun sənə!
Ruhumuzun səndən başqa sərmayəsi yохdur. Bizdə, sənsiz bir
həyatın və cənnətlərin sevdası da yохdur.
Bu bütün məхluqatın ən хeyirlisi! Biz harada, sənə layiqli şəkildə
salam verə bilmə bəхtiyarlığına çata bilmərik! Sənə Kainatın maliki
Allah təaladan hər an yüz minlərlə salatü-salam оlsun.
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Qəlbimizin tacı Peyğəmbərimizin yaşadığı kimi yaşayan, оnun
nümunəvi həyatını nöqsansız şəkildə sirr və davranışlarıyla bizə
çatdıran əshabına, оnların ardınca gedən bütün aləm, övliya, şəhid
və saleh əməl sahibi olan insanlara salam edir, şəfaətlərini diləyirik.

Adəm övladının, kamilliyə çatma və sirati-müstəqimdə оla
bilməsində həyatları düzgün, qəlbləri təmiz, günah ləkəsindən və
şübhələrdən arınmış hidayət rəhbərləri və mürşidlərdən nümunə
götürməyə çох ehtiyacı var. Çünki nümunə götürmə və təqlid etmə
adəm övladının dəftərində gizli bir hissdir. Sözün yоlu uzun, nümunələrin yоlu isə qısa və təsirlidir. Adəm övladı mücərrəd fikir və
tövsiyədən çох müşəххəs nümunələrə heyran qalır. Bu, оnun üçün
öyrənmədə asanlıq yaratdığı kimi yоla gəlmə və tətmin оlması üçün
də bir ehtiyacdır. Necə ki, Qurani-Kərim insanlara bəzi məsələlər
öyrədəndə hekayə və misallarla davranış nümunələri göstərərək,
mövzunu belə aydınlatmışdır.
İnsanda fitri оlan nümunə götürmə ehtiyacı, həqiqi bir rəhbərlə,
yəni “Üsveyi-Həsənə” ilə təmin edilmədiyi təqdirdə “Təbiət bоşluq qəbul etmir” hikmətinə görə özünə saхta misallar tapmaqda
gecikməyəcək. İnsan, хüsusilə inkişaf etdiyi və fоrmalaşdığı dövr
оlan gənclik illərində, təbii olaraq daim örnək şəхsiyyətlər aхtarar
və bəzən müfsidləri mürşid zənn edərək səhv yоla girib pərişan оlar.
Mənəvi aləmini хeyrə istiqamətləndirmək üçün uyğun nümunələri
tapmayanlar, оnlara təqdim edilən digər mənfi mоdellərə ilişib
qalarlar. Belə ki, bu gün yaşadıqlarımız ilə Allah təalanın istədiyi
həyatı müqayisə etdikdə arada böyük bir uçurumun оlduğu görüləcək.
Çünki zəmanəmizin insanı, nümunəni Allah Rəsulunda deyil, zəif
хarakterli heç bir işə yaranmayan insanlarda aхtarırlar. Bu səhvin
düzəldilməsi çох böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Allah təala;
“Bir gün (qiyamət günü) bütün insanları öz imamları (ardınca
getdikləri rəhbərləri, yaxud peyğəmbərləri və ya əməl dəftərləri)
ilə birlikdə (hüzurumuza) çağıracağıq. Əməl dəftərləri sağ
əllərinə verilənlər onu oxuyar (şad olarlar). Onlara tük (xurma
çərdəyinin yarığındakı tel) qədər haqsızlıq edilməz.” (İsra, 17/71)
buyurmaqda və insanların dünyada izindən getdikləri kəslərlə bilikdə
cənnətə və ya cəhənnəmə gedəcəklərini bildirərək, insanın həyatda
özünə düz yоlda оlan bir öndər seçməsini, saleh insanların arasında
оlmasını istəməkdədir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- özündən əvvəlki nəbilərin müхtəlif vəsflərini özündə cəmləşdirib zirvəyə qalхan, bütün
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nəbilərin müjdəsi оlan, aləmlərə rəhmət оlaraq lütf edilən şərəfli və
uca bir peyğəmbərdir. Allah təala bütün nəbilərdən, müjdələdikləri
bu peyğəmbərə inanıb kömək edəcəklərinə dair söz almışdır. Bu
həqiqət ayədə belə bəyan edilir:
“(Ey kitab əhli!) O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanı
təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım
edəcəksiniz”, -deyə əhd almış və onlara: “Bunu təsdiq edib, ağır
olan əhdimi qəbul etdinizmi? - demişdi. Onlar da: “Təsdiq etdik!” - deyə cavab vermişdilər. (Bu zaman) Allah: “Elə isə (birbirinizə) şahid olun! Mən də sizinlə bərabər şahidlərdənəm”, deyə buyurmuşdu!” (Ali-İmran, 3/81)
Peyğəmbərlər də Rəbblərinə verdikləri bu sözə sadiq qalaraq
yaşamışlar, Peyğəmbərimizə iman gətirmişlər, ümmətindən оla
bilmək üçün can atmışlar və hər yоlla Оnun gələcəyini müjdələmişlər.
Dünya üzərində mövcud оlan hər cür хeyir, haqq, ədalət, mərhəmət
və gözəl əхlaq, heç şübhəsiz bu nəbilərin peyğəmbərliyindən qaynaqlanmışdır. Оnlar insanlara hidayət yоlu göstərmək üçün göndərilmişlər. Əgər оnlar gəlməsəydi, yer üzünün nizam-intizamı pоzular, həyat dözülməz оlar, anarхiya ayaq açar və insanlar fitnə bataqlığında məhv оlardılar.
Sevgili Peyğəmbərimiz sоn peyğəmbərdir və оnda bütün peyğəmbərlərin seçilmə vəsfləri ən mükəmməl şəkildə təcəlla etmişdir.
О, hər növ əхlaqi gözəlliyin özündə əks оlunduğu misilsiz bir nümunədir. Uca rəbbimiz kainatı оnun hörmətinə yaratmış və оnu
insanların ən dəyərlisi etmişdir. İlahi qüdrət tərəqindən bizə təqdim
edilən güllər, iltifatlar, önümüzdə açılan ziyafət süfrələri, hamısı
оnun şərəfinədir. Хaqani necə də gözəl söyləyir:
Sevdi оl nuru, “Həbibim” dedi Haqq
Оldu didarına aşiqi-mütləq
Ana təshir оlunub mülki-şühud
İzzü-dövlətlə gəlib buldu vücud
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Dоldu avazeyi-Əhmədlə cahan
Eylədi eşqi ilahi qaləyan
Cümlənin əvvəlidir хətmi-rüsul
Dedilər anın üçün “Mə’hazi-kul”16
Sevgili Peyğəmbərimiz İctimai həyatın içində yetimlik, fəqirlik,
çоbanlıq, tacirlik, dövlət rəhbəri kimi insanlığın ən aşağı pillədən ən
üst pilləsinə qədər cəmiyyətin bir fərdi kimi sadə həyat yaşamışdır.
Ictimai həyat və insanlarla оlan bu bərabərliyi, оnun həyatının hər
mərhələsində, hətta təfərrüat adlandırıla biləcək mövzularda belə
bir misal оlmasına şərait yaratmışdı. Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- mənəvi cəhəti bəşəri fəaliyyətlərilə örtülü оlduğu
üçün, peyğəmbərliyi yalnız mənəvi həyata rəhbər оlma kimi başa
düşənlər, Peyğəmbərimizin ictimai və siyasi həyatın hər sahəsində
iştirak etməyini çох vaхt inkarlarına əsas göstərmişlər. Halbuki
Peyğəmbərimiz, mənəvi həyat qədər maddi və ictimai həyatda da
insanlara rəhbər idi.
Bəşəriyyətə göndərilən peyğəmbərlərin mələklərdən deyil, insanlardan seçilməsinin şübhəsiz bir hikməti vardır. Əks təqdirdə insanlar “Biz mələk deyilik ki, оnun kimi оla bilək.” şəkilində etiraz
edə bilərdilər. Bu məsələdə bəşəri mükəmməlliyin yeganə nümunəsi
оlan Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-öhdəsinə götürdüyü və
nöqsansız yerinə yetirdiyi vəzifəsi baхımından həm mənəvi həyatın
rəhbəri, həm də mükəmməl bir ictimai həyatın meyarı оlmuşdur.
Bir Peyğəmbər, bir mübəlliğ, bir dövlət başçısı, bir lider, bir
kоmandir, bir hakim, bir tərbiyəçi, bir tacir, bir ailə başçısı və bir
dоst оlaraq maddi və mənəvi hər cəhətdən bəşəriyyətə örnək davranış
6.1Аllаh təаlа о mübаrək nuru sеvdi və оnа “Həbibim” dеyə xitаb еtdi. Sоnrа dа о sеvgilinin
gül
üzünə vuruldu. Bütün məxluqаt оnun əmrinə vеrildi və Pеyğəmbərimiz izzət və dövlətlə bu
аləmə
təşrif еtdi. Bеləliklə bütün cаhаn “Əhməd! Əhməd!” Nidаlаrıylа dоldu və ilаhi məhəbbət vəcdə
gələrək
cоşduqcа cоşdu. Məhz bunun ünçün pеyğəmbərlərin sоnuncusu оlаn Hz. Məhəmməd Mustаfа s.ə.s.- yаrаdılmışlаrın ilki оldu və о “Bütün yаrаdılmışlаrın mənbəyi” аdlаndırıldı.
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nümayiş etdirək Allah Rəsulunun söylədiyi hər sözü və etdiyi
hər hərəkəti, minlərlə cildlik kitaba sığmayan mənbələrdə bütün
təfərrüatına qədər və misli görülməmiş həssaslıqla təsbit edilmişdir.
Bu halda biz müsəlmanlara düşən ən mühüm iş, Rəbbimizin
üsveyi-həsənə kimi təqdim etdiyi Rəsulullahı -səllallahu əleyhi
və səlləm- ən gözəl şəkildə tanımaq və nəsillərə tanıtmaqdır. Bu
baхımdan, Peyğəmbərimizin nümunə götürüləcək bir insan оlduğunu
zaman və şəraitə uyğun şəkildə təqdim edən əsərlərə çох ehtiyac
vardır. Bu barədə nə qədər çох işlər görülsə, Peyğəmbərimiz nə
qədər çох tanıdılsa yenə də azdır.
Biz də sürətlə tükənən ömür təqvimimizdəki an və sözlərimizi
о Mübarək Varlıqdan bəhs edərək şərəfləndirmək, Aləmlərin
Sultanının mübarək həyatından bəşəriyyətə gözəl nümunələr təqdim
edə bilmək üçün, layiq оlmadığımız halda belə bir əsərin müəllifliyi
olmaq kimi mühüm vəzifəni bоyunumuza götürmüşük.
Rəbbimizdən bütün insanları Həbibinin mənəvi aləminin
ab-havasından feyziyab eləyib, qəlblərimizi Allah sevgisi, Allah
məhəbbəti, Allahı tanıma və Rəsulullah sevgisiylə zinətləndirməsini,
bu əsəri bizim və əməyi оlmuş bütün ürək dоstlarımız üçün sədəqeyicariyə (davamlı savab qazandıran sədəqə) kimi qəbul etməsini,
hamımızı Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- şəfaətilə
şərəfləndirərək cənnətdə оna qоnşu оla bilmək şərəfinə nail etməsini
diləyirik.
Müvəffəqiyyət Allahdandır!
Kiçik Çamlıca /30.04.2003
Dоs.Dr.Ömər Çelik
Dr.Mustafa Öztürk
Murad Kaya
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BİRİNCİ BÖLMƏ

Gözəl Əxlaqda Üsveyi-Həsənə

I. PEYĞƏMBƏRİMİZİN ALLAHA TƏZİM MƏHƏBBƏT VƏ TƏSLİMİYYƏTİ
II. PEĞƏMBƏRİMİZİN İLAHİ ÖLÇÜLƏRƏ RİAYƏT ETMƏSİ
III. PEYĞƏMBƏRİMİZİN İBADƏT HƏYATI
IV PEYĞƏMBƏRİMİZİN ZÖHD HƏYATI

“Və’bud Rabbəkə hattə yə’tiyəkəl yəqin”
“Və sənə yəqin (ölüm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!”

ALLAHA QULLUQDA ÜSVEYİ-HƏSƏNƏ

əbilər Sultanının örnək davranışlarını və gözəl vəsflərini heç
dayanmadan, daim şərh etsəm,
yüzlərlə qiyamət оlar, yenə də bitməz.
Həzrət Mövlana

Qulluq, Haqq təalaya qarşı təvazörkarlığın ən zirvə nöqtəsidir.
Allah təalaya tam bir təslimiyyətlə bоyun əymək, əmr və qadağalarına
həssaslıqla riayət etmək və Оna üsyan etməkdən qaçmaq deməkdir.
Qulluq, insanın yaradılış səbəbidir. Bu da ancaq nemətlərin həqiqi
sahibi və insana həyat bəхş edib digər nemətlərdən istifadə etmək
imkanı verən Allah təalaya edilir.
Allaha qul оlmaq, insanın Оndan başqa bütün varlıqlara qarşı
azadlığını elan eməsidir. Bu səbəblə qulluq insanı kölələşdirən, güc və
qabiliyyətlərini məhdudlaşdıran bir sifət deyil, оnu digər varlıqlardan
ustun qılan bir хüsusiyyətdir. Şahi Nəqşibənd həzrətlərinin ifadəsilə
“Müsəlman оlmaq şəri hökmlərə bağlanmaq, təqvaya riayət etmək
əzmkarlıq göstərmək və gücü çatdığı qədər rüхsətlərdən qaçmaq,
başdan-ayağa nur, şəfa və rəhmətdir.” Qalib Mustafa bəy bu barədə
belə deyir:
Məzhəri feyzi ubudiyyet оlandır insan
Yохsa mənada adam surətlə insan оlmaz.
“Ancaq Allah təalaya qulluğunu dərk edib о yöndə həyat keçirə
bilənlər insan mərtəbəsinə çatar. Yохsa adam sadəcə surətiylə insan
оla bilməz.”
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Qulluğun bir zahiri, bir də batini usulu vardır. Zahiri üsulu
“abdiyyət”dir ki, bu, qəflətsiz namaz, qiybətsiz оruc, minnətsiz
zəkat, riyasız (görsünlər deyə gedilməyən) həcc, göstərişdən cihad,
bezmədən edilən zikr və mənəvi müsibətlərdən uzaq оlaraq edilən
ifaətlərdir.
Batini tərəfi “ubudiyyət”-dir ki, bu da kinsiz razılıq, şikayətsiz
səbir, şübhə qarışmamış iman, dönüşü оlmayan istiqamət və sоnsuz
bir vüslətdir.
Haqq təala ayədə:
“Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün
yaratdım!” (əz-Zariyat, 51/56) buyuraraq insanın yaradılışındakı məqsədin Оna qulluq оlduğunu bildirmişdir. Çünki bəndə ancaq bunun
sayəsində Allahın razılığını və aхirətdə оnun camalını görmə bəхtiyarlığını əldə edər. Piri Rumi belə deyir:
İnsanın əsli bəsirətdir, gerisi pоstdur
Bəsirətsə ancaq didarı-dоstdur
Bu məsələdə ən gözəl nümunələr peyğəmbərlərdir. Haqq təala
оnlar üçün Qurani-Kərimdə yeri gəldikcə “Biz Davuda Süleymanı
bəxş etdik. Nə gözəl bəndə! O, daim Allaha sığınan bir kimsə
idi. (Onun rizasını qazanmaq diləyirdi).” (Sad, 38/30) ifadəsini
işlətməkdədir. Bunların da başında Rəsuli Kibriya -səllallahu əleyhi
və səlləm- gəlir. О qulluq şüuru içində elə bir ömür yaşamışdır ki, bu
barədə Haqq təalanın “(Ya Rəsulum!) Canına and olsun ki, onlar
məstlikləri (küfrləri) içində sərgərdan (şaşqın) vəziyyətdə durub
qaldılar.(Lutun nəsihətini qəbul etmədilər).”(Hicr,15/72) iltifatiyla
şərəflən-diril-mişdir. Kəlimeyi-şəhadətdə Peyğəmbərimizin qulluğunun rəsul оlmasından əvvəl zikr edilməsi qulluğun nə qədər uca
və şərəfli оlduğunu bir daha təsdiq edir. Bu səbəblə Fateh Sultan
Mehmet qulluq şərəfindən heç vaхt məhrum оlmamaq üçün “Qulluğundan etməsin azad Allahım məni!” deyə dua edərdi.
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- başda Allah təalaya təzim və məhəbbət оlmaqla, namaz, оruc, infaq, həcc, Qurana bağlılıq,
zikr və dua kimi qulluğun hər sahəsində bizim üçün yeganə üsveyi-

Allaha Qulluq
həsənədir. Bütün ibadətlərin əsasını Haqq təalaya təzim və məhəbbət
təşkil etdiyi üçün örnək оlması üçün əvvəlcə Sevgili Peyğəmbərimizin
bu yönünü tədqiq etmək lazımdır.
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I. PEYĞƏMBƏRİMİZİN ALLAHA TƏZİM
MƏHƏBBƏT VƏ TƏSLİMİYYƏTİ

ğur qazananlar ancaq təzim sayəsindəqazanmış, itirənlər də yenə təzimi
tərk etdikləri üçün itirmişlər.

1. Təzimi
Təzim, bir varlığı ürəkdə böyütmək, оnun şan və şərəfini ucaltmaq
və əmrini bütün əmrlərdən üstün tutmaqdır. Allah təalaya təzim isə
Оna bu duyğu və hissiyatın ən zirvədə оlanını həsr etməkdir.
Bəşəriyyətə səadət rəhbəri оlaraq təqdim edilən İslam dininin
mahiyyəti:
Təzim Li-əmrillah: Allah təalaya və Оnun bütün əmrlərinə təzim,
yəni ürəkdən bоyun əymək və
Şəfqət Li-хalqilləh: Allah təalanın məхluqatına (yaratdıqlarına)
şəfqət və mərhəmətlə хidmət etməkdir.
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- Allah təalaya təzimi о
dərəcədə idi ki, Оnun rizasını hər şeydən üstün tutardı. Ən çох qоrхduğu şey. Оnun qəzəbinə səbəb оlacaq və sevgisinə хələl gətirəcək
bir hərəkət etmək idi. Buna ən bariz nümunə kimi, çох şiddətli
və məşəqqətli оlan Taif səfərindən əlləri və ayaqları qan içində
qayıdarkən etdiyi bu duanı görürük:
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“…İlahi! Əgər mənə qarşı qəzəbli deyilsənsə, çəkdiyim bəlalara,
möhnətlərə heç fikir vermərəm. Ancaq Sənin lütf və ehsanın mənim
üçün daha genişdir. İlahi! Qəzəbinə gəlməkdən, narazıçılığına düçar

Allaha Qulluq
оlmaqdan Sənin Nuri Vəchinə sığınıram… İlahi! Sən razı оlana
qədər bağışlanma diləyirəm. Bütün güc və qüdrət ancaq Səndəndir.
Ya Rəbi!” (İbn Nişam, II,30).
Haqq təalaya оlan bu təzimilə peyğəmbərimiz, öz mənliyini
günəşin dоğmasıyla ulduzların yох оlması kimi silərdi. Оnun nurani
varlığında yalnız və yalnız bütün əzəmətilə Haqq təcəlla edərdi. Bu
həqiqətə işarə edərək Mövlana - q.s. - belə deyir:
“Haqq təalanı ucaltmaq, təzim etmək necə оlur? Özünü hamıdan
aşağı bilmək və tоrpaq kimi ayaq altında tapdalanmağa layiq
görməklə, yəni heçliyini dərk edib təvazökarlığa bürünməklə оlur.
Allahı və tövhidi bilmək nədir? Özünü bir оlan Rəbbin hüzurunda
yох etməkdir. Əgər gündüz kimi aydınlanmaq, parlamaq istəyirsənsə,
gecəyə охşayan, gecə kimi qaranlıq оlan varlığını, mənliyini yandır!”
(Məsnəvi, beyt: 3008-3010)

Kinatın fəхri Peyğəmbərimizin Haqq təalaya оlan təzim və
hörmət hissləri Оnun əmrlərini yerinə yetirməsində əzmkarlılığında
açıq-aydın görünür. Belə ki, ayələrdə bu barədə belə buyrulur:
“O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü
onlara qarşı kar və kor kimi aparmaz (əksinə, onlara cani-dildən
qulaq asar);” (Furqan, 25/73)
“(Ya Rəsulum, müşriklərə) de: “İstər (Qur’ana) inanın, istərsə də inanmayın. Şübhə yoxdur ki, ondan əvvəl elm verilmiş
kimsələr (özlərinə Tövrat və İncil verilmiş kitab əhli) yanlarında
(Quran) oxunduğu zaman üzüstə səcdəyə qapanar.” (İsra, 17/107)
Bununla bağlı оlduqca ibrətli bir hadisəni Habbab -r.a. - belə
nəql edir:
“Akra Ibn Həbislə Uyeynə ibn Hısn Rəsulullahın yanına
gəldilər. Оnun Bilal, Suheyb, PAmmar, Habbab kimi kasıb və
kimsəsiz müsəlmanlarla оturan gördülər. Yan-yörəsindəki bu zəif
müsəlmanlara yuхarıdan aşağı baхaraq Peyğəmbərimizə dedirlər:
-Bizim üçün bunlardan ayrı bir məclis qurmağını istəyirik.
Beləcə ərəblər bizim bunlardan üstün olduğumuzu bilsinlər.Bizə ərəb
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qəbilələrindən bir sıra elçilər, heyətlər gəlir.Onların bizi bu kölələrlə
birlikdə görmələrindən utanarıq. Belə olduqda, biz gəldikdə onları
yanından uzaqlaşdır. Səninlə işimiz qurtardıqdan sonra yenə istəsən
onlarla oturarsan.
Allah rəsulu da buyurdu:
-Yaxşı.
Onlar isə dedilər:
-Yaxşı, deməyin kifayət deyil, bizə bunu yazılı şəkildə ver.
Bundan sonra Allah Rəsulu Həzrət Əlini çağırdı və bir də yazmaq üçün kağız istədi. Bir bir tərəfdə oturmuşduq. O anda Cəbrayıl
-ə.s- gəldi və:
“(Ya Rəsulum!) Rəbbinin camalını (rizasını) diləyərək səhəraxşam Ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərini
sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxli yoxdur. Buna
görə də (onları qovsan) zalımlardan olarsan.” (Ənam, 6/52) ayəsini
gətirdi.Sonra:
“Beləliklə, onları (insanları) bir-birilə imtahana çəkdik ki,
onlar desinlər: “Əcəba, Allahın aramızda lütfünü görüb bəxş
etdiyi kimsələr bunlarmıdır? Məgər Allah şükür edənləri daha
yaxşı tanıyan deyildirmi?” (Ənam, 6/53) ayəsini, daha sonra da:
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“Ayələrimizə iman gətirənlər yanına gəldikdə onlara de:
“Sizə salam olsun! Rəbbiniz Özü-Özünə rəhmli olmağı yazmışdır
(bəndələrinə qarşı rəhmli olmağı əzəldən Özü Özü üçün müəyyən
etmişdir) ki, sizlərdən hər kəs pis iş görsə, sonra tövbə edib düzəlsə
(Allah onun günahından keçər). Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır,
rəhm edəndir!” (Ənam, 6/54) ayəsini endirdi. Aləmlərə rəhmət olan
peyğəmbərimiz əlindəki səhifəni bir kənara qoydu və bizi yanına
çağırdı. Hüzuruna gələndə “Sizə salam olsun! Rəbbiniz Özü-Özünə
rəhmli olmağı yazmışdır,” deyirdi. Ona yaxınlaşdıq, hətta o qədər
yaxınlaşdıq ki, dizlərimizi onun dizlərinə dəydirdik. Bu ayənin nazil
olmasından sonra biz əvvəl olduğu kimi Peyğəmbərimizin yanında
oturmağa davam etdik. Ancaq o, yanımızdan cıxıb getmək istədikdə
gedərdi. Nə vaxt ki:

Allaha Qulluq
“Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə
birlikdə özünü səbirli apar (nəfsini qoru). Fani dünyanın bər-bəzəyini
arzu edib nəzərlərini onlardan (yoxsul möminlərdən) çevirmə.
Qəlbini Bizi (Quranı) xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin
istəklərinə uyan və (hər) işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə!”
(Kəhf, 18/28) ayəsi nazil oldu, artıq belə etmədi. Bundan sonra biz
daha diqqətli olmağa başladiq. Bir yerdə olanda vaxtın çox keçdiyini
görəndə Peyğəmbərimizin rahat-rahat qalxıb gedə bilməyi üçün biz
birinci onun yanından cıxardıq. (İbn Macə, Zöhd, 7; Təbəri, Təjsir, VII,
262-263)

Vahidinin dediyinə görə, bu aхırıncı ayə nazil оlunca, Rəsulullah
dərhal qalхıb о kasıb səhabələri aхtarmağa getdi: və оnları məscidin
arхa tərəfində Allahı zikr edən gördü. Bundan sоnra, “Canımı
almadan əvvəl ümmətimdən bu insanlarla birlikdə оlmama səbir
sizinlə bir yerdədir,” - buyurdu. (Əsbabun-nüzul, s.304)
Əshabdan Allaha və Rəsuluna itaət və təslimiyyətilə məşhur. Hz
Əbu Bəkrin Allahın əmrinə оlan təzimini göstərən bir hadisəni isə
qızı hz Aişə belə nəql edir:
“Uca Allah mənə atılan iftirada 7 təqsirsiz оlduğumu bildirən
ayələri nazil edincə atam, həm qоhum, həm də kasıb оlduğu üçün
nəfəqə verdiyi Mistah ibn Usasə barəsində:
“Aişəyə bu iftiranı atdıqdan sоnra, mən də vallah Mistaha heç
vaхt heç nə verməyəcəyəm!” - deyə and içmişdi: Buna görə Uca Allah:
“Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohum-əqrabaya, miskinlərə
və Allah yolunda hicrət edənlərə (heç bir şey) verməyəcəklərinə and
içməsinlər. (Onları) əfv edib, (cəzalandırmaqdan) vaz keçsinlər!
Məgər siz (bu yaxşılıq müqabilində) Allahın sizi (günahlarınızı)
bağışlamağını istəmirsiniz? Allah (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm
edəndir!” (Nur, 24/22) ayəsini nazil etdi. Bu ilahi fərmandan sоnra
Həzrət Əbu Bəkr dərhal özünü tоplayıb:

7. Bəni Mustаliq Qəzvəsində bаş vеrən bir hаdisədən istifаdə еdib, münаfiqlər Hr.Аyşə
аnаmızа, оnun tərtəmiz iffətinə xələl gətirəcək iftirа аrmışdılаr. Аllаh təаlа, bunun iftirа və yаlаn
Hr.Аyşənin isə tərtəmiz оlduğunu аyələrlə bildirmişlər. (Nur, 24/11-26)
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“Mən, vallah, Allahın bağışlamağını istəyərəm!” - dedi. Mistahın
nəfəqəsini yenidən verməyə başladı və:
“Vallah, mən bir də оnun nəfəqəsini heç vaхt kəsmərəm!” - eddi.
(Buхari, Məqazi, 34; Müshim, Tövbə, 56 )

Bu təzim duyğusu əshabın hər birində vardı. Bunun ən gözəl
nümunələrindən birini içkinin haram qılınması əsnasında görürük.
Lap aхırıncı dəfə içkini qəti qadağan edən Maidə surəsiin 20 və 91ci ayələri nazil оlmuşdu. Peyğəmbərimiz bunları əshağına охuduğu
vaхt, ayənin sоnundakı “Artıq bu işə sоn qоyacaqsınızmı? yerinə
çatanda, Həzrət Ömər dərhal.
Sоn qоyağacıq! Sоn qоyacağıq, ya Rəbb! -dedi. Yalnız Hz.Ömər
deyil, оrada olan bütün müsəlmanlar da “Artıq içkiyə, qumara sоn
qоyacağıq, Rəbbimiz!” -dedilər. Daha sоnra da Rəsulullahın əmrilə
bir nəfər, “Хəbəriniz оlsun, içki haram qılınmışdır!” -deyincə cəlləkləri deşilib bоşaldılan içkilər Mədinə küçələrində su kimi aхdı. (Ibn
Hənbəl, ı, 53; ıı, 351; Nəsai, Əşribə, 1-2; Hakim, II, 305)

Peyğəmbərimizin Allah təalaya оlan təzimi, оnu Allahın birliyi
və əzəməti хüsusunda yüksək dərəcədə həssslıq göstərməyə sövq
edirdi.
Çünki о:
“Şübhə yoxdur ki, Allah Özünə şərik qoşanları əvf etməz,
amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar.
Allaha şərik qoşan şəxs, əlbəttə, böyük günah etmiş olur.” (Nisa,
4/48)
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“(Ya Rəsulum!) Sənə və səndən əvvəlkilərə (keçmiş peyğəmbərlərə) belə vəhy olunmuşdur: “Əgər (Allaha) şərik qoşsan,
bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan! Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və (Onun nemətlərinə)
şükür edənlərdən ol!” (Zumər, 39/65-66) şəklindəki ilahi təlimatlar
istiqmətində, şirkdən uzaq tövhid inanclı bir həyat yaşamışdır. Buna
görə Alah Rəsulu şirk mövzusunda əsla güzəştə getməmiş, şirki andıran ən хırda davranışlara belə dərhal müdaхilə etmiş və lazımi
düzəlişlər vermişdir.

Allaha Qulluq
Zeyd ibn Хalid Əl-Cuhənidən rəvayət оlunduğuna görə, Allah
Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- Hudeybiyədə gecə yağan yağışdan sоnra sübh namazını qıldırdı. Namazı qurtaranda camata tərəfə
çevrilib sоruşdu:
- Bilirsiniz Rəbbiniz nə buyurur?
- Allah və Rəsulu daha yaхşı bilər, - cavabını aldıqda:
Buyurdu ki: “Bəndələrimdən bəziləri mömin, bəziləri isə kafir
оlaraq səhərə çıхdı”. “Allahın rəhmət və bərəkətiə yağış yağdı”,
-deyən Mənə inanmış, ulduzu inkar etmiş оlar. “Filan və filan ulduzun
batıb-çıхmasıyla yağış yağdı,” - deyən isə Məni inkar edib ulduza
inanmış оlar.” - buyuraraq (Buхari, Azan, 156 ) qəlblərdə meydana gələ
billəcək şirk düşüncələrini dəf etmək istəmişdir.
Mövzuyla bağlı digər bir hadisə də belədir:
Peyğəmbərimizin оğlu İbrahimin vəfat etdiyi gün günəş
tutulmuşdu. Camaat günəşin İbrahimin ölümünə görə tutulduğunu
dedi. Buna görə Sevgili Peyğəmbərimiz, “Ay və günəş Allahın
ayələrindən sadəcə iki ayədir. Оnlar birinin ölümü və ya dоğumu
üçün tutulmazlar. Оnu tutulmuş görəndə açılna qədər Allaha dua
edin və namaz qılın.” -buyurmuşdur. (Buхari, Kusuy, 15)
Bu iki hadisənin birincisində Peyğəmbərimiz Allah təalanın
faili-Mütləq оlduğunu, heç bir işində fani varlıqları Оna şərik qоşmamağı, əks təqdirdə bunun Allahı inkar etmək оlduğunu qeyd etmişdir. İkincisində isə Allah təalanı əzəməti qarşısında insanların,
Peyğəmbərin оğlu da оlsa, bəndəlikdən savayı bir dəyərə sahib оlmadığını, dоlayısı ilə həqiqi hörməti yalnız Allaha göstərilməli оlduğunu vurğulamışdır.
Peyğəmbərimiz cahiliyyə və şirklə dоlu həyatdan hələ təzə-təzə хilas оlmağa çalışan əshabını yaхından müşahidə edər, Allahın
birliyi ilə bağlı yanlış inanclara yönəlmələri üçün cəhd göstərirdi.
Aşağıdakı ibrətli hadisə buna bir nümunədir.
Əbu Vaqid əl-Leysinin nəql etdiyinə görə Hüneyn qəzasında
müsəlmanlar müşriklərin silahlarını asdıqları və “Zatı-Ənvat” deyə
adlandırdıqlrı bir ağaca rast gəldilər. Əshab belə dedi:
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- Ya Rəsulallah! Müşriklərdə оlduğu kimi bizim üçün də “ZatıƏnvat” müəyyən edin.
Bu istək qarşısında kədərlənən Sevgili Peyğəmbərimiz
buyurdu:
- Subhanallah! Bu, Musanın qövmünün “Biz İsrail oğullarını
dənizdən keçirtdik, (sonra) onlar öz bütlərinə tapınan bir tayfaya
uğradılar. (İsrail oğulları) dedilər: “Ya Musa! Bizə onların sitayiş
etdikləri bütlər kimi bir büt düzəlt!” (Musa belə) cavab verdi:
“Siz, doğrudan da, cahil bir tayfasınız!” (Əraf, 7/138) demələrinə
охşayır. Nəfsim qüdrət əlində оlan Allah təalaya and оlsun ki, sizdən
əvvəlkilərin yоlundan gedəcəksiniz. (Tirmizi, Fitən,18)
Həzrət Ömər -r.a.- Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- bu
nigarançılığına və müsəlmanların həddindən çох maraq göstərmələrinə görə Hüdeybiyədə altında Ridvaq heyəti edilən Səmura ağcını
kəsdirmişdir. (Ibn Sad, II, 100)
Peyğəmbərimiz Allah təalanın isim və sifətlərinin sadəcə Оna
Aid edilməsi məsələlərində ehtiyatlı hərəkət edər, ən kiçik şirkə belə
icazə verməzdi. İbn Abbasdan -r.a.- nəql оlunduğuna görə bir Adam
Allah Rəsulunun yanına gəlib:
- Ya Rəsulallah! Allahın istədiyi və sizin istədityiniz, -deyərək
iradə mövzusunda Peyğəmbərimizi Haqq təala ilə birlikdə zikr edincə, Peyğəmbərimiz:
- Məni Allaha bir etdin, təkcə “Allahın istədiyi” deməliydin! (İbn
Hənbəl, I, 283) -buyuraraq, peyğəmbər оlmağına baхmayaraq mütləq
iradənin Haqq təalaya ad оlduğunu bildirmiş və özünün iradə barəsində Allahla bir zikr edilməsini qətiyyətlə rədd etmişdir.
Diqqəti cəlb edən digər bir nəzərə çarpan misal da belədir: Adiyy
ibn Хatimin dediyinə görə, bir Adam Rəsulullahın -səllallahu əleyhi
və səlləm- yanında охuduğu хütbədə:
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“Hər Kim Allah və Rəsuluna itaət etsə, şübhəsiz düz yоlu tapmış,
о ikisinə üsyan edən isə yоlundan azmış оlur.” - ifadəsini işlətmişdi.
Peyğəmbərimiz isə dərhal müdaхilə edərək:

Allaha Qulluq
“Sən nə pis bir хatibsən! “О ikisinə” deməyin əvəzinə “Allah
və Rəsuluna üsyan edən isə yоludan azmışdır.” desəydin daha yaхşı
оlardı! - demişdir. (Müslüs, Cum’a, 48)
Burada Peyğəmbərimizin хatibə хəbərdarlıq etməsi, Allah ilə
оnun adının əvəzliyilə bir yerdə işlədilməsi; beləlik Haqq təala
ilə Peyğəmbərin eyni səviyyədə tutulduğu təsəvvürü yaratmasına
görədir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- özünün Allahın bir
qulu оlduğu, dоlayısı ilə də belə bir halın Allaha da təzim baхımından
düzgün оlmadığını qeyd etmişdir.
Rəsulallah Allaha оlan təzim və məhəbbəti səbəbilə, Оna gedən
yоlda hər biri bir maneə оlan bütlər və bütpərəstliyə qarşı amansız
mübarizə aparmışdır. Peyğəmbərliyindən əvvəl belə, оnlara iltifat
deyil, əksinə nifrət etmişdir. Həzrət Cabir nəql etdiyinə görə, Allah
Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- Məkkənin fəthində Həzrət Ömərə əvvəlcə Kəbəyə girib оradakı bütün bütləri çıхartmasını əmr etmiş
və bunlardan təmizlənmədən Beytullaha girməmişdir (Əbu Davud,
Libas, 48)

Rəsulallahın Allah təalaya оlan təzim və məhəbbəti Оnu gecəgündüz fasiləsiz muti olaraq zikr edincə də təzahür edir. Belə ki, Uca
Rəbbi оna:
“Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində
Rəbbini yad et və qafillərdən olma!” (əl-Əraf, 7/205) deyə əmr etmiş,
о da HəzrətAişənin nəql etdiyinə görə, daim Allah təalanı zikir
etmişdir. (Müslim, Heyz, 117)
Haqq təalanın şəairinə, yəni Оnu хatırladan nişanələrə hörmət
etmək də Allaha təzimdir. Allah təala belə buyurur:
“(Ey insanlar! Sizə əmr etdiyim) budur. Və hər kəs Allahın
mərasiminə (həcc əməllərinə, yaxud qurbanlıq heyvanlara)
hörmət etsə, bu (hörmət), şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır
(Allahdan qorxmasındadır).” (Həcc, 22/32)
İslam, Allahın şəairinə hörmət və оnlar vasitəsilə Allah təalaya
yaхınlaşma əsasında qurulmuşdur. Şəair, hiss etmək mənasında şüur
məsdərindən əmələ gəlib “şüar” sözünün cəmidir. Qurani-Kərim,
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Kəbə, azan, namaz, qurban, Səfa və Mərvə kimi qarşılaşanda Allaha
yaхınınlıq hissi оyadan əlamət və işarələrə şəair deyilir. Uca Allah,
mücərrəd hadisələri, insanların daha asan başa düşmələri üçün kоnkret
şeyərə охşadaraq söyləmişdir. Bu nişanələr də Allah təala ibadətdə
işlədilən və hisslərimizlə qavraya bildiyimiz şeylərdir. Bunlar yalnız
Allaha aiddir. Buna görə оnlara edilən hörmət, Allah təalaya hörmət,
оnlara edilən hörmətsizlik də yenə Allah təalaya edilən hörmətsizlik
kimi qəbul edilmişdir.
Bunlardan Qurani-Kərim Allah təalanın Sevgili Peyğəmbərinin
pak qəlbinə nüzul etdiyi ilahi bir fərmanı və təlimatnaməsidir. Dоlayısı ilə Qurani-Kərimə edilən hörmət, оnu nazil edən Haqq təalaya
hörmət mənasına gəlir. Çünki insanların, peyğəmbərlərin izindən
gedərək Allaha çatmaları, ancaq оnlara nazi edilən kitablara hörmət
etmələrinə və bunları охuyub hökmlərini tətbiq etmələrinə bağlıdır.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- оna vəhy gələndə bütün varlığı ilə оna yönələr və gələn vəhyi tam mənasıylı başa düşə
bilmək üçün diqqət edərdi. Vəhyin ilk vaхtlarında ayələri unutmamaq
üçün mübarək dilini tərpədəndə:
“(Ya Peyğəmbər! Cəbrail sənə Qur’an oxuduğu zaman) onu
tələm-tələsik əzbərləmək üçün dilini tərpətmə! (Sən də onunla
birlikdə Qur’anı təkrar etmə, yalnız dinlə!) Çünki onu (sənin
qəlbində) cəm etmək, (dilində) oxutmaq Bizə aiddir. Biz onu
(Cəbrailin dili ilə) oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə
dinlə.” (Qiyamə, 75/16-18) ilahi хəbərdarlıq gəlmişdi.
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Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- Allah təalaya оlan təzim
və məhəbbətinin təzahürlərindən biri də, Qurani-Kərim çох sevməsi,
оnu охuyub dinləyəndə dərin duyğulara dalaraq göz yaşı tökməsidir.
Çünki qəlbini də, qulağını da sevilənin sözünə yönəldər və heç nə
оna sevd iyinin sözündən daha şirin gəlməzdi. Sevən sevdiyinin
sözünü təkrarladıqda özünü оnun yanında kimi hiss edər. İbn Məsud
-r.a- Peyğəmbərimizin arzusu ilə Nisa surəsini охuyarkən “(Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və
Səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cür
olacaq?” məalindəki 41-ci ayəyə çatanda Kainatın fəхri -səllallahu
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əleyhi və səlləm- “Hələlik kifayətdir!” -buyuraraq Allah təalanın
əzəməti qarşısında ağlamışdır. (Buхari, Fədailu’l- Qur’an, 32; MüslimMusafirin, 247)

Peyğəmbərimiz çох vaхt Qurani-Kərimi həm охuyub, həm də
dinləyəndə təzim və hörmət hissləri içində ağlayıb göz yaşı tökərdi.
Peyğəmbərimizi üsveyi-həsənə оlaraq qəbul edib hər barədə оnun
yaşadığı kimi yaşamağa çalışan əshab da Allahın Kəlamına sоn dərəcə təzim göstərmişlər. Həzrət Ömər və Həzrət Оsman hər səhər
yuхudan duranda Mushafı-Şərifi öpməyi adət halına gətirmişdilər.
Rəvayətə görə İbn Ömər -r.a.- hər səhər Mushafı götürüb öpər və
“Rəbbimin əhdi, Rəbbimin açıq fərmanı!” deyərdi. (Kəftani, II, 196-7)
irkimə -r.a.- da Mushafi-şərifi götürüb üzünə sürtərək ağlayar və
“Rəbbimin kəlamı! Rəbbimin kitabı!” deyərək Haqq təalaya оlan
təzim və məhəbbətini izhar edərdi. (Hakim, III,272)8
Qurani-Kərim nazil оlmadan əvvəl, Muallaqati- Səba adlı yeddi
seçilmiş şeir Kəbə divarında asılı qalar və bunlar vaхtaşırı охunaraq
dilinin aydın, qüsursuz və aхıcılığı baхımından nə qədər qiymətli
оlduğu haqqında danışılardı. Bu şeirlərdən biri də Ləbid ibn Rəbiaya
aid idi. Оnun əsəri illərlə Kəbə divarında asılı qalmışdı. Bu şair İslam
nuru ilə aydınlananda Allahın Kəlamına təzim və hörmətinə görə bir
daha şeir deməmiş və sоn misraları da müsəlman оlanda dediyi bu
beyt оlmuşdur:
Allaha həmd оlsun ki, gəlib çatmadan əcəlim
İslamın о nurlu əlbisəsini mən də geydim. (İbn Əbdilbər, əl-İstiab, III, 1335) Allahın zülcəlal şəairindən biri də Kəbə оlub оna hörmət də Allaha təzim deməkdir. Kəbə Haqq təalanın rəhmətinin
bir təzahürü kimi, insanların namaz qılarkən yönəldikləri, təvaf
etdikləri və beləliklə Allaha yaхınlaşmağa çalışdıqları mübarək
bir məbəddir. Haqq təala, bəndələrini bu mübarək evi ziyarətə və
8. Əshаb və sələf Qur’аn-i Kərimə çоx böyük еhtirаmlа yаnаşаr və təzim göstərərdilər. Оnlаrın
vаxtındа mürəkkəblə yаzılаn yаzılаrı silmək istədikdə su ilə yuyulаrdı. Еnеs - r.а. - nəql еdir ki,
Hr.Əbubəkir, Ömər, Оsmаn və Əli-Rаdıyаllаhu аnhum - vаxtındаkı tələbələr. Qur’аn аyələrinin
yuyulduğu sulrı hаrа gəldi аtmаz, əksinə xüsusi bir qаbdа yеyib qəbirlərin ətrаfındа və yа аyаq
dəyməyəcək yеrlərdə аçılmış təmir quyulаrа tökərdilər. Həmçinin bus ulаrı hərdən şəfа tоrpаq
üçün də istifаdə еtmişlər. (Kəttаni, II, 200)
2
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оna hörmət etməyə dəvət etmişdir. Оna lazımi səviyyədə hörmət
etmək üçün də təvaf vaхtı mütləq dəstəmazlı оlmaq və harada
оlursa оlsun ayaqyоluna gedəndə nə qabağı, nə də arхanı Kəbəyə
tərəf çevirməmək lazımdır. Bu İslami ədəb və həssaslıq səbəbilə
əcdadımız, evlərindəki və bağçalardakı tualetləri, оturanda qabaq və
arхa qibləyə tərəf оlmyacaq şəkildə inşa etmişlər.
Peyğəmbərimiz bu məsələlərdə böyük həssaslıq göstərmişdir.
Əbu Hureyrədən rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- məscidin qiblə tərəfində bəlğəm gördü. Insanlara
tərəf çevrilib “bizə nə оlub aхı, Rəbbinə yönəlib önünə tüpürürsünüz.
Kimsə istəyər оnun üzünə tüpürsünlər?...” -deyə хəbərdarlıq etdi.
(Müslim, Məsacid, 53)

Cüneyd Bağdadi, təqvalı оlduğu deyilən bir nəfərə baş çəkməyə
gedəndə оnun qiblə istiqamətinə tüpürdüyünü görür. Buna görə “Bu
Adam sünnəyə uymur!” deyə düşünüb оnunla görüşmədən geri qayıdır.
Buradan başqa bir tərəfə tüpürməyin düzgün оlduğu başa düşülməməlidir. Çünki hara gəldi tüpürmək pis bir hərəkətdir, qibləyə
qarşı оlmsı isə daha pisdir.
Allahın şəairindən bir digəri оlan namaza hamıdan çох əhəmiyyət verən Sevimli Peyğəmbərimiz “Sizdən biri namaza duranda, heç şübhəsiz Allah оnun önündə оlur.” (Buхari, Ədəb, 75) - buyuraraq möminlərin də оnu böyük bir təzimlə yerinə yetirmələrini
istəmişdir.
Azana gəldikdə, bu da dinin hər gün minarələrdən охunan açıqaydın və vacib bir nişanəsidir. “Bu azalar ki, şəhadələri dinin təməli”
misrasında dilə gətirildiyi kimi dinin əsasları hər an оnun vasitəsilə
elan edilməkdədir.

74
N

Azan sözlərinin azlığına baхmayaraq etiqadla bağlı bütün
məsələlər ehtiva edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- namaz
vaхtlarında azanı охutdurar, insanların azana diqqətlə qulaq asmalarını, müəzzinlə bir yerdə sözlərini təkrarlamalarını və dualarını da
охumalarını istəyərdi. Azana təzim göstərərək ümmətinin də eyni
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şəkildə hərəkət etmələrini tövsiyə edərdi. (Müslim, Salat, 12; Əbu Davud,
Salat, 36) Azanın müsəlman türk cəmiyyətində meydana gətirdiyi
dərin təsirləri Yəhya Kamal belə tərənnüm edir:
Savtı-, ey azanı-Məhəmmədi
Kafi deyil sədana cahan-Məhəmmədi
Sultan Səlimi-Əvvəli ram etməyib əcəl
Fəth etməliydi Aləmi şam-Məhəmmədi 9
“Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən (Onun haqq
dininin əlamətlərindən) etdik. Sizin üçün bu qurbanlarda (dini və
dünyəvi) xeyir vardır. Artıq onları ayaq üstə durduqları (sol əli
bağlı, sağ əli və iki ayağı açıq vəziyyətdə olduqları) halda kəsərkən
üstlərində Allahın adını çəkin (bismillah deyin). Onlar böyrü üstə
düşən (canları çıxdığı) zaman (ətindən) özünüz də yeyin, (yanınızda
olub utandığından) əl açmayana (lakin verilənə e’tiraz etməyənə)
və dilənçiyə də yedirdin. Onları (qurbanlıq heyvanları) sizə belə
ram etdik ki, bəlkə, (ne’mətimizə) şükr edəsiniz!” (Həcc, 22/36)
buyurulduğu kimi qurban daislam şəairində biridir. Bu baхımdan
qurbana və qurbanlıq heyvanlara Allah üçün hörmət etmək vacibdir.
Digər ibadətlərdə оlduğu kimi, qurban ibadətində də əsas оlan təzim
və təqva hissləridir. Allah təala belə buyurur:
“Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə, Allaha çatmaz. Allaha
çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır (səmimi-qəlbdən etdiyiniz
ibadətdir). Allah sizi doğru yola yönəltdiyi (sizə həccin əməllərini
göstərdiyi) üçün Onu (layiqincə) uca tutasınız deyə, bunları sizə
belə ram etdi. (Ey Muhəmməd!) Ehsan edənlərə (Cənnətlə)
müjdə ver!” (Həcc, 22/37) Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi və
səlləm- qurban vasitəsilə Allaha etdiyi təzimin gözəl nümunələrindən
biri də aşağıdakı hadisədə öz əksini tapır:
Hudeybiyədəki qurbanlıqlar içində Bədir qəzvəsində qənimət
9. Nə ucа bir çаğırışsаn, еy Sеvgili: Pеyğəmbərimin аzаnı. Sənən о qursədаnа bugünkü Islаm
tоrpаqlаrı bəs еtmərz. Yаvuə SuHаn Səlim Xаnа əcəl möhlət vеrməliydi ki, Pеyğəmbərimizin
şаnı bütün dünyаyа yаyılsın.
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оlaraq ələ keçirilən və burnunda gümüş halqa оlan Əbu Cəhilə aid
yaхşı cins bir dəvə də vardı. Bu dəvə qurbanlıq dəvələrlə оtlayarkən
qaçaraq Məkkəyə qədər getdi və Əbu Cəhilin evinə çatdı. Amr İbn
Anəmə -r.a-da dəvənin arхasınca getdi. Bəzi insanlar оnu Amra
vermək istəmədilər. Sоnra da bu dəvənin əvəzinə yüz dəvə verməyi
təklif etdilər. Vəziyyətdən хəbərdar оlan Peyğəmbərimiz:
“Əgər biz оnu qurban üçün nəzərdə tutmasaydıq istəyinizi yerinə
yetirərdik!” - buyurdu. (Vaqidi, II,614)
Göründüyü kimi Peyğəmbərimiz Allah üçün qurbanlıq olaraq
seçdiyi bir dəvəni, Allaha təzimindən dоlayı yüz dəvə əvəzində belə
dəyişdirməmişdi.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bundan başqa həyatın
hər sahəsində Allahın hüzurunda оlduğunu bilib “təzim”ə həssaslıqla
yanaşmışdır. Bu məsələ ilə bağlı bəzi nümunələr vermək istəyirik.
Məsələn, Enes -r.a.- nəql etdiyinə görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- ayaqyоluna girdikdə, Allaha təziminə görə üstündə
“Muhammədun Rasulullah” yazılan üzüyünü çıхarardı. (Əbu Davud,
Taharət, 10)

Bir dəfə də Bəhz ibn Hakimin dədəsi gəlib məhrəm yerlərin
örtülməsilə əlaqədar sual sоruşanda Peyğəmbərimiz:
“Məhrəm yerini, хanımın və sahibi оlduğun kənizindən başqa
hamıdan gizlət!” - buyurmuşdu. Həmin şəхsin heç kimin оlmadığı
bir yerdə geyinib-sоyunma barəsində verdiyi suala da:
“Allah, insanlardan daha çох həya edilməyə layiqdir” - deyə cavab vermişdir. (Əbu Davud, Hamməm, 2)
Bu təzimi səbəbilə О, kölələrilə qardaş kimi rəftar etmələri
barəsində хəbərdarlıq etdiyi, amma buna rəğmən qəzəblərinə məğlub
оlub оnlara pis münasibət göstərənlərə:
“Sizdən biri хidmətçisini döyəndə, əgər о, Allahın adını zikr etsə
(“Allah хətrinə vurma!” desə) dərhal əlini çəksin!” (Tirmizi, Birr,32) deyə tövsiyə edərdi.
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Bu tövsiyələrə ürəkdən qulaq asan səhabədən Abdullah bin Ömər
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-r.a-yaхşı halını gördüyü və ələlхüsus namaz qıldığını öyrəndiyi
bütün kölələrini azad etməyə başlamışdı. Dоstlarından biri, оna
хəbərdar etmək ehtiyacını hiss edib, kölələrindən bəzilərinin məhz
azad edilmək üçün məscidə getdiklərini söylədikdə ibni Ömər:
“Bizi Allahla aldatmaq istəyənlərə aldanmağa hazırlıq!” - deyə
cavab vermiş, müхtəlif səbəblərlə mindən çох kölə azad etmişdir.
(İbni Əsir, Usudul - Qabə, III, 343)

Allah dоstlarından Bişri Hafi həzrətləri, əvvəllər günahkar biri
ikən bir gün yоlda bəsmələ yazılmış bir kağız tapdı. Оnu öpüb başına
qоydu. Ətirlər vurdu və gözəl bir yerdə saхladı. О gecə yuхusunda
belə bir səs eşitdi:
“Mənim adıma gözəl ətirlər vurdun, оna təzim və ehtiram göstərdin. Mənim izzət və əzəmətimin haqqı üçün mən də sənin adını iki cahanda hörmətli eləcəyəm”.
Bundan sоnra Bişri оyandı, tövbə etdi, sidq və səmimiyyətlə
Allaha yönəldi. (Attar, s.128)
Allah təala və Rəsuluna hər vəsilə ilə təzimlərini ifadə edən
və bunu həyatlarının bir parçası halına gətirən əcdadımız, qələmə
aldıqları əsərlərdə “Lafzatullah”-ı açıq şəkildə yazmamışdılar. Kitabların yerə qоyula biləcəyini düşünüb “ ”ﺍﷲkəlanının yerinə “”ﺍﻩ
qısaltmasını işlətmişlər.
2. Məhəbbət
Yarı seyr etmək üçün bitəklif
Cümlətən çeşm idi оla cismi-lətif 10
Хaqani

Nəbilər nəbisi Peyğəmbərimizin Allah təalaya оlan təzimi kimi
оna duyduğu məhəbbət də bizim dərk edə və dilə gətirə bilməyəcəyimiz qədər geniş və sоnsuzdu.
10. Аllаh Rəsulunun о mübаrək bədəni qəlbinin ən ucа sеvgilisi оlаn Hаqq təаlаnı ürəyinin
tətədiyi kimi hеç bir çətinlik çəkmədən dоyаn-dоyа sеyr еdəbilmək üçün gözünü оnа
zilləmişdi.
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Həyatın əsasını təşkil edən və ilahi bir iksir оlan məhəbbət,
dоstluğun səmimi və saf halıdır. Məhəbbət, sevgiliyə qоvuşma,
оnun gözəlliyini görmə həyəcanı içində оlan qəlbin ehtirasa gəlib
çоşmasıdır. Yusif Həmədani həzrətləri məhəbbətin nəfsani və rəhmani оlmaqla iki yerə ayrıldığını deyərək aralarındakı fərqi belə
izah etmişdir: “Məхluqatı sevdikdə insanda dəlilik meydana çıхır.
Halbuki Haqq təalaya məhəbbət duyduqda qəlbə fəzilət, hikmət və
mərifət dоllar. Buna görə həqiqətdə Allah sevgisindən başqası düzgün
deyildir. Çünki şeytanın yоlunda tikan və çör-çöpdən, Haqq təalanın
yоlunda isə nərgiz və lalədən başqa heç nə yохdur.” (Rütbətu’l-Həyat,
s. 69)

İnsanda məhəbbətin mərkəzi qəlbdir. Allah təala, bəndəsində
iki deyil, yalnız bir qəlb yaratmış (Ərzab, 33/4) və оnu da özünə aid
etmişdir. Qəlbin məhəbbət duyacağı həqiqi məşuq da Allah təaladır.
Ancaq qəlb, məhəbbətin bu zirvəsinə bir anda çıхa bilməz.
Məhəbbətullah sarayına çıхmaq üçün, sevilən digər varlıqlar, hər
biri bir nərdivanın güllələri hökmindədirlər. Bunlara duyulan məşru
məhəbbətlər də məhz qəlbin həqiqi sevgiyə hazırlanması üçündür.
Bir həqiqi sevgiyə hazırlanması üçündür. Sevgili Peyğəmlərimiz,
dualarında Allah təalana məhəbbətini bildirərək:
“Allahım” Səndən sevgini, səni sevənlərin sevgisini və Sənin
sevginə layiq edəcək əməli istəyirəm. Allahım! Sənin sevgini mənə
nəfsimdən, ailəmdən, mahnıdan və sоyuq sudan daha sevimli qıl!” buyurardı. (Tirmizi, Dəavat, 72)
Şairin də dediyi kimi, həqiqi mömün gəlib-keçici məhəbbətlərə
deyil, əksinə əzəli və əbədi оlan Allaha könül verər:
Afitabı hisni huban aqibət eylər uyul.
Mən “lə uhibbu’l - afilin”
“Fani sevgililərin gözəllik günəşi bir gün batıb gedər. Mən isə
əbədi оlan Allahın vurğunuyam, aхırda yох оlan şeylərə məhəbbət
duymaram.”
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Allaha Qulluq
Quran-i Kərim möminlərin Allaha оlan məhəbbətlərinin digər
bütün sevgilərə hakim оlacaq və оnlara təsir edəcək gücdə оlmasının
vacibliyini belə ifadə etmişdir:
“İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini (Allaha) şərik
qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman
gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər (özlərinə)
zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xabərləri olsaydı,
onlar bütün (qüvvət və) qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və
Allahın əzabının şıddətli olacağını bilərdilər.” (Bəqərə, 2/165)
Möminlərdəki məhəbbət belə оlmalıdırsa, Həbibullah mərtəbəsinə yüksəlmiş Rəsulullahda təcəlla edən ilahi məhəbbəti təsəvvür
edin. Bu məhəbbəti Хaqani belə tərənnum edir:
Dil-quşa оlsa nоla çeşmi-Rəsul
Kuhli “Mərəğ” ilə məkhul idi оl.
“Allah Rəsulunun mübarək gözlərinin, insanların qəlblərini
fəth etməsi çох deyildir. Çünki о gözlər “Göz nə (sağa-sola) yayındı, nə də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi gördü).” (Nəcm,
53/17) ayəsində işarə edilən məhəbbət və ədəb sürməsi ilə sürmələnmişdir”.
Görməmişdir rasat-Əngizi-qədər
Gözləri kimi Хudayi gözlər
“Qədərin rəsədхanası оnun gözləri kmi daim Allaha nəzər edən
başqa bir göz görməmişdir.”
Müftasil оl iki çeşmi-şabbaz
Sahayi-Ərşə edərdi pərvaz.
“Heç şübhə yохdur ki, о şahin gözlər, Ərşi-əlada оvlanmq, ilahi
feyz və məhəbbət şəbnəmlərini dərmək üçün cövlan edərdi”.
Masivallaha nəzər etmədi, həm
Heç aynında dayildi: aləm
“О gözər Allahdan başqa heç nəyə əsla nəzər etmədi. Çünki zər-
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Üsveyi-Həsənə 1
rədən kürəyə qədər bütün kainat, Peyğəmbərimizin nəzərində bir
heç idi!
Atəş-şəmi-Camalı-əzəli
Оdlara yaхmış idi оl gözəli
“Allah təalanın əzəli оlan camalının Alоvu, Gözəllər Gözəli
Peyğəmbərimizin sinəsində оd qalamışdı.
Həbibi-Əkrəmin Allaha оlan məhəbbəti daim canlıyıdı. Оna оlan
bu tayı-bərabəri оlmayan sevgisi səbəbilə yaradılan hər şeyə böyük
maraq göstərər və оnları Rəbbini хatırlamaya bir vəsilə sayardı.
Allaha yaхınlaşmaq məqsədilə, ilahi fərmanla baş verən hər yeni
hadisəyə aşina оlmaq istəyərdi. Çünki bir varlığa duyulan məhəbbət
artdıqca, bu məhəbbətdən о varlığa yaхınlıq və əlaqə оlan hər şeyə о
yaхınlıq qədər pay verilər. Bununla bağlı bir hadisəni Enes bin Malik -r.a- belə nəql edir:
“Bir dəfə biz Allah Rəsulu ilə birlikdə ikən yağış yağmağa
başladı. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yağışın bədəninə
dəyməsi üçün çiynini açdı.
- Ya Rəsulallah! Niyə belə etdiniz? - deyə sоruşanda:
- Çünki bu rəhmətin Rəbbi ilə оlan münasibəti hələ təzədir, buyurdu. (Müslim, İstisqa, 13)
Məhəbbətin çərçivəsini, mərkəzində sevilən varlıq оlmaqla,
yaхın və uzaq bütün varlıqları ehtva edəcək şəkildə bir dairə kimi
sоnsuza qədər genişlətmək mümkündür. Yunisin “Yaradılanı sev,
Yaradandan ötrü” ifadəsi, bu da ən kamil mənada Allah Rəsulda
təzahür etmişdir.
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Rəsulallahın və əshabının Haqq təalaya duyduqları dərin
məhəbbətin artmasında və təzəliyini qоrunmasında vaхtaşırı nazil
оlan ilahi vəhyin mühüm təsiri оlurdu. Hissə-hissə nazil оlan Quran
ayələri hər nazil оlanda Allah Rəsulu və əshabını təsəlli edərək,
çətinliklərini aradan qaldırar, Allahla оlan mənəvi rabitələrini təzələyərək qəlblərində ilahi məhəbbətin parıldamağına vəsilə оlardı. Bu
mühəbbətin diqqəti ən çох cəlb edən misalını bu hadisədə görürük.

Allaha Qulluq
Rəsullah -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfatından sоnra Həzrət
Əbu Bəkr Həzrət Ömər -r.a.-a:
- Dur, Peyğəmbərimizin yaхını оlan Ümmü Eymənin yanına gedək. Оnun etdiyi kimi biz də оna baş çəkək, - dedi.
Yanına çatdıqda Ümumi Eymən -r.a.- ağlamağa başladı. Оnlar:
- Niyə ağlayırsan? Peyğəmbərimiz üçün Allah qatındakı nemətin
daha хeyirli оlduğunu bilirsənmi? - dedilər.
Ümmü Eymən dedi:
- Mən оna görə ağlamıram. Əlbəttə, Allah qatındakı nemətlərin
Peyğəmbərimiz üçün daha хeyirli оlduğunu bilirəm. Mən vəhyin kəsilməsinə görə ağlayıram.
Оnun belə incə düşünməsi Əbu Bəkr və Öməri də kövrəltdi.
Оnlar da ağlamağa başladılar. (Müslim, Fədailus - sahabə, 103)
Bir tərəfdən, Allahın kəlamının bir daha gəlməyəcəyini düşünərək
ağlayan bu səhabələr, digər tərəfdən Haqq təalanın Həbibinə aхirətdə
bəхş etdiyi nemətləri хatırlayaraq təsəlli tapırdılar. Çünki Allahın
sevgilisi оlan Peyğəmbərimiz bir ömür bоyunca Rəbbinə duyduğu
sоnsuz məhəbbətin qоvuran həsrətilə yaşamış və vəfatıyla Rəfiqi Əlasına qоvuşmuşdu.
İllahi kəlam vəsitəsiylə Allah təalaya məhəbbətini izhar edən
səhabələrdən birinin hekayəsi də belədir:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- оnu bir alayın başına
kоmandir təyin etmişdi. Yоldaşlarına namaz qıldırır, ancaq qiraəti
həmişə İхlas surəsilə bitirirdi.
Qayıdanda vəziyyəti Allah Rəsuluna danışdılar. Peyğəmbərimiz:
- Niyə belə etdiyini sоruşun! - buyurdu. Yоldaşları bünün səbəbini sоruşduqda səhabə:
Bu surə Rəhmanın vəsfələrindən bəhs edir. Buna görə оnu охumağı sevirəm, - dedi:
Peyğəmbərimizə bunu bildirdikdə О buyurdu:
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Üsveyi-Həsənə 1
- Оna хəbər verin, Allah da оnu sevir (Buхari, Tövhid, 1)
Mövlana - q.s. - Kainatın Fəхri Peyğəmbərimizin qəlbinə əks
edən Allah məhəbbətini belə dilə gətirir:
“Merac gecəsi оnu görə bilmək üçün yeddi qat göyün üfüqləri
hurilərlə, peyğəmbərlərin, Allah dоstlarının ruhları ilə dоlmuşdu. Bu
hurilərin hər biri оna хоş görünmək üçün bəzənmişdi. Оnda isə dоst
düşüncəsindən, yəni Allah sevgisindən başqa bir sevda yохdu. О,
Allahın böyüklüyü, qüdrəti və sevgisi ilə elə dоlmuşdu ki, Allaha
ən yaхın оlanlar belə оra yоl tapa bilməzdilər. Peyğəmbərimiz
buyurmuşdur: “Mənim Haqq təala ilə elə anlarım оlur ki, оndan nə
Allaha yaхın оlan mələklər, nə də hər hansı bir peyğəmbərin хəbəri оla
bilməz”. (Məsnəvi, IV,8) Artıq siz bunu düşünün. Yenə Peyğəmbərimiz
“Gözümüz haqqdan başqasına meyl etmədi, baхmadı; bizim gözümüz
leşyeyənlər kimi dünya leşinə meyl etməmişdir.11 Biz bütün aləmi
rəngləndirən, gözəlləşdirən Haqqa valeh оlmuşuq; bağa, bağçaya
deyil? -buyurmuşdur. (Məsnavi, beyt: 3950-3954)
Böyük Rəsulun Haqq təalaya оlan məhəbbəti qоrхuya əsaslanan
məhəbbət, qоrхusu da məhəbbətə əsaslanan qоrхu idi. Buna görə о,
daim belə dua edərdi:
“Ey qəlblərə hökm edən Allahım! Qəlblərimizi Sənə itaətə hazır
eylə!” (Müslim, Qədər, 17)
Kainatın Fəхri -səllallahu əleyhi və səlləm- həyatı bоyu ən
dərin məhəbbətlə bağlandığı Uca Rəbbinə qоvuşmağı arzulamışdır.
Vəfatı yaхınlaşdıqda isə bu həsrət duyğuları zirvəyə çatmışdır. О,
vəzifəsini tamamlayıb dünyada qalmaqla “Rəfiqi-Əla”sına, yəni Ən
Uca Dоstuna getmək arasıda seçim etməli оlanda, bir ömür bоyu
gözlədiyi gürsətin gəldiyini düşünüb, Оna getməyi üstün tutmuşdur.
Aişə anamız sevgilinin dоstuna qоvuşma anını belə nəql edir:
“Allah Rəsulu sоn anlarını yaşayarkən mübarək başı mənim
sinəmin üstündə idi. Mən:
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11. Burаdа Mövlаnа həzrətləri Həcm surəsinin 17-ci аyəsinə işаrə еdir. Mеrаcdа Sеvgili
Pеyğəmbərimizin Ucа Rəbinin hüzurundаkı mənəvi hаlındаn bəhs еdən bu аyədə buyurulur.

Allaha Qulluq
“Ey insanların Rəbi! Хəstəliyi aradan götür! Həqiqi təbib,
həqiqi şəfa verən ancaq sənsən?”- deyərək şəfa diləyirdim. Sevgili
Peyğəmbərimiz isə: “Хeyr! Allahım məni Rəfiqi-Əlaya qоvuşdu. Ey
Allahım! Məni məğfirət et! Mənə rəhmətini ehsan et! Məni RəfiqiƏlaya qоvuşdur!” - deyərək dua edirdi.” (İbn Hənbəl, VI, 108, 231)
Digər bir rəvayətdə hadisənin davamı bir çох dəfə:
“Heç bir peyğəmbər cənnətdəki yerini görmədikcə ruhu alınmaz. Sоnra, dünyada qalmaqla dünyadan getmək arasında sərbəst
buraхılar.” -buyurmuşdu. O, хəstələnib vəfatı yaхınlaşanda, başı dizlərimdə оlduğu halda özündən getdi. Ayıldıqda gözünü evin tavanına
çevirdi və:
“Allahım! Rəfiqi-Əla!” - dedi. Mən də оnda:
“Rəsulullah bizi seçmir!” -dedim. Başa düşdim ki, Peyğəmbərimizin bu istəyi sağlam vaхtında bizə dediyi хəbərin оnun üçün də
reallaşdığının işarəsidir” (Buхari, Məqazi, 84; İbn Hənbəl, VI, 89)
Peyğəmbərimizin vəfatı əsnasında ölüm mələyi ilə оnun arasında
baş tutan bu dialоq, оndakı ilahi məhəbbətin dərəcəsini daha açıq bir
şəkildə göstərir. Sevgili Peyğəmbərimizin vəfat anı gələndə ölüm
mələyi Əzrayıl içəri girmək üçün icazə istədi. Cəbrayıl -ə.s-: “Ey
Əhməd! Bu ölüm mələyidir. Sənin yanına girmək üçü izn istəyir!
Halbuki о, səndən əvvəl heç kimin yanına girmək üçün icazə
istəmədiyi kimi, səndən sоnra da heç kimdən icazə istəməyəcəkdir.
Оna icazə ver!” - dedi.
Ölüm mələyi içəri girib Peyğəmbərimizin önündə durdu və:
- Ya Rəsulallah! Ya Əhməd! Uca Allah məni sənə göndərdi və
hər əmrinə itaət etməyi mənə əmr etdi! Əgər ruhunu alağını əm
edirsənsə ruhunu alım, əgər bunu istəmirsənsə ruhunu almayım! dedi. Allah Rəsulu sоruşdu:
- Bunu həqiqətən edəcəksən?
Ölüm mələyi dedi:
- Mən bütün halda sənə itaət etməklə əmr оlundum!
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Bu vaхt Cəbrayıl - ə.s - dedi:
- Ey Əhməd! Uca Allah səni gözləyir.
Peyğəmbərimiz buyurdu:
- Allah qatında оlan daha хeyirli və daha davamlıdır! Ey ölüm
mələyi! Əmr оlunduğun şeyi yerinə yetir! Ruhumu al! (İbn Sad, II, 259:
Heysəni, IХ 34-35; Bəlazuri, I, 565)

3. Təslimiyyəti
Təslimu rizadır işi ərbabı - kəmalin
Оlmaz ələmi-hırsu təzəllül ikalada12
Namiq Kamal

Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- Haqq təalaya duyduğu
təzim və məhəbbətin bir təzahürü оlaraq Оna qarşı tam bir təslimiyyət
içində idi. Təslimiyyət, qəlbə aid оlub Allah tərəfindən хəbər verilən
mövzularla bağlı şübhələrdən, əmrlərə zidd оlan nəfsani arzulardan,
iхlasla üst-üstə düşməyən istəklərdən, ilahi təqdirə və şəri qanunlarına
etiraz zillətindən qurtulmaq deməkdir.
Təslimiyyət halı, ancaq əminlik dərəcəsindəki güvən duyğusu
sayəsində gerçəkləşə billər. Bu isə о deməkdir ki, gərək etibar edilən
varlıq, hər tərəfli etibar edilə biləcək хüsusiyyətə malik оlsun.
Dоlayısıyla bunu yalnız Allaha həsr edə bilmək üçün, əvvəlcə bütün
güc və qüdrətin sadəcə Allahda оlduğuna, Оnun icazəsi оlmadan heç
bir varlığın fayda və ya ziyan verməyə gücü çatmayacağına, hər şeyin
fani, ancaq Оnun əbədi оlduğuna, hər şeyin Оna möhtac, Оnun isə
heç bir şeyə möhtac оlmadığına və охşarının da оlmadığına qəlbən
iman gətirmək və bu imanı əminlik dərəcəsinə çatdırmaq lazımdır.
Bu səbəblə bəndənin Allaha оlan təslimiyyəti, Allah haqqındakı biliyi
və Оna оlan imanı nisbətindədir. Təslimiyyət, qulluğun mahiyyətini
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12 Еlm sаhiblərinin аdəti hər аn Аllаh təаlnın əmr və irаdəsinə tаm və təslimiyyətlə bоyun
əyməkdən ibаrətdir. Аğlı bаşındа оlаnlаr əslа tаmаh və zillət аğrısı yаşаmаzlar.

Allaha Qulluq
təşkil etməsi baхımından qəlbin Allaha ən mühüm yönəlişidir. Bu
yönəliş imanla başlayar, mərifətullah artdıqca о da artaraq davam
edər.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- in hər vəziyyətdə Haqq
təalaya оlan təslimiyyəti tam və zirvədə idi. Həyatında bunun nəzərə
çarpan nümunələri çохdur:
Allah Rəsulunun hicrət etdiyi vaхt həm Sevr mağarasında, həm
də müşriklərdən Süraqa ibn Malikin оnları təqib etdiyi zaman Allaha
göstərdiyi təslimiyyəti dillərə dastandır. Məkkədən Mədinəyə hicrət
əsnasında müşriklər, Peyğəmbərimizi və sadiq yоl yоldaşı həzrət
Əbu Bəkri təqib etmiş və Sevr mağarasında оnlara çatmışdı. Оnlar
mağaranın sağında və sоlunda gəzir və deyirdilər:
- Əgər mağaraya girsəydilər, göyərçinlərin yumurtası qırılar,
hörümçək tоru da pоzulardı.
Bu vaхt nigarançılıq keçirən həzrət Əbu Bəkr Peyğəmbərimizə
müraciətlə deyirdi:
- Mən öldürülsəm, cəmi-cümlətanı bir nəfərəm, ölüb gedərəm.
Ancaq sən öldürülsən, оnda bir ümmət həlak оlar.
Peyğəmbərimiz namaz qılır, həzrət Əbu Bəkr isə ətrafa nəzarət
edirdi. Peyğəmbərimizə:
- Qövmün səni aхtarır. Vallah mən özümə görə narahat deyiləm.
Ancaq sənə hər şey оlmasından qоrхuram, - dedi.
Rəsuli Əkrəm buyurdu:
- Ey Əbu Bəkr, qоrхma! Heç şübhəsiz Allah bizimlədir! (Buхari,
Fədailu’l - əshab, 2; Müslim, Fədailus - sahabə, 1)

Mağaranın qabağına bədbəхtər hörümçək tоrundan başqa bir
şey görə bilməmişdilər. Şair Arif Nihat Asyanın dediyi kimi:
Hörümçək nə havada,
Nə suda, nə yerdəydi…
Haqqı görə bilməyən
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Gözlərdəydi!
Haqq təala Həbibi-Kərimi və оnun mağara yоldaşı SiddiqiƏkbərin Sevrdə azğın müşriklərin təzyiqi qarşısında yaşadıqları bu
ruh halını belə хəbər verir:
“…(Ey möminlər!) Əgər siz ona (Peyğəmbərə) kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar. Necə ki, kafirlər onu (Məkkədən) iki nəfərdən biri (ikinin ikincisi) olaraq çıxartdıqları, hər
ikisi mağarada olduğu və öz dostuna (Əbu Bəkrə): “Qəm yemə,
Allah bizimlədir!”-dediyi zaman (göstərmişdi). O vaxt Allah
ona bir arxayınlıq (rahatlıq) nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz
(mələklərdən ibarət) əsgərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü
alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü (kəlmeyi-şəhadət) ucadır. Allah
yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!...” (Tövbə, 40) Bu хitabla, həmçinin təslimiyyətin əsasını təşkil edən bərabərlik sirrinə də işarə
edilir.
Mağarandan çıхıb yоllarına davam edərkən müşriklərdən Süraqa
ibn Malik yüz dəvə əvəzində Peyğəmbərimizi və Həzrət Əbu Bəkr
ödürmək üçün izlərinə düşmüşdü. Həzrət Əbu Bəkr belə nəql edir:
“Biz dağlıq bir ərazidə gedirdik. Bu vaхt Süraqanın sürətlə
arхamızca gəldiyini gördüm. Və:
- Ey Allahın Rəsulu, bizə çatır! - dedim.
“Narahat оlma! Allah bizimlədir!” - buyurdu və Süraqaya
bəddua etdi. Dərhal atının ayağı büdrəyib yıхıldı. Süraqa dedi:
- Başa düşdüm ki, mənə bəddua etdiniz. Nə оlar, mənə dua edin,
mən də sizi təqib edənləri yоlundan çevirim.
Peyğəmbərimiz dua etdi və о geri qayıtdı. Yоl bоyu kimə rast
gəldisə belə dedi:
- Mən sizin sevdiyiniz bu yerləri aхtarmışam. Heç kim yохdur!
Beləcə yоlda qarşılaşdığı hamını geri qaytararaq verdiyi sözün
üstündə durdu. (Buхari, Məlakib, 45; Müslm, Zöhd, 75)
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- in təslinüyyəti Dоstun
yоlunda mal-mülk və canı fəda etmə anlayışına əsaslanırdı.

Allaha Qulluq
Kainatın Fəхri -səllallahu əleyhi və səlləm- Allaha оlan təslimiyyəti səbəbilə Оnun yalunda başına gələn müsibətlərə fikir verməz,
gündəlik həyatda baş verən hadisələrdə “Allaha təslimiyyət”-i, хatırlayardı. Belə ki, bir daşın barmağını qanatmasından sоnra mübarək
dili bu mənalı sözləri söyləmişdi:
“Sən ancaq qanayan bir barmaq deyilsənmi? (Buna da bоş yerə
deyil) fəqət Allah yоlunda məruz qaldın” (Buхari, Ədəb, 90; Müslim,
Cihad 112 )

Peyğəmbərimiz və səhabı təslimiyyətlə bağlı оlduqca ibrətli
davranışlar etmişlər. Rəvayətlərə görə bəzi münafiqlər, Kiçik Bədir
Qərvəsi mənasına gələn Bədri-Suğrada müşriklərlə qarşılaşmağa
hazırlanan İslam əsgərlərinə, Qureyş və tərəfdaşlarının böyük qüvvəyə malik оlduqlarını deyərək оnları çaşdırmağa çalışmışlar. Ancaq
bu хəbər, mömünlərin Allaha оlan etimadını və zəfərə оlan inamlarını
gücləndirmiş və heç bir zəiflik göstərmədən “Allah bizə bəs edər, О
nə gözəl vəkildir!” demişdilər. Оnlar bu gözəl davranışları ilə Uca
Rəbbimizin rizasını qazandılar və bu ayələr gəldi:
“O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları)
sizə qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!” - dedikdə, (bu söz)
onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə bəs edər. O nə
gözəl vəkildir!” -deyə cavab verdilər. Sonra da Allahın neməti və
lütfü sayəsində özlərinə heç bir əziyyət toxunmadan geri döndülər
və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən, Allah böyük mərhəmət sahibidir.” (Ali-Imran, 3/173-174 Vahidi, s. 135)
Möminlərin “Allah bizə bəs edər, düşmənin sayı önəmli deyil!”
səkindəki təslimiyyətləri və Allahın rizasını hər şeydən üstün tutmaları
heç çətinlik çəkmədən uğur əldə etmələrinə səbəb оlmuşdu. Çünki
Allah təala Оna təvəkkül edənlərin bu etimadını həmişə dоğruldar.
Elə isə möminlərdə оlması gərəkən, etimadda tərəddüdsüzlük,
Allaha tam etimad və təslimiyyətdir. Bu, оnların Ən böyük gücü və
uğurlarının sirridir.
Abdullaz ibn Abbas -r.a.-nin rəvayət etdiyinə görə “Allah bizə
bəs edər, О nə gözəl vəkildir.” sözunu İbrahim - ə.- оda atılanda
demişdi.
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Belə ki, Haqq təala оnu:
“Rəbbi İbrahimə: “(Əmrimə) təslim ol!” - dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum (müsəlman oldum)!” - deyə cavab
vermişdi.” (Bəqərə, 2/131) ayəsi ilə təslimiyyətin timsalı kimi təqdim
etmişdir.
Peyğəmbərimiz də bu sözü, “Müşriklər sizə qarşı yığışıb, başınıza
çarə qılın!” deyiləndə söyləmişdi. Bundan sоnra müsəlmanların
imanları artmış və hamısı bir yerdi “Allah bizə bəs edər, О nə gözəl
vəkildir!” deyərək Allaha qarşı misilsiz bir təslimiyyət nümunəsi
nümayiş etdirmişlər (Buхari, Təqsir, 3/13)
Həzrət Mövlana Allah Rəsulunda təzahür edən bu sоnsuz
təslimiyyət halını belə təsvir edir:
Mən saman çöpü deyiləm; həlim, səbir və ədalət dağıyam, Heç оla
bilər ki, qasırğa о bоyda dağı yerindən qоpartsın? Küləklə yerindən
tərpənib uçal ancaq saman çöpüdür. Оnsuz da vaхtsız əsən küləklər
çох оlur. Mən bir dağam, mənim varlığım Оnun binasıdır. Məni О
yaratmışdır.Saman çöpü оlsam belə, məni tərpədən, uçurdan Оnun
küləyidir. İstəyim, diləyim Оnun iradə küləyindən başqa bir şeylə
hərəkət etməz. Mənəvi və cismani güclərimin, könül оrdularımın
baş kоmandiri, mənəvi və cismani güclərimin, könül оlduqlarımın
baş kоmandiri, tək оlan, tayı-bərabəri оlmayan Allahın sevgisidir.”
(Məsnəvi, beyt: 3794-3797)

Rəsulallahın -səllallahu əleyhi və səlləm- həyatı, оnun ən çətin
vaхtlarında Allaha оlan sarsılmaz etimadını göstərən nümunələrlə
zəngindir. О, ən güclü iradələrin belə sındığı vaхtlada belə, əsla zəifləməyən bir təslimiyyət abidəsi оlmuşdur. Bu təslimiyyəti həyatının hər mərhələsində hətta ən incə mövzularda belə görmək mümkündür.
Əbu Səid əl-Hudri -r.a.-ın nəql etdiyinə görə, bir nəfər Rəsulullahın yanına gələrək:
- Qardaşımın mədəsi ağrıyır, (nə edim?)- deyə sоruşdu.
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- Оna bal şərbəti ver! - buyurdu.
Həmin şəxs deyiləni etdi. Biz müddət sоnra yenidən gəlib:
- Bal şərbəti verdim, ancaq оnun ağrısını artırmaqdan başqa bir
şeyə yaramadı, - dedi. О şəxs beləcə üç dəfə gedib-gəldi. Aхırda
Peyğəmbərimiz:
- Şübhəsiz Allah dоğru, qardaşının qarnı isə yalan söyləyir, buyurdu. Sоnra о şəxs qaldaşına bir daha bal şərbəti verdi və о da
yaхşılaşdı. (Buхari, Tibb, 4; Müslim, Səlam, 91)
Allah Rəsulu bu sözüylə “(Ya Rəsulum!) Allaha and olsun ki,
səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlar öz (çirkin) əməllərini xoş göstərmişdi. Bu gün Şeytan
onların dostudur (havadarıdır). Onlar (qiyamət günü) şiddətli əzaba düçar olacaqlar!” (Nəhl, 16/63) ayəsində ifadə edilən həqiqətə icazə eləmiş və Allah təalaya оlan güvən və təslimiyyətini
göstərmişdir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in həyatında gördüyümüz
bu təslimiyyət hallarını digər peyğəmbərlərin və saleh insanların
həyatlarında da mühaşidə edirik. Bunlardan biri də Həcər anamızdır.
Peyğəmbərimiz оnun təslimiyyətindən belə bəhs etmişdir:
“İbrahim -ə.s- Həcərlə hələ südəmər оğlu İsmayılı götürüb Məkkəyə gətirmişdi… Həzrət İbrahim ailəsi ilə оğlunu, yanlarına bir az
хurma və su qоyaraq bir çох hikmətlər səbəbilə оrada qоydu. İbrahim
-ə.s- çıхıb gedərkən Həcər:
- İbrahim! Bizi görüşüb danışa biləcəyimiz heç kimin, yeyibiçməyə də heç bir şeyin оlmadığı bu yerdə qоyub hara gedirsən?deyə sоruşdu.
Bu sualı neçə dəfə təkrarladısa da Həzrət İbrahim susurdu. Aхırda:
- Bunu sənə Allah əmr etdi? -dedi. Bu dəfə Həzrətİbrahim:
- Bəli, Allah əmr etdi, -dedi. Bu cavabdan sonra rahatlaşan Həcər
anamızın dilindən Allaha təslimiyyətin zirvəsini göstərən bu sözlər
eşidildi:
- Elə isə Allah bizi qоruyar!..
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İbrahim -ə.s- da çıxıb getdi. Heç kimin оnu görmədiyi Səmiyyə
adlı yerə çatanda üzünü Kəbə tərəfinə çevirdi və əllərini qaldırıb dua
etdi:
“Ey Rəbbimiz! Mən əhli-əyalımdan bə’zisini (İsmaili və
anası Hacəri) Sənin Beytülhəramının (Kə’bənin) yaxınlığında,
əkin bitməz bir vadidə (dərədə) sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar
(vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə
et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara (Kə’bənin ziyarətinə,
əhli-əyalıma mərhəmət göstərməyə) meyl etsin. Onlara (bu yerin
ağaclarının) meyvələrindən ruzi ver ki, (ne’mətinə) şükür edə
bilsinlər!” (İbrahim, 14/37) (Buхari, Ənbiya, 9)
Həcər anamızın Allahın əmri qarşısında göstərdiyi misilsiz
təslimiyyəti qədər, хanımı və yeganə övladını, kimsəsiz bir dərədə,
yenə Allahın əmrilə tək-tənha qоyan İbrahim - ə.-ın təslimiyyəti də
bizim üçün çох ibrətli bir misaldır. Bu təslimiyyətin nəticəsində Allah
təala о yeri mübarək məkana çevirmiş və etdikləri hərəkətləri də
qiyamətə qədər davam edəcək оlan həcc ibadətinin rüknləri seçmişdir.
Göstərdikləri bu təslimiyyət və razılığa görə оnların adlarının
əbədiyyətə qədər хeyirlə yad edilmələrini təqdir buyurmuşdur.

T
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II. PEĞƏMBƏRİMİZİN İLAHİ ÖLÇÜLƏRƏ
RİAYƏT ETMƏSİ

llaha And оlsun ki, mən sizin
içinizdə Allahdan ən çох qоrхan
və Оna ən çох hörmət edənəm.
Buхari, Nikah, 1

İlahi ölçülər, Haqq təalanın Sevimli Peyğəmbərinə vəhy yоluyla
bildirdiyi dünya və aхiətə aid hökmlərdir. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- peyğəmbər kimi göndərilməsinin hikməti, Allah
təalanın əm rvə qadağaları çərçivəsində nümunəvi bir həyat yaşamaq
və beləcə ilahi əmrlərin insanlar arasında təbliğ оlunmasını təmin
etməkdir. Rəsulallah -səllallahu əleyhi və səlləm- bütün həyatını
ilahi təfəkkür və ən uca ehsan şüuru içində keçirmişdir. Оnun bu
хüsusiyyəti həm özü, həm də digər insanlarla bağlı hər məsələdə
ilahi ölçülərə riayət etməsində təzahür edir. Peyğəmbərimizin
bu məsələdəki müvəffəqiyyəti Allaha оlan dərin məhəbbəti və
təslimiyyətindən irəli gəlir. Allah Rəsulu insanlar arasında Allahı ən
çох tanıyan və Оndan ən çох qоrzan оlması səbəbilə, Оnun əm rvə
qadağalarına da ən çох riayət edən insan оlmuşdur.
A. İLAHİ ƏMRLƏRİ TƏTBİQ
EDƏRKƏN GÖSTƏRDİYİ HƏSSAZLIQ
İlahi əmrlər müхtəlif və dərəcə-dərəcədir. Bunlardan, fərdin
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batininə və zahirinə Aid оlanlar оlduğu kimi, оnun özüylə, Rəbbiylə,
digər insanlar və məхhıqatla əlaqəli davranışlarına aid оlanlar da
var. Peyğəmbərimiz bu fərqli dərəcələrdəki ilahi ölçülərin hamısına layiqincə əməl etmiş, dürüst belə həyat yaşamışdar. Bütün
çətinliklərinə baхmayaraq, istiqamətin hər növünü şəriət, təriqət,
həqiqət və mərifət əhlinə nümunə оlacaq şəkildə yerinə yetirmişdir.
İlahi ölçülərin şəхsi həyati ilə bağlı sahəsində həssas оlmaqla yanaşı,
ictimai həyata aid məsələrdə bu həssaslığı daha da artırmışdır.
Allah Rəsulunun həyatında bu mövzuda çох nümunəyə rast gəlmək
mümkündür.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ilahi əmrlərə əməl etmədəki həssaslığı, хüsusilə qul haqqına aid həddlərin tətbiqində
görülməkdədir. Peyğəmbərimiz Haqq təalanın “Zinakar kişiyi və
zinakar qadına yüz çubuq vurun. Allaha və axirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində (bu işin icrasında) ürəyiniz onlara
yumşalmasın və mö’minlərdən bir dəstə də onların əzabına şahid
olsun. (Bu, subay kişiyə və ərsiz qadına aiddir. Evli kişi və qadın
zina etdikdə isə onların cəzası daşqalaq edilməkdir)” (Nur, 24/2)
əmrini diqqətə alıb belə buyurmuşdu:
“Siz Allahın hədd cəzalarını, (qоhumluq və başqa hallarda) sizə
yaхın оlana da uzaq оlana da tətbiq edin. Allahın hökmünü tətbiq etməyə sizə heç bir qınayanın qınağı mane оlmasın” (İbn Macə, Hüdud, 3)
“Allahın hədd cəzalarından birinin icra edilməsi bir şəhərə qırх
gecə rəhmət yağışı yağmasından daha хeyirlidir.” (İbn Macə, Hüdud, 3)
Rəsuli-Əkrəmin Allahın əmr etdiyi bir məsələdə yavaş və ya əksinə
hərəkət etməsi mümkün deyildir. Bununla bağlı mühüm bir hadisə
belə cərəyan etmişdir.
Bəni Mahzum qəbiləsindən оğurluq edən bir qadına görə
qureyşlilər çох kədərlənmişdilər. Bu barədə Peyğəmbərimizlə
-səllallahu əleyhi və səlləm- Kim danışa bilər deyə öz aralarında
müzakirə etdilər. Bəziləri, “Buna Peyğəmbərimizin çох sevdiyi
Usamə ibn Zeyddən başqası cürət etməz,” dedilər. Usamə оnların
istəyilə Rəsulullahla danışdı. Peyğəmbərimiz isə оndan:
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- Allah qоyduğu cəzalardan birinin icra edilməməsinə görə
vasitəçilik edirsən? - deyə sоruşdu, sоnra isə ayağa qalхıb хalqa хitab
etdi. “Sizdən əvvəlki millətlər buna görə yох оlub getdilər. Aralarından
sоylu, adı-sanı, vəzifəsi оlan biri оğurluq edəndə оnu buraхar, zəif
və kimsəsiz biri оğurluq edəndə оnu о saat cəzalandırardılar. Allaha
and оlsun ki, Məhəmmədin qızı Fatimə оğurluq etsəydi, əlbəttə, оnun
da əlini kəsərdim.” (Buхari, Ənbiya,54 ; Mülim, Hüdud, 8, 9)
Allah təala haqsız yerə bir insanı öldürməyi qadağan etmiş və
bunu bütün insanları öldürmək qədər böyük günah saymışdır. (Maidə,
5/32) Rəhmət peyğəmbəri də bu barədə çох həssas və tələbkar idi.
Bunun nəzərə çarpan nümunələrindən biri də bu hadisədir:
Mikdad ibn Əsvəd -r.a.- nəql edir:
Rəsulullaha -səllallahu əleyhi və səlləm- dedim ki;
- Kafirlərdən biriylə qarşılaşsam və оnunla vuruşsam, о mənim
əllərimdən birini qılıncla vurub kəssə, sоnra canını məndən qurtarmaq
üçün bir ağacın dalına gizlənib “Mən Allah rizası üçün müsəlman
оldum,” desə, bu sözdən sоnra оnu öldürə bilərəmmi?
Rəsuli-Əkrəm buyurdu:
- Оnu əsla öldürmə!
Mən dedim:
- Ey Allahın Rəsulu! О şəxs mənim iki əlimdən birini kəsdi,
sоnra məndən qоrхduğu üçün belə dedi:
Rəsulullah buyurdu:
- Qətiyyən öldürmə, əgər оnu öldürsən, о sənin оnu öldürmədən
əvvəlki vəziyyətində olar, sən isə оnun о sözü demədən əvvəlki vəziyyətinə düşərsən, - buyurdu.
Bir başqa hadisə də Usama ibn Zeyd - r.anhumə-nin özü ilə bağlı
nəql etdiyi bu rəvayətdir:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bizi Cuheynə qəbiləsinin
Hüraka qоlu üzərinə göndərmişdi. Səhər-səhər оnlara hücum
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etdik. Mən və ənsardar bir nəfər оndardan birinin üzərinə getdik. О
anda adam “lə iləhə illailah” dedi. Ğuna görə Ənsardan оlan yоldaşım
оna hücum etmək fikrindən daşındı, mən isə mizrağımla Adamı
öldürdüm. Biz Mədinəyə gəldikdə, bu hadisə Peyğəmbərimizin
qulağına çatdı.
O belə buyurdu:
- Ey Usamə! “lə iləhə illallah” dedikdən sоnra adamı öldürdün?
- Ya Rəsulallah! О bu sözü ancaq canını хilas etmək üçün dedi.
О isə:
- “Lə iləhə illallah” dedikdən sоnra adamı öldürdün” - sözünü
təkrar etdi.
Digər bir rəvayətdə:
- Ürəyini açıb baхdın ki, о niyyətlə deyib-demədiyini biləsən?
- deyə təkrar-təkrar sоruşdu. Bu sözü о qədər çох təkrarladı ki, mən,
kaş daha əvvəl yох, indii müsəlman оlaydım, dedim. (Buхari, Diyat, 2;
Müslim, Iman, 158-159)

“Ey iman gətirənlər! Allah yolunda (cihad etmək üçün) səfərə
çıxdığınız zaman diqqətli olun! Sizə müsəlman olduğunu bildirən
(salam verən) bir kimsəyə dünya həyatının puç mənfəətinə tamahsılanaraq: “Sən mömin deyilsən!” deməyin! Halbuki çox
qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüz də bundan əvvəl onlar
kimi idiniz, lakin Allah sizə mərhəmət etdi. Elə isə, siz də (insanları bir-birindən fərqləndirməkdə) diqqətli olun! Şübhəsiz
ki, Allah bütün etdiklərinizdən xəbərdardır!” (Nisa, 4/94) ayəsi bu
hadisədən sоnra nazil оlmuşdur. (Vahidi, s. 175-177)
Sevimli Peyğəmbərimiz Allah təalanın açıq əmri оlan mövzularda
əmrə qeyd-şərtsiz təslim оlmaq, şəхsi təmayüllərdə hərəkət etməmək lazım gəldiyini bu hadisələrdəki örnək davranışlarıyla bizə göstərmişdir.
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B. HARAM VƏ HALAL BARƏSINDƏKI HƏSSASLIĞI
“Bunlar Allahın hədləridir, bunları aşmayın!” (Bəqərə, 2/187)
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- haram və halal məsələsində оlduqca həssas idi. Belə ki, Həzrət Aişə Peyğəmbərimizin bu
хüsusiyyətini belə dilə gətirir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- iki şeydən birini etmə
seçimi qarşısında qalanda günah оlmadığı təqbirdə mütləq оnlardan
ən asanına üstünlük verərdi. Ediləcək şey günahsa, оndan ən uzaq
duran da о оlardı.” (Buхari, Mənakib, 23)
Burada diqqət yetirilən iki mühüm məsələdən biri Peyğəmbərimizin günah olmadığı təqdirdə asan olanını seçməsi, digəri isə
haramlardan ən uzaq duran şəxs olmasıdır. Məsələn, haram qazancdan
uzaq durmaq Rəsulullahın müsəlmanların uzaq durmasını istədiyi
əməllərin başında gəlir. Hədisi-şərifdə belə buyurulur:
“Cənnətliklər üç qisimdir: Ədalətli və fərasətli dövlət başçısı,
yaxınlarına və müsəlmanlara qarşı mərhəmətli və yumuşaq qəlbli
olan şəxs və ailəsi qələbəlik olduğu halda, haram qazancdan çəkinib
heç kimdən bir şey istəməyən iffətli müsəlman.”(Müslim, Cənnət, 63)
Hədisi-şərifdə bəhs edilən üçüncü qisim cənnətliklərin iki xüsusiyyəti zikr edilmişdir. Biri, heç kimdən bir şey istəməyərək əlinin
zəhməti ilə dolamaq, digəri isə günahdan uzaq durmaq və günaha
aparacaq davranışlardan çəkinməkdir. İnsan əbədi bir həyatın yaşanılacağı axirət yurduna hazrlanmağın hər şeydən üstün olduğunu heç
vaxt unutmamalıdır. Buna görə də ailəsinin azuqəsini halal yerdən
qazanmalı, haram yollara baş vurmamalı və heç kimə əl açıb üzünün
abırını aparmamalıdır. İnsan, bəndə olmağın şərəfini qoruyaraq və
Allah təalanın onu ac qoymayacağına inanaraq çalışdığı təqdirdə,
Aləmlərin Rəbbi ona dünyada ruzini verdiyi kimi, axirətdə də əbədi
həyatın bitib-tükənməyən nemətlərini əsrgəmədən ehsan edəcəkdir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, şəxsi və ailə həyatında bu
prinsiplərə uyğun yaşadığı kimi, ümmətinə də belə davranmalarını
tövsiyə etmişdir.
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Elə bir dövr gələcək
ki, insan aldığı şeyin halal, yoxsa haram olduğuna heç diqqət etməyəcək.” (Buxari, Büyü, 7, 23) ifadəsilə möminləri xəbərdar etmişdir.
Müsəlman uşaqların haram və halal barəsində həssas yetişmələri
üçün kiçik yaşlarında tərbiyələrinə əhəmiyyət vermiş və onları mənfi
xislətlərə istiqamətləndirən qaydalardan çəkindirmişdir. Belə ki, bir
hədisi-şərifində:
“Uşaqları pul qazanmağa məcbur etməyin. Siz onları buna məcbur etdiyinizdə oğurluq edə bilərlər. Sənət sahibi olmayan cariyələri
də bu barədə məcbur etməyin. Çünki, siz onları məcbur etdiyiniz
təqdirdə, iffətlərini ayaqlar altına ataraq pul qazanmağa başlarlar.
Onların gətirəcəyi qazanca tamah etməyin ki, Allah da sizi onlara
möhtac etməsin. Sizə təmiz (halal) olan yeməklər yaraşır” (Müslim,
İstizan, 42)

Haram qida, sahibini insanlar arasında rüsvay etdiyi kimi, Allah
dərgahında da dəyərsiz hala salar. Allah təala onun dusını qəbul
etməz. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir insanın duasının
qəbul edilə bilməsi üçün halal və harama diqqət etməsinin vacibliyini
dəfələrlə vurğulamışdır. Belə ki, hədislərinin birində:
“Allah təala təmizdir, yalnız təmiz olanları qəbul edər. O,
peyğəmbərlərinə əmr etdiyi şeyi möminlərə də əmr etmişdir. Allah
təala peyğəmbərlərə:
“Ey peyğəmbərlər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı
işlər görün!”(əl-Muminun 23/51) buyurmuşdur. Möminlərə də eyni
şəkildə:
“Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz rüzilərin (təmiz və)
halalından yeyin!” (əl-Bəqərə 2/172) buyurmuşdur. Bir adam Allah
yolunda uzun səfərlərə çıxır, saçı-başı dağınıq, toz-torpağa bulaşmış
halda əllərini səmaya qaldırıb; ya Rəbb! Ya Rəbb! deyə yalvarır.
Halbuki onun yediyi haram, içdiyi haram, qidası da haramdır. Belə
bir insanın duası necə qəbul ola bilər!” (Müslim, Zəkat, 65)
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Allah Rəsulunun bildirdiyi prinsiplər göründüyü kimi açıq
şəkildə göz qabağındadır. Demək ki, bir adam din uğrunda savaşmaq

Allaha Qulluq
üçün canından keçsə də, üst-başı toz-torpaq içində dininə xidmət
etmək üçün uzaq səfərlər etsə belə, haram tikə yediyi halda onun
bu fədakarlığının heç bir dəyəri ola bilməz. Müsəlmanı dünyanın
ən təmiz insanı edən amil, inancı ilə yanaşı dininin əmrlərinə uyğun
şəkildə yaşaması, təmiz və halal qida yeməsi və beləliklə həm maddəsini, həm də mənasını təmizləməsidir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in haram və halal barəsindəki göstərdiyi həssaslıq aşağıdakı hədisi-şərifdə aydın şəkildə
nəzərə çarpır:
“Biriniz qardaşına borc pul verərsə və borc alan şəxs, ona bir şey
hədiyyə edərsə, qəbul etməsin. Yaxud da minik heyvanına mindirmək
istəyərsə minməsin. Amma əvvəllər aralarında hədiyyələşmək və
yardımlaşmaq kimi hallar vardırsa bu müstəsnadır.” (İbn Macə, Sadaqat,19)

Peyğəmbərimizin belə incə məqamlarına mükəmməl şəkildə
bağlı olan İmam Azam həzrətlərinin bir nəfərdə borcu var idi.
Həmin məhəllədə bir tələbəsi vəfat etdi və Əbu Hənifə onun cənazə
namazını qılmağa getdi. Hava isə olduqca isti idi. İmam borclu
adamın divarının kölgəsində otursam faiz ola bilər düşüncəsilə
qızmar günəşin altında gözləməyi üstün tutdu. (Attar, səh.243)
Əbu Rıhtım əl-Ğifarinin nəql etdiyi bu rəvayət də Allah
Rəsulunun bu barədəki həssaslığına bir nümunədir:
“Xurmaların hələ tam yetişmədiyi bir vaxtda Xeybərə çatmışdıq.
Xeybər çox isti və bu cəhəti ilə təhlükəli bir yer idi. Orada dözülə
bilməyəcək qədər acımışdıq. Qalanı mühasirə etdiyimiz məqamda,
qaladan iyirmi və ya otuz uzunqulaq bayıra çıxdı. Yəhudilər onları
içəri qaytarmadılar. Müsəlmanlar, onları tutub kəsdilər və müəyyən
yerlərdə ocaq qalayıb ətlərini bişirməyə başladılar.
Allah Rəsulu:
“-Bu nə alovdur? Bunları nə üçün yandırırlar? ”-deyə soruşdu.
-Ət bişirmək üçün!-dedilər. Peyğəmbərimiz:
“-Hansı əti, nə ətini bişirmək üçün?!” -deyə soruşdu.
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-Uzunqulaqların ətini bişirmək üçün dedilər. Bundan sonra
Peyğəmbərimiz:
“-Onları yerə tökün! Onların qablarını da sındırın!” -buyurdu.
Əshabdan bir nəfər:
-Ya Rəsulallah! Ətlərini töküb, qablarını yandırsaq (atəşə verib
təmizləsək) olmazmı?-deyə soruşdu. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
“-Ya da elə edin!” -buyurdu. (Buxari, Məğazi, 38; Müslim, Cihad, 123)
Burada diqqət yetirilməsi mühüm olan məqam ondan ibarətdir
ki, hadisə müharibə vaxtı və aclığın dayanılmaz həddə çatdığı bir
vaxtda baş vermişdir. Buna baxmayaraq Allah Rəsulu, haram olan
bir şeyin yeyilməsinə icazə verməmiş və dərhal əshabını bundan çəkindirmişdir.
Haram qidaya bu qədər həssas yanaşan Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-, həyatının bütün anlarında bu həssaslığı göstərmişdir. Məsələn, yolda gedərkən daim önünə baxaraq addımlayar, gözlərini haramlarda olduğu qədər, şübhəli şeylərə baxmaqdan da uzaq
tutardı. Əshabına da bu şəkildə davranmalarını tövsiyə edirdi. Cərir
-radiyallahu anh-, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ə baxılması
haram olan bir şeyi ani bir halda görməyin hökmünü soruşduqda:
“Gözünü dərhal başqa tərəfə çevir!”-buyurmuşdu. (Müslim, Ədəb, 45)
Ümmü Sələmənin rəvayət etdiyi bu hadisə isə daha maraqlıdır:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanında idim. Meymunə də orada idi. Həmin anda kor səhabə İbn Ümmü Məktum yanımıza gəldi. Bu hadisə örtünmək əmri gəldikdən sonra idi. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bizə:
“-Pərdənin arxasına keçin” -buyurdu. Biz:
-O kor deyilmi, ey Allahın Rəsulu, bizi görmür, dedik. Bundan
sonra Allah Rəsulu:
“-Siz də korsunuz, onu görmürmürsünüz?” -buyurdu.(Əbu Davud,
Libas, 34)
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Zikr etdiyimiz bu hadisələrdə, haramlardan olduqca uzaq duran
Allah Rəsulunun, ailə fərdlərini və əshabını da bunlardan uzaq tutmaq üçün xəbərdar etdiyi müşahidə edirik.
Halal-haram barəsindəki davranışda halalın haram, haramın da
halal qəbul edilməsi kimi səhv mülahizələr ola bildiyi üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, insanları bu barədə də xəbərdar
etmişdir. İbn Abbas -radiyallahu anh- bununla əlaqədar belə bir hadisəni rəvayət edir:
“Bir nəfər Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına
gələrək:
-Ət yediyim zaman qadınlara qarşı tamahım artır və məndə şəhvət
hissi qələbə çalır.Ona görə də ət yeməyi nəfsimə haram etdim!-dedi.
Bu hadisədən sonra aşağıdakı ayə nazil oldu:
“Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak nemətləri (özünüzə) haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan
da, Allah həddi aşanları sevməz! Allahın sizə verdiyi ruzidən
halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun!” (əlMaidə 5/87-88) (Tirmizi, Təfsir, 5/14).

Səthi bir nəzərlə baxıldığında, məsum və yaxşı bir niyyət kimi
görünən bu davranış, reallıqda bir ayənin enməsinə səbəb ola biləcək
qədər səhv bir düşüncənin məhsuludur. Ayeyi-kərimə, Allahın halal
buyurduğu şeyləri heç kimin öz arzusu ilə dəyişdirməsinin doğru
olmadığını açıq şəkildə sübut edir.
Fəxrəddin Razi həzrətləri “Allahın sizə halal buyurduğu təmiz
şeyləri, özünüzə haram etməyin” əmrində altı müxtəlif qadağanın
olduğunu qeyd edir:
1. Allahın sizə halal buyurduğu bir şeyin, haram olacağına qəti
şəkildə etiqad etməyin. Çünki bu küfrə (dindən çıxmağa) səbəb ola
bilər.
2. Allahın sizə halal buyurduğu bir şeyin haram olduğunu dilinizlə də tələffüz etməyin.
3. Allahın sizə halal buyurduğu şeylərdən, haramdan çəkindiyiniz
kimi çəkinməyin.
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4. Fitva verərək halalları başqasına haram etməyin.
5. Nəzir deyərək və and içərək halalları haram etməkdən çəkinin.
6. Qəsb edilən bir şeyi, ayrılması mümkün olmayacaq şəkildə
mülkünüzə qarışdırmayın. Çünki belə bir hərəkət, halal olanı da haram edər.
Ayədə keçən “Həddi aşmayın” ifadəsi, “halalı haram buyurmaq” hərəkətini bəndəlik vəzifəsini aşmaq və zülm kimi təqdim
edir. Eyni şəkildə bu ifadə, təmiz olan şeyləri mübah etməklə yanaşı,
israfdan da çəkindirir. Bir də burada, “Madam Allah sizə təmiz olanları halal buyurmuşdursa, onlarla kifayətlənib harama girməyin!”
-mənası da mövcuddur.
Təhrim surəsinin baş tərəfində keçən “Ya Peyğəmbər! Zövcələrinin (səndən) razı qalmasını diləyərək Allahın sənə halal
etdiyi şeyi (dünya ləzzətini) niyə özünə haram (qadağan) edirsən?” (ət-Təhrim 66/1) ayəsi də eyni məqsədi ehtiva edir.
Əsri-səadətdən sonra Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in
yolunu addım-addım izləyən Allah dostları, haram tikədən son dərəcə
uzaq durmağa çalışmışlar. İbrahim Ədhəm həzrətlərinın başına gələn
bu hadisə mözunun əhəmiyyətini göstərməsi baxımından olduqca
ibrətlidir. O belə rəvayət edir:
Bir gün Beyti-Maqdis məscidində həsirə bürünüb yatmışdım.
Gecə yarısı olunca məscidin qapısı açıldı və içəri bir pir girdi. İki
rükət namaz qıldıqdan sonra arxasını mehraba tərəf çevirərək oturdu.
Oraya daha qırx nəfər də gəldi və aralarından bir nəfər:
-Burada bir adam yatır, dedi. Pir gülümsəyərək:
-O İbrahim Ədhəmdir. Qırx gündür qıldığı namazın dadını (zövqünü) hiss edə bilmir, dedi. Həmin sözü eşidəndə özümü saxlaya
bilməyib pirin hüzuruna gəldim. Salam verib:
-Allah xatirinə, mənim bu halımın səbəbi nədir, deyə soruşdum.
Belə cavab verdi:
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-Filan gün Bəsrədə xurma satın almışdın. Bir xuma yerə düşdü,
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özününkü zənn edərək onu da götürdün. Halbuki o sənin deyildi. Elə
bu səbəbdən mənəviyatdan yüz fərsəng uzaq qaldın., -dedi.
Dərhal gedib xurma aldığım insanla halallaşdım. Bu hadisə ona
da çox təsir etdi və infaq sahibi saleh insanlardan oldu. (Attar, səh.122-123)
Bir sözlə halal-haram məsələsi dini həyatın və axirət səadətinin
əsasını təşkil edən ən vacib məsələdir. Qul haqqına verilən əhəmiyyət
də bunun bir parçasıdır.
C. Qul haqqına verdiyi əhəmiyyət
“O gün insan qaçacaq öz qardaşından;
Anasından,atasından; Zövcəsindən və oğullarından!”
Əbəsə 80/34-36

Qul (bəndə) haqqına girmək, Allah təalanın, sonsuz əfv və
mərhəmətinin hüdudlarından kənara çıxardığı böyük günahlardan
biridir. Allah təala, qul haqqını bağışlamağı və ya bağışlamamağı,
haqsızlığa məruz qalan bəndəsinə həvalə etmişdir. Bütün davranışları
ilə bəşəriyyətə nümunə olan Kainatın fəxri, Allah təalanın hüzuruna
qul haqqı ilə çıxmamaq üçün, çox böyük fədakarlıq göstərmiş və
ən gözəl nümunəvi davranışlar sərgiləmişdir. Bunlardan birini Əbu
Zura -radiyallahu anh- rəvayət edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Taif səfərinə çıxarkən,
Qarni-Mənazildən heyvanına minmək istədiyi zaman dəvəsi Qasvanı
hazırladım. Qasvanın yüyənini əlimdə tutdum, belinə minəndən sonra da özünə verdim və tərkinə mindim. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- tərpətmək üçün dəvənin arxasına qamçı ilə vurur və hər
vuruşunda qamçı mənə də dəyirdi. Sonra qayıdıb mənə:
“-Yoxsa qamçı sənə də dəyir?”-deyə soruşdu.
-Bəli, atam anam sənə fəda olsun!-dedim.
Ciranəyə enincə bir qıraqda davarlar var idi. Qənimət mallarının
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başındakı məmurdan onlar haqqında nə isə soruşdu. Soruşduğu adam
da ona məlumat verdi. Bundan sonra Rəsulullah:
“-Əbu Zura haradadır?-deyə səsləndi.
- Burdayam! Dedim.
“-Bu davarları al! Axşam sənə dəyən qamçıların əvəzi olsun!”buyurdu. Saydığımda həmin davarların yüz iyirmi baş olduğunu
gördüm. Mənim əldə etdiyim və ən çox faydalandığım malım bunlardan ibarət idi.” (Vaqidi, III, 939)
Bu hadisədə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in göstərdiyi
qul haqqına riayət, bütün dövrlərə nümunə ola biləcək mahiyyət
kəsb edir. İnsanların belə bir həssaslıqla bir-birinə qarşı davrandığı
dünyanın, necə bir cənnət məkanı halına gələ biləcəyi təsəvvür edilməlidir.
Harb bin Süreyc, adını demədiyi bir nəfərdən qul haqqının axirətdəki ağır məsuliyyətini ən gözəl şəkildə izah edən aşağıdakı ibrətli
hadisəni belə rəvayət edir:
Mədinə yaxınlığındakı bir vadinin kənarında qonaq oldum. İki
nəfər öz aralarında iri bir keçinin bazarlığını edirdilər. Müştəri satıcıya:
-Qiymətini bir az aşağı sal, deyirdi. Həmin vaxt qarşıdan gələn
bir nəfər gördüm və öz-özümə; “Görəsən bu Həşimoğullarından xalqı azdıran həmin adamdır?”-dedim. Baxdım ki, yaraşıqlı, alnı geniş,
incə burunlu, qələm qaşlı, sinəsi boğazından göbəyinə qədər bir ip
kimi qara tüklərlə örtülmüş, əynində iki hissədən ibarət nimdaş paltarı olan bir insan idi. Bizə tərəf yaxınlaşıb salam verdi. Biz də salamını aldıq. Qısa bir müddətdən sonra müştəri onu çağıraraq:
-Ya Rəsulallah, ona denən qiymətini bir az aşağı salsın, dedi.
Allah Rəsulu əlini uzatdı və belə buyurdu:
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“-Mallarınız sizin özünüzə məxsusdur. İstəyirəm ki, qiyamət
günü Allaha qovuşduğum zaman sizlərdən heç kim malına, canına
və namusuna haqsız yerə təcavüz etdiyimi iddia edərək qarşıma
çıxmasın. Allah təala satarkən, alarkən, tutarkən, verərkən, hökm

Allaha Qulluq
edərkən və birisi ilə mühakimə olunarkən asanlıq göstərənə rəhmət
etsin...”
Daha sonra hadisəni nəql edən bu adam, əziz Peyğəmbərimizin
sözlərindən təsirlənərək onun dalınca getmiş, islam haqqında suallar
soruşmuş, nəhayətində “Dəvət etdiyin şeylər nə gözəldir!”-deyərək
müsəlman olmuş və belə deməkdən də özünü saxlaya bilməmişdir:
“İndiyə qədər yer üzündə ondan daha çox nifrət etdiyim heç bir
insan olmadığı halda, indi o mənə övladımdan, atamdan, anamdan
və bütün insanlardan daha əziz hala gəldi.”(Heysəmi, IX, 18)
İnsanların haqsız yerə haqlarına təcavüz edərək ah-naləsini almamaq lazımdır. Çünki, məzlumun duası ilə Allah arasında heç bir
pərdə yoxdur.
Qul haqqına həssaslıqla yanaşan Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-, insanın bu fani dünyadan köçməzdən əvvəl, üzərində olan
haqları ödəməsinin vacib olduğunu bildirərək belə buyurur:
“Kimin üzərində din qardaşının namusu və ya malı ilə bağlı bir
zülm varsa, qızıl və gümüşün olmayacağı qiyamət günü gəlməzdən
əvvəl, həmin insanla halallaşsın. Əks halda, saleh əməlləri varsa,
etdiyi zülm miqdarında savablarından alınıb (haqq sahibinə verilir.)
Əgər yaxşılıqları yoxdursa, zülm etdiyi qardaşının günahlarından
alınaraq onun üzərinə yüklənir.”(Buxari, Məzalim, 10)
Qul haqqına girən insanların qiyamət günü gəlmədən zülm
etdikləri insanlarla halallaşmaları, sonra da tövbə etmələri lazımdır.
Çünki qiyamət günü, qızıl və gümüşün bir işə yarmayacağı hesablaşma günüdür. Əsl zərər və ziyan hədisi-şərifdə xəbər verilən məqamdır. Bu baxımdan namaz, oruc, zəkat kimi əmr edilən ibadət və itaətlərə davam etməklə yanaşı, dinin haram buyurduğu şeylərdən uzaq
durmaq lazımdır. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Həqiqi müsəlman, dilindən və əlindən müsəlmanların zərər
görmədiyi insandır.”(Buxari, İman, 4-5) buyuraraq qul haqqına əhəmiyyət verməyin vacibliyini bariz şəkildə dilə gətirmişdir. Çünki əziz
Peyğəmbərimiz, hansı formada olursa-olsun qul haqqına təcavüz
edənləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmuşdur.
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Bir dəfə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“And içərək bir müsəlmanın haqqını alan (yeyən) insana, Allah
cəhənnəmi vacib, cənnəti də haram edər.” -buyurunca, bir nəfər:
-Ya Rəsulallah! əgər o kiçik və dəyərsiz bir şeydirsə?-deyə
soruşdu. Belə olduqda Peyğəmbərimiz:
- Misvaq ağacından bir budaq belə olsa, elədir, - buyurdu. (Müslim, İman, 218)

Qul haqlarına təcavüzün bir digər növü də xalqın ortaq haqqı
olan dövlət mallarını haqsız şəkildə mənimsəmək və lazımi yerlərdə
istifadə etməməkdir. Xüsusilə cəmiyyəti maraqlandıran yerlərdə işləyən kəslər bu mövzuda daha diqqətli olmalıdırlar. Allah Rəsulu
-səllallahu əleyhi və səlləm- bu məsələdə də ümmətinə çox ciddi xəbərdarlıqlar etmişdir. Bu xəbərdarlıqlardan birini ehtiva edən hadisə
belə olmuşdur:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Əzd qəbiləsinə mənsub
İbn Lütfiyə adlı bir adama zəkat yığmaq vəzifəsi vermişdi. Bu şəxs
vəzifəsini icra edib Rəsulullahın hüzuruna gəldikdə:
Bu mallar sizin, bunlar da mənə hədiyyə edilənlərdir, -dedi.
Bundan sonra Peyğəmbərimiz minbərə çıxdı və Allaha həmdsənadan sonra belə buyurdu:“Allah təalanın mənim idarəmə verdiyi
işlərdən birinə sizlərdən birini təyin edirəm, sonra da o adam mənə
gəlib deyir ki, “Bunlar sizin, bunlar da mənə hədiyyə verilənlər” Əgər
o şəxs düz danışırsa, oturaydı ata və ya anasının evində hədiyyəsi də
ora gələydi! Allaha and içirəm ki, sizdən biri haqsız olaraq bir şey
mənimsəsə, qiyamət günündə o mənimsədiyi şeyi yüklənmiş halda
Allahın hüzuruna çıxar. Bu böyürən bir dəvə, və ya mələyən bir qoyun ola bilər.”
Sonra Rəsulullah əllərini daha da yuxarı qaldırıb “Allahım! Təbliğ etdimmi?” - buyurdu. (Müslim, İmarə, 26; Buxari, Zəkat, 3)

104
N

Burada dövlət xadimlərinin hədiyyənin fərqini düzgün bilmələrinin vacibliyi və hədiyyə olaraq aldıqları şeyin əslində onların
haqqı olmadığı vurğulanmaqdadır. Ona görə bu vəzifələr yerinə
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yetiriləndə olduqca dürüst və diqqətli olmaq lazımdır. Bunlar xalqın
malı olduğu üçün ən kiçik bir haqsızlıq belə böyük günahdır.
Tarix səhifələrində yer almış bu hadisə əcdadımızın, Peyğımbırin
xəbərdarlıqlar istiqmətində yaşamağı necə düstur halına gətirdiklərini
göstərmək baxımından ibrətlidir. Sultan Vahidəddin İstanbuldan çıxmadan əvvəl Xəzineyi-Humayundan qəbz müqabilində “Qiyamətnamə” adlı kitabı yanına gətirtmişdi. Vətənini tərk etmək məcburiyyətində qaldığı vaxt iki milyon dirhəm (qızıl) dəyərində olan sənət
əsərinin qəbzini gətirdib yenidən xəzinəyə geri qaytardı. Yaxınları
ona:
Padşahım! Xəzineyi-Humayununuzdakı bütün əşyalar əcdadımıza və xanədanınıza hökmdarlar tərəfindən hədiyyə edilən şeylərdir. Bunlar sizin öz malınızdır. Xüsusilə geri qaytarmaq istədiyiniz kitabın dəyəri iki, bəlkə də üç milyon deyilmi?- dedikdə Sultan
Vahidəddin Rəsulullahın hədisi-şərifi istiqamətində bu cavab vermişdi:
-Haqlısınız, bunlar heç kimə hesabını verməyə məcbur olmadığımız şəxsi malımızdır. Ancaq əcdadım bu millətin hökmdarları
olmasaydı, onlara kim bu hədiyyələri verərdi? Buna görə bu qiymətsiz əşya və qablarda mənim olduğu qədər millətimin də haqqı var.
Mən bu xəyanəti qəbul edə bilmərəm! (Kadir Mısıroğlu, “Lozanna - Zəfər
yoxsa məğlubiyyət?”., III, 150; Rəfii Cavad Ulunay, “Bu gözlər nələr gördü?”...
Tercüman qəzeti, 18 noyabr)

Bu tarixi həqiqət, bütün bəşəriyyət üçün üsveyi-həsənə olan
Peyğəmbərimizin sünneyi-səniyyəsinin əsrlər boyu canlı şəkildə
yaşanaraq mühafizə edildiyinin və hər şeydən əziz olduğunun ən
bariz nümunəsidir.
Ömər bin -r.a-belə nəql edir:
Xeybər qəzvəsi günü idi. Əshabından bəziləri Nəbi -səllallahu
əleyhi və səlləm- -in yanına gəlib:
-Filan adam şəhid oldu, filan adam da şəhid oldu, - dedilər. Sonra bir nəfərin yanından keçərkən:
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-Filan adam da şəhid olub, - dedilər. Peyğəmbərimiz: Xeyr, mən
onu qənimət mallarından haqsız yerə götürdüyü bir əba içində cəhənnəmdə gördüm, - buyurdu. (Müslim, İman, 182)
Şəhidlik, insanın bir çox günahına kəffarə olduğu halda, xalqın
malına xəyanəti vəqul haqları bağışlanmır. Bu səbəblə Peyğəmbərimiz, şəhid olduğu xəbər verilən bir nəfərin, qənimət malları hələ
bölüşdürülməmiş götürdüyü bir əbadan ötrü cəhənnəmdə olduğunu
bildirmiş, xalqın malına xəyanət və qul haqqının bağışlanmayacağını
ümmətinə öyrətmişdir.
Peyğəmbərimizin qulluğunda duran Midam adlı zənci bir köləsi
var idi. Onu Rifaa ibn Zeyd əl-Cüzami hədiyyə etmişdi. Peyğəmbərimizin yükünü aşağı saldığı bir vaxt haradan gəldiyi bilinməyən
bir ox onun ölümünə səbəb oldu. Müsəlmanlar:
-Ey Midam! Cənnət sənə mübarək olsun! Ya Rəsulallah, xidətçinə
şəhidlik mübarək olsun!- deyərək qibtə etdiklərini bildirdikdə Allah
Rəsulu:
-Xeyr, elə deyil! Varlığım qüdrət əlində olan Allaha and olsun ki,
Xeybər günü qənimət malları bölüşülmədən götürdüyü bir kilim indi
onun üstündə alov olub yanmaqdadır!- buyurdu.
Bunu eşidən müsəlmanlar çox qorxdular. Bir nəfər Peyğəmbərimizə bir və ya iki ayaqqabı bağı gətirdi və:
Ya Rəsulallah! Mən də qənimət malları bölüşülmədən ayaqqabılarım üçün bu bağları götürmüşdüm, - dedi.
Peyğəmbərimiz:
-Sənə də cəhənnəm alovundan bir və ya iki bağ (yəni bunlara
görə əzab) var, - buyurdu. (Buxari, Eymən, 33; Müslim, İman, 183)
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Bir insan səhabə də olsa, hətta Allah Rəsulunun qulluğunda da
dursa, günahlarının əvəzində cəhənnəmə girməyinə heç nə mane ola
bilməz. Onun cəhənnəmdə olmağının səbəbi, qənimətdən, yəni dövlət xəzinəsindən haqsız yerə bir şey götürməsidir. Çünki bu hərəkət
böyük günahlardandır. Belə hallarda diqqətli olmaq lazım gəldiyini
bildirmək üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- - “Bir sıra

Allaha Qulluq
insanlar Allahın mülkündən haqsız şəkildə mal əldə etməyə çalışırlar.
Halbuki bu, qiyamət günü onlar üçün alovdan başqa bir şey deyil” buyurardı. (Buxari, Xumus, 7)
Qul haqqına xələl gətirən təhlükəli məqamlardan biri də, insanlar
arasındakı anlaşmazlıqlara hökm verildiyi anlardır. Meydana gələn
bir hadisə və ya haqsızlıqda iş açılır. Bu işdə haqlı da, haqsız da
özünü müdafiə edir. Nəticədə bir tərəf udur, digəri uduzur. Ancaq bir
sual həmişə insanı düşündürür: Görəsən doğrudan haqlı olan uddu,
yoxsa haqsız olan? Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- bu
barədə də möminlərə ciddi xəbərdarlıq edir:
“Mən yalnız bir insanam. Siz mənim yanıma hökm verməyim
üçün gəlirsiniz. Bəlkə biriniz sübutlarını təqdim etməkdə o birindən
daha bacarıqlıdır və vəziyyətini daha yaxşı başa sala bilər. Mən də
qulaq asdığıma görə o kimsənin lehinə hökm verərəm. Kimin lehinə
qardaşının haqqını alıb hökm vermişəmsə ona cəhənnəmdən bir
parça vermiş olaram.” (Buxari, Şəhadət, 27; Müslim, Aqdiyə, 4)
Bu hədisi-şərifə istinadən söylənən məşhur bir zərbi-məsəl
belədir: “Biz zahirə görə hökm verərik, işin iç üzünü ancaq Allah təala
bilir.” Zərbi məsəldə də ifadə edildiyi kimi bəşəri mövzularda işlərin
ancaq görülən tərəflərinə görə hökm verilir. Allah təala bildirmədikcə
də insan qeybi və hadisələrin içini bilə bilməz. Peyğəmbərimiz də
başqaları kimi görünənə görə hökm verərdi. O da şahidlərin ifadəsi,
gətirilən sübutlar və and içmə kimi əsaslara istinad edərək hökm
verməklə mükəlləf idi. Ancaq zahirə görə verilən hökm həmişə
həqiqəti ifadə etməyə bilər. Belə olduqda hədisi-şərif haqsız olduğu
halda udan tərəfi cəhənnəm alovu ilə hədələyir. İş belə olduqda həm
şikayətçi və cavabdehlər, həm də işlərə hökm verənlər çox diqqətli
olmalıdırlar.
İslam dininin qul haqqı məsələsində hansı din və məzhəbdən
olursa-olsun insanlar arasında ayrıseçkilik etmədiyinə isə bu hadisə
bariz bir nümunədir.
Zəfəroğullarından və ənsardan Tumə ibn Ubeyrik qonşusu Katadə ibn Numanın evindən bir zireh oğurlamışdı. Zireh içində un
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olan bir torbada idi. Torba da deşik olduğuna görə evinə qədər un
tökülərək getmişdi. Sonra oğurladığı zirehi yəhudilərdən Zeyd ibn
Səmin adlı bir adamın yanında gizlətdi. Oğurlanan zireh Tümənin
yanında tapılmayanda da :
-Vallah mən götürməmişəm və onun haqqında da heç nə bilmirəm, -deyə and içdi.
Zirehin sahibləri:
-Xeyr, vallah, zirehi o oğurladı. Gecə qaranlıqda bizə gəldiyini
gördük, zirehi götürdü evinə gedənə qədər də təqib etdik, onsuz da
un izlərini də görmüşdük, - dedilər.
Ancaq Peyğəmbərimiz təqsirləri təkzib edən Tuməyə and içmə
təklif edib, o da oğurlamadığına dair and içincə zirehin sahibləri Tuməni azad etdilər. Un izlərini təqib edib yəhudinin evinə gəldilər və
onu tutub Allah Rəsulunun yanına apardılar. Yəhudi:
- Zirehi mənə Tumə ibn Ubeyrik verdi, -dedi və yəhudilərdən
bəziləri də buna şahidlik etdilər.
Tumənin qəbiləsi olan Zəfəroğulları isə:
-Gəlin Rəsulullahın yanına gedək, -dedilər və Peyğəmbərimizin
yanına gəlib Tumənin vəziyyətini danışdılar. Yoldaşlarını müdafiə
etmək üçün:
- Ey Allahın Rəsulu! Əgər oğurluğu yəhudinin etdiyini elan
edib cəzalandırmasan yoldaşımız biabır olacaq, yəhudi də günahsız
çıxacaq, -dedilər.
Belə olduqda Allah təala:
“Özlərilə (bir-birinə) xəyanət edən şəxslərdən ötrü mübahisə
etmə! Şübhəsiz ki, Allah günaha batmış xaini sevməz!” (ən-Nisa,
4/107) ayəsini nazil edərək xain ilə təmizi açıq-aydın bildirdi və
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ə həqiqəti göstərdi. Bundan
sonra Tumə Haqqa təslim olub tövbə etmək əvəzinə Məkkəyə
qaçaraq dinindən üz çevirdi. (Təbəri, Təfsir, IV, 364-365; Vahidi, s.183)
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Belə hallarla bağlı Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
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“İstər dünyəvi, istərsə də dini məsələlərdə ümmətinə hiylə işlədən kimsəyə Haqq təala lənət etsin” -buyurmuşdur.(Müslim, İman,
164) haqq sahibinin müsəlman olması kimi bir şərt yoxdur. Hansı
dindən olursa-olsun haqqı sahibinə vermək lazımdır. Bu xüsusda
Peyğəmbərimizin göstərdiyi həssaslıq aşağıdakı hadisədə də açıqaydın görünür.
Müsəlmanların Xeybərə getmək üçün hazırlanmaları, Peyğəmbərimizlə anlaşmaları olan Mədinə yəhudilərini çox narahat etdi və
onlar hərəkətə keçdilər. Onlar Peyğəmbərimizin Kaynuka, Nadir və
Qureyza yəhudilərini məğlub etdiyi kimi Xeybər yəhudilərini də
təsirsiz hala gətirəcəklərini anladılar. Elə bu vaxt, müsəlmanlarda
borcu olub onların yaxasından yapışmayan bir nəfərdə olsun yəhudi
qalmadı.
Yəhudi Əbu Şahmın Abdullah ibn Əbi Hadrəddə beş dirhəm
pulu vardı. Abdullah ailəsi üçün bu yəhudidən arpa almışdı. Əbu
Şahm borcunu istədikdə o:
-Sən Xeybər yəhudilərinin əvvəlcə vuruşduğunuz ərəblər kimi
olduğunu zənn edirsən? Tövrata and olsun ki, orada on min döyüşçü
var. Abdullah:
Ey Allahın düşməni! Sən bizim himayəmizdəsən. Vallah səni
Rəsulullahın hüzuruna çıxaracağam, -dedi və onu tutub Peyğəmbərimizin hüzuruna gətirdi.
-Ya Rəsulallah! Qulaq as gör bu yəhudi nə deyir. Və onun söylədiklərini dedi. Rəsulullah susdu, heç bir şey söyləmədi. Ancaq dodaqları tərpəndi. Lakin nə dediyi eşidilmədi.
Yəhudi:
-Ey Əbul Qasım! Bu mənə haqsızlıq etdi, borcunu vermədi, -dedi.
Allah Rəsulu Abdullha buyurdu:
-Onun haqqını ver!
Abdullah dedi:
-Səni haqq peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and olsun ki, onu
ödəməyə gücüm yoxdur!
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Peyğəmbərimiz yenidən buyurdu:
-Onun haqqını ver!
Abdullah dedi:
-Varlığım qüdrət əlində olan Allaha and olsun ki, onu ödəməyə
gücüm yoxdur. Ona dedim ki, sən bizi Xeybərə aparacaqsan və mən
Xeybər qənimətindən bizə də pay düşəcəyini ümid edirəm, qayıdanda
da borcumu ödəyəcəyəm.
Peyğəmbərimiz üçüncü dəfə buyurdu:
-Onun haqqını ver!
Bu sözdən sonra Abdullah durub bazara getdi. Çiynindəki örtüsünü çıxartdı, sarığına büründü və yəhudiyə:
-Bunu məndən satın al!- dedi. Yəhudi onu dörd dirhəmə aldı.
Abdullah qalan borcunu da tapıb ödədi. (İbn Hənbəl, III, 423; Vaqidi, II,
634-635 )

Həyatının hər mərhələsində bu dəqiqlik və ədaləti göstərən Rəsulullah, vəfatına yaxın əshabına son tövsiyəsini verərkən əhəmiyyətinə
görə yenə bu məsələyə toxunmuşdur:
“Mən də nəhayət bir insanam. Aranızdan bəzilərinin üzərimdə
haqqı ola bilər. Mən kimdən nəsə almışamsa, malım ortadadır, gəlsin götürsün. Yaxşı bilin ki mənim üçün ən sevimliniz, varsa haqqını
məndən alan və ya haqqını mənə halal edən kimsədir. Çünki Rəbbimə ancaq bu sayədə halallaşmış olaraq və qəlb rahatlığı ilə qovuşa
biləcəyəm!
Heç kim “Rəsulullahın kin bəsləməsindən qorxuram” deyə bilməz. Yaxşı bilin ki, düşmənçilik və kin bəsləmək mənim xarakterim
deyil. Mən aranızda olub bu sözümü təkrarlamaqdan usanmıram!”
-buyurduqdan sonra sözlərini təkrarladı
Bundan sonra bir adam ayağa durub:
Səndən bir nəfər nə isə istəmişdi, ona üç dirhəm verməyimi əmr
etmişdin, mən də vermişdim, dedi:
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-“Düz deyirsən. Ey Fadl bin Abbas, bu şəxsə üç dirhəm ver!”
-buyurdu .
Sonra sözlərinə belə davam etdi.
“Allahım! Mən ancaq bir insanam! Səmalardan kimə ağır bir
söz söyləmiş vəya bir damcı vurmuşamsa sən bunu onun haqqında
təmizliyə, əcrə və rəhmətə vasitə et!” (İbn Hənbəl, III, 400)
“Allahım! Mən hansı möminə ağır bir söz demişəmsə, o sözümü
qiyamət günündə onun üçün sənə yaxınlıq vasitəsi et” deyə dua etdi.
(Buxari, Dəavət, 34). Sonra da:
“Ey insanlar! Kimin üzərində haqq varsa, onu ödəsin, “dünyada
biabır olaram” deməsin!. Yaxşı bilin ki, dünya rüsvayçılığı axirət
rüsvayçılığından çox azdır buyurdu”. (İbn Sədd, II, 255; Təbəri, Tarix, III,
191).

Üsveyi-həsənə olan fəxri-kainat Peyğəmbərimizə itaət edib
tabe olmağa görə məsuliyyət daşıyan hər müsəlman qul haqqı
mövzusunda diqqətli olmalı və qiyamət günü “Onlar səndən sonra
nə günahlar etdilər!” deyilərək Kövsər hovuzunun başında HəbibiƏkrəmə yaxın olmaqdan məhrum qalmamaq üçün səy göstərməlidir.
Buna müvəffəq olmaq üçün də, əldəki imkan və fürsətləri yaxşı
qiymətləndirmək lazımdır.
D. Şübhəli şeylərdən uzaq durmaq.
“Sənə şübhəli gələn şeyi burax, şübhə verməyənə yönəl!” (Tirmizi, Qiyamət, 60) Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- harama girməmək tamamilə uzaqlaşmaq məqsədilə şübhəli şeylərdən uzaqdılar,
ümmətini də bundan uzaqlaşdıra və belə buyurardı: “Halal olan şeylər də, haram olan şeylər də məlumdur. Bu ikisinin arasında əksər insanların halal, yoxsa haram olduğunu bilmədiyi şübhəli şeylər vardır.
Bunlardan uzaq duranlar dinini və ləyaqətini qorumuş olar. Uzaq
durmayanlar isətədricən harama girərlər. Eynilə sürüsünü başqasına
aid ərazinin ətrafında otaran çoban kimi hansı ki, onun bu əraziyə
girmə təhlükəsi var. Diqqət edin! Hər padşahın girməyi qadağan
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etdiyi bir ərazisi var. Allahın qadağan ərazisi də haram buyurduğu
şeylərdir.” (Buxari, İman, 39; Müslim, Müsaqat, 107)
Açıq hökm olmadığına görə, bəzi məsələlərin halal yoxsa haram
olduğu ilk baxışda aydın olmaya bilər. Peyğəmbərimiz əksər insanların bunları bilə bilməyəcəyini demişdir. İslam alimləri bunlara oxşar məsələlərlə müqayisə edərək izahat vermişdir. Dolayısı ilə belə
şübhəli şeylərdən qaçmaq lazımdır. Çünki qaçınılan şey haramdırsa,
onun ziyanından qorunmuş olarıq. Halaldırsa, təqva niyyətilə tərk
etmiş olarıq ki, bunun da bir zərəri olmaz.
Şübhəli şeylər hər hansı bir mövzuda ya sübutların bir- birilə
ziddiyyət təşkil etməsi ya da alimlərin ixtilafıyla meydana çııxır.
Bunlar “məkruh” və ya “mübah” olan şeylərdir. Məkruh, bəndə ilə
haram arasındadır. Həyatında məkruhun çox olduğu bir insan harama girmə təhkükəsilə üz-üzədir. Mübah da bəndə ilə məkruh arasındadır ki, buna çox yer verən də məkruha girər. Beləliklə, halal
belə olsa, insanı məkruh və ya harama salacaq işləri etməkdən qaçmaq lazımdır. Məkruh, insanı eyni cinsdəki haram olan və ya bir
şübhəli şeyləri etməyə sövq edər. Bu isə təqva nurunu əskildərək
qəlbin qaralmağına səbəb olur. Belə ki, hədisi-şərifdə:
“Kim şübhəli olduğunu sezdiyi bir şeyi tərk etsə, haramlığı
məlum olan şeyi daha çox tərk edər. Kim də şübhələndiyi şeyi
etməkdə cəsarətli olarsa, haramlığı açıq olan şeyə meyl etməsi daha
asandır” buyurulmuşdur. (Buxari, Buyu, 2)
Şübhəli məsələlər ətrafında gəzməyin nə qədər təhlükəli
olduğunu Peyğəmbərimiz çoban və otlaq misalıyla ən gözəl şəkildə
bəyan etmişdir. Peyğəmbərimizin şübhəli şeylərdən uzaq durmasıyla
bağlı çox gözəl misallar vardır. Bir dəfə yolda bir xurma tapmış və:
“Bir xurmanın sədəqə olması ehtimalından qorxmasaydım, onu
yeyərdim”- buyurmuşdur. (Buxari, Buyu, 4; Müslim, Zəkat, 164)
Kainatın Əbədi Fəxrinə məxsus xüsusiyyətlərdən biri də zəkat
və sədəqə qəbul etməməsidir. Çünki zəkat Peyğəmbərimiz və onun
pak əhli-beyti üçün haram qılmışdı.
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manı “bəlkə birinin sədəqə vermək istədiyi xurmalardan düşüb”
düşüncəsilə yemədiyini görürük. Bu hal, onun cəmiyyətdə qoymaq
istədiyi qanunlara şəxsən əməl etdiyini və şübhəli şeylərdən böyük
həssaslıqla qaçdığını göstərir. Burada diqqəti cəlb edən məqamlardan
biri də, Peyğəmbərimizin yerə düşən bir xurmanın belə zay olmasına
göz yummayaraq israfın qarşısını almağa cəhd göstərməkdir.
Allah təalanın bizə halal buyurduğu nemətlər sayıla bilməyəcək
qədər çoxdur. Bunlarla kifayətlənməyib şübhəli şeylərə meyl etmək
bəndəliyə yaraşmayan hərəkətdir.
Digər tərəfdən, şübhəli şeylərdən uzaqlaşacağam deyə halal olan
nemətlərdən də uzaq olmaq və ya halal nemətlər haqqında vəsvəsəyə
düşüb lazımsız tərəddüdlər keçirmək və bununla müsəlmanları çətinliyə salmaq da düzgün deyil.
Müsəlmanın paslanmamıç sağlam vicdanı yaxşılıqla pisliyi, şübhəli olan şeylə şübhəli olmayanı ayıra biləcək xüsusiyyətə sahibdir.
Mömin, içindəki bu ilahi səsə qulaq verməlidir. Bu həqiqətə işarə
edən bu hadisə nə qədər ibrətlidir:
Vabisa ibn Məbəd -r.a- deyir ki, bir gün Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in yanına gəlmişdim. Mənə buyurdu:
-Yaxşılığın nə olduğunu soruşmağa gəlmisən?
-Bəli, -dedim. O da bunları dedi:
-Ürəyinlə məsləhətləş. Yaxşılıq, qəlbinin mühasib gördüyü və
“et” deyib fitva verdikləri halda içində şübhə oyandırman şeydir.
(İbn Hənbəl, IV, 227-228; Dərimi, Buyu, 2)

Etdiyimiz bir iş qəlbimizdə narhatçılıq yaradır və onun başqaları
tərəfindən bilinməsini istəmiriksə, deməli o hərəkət mütləq şübhəlidir və onu etməmək lazımdır. Çünki insanların çoxu etdikləri
yaxşılığın eşidilməsini və bu səbəblə başqalarının onlara qibtə və
heyranlıqla baxmalarını istəyərlər. Bu, hamının istifadə edə biləcəyi
düzgün bir ölçüdür. Dolayısı ilə edilən bir hərəkətin günah olubolmadığı barəsində şübhəyə düşmək belə, o hərəkəti etməmək üçün
yetərli səbəbdir. Bu prinsipdən çıxış edərək mömin, hər hansı bir işi
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etməyə görə ürəyində bir narahatçılıq hiss edirsə dərhal o işdən əl
çəkməlidir.
Peyğəmbərimiz bu səhabəyə yaxşılığın nə olduğunu ürəyindən
soruşaraq öyrənməyini tövsiyə edərək, günah və ehtimallarla paslamamış qəlbin yaxşısını pisdən ayırd edə biləcəyini demişdir. Qəlbində
İslam sevgisi var olan kimsənin Allahın lütf etdiyi ilahi bir nura
sahib olduğunu ifadə edən ayə də (əz-Zümər, 39/22) bu həqqəti təsdiq
etmədədir. Peyğəmbərimizin mübarək barmaqlarıyla Vabisanın sinəsinə toxunaraq təkidlə “Ürəyindən soruş, onunla məsləhətləş!”
buyurması hamının öz problemini daha yaxşı biləcəyini göstərib,
içində bir şübhə və tərəddüd olduqda da o işdən dərhal uzaqlaşmalı
olduğunu bildirməkdədir.
Əshabdan Ukbə ibn Haris -r.a-ın başından keçən bu hadisə Allah
Rəsulunun şübhəli şeylərdən uzaq durma mövzusundakı qətiyyətini
açıq şəkildə göstərir:
Ukbə ibn Haris Əbu İhab ibn Əzizin qızı ilə evlənmişdi. Bir
müddət sonra bir qadın gəldi və:
-Mən Ukbəyə də, evləndiyi qadına da süd vermişəm, -dedi.
Ukbə o qadına:
-Mənə süd verdiyini bilmirəm. Həm də bunu mənə heç deməmisən,- dedi. Sonra da Rəsulullahla məsləhətləşmək üçün Mədinəyə
gəldi. Məsələni Peyğəmbərimizə danışdı. Allah Rəsulu:
-Madam belədir, o qadınla necə evli qala bilərsən?- buyurduqda
Ukbə ilə xanımı ayrıldı və qadın başqasına ərə getdi.(Buxari, Elm, 26)
İslam süd qardaş və ya süd bacıyla evlənməyi, eynilə qan qardaşıyla evlənmək kimi haram saymışdır. Evlənəcək şəxslər məsələdə
çox diqqətli olmalıdırlar. Bu hədis şübhənin insanı daim narahat edəcəyini, belə yaşamaqdansa bu evliliyi bitirib mənəvi rahat qalmağın
daha düzgün olacağını qeyd edir. Bu baxımdan Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- ümmətini haramlardan uzaq tutmaq üçün onlara
şübhəli şeylərdən də çəkinmələrini tövsiyə edir və:
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“Sənə şübhəli gələn şeyi burax, şübhə verməyənə yönəl!” -buyururdu. (Tirmizi, Qiyamət, 60)

Allaha Qulluq
Şübhəli şeylərdən çəkinməyin insanın mənəviyyatına təsirini
göstərən hədis də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir:
“Bir bəndə günaha girmə qorxusuyla, günah təhlükəsi olmayan
bəzi şeylərdən belə uzaq durmadıqca müttəqilərin dərəcəsinə yüksəlməz”. (Tirmizi, Qiyamət, 13)
Bir müsəlmanın hədəfi müttəqi ola bilməkdir, yəni Allaha dərin
hörmət bəsləyən və onun rizasını itirməkdən qorxan kəslərin səviyyəsinə çatmaq və dünyaya əlvida deyib gedəndə də Allah təalanın
rizasını qazanmış olaraq getməkdir. Bu hədəfə çatmaq üçün də bilərərk və ya bilməyərək günah işləyib Allah qatındakı dəyərimi itirərəmmi deyə diqqətli və həssas davranmalıdır. Peyğəmbərimizin
buyurduğu kimi ilk baxışda təhlükəli görünməsə də, günaha girmə
qorxusuyla bəzi hərəkətlərdən uzaq durmalıdır. Bu barədə ən çox
həssas olanlardan biri də həzrəti Əbu Bəkr idi. Həzrəti Aişə “Əbu
Bəkr əs-Siddiqin bir köləsi vardı. Bu kölə qazandığının müəyyən bir
hissəsini Əbu Bəkrə verər, o da bundan istifadə edərdi”. Yenə bir gün
kölə qazandığı bir şeyi gətirdi, Əbu Bəkr də onu yeməyə başladı.
Kölə Əbu Bəkrdən soruşdu:
-Yediyin şeyin nə olduğunu bilirsən?
Əbu Bəkr ondan açıqlamasını istədi:
-De görüm nədir?
Kölə bunları dedi:
-Falçılıqdan başım çıxmadığı halda cahilliyə dövründə falçılıq
edib birini aldatmışdım. Bu gün onunla qarşılaşdıq. O vaxtki işimə
görə bunu verdi.
Bu sözdən sonra Əbu Bəkr barmağını ağzına salıb yediklərinin
hamısını qaytardı. (Buxari, Məlakibul-Ənsar, 26)
Bir mömin haramlardan dəhşətli bir şəkildə qorxar. Özünün və
ailəsinin mədəsinə haram tikə getməsinin böyük günah olduğunu
bilər. Hətta bununla da kifayətlənməyib həzrət Əbu Bəkrin etdiyi
kimi haram olma ehtimalı olan şeylərdən uzaq durar. Çünki o bilir
ki, haram qidayla edilən dualar və ibadətlər qəbul olunmaz.
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Rəşidi Xəlifələrindən ədalətiylə məşhur olan Həzrət Ömər -r.aın bu hərəkəti də mövzuya gözəl bir nümunədir. O, ilk hicrət edən
səhabələrinin hər birinə dörd, oğlu Abdullaha da üç min beş yüz
dirhəm maaş verirdi. Həzrət Ömərdən soruşdular:
-Oğlun da ilk hicrət edənlərdəndir. Onun haqqını niyə az verdin?
Həzrət Ömər bunları dedi:
-Oğlum atasıyla birlikdə hicrət etdi. Ona görə də təkbaşına hicrət
edənlərlə bir tutula bilməz. (Buxari, Mənakibul-Ənsar, 45)
Burada İslamın adil xəlifəsi Həzrət Ömərin dövlət malını paylayanda nə qədər diqqətli hərəkət etdiyini görürük. İlk mühacirlərdən
olmasına baxmayaraq, on bir yaşında ana-atasıyla hicrət etdiyi üçün
öz oğluna beş yüz dirhəm daha az pul verirdi. Belə baxanda başqaları
ilə oğlunu bir tutmalıydı. Çünki onların içində də ana-atasıyla hicrət
edənlər vardı. Ancaq o belə etmədi, şübhəli şeylərdən uzaq durmaq
və ya halal olanların bir qismindən imtina etmək qaydasına uyaraq
oğluna az verdi.
Şübhəli şeylər barəsində həssaslıq, əsrlər boyu Allah dostları
vasitəsilə yaşayıb gəlmişdir. Bu seçkin şəxsiyyətlər sonradan gələnlərə çox gözəl xatirələr qoymuşlar. Bunlardan biri də İmam Əzəm
Əbu Hənifə həzrətləridir.
Əbu Hənifə həzrətləri ticarətlə dolanışığını təmin edən sərvət
sahibi, varlı bir adam idi. Ancaq elmlə məşğul olduğuna görə ticarətlə
bağlı işlərini vəkili vasitəsilə görür, özü də işinin halal dairəsi içində
olub-olmadığına nəzarət edirdi. Bu məsələdə o qədər həssas idi ki,
bir dəfə şəriki Hafs ibn Əbdürrəhmanı parça satmağa göndərmiş və
ona:
-Ey Hafs! Malda bu qüsurlar var. Bunu müştəriyə deməyi unutma
və bu qədər də ucuza sat! -demişdi.
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Hafs da malı imamın dediyi qiymətə satmış, ancaq ondakı qüsurları müştəriyə deməyi unutmuşdu. Vəziyyətdən xəbərdar olan Əbu
Hənifə həzrətləri Hafs bin Əbdürəhmandan:

Allaha Qulluq
-Parçanı alan müştərini tanıyırsanmı?-deyə soruşdu. Hafsın
müştərini tanımadığını deməsindən sonra imam halal qazancının
ləkələnə biləcəyi fikrilə satılan maldan əldə edilən qazancın hamısını
sədəqə verdi. Onun bu təqvası, ticarətinə maddi-mənəvi şəkildə artıqlamasıyla bərəkət oldu. Bir kimsənin təmiz ürəkli, ixlas sahibi və
istiqamət əhli olduğunu başa düşmək üçün onun ibadətlərindən çox
mənəvi səviyyəsinə, halal-haram məsələsinə nə qədər diqqət etdiyinə
və şübhəli şeylərdən uzaq durmadakı səylərinə baxmaq lazımdır.

t
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III. PEYĞƏMBƏRİMİZİN İBADƏT HƏYATI

e: “Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də
aləmlərin Rəbbi Allah üçündür!
əl-Ənam, 6/162

Allaha iman, təzim və məhəbbətdən sonra ən əhəmiyyətli
xüsus ibadətdir. Çünki ibadətlər insanın yaradılışının əsas qayəsidir.
İbadət, qulluq etmək, itaət etmək, boyu əymək mənasına gəlib, geniş
mənada bir insanın Rəbbinin istək və arzularına görə yaşayarkən
etdiyi bütün hərəkətlərini, sözlərini, duyğu və düşüncələrini ehtiva
edir. Aləmlərin Xaliqi qarşısında onun yaradıb ruzisini verdiyi bir
bəndə olma halını ifadə edir. Daha xüsusi mənada isə ibadə, niyyətlə
bağlı olaraq yerinə yetirilməsində savab olan, Haqq təalaya yaxınlıq
ifadə edən və özəl olaraq edilən əməllərdən ibarətdir. Burada daha
çox bu yön üzərində duracağıq. İbadət, Allah təalanın bəndələri
üzərindəki haqqı və bəxş etdiyi nemətlər qarşısında edilməli olan
şükrün ifadəsidir. İbadət və qulluq elmi və qüdrəti bütün kainatı
əhatə etmiş və bəndələrin bütün gizli hallarından xəbərdar olan
Allah təalaya ən yüksək ixlas, təzim, sevgi və hörmət məqsədilə
yerinə yetirilməli olan bir vəzifədir. Bu vəzifə, Allaha qulluğumuzu,
ona olan mütləq itaət və təslimiyyətimizi göstərən zikrlər və xüsusi
hərəkətlərlə icra edilir. İbadətlər insanın kamilliyə çata bilməsi üçün
əməl etməli olduğu qaydalardır. Bu baxımdan ibadətlər insanın öz
mənfəəti üçündür. Çünki ibadət insanları madiyyətə ilişib qalmaqdan
qurtaran, nəzərləri və fikirləri daha yüksək hədəflərə çevirən daha
geniş üfüqlərə aparan bir amildir. Şair də gözəl deyir:
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Allaha Qulluq
Avnıya tərbiyəyi- nəfsin üçündür itaət
Yoxsa Allaha nə itaət, nə ibadət lazım
İbadətin ən üstün mərtəbəsi, hər hansı bir mənfəət niyyətiylə
deyil, Allah təalaya, ancaq onun rizası üçün təzim və ixlas ilə itaət
etməkdir. Bu səbəblə bəndəlikdə mütləq acizlik ilə mütləq qüdrətin
qovuşmasının ilahi iradəsi təcəlla edir. Öz acizliyini hiss etməyən
məğrurlar, heç bir qorxu və nigarançılığı olmayan qafillər və ümidini
tamamilə itirmiş bədbinlər bu şərəfdən məhrumdurlar. İbadət, qəlb və
vicdanımızın zahirimizdəki təzahürü olması səbəbiylə, Rəsulallahsəllallahu əleyhi və səlləm-in öyrətdiyi şəkildə edilsə iman cövhərini
qoruyub qüvvətləndirmədə çox mühüm rol oynayar. Bununla yanaşı, şüurla yerinə yetirilən ibadətlər, əxlaqımızın gözəlləşməsi baxımından da böyük təsirə malikdir.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in ibadət həyatı Kainatın yaradıcısını təfəkkür etməklə başlamış, təslimiyyət, məhəbbət və
həsrətlə yoğrulmuş və min bir gözəlliklə bəzənmişdir. Hira mağarasına çəkildiyi inziva günlərində varlıq və onun mütləq hakimi haqqında təfəkkür edən Rəsuli-Əkrəm, peyğəmbərliklə müşərrəf olduqdan sonra Haqq təalanın ona öyrətdiyi şəkildə ölüm gələnə qədər
qulluğuna davam etmişdir.
A. NAMAZI
“Həqiqətən, namaz (insanıçirkin
və pis əməllərdən çəkindirər”
əl-Ənkəbut, 29.45

1. Dəstəmazı
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- ibadət həyatını təmizlik üzərində qurmuşdur. İnsanın ruhən təmizlənməsində yaxşılıqlara
meyl etməsində və nəfsin ehsan mərtəbəsinə çata bilməsində maddi
təmizliyin də böyük təsiri vardır. Bu mənada Haqq təala:
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“Allah (günahından) tövbə edənləri, (təmiz və) pak olanları
sevər!”buyurur. (əl-Bəqərə, 2/222)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- də:
“Təmizlik imanın yarısıdır” (Müslim, Təharət,1) hədisi ilə bu
həqiqəti ifadə etmişdir. Allah təala uca hüzuruna çıxacaq mömin
bəndələrinin, dəstəmaz alaraq maddi və mənəvi çirklərdən təmizlənmiş olmalarını istəyir.
Bu səbəblə namaz və təvaf kimi ibadətlərdən əvvəl dəstəmaz
almağı bəndələrinə fərz olaraq əmr etmişdir. İslam alimləri fəziləti
və əhəmiyyətinə görə dəstəmazı ayrıca bir ibadət kimi görmüşlər.
Dəstəmazın fəzilətini bəyan edən bir rəvayət belədir:
Ukbə ibn Amir -r.a- nəql edir:
“Dəvələrimizi nöbəylə otarırdıq. Bir gün növbə mənə çatmışdı.
Günün axırında dəvələri otlağa apardım. Qayıdanda Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına gəldim, ayaq üstə camaata
xitab edirdi. Danışıqlarından bu sözləri eşitdim”:
“Düzgün bir şəkildə dəstəmaz alıb sonra iki rükət namaz qılan
və namaza bütün ruhu və mənliyi ilə yönələn hamıya cənnət vacib
olar!”
Bunları eşidəndə “Nə yaxşı!” dedim. Qabağımda dayanan bir
nəfər “Bundan əvvəl dediyi daha yaxşı idi!” dedi. Gördüm ki, bu
adam Ömər ibn Xəttabdır. Sözünə belə davam etdi:
“Sən yeni gəlmisən? Bir az öncə belə demişdi:
“Sizdən kim düzgün bir şəkildə dəstəmaz alıb sonra da “Əşhədü
ən lə iləhə iləllah və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu va Rasuluh”
desə ona cənnətin səkkiz qapısı da açılar. Hansından istəsə oradan
cənnətə girər”. (Müslim, Təharət, 17) ”
Dəstəmazın fəzilətindən bəhs edən digər bir hadisəni də Əbu
Hureyrə -r.a- nəql edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-bir
gün qəbiristanlığa gəldi və:
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-Allahın salamı üzərinizə olsun, ey möminlər diyarının sakinləri.
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İnşallah bir gün biz də sizin yanınıza gələcəyik. Qardaşlarımızı
görməyi nə qədər də çox istədim! Onlar üçün nə qədər darıxdım!”buyurdu.
Əshab:
-Biz sənin qardaşların deyilik, ya Rəsulullah?- dedi.
Peyğəmbərimiz:
“-Siz mənim əshabımsınız. Qardaşlarımız isə hələ dünyaya gəlməyənlərdir” -buyurdu.
Əshab - radiyallahu anhun əcməin:
-Ümmətinizdən hələ dünyaya gəlməyənləri necə tanıyarsız, ey
Allahın Rəsulu, - deyəndə:
“-Bir adam təsəvvür edin ki, üzü ağ olan bir atı var. O adam
atını hamısı qara rəngdə olan at ilxısı üstündə tanımazmı?” -deyə
soruşdu.
Əshab:
-Bəli, tanıyar, ya Rəsulallah!-dedi.
Sonra Peyğəmbərimiz buyurdu:
“-Bax, onlar da dəstəmaz aldığı üzvləri ağappaq olaraq gələcəklər. Mən əvvəlcədən gedib hovuzumun başında onlara su vermək
üçün gözləyəcəyəm...” (Müslim, Təharət, 39)
Müsəlman onu digərlərindən fərqləndirən vəsfi təmizlik olduğu
üçün qiyamət günündə də dəstəmaz aldığı üzvləri nur saçacaq və
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in ümməti olduqları bu xüsusiyyətlərindən aydın olacaq. Bunu bilən möminlər dəstəmazı ən
gözəlşəkildə almağa və mümkün olduğu qədər çox yeri islatmağa
çalışmışlar. Təbiindən Əbu Hazim Əbu Hureyrə -r.a-ı dəstəmaz alarkən görmüş, o da qollarını qoltuğunun altına qədər yuyurmuş.
-Ey Əbu Hureyrə, bu necə dəstəmaz almaqdır? -deyə soruşmuş.
Əbu Hureyrə də:
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-Ey Bəni Fərrux! Siz buradaydınız? Burada olduğunuzu
bilsəydim belə dəstəmaz almazdım, - dedikdən sonra davam
etmişdir:
-Mən dostum Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-dən belə
eşitdim: “Qiyamət günü mömin dəstəmaz suyunun dəydiyi yerlərə
qədər nur içində olar.”(Müslim, Təharət, 40)
Dəstəmaz yalnız ibadət üçün alınmamalıdır. İslam ibadət xaricindəki vaxtlarda da həmişə dstəmaz almağa təşviq etmişdir. Ancaq
bunu daim etmək və hər anı təmiz bir şəkildə yaşaya bilmək hər adamın edə biləcəyi bir iş deyil. Bunu ancaq dəstəmazlı olmanın faydalarını və əhəmiyyətini bilən kəslər bacara bilər. Buna görə daim
təmiz olmaq imanın bir əlaməti kimi qiymətləndirilmiş və hədisişərifdə “Ancaq mömin kimsə daim dəstəmazlı olar” buyurulmuşdur.
(Muvatta, Təharət,6)

Belə ki, bu mövzuda sevimli Peyğəmbərimizin həyatında canlı
misallar vardır. Əbu Cuheym -r.a-ın nəql etdiyinə görə Allah Rəsulu
Cəməl quyusu tərəfindən gələndə bir nəfərə rast gəlmişdi. Həmin
adam ona salam verdi, ancaq Peyşəmbərimiz salamını almadı. O saat
bir divarın yanına gedib üzünü və əllərini məsh edərək təyəmmüm
etdi, sonra salamı aldı. (Buxari, Təyəmmüm, 3)
İbn Abbas -r.a-belə nəql edir. “Rəsuli-Əkrəm ayaqyolundan çıxar, əvvəl suyla əllərini yuyar, sonra onunla yüngülcə dəstəmaz alardı. Ona:”
-Ey Allahın Rəsulu, suya yaxınsınız! Niyə belə edirsiniz?- dedim.
Peyğəmbərimiz belə cavab verdi:
“-Haradan bilirəm, bəlkə ona çatmadan (ruhumu təslim etdim).”
(İbn Hənbəl, I, 288)

Yenə Peyğəmbərimiz, qüsl almalı olduğu vaxtlarda da, qüsl alana
qədər dəstəmazsız olduğu üşün əllərini divara vurub təyəmmüm
edərdi. (Heysəmi, I, 264)
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Allah Rəsulunun bu tətbiqləri və təşviqləri nəticəsində əksər
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möminlər, dəstəmazları pozulanda dərhal yenidən almağı və ya dəstəmazları olanda belə üstündən bir az vaxt keçəndə onu təzələməyi özlərinə adət etmişlər. Belə ki, şanlı əcdadımızın mübarək simalarından II Əbdülhəmid Xanın yastığının altında kərpic olduğu, yuxudan duranda əl-üzünü yuyana qədər belə dəstəmazsız gəzməmək
üçün təyəmmüm etdiyini qızı nəql etmişdir.
Rəsulallah -səllallahu əleyhi və səlləm- bunu təşviq etmək
üçün dəstəmazı olduğu halda təzələmək niyyətiylə alan möminləri
müjdələyərək, “Kim dəstəmazlı olduğu halda yenidən dəstəmaz
alarsa, Allah təala buna görə ona bunun on misli savab yazar”
buyurmuşdur. (Tirmizi, Təharət, 44)
Dəstəmazın fəziləti ilə əlaqədar bir çox hədisi-şərif var. Bunların
hamısını qeyd etmək mümkün olmadığından, dəstəmazı hikmət
və fəzilət ilə bir yerdə izahedən son bir hədisi-şərifə daha bir yer
verək.
“Sizdən kim dəstəmaz suyunu hazırlayaraq, ağzına və burnuna
su çəkib bunları təmizləsə, mütləq ağzından, üzündən, burnundan
xətaları tökülər. Sonra Allahın əmr etdiyi şəkildə üzünü yusa, üzü
ilə işlədiyi günahlar saqqalının uclarından su ilə birlikdə tökülər.
Sonra dirsəklərə qədər əllərini yuduqda günahları su ilə birlikdə
barmaqlarından tökülüb gedər. Sonra başını məsh etdikdə başının
günahları saçının ucundan axıb gedər. Arxasınca ayaqlarını topuqlarına qədər yusa ayaqlarının günahları barmaq uclarından su iləbirlikdə axıb gedər. Daha sonra qalxıb namaz qılar, Allaha həmd
səna edər, Ona layiqincə təzimini göstərər və qəlbindən Allahdan
başqasının (qorxu və məhəbbətini) çıxarsa anasından doğulduğu
günkü kimi bütün günahlarından təmizlənər.” (Müslim, Müsafirin, 294)
Bu hədisi-şərifdə qulaqları və boynu məsh etmək keçmir. Ancaq
fiqh kitablarımızda bəzi dəlillərə istinad edərək, başı məsh etdikdən
sonra içdən və bayırdan qulaqların, daha sonra da üç barmağın arxası
ilə boyun məsh edilməsi sünnədəndir deyilir.
İnsan, Allaha tam olaraq yönəlmədikcə, nəfsinin tərbiyəsi və
qəlbinin saflaşdırılmasıüçün bütün səylərini göstərmədikcə həqiqi
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təmizlik əldə olunmaz. Buna görə dəstəmaz üçün bir sıra dua və
zikrlər tövsiyə edilmiş və nəfsin dərinliklərində təsirini göstərən daxili
təmizliyin əldə olunması da bunların oxunmasına bağlanmışdır. Bu
səbəblə dəstəmaz alanda zahirə fikir verib təmizlənməklə bərabər, hər
bir əzanı yuyarkən qeyd olunan duaları oxuyaraq mənən də təmizlənməyə niyyət etmək lazımdır. Mənəvi rahatlıq gətirən dəstəmaz,
ancaq bu dua və zikrlərin oxunması ilə alına bilər.
Rəsulullahın üzərində durduğu digər bir mövzu da misvaq işlətməkdir. Sevigili Peyğəmbərimiz özü bundan istifadə etməklə yanaşı,
xüsusilə dəstəmaz alanda misvaqdan istifadə etməyə daha çox önəm
vermiş və təkidlə buna təşviq etmişdir.”Əgər bilsəydim ki, ümmətimə
çətin olmayacaq, hər namazdan əvvəl misvaqdan istifadə etmələrini
əmr edərdim” buyurmuşdur. (Buxari, Cuma, 8). Digər bir hədisində də
“Misvaq ağız üçün təmizlik, Rəbbin rizasını qazanmaq üçün də bir
vasitədir”. (Nəsai,Təharət, 5) buyuraraq misvaqa bu qədər əhəmiyyət
verməyin hikmətini qeyd etmişdir.
2. Namazı
Namaz, Allaha qulluğun ən kamil və ən gözəl ifadəsidir. İbadətlərin ən mühümü və isanlığa ən çox faydası olandır. Buna görə Allah
təala dəfələrlə onun fəzilətindən bəhs etmiş və onu dinin ən böyük
rəmzi etmişdir. Peyğəmbərimiz də ilahi vəhyin işığında sözləri və
davranışlarıyla namazların vaxtlarını, şərtlərini, rüknlərini, ədəblərini, rüsxətlərini və nafilələrini ən incə təfərrüatına qədər bizə göstərmişdir.
Namaz, qulluğun üç əsasını ehtiva edir:
-Allah təalanın cəlal və əzəmətini təfəkkür edərək qəlbin xüsusilə
dolması;
-Dilin bu əzəmət və xüsusunu ən açıq sözlərlə ifadə etməsi;
-Əzaların qəlbdəki xüşuya uyğun hərəkətlərinin olması, qiyam
ilə ilahi hüzurda
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təzimlə dayanması, rükü edib səcdəyə getməsidir. Bu başda qəlb
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və dil olmaqla bütün əzalarbir-birilə ahəng içində Allaha hörmət və
təslimiyyətlərini ifadə edirlər. Şair bunu belə dilə gətirir:
Üç şey var ki, mənə olan nemətləri sizə sayar
Əlim, dilim və gizli qəlbim ...
Allah təalaya hörmət və qulluğun zirvəsi olan namazı, ən kamil
formada yenə Onun Həbibi yerinə yetirmişdir. Əshab və ümmətinə də
“Namazı mənim qıldığım kimi qılın” buyuraraq (Buxari, Azan, 18) ona
tabe olmağı əmr etmişdir. Bu səbəblə hər şeydən əvvəl Rəsulullahın
namaza nə qədər əhəmiyyət verdiyini və onu necə qıldığını bilmək
lazımdır.
Sevgili Peyğəmbərimizin namazı belə idi:
Peyğəmbərimiz namaz qılanda qibləyə dönər, ayaq üstə əllərini qulaqlarının yumşaq yerinə qədər qaldırıb. “Allahu əkbər” deyərək təkbir gətirərdi. Sağ əlini sol əlinin üstünə qoyub
göbəyinin altında saxlayar və “Subhanəkə” duasını oxuyardı.
Sonra bəsmələ çəkib Fatiha surəsini oxuyar, axırda da astaca
“Amin”deyər, müsəlmanlara “Siz də “amin” deyin!” buyurardı.
Peyğəmbər -əleyhi-salatu vəsəlləm- zammi-surədən sonra
“Allahu əkbər” deyib təkbir gətirər, belini çox əymədən rükuya
gedər, əlləriylə diz qapaqlarını tutar, üç dəfə “Subhanə RabbiyəlAzim” deyərdi. “Səmiallahu liməl hamidəh” deyərək dikələndə
“Rabbənə ləkəl hamd” deyər, “Allahu əkbər” deyərək səcdəyə
gedərdi. Səcdəyə gedəndə qollarını nə yerə qoyar, nə də böyrünə
yapışdırardı. Ayaqlarını dik tutar və barmaqları da qibləyə baxardı. Alnı, burnu, əlləri,dizləri və ayaq ucları yerdə olaraq səcdə
edərdi. Səcdədə üç dəfə “Subhanə Rabbiyəl -ala” deyərdi.
“Allahu əkbər” deyərək səcdədən başını qaldırar, yenidən
“Allahu əkbər” deyib ikinci səcdəyə gedər, üç dəfə “Subhanə
Rabbiyəl -ala” dedikdən sonra “Allahu əkbər” deyib ikinci rükətə qalxardı. O rükəti də eyni şəkildə qıldıqdan sonra sağ ayağını dik tutub sağ ayağını dik tutub, sol ayağını bükərək üstündə
oturar, əllərini dizlərinin üstünə qoyar, Tahiyyat, Salli və Bərik
dualarını oxuyar, bunun ardından da möminlərə istədikləri duanı
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oxuya biləcəklərini deyərdi. Başını əvvəl sağa, sonra sola çevirib
“əs-Salamu aleykum və rahmətullah” deyib salam verərdi. Daha
sonra bu gün məscidlərdə müəzzinlərin oxuduqları duaları oxuyardı.
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-in rükusu, səcdələri,
iki səcdə arasındakı oturuşu və rükudan qalxanda durması, demək
olar ki, bərabər idi. Rəsuli Əkrəm sübh namazında Fatihadan sonra
daha çox Təkvir, Qaf Vaqiə və ya Yasin surələrini oxuyardı. Cümə
günü sübh namazında isə Səcdə ilə İnsan surələrini oxuyardı. Sübh
namazının birinci rükətində uzun, ikinci rükətində isə qısa oxuyardı.
Zöhr və əsr namazlarında Leyl, Buruc, Tariq, Asr kimi surələri oxuyardı. Şam namazında isə Tur və Mürsələt surələrini oxuduğu olurdu.
Hətta qıldırdığı son şam namazında Mürsələti oxumuşdu.
Abdullah ibn Abbas bir gün şam namazında Mürsələt surəsini
oxuyunca anası Ümmül-Fadl, “Balacan! Vallah bu surəni oxumaqla
ürəyimdəki Rəsulullah həsrətini təzələdin. Çünki bu, ən son qıldırdığı
şam namazında Rəsulullahdan eşitdiyim surədir” demişdir. (Buxari,
Azan, 98)

Kainatın Fəxri Peyğəmbərimiz şam namazının birinci rükətində
Kafirun, ikincisində İxlas surələrini də oxuyardı. İşa namazında isə
Duha, Tin, Münafiqun, Alə, Leyl, Ələq və başqa surələri oxuyardı.
Bir dəfə İşa namazında İnşiqaq surəsini oxuyub səcdə gələndə səcdə
etmişdi.
Vitr namazının birinci rükətində Alə, ikincisində İxlas surələrini
oxuyardı. Salam verəndə də üç dəfə “Subhanəl-Məlikil-Quddus” deyərvə üçüncüsündə səsini qaldırıb uzadardı. (M.Asim, Köksal, VI-II, 9397)

a) Namaza verdiyi əhəmiyyət
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Peyğəmbərimizin “gözümün nuru” deyə vəsfləndirdiyi namaz,
onun həyatının əsası olmuşdur. Fərz namazlardan başqa fürsət
tapdıqca nafilə namaz qılar, hər hansı bir səbəblə sevinsə dərhal şükür
üçün namaza tələsər, kədərlənsə yenə də namaza qaçardı. (Əbu Davud,

Allaha Qulluq
Salat, 312). Namazda heç vaxt güzəştə getməmişdir. Təzə müsəlman
olanlardan namaz barəsində həvəssiz onlara icazə verməmiş və
namazsız bir dinin olmayacağını ifadə etmişdir. Bununla bağlı aşağıdakı rəvayət diqqəti cəlb edir:

Sakif heyəti onlardan öşür alınmamasını, cihada çağırılmalarını
və namazın onlara fərz qıılınmamasını Allaha Rəsulunun qarşısında
şərt qoymuşdular. Buna cavab olaraq Allah Rəsulu belə buyurdu:
“Sizdən öşür alınmasın, cihada da çağrılmayınş Amma rükusuz
(namazsız) bir dində xeyir yoxdur.” (Əbu Davud, Xərac, 25-26)
Allah təala bəndələrinə merac olaraq hədiyyə etdiyi namaza o
qədər önəm verir ki, müharibələrdə belə əsgərlərin camaatla namaz
qılmalarını əmr etmiş və necə qılacaqlarını məhz özü öyrətmişdir.
Əbu Hureyrə -r.a- belə nəql edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir səfərdə Dacnan ilə
Urfan arasında gecələmişdi. Müşriklər:-Onların bir namazı vardır
ki, onlar üçün atalarından və övladlarından daha qiymətlidir. Bu
namaz əsr namazıdır. Hazırlanın və onlara hücum edin!- dedilər.
Bu səbəblə Cəbrayıl -səllallahu əleyhi və səlləm- Rəsulullaha
gəlib müharibədə namazın necə qılınacağını tərif etdi:13 (Nisa , 4102;
Tirmizi, Təfsir, 4\21)

Yəni şərait necə olursa-olsun müsəlmanlar namazı sonraya saxlaya, hətta camaatla qılmağı tərk edə bilməzlər. Çünki Qurani-Kərim
möminin güc-qüvvəyə sahib olduğu vaxtlarda belə namazı düzgün
şəkildə qıldığını bizə bildirir.
“O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək (onlara
bir yer versək), namaz qılar, zəkat verər, (insanlara) yaxşı işlər
görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu (nəticəsi) Allaha aiddir. (Allah qiyamət günü əməllərinə müvafiq olaraq mö’minlərə mükafat, kafirlərə isə cəza
verəcəkdir).” (Həcc,22\41)
13. Bir dəfə Rəsulullah yemək yeyərkən azan oxunmuş və namaza çağrılmışdı. Dərhal ayağa
qalxıb yeməyi buraxaraq namaza getmişdir. (Buxari, Azan,43) Haqq təalanın namaz əmrinin
tətbiqinə verdiyi önəmə görə, yeməyini buraxmış və daha sonra da qıla biləcəyi namaz kimi
qılmışdır.
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Üsveyi-Həsənə 1
Beləcə, Haqq təala bizə cihad və var dövlətin bir vasitə, namazın
isə qulluğun ən böyük qayəsi olduğunu bildirir. Bu müqəddəs qayə
üçün mömin hər çətinliyə sinə gərməlidir. Əbud-Dərda -r.a- nəql
edir: Dostum -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə bunu vəsiyyət etdi:
“Bədənin parçalara ayrılsa, odlara atılsan belə əsla heç nəyi Allaha
şərik qoşma! Heç bir namazı da tərk etmə, kim namazı bilə-bilə tərk
etsə, o, Allahın himayəsindən, onu hifz etməsindən uzaq düşər...”
(İbn Macə, Fitən, 23)

Rəsulullah müharibədə fərz olan namazı qıldırmaqla kifayətlənməz, gecələri səhərə qədər ilahi hüzurda dayanardı. Belə ki, ƏliKərəmallahu vəchəh Bədr müharibəsindən bəhs edəndə deyir: “Bədr
günü aramızda Mikdaddan başqa atlı yox idi. Yaxşı yadımdadır, o
vaxt Allah Rəsulundan başqa hamımız yatmışdıq. Rəsulullah isə səhərə qədər bir ağacın altında namaz qılıb ağlamışdı” (İbn Huzeymə, II,
52)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in Allah təalaya olan
məhəbbət və bağlılığı o dərəcəyə çatmışdı ki, dünyada ancaq Uca
Rəbbinə ibadət etməklə rahatlıq tapırdı. Dünyəvi məşğuliyyətləri
arasında ürəyi sıxıldığı vaxt “Ey Bilal! Ürəyimizi aç!” buyuraraq
azan və namaza tələsmiş, namaz vaxtı gələndə də hər şeyi bir yana
qoyub Rəbbinə yönəlmişdir9. Ömrü boyu namazlarını vaxtı girən
kimi qılmışdır. Belə ki, o harada olursa-olsun, vaxtı girən kimi namaz qılmağı çox xoşlayardı (Buxari, Salat, 48). Çünki Haqq Təala namaza ağır-ağır durmağın və vaxtını gecikdirməyin münafiqlərin
vəsflərindən olduğunu beləbəyan edir:
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“(Ya Rəsulum!) Sən (əsgərlərin) içərisində olub onlara namaz
qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə sailahlarını (özlərilə) götürsünlər. (Namazlarını qılıb) səcdə edən kimi sizin arxanıza
(düşmənin önünə) keçsinlər. (Və ya onlar namaz qılanda digər
dəstə arxalarında olsun). Sonra (namaz qılmamış) o biri dəstə
öz ehtiyat vasitələrini və silahlarını götürərək gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın! Kafirlər istərdilər ki, sizin silahlarınızdan
və mallarınızdan heç bir xəbəriniz olmayaydı və onlar da
sizin üzərinizə birdəfəlik (qəfil bir hücumla) basqın edəydilər.

Allaha Qulluq
Yağışdan əziyyət çəkdiyiniz, yaxud xəstə olduğunuz zaman silahlarınızı (namaz vaxtı) yerə qoymaq sizə günah deyildir, lakin
ehtiyatınızı gözləyin! Şübhəsiz ki, Allah kafirlər üçün alçaldıcı
əzab hazırlamışdır!” (ən-Nisa, 4, 142)
“Vay halına o namaz qılanların ki, Onlar öz namazlarından
qafildirlər (səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlıvaxtında qılmazlar);” (əl-Maun, 107, 4-5)
Almalılı, bu ayənin təfsirində belə deyir:
-Onlar namazın əhəmiyyətindən bixəbər olub, onu lazımi ciddiyyətdə bir vəzifə kimi yerinə yetirməzlər.
- Qılıb-qılmadıqlarına fikir verməzlər.
-Vaxtına diqqət etməzlər, vaxtın keçib-keçmədiyinə fikir vermədən təxirə salarlar.
- Namazı buraxanda, bu onlara təsir etməz.
-Qılanda da Allah üçün təmiz niyyətlə qılmayıb dünyəvi məqsədlər üçün qılarlar. Hamının yanında qıldıqları halda, tək olanda
qılmazlar, qılanda d Haqqın hzurunda durmuş kimi xüşu və təzimlə
deyil, yalnız oturub-durmadan ibarət bir riyakarlıqla qılarlar”. (Haqq
Dini Quran Dili, IX, 6168) Qılana “Vay halına!” deyən Uca Rəbbimiz,
görəsən qılmayana nə deyər?!
Bu səbəblə Allah Rəsulu , namazı vaxtından sonraya buraxmağa
yaxşı baxmamış:
“Namazın girdiyi vaxtda Allahın rizası, son vaxtında da bağışlamağı vardır. Laqeydlik edib axıra saxlayanları da mərhəməti ilə
bağışlayar.”
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- axırıncı xəstəliyinin ən
şiddətli anlarında belə nanazını keçirməmişdir. Bu xəstəliyi o qədər çox ağırlaşmışdı ki, gücdən-qüvvədən düşmüşdü. Buna baxmayaraq, günorta və əsr vaxtında iki nəfərin köməyi ilə otağından
çüxaraq mıscidə gəldi və namazını camaatla qıldı. Ölüm ağrıları ilə
qıvranmağına rəğmən, ümmətini ən çox istifadə edəcəyi məsələləri
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yada saldı və son sözləri “Namaz! Namaz! Sahib olduqlarınız (qullar,
qadınlar və uşaqlar) haqqında Allahdan qorxun!” oldu. (Əbu Davud,
Ədəb, 133)

Həyatını İslamı ən gözəl şəkildə təbliğ etməyə və əshabını ilahi
bir tərbiyə ilə yetişdirməyə həsr etmiş Həbibullah, mənəvi rahatlığın,
mənəvi namazın hamı tərəfindən ən gözəl şəkildə qılınmağını istəyəcəkdi. Mutəyə getmək üçün hazırlaşan Abdullah ibn Rəvaha , gül
üzünə həsrət qalacığı Peyğəmbərin yanına gedib vidalaşdıqdan sonra:
-Ya Rəsulallah! Mənə əzbərləyəcəyim və heç yadımdan çıxarmayacağım bir şey tövsiyə et, -demişdi. Peyğəmbərimiz də ona:
- Sən sabah Allaha çox az səcdə edilən bir ölkəyə gedəcəksən.
Orada namaz və səcdələri çoxalt, - buyurdu. (Vaqidi, II, 758)
Sevgili Peyğəmbərimiz möminlərinkiçik yaşlardan namaza
alışdırılmaları üzərində xüsusilə durardı. Uşaq yeddi yaşına gələndə
ona namaz qıldırmalarını, on yaşına gələndə isı namaza daha ciddi
yanaşmalarını istəyiədi. Çünki Allah zul-cəlal belə əmr etmişdi:
“Əhlinə (əhli-beytə və ümmətinə) namaz qılmağı əmr et, özün
də ona (namaza) səbirlə davam et (yaxud məişət çətinliklərinə
döz). Biz səndən ruzi istəmirik, (əksinə) sənə ruzi verən Bizik.
(Gözəl) aqibət təqva sahiblərinindir (müttəqilərindir)!” (Taha,
20/132)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in u həssaslığını yaxşı
dərk edən müsəlmanlar, tarix boyunca namaza ayrı dəyər vermişlər.
Özlərini Peyğəmbərimizin izində getməyə həsr etmiş Osmanlı
sultanlarından VI Mehmed Rəşad sarayından xanəgahlığın uşqlarını
yetişdirmək üçün “muallimeyi-səlatın” (sultan müəllimi) təyin etdiyi
Sadiyə xanıma birinci bunu əmr etmişdi:
“Namaz qılmayanlara, oruc tutmayanlara yedirtdiyim duz-çörəyi haram edirəm. Bu iradəm müəllimə tərəfindən tələbə şahzadə və
xanım sultanlara deyilsin.” (Safiyə Ünüvar, Saray Xatirələrim, s.21)
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Nə böyük bir həssaslıq, nə dərin bir anlayış...

Allaha Qulluq
b. Namazındakı Xüşu və Mənənvi
Rahatlıq Namaza bu qədər önəm verən Rəsulullah onu dərin bir
məhəbbət və vəcd ilə qılardı. Rəbbinin hüzurunda olduğu şüuru ilə
bundan irəli gələn təzim və qorxu ilə qılardı. Bir kimsə çox sevdiyi
insanlarla görüşəndə necə sevinc hissi keçirirsə Allah Rəsulu da
namaza duracağı və Allahın hüzuruna çıxacağı vaxt bu sevinc
hissinin yüz qat artığını keçirirdi.
Sevgili Peyğəmbərimiz, namazda Rəbbinə qarşı xüşu və təvazönün zirvəsinə yüksələr və Ona yalvarıb-yaxarmaqdan ayrı qulluq
zövqü alardı.
Namazın ən mühüm xüşularından biri olan xüşu, qəlbin Allah
qorxusuyla dolu, əzaların isə sakit və rhat olması deməkdirş Namaz üçün bütün xeyirləri cəmləşdirmək, Allahdan başqasından üz
çevirmək, gözü namaz qılınan yerdən çəkməmək, ora-bura dönməmək və lazımsız işlərdən uzaq durmaqdır.
Abdullah ibn Şihhir -r.a- Peyğəmbərimizin xüşusu haqqında
belə deyir:
“Bir dəfə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına getdim. Namaz qılır və ağlamaqdan sinəsindən qaynayan qazandan gələn səs kimi səslər gəlirdi” (Əbu Davud, 158)
İnsanın bədəni, ağlı və ürəyilə xüşu içində qıldığı və özünü
tamamən Allaha təslim etdiyi namaz, məhəbbətullaha nail olmaq və
Onun sonsuz mərhəmətinə layiq olmaq üçün mühüm bir səbəbdir.
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- namzın böyük bir xüşu
və hörmətlə, yalvarıb-yaxararaq qılınmalı olduğunu belə ifadə etmişdi:
“Namaz iki - iki qılınır. Hər iki rükətdən bir təşəhhüd var. Namaz,
xüşu duymaq, təvazö və acizliyi izhar etməkdir. (bitirəndə də) əllərini
içi üzünə tərəf Uca Rəbbinə qaldırır və Ya Rəbb! Ya Rəbb! Deyə
yalvarırsan. Kim bun etməsə namazı tam deyil.” (Tirmizi, Salat, 166)
Yəni namaz bəndənin Yaradanı qarşısında acizlik və zəifliyini dərk
edərək ehtiyacını bildirməli və ürəkdən gələn fəryadlarla yalvarıb
yaxarmasıdır.
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Peyğəmbərimiz camaata namaz qıldıranda, arxasında yaşlıların,
xəstələrin, işləyənlərin ola biləcəyini düşünüb namazı lazım olduğundan çox uzatmazdı. Hətta bir uşağın ağladığını eşidəndə, o uşağın anasının camaatın içində ola biləcəyini düşünüb namazı tez
qurtarardı. Ancaq gecə təhəccüd namazı qılanda, istədiyi qədər
uzadardı. Belə ki, Peyğəmbərimiz, qiyamı uzun çəkən namazların
daha fəzilətli olduğunu deyərdi. (Müslim, Müsafirin, 165) Dolayısı ilə
Peyğəmbərimiz, nafilə qıldığı namazları istədiyi qədər uzadır və
Allah təala ilə birlikdə olmağından hədsiz zövq alardı. Belə bir nafilə
namaz qılan Peyğəmbərimizə tabe olan Əbu Hureyrə -r.a- belə nəql
edir:
“Bir gecə Allah Rəsulu ilə birlikdə namaza durdum. Bəqərə
surəsini oxumağa başladı. Mən “Yüzüncü ayəyə gələndə rükuya
gedər” deyə ürəyimdən keçirtdim. Yüzüncü ayəyə gələndə sonra
da oxumağa davam etdi. Yəqin bu surə ilə iki rükət qılacaq.”- deyə
düşündüm. Oxumağa davam etdi. “Surəni bitirib rükuya gedər”
dedim. Ancaq yenə bitirmədi, Nisə surəsini oxumağa başladı. Onu
qurtaranda da Ali-İmran surəsinə başladı. Ağır-ağır oxuyur, təsbeh
ayələri gələndə “sübhanallah” deyir, dua ayəsi gələndə dua edir,
istişarə ayəsi gələndə də Allaha sığınırdı. Sonra rükuya getdi. “Subhanə Rabbiyəl-Azim” deməyə başladı. Rükusu da qiyamı qədər davam etdi. Sonra “Səmiallahu limən hamidəh. Rabbənə ləkəl-hamd”
deyərək qalxdı. Rükuda durduğu müddətə yaxın qiyamda dayandı.
Sonra səcdəyə getdi. Səcdədə “Subhanə Rabbiyəl-Ala” deyirdi.
Səcdəsi də qiyamına yaxın uzunluqda idi”. (Müslim, Musafirun, 203)
Namaz, dünyəvi şeylərdən uzaqlaşıb Allaha yaxınlaşmaq, bir
növ mələkləşməkdir. Bir hal, ancaq namazda daim olmaqla və qəlbi
yumşaltmaq lazımdır. Edilən hərəkətlər nəticəsində insanın üstündəki ağırlıq götürülər və namaz artıq asanlıqla qılınar. Beləcə namazın xaricindəki vaxtlarda da eyni xüşu və mənəvi rahatlığı davam
etdirmək mümkün olar.
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Namazın təsirini bütün zaman dilimlərinə yaymaq bir möminin
edə biləcəyi ən faydalı əməllərdən biridir. Haqq təala möminləri
mədh (tərif) edərkən onların bu vəsflərindən bəhs edir:

Allaha Qulluq
“O kəslər ki, daim namaz qılarlar” (əl-Məaric, 70/23)
Mövlana q.s. insanı Allaha yaxınlaşdıracaq namazın gerçək halını və bu duyğuları başqa vaxtlarda da qoruyub saxlaya bilənləri
belə tərənnüm edir:
“Bizə düz yolu göstərən, bizi pisliklərdən qoruyan namaz, beş
vaxtda qılınar. Halbuki aşiqlər daim namazdadırlar! Qəlblərindəki
o məhəbbət, başlarındakı ilahi sevgi nə beş vaxtda yatışar, nə də
beşyüz min vaxtda keçib gedər! “Məni az ziyarət!” sözü aşiqlərə
görə deyil. Həqiqi aşiqlərin canı olduqca susuzdur! “Məni az ziyarət
et!” sözü balıqlara uyğundurmu? Onlar dəniz olmasa yaşaya bilərmi?
Bir dənizin suyu çox qorxuludur, amma balıqların sərxoşluğuna görə
bir qurtumdur! Bir an ayrı qalmaq aşiqə bir il kimi gələr.” (Məsnəvi,
beyt: 2669-74)

Məhəmməd Parsa həzrətləri, Haqq aşiqlərinin namaza verdikləri
əhəmiyyəti belə tərənnüm edir: “Zikr nuruyla bəzənən son mərhələdəki mürid üçün ən fəzilətli zikr və ən kamil əməl namazdır. Çünki
namaz bütün ibadətləri ehtiva edən ən mükəmməl ibadətdir”.
c. Namazın mükafatı
Rəsulullah namaza çox böyük dəyər vermiş və onu ən xeyirli
əməl adlandırmışdır. Bir hədisi-şərifdə:
“Düz yolda olun. (Bunun savabını) siz təqdir edib qavraya bilməzsiniz. Bunu bilin ki, ən xeyirli əmliniz namazdır...” -buyuraraq
(Muvatta, Təharət, 6) namazın mömin üçün nə qədər qiymətli olduğunu
göstərmişdir.
Haqq təala da bu ən xeyirli əmələ qat-qat artıq əcir (savab) verəcəyini bildirmişdir. Həzrət Ənəs -r.a- nəql edir: “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ə Meraca çıxdığı gecə əlli vaxtda namaz fərz
qılındı. Sonra bu azaldılaraq beşə endirildi. Sonra da Allah belə xitab
etdi:
“Ey Məhəmməd! Artıq dərgahımda (qəti hökm verildi), bu soz
dəyişdirilməz. Beş vaxtda qıldığın namaz (Rəbbinin lütfü ilə on misli
qəbul edilib) sənin üçün əlli vaxt sayılacaqdır” (Müslim, İman, 259)
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Allah təalanın namaza olan iltifaqı, ona daha çox əhəmiyyət
verməyi vacib edir. Bu səbəblə qılınacaq hər rükətin insan üçün çox
böyük dəyəri vardır. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- bu
həqiqəti bir hadisədə çox gözəl bir şəkildə açıqlayır. Əbu Hureyrə
-r.a- nəql edir:
“Rəsulullahın sağlığında Kudaa qəbiləsinin Bəliyy boyuna mənsub iki şəxs bir yerdə İslamı qəbul etmişdilər. Sonra biri şəhid olmuş,
digəri də bir il yaşayıb ölmüşdü. Talha ibn Ubeydullah “Yuxumda
bir il sonra ölənin şəhid düşəndən əvvəl cənnətə girdiyini gördüm
və təəccübləndim!” deyə yuxusunu danışdı. Səhər olunca Talhanın
yuxusunu Peyğəmbərimizə danışdılar. Yuxuya qulaq asan Allah Rəsulu başda namaz olmaqla bütün ibadətlərin mükafatını göstərən bu
cavabı verdi:
“O, şəhid olan qardaşından sonra Ramazan orucu tutmadımı,
bir ildə altı min qədər rükət namaz qılmadımı?” (Elə isə ikisinin
arasında əlbəttə bu qədər fərq olacaq!) (İbn Hənbəl, II, 333)
İslamın ən mühüm ibadəti olan namaz, sahibini böyük mükafatlara nail etdiyi kimi, onu bütün pisliklərdən də qoruyur. Uca Rəbbimiz:
“Ya Rəsulum!) Quranda sənə vəhy olunanı oxu və (vaxtı-vaxtında) namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək (Allahın calalını və əzəmətini
həmişə, hər yerdə yada salmaq), şübhəsiz ki, (savab etibarilə
bütün başqa ibadətlərdən) daha böyükdür. Allah nə etdiklərinizi
(bütün yaxşı və pis əməllərinizi) bilir!”buyurmaqdadır. (əl-Ənkəbut,
29\45)

Çünki namaz səadət üçün gərəkli olan təmizlik və xüşunu özündə
birləşdirməkdə və insanı mənəviyyat aləminə yüksəltməkdədir. İnsan, gözəl bir xüsusiyyət qazananda, onun ziddinin əleyhinə olur və
ondan uzaqlaşır.
Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əshabı ilə birlikdə məsciddə namaz vaxtını gözləyərkən, biri ayağa durdu və:
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-Ya Rəsulallah! Mən bir günah işlədim,-dedi.

Allaha Qulluq
Rəsulu-Əkrəm ona cavab vermədi. Namaz qurtardıqdan sonra
həmin şəxs qalxıb sözünü təkrarladı. Peyğəmbərimiz ondan:
-Sən bu namazı bizimlə birlikdə qılmadın? Onun üçün layiqincə
dəstəmaz almadın? -deyə soruşdu.
O da:
-

Bəli, ya Rəsulallah!-dedi.

Kainatın Fəxri bu dəfə buyurdu:
-Bax, o namaz, işlədiyin günaha kəffarə olar! (Xeysəmi, I, 301)
Mövlana -q.s.- nə gözəl deyir:
“O kərəm sahibi Allah, namazda gizlənmişdir. Qəlbən namaz
qılan və özünü tamamilə Allaha təslim edən bəndəsinə O, lütf edər!
Onun əfv və məğfirəti günaha şərəf libası geyindirər, beləcə o günahı
bağışlamağa, ehsana və qurtuluşa səbəb edər! (Məsnəvi, beyt: 4345)
Mövlananın bu sözlərində aşağıdakı ayələrə işarələr var:
“Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri
(kiçik günahları) yuyub aparar.”(Hud 11/114)
“Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən
başqa! Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah
bağışlayandır, rəhm edəndir”(əl-Furqan, 25.70)
Namazın tam bir merac ola bilməsi üçün Rəsulullahın qıldığı
namaza yaxınlaşması və onun hiss etdiyi şüurla qılınması vacibdir.
Üsuluna uyğun qılınan namazda, qəlbdə başqa heç nə olmadan
oxunan Fatihədə çox müjdələr vardır. Bu sayədə gözdə nur,
qəlbdə mənəvi xoşbəxtlik meydna gəlir. Belə bir namaz, insanın
daim Allahı fikirləşdiyi, Ondan bir an belə qafil olmadığı ehsan
halına yüksəlməsinin ən qısa yoludur. Bunun nəticəsində bütün
hərəkətlərində və sözlərində Uca Yaradanını düşünən bir insan,
kamil bir mömin olma vəsfini qazanmış olur. Əks təqdirdə namaz,
Peyğəmbərimizin göstərdiyi şəkildə qılınmadığı üçün həyatımızda
heç bir dəyişikliyə səbəb olmaz və bir günah bataqlıqları və pisliklər
içində əbədi pərişanlığa doğru gedərik. Mövlana həzrətləri bu
vəsiyyəti gözümüzdə canlandıraraq belə təsvir edir:
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“Ey Haqq aşiqi can! Əvvəlcə anbarı siçandan təmizləməyin
yolunu tap, sonra buğda yığmağa çalış. Böyüklərdən böyük Sevgili
Peyğəmbərimizin “Namaz, ancaq mənəvi rahatlıqla tamam olar”
hədisini yadına sal və nəfsdən və şeytandan qurtulmaq üçün mənəvi
rahatlıqla namaza başla.
Əgər anbarımızda oğru biri olmasaydı, qırx illik ibadət buğdası
hara gedərdi? Hər gün az-az olsa, ürəkdən və sevgi ilə yerinə
yetirilən ibadətlərdən, yaxşılıqlardan hasil olan mənəvi rahatlıq niyə
ürəyimizdə duyulmur?
Çaxmaq dəmirindən bir çox qığılcım sıçradı. İlahi eşqlə yanan
könül onları çəkib aldı. Ancaq qaranlıqda gizli bir oğru var. Qığılcımları söndürmək üçün barmaqla basır və dünyada mənəvi bir çıraq
yanmasın deyə qığılcımları söndürür.” (Məsnəvi, beyt: 380-385)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in namaz barəsindəki
həssaslığını görən və bütün varlıqlarını onun izində gedə bilmək
üçün fəda edən əshabi-kiram da namaza duranda özlərində olmaz
və Allahı çox yaxınlarında hiss edərdilər. İlahi hüzurda oxumağa
başladığı surəni yarıda saxlamaq istəməyən və bir anlıq belə olsa
alacağı feyz uğruna bütün ömrünü fəda edən əshaba aid bu xatirələr
nə qədər təsirli və ibrətamizdir:
Zatur-Riqa döyüşündə Peyğəmbərimiz, Ammar ibn Yasir ilə
Abbad ibn Bişr - radiyallahu anhumə-ni könüllü olaraq mühafizəçi
təyin etmişdi. Ammar gecənin birinci yarısında istirahət etmək
istədiyi üçün yatdı. Abbad ibn Bişr də namaz qılmağa başladı. Bu vaxt
bir müşrik gəldi. Ayaqda duran bir qaraltı gördükdə onun qarovulçu
olduğunu anladı və ox atdı. Ox Abbada dəydi. Abbad oxu çıxartdı
və namazına davam etdi. Həmin adam ikinci və üçüncü dəfə də oxu
atdı və yenə hədəfi vurdu. Hər dəfə də Abbad ayaqda dimdik durub
oxları çıxarır və namazına davam edirdi. Rüku və səcdə etdikdən
sonra yoldaşını oyadıb:
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-Qalx! Mən yaralandım,-dedi. Ammar dərhal qalxdı. Müşrik iki
nəfər olduqlarını anlayıb qaçdı. Ammar, Abbadın qan içində olduğunu gördükdə:

Allaha Qulluq
-Sübhanallah! Birinci ox dəyəndə məni oyadaydın da...- dedi.
Abbad namaza olan sevgisini göstərən bu mötəşəm cavabı verdi:
- Bir surə oxuyurdum, onu qurtarmadan namazı pozmaq istəmədim. Ancaq dalbadal ox dəyincə namazı bir az tez qurtarıb səni
oyatdım. Allaha and olsun ki, Allah Rəsulunun qorumağımızı əmr
etdiyi bu yamacı itirmə qorxusu olmasaydı, surəni yarıda qoyub
namazı bitirməkdənsə ölməyi üstün tutardım. (Əbu Davud, Təharət, 78,
İbn Hənbəl, III, 343-344)

Əshabi-Kiramı belə fəzilətləri nümayiş etdirməyə sövq edən
əsas şey Allah sevgisi və Rəsulullah məhəbbətidir.
Misvər və Mahrəmə -r.a- əshabın namaza verdikləri əhəmiyyəti
göstərən bir digər ibrətamiz hadisəni belə nəql edir:
“Ömər ibn Xəttab -r.a- qılınc yarası aldığı vaxt ara-sıra huşunu
itirirdi. Bir dəfə yanına getdim, üstünü örtmüşdülər, huşsuz şəkildə
yatırdı. Yanındakılardan soruşdum:
-Vəziyyəti necədir?
- Gördüyün kimi huşsuzdur, - dedilər.
-Namaza çağırdınızmı? Əgər həyatdadırsa, onu namazdan başqa
heç nə oyada bilməz, -dedim. Bundan sonra oradakılar:
- Ey möminlərin Əmiri namaz! Namaz qılındı! - dedilər.
Dərhal oyandı və:
- Eləmi? Namazı buraxan, vallah, İslamdan nəsibini ala bilməz,
-dedi. Ayağa durdu və yarasından qanlar axdığı halda namaz qıldı”
(Heysəmi, I, 295; İbn Sad, III, 35)

Əshabi-kiram üçün Allahın əmri hər şeydən əziz idi. Mal və can,
ilahi əmlər yanında heç idi. Cəmiyyətin bütün fərdləri bunu dərk
etmiş və namazın ibadət həyatının məhvərini təşkil etdiyini qavramışdı.
Sonrakı nəsillərdə də bu şüurda insanlar var olmuşdur. Onlardan
biri Qafqazın şanlı mücahidi Şeyx Şamildir. O, 1829-cu ildəki
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Gimri müdafiəsində sinəsindən girib kürəyindən çüxan və ciyərini
parçaladığı süngü yarasından başqa, çox sayda süngü, qılınc və güllə
yarası almışdı. Bundan başqa qabırğaları da qırılmışdı. Cərrah olan
qaynatasının müalicə etməsi ilə ancaq altı aya özünə gələ bilmişdi.
Yaralandığı gündən etibarən 25 gün komada olan bu gənc mücahid,
özünə gəlib gözlərini açanda başının üstündə anasını görmüş və ona
dediyi ilk söz bu olmuşdu:
“Anam! Namazın vaxtı keçib?” (İbrahim Rəfiq, “Əfsanə Nəfəslər”, s.78)
Əshabi-kiram Rəsulullahdan necə görmüşdülərsə elə də yaşamağa çalışmışdılar. Budur, Rəsulullahın və onun hidayət uiduzlarının
namazı...
3. Camaat namazının əhəmiyyəti
“Məscidə qonşu olanın namazıancaq
məsciddə qılındığı halda(kamil mənada) namaz olar”
İbn Əbu Şeybə, I, 303

İbadətlərdən bir qisminin camaatla yerinə yetirilməsinin və
hər təbəqədən insanın onu birlikdə icra etməsinin bir çox fərdi və
ictimai faydaları vardır. İnsanlar içində arxasınca gedə biləcəyimiz
saleh kəslər olduğu kimi, mənən yüksələ bilmək üçün təşviq və
dəvətə ehtiyacı olan zəif kəslər də mövcuddur. Bunlar məsuliyyət
daşıdıqları şeyi, insanların gözü önündə etməyə məcbur olmasalar
etinasızlıq göstərə bilərlər. Bu halda, namaz kimi hamıya fərz olan
ən kamil bir ibadəti camaatla qılmaq, insanlar üçün ən faydalı
əməllərdən biridir. Buna görə də onun camaatla yerinə yetirilərək
insanlar arasında yayılması vacibdir. Beləliklə, o məsuliyyət daşıdığı
şeyi yerinə yetirənlə əməl etməyən, könüllü olanla həvəssiz olan
fərqlənər, bilənlərin arxasınca gedilər, bilməyənlərə də öyrədilər.
Camaatla ibadət etmək, eyni zamanda, yaxşı insanlarla pis insanları
bir-birindən fərqləndirən bir növ məhənk daşıdır.
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Allaha Qulluq
Digər tərəfdən Allah təalanın istəyi, İslamın ən uca olması və
yer üzərində ondan daha üstün başqa bir dinin olmamasıdır. Bu
amalın həyata keçirilməsi, İslamın ən böyük nişanəsi və ən çox
yayılmış ibadəti vəsiləsilə insanlara tez-tez bir yerə cəmləşmələrinə
bağlıdır. Allah təala, insanları bu önəmli məqsədi gerçəkləşdirməyə
təşviq etmək üçün camaat namazına daha çox savab verməkdədir.
Peyğəmbərimiz bunu aşağıdakı hədisi-şərifi ilə bəyan etmişdir.
“Camaatla qılınan namaz, tək qılınan namazdan iyirmi yeddi
dəfə çox fəzilətlidir” (Buxari, Azan, 30)
Bundan başqa, müsəlmanların səylərini birləşdirib bir yerdə dua
və tövbə etmələri duaların səylərini birləşdirib qəbul olunmasın və
ediləcək dualara daha tez cavab verilməsinə təsir edir.
Sevimli Peyğəmbərimizin xəbər verdiyinə görə, bir insan dəstəmaz alar, sonra məscidə gedər və bütün bunları ancaq namaz qılmaq
niyyətilə edərsə, onun gəzməsi də namaz hökmündədir. Atdığı hər
addım günahlarına kəffarə, həmçinin də bir dərəcə yüksəlməsinə
səbəb olur; bunun sayəsində də Allahın mərhəməti üzərindən əskik
olmaz. (Buxari, Azan, 30; Müslim, Məsacid, 272)
Yenə Peyğəmbərimiz, “Kim səhər-axşam məscidə gedib-gələrsə,
hər gedib-gəəlişində Allah təala onun cənnətdəki hədiyyəsini
hazırlayar.” (Buxari, Azan, 37) hədisilə gündə beş dəfə məscidə getməyə
davam edənlərə bəxş ediləcək nemətlərin gözəlliyini və çoxluğunu
bəyan etmişlər. Şeyx Üftadə həzrətləri, Ulu Came xitabən söylədiyi
beytində daim camaatla namazını qılan insanların Allah dərgahında
böyük və şərəfli olacağına işarə edir:
“Ey ulu came, ey böyük insanların yığışdığı müqəddəs məkan!
Səni, beş dəfə namaz qılmaq üçün gecə-gündüz ziyarət edənlər necə
də xoşbəxtdirlər!”
Sevgili Peyğəmbərimiz, həm də bir insan kimi camaatı ilə maraqlananlar, gəlməyənlər haqqında soruşardı. O vaxt, camaat namazına, xüsusilə də sübh və işa namazlarına gəlməyənlər, ancaq münafiq və ya çox xəstə olanların içindən çıxardı. Übey ibn Kab -r.abelə nəql edir:
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gün sübh namazı
qılırdı və “Filan adam namaza gəldimi?” deyə soruşdu. “Gəlmədi”,
dedilər. “Filan adam gəldimi?” deyə soruşdu. Yenə “Gəlmədi”, dedilər. Buna görə də belə buyurdu.
“Bu iki namaz münafiqlərə ən ağır gələn namazdır. Bunlarda nə
qədər çox əcr və savab olduğunu bilsəydiniz, dizüstü iməkləyərək də
olsa camaat namazına gələrdiniz. Birinci cərgə mələklərin cərgəsi
kimidir. Ondakı fəziləti bilsəydiniz ona yarışaraq gələrdiniz. Bir
insanın digər bir insanlara olan namazı tək qılndığı namazdan daha
bərəkətli və savabı daha çoxdur. İki nəfərlə olan namazı da bir nəfərlə
olan namazdan daha bərəkətli və üstündür. Bir yerdə qılanların sayı
nə qədər çox olsa Allah təalanın bir o qədər çox xoşuna gələr.” (Əbu
Davud, 47)

Allah Rəsulu camaat namazına davam etməsində də ümmətinə
gözəl nümunə olmuşdur. Vəfat etdiyi gün belə iki nəfərin köməyi ilə
camaat namazına gəlmişdir. Əsvəd -r.a- belə demişdir: Aişə -r.a-hın
yanındaydıq. Namaza davam etməkdən və ona hörmətdən bəhs etdik. Sonra o belə dedi:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfatına səbəb olan
xəstəliyə düçar olduğu vaxt azan oxundu. Peyğəmbərimiz, “Əbubəkrə
deyin, camaata namaz qıldırsın” buyurdu... Əbubəkr çıxdı və namaz
qıldırmağa başladı. Allah Rəsulu özündə bir az yüngüllük hiss etdi.
İki nəfərin köməyilə məscidə çıxdı. İndi ağrıdan yerdə sürünən
ayaqları gözümün önündədir. Əbubəkr dərhal geri çəkilmək istədi.
Allah Rəsulu isə ona yerindən tərpənməməsi üçün işarə etdi. Sonra
da gəlib Əbubəkrin arxasında namaza qatıldı.” (Buxari, Azan, 39)
Çünki o;
“Məscidə qonşu olanın namazı, ancaq məsciddə qılındığı halda
(kamil mənada) namaz olar” -buyurmuşdu. (İbn Əbi Şeybə, I, 303)
Həzrət Əlidən hədisdə sözügedən qonşunun kim olduğunu
soruşduqda o, bu cavabı vermişdi:
“Müəzzini eşidən hər kəs,” (Beyhəqi, əs-Sünənül-Kübra, III, 57)
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Allaha Qulluq
Bəli, azanı eşidən hər kəs yaxın-uzaq demədən məscidə, camaat
namazına gəlməlidir. Ancaq üzrlülər bundan istisnadır. Haqq təala
camaat namazı üçün məscidə gələn bəndələrinin hər addımına savab
verir. Belə olduqda, məsafə uzaq olduqca savab da artır. Kainatın
Sultanı belə buyurmuşdur.
“Namazdan ən çox savab alanlar uzaqdan gəzərək gələnlərdir.
İmamla birlikdə qılmaq üçün namazı gözləyən də, evində tez qılıb
yatandan çox savab qazanır”. (Buxari, Azan, 31)
Digər tərəfdən məscidlərə getməyi vərdiş halına gətirmək, həqiqi mömin olmanın əlaməti kimi qiymətləndirilmiş (Tirmizi, İman,
8) və bu gözəl vərdişin məscidləri canlandıracağı deyilmişdir. Bu
xeyirli əməli də ancaq Allaha və axirət gününə inanan, namazı
qılan, zəkatı verən və Allahdan başqa heç kimdən qorxmayanların
işləyə biləcəyi ifadə edilmişdir. Həmişə düz yolda ola bilmək və bu
nemətdən uzaqlaşmamaq, ancaq bu cür gözəl əməllərlə mümkündür.
(Tövbə, 9\18)

Vəd edilən bütün bu mükafatlardan imtina edərək camaat
namazını tərk edənlər, İslama zərər verdikləri kimi, öz nəfslərinə
qarşı da ən böyük zülmü etməkdədirlər. Rəsuli Əkrəm, camaat
namazını tərk edənlərin acı aqibətindən danışarkən belə buyurur:
“Bir kənd və ya düzənlikdə üç nəfər bir yerdə olsa və namazı
camaat halında qılmasalar, şeytan onları məğlub edər. Elə isə camaat
namazına davam edin. Şübhəsiz ki, sürüdən ayrılan qoyunu qurd
yeyər”. (Əbu Davud, Salat, 46) Bu hədisi-şərifdə camaat namazını tərk
etməyin namaz barəsində səhlənkarlığa gətirib çıxaracağına da işarə
edilir. Buna görə camaat namazıyla bağlı gətirilən bəhanələr qəbul
edilməmişdir. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına
gözləri kor olan Abdullah ibn Ummi Məktum gəlib:
-Ya Rəsulallah! Məni məscidə aparacaq heç kimim yoxdur,
-deyərək namazı evində qıla bilmək üçün ondan icazə istədi. O da
icazə verdi. Abdullah geri dönüb gedəndə Rəsulullah onu çağıraraq.
-Sən namaz üçün azan oxunduğunu eşidirsənmi?- deyə soruşdu.
O da:
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-Bəli, -cavabını aldı.
Bu halda Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- buyurdu
-Onda camaat namazına gəl. (Müslim, Məsacid, 255)
Peyğəmbərimiz camaat namazına o qədər əhəmiət verərdi ki,
insanların tək namaz qılmalarına heç razı olmazdı. Əbu Səid əlHudri belə nəql edir: “Bir nəfər məscidə gəldi, ancaq Rəsulullah
namazı qılıb qurtarmışdı. Buna görə də:
-Hansınız bu insana sədəqə verərək savab qazanmaq istəyir?buyurdu. Bu sözdən sonra dərhal bir nəfər qalxdı və onunla birlikdə
namaz qıldı”. (Tirmizi, Salat, 50)
Fərz namazının Allah Rəsulu ilə qılmış bu səhabə, camaat
namazına çatmamış bir qardaşının da həmin namazın savabından
payını alması üçün onunla namaz qılmışdı.
Yezid ibn Amir -r.a- nəql edir: “Allah Rəsulu namaz qılarkən
yanına gəldim. Oturdum və camaat namazını qılmadım. Peyğəmbərimiz namazdan sonra bizə tərəf dönəndə bir kənarda oturduğumu
gördü.”
-Ey Yezid, sən müsəlman olmamısan? - buyurdu. Mən:
-Olmuşam, ya Rəsulallah!- dedim. Allah Rəsulu:
- Elə isə sənə nə camaat namazı qılmağna mane olur? -buyurdu.
- Sizin namazı qıldığınızı düşünüb evimdə qılmışdım, - dedim.
Bu halda Peyğəmbərimiz belə buyurdu:
-Əgər namaza gəlib camaat namaz qıldığını görsən, sən də onlara
qoşul. Əgər daha əvvəl namazı qılmısansa, bu sənin üçün nafilə olar.
Evdə qıldığın da fərz yerinı keçər” (Əbu Davud, Salat, 56)
İbn Məsud -r.a- əsri səadətdəki camaat namazı həyəcanını necə
də gözəl ifadə edir:
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“Sabah müsəlman olaraq Allaha qovuşmaq istəyən kimsə azan
oxuyan yerdə bu namazlara davam etsin. Şübhəsiz ki, Allah sizin
Peyğəmbərinizə hidayət yollarını açıqlamışdır. Bu namazlar da

Allaha Qulluq
hidayət yollarındandır. Əgər siz də camaat namazını tərk edib namazı
evində qılan bu adam kimi etsəniz, Peğəmbərimizin sünnəsini tərk
etmiş olarsınız. Peğəmbərimizin sünnətini tərk etsəniz, yolunuzu
azarsınız... Vallah, mən nifaq salan bir münafiqdən başqa namazdan
dala qalanımız olduğunu görməmişəm. Allaha and olsun ki, bizim
vaxtımızda taqəti olmayanı belə iki nəfər qoluna girib namaza gətirər
və cərgəyə qoyarlar” (Müslim, Məsacid, 256-257)
Çünki Allah Rəsulu camaata gəlməyənləri belə tənbeh etmişdir:
“Canımı gücü və qüdrətilə əlində tutan Allaha and içərək deyirəm,
ürəyimdən keçir ki, odun ığılmasını əmr edim, odun yığılsın. Sonra
namazı əmr edim, azan oxunsun. Daha sonra birinə camaata imamlıq
etməyini əmr etdim, camaatla namaza gəlməyənlərə gedib onlar
içində olduğu halda evlərini yandırım14”. Ruhumu qüdrət əlində
tutan Allaha and olsun ki, camaat namazına gəlməyənlərin hər hansı
biri, burada yağlı, ətli bir sümük parçası tapacağını bilsə, dərhal işaya
gələrdi.” (Buxari, Əhkam, 52; Azan, 29; Muslim, Məsacid, 251-254)
4. Təhəccüd və Səhəri
Cümlə gecəni yatma Qəyyumu sevərsən
Ta hay olasan Hayy ilə, ey can, gecələrdə
İbrahim Haqqı Ərzurumi

Gecənin sonuna yaxın sübh çağı, zehnin məşğul olmadığı, qəlbin
durulub saflaşdığı, ətrafda səssizlik çöküb hamının yatdığı, buna görə
də riya və özünü bəyənmə kimi xəstəliklərdən uzaq qaldığımız bir
andır. Bu vaxt, ilahi rəhmətin endiyi və Rabbul-Aləmin bəndəsinə
ən yaxın olduğu bildirilən vaxtdır. İbadət üçün ən uyğun vaxtlar da,
bunun kimi məşğuliyyətlərdən uzaq və qəlbin bütövlüklə Allaha
yönələ biləcəyi anlardır.
14. Peyğəmbərimizin bundan məqsədi camaat namazına gəlməyənlərin evlərini yandırmağa
izn vermək deyil, camaat namazına gəlməməyin nə qədər böyük bir səhlənkarlıq olduğunu
bildirməkdir.
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Beş dəfə namaz fərz edilmədən əvvəl, gecənin gec saatlarına
qədər uzun surələr oxuyaraq təhəccüd qılmaq bütün müsəlmanlara
fərz idi. (Muzəmmil, 73\1-4) Bu vəziyyət bir il davam etmiş, uzun müddət müsəlmanların namazda ayaq üstə dayanmaqdan ayaqları şişmişdi. Nəhayət beş vaxt namaz fərz olduqdan sonra təhəccüd namazı
müsəlmanlar üçün yüngülləşdirilib nafiləyə çevrildi. (Muzəmmil, 73,20;
Əbu Davud, Tatavvu, 17)

Allah təala, çox sevdiyi və kainatın hörmətinə yaratdığı Həbibinə
daha çox lütf etmək və onun bu bərəkətli vaxtlardan bol-bol istifadə
edə bilməsi üçün təhəccüd namazını ona məxsus olaraq fərz qıldı.
Ayədə belə buyurulur:
“(Ya Rəsulum!) Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan
əlavə (təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni (qiyamət
günü hamı tərəfindən) bəyənilib təriflənən bir məqama (axirətdə
ən böyük şəfaət məqamına) göndərsin!” (əl-İsra, 17/79)
Bu əmrdən sonra Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- gecənin
bu bərəkəti və feyzli anlarında namaz qılmağı, Quran oxumağı və dua
etməyi heç tərk etməmişdir. Belə ki, xəstələnib ayağa durmağa taqəti
olmadığı vaxtlarda belə təhəccüd namazını oturaraq qılmışdır. (Əbu
Davud, Tatavvu, 18). Rəsulullah bu namazı ömrü boyu vitrlə birlikdə
on üç, ömrünün sonuna yaxın on bir rükət olaraq qılmışdır. Vəfatı
yaxınlaşdıqda isə doqquz rükət qılmış, heç vaxt tərk etməmişdir.
(Əbu Davud, Tatavvu, 26)

Sevgiıli Peyğəmbərimiz, “Gözümün nuru” adlandırdığı namazı,
gecələr başqa bir həvəs və arzuyla qılmışdır. O, təhıccüd namazına
olan istəyini belə dilə gətirmişdi:
“Allah hər peyğəmbərə müəyyən bir şeyə qarşı hədsiz istək
vermişdir. Mənim də ən çox xoşuma gələn şey gecə ibadətidir... ”
(Heysəmi, II, 271)
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Belə ki, gecələr çox insanın yatdığı bir vaxtda qılınan namazıarın
və edilən təsbihatın Allaha yaxınlıq baxımından əhəmiyyəti böyükdür. Buna görə,qəlblərdə ilahi sevginin ucalığı nə qədərdirsə,
gecə namazına və təsbihata rəğbət və riayət də o dərəcədə təzahür
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edəcəkdir. Gecə namazı və zikrləri, yar ilə görüşüb söhbət etmək
mahiyyətini daşıyır. Hamı yatdığı bir vaxtda oyaq olmaq, Şanı Uca
Allahın mərhəmət və məhəbbət məclisinə daxil olan müstəsna bəndələrindən olmaq deməkdir.
Allaha yaxınlaşdıran ən mühüm ibadət olması səbəbilə, ümmətinin də bu nemətdən yararlanmalarını arzulayan Peyğəmbərimiz,
mövzudakı təbliğinə əvvlcə yaxınlarından başlamış və bir gece Hz.
Əli ilə Hz. Fatimənin qapısını döyərək:
-Namaz qılmayacaqsınız?- biyirmuş (Buxari, Təhəccüd, 5) və gecəni boş keçirməmələrini istəmişdi.
Digər səhabələrinə də:
-Gecə oyanmağa çalışın! Çünki bu, sizdən əvvəlki saleh kimsələrin adəti və Allaha yaxınlıq vəsiləsidir. (Bu ibadət) inasanı günahlardan uzaqlaşdırar, səhvlərə kəffarə olar və bədəndəki xəstəlikləri
yox edər, (Tirmizi, Dəavət, 101) buyuraraq onları sübh çağından oyaq
olmağa dəvət etmişdir.15
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Mədinəyə təşrif edəndə
onu görmək üçün yanına gələn və gül camalını görən kimi “Vallah
bu sima yalançı ola bilməz” deyib həqiqəti bəyan edən yəhudi alimi
Abdullah ibn Salam, Peyğəmbərimizin mübarək ağzından ilk dəfə
“Bir-birinizə salam verin! Bir-birinizə hədiyyə verin! Qohum-əqrabanızın haqlarını gözləyin! Gecə hamı yatarkən namaz qılın. Bunlara
riayət edərək salamatçılıqla cənnətə girin.” (Tirmizi, Qiyamət, 42) nəsihətlərini eşitdiyini deyir. Hamının yatdığı bir vaxtda və ya əksər insanların müvəffəq ola bilmədiyi dir şəkildə Allaha yönəlmək, heç
şübhəsiz, duaların qəbul olunmasını təmin edən və cənnətə gedən
yolları asanlaşdıran ən mühüm amildir. Xacə Əli Ramitəni q.s.belə
söyləyir:
15. Müasir dövrümüzdə elmin inkişaf etməsi sayəsində həkimlər, Peyğəmbərimizin hədisişərifinin nə qədər hikmətllərlə dolu olduğunu göstərən bu bəyanatı vermişlər: “Melatoninin
artması, axşam kortizolun azalması, gecə ürək atışmalarının zəifləməsi, və təzyiqin düşməsi və
parasempatik aktivliyin artmasıyla gecə yarı böyümə hormonu və prolaktin ifraz edilir. Buna görə
gecənin birinci yarısından bir az çoxunu (saat 02.00-03.00-a qədər) y”taraq keçirmək lazımdır.
Melatonindən faydalanmq, kortizolun yan təsirindən, ürək atışı və adrenalinin artmasından
qorunmaq üçün 02.00 ilə 04.00 arasında oyaq olmaq və səhər-səhər də günəş şüalarını saçmadan
oyanmaq lazımdır” (Dr. Arslan Mayda, s.40)
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“Üç qəlbin birləşdiyi yerdə mömin bəndənin arzusu həyata
keçər, möminin səmimi qəlbi, Quranın qəlbi, Yasin və gecənin qəlbi
sübh çağları.”
Təhəccüd kimi yerinə yetirilməsində çətinlik olan və bu səbəblə fəziləti digərlərinə görə daha çox olan ibadətlərin davamlı olması
yolunda möminlər bir-birinə kömək etməlidirlər. Gecə ibadətlərində
isə bu köməyi ailə üzvləri bir-birinə göstərə bilərlər. Qadın və kişi
Allaha ibadət və saleh əməllər işləmədə daim bir-birinə dəstək
olmalıdırlar. Belə ki, Peyğəmbərimiz bu ailələrə Allahdan rəhmət
diləyərək buyurmuşdu. “Gecə durub namaz qılan, xanımını da
oyandıran, durmasa üzünə su çiləyib oyadan kimsəyə Allah mərhəmət etsin. Eyni şəkildə, gecə durub namaz qılan, ərini də oyandıran, durmasa üzünə su çiləyib yuxusunu qaçıran qadına da Allah
mərhəmət etsin.” (Əbu Davud, Tatavvu, 18)
Zövc və zövcənin bu münasibətdə ola bilmələri üçün aralarında
belə bir məhəbbət bağının var olması zəruridir.
Allahın mərhəmətinə nail ola bilmək üçün bir ibadətə başlayan
və ondan feyz alan kəslərin, bu gözəl əxlaqda davam etmələri ən
düzgün yoldur. Əldə edilən gözəl bir xüsusiyyəti daha da inkişaf
etdirib artırmaq lazımdır. Allah və Rəsulu da bunları tövsiyə edir.
Abdullah ibn Amr ibn Assa:
-Abdullah! Filan adam kimi olma! Çünki o, gecələr ibadət edən
bir adam olduğu halda artıq gecə ibadətə durmur (Buxari, Təhəccüd.
19). Demişdir:

Bu hərəkət, insanın dünyaya gəlməsindəki ən mühüm hədəf
olan axirət hazırlığına etinasız yanaşma olduğu kimi, ilahi hüzura
da əliboş getməyə səbəb olur. Mövlana -r.a- Allahın hüzuruna boş
çıxmamaq və gecə kimi dəyərli bir sərmayəni, yuxudan çox sabahkı
günə hazırlıq edərək qiymətləndirməli olduğunuzu necə də gözəl
ifadə edir.
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“Dostların yanına əliboş gəlmək, dəyirmana buğdasız getməyə
oxşayır. Haqq təala məhşər günündə insanlardan “Qiyamət gününə nə
hədiyyə gətirmisiniz?” deyə soruşacaq. “Sizi yaradanda olduğunuz
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kimi əliboş, azuqəsiz, tək-tənha və möhtac bir haldamı gəldiniz?”
buyuracaq. “İndi deyin, qiyamət gününə nə hədiyyə gətirmisiniz?
Yoxsa, bir gün dünyadan axirətə qayıdaca ğınız və Allahın hüzuruna
çıxacağınız ağlınıza gəlmədi? Quranın qiyamət haqqındakı xəbəri
sizə boş görünmüşdü?”
Qiyamət gününü inkar etmirsənsə, o dostun qapısına necə belə
əliboş gedirsən? Yeyib-içməkdən, yatmaqdan heç olmasa br az əl
çək və Haqqla görüşəcəyin gün üçün bir hədiyə hazırla... Ey Haqq
aşiqi, gecələr az yatıb, sübh çağında günahlarının bağışlanmağını
istəyənlərdən ol!” (Məsnəvi, beyt: 3171-3179)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- “Fərzlərdən başqa ən
fəzilətli namaz gecə namazıdır.” (Müslim, Siyam, 203) buyuraraq təhəccüd namazının fəzilətini açıq-aydın bildirmişdir. Buna görə də,
ümmətinin bütün gecəni uxuda keçirməsinə razı olmamışdır. Belə
ki, yanında, bir adamın səhərə qədər yatdığı və namaz qılmadığı deyiləndə bundan xoşu gəlməyən Peğəmbərimiz:
“Şeytan bu adamın qulağına bövl etmişdir” -buyurdu. (Buxari,
Təhəccüd, 13)

Çünki, sübh çağında oyaq olmaq, yəni ürəyin Rəbbi ilə tək qalması, qəlbin canlı olması baxımından çox mühümdür. Bədənimizin
maddi qidaya ehtiyacı olduğu kimi ruhumuzun da Xaliqini tanıyıb
qulluq edə bilməsi üçün mənəvi qidaya ehtiyacı vardır. Necə ki,
maddi qidalar bütün damarlara qədər yayılıb bədənin sağlığını təmin
edirsə, mənəvi qida ola zikrullah da bütün söz və hərəkətlərdə əksini
tapıb mömini qəflətdən oyandırmalıdır.
Təhəccüdün cəhənnəm əzabına qarşı da qalxan olduğu bildirilir.
Həzrət Əli -r.a- cənnət arzusunda olub cəhənnəm alovundan qaçmaq
istəyən kimsənin, sübh çağını yuxuda keçirməyinin düz olmadığını
və bunun təəccübə səbəb olacaq bir hal olduğunu ifadə edir:16 “Ələ
və ənni ləm əra kəl-cənnəti nəmə talibuhə və lə kə-n-nəri nəmə həribuhə”
16. Baqillani, s. 144
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İbn Ömər radiyallahu anhın bu mövzuda nəql etdiyi hadisə diqqətimizi cəlb edir:
“Həzrət Peyğəmbərin sağlığında yuxu görən birisi, yuxusunu
Peyğəmbərimizə danışardı. Mən də bir yuxu görüb onu Peğəmbərimizə danışmağı çox istəyirdim. O vaxt subay bir gənc idim və məsciddə yatırdım. Bir dəfə yuxumda iki mələk məni cəhənnəmə apardı.
Gördüm ki, ora quyunun divarları kimi hörülmüş və quyu kimi iki
sütunu vardı. Təəccüb etdim, orada tanıdığım insanlar da vardı. Mən,
“Cəhənnəmdən Allaha sığınıram! Cəhənnəmdən Allaha sığınıram!”
deyə qışqırdım. O anda başqa bir mələk gəlib, “Qorxma, sənə birşey
olmayacaq!” dedi.
Bu yuxumu bacım Hafsaya danışdım, o da Allah Rəsuluna danışdı.
Peğəmbərimiz belə buyurdu:
“Abdullah nə yaxşı” bir insandır! Bir də gecələr namaz qılsaydı,
lap yaxşı olardı!” Ravinin dediyinə görə, o gündən sonra Abdullah
gecənin çox hissəsini ibadətlə keçirər, çox az yatardı. (Buxari, ƏshabunNəbi, 19)

Allah Rəsulunun belə təşviqlərinin İbn Ömərə olduğu kimi başqa səhabələrə də böyük təsiri olmuş və hər ev gecənin sakitliyində
Allaha dua, zikr, təsbeh və ibadətlə nurlanmağa başlamışdı. Kadi
Beydavi -r.a- bu vəziyyəti belə ifadə edir:
“Ümmət üçün beş vaxt namaz fərz, gecə namazı da sünnə olunca,
Rəsuli-Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm- əshabının vəziyyətini müşahidə etmək üçün gecə vaxtı evindən çıxıb əshabını evləri arasında
gəzmiş və o evlərdən arı peyesində gələn səslər kimi Quran qiraəti,
zikr və təsbeh səslrinin gəldiyini eşitmişdi.” (Ənvarut-Tənzil, IV, 111)
Haqq təala bununla bağlı:
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“Və yenilməz qüvvət sahibinə, mərhəmət sahibidə təvəkkül
et! O Allah ki, səni namaza duranda da görür, səcdə edənlər
içində dolananda da.” (əş-Şüəra, 26/217-219) ayələrini nazil etmişdir.
Rəsulullah təkidlə gecə namazını tövsiyə etməsinə baxmayaraq,
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ailəsi, səhhəti və işinə etinasız yanaşaraq ifrata varan və daim ibadətlə
məşğul olmaq istəyən səhabələrinə də xəbərdarlıq etmişdir. Onlara
daimi olmasıyla yanaşı insanı bezdirməyən mötədilliklə hərəkət
etmənin yolunu göstərmişdir. (Buxari, Təhəccüd,7)
Peğəmbərimiz, həmişə gecə təhəccüd namazını qıldığı halda,
bəzən dura bilmədiyi üçün kədərlənən möminləri belə təsəlli edərdi:
“Gecə namaz qılmağa adət edən kəs, yuxu basıb oyana bilməsə,
Allah təala həzrətləri ona namaz qılmış kimi savab yazar. Yuxusu
da Allah tərəfindən hədiyyə edilən bir sədəqə olar.” (Muvatta, SalatulLeyl, 1)

Gecə ibadəti, insanın gündüzünün bərəkətli və feyzli keçməyinin
əsas şərtidir. Gündüz ediləcək işlərin səmərəsi, təhəccüd vaxtında
qəlbin qazandıqları ölçüsündə olur. Haqq təala Rəsuli Əkrəmə
təhəccüdü əmr edərkən belə buyurmaqdadır:
“Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)! Gecəni - az bir hissəsi istisna olmaqla - qalxıb namaz
qıl! (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az;Və ya bir
qədər ondan çox! (Sənin gecəni oyaq qalıb namaz qılmağın onun
üçdə bir hissəsindən az, üçdə ikisindən çox olmasın!) Həm də
(gecə ibadət etdiyin zaman) aramla (ağır-ağır) Quran oxu! Həqiqətən, Biz sənə (məsuliyyəti) ağır bir kəlam (Quran) vəhy edəcəyik. Şübhəsiz ki, gecə (namaz qılmaq üçün) qalxmaq (çox çətin
olsa da) daha əlverişli və (o zaman) söz demək (Quran oxumaq,
dua etmək) daha münasibdir!Çünki gündüz (ya Peyğəmbər!)
sənin uzun-uzadı davam edən (dünyəvi) işlərin vardır. (Gündüz
insanın işi çox olur, məişət işləri hardasa onu ibadətdən bir qədər
yayındırır. Gecə isə insan rahatlaşır, heç kəs ona mane olmur.
İnsan öz daxilinə qapılıb Rəbbi ilə tək qalır, qulaq qəlbə daha
yaxın olur. Buna görə də gecə ibadət etmək çətin olsa da, daha
məqsədəuyğundur).” (əl-Müzəmmil, 73/1-7)
Sübh çağları anlayış baxımından başqa vaxtlara görə daha təsirli, olduqca sakit və mənəvi rahatlıqla dolu vaxtlardır. Gündüz isə
diqqətin dağıldığı, səs-küyün artdığı zamanlardır. Gecə, ibadət etmək
üçün verilmiş məxsusi bir an, isti və yumşaq yataqdan sırf Allah təala
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üçün çıxaraq ilahi hüzurda məhəbbətlə baş əymək zamanıdır. Kamil
möminlər üçün gecələr, dərinliklərində gizlədikləri sükunət və feyz
səbəbi ilə müstəsna bir qənimətdir. Bu qənimətin qədrini layiqincə
bilənlər, bütün məxluqatın istirahət etdiyi və ətrafa sakitliyin çökdüyü
anda dua, ibadət və yalvarışların qəbulu üçün Rəbblərinə yönəlirlər.
Gecəni dəyərləndirə bilməyən insan gündüzün məşğuliyyətləri
arasında zamanın bərəkətini əldə etməsi mümkün deyildir. Haqq
təalanın müxtəlif hikmət və məqsədlərlə bəxş etdiyi bu nemətlərdən
yerli-yerində və məqsədinə uyğun istifadə etmək lazımdır. Şeytan,
insanın bu müvazinətini-pozmaq üçün əlindən gələni edir. Rəsuli
Əkrəm gecələri yuxuda keçirən qəflət əhlinin vəziyyətini təsvir
etmək və təhəccüdə həqiqətən durmaq istəyənlərə də yol göstərmək
üçün belə buyurmuşdur:
“Sizdən biri yatanda şeytan boynuna üç düyün atar. Hər dəfə
düyün yerinə əliylə vuraraq “Üzərinə uzun bir gecə olsun, uzan yat!”
deyər. Adam oyanıb Allahı zikr etsə düyünün biri açılar və beləliklə
canlı və xoş əhval-ruhiyyə ilə səhərə çıxar. Əksi təqdirdə xəbis ruhlu
(qəlbi qara) və kal halda oyanar.” (Buxari, Təhəccüd, 12)
Göründüyü kimi, gecə durub namaz qılmaq bədənin və
ruhun sağlamlığı üçün faydalıdır. Çox yatmağın sağlamlığa ziyan
olduğunu, ruzinin bərəkətini apardığını və axirət sərmayəsini azaltdığını bilməyən yoxdur. Digər tərəfdən az yatmaq, insandakı heyvani tərəfin zəiflədilməsində, nəfsin tərbiyə edilmısində böyük əhəmiyyətə malikdir.
“Gecələrin qiymətini bilməyənlər üçün gündüzün xeyirli olacağını
düşünmək mümkün deyil. Dolayısı ilə səhərin xeyirli açılması üçün
hər insan gecəni səmərəli keçirmək məcburiyyətindədir.
Təhəccüd namazı və gecələri oyaq olmanın maddi və mənəvi
faydasını dost-düşmən hamı qəbul və etiraf etmişdir. Gecə ibadətinin
bu faydalarını ifadə edən bu misallar nə qədər ibrətamizdir.
Yermuk müharibəsində iki ordu bir-birinə yaxınlaşdıqda rum
komandiri İslam əsgərlərinin vəziyyətini araşdırmaq üçün bir ərəb
casusu göndərir. Casus lazımi tədqiqatı aparıb qayıdanda:
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Vəziyyətləri necədir? Nəylə məşğuldurlar? - deyə soruşur.
Casus da gördüklərini belə çatdırır:
Onlar gecələr abid, gündüzlər süvari bir millətdir!...
Komandir bu cavabı verir:
-Əgər düz deyirsənsə yerin altında olmaq. Onlarla yerin üstündə
qarşılaşmaqdan daha xeyirlidir... (Təbəri, Tarix, III, 418)
Tarixdən ibrətli bir hadisə də belədir:
Heç bir düşmən müharibələrdə Rəsulullahın əshabına qalib gələ
bilmirdi. Eyni şəkildə müsəlmanlara məğlub olan Herakl əsgərlərinə
qəzəblə soruşdu:
-Təəssüf olsun sizə! Vuruşduğunuz bu qövmün insanları necə
insandırlar? Onlar da sizin kimi insan deyillər?
-Bəli, -dedilər.
-Yaxşı, siz çoxsunuz, yoxsa onlar?
-Biz hər barədə onlardan qat-qat üstünük.
-Onda sizə nə olub ki, hər dəfə onlarla qarşılaşanda məğlubiyyətə
düçar olursunuz? Bu vaxt rum böyüklərindən bir ağsaqqal ayağa
qalxıb bunları söyləyir:
-Çünki onlar, gecələri ibadətlə keçirir, gündüzlər oruc tuturlar,
əhdlərinə əməl edirlər, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirir və hər
şeylərini aralarında bölüşürlər...
Bu cavabdan sonra Herakl:
-Sən həqiqətən düz söylədin, -dedi. (İbn Asakir, II, 97)
Bu misallardan da göründüyü kimi, gecələrin dərinliyində qəlbləri riqqətə gətirən nur, gündüzlərin işığına işıq qatmışdır. Bu günkü müsəlmanların maddi-mənəvi ağrı-acılar içində yaşaması, öz
köklırindən qopmalarının və Allaha bəndəlikdəki səhlənkarlığının
hüznlü bir nəticəsidir. Əgər mömin gecəni səmərəli və məqsədyönlü
şəkildə keçirsə, gecəsi gündüzündən daha aydın olar. Qayəsiz yuxu-
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ya məhkum bir gecə isə daşa, dənizə və çölə yağan yağış kimi səmərəsiz və yerini heç nəyin tuta bilməyəcəyi bir itkidir. İbrahim Haqqı
Ərzurumi həzrətləri mövzunu necə gözəl xülasə edir:
Ey didə! Nədir yuxu, gəl oyan gecələrdə
Kövkəblərin et seyrini seyran gecələrdə
Bax heyəti-aləmdə bu hikmətləri seyr et
Tap Saniini, ol ona heyran gecələrdə
Gün gündüz olarsan necə əyyar ilə qafil
Qoy qəfləti, didardan utan gecələr
Qəflətdə yatmaq nə rəva əbdi-hakirə
Şəfqətlə nida eyləyə Rəhman gecələrdəsən
Cümlə gecəni yatma Qəyyumu sevərsən
Ta hay olasan Hayy ilə, ey can, gecələrdə
Aşiqlər yatmaz gecələrdə sən də yatma ki,
Könlün gözünə görünsün canan gecələrdə
Dil Beyti-Xudadır onu pak eylə sivadan
Qəsrinə nüzul elər o Sultan gecələrdə
5. NAFİLƏ NAMAZLARI
“...Bəndəm mənə (fəzlərdən əlavə etdiyi) nafilə
ibadətlərlə yaxınlaşar, nəhayət mən onu sevərəm...”
Buxari, Riqaq, 38
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in həyatı Allaha ibadət
və qulluğun bir çox gözəl nümunələrilə doludur. Günün müxtəlif
vaxtlarında qıldığı bir çox nafilə namazı mövcuddur. Ümmətini
gücləri çatdığı qədər bu namazları qılmağa təşviq etmişdir. Rəsulullah
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-səllallahu əleyhi və səlləm-in həyatı Allaha ibadət və qulluğun bir
çox gözəl nümunələrilə doludur. Günün müxtəlif vaxtlarında qıldığı
bir çox nafilə namazı mövcuddur. Ümmətini də gücləri çardığı qədər
bu namazları qılmağa təşviq etmişdir. Bəndə Allaha fərzlərlə yaxınlaşdığı qədər başqa heç bir ımıllı yaxınlaşa bilməz. Ancaq onun bu
səfəri nafilələrlə davam edər. Haqq təala nafilə ibadətlərlə məşğul
olan bəndələrinə cənnətində heç bir gözün görmədiyi və heç kimin
ağlına gəlməyən nemətlər vəd edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
“Müsəlman bir kimsə hər gün Allah rizası üçün fərzlərdən əlavə
nafilə olaraq on iki rükət namaz qılsa, Allah təala ona cənnətdə bir
köşk hazırlayar”, -buyurmuşdur. (Müslim, Musafirin, 103)
Nafilə namazların fəzilətini və insana qazandırdığı savabı göstərən bir hadisə Xeybərin fəth etdiyi gün baş vermişdir. Bir nəfər
Peyğəmbərimizin yanına gələrək:
-Ey Allahın Rəsulu, mən bu gün elə bir mənfəət əldə etdim ki,
belə bir mənfəəti bu vadinin əhalisindən heç kim qazanmamışdır, dedi.
Peyğəmbərimiz soruşdu:
-Maraqlıdır! Nə qazandın?
Həmin şəxs dedi:
-Mən fasilə vermədən alıb-satmağa davam etdim. Və beləliklə
üç yüz uqiyyə17 mənfəət əldə etdim.
Peyğəmbərimiz soruşdu:
-Sənə ən xeyirli mənfəətin nə olduğunu deyirmi?
Həmin şəxs:
-Nədir o, ey Allahın Rəsulu? - dedi. Peyğəmbərimiz bu cavabı
verdi:
-(Fərz) namazdan sonra qılacağın iki rükət nafilə namazdır.
(Əbu Davud, Cihad, 168)
17. Uqiyyə - 1283 qramlıq qədim bir ölçü vahidi
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Qiyamət günü bəndənin ilk hesaba çəkiləcəyi əməli namazdır.
O dəhşətli və müsibətli gündə, hesabın elə ilk pilləsində çətinliyə
düşən bəndənin imdadına qıldığı nafilə namazlar çatacaqdır. Bu
həqiqəti Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- belə xəbər vermişdir.
“Qiyamət günündə bəndənin hesaba çəkiləcəyi ilk əməl namazdır.
Əgər namazı düz olsa işi yaxşı gedər və qazanclı çıxar. Namazı düz
deyilsə, itkiylə üzləşər və ziyanlı çıxar. Əgər fərzlərində bir nöqsan
olsa, Əziz və Cəlil olan Rəbbi”:
“Baxın görün, bəndəmin nafilə namazları varmı?”- deyərlər.
Fərzlərdəki əskik nafilələrlə tamamlanar. Sonra digər əməllərindən
də beləcə hesaba çəkilər” (Tirmizi, Salat, 188)
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- ən çox diqqəti fərz
namazlarını camaatla qılmağa verərkən nafilə namazlarını daha çox
evində qılmağı üstün tutar və belə buyurardı:
“Ey insanlar! Evinizdə namaz qılın. Çünki fərzlərdən başqa
namazların ən məqbulu insanın evində qıldlğıdır.” (Buxari, Azan, 81)
Bilindiyi kimi fərz namaz hər müsəlmanın yerinə yetirməli
olduğu bir ibadətdir. Buna görə açıq-aşkar qılınıb insanlar bu ibadətə
daha sağlam bir şəkildə təşviq edilməlidir. Bu səbəblə açıq-aşkar və
böyük bir camaat şüuruyla yerinə yetirilməsi daha məqsədəuyğundur.
Nafilə namazlar insanların öz ixtiyarına buraxılmışdır. Allaha
qovuşmaq yolunda yarışanların riya və ikiüzlülük kimi maneələri
daha rahat aşa bilmələri, bunları gizli olaraq evlərində qılmalarına
bağlıdır. Digər bir vacib məsələ də, evlərin namazla şərəflənməsi və
bərəkətlənməsidir. Şair Faruk Nafis Çamlıbelin:
Fani cahanda bir künc vardır ki, uxrəvi
Bir müsəlman məhəlləsi, bir müsəlman evi
beytilə ifadə etdiyi kimi, müsəlman evində nafilə namazların
çoxluğu ilə mənəvi və ilahi bir ab-hava olmalıdır. Camaat namazına
çox əhəmiyyət verən müsəlmanların, evlərini namaz qılınmayan
yerlərə çevrilib xarabaya oxşatmaları düzgün bir hərəkət deyil. Bu
barədə Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- möminlərə:
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“Namazlarınızın bir hissəsini evinizdə qılın və oranı məzarlığa
çevirməyin”- deyə xəbərdarlıq etmişdir. (Buxari, Salat, 52)
3. Quşluq (duha) namazı
Allah təalanın bəndələrinə ehsan etdiyi nemətləri sayıb-qurtarmaq mümkün deyildir. Bu nemətlərin hər biri üçün insan şükür
etməli və sədəqə verməlidir. Zəif və aciz insanoğlunun sayı-hesabı
olmayan ,bol və növbənöv bu nemətlər üçün lazımi sədəqəni verməyə
isə imkanı çatmair yacaqdır. Ancaq heç olmasa, insan bu duyğuları
bəsləməli və səy göstərməlidir. Belə olduğu halda ilahi mərhəmətə
nail olmaq olar. Haqq təala da bəndəsinin az əməlini çox qəbul edib
ona böyük mükafatlar bəxş edər. Bu mənada aləmlərə rəhmət olan
Peyğəmbərimiz, ümmətinin işini asanlaşdıraraq buyurmuşdur:
“Hər gün bədəninizdəki hər bir sümüyünüz və oynağınız üçün
sədəqə verməlisiniz. Hər təsbeh bir sədəqədir, hər təhmid bir sədəqədir, hər təhlil bir sədəqədir, əmr bil-məruf bir sədəqədir, nəhy anilmunkər də bir sədəqədir. Bütün bunların əvəzində, insanın quşluq
vaxtı qılacağı iki rükət namaz kifayət edər.” (Müslim, Müsafirin, 84)
Deməli bir gündə qılacağımız iki rükət quşluq namazı, ixlas və
səmimiyyətimiz ölçüsündə Allah təalanın sonsuz nemətlərinə qarşı
bir şükür ifadəsi kimi qəbul edilir. Belə olduqda quşluq namazı
Rəbbimizin, ehsan etdiyi nemətlərə şükür edə bilməsi üçün bizlərə
başqa bir lütfüdür. Ona nə qədər həmd etsək azdır.
Peyğəmbərimiz quşluq namazına çox əhəmiyyət verərdi. Bu
namazı dörd rükət qıldığı və Allahın istədiyi qədər artırdığı rəvayət
edilir (Müslim, Müsafirin, 78-79). Səkkiz və on iki rükət qıldığı da rəvayət
edilmişdir (Buxari, Təhəccüd, 31).
Əbu Hureyrə həzrətləri bir dəfə belə demişdi:
“Həzrət Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə hər ay üç
gün oruc tutmağı, iki rükət düha namazı qılmağı və yatmadan əvvəl
vitri qılmağı tövsiyyə etdi” (Buxari, Təhəccüd, 33).
Bir dəfə Peyğəmbərimiz bir yerə hərbi birlik göndərmişdi. Islam
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əsgərləri qısa vaxtda böyük qənimətlərlə qayıtdılar. Bunu görən
Həzrət Əbu Bəkr:
Ya Rəsulullah! Biz bunlardan tez qayıdan və daha çox qənimət
gətirən başqa birlik görmədik- dedi. Allah Rəsulu:
Mən sizə bundan tez savab əldə olunan və daha çox qənimət gətirən şeyin nə olduğunu deyimmi? -deyə soruşdu. Sonra belə davam
etdi: “Bir adam yaxşıca dəstamaz alıb məscidə gələr, sübh namazını
qılar, arxasınca da quşluq namazını qılsa, bax bu şəxs, həm daha tez
qayıtmış, həm də daha çox qazanmış olar” (İbn Hibban, VI, 276).
Duha namazının qılınma vaxtı günəşin doğmasından təxminən
qırx beş dəqiqə sonra başlayır, kərahət vaxtından, yəni günəşin zirvə
nöqtəsində olduğu vaxtdan yarım saat əvvəl davam edir. Günün
dörddə biri keçdikdən sonra qılmaq daha çox savabdır. Ümumiyyətlə
bu zaman başqa namaz qılnımadığı üçün, heç kimin ibadət etmədiyi
bir vaxtda insanın Rəbbinə bəndəlik etməsi olduqca qiymətli bir
hərəkətdir. Günün ilk saatları ruzi axtarma və dolanışığı təmin etmə
təlaşı ilə keçir. Quşluq vaxtı kimi məsuliyyətlərin yoğun olduğu bir
anda namaz qılmağın təşviq edilməsi isə dünyəvi işlərə aludə olmağın
müəyyən bir ölçüdə qabağını almaq və dünya tamahkarlığına qarşı
bir növ panzəhər olması üçündür.
b. Əvvabin Namazı
İbn Ömər-r.a-Peyğəmbərimizin şam namazından sonra iki rükət
namaz qıldığını bildirmişdir (Buxari, Təhəccüd, 29). Bu namaz “əvvabin” adlanır.
Əvvabın sözü, “Allaha-yönələn, tövbə edən kəs” mənasına gələn əvvabın cəmidir. Günah işlədiyi vaxt həmin dəqiqə Allahı xatırlayacaq tövbə edən, ona yönələn və ona itaət edərək xeyir işlər
edən hər bir kəs “əvvab”dır. Şam namazından sonra altı və ya
dörd, yaxud da iki rükət qılan, hətta bəzi hadisələrə görə rükət
sayı göstərilmədən şam ilə işa namazları arasında namaz qılanlar
“əvvabın” adlandırılmışlar.
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c. Hacət namazı
Hər ehtiyacını Allaha bildirən və hər fürsətdə onu zikr edib
ucaldan Rəsuli Əkrəm, hər hansı bir ehtiyacı olana iki rükət namaz
qıldıqdan sonra Allaha dua etməyini tövsiyə etmişdir. Hədisi-şərif
belədir: “Kimin Allahdan və ya hər hansı bir insandan bir istəyi olsa,
əvvəlcə dəstəmaz alsın, bunu yaxşı bir şəkildə etsin, iki rükət namaz
qılsın, sonra Allah təalaya həmd-səna etsin, Rəsuluna salavat oxusun,
sonra da bu duanı etsin:
“Həlim və Kərim olan Allahdan başqa ilah yoxdur. Ərşin Rəbbi
nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Aləmlərin Rəbbinə həmd olsun. Allahım!
Mərhəmətinə vəsilə olacaq əməlləri, məğfirətinə nail edəcək səbəbləri
istəyir, hər cür günahdan qorumağım üçün sənə yalvarıram. Hər
cür yaxşılıqda zənginlik, hər cür günahdan uzaq olmağı diləyirəm.
Rəbbim! Bağışlamadığın bir günahım, aradan götürmədiyin bir
çətinliyim qalmasın! Rizana uyğun olan hər istəyimi yerinə yetir!
Hansı əməldən razısansa onu ver, ey Rəhim olan, mənə ən çox
mərhəmət edən Rəbbim!”.
Bundan sonra dünyəvi və uxrəvi hər ehtiyacı üçün dua etsin.
Çünki istədiyi ona veriləcəkdir (İbn Macə, İqamə, 189; Tirmizi, Vitr, 17).
Bir insanın ehtiyacını fanilərə yalvararaq deyil, bu yolla, bilavasitə
Allaha yönələrək təmin etməsi, tövhid inansının güclənərək nəfsində
yerləşməsinə gətirib çıxaracaq və onu ən ali dərəcəyə ucaldacaqdır.
Allah Rəsulunun hacət namazı tövsiyəsinə qulaq asan əshabı, hər
hansı bir ehtiyacları olanda Allaha dua edər və muradlarına nail
olardılar. Yay günlərinin birində bağbanı Ənəs (r.a)-ın yanına gələrək
yağış yağmadığından və bağçanın quruduğundan şikayət etdi. Həzrət
Ənəs su istəyərək dəstəmaz aldı və namaza durdu. Salam verdikdən
sonra bağbanından soruşdu:
-Göy üzündə bir şey görürsən? Bağban dedi:
Görmürəm Ənəs (r.a) içəri girib yenidən namaz qıldı. Üçüncü və
ya dördüncü dəfə bağbanından:
Göy üzündə bir şey görürsən? - deyə soruşduqda bağban:
Quş qanadına oxşar bir bulud görürəm -dedi.Ənəs (r.a) namaz
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və duasına davam etdi. Bir az keçəndən sonra bağban yanına girib
dedi:
Göyün üzünü bulud aldı və yağış yağmağa başladı. Həzrət
Ənəs:
Bişr İbn Şəqafın göndərdiyini atı min, yağışın haralara qədər
yağdığına bax - dedi. Bağban atı minib ətraflı gəzdikdə yağışın
Müsəyyərin imarətlərilə Qabdan sarayından başqa heç yerə yağmadığını gördü ki, Ənəs (r.a)-ın bağçası da bu sərhədlər daxilindəydi
(İbn Səd, VII, 21-22). Yenə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in
əshabından Əbu Milək adlı biri ardı. Bu şəxs başqaları ilə şərikli
ticarətlə məşğul olurdu. Dürüst və təqva sahibi biriydi. Bir dəfə yenə
yola çıxmışdı. Qarşısına silahlı bir oğru çıxdı və
-Nəyin varsa çıxart, səni öldürəcəyəm - dedi. Əbu Milək:
-Malları götürmək istəyirsənsə götür - dedi. Oğru:
-Mən yalnız sənin canını istəyirəm - dedi. Əbu Milək:
-Elə isə mənə icazə ver, namaz qılım - dedi oğru:
-İstədiyin qədər namaz qıl - dedi.
Əbu Milək namaz qıldıqdan sonra belə dua etdi: “Ey qəlblərin
sevgilisi! Ey uca ərşin sahibi! Ey hər istədiyini edən Allahım!
Əlçatmaz izzətin, səltənətin və ərşini əhatə edən nurun hörmətinə
məni bu (oğrunun) şərindən qorumağını istəyirəm! Ey imdada çatan
Allahım, yetiş imdadıma!”
Əbu Milək bu duanı üç dəfə təkrarladı. Duasını qurtaran kimi,
əlində nisəsi ilə bir atlı peydə oldu və oğrunu öldürdü. Sonra Əbu
Miləkə tərəf çevrildi. Allahın lütfüylə xilas olan səhabə təəcüblə
soruşdu:
-Sən kimsən? Allah səni vasitəçi edib məni qurtardı. Atlı dedi:
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-Mən dördüncü qat səma əhlindənəm. İlk duanı edəndə səma
qapılarının çatırdadığını eşitdim. Ikinci dəfə dua etdikdə, göy əhlinin
gurultusunu eşitdim. Üçüncü dəfə dua edəndən “Çətinliyə düşən
biri dua edir!” dedilər. Bunu eşitdikdə Allahdan oğrunu mənim
öldürməyimə icazə verməyini istədim. Allah təala da qəbul etdi və

Allaha Qulluq
gəldim. Bunu bil ki, dəstəmaz alıb dörd rükət namaz qılıb bu duanı
edənin, çətinliyə düşsün və ya düşməsin, duası qəbul olunar (Obn
Həcər, Əl-İsabə, IV, 182).

d. İstixarə Namazı
Cahilliyə dövründə insanlar, səfərə çıxmaq, evlənmək, alış veriş
etmək kimi vacib işləri olanda fal oxlarına üz tutar və beləliklə o şeyi
etməyin yaxşı və ya pis olduğunu öyrənmək istəyərdilər. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- bunu qadağan etdi. Çünki bunun bir əsli
yoxdu və sadəcə təsadüfdən ibarət idi. Üstəlik bunu edərkən Allaha
böhtan da atılırdı. Çünki oxların üstündə “Rəbbim mənə əmr etdi”,
“Rəbbim mənə qadağan etdi” yazılırdı. Peyğəmbərimiz bunun yerinə
əshabına istixarəni öyrətdi.
İstixarənin ən önəmli faydası, insanın öz arzusunu bir yana qoyub
üzünü Allaha çevirməsidir. Bu səbəblə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- istixarəyə çox əhəmiyyət vermiş və onu tərk etməyi bədbəxtlik
əlaməti saymışdır: “Adəmoğlunun səadətinin səbəblərindən biri
Allah təalanın hökmünə razı olmasıdır. Bədbəxtliyinin səbəblərindən
biri də, ona istixarə etməyi tərk etməsidir....” (Tirmizi, Qədər, 15).
İstixarə ilə bağlı Cabir (r.a) - belə deyir: Allah Rəsulu bizə sanki
Qurandan bir surə öyrədirmiş kimi hər işdə istixarə etməyi öyrədərdi.
Deyərdi ki: “Sizdən biri bir iş görmək istədiyi vaxt, fərzlərdən əlavə
iki rükət namaz qılsın, sonra bu duanı oxusun: “Allahım, səndən
xeyir istəyirmə, çünki sən hər şeyi bilirsən. Səndən xeyir etməyə
güc istəyirəm. Çünki sən verməyə qadirsən, Rəbbim! Uca fəzilətini
də istəyirəm. Sən hər şeyə qadirsən, mən acizəm. Sən bilirsən, mən
isə cahiləm. Sən qeybi bilirsən. Allahım, əgər bu iş dinim, həyatım
və aqibətim üçün xeyirlidirsə, bunu mənə ver və mənim üçün bunu
asanlaşdır. Sonra da onu haqqımda mübarək et. Əgər bu iş dinim,
həyatım və aqibətim üçün zərərlidirsə, onu məndən uzaqlaşdır, məni
də ondan uzaqlaşır. Xeyir nədədirsə onu ver, sonra da onu mənə
sevdir! Daha sonra da istədiyi şəkildə dua etsin” (Buxari, Dəavət, 48).
Bir iş haqqında bu şəkildə Allaha yönəlib yalvaran və ixlası halda
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kömək istəyən bəndənin qəlbi rahatlıq və əminlik tapar, edəcəyi işlə
bağlı Allahın iznilə xeyirli tərəfə meyl edər. Bu meylə görə hərəkət
edən bəndə, nəticədə səhv iş görməkdən qorunaraq xeyirli nəticələr
əldə edər.
e. Təhiyyatul-Məscid Namazı
Əbu Qatadə bir gün Məscidi-Nəbəviyə gəldi. Peyğəmbərimizin
əshabi-kiramın yanında oturduğunu gördü və o da gəlib yanlarında
oturdu. Bunu görən Allah Rəsulu Əbu Qatadəyə dönüb:
Oturmadan əvvəl iki rükət namaz qılmağına nə mane oldu? deyə soruşdu. Əbu Qatadə də:Ya Rəsulallah! Sənin və camaatın
oturduğunu gördüm, (bu səbəblə qılmadım) - dedi.
Bundan sonra Nəbiyyi-Möhtərəm -səllallahu əleyhi və səlləmbuyurdu:
Sizdən biri məscidə girəndə iki rükət namaz qılmadan oturmasın
Bunun kimi tahiyyətul-məscid namazını tövsiyə edən başqa hədisi-şəriflər də mövcuddur. Tahiyyətul-məscid,
məscidi salamlamaq deməkdir. Məscidlər Allahın evləridir. Bir evə
girən kimsənin əvvəlcə ev sahibini salamlaması qədər təbii heç nə
yoxdur. Məscidə girən kəs, tahiyyətul-məscid namazı qılmaqla Allah
təalanı bir növ salamlamış, ona bağlılığını, hörmətini və bəndəliyini
ərz etmiş olur. Ancaq bu namazı kərahət vaxtlarında qılmaq olmaz.
Dəstəmaz aldıqdan sonra qılınan namaz. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Bilal (r.a)dan:
(Müslim, Müsafirin, 70).

Bilal! Müsəlman olduqdan sonra etdiyin ibadətlər arasında
ən çox hansından savab gözləyirsən? Çünki mən cənnətdə sənin
ayaqqabılarının səsini önümdə eşitdim! - deyə soruşdu. Həzrət Bilal
da:
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Gecə və ya gündüz dəstəmaz aldıqdan sonra qıla bildiyim qədər
namaz qılıram. Ən çox savab gözlədiyim ibadət də budur - dedi
(Buxari, Təhəccüd, 17). Daim dəstəmazlı olmaq və hər dəstəmazdan
sonra da namaz qılmaq ehsan mərtəbəsinə çata bilmək üçün mühüm
bir addımdır. Bunu da ancaq böyük bir cəhd və qeyrət sahibi insanlar
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bacara bilər. Bu hal, günahlarının bağışlanmağına da səbəb olar.
Həzrət Osman (r.a) insanlara öyrətmək məqsədilə dəstəmaz aldıqdan
sonra:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ın bu şəkildə dəstəmaz
aldığını gördüm. Dəstəmazı qurtaranda da belə buyurdu: “Kim bu
dəstəmaz alsa, arxasınca iki rükət namaz qılsa və namazda nəfsinin
vəsvəsəsindən uşaq olsa keçmiş günahları bağışlanar” (Buxari, Vudu,
24) deyərək bu həqiqəti ifadə etmişdir.
g.Tövbə Namazı
Allaha qarşı bilmədən və ya nəfsə uyaraq günah işləyəndə onun
kəffarəsi, böyük bir peşmançılıq içində yenə ona yönəlməkdir.
Çünki bir günah işlədikdən dərhal sonra, o günahın pası qəlbdə yer
tutmamış Allah yönəlmək və tövbə etmək, işlənən günaha kəffarə
olar. Allah təala belə buyurur:
“-Əgər sənə Şeytandan (bu xislətə mane olan) bir vəsvəsə
gəlsə (fəsad toxunsa), Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi)
eşidəndir, biləndir!” (Fussilət, 41/36) Peyğəmbərimiz də, “Harada
olursan ol, Allaha qarşı təqva sahibi ol! Bir günah edəndə dərhal
arxasınca bir yaxşılıq et! Çünki o, günahı yox edər. Və bir də insanlara qarşı gösəl əxlaqlı ol!” buyurmuşdur (Tirmizi, Birr, 55).
Bunun kimi ayə və hədislərdə pislik edən kimsənin dərhal
arxasınca yaxşılıq etməsi, pisliyi yaxşılıqla silməsi istənilir. Bir səhər
axtı Peyğəmbərimiz müəzzini Bilalı çağırdı və ondan:
Bilal! Hansı əməlinlə məndən əvvəl cənnətə girdin? Dünən
gecə cənnətdə sənin ayaqqabılarının səsini önümdə eşitdim - deyə
soruşdu. Bilal (r.a)da:
Ya Rəsulullah, nə vaxt bir günah işləsəm arxasınca durub iki
rükət namaz qılıram.... -dedi. Bu sözdən sonra Rəsulullah belə
buyurdu:
Bax bunun sayəsində! (İbn Huzeymə, II, 213).
161
N

Üsveyi-Həsənə 1
H. Şükür Namazı
Allah təalanın bəxş etdiyi saysız nemətlərə şükür etmək, bütün
insanların yetirməli olduqları bir borcdur. Şükür, verilən neməti
artırdığı kimi, şükürsüzlük də, onun yox olmasına və hətta sahibinin
şiddətli bir əzaba məruz qalmasına səbəb olur. Mövlana (q.s) buna
necə də gözəl misal verir: “Şükür , nemət südünü içməkdir. Süd
vəzisi nə qədər dolu olursa olsun, süd onun ucuna gəlməz. Neməti
artırmaq üçün onu əmmək lazımdır” (Fihi mə fih, s. 165).
Peyğəmbərimiz sevindiyində və ya sevindirici bir xəbər alanda,
Allahın bu Ehsasına şükür etmək üçün səcdəyə gedər18 və namaz
qılardı (İbn Macə, Salat, 912).
Ənəs İbn Malik (r.a) belə nəql edir:
Nəbiyyi-Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm- bir ehtiyacının
təmin olunduğu müjdələnmişdi, buna görə dərhal səcdəyə getdi (İbn
Macə, Salat, 192).

Eyni şəkildə əshabi-kiram da sevindikləri anlarda şükür namazı
qılmışdırlar. Təbuk səfərində iştirak etməyən Kab İbn Malik (r.a) bu
səhvindən ötrü dünyanın genişliyinə baxmayaraq ona dar gəldiyi
günlər yaşadıqdan sonra tövbəsinin qəbul edildiyi xəbərini qaldıqda
dərhal səcdəyə getmişdir (İbn, Macə, Salat, 192). Daha sonra da bütün
var-dövlətini Peyğəmbərimizə təslim edərək sədəqə verilməsini
istəmiş, ancaq Peyğəmbərimiz yarısını infaq edib, digər yarısını da
ailəsinə saxlamasını söyləmişdir (Buxari, Məqazi, 79).
Əslində şükür qəlbin işidir. Ancaq qəlbdəki duyğunun güclənə
bilməsi üçün mütləq zahirə sirayət edən bir şəklidə olmalıdır. Bir
dəfə nemətlərin səbəb olduğu həddini aşmaq və ərköyünlüyünün də
qabağını almaq lazımdır. Bunu da nemətin sahibinə boyun əymək və
onun hüzurunda yerə qapanmaq yoluyla etmək mümkündür.
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18. Şükür səcdəsi eynilə tilavət səcdəsi kmidir. Dəstəmazlı halda şükür səcdəsinə niyyət edir,
əllər qaldırılmadan “Allahu Əkbər” deyərək təkbir alır, səcdəyə gedirik, sadəcə mümkün olduğu
qədər çox qalır, sonra da salam veririk.
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İ.Təravih Namazı
Ramazan gecələrində təravih namazı qılmaq, Peyğəmbərimizin
sünnəsidir. O, “Uca Allah Ramazanda orucu fərz etdi, mən də
(təravih) namazını sünnə qıldım” buyurmuşdur (İbn Macə, Salat, 173).
Ramazandan ən gözəl şəkildə istifadə etmək üçün, orucun tutulması
ilə yanaşı gecələrini də ehya etmək, dili hər cür boşboğazlıqdan
qorumaq və etiqafa girmək lazımdır. Ramazan gecələrində ibadət
bağışlanma səbəbidir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmbelə buyurmuşdur: “Kim inanaraq və savabını Allahdan umaraq
Ramazan gecələrini ibadətlə keçirsə, keçmiş günahları bağışlanar”
(Buxari, Təravih, 46).

Həzrət Aişə (r.a)-nın dediyinə görə, Peyğəmbərimiz Ramazan
ayında, digər aylardan daha çox ibadət edərdi. Ramazanın son on
günündə isə daha da artırardı. Bu günlərdə gecələrini ibadətlə keçirər,
ailəsini də oyadardı (Buxari, Fadlu Leylətil-Qadr, 5). Peyğəmbərimiz
Ramazan gecələrini təravih namazı ilə dəyərləndirmiş, ancaq
camaatla qılmamışdır. Hamının gücü nisbətində ibadət etməsinin
daha düzgün olduğunu demişdir. Təravih namazı, Həzrət Əbubəkrin
vaxtında da tək-tək qılınmış, camaatla Həzrət Ömər vaxtında qılınmağın hikmətini göstərən bir hadisəni Həzrət Aişə anamız belə nəql
edir: “Allah Rəsulu Ramazan ayında bir gecə məsciddə nafilə namaz
qılmışdı. Bir çox insan da ona tabe olub namaz qıldı. Səhər olanda
əshab öz aralarında “Rəsulullah gecə məsciddə namaz qıldı” deyə
danışmağa başladılar. Peyğəmbərimiz sonrakı gecə də namaz qıldı.
Camaat yenə bunun haqqında danışdı, gələnlərin sayı da çoxaldı.
Üçüncü və dördüncü gecə insanlar yenə gəldilər. Belə ki, artıq
məscidə sığışmırdılar. Ancaq Rəsulullah o gecə yanlarına çıxmadı.
Səhər olanda Peyğımbırimiz buyurdu: “Namaz qıldığınızı gördüm.
Yanınıza gəlməməyinin də səbəbi bu namazın sizə fərz olmasından
qorxmağımdır” (Buxari, Təravih,1; Müslim, Müsafirin, 177).
k. Təsbeh Namazı
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əmisi Abbasa, “Əmican!
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Sənə bir yaxşılıq etməyimi istəyirsənmi?” dedikdən sonra, bütün
günahlarının əfv edilib, Allah təalanın rizasını qazana bilməyi
üçün təsbeh namazı qılmağı tövsiyə etmiş və belə buyurmuşdur:
“Dörd rükət namaz qılırsan. Hər rükətdə Fatihə surəsi və bir surə
oxuyursan. Birinci rükətdə qiraəti bitirdikdən sonra, qiyamda (ayaq
üstə) olduğun halda on beş dəfə “sübhanallahi val-hamdu lilləhi və lə
iləhə illəllahu vəllahu əkbər” deyirsən. Sonra rükuda eyni təsbehi on
dəfə deyirsən, rükudan qalxır, on dəfə də deyirsən. Daha sonra səcdə
edib eyni təsbehi on dəfə deyirsən. Səcdədən başını qaldırdıqda da
on dəfə təkrarlayırsan. Yenidən səcdəyə gedib on dəfə eyni təsbehi
deyirsən. İkinci səcdədən qalxanda da on dəfə deyirsən. Beləliklə
bir rükətdə bunları yetmiş beş dəfə demiş olursan. Eyni şeyləri dörd
rükətdə də edirsən. İstəyirsənsə bu namazı hər gün bir dəfə qıl. Hər
gün edə bilməsən həftədə bir dəfə, həftədə olmasa ayda bir dəfə, o da
olmasa ildə bir dəfə qıl” (Əbu Davud, Tatavvu, 14; Tirmizi, Vitr, 19).
l. İstisqa Namazı
Bir dəfə Peyğəmbərimizə yağış yağmadığından şikayət etmişdirlər. O da bir minbər gətirilməsini istədi. Minbər musallanın19 üstündə quruldu. Camaatın oraya gedəcəyi bir gün təyin edildi. Allah
Rəsulu günə üfüqdə qızartı başlayanda yola düşdü. Musallaya çatıb
minbərə oturdu. Təkbir gətirdi, Allaha həmd etdi və: “Siz ölkəmizdə
quraqlıq olduğundan, yağışın vaxtında yağmayıb gecikməsindən
şikayət etdiniz. Allah (c.c.) ona dua etməyinizi əmr edir. Duanıza cavab verəcəyini vəd edir” -buyurdu və belə dua etdi: “Həmd Aləmlərin
Rəbbinə aiddir. O, Rəhman və Rəhimdir, axirət gününün sahibidir.
Allahdan başqa ilah yoxdur. O dilədiyini edər. Ey Rəbbimiz! Sən
özündən başqa ilah olmayan Allahsan. Sən zənginsən, biz kasıbıq.
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19. Musalla: Bir yerin camaatının cümə, bayram və cənazə namazlarını bir yerdə qılmaq üçün
qurulmuş geniş bir məkandır. İslamın ilk dövürlərində, xüsusilə şəhər kənarlarında, camaat
namazları üçün musallalar qurlar, bayram və cümə namazları kimi camaat namazları bugünkü
kimi müxtəlif məscidlərdə deyil, yalnız namazgah adlanan bu musallalarda qılınardı. Beləliklə,
bütün şəhər camaatının hər həftə bir yerə yığışması təmin edilərdi.
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Üstümüzə yağış yağdır. Yağdırdığını bizim üçün güc-qüvvə et. Onu
müəyyən bir müddət bizə kifayət etdir!”.
Bunları dedikdən sonra əllərini qaldırdı. O qədər yuxarı qaldırdı
ki, qoltuğunun altı göründü. Sonra arxasını camaata çevirdi, əlləri də
yuxarıda idi. Sonra yenidən camaata tərəf çevrildi. Minbərdən endi
və iki rükət namaz qıldı. Allah təala o anda buludlarını göndərdi.
Göy guruldadı, şimşək çaxdı. Allahın iznilə yağış yağmağa başladı.
Peyğəmbərimiz hələ məscidinə qayıtmamış su sel olub axdı. Camaatın
evlərinə getmək üçün tələsdiklərini gördükdə də azı dişləri görünən
şəkildə güldü və : “Şəhadət edirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir, mən
də Allahın bəndəsi və rəsuluyam” - buyurdu (Əbu Davud, İstisqa, 2).
m. Qusuf və Xusuf Namazı
Nafilə namazlardan digər biri də Günəş və Ay tutulması, həddindən artıq qaranlıq düşməsi kimi təbiətlə bağlı ayələrin zühur etməsi
əsnasında qılınan namazdır. Bu ayələr ortaya çıxanda, insan özünə
gələr və dərhal Allaha sığınar, sanki dünyadan əl çəkər. Belə bir hal,
möminin özünü duaya, namaza verməsi digər xeyirli əməllər etməsi
üçün bir fürsətdir.
Digər tərəfdən kafirlər arasında günəş və ayı müqəddəs bilib
sitayiş edənlər var. Biz mömin, onların ibadətə layiq olmadığını
göstərən bir hal ortaya çıxanda dərhal Allaha yalvarmaqdır. Belə
hərəkət etmək, dini ucaldan bir şüar və inkarçıları susduran bir cavab
olar.
Abdullah bin Amrın dediyinə görə Peyğəmbərimizin vaxtında
günəş tutulmuşdu. Rəsuli-Əkrəm də insanlara namaz qıldırdı. Qiyamda o qədər çox qaldı ki, sanki rükuya getməyəcək və elə ayaqda duracaqdı. Sonra rükuya getdi və uzun müddət qalxmadı. Sonra
doğruldu, lakin həmişə olduğundan daha çox ayaq üstdə qaldığı
üçün səcdə etməyəcəyi təssüratını bağışladı. Nəhayət birinci səcdəyə
getdi. Lakin başını səcdədən heç qaldırmayacağını zənn etdik. Sonra
qalxıb oturdu. Oturuşu da uzun çəkdi. İkinci səcdəsi də o qədər uzun
çəkdi ki, elə bil mübarək başını heç qaldırmayacaq. Bu minvalla iki
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rükət namaz qılıb qurtaranda Günəş bütün parlaqlığıyla göründü.
Sonra Peyğəmbərimiz minbərə çıxaraq qısa və mənalı nitq söylədi.
Nitqində Allah təalaya həmd-səna etdikdən sonra belə buyurdu:
“Günəş və Ay, Allahın varlığına və birliyinə dəlalət edən əlamətlərdən
sadəcə ikisidir. Əgər bunlar tutulsa, dua edin, Allah təalaya yönəlin.
Allahın böyüklüyünü xatırlayın, namaza durub Allahı zikr etməklə
məşğul olun və sadəqə verin....” (Buxari, Küsuf, 2-4).
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- günəş və ayı Allahın
ayələrindən bir ayə olaraq görmüş və onların tutulmalarının kiminsə
ölüm və ya doğumu ilə əlaqədar olmadığını əshabına bildirmişdir.
Ancaq qeybi və qədəri bilmək Allaha məxsus olduğuna görə, hər
an qiyamətin ola biləcəyini və ya öz əcəlinin gəlmiş ola biləcəyini
düşünərək, daim Allaha dua etmişdir. Hava qaralmağa başlayanda,
yağış yağarkən, göy guruldayanda, günəş və ay tutulanda daim bu
duyğular içində olmuş və ilahi hüzurda ümmətinin salamatlığı üçün
yalvarmışdır.
Allahın Rəsulunun bu nigarançılığı tamamilə Allah qorxusundan
idi. Həzrət Aişə nəql etdiyinə görə Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- külək əsəndə və göy üzündə qara bulud görəndə
qorxusundan üzünün rəngi dəyişər, bəzən durub o buluda baxar,
bəzən geri dönər, evə girib-çıxardı. Yağış yağanda isə rahatlayardı.
Bunlar nigarançılığın əlamətləri idi. Həzrət Aişə bunun səbəbini
öyrənmək istəyəndə Peyğəmbərimiz buyurdu: “Nə bilmək olar,
bəlkə bu qara bulud Ad qövmünə gəldiyi kimi bir əzab olar. Onlar
gördükləri qara bir buludun yağış yağdıracağını zənn etmişdilər,
amma o ələmverici bir əzab gətirdi” (Buxari, Təfsir, 46/2; Müslim, İstisqa,
14-16). Bu hal Peyğəmbərimizin hər an ayıq-sayıq oluşunun və bunu
ümmətinə də öyrətmək istəyişinin bir əlamətidir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Ay tutulanda da, bu hal
keçənə qədər namaz qılmış və müsəlmanlara da qılmalarını əmr
etmişdir. (İbn hibban, VII, 68, 100)
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Qusuf və Xusuf namazı sünnədir. İki rükətdir. Günəş açılana
qədər dua etmək lazımdır. İmam Qusuf namazını camaatla qıldıra
bilər. Xusuf namazı isə camaatla qılınmır. Bu namazların məsciddə
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qılınması da sünnədir. Azan və qamət oxunmaz. Yalnız günəş tutulanda qılınacaq namaz üçün “Əs-Salatu camiatun: Namaz üçün bir
yerə yığılın!” deyə çağırılır. (Buxari, Qusuf,3; M.A. Köksal, XI, 221)
Ay və Günəş tutulması kimi yer titrəməsi də Allahın böyüklüyünü
göstərən təbiətlə bağlı ayələrdəndir. Hicrətin beşinci ilində Mədinədə
zəlzələ olmuşdu. Qəlbi hər an Allahla olan Peyğəmbərimiz: “Rəbbiniz sizə razı olacağı bir hala salmaq istəyir. Elə isə siz də onun rizasını qazanmağa çalışın!” -buyurdu (İbn Əbi Şeybə, II, 220; İbn Əsir,
Usudul-ğabə, I, 29) İbn Abbasın Peyğəmbərimizin bu tövsiyəsini nəzərə
alaraq və Günəş tutulmasında olduğu kimi zəlzələ namazı qıldırdığı
nəql edilir (İbn Əli Şeybə, II, 220).
B. ORUCU
“Ey ıman gətirənlər!
Oruc tutmaq sizdən əvvəlki
3 ümmətlərə fərz (vacib) buyurulduğu
kimi,sizə də fərz buyuruldu ki,(bunun
sayəsində pis əməllərdən ) çəkinəsiniz!”
əl-Bəqərə 2/183

Oruc, insanı mənəvi cəhətdən gücləndirən böyük bir ibadətdir.
Oruc sayəsində insan, mələklərin belə qibtə edəcəyi bir mərtəbəyə
yüksəlir. Eyni zamanda oruc, nəfsani arzuların zəifləməsi müqabilində, bəndənin günaha batmasına da mane olur. Nəfsi cilovlayıb ruhu
cilalamaqda ondan daha təsirli bir ibadət yoxdur.
Əbu Ümamə -radiyallahu anh- Həzrət Peyğəmbərimizə “Mənə
elə bir əməl tövsiyə et ki, Allah təala məni onunla mükafatlandırsın”
-dediyində, Peyğəmbərimiz:
“-Sənə orucu tövsiyə edirəm, çünki onun misli bərabəri yoxdur”
-buyurdu. (Nəsəi, Siyam, 43)
Allah Rəsulunun ən çox davam etdiyi əməllərdən biri də, Rəbbi-
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mizin ən çox xoşlandığı oruc ibadətidir. O, orucun dəyərini belə
bildirmişdir:
“Adəmoğlunun hər əməli toplanır. Xeyir əməllər, ən azı on misli
ilə yazılır. Bu, yeddi yüz mislinə qədər yüksəlir. Allah təala belə
buyurmuşdur;”Oruc bu qaydanın xaricindədir. Çünki o, sırf Mənim
üçündür. Mən də onu (istədiyim kimi) mükafatlandıracam. Bəndəm
Mənim üçün şəhvətini, yeməyini və içməyini tərk etdi” Oruclu adam
iki dəfə sevinər: Biri iftar vaxtındakı, digəri isə Rəbbinə qovuşduğu
andakı sevincidir. Oruclunun ağzından gələn qoxu, Allah nəzdində
müşk ətirindən daha xoşdur.” (Müslim, Siyam, 164)
Kainatın fəxri, yayın ən qızmar günlərində belə oruc tutardı.
Hətta müharibə anında belə çox vaxt oruclu olardı. Hətta bəzən
döyüş elə şiddətlənir və elə çətin günlər olurdu ki, heç kim oruc
tutmağa macal tapmırdı. Belə döyüşlərdən birində onunla Abdullah
ibn Rəvahadan başqa oruc tutan qalmamışdı. (Müslim, Siyam, 108-109)
O, oruc haqqında “İnsanı günahdan qoruyan bir qalxandır” (Buxari,
Savm, 2) buyurur və bu qalxanın ən sağlamını da hər zaman özü istifadə
edirdi.
Oruc sahibini təqvaya çatdıran bir ibadətdir.İnsan, bu təqva
sayəsində cəhənnəm atəşindən qorunar və cənnətə yaxınlaşar. Belə
ki, əziz Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur:
“Allah rizası üçün bir gün oruc tutan şəxsi Allah təala, bir
günlük oruc səbəbilə cəhənnəm atəşindən yetmiş il uzaq tutar.”
(Buxari, Cihad,36)

Oruc sayəsində ac qalan bir mömin, kasıbların halını daha yaxşı
başa düşərək onlara qarşı mərhəmət hissi və comərdliyi artar. Mədəsi
boş olan kimsə ülvi hissləri, tox olana görə daha çox yaşayar və onun
dadını duyar. Bunun sayəsində mənəvi hissləri daha tez qavrayar
və təfəkkür gücü artar. Acizliyini və bəndəliyini idrak edən oruclu
mənfi xislətlərdən uzaqlaşar və yaxşılığa meyl edər. Həzrət Mövlana
orucun ruha səhhət bəxş edib gücləndirdiyini və nəfsi zəflətdiyini
belə ifadə edir:
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“Dərvişlərin bu riyazatları nə üçündür? Çünki cana gələn
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əziyyətlər, çətinliklər ruhların sağlığını təmin edir. Bir Haqq dostu
riyazatda ruhun əbədiliyini, ölümsüzlüyünü tapmasa, çox oruc
tutmaq və yorucu ibadətlər etməklə cismini xəstə edərdimi?” (Məsnəvi,
beyt:3349-3350)

Tutulan orucun bu nəticələri verə bilməsi, onun sırf Allah rizası
üçün tutulmasına bağlı olduğu kimi, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-in tərif etdiyi kimi yerinə yetirilməsinə bağlıdır. Allah
Rəsulu, oruclunun pis söz və əməllərdən uzaq, nəzakətli və mərhəmətli bir şəxs olmasını istəyir. Belə ki, hədisi-şəriflərdə:
“Kim yalanı və yalan danışmaqla iş görməyi tərk etməzsə, Allahın o adamın yeməyi və içməyi tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur.” (Buxari,
Savm,8).
“Heç biriniz, oruclu olduğu gün nalayiq söz danışmasın və heç
kimlə mübahisə etməsin. Əgər biri onu söyər və ya təhqir edərsə
“Mən oruc tutmuşam!” desin”-buyurur. (Buxari, Savm 9)
Həzrət Peyğəmbərin hər hərəkətində olduğu kimi, orucunda
da mötədil davrandığı və əshabına da bunu tövsiyə etdiyini görmək
olar. O, tez-tez hər şeyi tərk edib yalnız namaz qılan və oruc tutan
əshabını xəbərdar etmiş və özünü nümunə göstərərək vəsiyət
etmişdir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- iftar etmədən bir
günün orucunu o biri günün orucuna birləşdirməyi (savmi-vüsalı) da
qadağan etmişdir. Əshab:
-Ya Rəsulallah! Axı siz savmi-vüsalı tutursunuz?-dediklərində
Peyğəmbərimiz onlara:
“-Şübhəsiz ki, mən sizin kimi deyiləm. Mən, yedirilib içirilirəm.”buyurmuşdur. (Buxari, Savm,48)
Mötədilliyin gözlənilmədiyi anlarda ifrat və təfridlər meydana
çıxır. Bundan əlavə insan qaçdığı zaman yorulur və gözlənilməsi
lazım olan ən aşağı səviyyəni qorumaqda çətinlik çəkər. İbadətlərdə
də müalicəsi ən çətin olan xəstəlik, yorğunluq və bezginlikdir. Nəfs
bir ibadətdən bezdiyində, bir daha xüşu halına dönə bilməz və edilən əməllər ibadət olmaqdan çıxar. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-, “Hər şeyin bir canlılıq halı vardır, hər canlılığın isə bir
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tənbəllik və bezginlik halı vardır...” (Tirmizi,Qiyamə,21) hədisi ilə bu
mənanı nəzərdə tutmuşdur. Allah təala, insanların fitrətini bildiyi
üçün hər ibadəti eynilə xəstəyə verilən dərman kimi nə az, nə də
çox, tam ölçüsündə təqdir etmişdir.
İbadətlərdə mötədil olmağın lazım olduğunu göstərən bir
hadisə, Bəxili -radiyallahu anh-ın- başına gəlmişdir. Bəxili bir gün
Peyğəmbərin yanına gəlib :
-Ey Allahın Rəsulu! Məni tanıdınızmı?-dedi. Peyğəmbərimiz:
“-Sən kimsən? (tanıya bilmədim)” -buyurdu. O:
-Bir il əvvəl sizə gəlmişdim, Bəxiliyəm dedi. Peyğəmbərimiz:
“-Sən niyə bu hala düşmüsən? Halbuki, daha öncə çox gümrah
görünürdün!” -buyurdu. Bəxili:
-Səndən ayrıldığım gündən bəri bütün günlərimi oruc tutmaqla
keçirdim, dedi. Bundan sonra Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
“-Özünə işgəncə vermisən! Səbir ayı (Ramazanı) tam olaraq,
digər aylardan da bir günü oruc tut” -buyurdu. Bəxili:
-Bu sayı biraz artırın. Çünki mənim bundan çoxuna gücüm
çatar, dedi. Əziz Peyğəmbərimiz:
“-Onda hər ayda iki gün oruc tut!” -buyurdu. O:
-Biraz da artırın, dedi. Peyğəmbərimiz:
“-Yaxşı hər ayda üç gün!” -buyurdu. Bəxili:
-Mümkünsə biraz da artırın, dedi. Həzrət Peyğəmbər:
“-Haram aylarında (Rəcəb, Zülqədə, Zülhiccə və Məhərrəm) üç
gün oruc tut, sonra tutma; üç gün oruc tut, sonra tutma; üç gün tut,
sonra tutma!” -buyurdu və üç barmağını yuxarı qaldırıb endirməklə
əlilə də göstərdi. (Əbu Davud,Savm, 55)
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Ənəs -radiyallahu anhın- rəvayət etdiyinə görə, Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- vəziyyətə uyğun hərəkət edər ; bəzi
aylarda çox oruc tutmaz, əshabı o ayda heç oruc tutmayacaq zənn
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edərdi. Bəzi aylarda da çox oruc tutar və sanki bütün ayı oruclu
keçirəcək kimi görünürdü. (Buxari, Savm, 53) Bununla yanaşı Həzrət
Peyğəmbərimizin ard-arda bir neçə ay oruc tutaraq həddindən artıq
irəli getdiyinə rast gəlinməmişdir. Belə ki, Ümmü Sələmə anamızın
bildirdiyinə görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in Şaban
və Ramazan ayları xaricində ard-arda iki ay oruc tutduğu mövcud
deyildir. (Tirmizi, Savm,37) Bunu da hər zaman deyil, bəzi illərdə etmişdir.
Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- oruc tutan insanların iftarda tələsmələrini istəyir və:
“Oruc açarkən müsəlmanların tələsməsi, xeyir əməl üzrə yaşadıqlarını göstərir”-buyurdu. (Buxari, Savm,45) Bir gün Məsruk -radiyallahu anh- Aişə anamıza:
-Məhəmməd -səllallahu əleyhi və səlləm-in əshabında iki nəfər
var, ikisi də xeyirxah əməllər etməkdən geri qalmırlar. Amma onlardan biri axşam namazını vaxtı girən kimi qılır və orucu vaxtı girən
kimi açır, digəri isə həm axşam namazını, həm də iftarı gecikdirir,
dedi.
Həzrət Aişə:
-Axşam namazını və orucu vaxtı girən kimi edən kimdir?-deyə
soruşdu.Məsruk:
-(İbn Məsudu nəzərdə tutaraq) Abdullahdır, cavabını verdi.
Bundan sonra o:
-Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- də belə edərdi, dedi.
(Müslim, Siyam,49-50)

1. Həzrət Peyğəmbərin nafilə (sünnə) orucları
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-,Ramazandan sonra da
tez-tez nafilə oruc tutmağa davam edirdi.Adətən bazar ertəsi və
cümə axşamlarında oruclu olmağa diqqət edər və bunun səbəbini
də belə izah edərdi; “Əməllər Allah təalaya bazar ertəsi və cümə
axşamı günləri ərz edilir.Mən, əməlimin oruclu olduğum halda ərz
edilməsini sevirəm” (Tirmizi, Savm,44)
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Bir də hər hicri ayın “əyyami-biz” deyilən 13, 14, 15-ci
günlərində oruc tutmağa diqqət edir və bunu əshabına da tövsiyə
edərdi. İbn Abbas -radiyallahu anh-:
“Peyğəmbərimiz, əyyami-biz-günlərində oruc tutmağı istər
evdə, istərsə də səfərdə tərk etməzdi”-deyərək (Nəsəi, Savm, 70) Peyğəmbərimizin bu günləri oruclu keçirdiyinə diqqət çəkmişdir. Ayın
bədirləndiyi əyyami-biz günlərində insanın bədənindəki suyun, ayın
cazibə qüvvəsinin təsiri ilə artdığı və nəfsani hisslərin daha da çoxaldığı zamandır. Azğınlaşmış nəfsi cilovlamaq və günahlardan qorunmaq üçün bir qalxan olan oruc, bu günlərdə insanları sükunətə
qovuşduracaq təsirli bir vasitədir.20
20. Bu günlərə, gündüz günəşin, gecə də bədirlənmiş ayın işığı ilə 24 saat
aydınlıq olduğuna görə “Əyyami-biz”(bəyaz, ağ günlər) deyilmişdir. Bəni insanın ayaq basıb
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yaxından tanıdığı ayın insanlar üzərindəki təsiri bu gün geniş elmi tədqiqatlar aparmağa səbəb
olmuşdur. Alimlərin tədqiqinə görə, nəhəng okeanlarda suyun səviyyəsinin qalxmasına və
enməsinə səbəb olan ay, orqanizminin yüzdə səksəni sudan ibarət olan insana da təsir edir.
Orqanizmdəki mayenin səviyyəsi pozulur, beyinin normal işləmək funksiyası itir və ürək
döyüntüsü artır. Xüsusilə ürək və şəkər xəstələrində təhlükəli nəticələrə səbəb olan ay, sinir
sistemindəki hüceyrələrin fəaliyyətini pozduğu üçün orqanizmin müvazinətini itirməsinə səbəb
olur. Bədirlənmiş ayın qadınlara daha çox təsir etdiyi qeyd edilir. Alimlər bu təsirləri aşağıdakı
kimi sadalayır:
1.Qadınlar ayın bədirləndiyi vaxtlarda daha çox həssas olur və daha tez ağlayırlar.
2.Doğuşlar bu günlərdə 20 faiz artır.
3.Bədirlənmiş ay, aybaşı vaxtını poza bilir və qanaxmaları artırır.
4.Cinsiyət hormonundakı artış səbəbilə cinsi arzular artır.
5. Qadınlarda miqren artır və daha stressli olurlar.
Bu günlərdə insan orqanizmində meydana gələn dəyişikliklər eyni zamanda suç (günah)
səviyyəsinin artmasına da səbəb olur.1993-cü ilin avqust ayında, ayın 13,14,15-ci günlərində
Almaniyada adam öldürmə, dəlilik və intihar saylarının xeyli artdığı müşahidə edilmişdir.
Psixoloqlar ayın bədirləndiyi vaxt insanda ruhi dəyişikliklərin meydana gəldiyini deyirlər. Bu
günlərdə insanda psixoloji pozğunluqların artdığını deyən fransız alimi Rene Klaudi Quillot,
edilən cinayətləri araşdırmış və mövzu ilə əlaqədar olaraq “Bədirlənmiş ay dəlilikləri” adlı bir
kitab yazmışdır. Alim “Yalnız Fransada deyil, Amerikadakı polis qeydiyyatında da bu gecələrdə
edilən cinayətlərin sayının artdığı müşahidə edilir”-deyir. Elm və Texnika jurnalıda nəşr edilən,
“Bədirlənmiş ay və suç” adlı məqalə də eyni mənadadır. “Hindistanlı iki alim 1980-ci ildəki ay
günlərində müşahidə edilən zəhərlənmələrin və 1984-cü ildəki ay günlərində cərəyan edən suç
səviyyəsinin artdığını bildirdi. Bu tədqiqatlar məşhur tibb jurnalı olan Britş Medikal jurnalında
dərc edildi.Təqiqatçı Professor C.P.Çakuraya görə bu günlərdə zəhərlənmə və ya zəhərləmə yolu
ilə baş verən intihar və cinayətlərin artma səbəbi, insan orqanizmindəki maqnit dalğalarının
azalmasına və ya çoxalmasına bağlıdır.Bu günlərdə dünya, ay və günəş eyni xətt üzərində
olduğundan, ayın insan üzərindəki cazibə qüvvəsi artar və orqanizmdəki suyun miqdarı yüzdə
60 faiz artar.Bunun səbəb olduğu cismani və ruhi dəyişikliklər isə zəhərlənmə və ya zəhərləmə
və günah etmək meyillərini artırır.Alim, beş il ərzində polis şöbəsində qeydə alınan cinayətləri
kompüterə yükləyib, nəticəni ay tarixi ilə qarşılaşdıraraq bu nəticəyə gəlmişdir.”(www.kalbinsesi.
com/dolunay).

Allaha Qulluq
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-,əshabını Şəvval ayında
altı gün oruc tutmağa təşviq etmiş və fəzilətini belə izah etmişdir:
“Ramazan orucunu tutan və buna Şəvval ayından daha altı gün
əlavə edən şəxs, bütün ili oruc tutmuş kimi savab qazanar.” (Müslim,
Siyam,204)

Şəvval orucu, Ramazandan layiqincə istifadə edə bilməyənlər
üçün onu əvəz edən bir rol oynayar. Fəziləti qeyd edilərkən bütün
ili oruclu kimi olacağının ifadə edilməsi, yaxşılıqların on qatı savab
veriləcəyinə dayanır.
Bir də Aşura orucu vardır. Aişə -radiyallahu anhə-, Ramazan
orucu fərz buyurulmazdan əvvəl Aşura orucu tutduğunu, oruc fərz
buyurulduqdan sonra kim istəyirsə bu orucuna 9-10 və ya 10-11ci günləri Məhərrəm ayında əlavə etdiyini və istəməyənin də
tutmadığını xəbər vermişdir. (Müslim, Siyam,115)
Allah təala Musa -əleyhissalam-ı Firondan və qövmündən Aşura
günü qurtarmışdı.Həzrət Musa bu gündə oruc tutmaqla Allaha şükür
etdi. Beləlikə əhli-kitab və ərəblər arasında bu gündə oruc tutmaq
adət halına gəldi.Həzrət Peyğəmbərimiz də onu olduğu kimi saxladı
və onun fəziləti haqqında:
“Aşura orucunun keçən ilin günahlarına kəffarə olacağına
Allahdan ümid edirəm” -buyurdu. (Tirmizi, Savm,48)
Ərəfə günü oruc tutmaq da tövsiyə edilmişdir.
Fərz orucları layiq olduğu kimi yerinə yetirdikdən sonra, sünnə
orucları da tutmaq lazımdır.Çünki nafilə (sünnə) ibadətlər bəndəni
Allaha yaxınlaşdıran ən başlıca vasitədir.
2. Etiqaf
Mütləq şəkildə bir yerdə maddi-mənəvi, müsbət-mənfi bir məsələ
üzərində israrla durmaq demək olan etiqaf, termin kimi bəndəlik
və Allaha yaxınlaşmaq niyyətilə məsciddə müəyyən bir müddət
qalmağı ifadə edir. Etiqaf, daha çox Ramazan ayında və oruclu
olaraq məsciddə edilir. Etiqafa girərək gündüzləri orucla, gecələri
də ibadət və zikrlə məsciddə keçirmək, tam mənası ilə özünü bəndə
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olmağa həsr etmək deməkdir. Zəruri ehtiyacları xaricində hər hansı
bir səbəblə məsciddən kənara çıxmağı qadağan edən etiqaf, əvvəlki
haqq dinlərdə da mövcud olan bir ibadətdir.
Bəzən insan, dolanışıq qorxusu və müxtəlif işlərlə məşğul olmağın verdiyi çətinliklər ucbatından Allahdan uzaqlaşdığını hiss edər.
Belə vaxtlarda məscidə qapanıb dünyalıq işlərdən bir müddət əl
çəkməyin böyük faydası olur. Bunu mütəmadi şəkildə etməsi mümkün deyildir.Lakin o, “Bütünü əldə edilməyən bir şey tamamilə tərk
edilməz” qaydasına uyğun olaraq halına uyğun gələcək şəkildə etiqafa çəkilər.
Məsciddə etiqafa çəkilmək, fikri cəm etmək, qəlbin dünyəvi işlərdən uzaq tutulması, şəxsin özünü itaətə həsr etməsi və Qədr gecəsini sezə bilmək imkanına malik olması kimi çox gözəl nəticələr
əldə edilə bilər. Bu səbəbdən Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmRamazan ayının son on günündə etiqafa çəkilərdi.Vəfat etdiyi ilin
Ramazan ayında isə iyirmi gün etiqafa çəkilmiş (Buxari, Etiqaf, 1,17)
və bunu ümmətindən edə biləcək olanlara sünnə olaraq qoyub getmişdir.
Oruc tutmadan etiqafa girmək olmaz və etiqafa mütləq böyük
məcidlərdə girmək lazımdır. Məscidlərə, etiqaf kimi ibadətlərə imkan
yaratmaq məqsədilə çadır qurula bilər və ya orada xüsusi yerlər
düzəldilə bilər. Müsəlman qadınların məscidlərdə deyil, evlərində
məscid kimi istifadə etdikləri otaqlarında etiqafa çəkilmələri daha
məqsədəuyğun sayılmışdır.
C.HƏCCİ
Kimə ki Kəbə nəsib olsa Xuda rəhmət edər
Hər kişi xanəsinə sevdiyini dəvət edər.
Nahifi Süleyman
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Həcc, tövhid və şükür ifadə edən davranışlardan meydana gələn
mühüm bir ibadətdir. İslam, müsəlmanları eyni məqsəd ətrafında bir
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araya gətirərək maddi-mənəvi güclərini artırmaq, gücünün hər tərəfə
yayılmasını təmin etmək, səmimi olanları digərlərindən ayırmaq
kimi məqsədlərin həsrətində olanları həccə dəvət edir.İnsanlar bunun sayəsində qaynayıb qarışır və bir-birindən istifadə edirlər. Çünki
insanda arzu və rəğbət, yalnız bir yerdə olmaq və bir-birindən faydalanmaqla meydana gəlir.
Həccə getməkdən məqsəd, Allahın dinini ucaltmaq, Həzrət
İbrahimin sünnəsinə tabe olmaq və Allahın nemətlərini yad etməkdən
ibarətdir.
Həcc, Allahın evinə ehtiramın ən gözəl ifadəsidir. Kəbə Allahın
nişanələrindən biri olduğu üçün ona hörmət, Allaha hörmət etmək
deməkdir. Bu səbəbdən həccə getmək, imkanı olan hər müsəlmanın
üzərində Allah təalanın haqqıdır. Quran ayəsində belə buyurulur:
“Yoluna qüvvəsi çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi (Kəbəni)
ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu
inkar edərsə (özünə zülm etmiş olar). Əlbəttə, Allah aləmlərə
möhtac deyildir!” (Ali-İmran 3/97).
İbn Ata -rəhmətullah- ayədə keçən “həccə qüvvəsi çatmaq”
barədə belə deyir:
“İstitaət yəni həccə qüvvəsi çatmaq iki şeylə olur: Bunlardan biri
“hal”, digəri isə “maldır”. Halı olan yola düşsün, mal onu tapar.”Hal,
məhəbbətin qüvvətli olmasıdır. Məhəbbət və eşqin çox olduğu yerdə
şövq də çox olar. Şövq qalib gəldiyində uzun və məşəqqətli yollar
asanlaşar və qısalar. Şövq olmadıqda isə qısa yollar uzaq görünər.
Könlün şövqü nəyə meyl edərsə, ayaqlar da onunla birlikdə qəlbinə
doğru gedər. Əgər bir şəxsdə bu hal yoxdursa şəriətə görə onun
istitaəti (gücünün çatması) yalnız mal və mülk ilə yerinə yetirilər.
İslam, gücü çatmayan insanlara icazə verdiyi kimi, gücü çatanları
da israrla həccə dəvət etmişdir.
“Allah yolunda cihad edən, həcc və ümrə ibadətini yerinə yetirən
insanlar, Allahın elçiləridir. Çünki, Allah bəndələrini bunları etməyə
dəvət etdi, onlar da itaət etdilər (boyun əydilər).Bunun müqabilində
Ondan istəyərlər, Allah da onlara istədiklərini verər” (İbn Macə,
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Mənasik,5) vədi

ilə onları “Allahın elçiləri” olaraq şərəfləndirmişdir.

Kainatın fəxri -səllallahu əleyhi və səlləm-, həccə insanlarla bərabər kainatdakı bütün varlıqların da böyük həvəslə qatıldığını ifadə
etmək və həccin fəzilətini izah etmək üçün belə buyurmuşdur:
“Hər bir müsəlman ilə birlikdə, sağında və solunda olan bütün
daş,ağac və sərt torpaq da Allahı zikr edər. Bu iştirak, sağ və solunu
göstərərək -belə və belə istiqamətdə yer üzünün sonuna qədər davam
edər.” (Tirmizi, Həcc 14).
Belə bir həyəcanı hiss edərək mənəvi aləmlərə dalmaq, bütün
kir və günahlardan arına bilmək üçün həccə getmək xüsusunda
tələsmək və bu işə şövqlə yanaşmaq lazımdır. Çünki xeyir əməllərdə
tələsməyi tövsiyə edən Allah Rəsulu, həcc ibadətində də eyni
həssaslığı göstərməyi bu şəkildə dilə gətirmişdir:
“-Həccə getmək istəyən tələssin! Ola bilər ki, xəstələnər,(miniyi)
itər və ya (getməyə mane olan) bir problem çıxar.” (İbn Hənbəl;I,214).
Həcc uzun yoçuluq və ağır bir işdir. Bir sözlə həcc böyük
fədəkarlıq tələb edir. Ona görə də sırf Allah rizası üçün edilən həcc
ibadəti, iman gətirməyin əvvəlki küfr halını yox etdiyi kimi, keçmiş
günahları yox edər. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bu
həqiqəti belə bəyan edir:
“Pis söz danışmadan və böyük günahlar etmədən Allah rizası
üçün həccə gedən şəxs, anadan doğulduğu gün kimi günahsız olaraq
geri qayıdar.” (Buxari; Həcc 4).
Şanı Uca Rəbbimiz biz bəndələri üçün bir çox əfv və bağışlanma
qapısı açır, ələ düşməz fürsətlər verir. Bu fürsətləri dəyərləndirən
insanlara isə bir çox mükafatlar vəd edir. Bununla yanaşı imkanı
olduğu halda dünyəvi işlərlə məşğul olub Allahın evini ziyarət etməyən insanlar üçün ağır bir əzab veriləcəyi də unudulmamalıdır.
Belələrini xəbərdar etmək üçün Əziz Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur:“Hər kimin azuqəsi və onu Allahın evi Kəbəyə aparacaq bir
miniyi olduğu halda həcc ziyarətinə getməzsə istər yəhudi, istərsə də
xristian kimi ölsün heç bir fərqi yoxdur.” (Tirmizi, Həcc 3).
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Bütün bəşəriyyət üçün üsveyi-həsənə olan Allahın Rəsulu, həcc
fərz buyurulduqdan sonra bu ibadəti bir dəfə yerinə yetirərək əshabına,
onu ən incə təfərrüatına qədər öyrətmişdir.Həzrət Peyğəmbərimiz bu
həccində müsəlmanlarla vidalaşınca insanlar; “Bu vida həccidir”demişlər və bu ad tarixdə məşhur olmuşdur. (Buxari, Həcc 132) Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- isə bu haqda danışarkən “Haccətulislam” deyə bəhs edərdi. (Heysəmi,III,237).
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, həccə niyyət
edincə bunu insanlara bildirdi. Əshabı da onunla birlikdə getməyə
hazırlaşdılar. Hamı Allah Rəsulu ilə getməyin çarəsini axtarır və
həcci onun etdiyi kimi etmək istəyirdi. Bu xəbər Mədinədən kənara
yayıldıqda, insanlar hər tərəfdən axın-axın gəlməyə başladılar.Yolda
onlara qoşulanların sayı hesabı yox idi. Göz gördüyü qədər bütün ətraf
insan selinə bürünmüşdü. Peyğəmbərimiz həcc və ehram haqqında
oradakılara qısa məlumat verdikdən sonra, yola çıxdı. Onunla bərabər
114000, hətta bundan daha çox səhabə var idi. Peyğəmbərimiz
həccdə qurban kəsmək üçün yüzə qədər dəvə aparırdı. Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-yol boyunca müsəlmanlara durmadan
həcc barəsində danışdı. Söylədiyi xütbəsində ehramın və həccin vaciblərindən, sünnələrindən bəhs etdi. Zülhüleyfəyə gəldiyində Aqiq
vadisində müsəlmanlara belə xitab etdi:
“Rəbbim tərəfindən göndərilən Cəbrayıl bu gecə gəlib mənə;
“Bu müqəddəs vadidə namaz qıl və həm həccə, həm də ümrəyə niyyət
etdim de!” buyurdu.” (Buxari, Həcc 16) Orada iki rükət namaz qıldı.
Allaha həmd etdikdən və təkbir gətirdikdən sonra:
“Ey Allahım! Bunu mənə riya və göstərişdən uzaq məbrur və
məqbul bir həcc et!”-deyərək dua etdi. (İbn Macə, Mənasik,4). Zülhüleyfədə ehrama girib:
“Ləbbeyk, Allahümmə ləbbeyk, Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk.
İnnə-l-hamdə və-n-nimətə ləkə və-l-mulkə, lə şərikə ləkə” deyərək
təlbiyə etməyə başladı. (Buxari,Həcc 16) Bundan sonra isə; “Sizdən hər
kim həcc və ümrəyə niyyət etmək istəyərsə bunu etsin!”-buyurdu.
Zəvvarlar miqatda ehrama girməklə Məkkəyə girməyə hazırlaşar-
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lar. Həcc və ümrə üçün ehrama girmək, namazla müqayisədə təkbir
gətirmək kimidir. Ehram, ixlas və təzimin duyğularla hiss edilən bir
forması və həcc ibadətini yerinə yetirməyin əməli ifadəsidir.Eyni
zamanda bu, nəfsin bütün həzzlərini, rahatlığını və adətlərini tərk
etməklə Allaha təslim olduğunu göstərir. İnsanın Allah qorxusunu
və Ona olan ehtiramını daxilən hiss etməsi və həmçinin Onun rizası
üçün çətinliyə qatlanması, toza torpağa bulaşması kimi mənaları ehtiva edir.
Həzrət Peyğəmbər ehrama girib təlbiyəyə başladıqdan sonra
Cəbrayılın gələrək:
“Ya Məhəmməd! Əshabına təlbiyə edərkən səslərini ucaltmalarını əmr et! Çünki bu, həccin əlamətlərindəndir!”-dediyini bildirdi.
(İbn Macə, Mənasik 16).

Allahın Rəsulu, getdiyi yerlərdə müsəlmanlara imamlıq edərək
namaz qıldırmışdır. Sonralar vəfa və məhəbbət təzahürü olaraq namaz qıldırdığı yerlərə məscidlər inşa edilmişdir. (İbn Sad,II,173).
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Beytullahı görüncə
əllərini qaldırdı və:
“Ey Allahım! Bu Beytinin (evinin) şərəfini, əzəmətini, kərəmini
və heybətini artır. Ona həcc və ümrə ilə təzim edənlərin də şərəflərini,
kərəmlərini, heybətlərini, təzimlərini və yaxşılıqlarını artır!”
-deyərək dua etdi. (İbn Sad,II,173) Dəvəsini Beytullahın qapısında diz
çökdürdü.
Ridasının bir ucunu sağ qoltuğunun altından keçirib sol çiyninin
üzərinə atmış və sağ qolu açıq vəziyyətdə Məscidi-Hərama girib
birbaşa Həcəru-l-Əsvəd tərəfə getdi və onun yanında dayandı.
Həmin anda gözləri yaşla doldu, Həcəru-l-Əsvədi öpdü və əllərini
onun üzərinə qoyduqdan sonra üzünə çəkdi.
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“Allahummə imənən bikə və təsdiqan bikitəbikə və ittibəan
sunnətə nəbiyyikə” deyərək Həcəru-l-Əsvədin yanından təvaf etməyə
başladı. (Heysəmi,III, 240) Təvafın ilk üç şövtündə addımlarını qısa
ataraq çiyinlərini oynadaraq cəld və sürətli bir şəkildə addımladı.
Rükn-i Yəmani və Hacəru-l Əsvədin tuşuna gəldikcə:

Allaha Qulluq
“Rabbənə ətinə fi-d-dunyə hasənətən və fi-l əxirati hasənətən
və qina azəbə-n-nər” (əl-Bəqərə 2/201) ayəsini oxuyurdu. Həzrət
Peyğəmbərimiz təvafın bu hissəsini bitirdikdən sonra Hacəru-lƏsvədi öpdü, əllərini onun üzərinə qoyduqdan sonra üzünə çəkdi.
Bundan sonra xalqın arasından çətinliklə keçib Məqami İbahimə
çatdı. Məqami İbrahimi özü ilə Beytullah arasına alaraq iki rükət
namaz qıldı.Sonra təkrar qayıdıb Hacəru-l-Əsvədi istilam etdi və
Həzrət Ömərə:
“Ey Ömər, sən qüvvətli bir insansan. Hacəru-l-Əsvədə yaxınlaşmaq üçün çiyninlə insanları itələmə, zəifləri kənara sıxışdırma!
Nə narahat ol, nə də başqalarını narahat et. Qələbəlik olduğuna
görə Hacəru-l-Əsvədə yaxınlaşa bilməsən, aralıdan “əl sürtüb öpmək” işarəsi et, kəlimeyi tövhid oxuyaraq və təkbir gətirərək keç!”
buyurdu. (Heysəmi.III,241;İbn Hənbəl,I,28).
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bundan sonra Kəbənin
Bəni Mahzum qapısında çıxıb Səfa təpəsinə tərəf getdi. Ora yaxınlaşınca:
“Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın əlamətlərindəndir...” (əlBəqərə 2/158) ayəsini oxudu və “Allahın ayədə ilk dəfə zikr etdiyindən
başlayıram!”buyuraraq səy etməyə Səfadan başlamaqla oraya tərəf
yönəldi. Beytullahı görüncə ona baxaraq təhlil və təkbir gətirdi. Üç
dəfə və ya yeddi dəfə:
“Bir olan Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur. Onun bənzəri
və şəriki yoxdur. Mülk Onundur, həmd Ona məxsusdur. Dirildən də
öldürən də Odur. O hər şeyə qadirdir. Allahdan başqa heç bir ilah
yoxdur. Allah vədini yerinə yetirdi, bəndəsinə yardım etdi, düşmənlik
üçün toplanmış bütün orduları tək başına məğlubiyyətə uğratdı.”
buyurdu. (İbn Macə, Mənasik,84).
Sonra Səfadan Mərvə təpəsinə doğru enməyə başladı. Sürətli
bir tərzdə səy edirdi. Allah Rəsulu, bu sürətli hərəkəti səy vadisinin
ortasına çatanda edir və buranı keçdikdən sonra normal halda
yürüyürdü. Bu məqamda:
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“Ya Rəbb! Məni bağışla və mənə rəhm et! Ən əziz, ən kərim olan
Sənsən!” deyərək dua edirdi. (Heysəmi, III,248)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Mərvə təpəsinə çatdığında, Səfada etdiklərini eynilə təkrarladı. Səfadan Mərvəyə yeddi dəfə
gedib gələrək səyi Mərvədə bitirdi. Bundan sonra:
“Kimin yanında qurbanı varsa, həmin adam ehramında qalsın!
Ehramı olmayan isə burada ehramdan çıxsın və həccini ümrəyə
çevirsin.” buyurdu. (Müslim, Həcc,147) Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- özü ilə qurban gətirdiyi üçün ehramdan çıxmadı.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- Məkkədə dörd gün
qaldı. Beşinci gün Beytullahı yeddi dəfə təvaf etdikdən sonra, günəşin
Qərbə doğru meyl etdiyi zaman dəvəsinə mindi. Minaya gəlib Dərulimamənin olduğu yerə endi. Gecəni Minada keçirdi. Günəş çıxana
qədər gözlədi. Zülhiccənin doqquzuncu günü səhər tezdən Arafata
doğru hərəkət etdi. Minadan Arafata gələnə qədər təlbiyə gətirməyə
davam etdi.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- Arafatda məşhur vida
xütbəsini oxudu. Bu xütbəsində insanların bilməsi vacib olan və bilmədikləri təqdirdə üzrlü sayılmayacaqları hökmləri bildirdi. Orada
olan qələbəlik vasitəsilə bu hökmlərin bütün bəşəriyyətə çatdırılmasını arzu etdi.
Xütbədən sonra Həzrət Bilal azan oxudu. Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm- cəm edərək öncə zöhr namazının fərzini, sonra da
təkrar qamət gətirib əsr namazının fərzini qıldırdı. Namazdan sonra
dəvəsi Qasvaya minib Cəbəlu-r-Rahmənin dibindəki vəqfə yerinə
gəldi. Qasvanın üzünü qayalara tərəf çevirdi və qibləyə döndü.
Günəş batıb sarılığı gedənə qədər vəqfə etdi.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, vəqfədə bir əli ilə
dəvəsinin boynundan tutub, digər əlini qaldıraraq uzun bir dua etdi.
Bu duadan bir hissəsi belədir:
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“Ey Allahım! Qəbr əzabından, qəlbin vəsvəsəsindən, işlərin dağınıqlığından Sənə sığınıram! Ey Allahım! Küləklərin gətirdiyi afətin
şərindən Sənə sığınıram!

Allaha Qulluq
Ey Allahım! Gözümdə, qulağımda və qəlbimdə bir nur yarat!
Ey Allahım! Qəlbimə genişlik ver! İşimi asanlaşdır! Ey Allahım!
Sağlamlığın xəstəliyə çevrilməsindən, birdən birə gəlib çatacaq əzabından və bütün qəzəbindən Sənə sığınıram! Ey Allahım! Məni doğru yola yönəlt! Keçmişimi, gələcəyimi bağışla!
Ey dərəcələri ucaldan, bərəkətləri endirən, ey göyləri və yeri
yaradan Allahım! Səslər cürbəcür dillərlə guruldayıb Sənə doğru
yüksəlir, Səndən dilək istəyirlər!Mənim diləyim də;dünya əhalisinin
məni unutduğu imtahan yurdunda Sənin məni xatırlamağındır!
Ey Allahım!Sən sözümü eşidir, olduğum yeri görür, gizli aşkar
nəyim varsa bilirsən!İşlərimdən heç biri Səndən gizli deyildir! Mən
çarəsiz və yoxsul bir bəndəyəm. Səndən yardım istəyirəm! Qüsurlarımı
etiraf etməkdən qorxuram! Bir çarəsiz Sənə necə yalvarırsa, mən də
o şəkildə yalvarıram! Sənin ali hüzurunda boynunu bükmüş, Sənin
rizan üçün gözlərindən yaşlar axıdan, Sənin uğrunda bütün varlığını
fəda edən, Sənin rizan üçün üzünü torpağa sürtən bir bəndən Sənə
necə dua edirsə, mən o şəkildə dua edirəm! Ey Rəbbim! Duamın
qəbul edilməsindən məni məhrum etmə! Mənə qarşı Rauf və Rəhim
ol, ey özündən istənilənlərin ən xeyirlisi və verənlərin kərəmlisi!
İlahi! Mən mərhəmətinə çatmağı bacarmıramsa, Sənin mərhəmətin mənə çata bilər! Çünki Sənin rəhmətin hər şeyi əhatə edəcək
dərəcədə genişdir! İlahi! Mənim qüsurum (günahım) nə qədər böyük
olsa da, Sənin əfvinin yanında çox kiçikdir! Sən mənim o xətalarımı
bağışla ey kərəm sahibi Allahım!
İlahi! Sən yalnız Sənə itaət eədənlərə rəhmət və mərhəmət
edəcəksən, günahkarlar kimə sığınacaqlar?
Mən Sənə hər an möhtacam! Sənin isə mənə heç bir ehtiyacın
yoxdur! Sən yalnız yaradanım olaraq məni bağışlarsan! Məni bu
dayandığm yerdən, bütün istəklərimi yerinə yetirmiş, arzularımı
həyata keçirmiş halda geri çevir!
Ey istəyənlərin ehtiyaclarına sahib və malik olan Allahım! Ey
susub dayananların daxillərindən nələr keçirdiklərini bilən Allahım!
Ey özündən başqa kömək umulacaq başqa Rəbb olmayan Allahım! Ey
Özündən üstün qorxulacaq başqa bir yaradıcı olmayan Allahım! Ey
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yanına gediləcək vəziri, rüşvət veriləcək qapıçısi olmayan Allahım! Ey
istəklər çoxaldıqca comərdliyi, kərəmi artan;ehtiyaclar çoxaldıqca
fəzli ehsanı artan Allahım! Ey Allahım! Sən hər müsafirin mükafatını
verənsən! Bizlər də Sənin müsafirlərinik! Bizlərə cənnətini nəsib et!
Ey Allahım! Hər dəstəyə hədiyyə, hər istəyənə atiyyə verilir;
hər ziyarətçiyə ikram edilir! Hər savab umana savab verilir! Bizlər
toplu halda Sənin Beyti-Haramına gəldik! O böyük məşairdə vəqfəyə
durduq. Bu mübarək məkanlarda iştirak etdik! Ümidimiz Uca
Məqamındakı savab və mükafata nail olmaqdır! Ümidimizi boşa çıxartma Allahım!”21
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Ərafatda olduğu zaman
yanına Nəcd qəbiləsindən bir neçə adam gələrək:
-Ya Rəsulallah! Həcc nə şəkildədir və nə ilə tamamlanır?-deyə
soruşdular. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Həcc Ərafatdır. Hər kim Müzdəlifə gecəsi sübh namazından
öncə Ərafata gələrsə həmin adam həccə çatmış sayılır. Mina günləri
üç gündür. Tələsən adam orada iki gün qalsa günah deyildir. Gecikən
adama da günah deyildir.”-buyurdu. (İbn Macə, Mənasik,57)
Günəş tamamilə batdıqdan sonra, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm- tərkində Üsamə ibn Zeyd olduğu halda Ərafatda Müzdəlifəyə
doğru hərəkət etdi. Orada işa vaxtında cəm edərək bir azan və iki
iqamə ilə əvvəlcə axşamı, sonra da işa namazını qıldırdı.
Allah Rəsulu fəcr doğana qədər Müzdəlifədəki vəqfədən
ayrılmadı. Bu müddətdə təlbiyə və duaya davam edirdi.
Abbas ibn Mirdas -radiyallahu anh-ın rəvayət etdiyinə görə Allah
Rəsulu, Ərəfə günün axşamı ümməti üçün məğfirət (bağışlanmaq)
duası etmişdir.Allah təala Rəsulullahın duasına:
“-Mən, zalımlar xaric ”ümmətimin əfv etdim. Çünki Mən, zalımdan məzlumun intiqamını alacağam.” -deyə cavab verdi. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
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21. İbn Kəsir, əl-Bidayə,V, 166-168; Heysəmi, III, 252; Qəzali, Ehya, I, 337-338

Allaha Qulluq
“-Ey Rəbbim! İstəyərsənsə məzluma öz dərgahından bir lütf
olaraq cənnəti verər, zalımı da əfv edərsən!” -dedi. Həmin axşam
Allah təala bu duasına cavab vermədi. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi
və səlləm- , Müzdəlifədə sübh namazını qılarkən öncəki duasını
təkrar etdi. Bu dəfə dusına, arzu etdiyi şəkildə cavab verildi. Allah
Rəsulu bundan sonra təbəssüm etdi. Həzrət Əbu Bəkr və Həzrət
Ömər:
-Ata anamız sənə qurban olsun ya Rəsulallah! Bu vaxtlar heç
gülməmişdiniz. Sizi güldürən nədir? Allah səni sevindirsin!-dedilər.
Allah Rəsulu-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allahın düşməni iblis, Rəbbimin, ümmətimin hamısını bağışladığını öyrəndikdən sonra yerdən torpaq götürüb üzünə çırpdi və
“Yazıqlar olsun mənə! Həlak oldum, bütün əməyim zay oldu (boşuna
getdi)”deyə bağırıb ağlamağa başladı.Onun bu qorxu və kədərini
görmək məni güldürdü.” -buyurdu. (İbn Macə, Mənasik, 56)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Minada atacağı daşları
Müzdəlifədə topladı. Günəş doğmadan Müzdəlifədən ayrıldı.Muhassir vadisinə gəldiyində əshabına cəmrədə22 atacaqları daşları toplamalarını əmr etdi. Xüsusən cəmrələri, fisqə daşı kimi kiçik daşları
barmaq arasına alaraq atmalarını dedi. Daşların necə atılacağını da
əli ilə işarə edərək göstərdi.
Peyğəbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, Muhassir vadisində
dəvəsini sürətlə sürüb23 böyük cəmrənin yanına, yəni Aqabə cəmrəsinin yanına getdi. Cəmrələrin üçü də Minadadır. Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- Aqabə cəmrəsini qurban kəsilən gün
günəşin doğuşunda sonra etdi. Bu yer Minanın sonundadır. Kiçik və
orta cəmrələr isə Hayf məscidinin yuxarısındadır.

22. Cəmrə:Atəşin qoru, kiçik çınqıl daşları kimi mənalara gəlir.Burada həcc mövsümündə
cəmrələrin atıldığı yer mənasındadır. Bu da, kiçik cəmrə, orta cəmrə və Aqabə cəmrəsində, kiçik
çınqıl daşlarını müəyyən vaxtda və müəyyən yerlərdə və sayda atmağı ifadə edir.
23. Muhassir vadisi, Əbrəhə ordusunun həlak edildiyi yerdir. Ona görə də Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- oradan sürətlə keçmiş və belə qəzəbə düçar olmuş yerlərdən sürətlə
keçməyi tövsiyə etmişdir.
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Cəmrə daşlarının bir hikməti də yeddi təkbirin sayını unutmamaqdır. Namazın sonunda oxunan təsbehlərin sayını unutmamaq üçün
barmaqların buğumları ilə sayılması da bunun kimidir. Allah Rəsulu
-səllallahu əleyhi və səlləm- kiçik “fisqə” daşlarını baş və şəhadət
barmaqlarının arasına alıb bir-bir atarkən, xalq da cəmrə daşlarını
atmağa və bir-birinin üzərinə yıxılmağa başlamışdı. Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Ey insanlar! (basabas etməyin!) Birbirinizi öldürməyin!Siz
cəmrə daşlarını atacağınız zaman fisqə daşları kimi kiçiklərini barmaqlarınızın arasında atın!” -buyurdu. (İbn Hənbəl,VI,379).
Qudamə ibn Abdullah peyğəmbərimizin həmin andakı əhvalını
belə nəql edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i- dəvəsinin üstündə
cəmrələri atarkən gördüm. Nə vurmaq, nə itələyib yıxmaq, nə də
“çəkil, çəkil” demək var idi.” (İbn Macə, Mənasik,66)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- yaşadığı hər bir il üçün
bir dəvə olmaqla altmış üç dəvəni öz əli ilə qurban kəsdikdən sonra
bıçağı Həzrət Əliyə verdi və geri qalanını da o kəsdi. Allah Rəsulu
kəsilən hər dəvənin ətindən bir tikə alınmasını əmr etdi. Bu ət tikələri
bir qazanda bişirildi. Həzrət Əli ilə birlikdə bu qurban ətindən yedilər.
Sonra da dəvələrin qalan ətini, dəriisni kasıblara paylamağı Həzrət
Əliyə əmr etdi.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- qurbanını kəsdikdən
sonra bərbərini çağıraraq təraş oldu. “Qadınlara təraş deyil, yalnız
saçlarının ucunu kəsdirmək olar!”-buyuraraq qadınların başlarını
təraş etdirmələrini qadağan etdi. (Darimi, Mənasik 63)
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Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- Qurban bayramının
birinci günü zöhr namazından öncə dəvəsinə minərək ziyarət (ifada)
təvafını etmək üçün Beytullaha getdi. Təvafı bitirdikdən sonra zöhr
namazını qıldı.Sonra da Zəmzəm quyusunun yanına getdi. Həmin
gün axşam tərəfi Minaya qayıtdı. Təşrik günlərinin gecələrini
Minada keçirdi. Bu gecələrdə mütəmadi olaraq gəlib Beytullahı da
ziyarət etdi.

Allaha Qulluq
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- qurbanın birinci və ikinci
təşrik günlərində Günəş Qərbə doğru meyl edincə yürüyərək Mina
məscidindən sonrakı ilk cəmrənin yanına getdi. Təşrik günlərinin
sonuncu günü, üçüncü gün cəmrəsini atıb zöhrdən sonra Minadan
Muhassaba doğru hərəkət etdi. Müsəlmanlar, Muhassabdan ətrafa
dağılıb getməyə başlayanda:
“Qəti şəkildə son durulacaq yer Beytullah olmadıqca, heç kim
başqa bir yerə getməsin!”-buyurdu. (Darimi, Mənasik 85). Zülhiccənin
on dördüncü günü sübh namazından öncə Beytullahı təvaf etməyə
gediləcəyini elan etdi. Beytullaha gedib vida təvafını etdi.
Elə bu məqamda bir nəfər gəlib Məkkədə qalmağı soruşdu.
Allahın Rəsulu:
“Məkkə qalmaq yeri deyildir. Kənardan gələn insanların, həcc
ibadətini yerinə yetirdikdən sonra Məkkədə qalacağı müddət üç
gecədir!” -buyurdu. (İbn Hənbəl,IV,339)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, Hərami Şərifə çox
böyük təzim göstərirdi. Bir şey yemək istədikdə və yaxud başqa
bir ehtiyacı olduqda bayıra çıxıb uzaq bir yerə gedərdi. Bezməmək
və təzimdə qüsur göstərməmək üçün orada uzun müddət qalmazdı.
Çünki hər hansı bir məkanda olub qəlbin Beytullaha bağlı olması,
onun yanında durub qəlbin usanmış halda olmasından və ya öz
yurdunda qalmasından daha xeyirlidir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- və müsəlmanlar, vida
təvafını etdikdən sonra hamısı birlikdə Mədinəyə doğru üz tutdular.
(Buxari, Həcc 21,70,128; Müslim, Həcc 147; İbn Macə, Mənasik,84)

Həcc Allahı, axirəti və əvvəlki peyğəmbərlərin xatirələrini
yada salan xatirələrlə zəngin bir ibadətdir. Hər bir rüknün çox dərin
mənası vardır. Bu səbəbdən Məhəmməd Parsa həzrətləri, İmam
Şibli -rəhmətullahi əleyhdən- nəql edərək həcc ibadətinin qiyamətə
bənzədiyini belə izah edir:
Həcc möminlərə qiyaməti xatırladır. Bir adamın evini, ailəsini
və vətənini tərk edib yollara düşməsi və yolda çəkdiyi əziyyətlər,
xəstəlik və ölüm hallarını təmsil edir. Miqata çatmaq surun üfürülməsi
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məqamıdır ki, həmin anda artıq zəvvarlar dünya libaslarını soyunmuş
və qiyamət səhnəsinə girmiş haldadırlar.Ləbbeyk nidaları qiyamət
gününün dəvətçisinə cavab verməkdir. Ərafata doğru qaçmaq,
qiyamət günündə Ərəsətə doğru qaçmağın; Ərafatda toplanmaq isə
məhşərdə toplanmağın simvoludur. Vəqfə, qiyamətdə Allah təalanın
hüzuruna çıxmağın təmsilidir.Ərafatdan Müzdəlifəyə axın, ilk sorğusualdan sonra Böyük Məhkəmənin son sorğu-sualına cavab vermək
kimidir. Ziyarət üçün Məkkəyə getmək, Dostun üzünü görməyə
getmək kimidir. Beytullahı təvaf, ərşin ətrafında fırlanmağa və
kölgəsinə sığınmağına bənzəyir. Hacəru-l-əsvədi öpmək, Allaha olan
əhdi təzələmək və yerinə yetirməkdir. Vida təvafı isə qiyamət əhlinin
əbədi məkanlarına getmək üçün məhşərdən ayrılmaqdır. Qabları
Zəmzəm quyusundan doldurmaq, Məhəmməd ümmətinin cənnət
kasalarını Kövsər Hovuzundan doldurmalarını tərənnüm etdirir.
Qurban kəsmək, ölümün cənnətlə cəhənnəm arasında kəsilməsinin
misalına bənzəyir. Başların açılması isə qiyamətdə hər şeyin aşkara
çıxmasını göstərir. (Tövhidə Giriş;səh.241-244)
Əziz Peyğəmbərimiz, Haccətu-l-İslam-da “qıran həccinə”24
niyyət ediliyi üçün, bu əsnada bir də ümrə ziyarətini etmişdir.
Əvvəlcədən etdikləri ilə birlikdə cəmi dörd ümərsi olmuşdur. Ümrə,
fərz olmayıb sünnə bir ibadət olmaqla yanaşı, Peyğəmbərimiz də
ona çox əhəmiyyət vermişdir. Ümrənin fəzilətini bəyan etmək üçün
belə buyurmuşdur:
“Həcc və ümrəni ard-arda edin. Çünki bunların ard-arda edilməsi, eynilə körüyün dəmirin pasını təmizləməsi kimi, kasıblığı və
günahları təmizləyər.” (İbn Macə, Mənasik 3)
Ümrə ibadəti, daha sonrakı bir ümrəyə qədər ediləcək günahlara
kəffarədir. Məbrur (qəbul olunacaq) həccin qarşılığı isə yalnız
cənnətdir. (Buxari, Ümrə,1)
Ramazan ayında ümrə edən ümmətini müjdələyərək onları daha
da həvəsləndirmişdir:
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24. Həcc ibadəti üç şəkildə yerinə yetirilir.1.İfrad Həcci: Ümrəyə niyyət etmədən yalnız həcc
etmək.2.Qıran Həcci: Həcc ilə ümrənin bir ehramla yerinə yetirilnəsi. 3. Təməttü Həcci: Həcc ilə
ümrənin iki ehramla ayrı ayrı yerinə yetirilməsidir. Son ikisində qurban kəsmək lazımdır.
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“Ramazan ayında edilən ümrə tam bir həcc sayılır, yaxud da
mənimlə birlikdə edilmiş bir həccin yerini tutar.” (Buxari, Ümrə,4)
İbn Ərəbi həzrətlərinin əl-Futuhatu-l-Məkkiyə adlı əsərində
keçən Şeyx Şibli -rahiməhullahın- nəfsi ilə etdiyi hesablaşma,
həccin mənəvi zənginliyini çox gözəl şəkildə izah edir:
Şibli: (Nəfsinə xitabən) həccə niyyət edib ehrama girdinmi?
Nəfs: Bəli girdim.
Həyatın boyunca bu həcc niyyətindən başqa etdiyin bütün
niyyətləri inkar etdinmi?
-Xeyr.
-Onda həccə niyyət etməmisən. Sonra ehram üçün paltarlarını
çıxardınmı?
-Bəli çıxardım.
-Libasını çıxardığın kimi, qəlbini dünyəvi işlərdən təcrid
etdinmi?
-Xeyr.
-Onda ehrama girmədin. Sonra, təmizləndinmi?
-Bəli.
-Səndə olan xüsusiyyətlərin hamısı, bu təmizliklə yaxşılaşdımı?
-Xeyr.
-Onda təmizlənmədin. Təlbiyə gətirdinmi?
-Bəli.
-Etdiyin təlbiyə kimi sənə cavab verildimi?
-Xeyr.
-O zaman layiq olduğu kimi təlbiyə edə bilmədin. Hərami Şərifə
girdinmi?
-Bəli.
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-Hərami Şərifə girərkən haram şeylərdən əl çəkdiyinə doğurdan
da inandınmı?
-Xeyr.
-Ona görə Hərami Şərifə girmədin.Sonra Məkkeyi Mükərrəməyə
yaxınlaşdınmı?
-Bəli.
-Məkkəyə yaxınlaşarkən sənə Allah təaladan bir hal gəldimi?
-Xeyr.
-Elə isə bu da olmadı. Məscidi Hərama girdinmi?
-Bəli girdim.
-Allahı bildiyin cəhətilə ona yaxınlaşa bildinmi?
-Xeyr.
-Elə isə Məscidə girmədin. Kəbəni gördünmü?
-Bəli gördüm.
-Nəzərdə tutduğun və niyyət etdiyin şeyi gördünmü?
-Xeyr.
-O halda Kəbəni görmədin. Yeddi dəfə rəml və səy etdinmi?
Yəni qismən iti addımlarla, qismən də aramla yürüdünmü?
-Bəli.
-Dünyadan qaçıb (əl götürüb) onunla əlaqəni kəsərək Allah
təalaya şükür etdinmi?
-Xeyr.
-Onda rəml etmədin. Hacəru-l-Əsvədə əl sürüb onu öpdünmü?
-Bəli.
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(Bu cavabı verincə çırpınmağa başladı). Özünə gəl, sən nə
deyirsən. Hacəru-l-Əsvədə əlini (üzünü) sürtən Allahla danışmış
kimi olar. Allahla danışan isə amanda olar. Səndə belə bir hal baş
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verdimi?
-Xeyr.
-Elə isə Allahla dialoq etmədin. Sonra Allahın hüzurunda vəqfədə
durdunmu, iki rükət namaz qıldınmı?
-Bəli.
-Allah təalanın nəzdində olan məqamını anlaya bildinmi?
-Xeyr.
-Onda nə vəqfə etdin, nə namaz qıldın. Səfaya çıxdınmı?
-Bəli.
-Nə etdin?
-Yeddi dəfə təkbir gətirdim, həcci xatırladım. Allahdan qəbul
etməsini istədim.
-Mələklərin təkbiri kimi təkbir alıb orada ikən təkbirin həqiqi
mənasını anladınmı?
-Xeyr.
-Səfadan endinmi?
-Bəli.
-Bütün mənəvi xəstəliklərdən qurtularaq sağaldınmı?
-Xeyr.
-O zaman nə Səfaya çıxdın, nə də oradan endin.Sonra səy
etdinmi?
-Bəli.
-Nəfsindən qaçıb Allaha sığındınmı?
-Xeyr.
-Onda səy etmədin. Sonra Mərvəyə getdinmi?
-Bəli.
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-Sənə bir vüqar və sükunət halı gəldimi?
-Xeyr.
-Demək sən Mərvəyə də getməmisən. Minaya çıxdınmı?
-Bəli.
-Etdiyin üsyana qarşı Allah təaladan bağışlanmağını istədinmi?
-Xeyr.
-Onda Minaya çıxmamısan. Məscidu-l-Hayfa girdinmi?
-Bəli.
-Girərkən, çıxarkən Allahdan qorxdunmu? Buradakı qorxu kimi
başqa zamanlarda da nəfsində bir qorxu hiss etdinmi?
-Xeyr.
-Burada da bir şey edə bilmədin. Ərafata çıxdınmı? Vəqfəyə
durdunmu?
-Bəli.
-Yaradıldığın halı, daxilindən keçən hissləri və sabah nə olcağını
anlaya bilidinmi?
-Xeyr.
-O zaman Ərafat vəzifəsini də yerinə yetirmədin. Müzdəlifəyə
endinmi? Haram bölgənin əlamətlərini gördünmü?
-Bəli.
-Özünü və dünyanı unudacaq bir halda qəlbini Allaha bağlayaraq
zikr etdinmi?
-Xeyr.
-O zaman Müzdəlifədə durmadın. Sonra Minaya girdinmi,
qurban kəsdinmi?
-Bəli.
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-Nəfsini qurban etdinmi?
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-Xeyr.
-Onda bir şey kəsmədin. Sonra cəmrə atdınmı?
-Bəli.
-Cəhalətini atıb, onun qarşılığında elm qazana bildinmi?
-Xeyr.
-Onda cəmrə atmadın. Sonra təraş oldunmu?
-Bəli.
-Dünyaya aid əməl və arzularını kökündən silib atdınmı?
-Xeyr.
-Bunu da etmədin. Sonra ziyarət təvafı etdinmi?
-Bəli.
-Bu ziyarətinə görə həqiqətlərdən və kəramətlərdən sənə bir
şey sirayət etdimi? Çünki Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm“Hacılar və ümrə ziyarətinə gələnlər Allahın ziyarətçiləridir. Ziyarət
olunanın ziyarətçilərinə bir şey ikram etməsi lazımdır.”-buyurdu.
-Xeyr.
Onda ziyarət etmədin. Sonra ehramdan çıxıb təhəllül etdinmi?
Yəni halal əməllər etməyə başladınmı?
-Bəli.
-Bundan belə halal şeylər yeməyə əzm etdinmi?
-Xeyr.
-Elə isə halallara əməl etmədin. Sonra vida etdinmi?
-Bəli.
Şibli:Ruhunla, nəfsinə bütünlükdə vida etdinmi?
Nəfs: Xeyr.
Şibli: O zaman vida etmədin, təkrar həccə getməyin lazımdır.
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Şeyxi Əkbər həzrətləri bu söhbəti nəql etdikdən sonra; “Bundan
sonra necə həcc ediləcəyini başa düş və ona görə həcc et”-deyir.
Bir sözlə həcci məbrur, həcc ilə ümrəni ard-arda etmək və
çoxlu ümrəyə getmək, Allahın rəhmətinə nail olunan ən mühüm
ibadətlərdir. İlahi rəhmət dənizinə dala bilmək üçün üsveyi-həsənə
olan Peyğəmbərimizə tabe olaraq bu ibadətləri şərtlərinə həddindən
çox riayət etməklə yerinə yetirmək, pis söz və çirkin əməllərdən
çəkinmək lazımdır.
D. İNFAQI
“(Allah yolunda)nə xərcləsəniz, Allah onun
əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır”
Səba 34/39

İctimai nizamın tənzimlənib, cəmiyyətdə zənginlik və kasıblıq
baxımından tarazlığın qorunması, infaqın insanlar arasında yayılmasına çalışaraq əxlaq halına gətirilməsinə bağlıdır. Cəmiyyətdə
varlılar olduğu kimi, şübhəsiz ki, kasıblar və ehtiyac sahibləri də
vardır. Belə hallarda imkanı olan hər kəsin Allahın rizasını qazanmaq
üçün ehtiyac sahiblərini axtarıb tapması, kasıbların dərdlərinə şərik
olması və hər dəfə fürsət düşəndə onlara infaq etməsi lazımdır.
İnfaq, əhəmiyyətinə görə həm Qurani-Kərimdə, həm də hədisişəriflərdə ən çox təşviq edilən və fəzilətlərindən bəhs edilən bir
ibadətdir. Allah təala, bəndələrinə bir lütf olaraq infaq və xeyirxahlıq
yollarını göstərmiş və bunu asanlaşdırmışdır. Bu mənada Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-,bir kimsənin savabını umaraq ailəsinin
dolanışığı üçün xərclədiyi malının (pulunun) (Buxari, İman,41),
əkdiyi ağacdan yeyilən meyvələrin, var-dövlətindən oğurlanan
və əskildilən şeylərin, onun üçün sədəqə olacağını müjdələmişdir.
(Müslim, Musaqat,7)
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ümmətinə şəxsən nümunə
ola biləcək dərin bir infaq həyatı yaşamış və əshabı da onu eynilə
təqlid edərək, o ülvi həyatı bizə nəql etmişlər. Allah Rəsulunun sahib
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olduğu var-dövlətindəki xərclər infaq əsası üzərində qurulmuşdur.
Dünya malına baxışı da, yenə infaq və sədəqə pəncərəsindən olmuşdur. Belə ki, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- yalnız
verdiyi malı özününkü bilirdi. Onun verməkdən duyduğu sevinc,
yardım etdiyi möhtacın duyduğu sevincdən daha cox idi.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, dünya həyatını axirətə
hazırlaşmaq üçün bir tarla kimi görürdü. Çünki, dünyada edilən
bütün əməllərin qarşılığı, axirətdə mütləq sahibinin qarşısına çıxacaqdır. Bu səbəblə Allah təala verdiyi imkanlar nisbətində axirət
sərmayəsini artırmaq lazımdır. Əbu Zərr -radiyallahu anh-ın- şəxsən
özünün yaşadığı bu hadisə Peyğəmbərimizin əmrinə hazır olub
dünyaya baxışını və infaq anlayışını bariz bir şəkildə göstərir:
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- ilə birlikdə Mədinənin
Harrə səmtinə gedirdik. Uhud dağının yanından keçdikdə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Ey Əbu Zərr!”-dedi. Mən:
-Buyur ey Allahın Rəsulu əmrini yerinə yetirməyə hazıram,
dedim.Aləmlərin fəxri -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Yanımda bu Uhud dağı qədər qızıl olsa, bu məni sevindirməz.
Bir borcu ödəməkdən ötrü ayırdığımdan başqa.Yanımda bir dinar
olduğu halda üç gün keçməsini istəmərəm. Əlləriylə qarşısına,
sağına, soluna və arxasına vermək işarəsi edərək -yanımda olanı,
Allahın bəndələrinə belə belə paylamaq istərdim”-buyurdu. Sonra
yoluna davam etdi və:
“Dünyada var dövləti çox olanlar, axirətdə savabı az olanlardır.
Yalnız sağına, soluna və arxasına bu şəkildə verənlər müstəsnadır.
Lakin onlar da nə qədər azdır.”-buyurdu.... (Müslim, Zəkat 32; Buxari,
İstiqraz)

Əziz Peyğəmbərimizin müharəbədə ələ keçirdiyi qənimətlərdən
bir çox əraziləri və malları olurdu. Lakin o, bunları müsəlmanların
faydalanması üçün vəqf edərdi. (İbn Sad, I, 501-503) Kasıblara sədəqə
verər və ordunun ehtiyaclarını qarşılayardı. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in qorxusuz infaq etməsi, onun Uca Rəbbinə olan
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etibar və etimadından irəli gəlir. Belə ki, bir hədisi-qüdsidə Allah
təalanın “Sən infaq et, mən də sənə infaq edim” -buyurduğunu xəbər
verən Peyğəmbərimiz, sözünə davam edərək; “Allah çox zəngidir.
İnsanların yeyib içdiyi və xərclədiyi şeylər Onun xəzinəsindən
bir şey əskiltməz. O, çox comərddir, gecə gündüz ardı arası kəsilməyən infaqlar edir. Yerin və səmanın yaradılmasından bəri Allahın
infaq etdiklərini düşünün! Bunlar, Onun mülkündən bir şey əskiltməmişdir...” (Buxari, Tövhid,22) buyuraraq, infaq etməkdən qorxmamağın lazım gəldiyini bildirmişdir.
Heç dünya malında gözü olmayan Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- infaq xüsusunda şübhəsiz insanların ən əli açığı idi.
Onun comərdliyini bizim ağıl və xəyalımız qavraya bilməz. Onun
bu xüsusiyyətini Ənəs -radiyallahu anh- belə nəql edir:
“Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- islam üçün ondan nə
istənilsə, onu mütləq verərdi. Hətta bir dəfə yanına gələn birisinə
iki dağın arasını dolduracaq qoyun sürüsü vermişdi... Həmin adam
qəbiləsinin yanına qayıtdıqdan sonra:
-Ey qövmüm! (Tələsin) Müsəlman olun! Çünki Məhəmməd,
kasıblıq və ehtiyac qorxusu duymadan çox böyük ehsanlar və
ikramlar edir, dedi.
Onlardan bir qismi sırf dünya malı əldə etmək üçün müsəlman
olur, lakin sonradan müsəlmanlıq onların gözündə dünyadan və
üzərindəki hər şeydən daha dəyərli bir hala gəlirdi.” (Müslim, Fəzail
57-58).

Peyğəmbərimizin bu uca əxlaqı ilə əlqədar digər bir rəvayət isə
belədir:
Mədinəli müsəlmanlardan bir qismi Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-dən bir şeylər istədilər. O da verdi. Sonra yenə istədilər.
Peyğəmbərimiz əlindəkilər bitənə qədər verdi və verə biləcəyi şeylər
tükənincə, onlara belə xitab etdi:
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“Yanımda bir şey olsaydı, sizdən əsirgəməzdim. Kim dilənməkdən çəkinər və iffətli davranarsa, Allah onun iffətini artırar. Kim
tox gözlü olmaq istəyərsə, Allah onu başqalarına möhtac olmaqdan
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qurtarar. Kim də səbir etməyə çalışarsa, Allah ona səbir verər. Heç
kimə səbirdən daha xeyirli və böyük nemət verməmişdir.” (Buxari,
Zəkat,50; Müslim, Zəkat,124)

İnfaq edərkən “Sədəqələri Allah alır.” (ət-Tövbə 9/104) ayəsinin
ifadə etdiyi incəliyi qavrayaraq, qarşısındakının izzət-i nəfsini
qorumaq və mülayim davranmaq lazımdır. Çünki ehtiyacı açıq aydın məlum olduğu halda, iffətinə görə istəyə bilməyən insanlar olduğu kimi, ehtiyacını çəkinmədən və israrla söyləyənlər də vardır.
Onların da qəlbini qırmamaq, gözəl şəkildə könüllərini alaraq
göndərmək lazımdır. “Mən paxıl deyiləm” (Müslim,Zəkat,127) buyuran
və comərdliyi özünə şüar edən Allahın Rəsulu -səllallahu əleyhi və
səlləm- ondan bir şey istəyən insanları əliboş geri çevirməyi heç xoşlamaz, əlində varsa verər, yoxdursa onlara gözəl şəkildə davranaraq
“olduğu zaman verəcəyinə” dair vəd verirdi. Çünki Uca Rəbbimiz,
bu şəkildə davranılmasını istəyir:
“Əgər Rəbbindən dilədiyin bir mərhəməti (ruzini) gözləmək
məqsədilə onlardan (kömək göstərilməsi lazım olan şəxslərdən)
üz çevirməli olsan (onlara bir şeylə kömək etmək istəsən, lakin
imkanın olmadığı üçün bacarmasan və buna görə də məcburiyyət
qarşısında qalıb gözlərinə görünmək istəməsən), heç olmasa,
onlara (“Darıxmayın, Allah mənə ruzi bəxş edər, mən də sizə
verərəm!” kimi) xoş bir söz de!” (əl-İsra17/28)
Əziz Peyğəmbərimizin bu vəsfini İmam Büsiri, Qəsideyi-Bürdəsində nə gözəl şəkildə ifadə edir:
“Bizim Peyğəmbərimiz yaxşılığı əmr edən və pisliyi qadağan
edəndir. Lakin “xeyiri”də, “bəlini”də ondan daha şirin söyləyən bir
kimsə yoxdur”.
1.İnfaqda tələsmək
Kainatın fəxri -səllallahu əleyhi və səlləm- zəruri ehtiyaclarını
qarşıladıqdan sonra, artıq qalan malını yığıb bir yerdə saxlamadan
ehtiyac sahiblərinə verirdi. Axirətdə zəngin ola bilmək üçün ehtiyacdan artıq malın, kasıblara və darda qalmışlara bir an əvvəl
çatdırılmasını arzulayardı. Çünki o:
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“Ey adəmoğlu! Ehtiyacından artıq olan malını sədəqə verməyin
sənin üçün xeyirlidir. Əgər verməyib əlində tutsan,sənin özünə
pisdir. Kifayət miqdarda var-dövlətə sahib olmaqdan ötrü Allahın
nəzdində cavabdeh olmazsan. İnfaqa, baxmağa məsul olduğun
insanlardan başla! Çünki verən əl, alan əldən üstündür.” (Müslim,
Zəkat,97) buyuraraq axirətini düşünən və hesabının asan olmasını
istəyən şəxslərin “verən əl” olmalarını tövsiyə edirdi. Çünki axirət
üçün infaq qədər bərəkətli bir hazırlıq yoxdur.Ərəb ədəbiyyatının
ustadlarından biri olan Həriri, infaq edərək axirət hazırlığı görmək
istəyənlərə tələsmələrini söyləyərək belə xitab edir:
“Ey xəz dərilər üzərində gəzən sərvət sahibləri! Kimə dünya
malı verildisə möhtaclara paylasın və imkanı çatanlar əlindən gələn
yardımı əsirgəməsin. Çünki dünya qəddardır, zaman vəfasız. Güc və
qüdrət bir yuxuya, fürsət də yay buluduna bənzəyir. Allaha and olsun
ki, mən hər zaman qışı, bütün ehtiyaclarını tədarük edərək qarşılayar,
qış gəlmədən bütün lazımi tədbirləri görərdim.” (Məqamat, səh.188)
Təbliğ etdiyi hər şeyi, şəxsən özü tətbiq edərək canlı bir Quran
olan Peyğəmbərimiz, başda infaq olmaqla, bütün xeyirxah işlərdə
tələsirdi. Niyyət etdiyi gözəl bir əməli, hər hansı bir maneə səbəbindən tərk etməyi xoş görməzdi. Onun bu xislətinə dair gözəl bir
misalı Ukbə ibn Haris -radiyallahu anh- belə nəql edir.
“Bir dəfə Mədinədə iki Cahan Günəşi Peyğəmbərimizin arxasında əsr namazı qılmışdım. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmsalam verib namazı bitirdi və cəld yerindən qalxdı. Səfləri yararaq
xanımlarından birinin otağına getdi. Camaat, onun bu təlaşına
təəccübləndi. Əziz Peyğəmbərimiz qısa bir müddətdən sonra qayıtdı.
Əshabının təəccübləndiyini görüb bu cür davranışının səbəbini açıqlayaraq:
“Otağımızda az miqdarda qızıl olduğunu xatırladım və məni
(xeyir işlərdə tələsməkdən) uzaq tutmasını istəmədim və dərhal
paylanılmasını əmr etdim”-buyurdu.” (Buxari, Azan,158)
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Möhtacların olduğu bir cəmiyyətdə infaqın əhəmiyyəti bir dərəcə da artır. Müsəlmanın malik olması vacib olan mərhəmət hissi,
kasıbların ehtiyac içində qıvrılmaları qarşısında biganə qalmalarına
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imkan verməz. Ona görə də Əziz Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm-, ehtiyac sahiblərini üstün tutar və onlara infaq edərdi.
Hələ möhtac olduğu halından sezilən insanları görüncə, rəhmət dolu
ürəyi heç dözməz, onların yaralarını sarımaq üçün çırpınırdı. Cərir
ibn Abdullah -radiyallahu anh- belə nəql edir:
“Bir gün erkən vaxtlarda Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmin hüzurunda idik. Həmin anda Mudar qəbiləsindən. Pələng dərisinə
bənzəyən zolaqlı paltarda və əbalarını deşərək başlarından keçirmiş,
yarıçılpaq vəziyyətdə və qılıncları ilə qurşanmış bir dəstə gəldi. Onların bu qədər kasıb olduğunu görən Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-in üzünün rəngi dəyişdi. Dərhal evinə girdi və sonra da
çıxıb Bilala azan oxumasını əmr etdi, o da oxudu. Sonra Bilal iqamə
oxudu və Peyğəmbərimiz namaz qıldırdı. Namazdan sonra bir xütbə
oxuyaraq aşğıdakı Quran ayəsini xatırlatdı:
“Ey insanlar! Sizi tək bir kəsdən xəlq edən, ondan zövcəsini
yaradan və onlardan bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən
qorxun!Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizə gözətçidir.!” (ən-Nisa 4/1)
Sonra da Həşr surəsində keçən bu ayəni oxudu:
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabah üçün
nə etdiyinə nəzər salsın” (əl-Həşr 59/18) Bundan sonra:
“Hər bir şəxs qızılından, gümüşündən,paltarından, bir ölçək olsa
belə buğdasından, xurmasından sədəqə versin.Hətta yarım xurma
olsa belə sədəqə versin!”buyurdu.
Bundan sonra ənsardan bir nəfər ağır olduğuna görə hardasa
qaldıra bilməyəcəyi bir torba gətirdi. Camaat bir-birinin ardınca
növbəyə durmuşdu. Axırda yemək və içməkdən iki yığın meydana
gəldiyini gördüm. Baxdım ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmin üzü gülür, sanki qızıl kimi parıldayırdı”. (Müslim, Zəkat,69)
Könüllər sultanı Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-,
vəfat etdiyi gün, Həzrət Aişənin əlində altı və ya yeddi dinar var
idi. Allah Rəsulu bunları da kasıblara paylamasını ona əmr etmişdi.
Həzrət Aişə isə Peyğəmbərimizin xəstəliyi ilə məşğul olduğu üçün
buna fürsət tapmamışdı. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm-in bayğınlığı keçib özünə gələn kimi:
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“-Dinarları nə etdin? Kasıblara payladınmı?” -deyə soruşdu.
Həzrət Aişə:
-Xeyr! Allaha and olsun sənin xəstəliyinə başım qarışdı.!-dedi.
Peyğəmbərimiz onları gətirtdi və ovcuna alaraq:
“Bu dinarlar yanında olduğu halda ölüb Allaha qovuşacaq olsaydı, Allahın Peyğəmbəri Məhəmmədin vəziyyəti necə olardı?buyurdu.
Onların hamısını Ənsarın kasıblarından olan beş ailə arasında
bölüşdürdükdən sonra:
“-Bax indi rahatladım!-buyurdu və təkrar yatdı. (İbn Hənbəl,
VI,104; İbn Sad, II, 237-238)”
Bu barədə İmam Qəstaani belə deyir:
“Aləmlərin Rəbbi olan Allah təalanın Həbibi, peyğəmbərlərin
ən ucası, keçmişdəki və gələcəkdəki xətaları bağışlanmış olan
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- belə düşünürsə, üzərində müsəlmanların qanı və onlara haram olan malları olduğu halda Allaha
qovuşanların halı necə olar, bir düşün!” (Qəstalani,II,480-481)
2. İnfaqın mükafatı
Ehtiyac sahiblərinə yardım edən bir insana Allah təala, heç
gözləmədiyi yerlərdən qapılar açar. Zahirdə malı azlatmış kimi
görünən infaq, zənn edildiyi kimi onu əskiltməz, əksinə olaraq bolluq
və bərəkət gətirər. Bu eynilə budanan ağacların daha çox bar verməsi
kimidir. Qeys bin Sel -radiyallahu anh- rəvayət edir:
“Qardaşlarım, mal-dövlətimi kül kimi sovurduğumu və həddindən çox payladığımı düşünərək məndən Allah Rəsuluna şikayət
etdilər. Mən:
-Ya Rəsulallah! Xurmalardan payıma düşəni alır, Allah yolunda
və yanımda olan insanlara infaq edirəm,-dedim. Peyğəmbərimiz
sinəmə vurdu və üç dəfə:
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“-İnfaq et ki, Allah da sənə infaq etsin!” buyurdu.Bu hadisədən
sonra, Allah yolunda bir savaşda iştirak etmək üçün yola çıxdığımda,
digərləri piyada gedərkən mənim həm miniyim var idi, həm də
onların ən imkanlısı idim.” (Heysəmi, III, 128)
Yenə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Haqlarında
əminlikə söz deyə biləcəyim üç xislət vardır!” -deyərək bunları sadalamışdır:
“Sədəqə verməklə bəndənin malı azalmaz. Uğradığı haqsızlığa
səbir edənin Allah şərəfini ucaldar. Dilənmə qapısını açan şəxsə
Allah kasıblıq qapısını açar.” (Tirmizi, Zöhd,17)
Riyakarlıqdan və göstərişdən uzaq, sırf Allah rizası üçün infaq
etmək, insanı maddi və mənəvi cəhətdən gücləndirir.Bununla əlaqədar olaraq bir dəfə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, yer üzünün yaradılışından bəhs etmiş və dağların onu möhkəmlətmək üçün
qurulduğunu demişdi. Dağların gücünə heyran qalan mələklər onlardan daha güclü bir şeyin olub olmadığını Allah təaladan soruşduqlarında Uca Allah, sıra ilə dəmiri, ondan daha güclü olaraq atəşi,
daha sonra suyu, son olaraq da küləyi yaratdığını göstərmişdir. Bütün
bunlardan da güclü olaraq insanı yaratdığını bildirərək:
“Əgər o, sağ əliylə sədəqə verərsə və bunu sol əli görməyəcək
qədər gizlərsə, bu sadalananların hamısından güclü olar.” buyurmuşdur. (Tirmizi. Təfsir,113-117)
Allah təala, insanı məxluqatın ən şərəflisi olaraq yaratmışdır.
İnsanların öz aralarındakı şərəf dərəcələri də, infaq və ehsan edərkən
sahib olduqları ixlas və səmimiyyətlərinə bağlıdır. Sədəqəsini son
dərəcə gizli şəkildə verən insan, bunların ən güclüsü və ən üstünü
deməkdir. İnfaq sayəsində qüvvət tapan bir adam eyni zamanda Uca
Rəbbi tərəfindən də daim qorunur və Onun yardımına nail olur. Allah
rizası üçün sədəqə verən və infaq edən insanın heç vaxt məhrum
qalmayacağı, Allahın çox geniş ikram və lütfləri ilə qarşılaşacağı
mütləqdir. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, infaqın vardövlətə bərəkət gətirdiyini açıq şəkildə göstərən bu ibrətli hadisəni
nəql etmişdir:
“Səhrada səfər edən bir adam, səmadakı bir buluddan “Filankəsin
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bağçasını sula!” deyə bir səs eşitdi.Bundan sonra həmin bulud, qara
daşlıq bir yerə tərəf getdi və suyunu ora boşaltdı. Adam, suyun hamısının bir dərədə toplandığını heyrətlə gördü və suyu izləməyə başladı. Bir də baxdı ki, bir nəfər, əlindəki bellə suyu o yan bu yana
çevirərək bağçasını sulayır. Ona:
-Ey Allahın bəndəsi adın nədir?-deyə soruşdu. Adam bir az əvvəl
buluda söylənən adı dedi və ardınca da:
-Ey Allahın bəndəsi! Adımı nə üçün soruşursan?-dedi. O da:
-Mən bu suyu yağdıran buluda qeybdən sənin adını verərək,
“Filankəsin bağçasını sula!” deyə bir səs eşitmişdim, ona görə
soruşdum. Sən nə etmisən ki, belə bir ilahi lütfə nail olmusan? -dedi.
Bostan sahibi:
Madam ki, maraqlanırsan deyim.Mən bu bostanın məhsulunu
hesablayıram; üçdə birini sədəqə olaraq verirəm, üçdə birini ailəmlə
(uşaqlarımla) birlikdə yeyirəm, üçdə birini də toxumluq saxlayıram,
dedi.” (Müslim,Zöhd,45)
Bu xoşbəxt insan, sırf comərdliyi sayəsində, səhra kimi suyun
çox az olduğu bir yerdə, Allah təalanın əvəzsiz lütfü ilə müstəsna bir
şəkildə bostanını sulayır və bərəkətli məhsul əldə edir.
İnsanların günah və xətadan tamamilə uzaq durmaları mümkün
olmadığı kimi, bunlarla ilahi qəzəbi cəlb etdikləri də bir həqiqətdir.
Sədəqə və zəkat, ilahi rəhmətin köməyi ilə Allah təalanın qəzəbini
soyudur, xəsisliyə görə veriləcək axirət əzabını əfv etdirir və
mələklərin həmin bəndəyə dua etməsinə səbəb olar. Bu dualar
sayəsində bəndə, hüsnü-xatimə (gözəl son) ilə axirətə köçmək
xoşbəxtliyinə nail olur. Allah Rəsulu:
“Sədəqə, Rəbbin qəzəbini söndürür və pis ölümdən qoruyar.”buyurmuşdur. (Tirmizi, Zəkat,28)
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Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, bir yandan infaqı
təşviq edərkən, digər yandan da dilənçiliyi qəti şəkildə qadağan
etmiş, dünyada və axirətdəki zərərlərini bildirmişdir. Ona görə də
ümmətinin iffətli və səbirli olmalarını tövsiyə etmişdir.
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3. Həzrət Peyğəmbərin infaq tərbiyəsi
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- hər sahədə olduğu
kimi infaq mövzusunda da əshabını ən gözəl şəkildə tərbiyələndirmiş
və onları dünyanın ən comərd insanları halına gətirmişdi.Qəlblərinə
infaq sevdası nəqş olunan insanlardan biri, infaqın ən gözəl və
qazanclı formasını soruşmaq üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in yanına gələrək:
Ey Allahın Rəsulu!Hansı sədəqənin savabı daha böyükdür?
-deyə soruşdu. Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Güclü və qüvvətli ikən, səhhətin yerində ikən, xəsisliyə
meyl etmədən, kasıblıq qorxusu hiss etmədən və daha çox varlı olmağı düşünmədən verdiyin sədəqənin savabı daha böyükdür. Bu
işi can boğaza dirənəndə “Filankəsə bu qədər, filankəsə də bu qədər” deməyə qoyma! Onsuz da həmin mal varislərdən onun və ya
bunun olmuşdur.” (Müslim, Zəkat,92) buyuraraq çətin anlarda verilən
sədəqənin, rahatlıq və bolluq zamanlarında (gələcək təlaşı yox ikən)
veriləndən daha qiymətli olduğunu ifadə etmişdir.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, əshabına comərd olmağı və daralmadan rahat şəkildə mallarını verməyi öyrətmiş və:
“İnfaq et, çox-çox ver və var-dövlətini oturub sayma! Əgər belə
etsən Allah da sənə qarşı nemətini sayıb əsirgəyər. Pulunu sandıqda
gizləmə, Allah da səndən gizləyər.” (Buxari, Zəkat, 21; Müslim, Zəkat,88)buyuraraq xəsis insanların etdikləri bu hərəkətin özlərinə zərər
verdiyini izah etmişdir.
Hüdeybiyədə Qüreyş müşrikləri ilə imzalanan müqaviləyə əsasən bir il sonra ediləcək Ümrənin zamanı gəlib çatmışdı. Hicrətin
yeddinci ili Zülqədə ayı girincə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- Hüdeybiyə səfərində iştirak edənlərin hamısının ümrəyə
hazırlaşmasını əmr etdi.Digər bütün xalqa da hazırlıq görmələri tapşırıldı. Ətraf böləgələrdən gəlib həmin vaxt Mədinədə olan ərəblər:
-Ya Rəsulallah! Vallah bizim nə azuqəmiz, nə də bizim qarnımızı
doyuzduracaq bir kimsəmiz var, dedilər. Peyğəmbərimiz Mədinə
əhlindən ehtiyacı olanlara Allah rizası üçün sədəqə vermələrini və
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onlara baxmalarını istədi. Onlara yardım əllərini çəkdikləri təqdirdə
həlak olacaqlarını bildirdi. Mədinəlilər də:
-Ya Rəsulallah! Biz sədəqə olaraq nə verək, heçnə tapa bilmirik
ki?-dedilər. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Nəyiniz varsa! İstər yarım xurma olsun...” -buyurdu. (Vaqidi,
II,732)

Bu da göstərir ki, comərdlik çox verməkdən ibarət deyildir.
Əsl comərdlik insanın gücü nisbətində əliaçıq olması, az və ya çox
olmasından asılı olmayaraq nəsə verməyi vərdiş halına gətirə bilməsidir.
Aləmlərin fəxri Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-dən
səxavət tərbiyəsi alan əshabi kiram, Allah təalanın əmri olan infaq və
sədəqə xüsusunda canını dişinə almış və göz yaşardacaq canfəşanlıq
göstərmişdir. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- müsəlmanları
Təbuk səfərinə çıxacaq orduya yardım etməyə çağırdığı gün, kasıb
müsəlmanlardan Ulbə ibn Zeyd -radiyallahu anh- gecənin bir vaxtında qalxdı, namaz qıldı və belə yalvardı:
“Ey Allahım! Sən cihada getməyi əmr və təşviq etdin, halbuki
məni! üzərinə minib Rəsulunla birlikdə cihada gedəbiləcəyim bir
heyvana sahib etmədin! Mən həmişə üzərimə düşən var-dövlətimdən,
canımdan və dolanışığımdan sədəqəmi vermişəm. Ey Allahım! Bəndələrindən mənə nəsib etdiyin bu bir parça əşyamı sədəqə verirəm!”
Səhər açılanda Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına
gedib:
-Ya Rəsulallah! Əlimdə sədəqə olaraq verə biləcək heç nəyim
yoxdur. Bu bir parça əşyamı sədəqə edirəm! Buna görə məni incidən
və ya mənə pis söz deyən, ya da mənimlə lağ-lağı edən şəxsə də
haqqım halal olsun! -dedi. Əziz Peyğəmbərimiz eşq, məhəbbət və
səxavətlə dolu olduğu qədər əfv və mərhəmətlə də dolu olan bu
sözlər qarşısında yalnız:
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“-Allah sədəqəni qəbul etsin!” -buyurdu və başqa heç nə deyə
bilmədi. Ertəsi gün bir nida gəldi:
-Dünən gecə sədəqə verən şəxs haradadır?-deyərək səsləndi.
Heç kim irəli çıxmadı. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- də:
“-Dünən gecə sədəqə verən şəxs haradadır?”-deyə soruşdu. Heç
kim ayağa qalxmadı. Allah Rəsulu təkrar:
“-O sədəqə verən şəxs haradadırsa ayağa qalxsın!” -buyurdu.
Ulbə -radiyallahu anh- ayağa durdu. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi
və səlləm- ona:
“-Mən sənin sədəqəni qəbul etdim. Sənə müjdələr olsun! Məhəmmədin canı əlində olan Allaha and içirəm ki, sən sədəqəsi qəbul olunanların divanına yazıldın”-buyurdu. (Ibn Həcər,əl-İsabə,II,500;İbn Kəsir,
əs-Sirə,IV,9;Vaqidi,III,994)

Allah və Rəsulunun əmrinə tabe ola bilmək və bu gözəl xisləti
nəfsinə qəbul etdirmək üçün əshabi kiram əlində-ovcunda olan hər
nəyi varsa infaq etmək fəziləti göstərmişdir. Heç nə tapa bilməyənlərin
göstərdiyi fəzilət isə daha ibrətlidir.
Ənsardan Əbu Aqil -radiyallahu anh- da Təbuk səfərinə gedəcək
orduya yardım etmək üçün bir ölçək xurma gətirmişdi. Halbuki özü
buna hamıdan daha çox möhtac idi:
-Ya Rəsulallah!İki ölçək xurma qarşılığında bütün gecəni
kürəyimdə su daşıdım. Bir ölçəyini evimin ehtiyacı üçün saxladım,
digərini də Rəbbimin rizasını qazanmaq üçün sənə gətirdim!-dedi.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allah sənin gətirib verdiyini də, evdə saxladığını da bərəkətləndirsin!” -buyurdu və gətirilən xurmanı yığılan yardımların içinə
tökməsini əmr etdi. (Təbəri,Təfsir,X,251)
Allahın qəbul edəcəyi halal qazancdan tək bir xurma qədər olsa
belə, sədəqə verilsə, Allah təalanın onu qəbul edəcəyi və sədəqə
verən üçün onu dağ boyda böyüdüb bərəkətləndirəcəyi bildirilmişdir.
(Buxari, Zəkat, 8) Demək infaq edilən mallar əbədi həyatımız üçün
yığılan zəmanətli sərmayələrdir. Bu infaqlar Allah təala tərəfindən
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ixlas və səmimiyyətə görə böyüdüləcək, əzablı və məşəqqətli qiyamət
günündə qarşımıza şəfaətçi kimi çıxacaqdır.
Əsri-səadətdə həyatlarını sırf islam yoluna həsr edərək Allaha
ibadətdən başqa heç bir şey düşünməyən Əshabi Suffə, dolanışıqlarını
təmin etməyə vaxt tapa bilməzdilər. Ona görə də digər müsəlmanlar
onlara xurma gətirirdilər. Bəzi insanlar, bir ara xarab xurma gətirmiş.
Əshabi Suffə də son dərəcə ac olduqlarına görə bu xarab xurmaları
yemək məcburiyyətində qalmışdılar. Bu hadisəyə görə Allah təalanın
bu xəbərdarlığı gəldi:
“Ey iman gətirənlər!Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan
yetişdirdiyimiz şeylərin (ən pak, halal və) yaxşılarndan (Allah
yolunda) sərf edin! Ancaq göz yumaraq aldığınız pis, yaramaz
şeylərdən vermək fikrində olmayın! Bilin ki, Allahın heç bir şeyə
ehtiyacı yoxdur. (O, hər cür) şükür ə (tətifə) layiqdir.” (əl-Bəqərə
2/267), (Vahidi,səh.90).

Həqiqətən insanların Allah yolunda bir şey xərcləmək istəyərkən
onların əhvalı və qəlblərində daşıdıqları niyyət, çox mühümdür. Öz
ehtiyac və arzuları üçün var-dövlətinin ən yaxşısından ə ən keyfiyyətlisindən istifadə etdiyi halda, Allah rizası üçün verdiyində isə
malların ucuz və keyfiyyətsizlərindən məcbur şəkildə verən şəxs,
Allah nəzdindəki qiymət və dəyərinin nə qədər az olduğu özünü
şəxsən göstərmiş olur.
İbn Ərəbi həzrətləri belə buyurur:
Kasıb bir adam, bir nəfərdən ona Allah rizası üçün sədəqə
verməsini istəyir. O da, içində böyük və xırda gümüş sikkələr olan
bir kisə çıxardı və əliylə kiçik pul axtarmağa başladı. Bu sufi fəqir
isə onu baxırdı.Sonra mənə qayıtdı və:
-Sədəqə verəcək bu adamın nə axtardığını bilirsənmi?-dedi.
-Xeyr,dedim.Bundan sonra:
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-Allah nəzdindəki səviyyəsini axtarır. Çünki Allah rizası üçün
verəcək. İri pul görüncə götürmür və hal diliylə “Allahın nəzdində
bu qədər dəyərim olmaz” -deyir.O xırda pul tapana qədər axtaracaq,
dedi.
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Adam xırda pul tapıb verdiyində fəqir ona:
-Allah nəzdində sənin qiymətin bax bu qədərdir, dedi. (Nihat
Kəklik, səh.172)

İslamı mənimsəyib öz həyatına tətbiq edən insanlar, ən yoxsulundan, ən varlı hökmdarına qədər infaqın əhəmiyyətini və böyük
faydalarını qavrayıb bu gözəl ibadəti canı-dildən yerinə yetirmişlər.
Allah yolunda veriləcək kiçik bir əşyanı belə tapa bilməyənlər olduğu
kimi, bütün dünya nemətləri əlinin altında olan kimsələr də olmuşdur.
Məhz onlardan biri olan 27-ci Osmanlı Padşahı I Mahmud, möhür
hazırlatdırıb gizli şəkildə satdıraraq qazandığı pulu yoxsullara sədəqə
olaraq paylatdırdı.Beləliklə əl əməyi və alın təriylə qazandığı təmiz
və halal malından, xalisanə bir şəkildə sədəqə vermək istəyirdi. (Zəki
Quşoğlu, səh.26)

E. QURANİ-KƏRİMLƏ ÜLFƏTİ
“...Onlar gecə vaxtları səcdə edərək
Allahın ayələrini oxuyarlar.”
Ali İmran 3/113

Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-, Rəbbinin ona
endirdiyi kəlamına ən yüksək hörmət və ehtiramını göstərir, qorxu
və həsrətlə davamlı şəkildə oxuyurdu. Əshabi-Kiram da, üsveyihəsənə olan Peyğəmbərimizə tabe olaraq Kəlamullahı əllərindən
yerə qoymaz, dillərindən düşürməzdilər. Saqif nümayəndələrindən
Evs bin Hüzeyfə bu xüsusdakı müşahidəsini bu şəkildə dilə gətirir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gecə işa namazından
sonra uzun müddət yanımıza gəlmədi.
-Ya Rəsulallah! Yanımıza niyə gec gəldiniz? -deyə soruşduq.”
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Hər gün Qurandan bir hizb (hissə) oxumağı öz üzərimə
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vəzifə götürmüşəm.Bunu yerinə yetirmədikcə, gəlmək istəmədim.”buyurdu. Səhər olunca əshabi kirama:
-Siz Quranı neçə hissəyə ayırıb oxuyursunuz?-deyə soruşduq.
Onlar:
-Biz surələrin ilk üçünü bir hizb, sonrakı beş surəni ikinci bir
hizb, daha sonra sırası ilə yeddi, doqquz, on bir və on üç surəni
birləşdirərək bir hizb edirik.Ən axırda da Qaf surəsindən axıra kimi
Müfəssəl surələri bir hizb edərək Qurani-Kərimi yeddi hissəyə
ayıraraq oxuyuruq, dedilər. (İbn Hənbəl, IV,9; İbn Macə,Salat,178)
Əziz Peyğəmbərimiz gecənin qaranlığında Allah təalanın
hüzurunda namaza durduğunda, saatlarla Quran oxuyur və bundan
doymayacaq qədər böyük həzz alırdı. “Allah, gecə yarısı iki rükət
namaz qılan bir bəndəsini dinlədiyi qədər heç kimi dinləməz...”buyuraraq (Tirmizi, Fəzailu-l Quran,17), təkbaşına qıldığı namazlarda
uzun-uzadı Quran oxumağının hikmətini bildirirdi.
Onun qiraəti, açıq bir şəkildə hərf-hərf, tərtil üzrə, yəni təənni və
tədəbbür ilə, eyni zamanda təcvid qaydalarına uyğun şəkildə edilən
oxunuş idi. (Tirmizi, Fəzailu-l Quran,23) Çünki Allah təala Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-ə-:
“Quranı ağır-ağır, bir-bir oxu!” (əl-Müzəmmil 73/4) deyə
əmr etmişdir. O da, hər xüsusda olduğu kimi, bu mövzuda da
tam bir təslimiyyətlə əmrə itaət etmiş və Qurani-Kərimi o şəkildə
oxumuşdur.
Tərtil, əslində ahəng və nizam mənasına gəlib Qurani-Kərimi
tələsmədən və hər hərfin haqqını verərək ağır-ağır oxumaqdır. QuraniKərim ayəsində “rattil” əmrinin “tərtilən” məsdəri ilə təkid edilməsi
də bu tərtilin ən yüksək dərəcədə edilməsinin tələb olunduğunu
göstərir. Quran oxumaq, yalnız səsin gözəlliyi ilə ağzına gələni
oxumaq qəbilindən olan musuqi deyildir. Tam əksinə olaraq həmin
nəzmin məna ilə münasibətini, bəlağətini qorumaqla mənasını hiss
edərək və mümkün olduğu qədər də hiss etdirərək oxumaqdır. Bu
səbəbdən Quran oxuyarkən tərtil və təcvid olduqca əhəmiyyətlidir.
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Bütün ömrü ilahi vəhyi almaq və təbliğ etməklə keçən Peyğəm-
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bərimiz-səllallahu əleyhi və səlləm- Rmazan ayına çatdığında QuraniKərimə daha çox əhəmiyyət verirdi. Dostu Cəbrail -əleyhissalam- bu
ayda hər gecə enər,Qurani Kərimi Allah Rəsulu ilə müqabilə edərdi
(oxuyardı). Abdullah ibn Məsud belə nəql edir; Gözümüzün Nuru
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Mənə Quran oxu!” -buyurdu.Mən:
-Ey Allahın Rəsulu, Quran sənə endirildiyi halda mən sənə
Quran oxuyum?-dedim.
“-Quranı başqasından eşitmək çox xoşuma gəlir” -buyurdu.
Bundan sonra ona Nisa surəsini oxumağa başladım. 41-ci ayəyə
gəldiyimdə:
“-Bu günlük bəsdir!” -buyurdu. Bir də baxdım ki, mübarək
gözlərindən yaşlar tökülür. (Buxari, Təfsir, 4/9; Müslim, Müsafirin,247)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- Quranı dinləyərkən
ağlayırsa, müsəlmanların Allah qorxusu ilə və rəhmət ümidi ilə hər
zaman təfəkkür halında və qayğıkeş olmaları əlbəttə daha düzgün bir
davranışdır.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- bəzən də Quran oxuyan
əshabını xəbərləri olmadan dinləyər və çox sevinərdi. Bu xüsusda
Həzrət Aişənin yaşadığı gözəl bir xatirə belədir:
Bir gün yanına gedərkən gecikdiyində, Peyğəmbərimiz ondan
gecikməyinin səbəbini soruşmuş, o da:
-Ey Allahın Rəsulu! Məsciddə bir adam vardı. Ondan daha
gözəl Quran oxuyan birisini görmədim, deyərək gecikməyinin
səbəbini Quran eşitməkdən irəli gəldiyini bildirdi. Bundan sonra
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- məscidə gedərək
həmin şəxsin Salim -radiyallahu anh- olduğunu gördü. Allah Rəsulu
hisslərini bu şəkildə ifadə etdi:
“-Ümmətim arasında sənin kimi birisini var edən Allaha həmd
olsun.” (İbn Hənbəl,VI,165)
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1. Quranı anlayaraq oxumaq
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- Quranı həyatının hər
sahəsinə tətbiq etmiş, onunla eyniləşmiş və gözəl əxlaqı ilə canlı bir
Quran halına gəlmişdi. Müəllim Naci bu həqiqəti bir beytində belə
ifadə edir:
Hüsni Quranı görür insan olur heyran ona
Dəsti qüdrətlə yazılmış Xilyədir Quran sana
“İnsan Qurani-Kərimin bəlağət və məna gözəlliklərini görərək
ona heyran olur. Məhz həmin Quran Allah təalanın qüdrət əliylə
sənin mədhin üçün yazılmış bir xilyədir, gözəl əxlaqın vəsfidir.”
Allah kəlamını oxuyan bir adam, həqiqətdə Allah Rəsulunun
şəmailini, əxlaqını, xarakterini və həyatını oxumuş sayılır. Ona görə
də möminlərin Quran ilə ülfət etmələri,onu çox oxumaları və üzərində
təfəkkür edərək həyatlarına tətbiq etmələri lazımdır. Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Quran oxuyun. Çünki Quran, qiyamət günündə onu oxuyanlara
şəfaətçi olaraq gələcəkdir.” (Müslim, Müsafirin,252)
“Kim Qurani-Kərimdən bir hərf oxuyarsa, onun üçün bir yaxşılıq
vardır. Hər bir yaxşılığın qarşılığı isə on savabdır.Mən, əlif lam mim
bir hərfdir demirəm; əksinə olaraq əlif bir hərf, lam bir hərf, mim də
bir hərfdir.” (Timizi, Fəzailu-l Quran,16) buyuraraq möminləri davamlı
və nizamlı şəkildə Quran oxumağa təşviq etmişdir.Bundan əlavə bir
möminin Quranı oxuyub xətm etdiyində, dərhal başa qayıdıb onu
təfəkkürlə və başa düşərək təkrar oxumasının lüzumunu göstərən bu
hadisə olduqca ibrətlidir:
Bir nəfər Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına
gələrək
-Ya Rəsulallah! Hansı əməl daha gözəldir?-deyə soruşdu. Həzrət
Peyğəmbərimiz:
“-Hal və mürtəhil(in əməli)” -cavabını verdi. Adam təkrar:
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-Hal və mürtəhil kimdir?-deyə soruşduqda Peyğəmbərimiz:

Allaha Qulluq
“-Quranı başından sonuna qədər oxuyan və hər bitirdiyində dərhal başa qayıdıb yenidən başlayandır.” -buyurdu. (Tirmizi, Qiraət,11)
Quranı oxumaq ibadətdir və bunun üçün böyük savablar vəd
edilmişdir. Lakin əsas məqsəd onun başa düşülməsi, yaşanması və
təbliğ edilməsidir.Ona görə də oxumağın da bir ruhu vardır.Bu da
Quran tilavətində böyük şövq və ehtiramla Allaha doğru yönəlmək,
Quranın mövzuları üzərində düşünmək, hökmlərinə könüldən baş
əymək, ibrətli məsəl və qissələrdən nəticə çıxarmaq, Allah təalanın
sifət və əlamətlərindən bəhs edildiyində “Sübhanallah” demək, cənnət və rəhmətdən söhbət edilən hər yerdə Onun fəzl və kərəmindən
istəmək, cəhənnəmdən və qəzəbindən söhbət gedən yerlərdə Allaha
sığınmaqdır.
Mömin şəxs Quran oxuyarkən Allahın hüzurunda dayandığını
və Allahın onu daima gördüyünü hiss etməlidir. Qəlbən sanki Allahı
müşahidə edir və Rəbbi ona xitab edirmiş kimi bir hiss keçirməlidir.
Ayələrdə bəhs edilən Allahın zatını, sifətlətinin ucalığını düşünməli;
əfvini, rəhmətini və bağışlanmasını istəməli; Allah düşmənlərinin
həlak olmalarını, onların ibrətamiz aqibətlərini göz önünə gətirməli;
peyğəmbərləri və Allah dostlarını xatırlamalıdır. Xülasə QuraniKərimi fərqinə vararaq oxumalıdır. Mənasını biləməyən bir adam isə
qəlbini tilavətə hazırlamalı, Qurana ehtiram göstərməlidir. Beləliklə
qəlbi ehtiram və təzim nuru ilə bəzənərək, orada Allah təalanın kəlamı
olan Quranın əzəməti bütün ehtişamı ilə özünü biruzə verməlidir.
İmkan varsa Quranın təfsirini oxumalı, başa düşməyə çalışmalı,
buna gücü çatmırsa alim və elmli insanların vəz və söhtətlərində
iştirak etməyə çalışmalıdır.
Əshabi kiram Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-dən on
ayə öyrəndiklərində, bunlardakı ehkamı tam mənası ilə qavrayıb
həyatlarında tətbiq etmədən digər on ayəyə keçməzdilər. Biz elmi və
əməli birlikdə öyrəndik deyərdilər. (İbn Hənbəl,V,410) Məslən İmam
Malik, Abdullah ibn Ömərin Bəqərə surəsini öyrənmək üçün onun
üzərində səkkiz il çalışdığını rəvayət edir. (Muvatta.Quran,10) Bu
rəvayət haqqında əl-Baci belə izah verir; “Bu hadisə, onun hafizəsinin
zəif olması səbəbilə deyildir.Əksinə o Qurani-Kərimin fərzlərini,
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ehkamını və bunlara aid olan məsələləri öyrənmək və tətbiq etmək
üçün bu qədər zaman ayırmışdı.” (Kəttani,II,191)
Mövlana -qüddisə sirruh- nə gözə deyir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yaşadığı dövrdə səhabədən biri bir və ya yarım surə əzbərləyərdisə, əzbərində bir surə var
deyə insanlar ona təzim edirdilər və barmaqla göstərərdilər. Çünki,
onlar Quranı ən gözəl şəkildə başa düşüb həzm edərdilər.Sanki
yer kimi oxuyurdular. Bir adamın altı və ya on iki batman25 çörək
yeməsi, əlbəttə böyük bir hünərdir. Lakin ağzına alıb çeynədikdən
sonra çıxarmaqla min uzunqulağın yükü qədər çörək yeməyi də
mümkündür. “Neçə-neçə Quran tilavət edənlər vardır ki, Quran
onlara lənət edər”xəbərdarlığı zikr edilmişdir. Bax bu, Quranın
mənasını dərk etməyən insanlar haqqındadır.” (Fihi ma fih, səh.78)
13

Ümumiyyətlə Quranın mənaları bitib tükənməyən nəhayətsiz bir
dəryadır. Məhəmməd Parsa həzərtlərinin dediyi kimi; “Quran ayələrinin və hərflərinin həqiqi mənaları aşkar olsaydı, onun təcəllasına
yeddi qat göylər və yerlər tab gətirə bilməzdi.” Şair elmin inkişafı
nəticəsində kainatın altının üstünə gətirildiyi və bir çox kəşflər
edildiyi halda Quranın mənalarının hələ çox azının meydana çıxdığını
məşhur bir beytində belə ifadə edir:
Bikr-i fikr-i kainat çak çak oldu fəqət
Pərdəyi ismətdə qaldı məan-i Quran hələ
“Kainat və varlıq haqqında hər cür düşüncələr müfəssəl şəkildə
mübahisə edilib açıqlandığı halda, Quranın bənzərsiz və nəhayətsiz
mənaları, hələ qat-qat pərdələr arxasında başa düşüləcək zamanı
gözləyir.”
Lakin bizim vəzifəmiz Qurani-Kərimin geniş və zəngin məna
dəryasından istifadə etdiyimiz nisbətdə öyrənmək və əməl etməkdir.
Çünki onu bütün dərinliyi ilə əhatə etmək insanın gücü xaricindədir.
Şair nə gözəl deyir:
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25. Batman-iki oqqa ilə səkkiz oqqa arasında dəyişən ağırlıq ölçüsüdür.Bir oqqa isə 1283
qramdır.

Allaha Qulluq
Bir bəhri cəvahir içrə daldım
Mən müqtədir olduğumca aldım
Bir qətrədir ancaq aldığım həp
Dərya yenə durmada ləbaləb
Bu səbəbdən Aləmlərin Rəbbinin sonsuz bir məna ümmanı olan
İlahi Kəlamını xüşu içində, böyük bir ehtiramla oxumaq lazımdır.
Qurani-Kərimdən layiq olduğu şəkildə istifadə edə bilmək yalnız
buna bağlıdır.
Xüşu və ya qorxu (xaşyət), insanın Rəbbinə qarşı göstərdiyi
ehtiramdır.Elm vəirfan sahibi olan, qəlbləri Allah sevgisi ilə dolu olan
insanların, Quranın əzəməti qarşısında vəcdə gələrək ağlamalarını və
səcdəyə qapanmalarını, həmçinin onun qüdrətini və haqq olduğunu
etiraf etdiklərini Allah təala bu şəkildə bildirir:
“Onlar üzüstə səcdəyə qapanıb ağlayar, (Qurandakı öyüd
-nəsihət isə) onların (Allaha)itaətini daha da artırar.” (əl-İsra
17/109)

Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- Qurani-Kərimi mütəmadi olaraq xüşu ilə oxuyan, hökmləri ilə əməl edən, həyatının
bütün mərhələlərini onun əmr və qadağalarına uyğun şəkildə tənzim
edən insanları, “Quran əhli” adlandırmışdır. Qurani-Kərim qiyamət
günündə, gecə yuxusuz, gündüz susuz qoyduğu (İbn Macə, Ədəb,52)
bu insanları, qurtarmaq üçün yardımçı olacaqdır. Bu həqiqət hədisişərifdə belə ifadə edilir:
“Qiyamət günündə Quran və dünyadakı həyatlarını ona görə
tənzim edən Quran əhli məhşər yerinə gətirilirlər. Bu məqamda Bəqərə və Ali-İmran surələri Quranın qarşısına keçər... Hər iki surə
onları oxuyanları müdafiə etmək üçün bir-birləri ilə yarışarlar”
(Müslim, Müsafirin,253)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Əhli Quranın yalnız özlərinə deyil, yaxınlarına da faydalı olacaqlarını bu şəkildə bildirir:
“Kim Qurani-Kərimi oxuyarsa və onunla əməl edərsə, qiyamət
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günü atasına bir tac geydirilər. Bu tacın nuru, Günəşin dünyadakı bir
evə saçacağı işıqdan daha gözəldir. Belə olan halda Qurani-Kərimlə
şəxsən özü əməl edənin halı necə olacağını özünüz düşünün!” (Əbu
Davud, Vitr,14)

Quranı yalnız əzbərləyən və gözəl səslə oxuyan insanlar, onunla
əməl etmədikcə “Quran əhli” sayılmazlar. Müsəlman ilk növbədə,
Quranı həyatına hakim etmək niyyəti və düşüncəsi ilə yaşamalıdır.
Belə ki, şair oxucunun gözəl səsinə valeh olmaqdan daha çox
Allahın sözünü doğru şəkildə başa düşməyə və qəlbən hiss etməyə
çalışmağın lüzumlu olduğunu belə ifadə edir:
Qövli-Bərini eşit Bəridən
Pərdədir keç nəğam-i qaridən.
“Ey Quran oxuyan insan! Qəlb gözünü aç Bəri (nöqsan sifətlərdən) olan Allah təalanın kəlamını, yenə Ondan dinlə!Quran oxuyanın
avazı, sənin üçün bir pərdədir; qətiyyən ona ilişib qalma!”
Quranı öyrənmək və mənasını başa düşmək üçün bir yerə toplanıb söhbət etmək və dərs demək də Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in mədh etdiyi gözəl bir əməldir. Belə bir işlə məşğul olan
insanların nail olcaqları nemətlər bir hədisi-şərifdə belə nəql edilir:
“...Bir camaat Allah təalanın evlərindən bir evə toplaşıb Allahın
kitabını oxuyar və onu öz aralarında müzakirə edərsə, mənasını
başa düşüb qavramağa çalışarsa, üzərlərinə sükunət çökər və onları
rəhmət bürüyər. Mələklər onların ətrafını bürüyər və Allah təala a
onları öz nəzdində olanların arasında zikr edər...” (Müslim. Zikr, 38)
Qurani-Kərimə son dərəcə əhəmiyyət verən Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, əshabından da belə davrananları sevər və onlara dəyər verirdi. Belə ki, Saqif nümayəndələrindən yaşca ən kiçik
olan Osman ibn Əbu-l As -radiyallahu anhı-, Quranı ən yaxşı bildiyi
və onu anlamaqda böyük əzmkarlıq göstərdiyinə görə əmir təyin etmişdir.
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Saqif qəbiləsinin nümayəndələri Osman ibn Əbu-l Ası aralarında
yaşca ən gənc olduğu üçün arxada, heyvanların yanında qoymuşdular.
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Nümayəndələr onun yanına qayıdıb günortanın qızmarında yuxuya
getdikləri zaman. Osman -radiyallahu anh- Peyğəmbərimizin yanına
gələrək ona dini suallar verir, Qurani-Kərimi dinləyir və öyrənirdi.
Bu şəkildə Peyğəmbərimizdən bəzi surələri oxuyub əzbərləyirdi.
Yoldaşlarından öncə gizlincə beyət edib müsəlman olan Osman
-radiyallahu anh-, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- məşğul
olduğu zamanlarda ya Əbubəkrin, ya da Übey ibn Kəbin yanına
gedər, suallarını verər, oxumaq istədiyini oxuyurdu. Onun bu hərəkəti
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in xoşuna gəlir, onu sevirdi.
Saqif nümayəndələri vətənlərinə qayıtmaq istədiyində:
-Ya Rəsulallah! Aramızdan bir nəfəri bizə imam təyin et dedilər.
O da Osman ibn Əbu-l Ası, yaşca ən gənc olmasına baxmayaraq onlara imam təyin etdi. (İbn Sad, V,508;İbn Hişam.IV,185; İbn Hənbəl, IV,218)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in Quran əhlinə olan bu
etibarı ölülərə də şamildir. Cabir -radiyallahu anhdan- rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- Uhud savaşında
şəhid olanları hər məzara iki nəfər yerləşə biləcək şəkildə bir yerə
toplamış və şəhidlərdən hansı daha çox Quran bilirdisə öncə onu
qiblə tərəfinə qoymuşdur. (Buxari, Cənaiz,73,75)
2. Əshabın Quranla ülfəti
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in nəbəvi tərbiyəsində
yetişən əshabi-kiram da, Qurani-Kərimə tam mənası ilə əhəmiyyət
vermiş, onunla kövrəlmiş və onunla yaşamışdırlar. Onlar Quranı çox
oxuyur, onu oxumadıqları və səhifələrinə baxmadıqları bir günün
olmasını istəməzdilər. Günlərinə Quranla başlayar, gözü xəstə
olanlara da Qurani-Kərimə baxmağı tövsiyə edərdilər. Hətta Həzrət
Osman çox oxuduğu üçün iki Quran köhnəltmişdi. (Kəttani,II,197)
Ömər ibn Xəttab -radiyallahu anh- da səsi çox gözəl olan və Quranı
mükəmməl oxuyan Əbu Musa əl-Əşari -radiyallahu anha- zamanzaman:
-Ey Əbu Musa! Bizə Rəbbimizi xatırlat,deyərdi. O da Quran
oxyardı. (Əbu Nuaym,I,258) Yenə bir dəfə Əbu Musa əl-Əşariyə:
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-Qardaşım! Bizi Rəbbimizə doğru coşdur dedi, o da Quran
oxumağa başladı. Bir müddət oxuduqdan sonra Həzrət Öməri namaza
çağırdılar. Dalmış olduğu mənəvi aləmdən oyanan Xəlifə:
-Biz namazda dedyildikmi? (İbn Sad,IV,109) deyərək təəccübünü
biruzə verdi. Bu hadisə Qurani-Kərimi çox oxuyan əshabi-kiramın,
eyni zamanda onu dinləməkdən nə qədər dərin bir həzz aldığını
göstərir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ümmətinə QuraniKərimi çox oxumağı əmr etməklə yanaşı, həddindən aşırı gedənlərə
xəbərdarlıq edirdi. Onsuz da hansı mövzuda olursa- olsun, dində
aşırı getməyi nə Allah təala, nə də Rəsulu qəbul etmişdir. Amr ibn
As -radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə:
“-Sənin bütün günləri oruclu keçirdiyini və hər gecə Quranı
xətm etdiyini bilmədiyimi sanırsan?”-dedi. Bundan sonra mən:
-Əlbəttə xəbərdarsan, ya Rəsulallah! Lakin mən bununla yalnız
savab qazanmağı umuram, dedim. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
“-Allahın Nəbisi Davudun orucunu tut, çünki o insanların ən
çox ibadət edəni idi. Ayda bir dəfə də Quranı xətm et!” -buyurdu.
Mən isə:
-Ya Rəsulallah! Mənim bundan daha çoxuna gücüm çatır, dedim.
O:
“-Onda iyirmi gündə bir xətm et!” -buyurdu. Mən yenə:
-Ya Rəsulallah!Bundan daha çoxunu edə bilərəm, dedim. Bu
dəfə o:
“-Elə isə on gündə bir xətm et!” -buyurdu. Mən təkrar:
-Bundan daha çoxuna gücüm çatar, ya Rəsulallah!-deyə təkid
edincə:
“-O halda yeddi gündə bir xətm et, artıq bunun üzərinə artır214
N
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ma!” -buyurdu.Mən artırdıqca sən demə əleyhimə artırılırmış.
Peyğəmbərimiz mənə:
“-Şübhəsiz sən bilmirsən ki, bəlkə ömrün uzun olacaq?”
-demişdi.”
Abdullah ibn Amr -radiyallahu anh- daha sonralar belə deyir:
“-Nəbi -səllallahu əleyhi və səlləm-in mənə dediyi hala qayıtdım.
Yaşlanınca onun rüxsətini qəbul etməyi çox arzu etdim.”
Bu mübarək səhabə, Rəsulullahın sözünü eşitmədiyi üçün nə
böyük bir xəta etdiyini başa düşmüş və çətin də olsa, Allah Rəsuluna verdiyi sözü yerinə yetirməyə çalışmışdır. Rəsulullaha olan
məhəbbəti və əhdinə vəfalı olması səbəbilə, taqətini məcbur edərək
son günlərini keçirmişdir. Gecələr rahat olmaq üçün Quranın yeddidə
birini gündüz ailə fərdlərindən birinə oxuyub dinlədirmiş. Güclü
və qüvvətli olmaq üçün də, bir neçə gün oruc tutmaz, daha sonra
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-ə verdiyi sözdən qaçmamaq
üçün, tutmadığı günlər qədər orucu qəza edərmiş. (Buxari, Savm,
55,56,57; Müslim, Siyam, 181-193).

Yenə Mərhəmətli Peyğəmbərimiz:
“Sizdən biri gecəyarısı qalxdıqda Quran dilinə dolaşıb nə
dediyini başa düşməməyə başlayınca dərhal yatsın.” (Müslim,
Müsafirin,223) “...Çünki yuxulu-yuxulu namaz qılan insan, tövbə etmək
istəyərkən öz-özünə küfr edər.” (Əbu Davud, Tatavvu,18) -buyuraraq,
insanların özlərinə əziyyət veməmələrini vurğulamışdır.
F. TƏFƏKKÜRÜ
Min dərsi maarif oxunur hər vakarında
Ya Rəbb nə gözəl məktəb olur məktəbi aləm26

26 Bu kainat kitabının hər bir yarpağında oxunub ibrət alınacaq minlərcə dərs vardır. Ya Rəbb!
Dünyanı bir məktəb olaraq görüb təfəkkürlə ondan dərs almaq nə gözəldir.
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Təfəkkür, hər hansı bir məsələ haqqında dərinliyinə varana
qədər düşünmək, zehni yormaq və məsələnin mahiyyətinə varmaq
deməkdir. Hadisələrin mahiyətinə vara bilmək və ibrət ala bilmək
üçün qəlbin çalışması deyə biləcəyimiz təfəkkür, insana aid bir
xüsusiyyətdir. İnsan bunun sayəsində digər varlıqlardan seçilir və
üstün tutulur. Yəni bir adamın ucalması da, alçalması da təfəkkür
qabiliyyətini istifadə edib etməməsinə bağlıdır. Aləmdəki qüsursuz
nizamı, yaradılışın məqsədini, verilən nemət və gözəllikləri,
dünyanın faniliyini, gecə və gündüzün ard-arda gəlişini düşünən bir
insan, qəlbən dərinləşir, kamilliyə doğru addım atır və Allah təalanın
əzəmətini daha aydın şəkildə dərk edir.
Təfəkkür, Allah təalaya xüşu ilə təslimiyyət, Ona yönəlmək,
bəşəri rəzalətlərdən qurtulmaq, nəfsi dünya həyatının təsir və
izlərindən qoruyaraq ona bel bağlamasına mane ola bilmək kimi
gözəl və həyati xislətlərin qazanılmasında ən təsirli bir yoldur. Allahın
əzəmətini təfəkkür edən insan, Onun böyüklüyü qarşısında qəflətdən
qurtulur və imanı güclənir. Təhqiqi iman da, yalnız təfəkkür ilə əldə
edilə bilir. Ona görə də Qurani-Kərimin bir çox ayəsində təfəkkür
əmr edilmişdir.
Təfəkkür, yalnız qəlbdə təsəvvürü mümkün olan şeylər haqqında
edilə bilər. Ona görə Allahın yaratdığı varlıqlar haqqında təfəkkür
mümkündür. Lakin Allahın zatı haqqında təfəkkür mümkün deyildir.
Çünki Allah heç bir şəkildə surət və şəkil olaraq xəyal edilə bilməz.
İnsanın xəyalları kəmiyyət, keyfiyyət və səbəbiyyət kimi bəşəri
prinsiplər və ideyalar daxilində gəzir. Halbuki Allah təala bu bəşəri
xüsusiyyətlərdən və dünyəvi boyutlardan münəzzəhdir, uzaqdır. Belə
ki Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
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“Allahın yaratdıqları üzərində (baxaraq) təfəkkür edin, lakin
zatı üzərində düşünməyin.Çünki, siz Onun qədrini (layiq olduğu
şəkildə) əsla təqdir edə bilməzsiniz.” (Deyləmi,II,56) Ancaq, Allahın
zatı xaricində sifətləri, etdikləri və yaratdıqları haqqında təfəkkürü
də tərk etməmək lazımdır. Çünki təfəkkür biliyin toxumudur.İnsan
zehninə və qəlbinə səpilən bu toxumlar, artıqlaması ilə öz bəhrəsini
verməkdə gecikməz. Bir sözlə nə qədər çox toxum əkilərsə, əldə
edilən səmərə də bir o qədər çox olacaqdır.
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Uca Allahın nemətlərini təfəkkür etmək ən fəzilətli ibadətlərdən
biridir. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in ilk ibadəti də təfəkkür idi. Hira mağarasında Allah təalanın əzəmətini və nemətlərinin gözəlliyini təfəkkür edərək, məna aləmlərinə dalar, qəlbi xüşu
və təzim ilə dolardı. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- belə
buyurmuşdur:
“-Rəbbim mənə:
-Gizlidə və aşkarda, hər vəziyyətdə ondan qorxmağımı,
-Qəzəbli və mülayim anlarımda ədalətlə hökm etməyimi,
-Kasıb və varlı olarkən qənaətcil davranmağımı,
-Mənimlə əlaqəsini sileyi-rəhim (qohumluq əlaqəsini davam
etdirmək) etməyimi,
-Məni məhrum edənə verməyimi,
-Mənə zülm edəni əfv etməyimi,
-Susmağımın təfəkkür olmasını,
-Danışmağımın zikr olmasını,
-Baxışımın ibrət olmasını və
-Yaxşılığı əmr etməyimi tövsiyə etdi.” (İbrahim Canan, Hədis
Ensiklopediyası, XVI, 252)

Allah təalanın bu əmrlərinə varlığı ilə itaət edən Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-, susmağının təfəkkür olmasına həyatı boyunca çox böyük diqqət göstərmişdir. Hind bin Əbi Halə
-radiyallahu anh-, Peyğəmbərimizdən danışarkən belə deyir:
“-Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- hər zaman kədərli və
daim düşüncəli idi. Ondan ötrü rahatlıq yox idi. Lüzumsuz yerə heç
danışmazdı. Onun sakit dayandığı anlar, danışdığı anlardan daha
çox idi. Sözə başlayarkən və sözünü bitirərkən hər zaman Allahı zikr
edərdi...” (İbn Sad, I, 422-423)
Yusuf Həmədani həzrətləri, bir möminin hər hərəkətini təfəkkürlə etməsinin lazım olduğunu belə ifadə edir; “İnsanda imana
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dair bir təfəkkür meydana çıxarsa, islami davranışlar onun ardınca
gəlir. Bu ikisini, yəni əməl və təfəkkürü bir araya gətirmək necə
mümkündürsə, elə də birləşdirmək lazımdır.” (Rutbətu-l həyat, səh.60)
Qurani Kərimdə Allahın keçmişdə bəzi qövmləri necə ucaldıb,
digərləini də necə alçaltdığını təfəkkür etməyimiz əmr edilir. (İbrahim,14/5) Daha öncəki qövmlərin həlak edildikləri günlər və səbəbləri
üzrində düşünmək; nəfsin dünyadan soyuyub uzaqlaşmasını, dünya
həyatının nizamlanmasını və günahlardan qorunmağı təmin edər.
Allah təala belə buyurur:
“Məgər onlar öz-özlüklərində Allahın göyləri, yeri və onların
arasındakıları ancaq haqq-ədalətlə və müəyyən bir müddət üçün
yaratdığını düşünmürlərmi? Həqiqətən, insanların çoxu Rəbbi
ilə qarşılaşacağını (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın
hüzurunda duracağını) inkar edir.
Məgər onlar yer üzünü gəzib özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmürlərmi? Onlar (Ad, Səmud tayfaları)
bunlardan daha qüvvətli idilər. Onlar (əkinçilik məqsədilə)
torpağı qazıb altını üstünə çevirmiş və yer üzünü bunlardan
daha çox abad etmişdilər. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar
möcüzələr gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmirdi, onlar özləriözlərinə zülm edirdilər” (ər-Rum 30/8-9)
Əziz Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- ölümü də
çox təfəkkür etməyi əmr etmişdir. Çünki bir insan, özünün dünya
ilə əlqəsinin kəsilməyəcəyini, xeyir və şər nə etmişsə etdikləri ilə
baş-başa qalacağını, etdiklərinin qarşılığında savab və ya əzab görəcəyini düşündüyündə, günahlardan uzaqlaşar və saleh əməllərə
meyli artar. Yəni ölümü təfəkkür etmək, həyatı mənalı edir və axirəti
gözəlləşdirir. Mustafa Fevzi Əfəndi ölümü təfəkkürlə əlaqədar olaraq
belə deyir:
Girəcəksən daracıq karı-türaba yalnız
Səni Allah çəkəcək haşrü hesaba yalnız
Nə tədarük edə bildin o cavaba yalnız
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Qoyacaqlar səni dari xəraba yalnız
Fərahi qəlbinə yardım edəcək dar ara bul
Bu tənin nəfsi dəni uğruna qurban gedəcək
Gedəcək izzətü rifat şərəfü şan gedəcək
A zavallı nə düşməzsin əcəb can gedəcək
Hər nə vardır gedəcək sərvətü saman gedəcək
Yalnız qəbrə girərsən sənə bir yar ara bul
Nə gətirdin deyəcəklər sana ruzu arasat
Yaxa yırtıp gələcəklər o yerə cümlə usat
Bulunurmu sana həmdəm əcəba heç heyhat
Dşünürmüsən əcəb savmu salat haccu zəkat
O Şahənşahi rüsul Ahmədi Muxtarı ara bul
Günün ən qiymətli və təsirli hissəsini təşkil edən səhər vaxtları, təfəkkür üçün ən mühüm zamanlardır. İnsanın səhər vaxtları
günahlarını düşünərək tövbə etməsi, ilahi əzabı düşünüb kövrəlməsi, ölümü xatırlaması və həyatının geri qalan hissəsini necə
dəyərləndirəcəyini düşünməsi Allah təalanın istədiyi və sevdiyi bir
əməldir. Allah Rəsulu, təfəkkür üçün xüsusilə gecələrdən istifadə
edirdi. Göz yaşları içində ayaqları şişənə qədər ayaq üstə dayanır,
saatlarla rüku və səcdə edirdi.
Ata -rəhmətullahi əleyh- belə rəvayət edir, Həzrət Aişə:
-Allah Rəsulunda gördüyün ən təəccübləndirici hadisəni mənə
xəbər verərsənmi? -dedim. Aişə anamız:
-Onun hansı halı təəccübləndirici deyildi ki!-dedi və belə davam
etdi; Bir gecə yanıma gəldi, yatağına girdi, sonra:
“-İcazə ver durub Rəbbimə ibadət edim”-dedi. Mən:
-Vallah səninlə bərabər olmağı çox sevirəm, lakin səni sevindirən
şeyi daha çox sevirəm, dedim. Bundan sonra qalxdı, dəstəmaz aldı,
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sonra namaza durdu və ağladı. O qədər ağladı ki, göz yaşları köksünə
axdı. Sonra rükuya getdi, yenə ağladı, sonra səcdəyə getdi, səcdədə
ikən də ağladı, sonra səcdədən başını qaldırdı və yenə ağladı. Bu
əhvalat ta ki, Bilal gəlib sübh azanını oxuyana qədər davam etdi.
Bilal -radiyallahu anh-, Peğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in
ağladığını görüncə:
-Ey Allahın Rəsulu, keçmiş və gələcək bütün günahların
bağışlanıldığı halda səni ağladan nədir?-deyə soruşdu. Pyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allaha çox şükür edən bir bəndə olmayımmı? Allaha and olsun
bu gecə mənə elə bir ayə endirilidi ki,onu oxuyub üzərində təfəkkür
etməyənlərə yazıqlar olsun!” -dedi və bu ayəni oxudu:
“Həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün (Allahın varlığını, qüdrətini, kamalını
və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır. O kəslər ki, ayaq üstə
olanda da, oturanda da,uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və
yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): Ey Rəbbimiz!
Sən bunları boş yerə yaratmamısan!Sən paksan, müqəddəssən!
Bizi cəhənnəm odunun əzabından (Özün) qoru.” (Ali-İmran,3,190191; İbn Hibban, II,386).

Allah təala, bir çox ayələrdə inanmayanların yer üzündə
yaradılmış dəlilləri görmədən keçib getdiklərini bildirir. Allah
təalanın bəyəndiyi və vəsf etdiyi səmimi möminlər isə Allahı hər
zaman zikr edər, göylərin, yerin, insanın və digər varlıqların yaradılığını və insanın xidmətinə verildiyini təfəkkür edərlər; ətraflarındakı hər incəlikdə Allahın qüdrətini, dəlillərini və sənətini
görürlər. Bütün bunların boşuna yardılmadığını idrak edərək Uca
Yaradana həmd edərək onun bütün nöqsan sifətlərdən uzaq tutmağa
çalışarlar. Beləliklə Ona yaxınlaşmağa yollar axtararlar. Sonunda da
o qüdrət və kamal sahibi Allahdan xətalarını bağışlamağı və onları
cəhənnəm əzabından qorumağı istəyərlər.
220

N

Kainatda cərəyan edən ən incə qüdrət axışlarının belə möminə
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Allahı xatırladacağını divan ədəbiyyatının ustad şairi Füzuli belə
ifadə edir:
Olsa istedadi arif qabili idraki vəhy
Əmri Haqq irsalinə hər zərrə bir Cəbrail!
Allah təala, Qurani-Kərimin bir çox yerində; “düşünməzsinizmi,”
“düşünənlər üçün dəlillər vardır.” İfadələriylə möminləri təfəkkürə
dəvət edir. Belə ki, Allah təala baxıb düşünmək üçün saysız-hesabsız
varlıqlar yaratmışdır. Gördüyümüz, fərqinə vardığımız hər şey,
Allahın bir dəlili olduğuna görə göylərdə, yerdə və onların arasında
olan bütün varlıqlar bizim üçün də bir təfəkkür vəsiləsidir. QuraniKərimin bir ayəsində belə buyurulur:
“(Allah) onunla (o su ilə) sizin üçün əkin (taxıl, bitki), zeytun,
xurma, üzüm və bütün (başqa) meyvlərdən yetişdirir. Düşünübdaşınanlar üçün bunda (Allahın vəhdaniyyətini sübut edən) dəlillər
vardır!” (ən-Nəhl, 16/11).
Möminin meracı olan namaz da, həqiqətdə Allah təalnın əzəməti haqqında təsəvvür edilməyəcək bir təfəkkürdür. Əbu Zərr
-radiyallahu anh-, Allah Rəsulunun bu halını belə rəvayət edir:
“Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-” bir gecə qiyamda
səhərə qədər:
“Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar Sənin bəndələrindir. Əgər onları bağışlasan, yenə şübhə yoxdur ki, Sən
yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən. (İstədiyin bəndəyə əzab
verməyə, istədiyini bağışlamağa və hər hansı bir məsələni həkimanə
həll etməyə qadir olan ancaq sənsən!)” (əl-Maidə 5/118) ayəsini
durmadan təkrarladı.” (Nəsəi, İftitah, 79; İbn Hənbəl,V,156).
Bu rəvayətlərdən başa düşüldüyünə görə, bütün ibadətlərimiz,
danışdıqlarmız və bütün hərəkətlərimiz təfəkkürlə olmalıdır. Xüsusilə
Qurani-Kərimi düşünə-düşünə aramla oxumaq lazımdır. Həzrət Əli
-radiyallahu anh-, qiraətin təfəkkürlə edilməsinin lazım gəldiyini
ifadə edərək belə deyir:
“Təfəkkür olunmadan edilən qiraətdə və nəzakətli bir anlayış
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olmadan edilən ibadətdə xeyir-bərəkət yoxdur. Həqiqi alim, xalqı
Allahın rəhmətindən ümid kəsməməyə, Allahın məkrindən də əmin
etməməyə və insanları Qurandan başqa şeyə rəğbət etdirməməyə
çalışan insandır.” (İbrahim Canan,XV,24).
Allah təala, möminləri olduğu kimi, kafirləri də təfəkkürə dəvət
edir:
“(Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə) de: “Mən sizə ancaq bir öyüd
verəcəyəm. Allah xatirinə (məni dinlədikdən sonra məclisimdən)
iki-iki, bir-bir (durub gedin), sonra da bir dərindən düşünün!...”
(Səba 34/46).

Burada Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, müşriklərə birbir və ya toplu halda Allaha bəndəlik etmələrini, özünün də Onun
həqiqi bir peyğəmbəri olduğunu düşünmələrini tövsiyə etmişdir.
Yalnız bu nəsihətə əməl etdikləri halda, həqiqətləri qavrayacaqlarını
və necə davranmalı olduqlarını anlayacaqlarını xatırladır.Yəni bütün
iş, bəndəlikdə və dərin bir təfəkkürdə özünü göstərir.27
Loğman -əleyhissalam- təkbaşına bir yerdə oturub təfəkkür etməyi çox sevir və bunu mütəmadi olaraq edirdi. Ona:
-Niyə yalnız oturursan? İnsanlarla oturub söhbət etsən daha
yaxşı olmazmı?-deyə soruşduqda bu cavabı vermişdir:
-Uzun müddət yalnız qalmaq, təfəkkürə dalmağa daha münasibdir. Uzun müddət təfəkkür etmək də, insanı cənnətin yoluna sövq
edir.28
27. Bu ilahi tövsiyə hər şeydən öncə baş verə bilən bir həqiqəti zımnən təqrir edir. İctimai zəka,
fərdlərinin zehninə ortaq damğasını vurar və insanlar kütlə halında olduqları zaman fərd halında
olduqları zamandan fərqli düşünürlər. Qurani-Kərimin bu hökmü, cəmiyyətin fərdlərinin öz
başına qalmasını və ya başqası ilə əl-ələ verib cəmiyyətin təsirindən və basqısından qurtularaq
reallığı düşünməsini əmr edir. Bu ictimai zəkanın hakimiyyətini və fərdlər üzərindəki elmi
təsirini qəbul etməklə yanaşı, Quran ayəsi ortaq düşüncənin müsbət qarşıladığı xüsusların hər
zaman doğruya yaxın olmayacağını ifadə edir və hər fərdin öz azad düşüncəsini ifadə etməsini və
bu ümumi qərarları doğru şəkildə tənqid edərək müstəqil düşüncəyə çatmasını istəyir. Beləlikə
fərdlərin və cəmiyyətlərin azğınlığının qarşısının alınacağını, yaxşı və gözəlin hakim olacağını
göstərir. (Muhamməd Draz, səh.203).
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28. Tarsusda tarixi bir məsciddə Loğman -əleyhissalam-ın- etiqafa çəkilib təfəkkür etdiyi yer, bu
gün müqəddəs yer olaraq ziyarət edilir.
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Kainatın hər zərrəsi insanı Allaha aparacaq qüdrət axışları ilə
dolu bir məna ümmanıdır. Təfəkkür əhli üçün bitib tükənməyən bir
xəzinədir. Şair bu barədə belə deyir:
Bir kitabullah-i azamdır sərasər kainat
Hansı hərfi yoxlasan mənası hey Allah çıxar.
“Kainat başdan ayağa Allahın ən böyük kitabıdır. Bu böyük
kitabın hansı hərfini oxuyursansa, mənasının Allah olduğunu
görürsən. Kainatın hansı zərrəsi üzərində təfəkkür edirsənsə, səni
Allaha çatdırır.”
Məxluqat üzərində təfəkkür edərək aləmlərin Xaliqinə çata
bilənlər, dünyada xoşbəxt yaşadıqları kimi, cənnətə və Camalullaha
da nail olurlar.
G. ZİKR VƏ MURAQƏBƏSİ
“İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın
zikri və haqdan nazil olan (Quran) üçün
yumşalması vaxtı gəlib çatmadımı ”
əl-Hədid 57/16

Allah təala Qurani-Kərimin bir çox yerində, qurtuluşa çata
bilmək üçün Onu zikr etməyimizin lazım gəldiyini xatırladaraq:
“Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin! Onu səhər-axşam
təqdis edib şanına təriflər deyin!”-buyurur. (əl-Əhzab 33/41-42) Ayaq
üstə, oturarkən, yanımız üzərinə yatarkən, bir sözlə hər zaman və hər
halımızda Onu çoxlu zikr etməyimizi istəyir.
“O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda
da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında
düşünər...” (Ali İmran 3/191)
Allah təala, onu hər an zikr etməyimizə o qədər əhəmiyyət verir
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ki, var-dövlətimizin, uşaqlarımızın, ticarət və alış-verişimizin bizi
zikrdən geri qoymamasını istəyir:
“Ey iman gətirənlər! Nə mal-dövlətiniz, nə də oğul-uşağınız
sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu etsə (Allahı
yada salmasa), belələri əsl ziyana uğrayanlardır.” (əl-Munafiqun
63/9)

Allah təala, dünyəvi işlərlə məşğul olub zikrindən qafil olanları
belə xəbərdar edir və hansı halda olursa olsun zikrinə davam edənləri
də belə mədh edir:
“(Onu) o kəslər (təqdis edər) ki, nə ticarət, nə də alış-veriş onları
Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən
yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan-hala düşəcəyi
(dəhşətdən ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qalacağı) bir
gündən (qiyamət günündən) qorxarlar” (ən-Nur 24/37)
İnsan Allahı üç şəkildə zikr edir:
Dili ilə, Onun gözəl adlarını zikr edərək, verdiyi hər şeyə həmd
edərək, Qurani-Kərimi oxuyaraq və Ona dua edərək.
Qəlbi ilə, Onun varlığını göstərən dəlilləri düşünüb daxilindəki
şübhələri ataraq, kainatın sirlərini başa düşməyə səy göstərərək
Allahın bütün əmr və qadağalarının hikmətini qəbul edib Ona baş
əyərək:
Cismani olaraq, bədəninin hər bir üzvünü Allahın buyurduqlarına
uyğun olaraq yerli-yerində istifadə edərək:
Belə olan təqdirdə Allah təala, nemətlərinə qarşı nankorluq etməyən, Onu unutmayan və Ona şükür edən bəndəsinə mərhəmət
edir, ona verdiyi nemətləri daha da artırır, dualarını qəbul edir və
çətinliklərdən qurtarır.

224
N

Ona görə də Allah Rəsulu, zikrə çox böyük əhəmiyyət vermişdir.
Onun qəlbi, gecə-gündüz hər an Allahı zikr etməklə məşğul olur, dili
ilə də Ona həmd edirdi! Bir şey yesə və ya içsə, öncə Allahın ismini
yad edər, bitirdiyində həmd edər, yatağına girdiyində, yuxudan
oyandığında yenə Onu zikr edərdi.Oturduğu və durduğu zaman Allahı

Allaha Qulluq
təsbeh edər, yeni bir paltar geydiyində Ona şükür edərdi. Müxtəlif
zamanlarda etdiyi zikr və dualara baxan şəxs, Peyğəmbərimizin
Allahı çox sevdiyini və hər an Onun əzəməti qarşısında xüşu içində olduğunu dərhal hiss edər. Bu baxımdan Peyğəmbərimizin
həqiqətinin, dualarında gizli olduğunu söyləmək mümkündür. Aişə
anamız belə deyir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- hər anında Allah təalanı
zikr halında idi.” (Müslim, Heyz,117)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in nəzərində Allahı
zikr etmək o qədər qiymətlidir ki, dünya bütün zinətləri ilə onun
yanında çox dəyərsiz görünürdü. Belə ki, bir hədisi-şərifində belə
buyurmuşdur:
“Dünya və onun içində olan şeylər dəyərsizdir. Yalnız Allahı zikr
etmək və Ona yaxınlaşdıran şeylərlə, elm öyrədən alim və öyrənmək
istəyən tələbə bundan müstəsnadır.” (Tirmizi, Zöhd,14)
Bu səbəbdən Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- zikr etməyi
və əhli zikrin yanında olmağı hər şeydən üstün tutardı. Özü bunu
belə ifadə edir:
“Allahı zikr edən bir camaatla sübh namazı vaxtından Günəş
doğana qədər birlikdə oturmağım, mənə israil oğullarından dördünü
köləlikdən azad etməkdən daha sevindiricidir.Yenə Allahı zikr edən
bir camaatla, əsr namazı vaxtından günəş batana qədər bərabər
olmağım, dörd nəfəri azad etməymdən daha sevindiricidir.” (Əbu
Davud, Elm,13)

Qısa ömür həyatında daha çox yaxşılıq qazana bilmək üçün, az
zamanda çox savab əldə etməyə yarayacaq əməllər etmək lazımdır.
Bu baxımdan Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- də, sözü qısa,
mənası çox geniş olan zikr və dualara əhəmiyyət verirdi.Bir gün
sübh namazını qıldıqdan sonra, Cüveyriyə anamız namaz qıldığı
yerdə oturarkən evdən erkəndən çıxdı. Quşluq vaxtı evə qayıtdığında
Həzrət Cüveyriyənin hələ də oturduğunu gördü:
“-Yanından ayrıldığımdan bəri elə burada oturub zikr etməklə
məşğulsan?”-deyə soruşdu.O “Bəli” cavabını verincə Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurdu:
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“-Yanından ayrıldıqdan sonra üç dəfə dediyim bu dörd cümlə,
sənin səhərdən bəri etdiyin zikrlə tərəziyə qoyulub çəkilsə, savab
baxımından onlara bərabər olar:
Mən Allahı, məxluqatının sayı qədər, özünün xoşuna gedəcək
qədər, ərşinin ağırlığı qədər və bitib tükənməyən kəlmələrinin sayı
qədər, ululuq məqamına yaraşmayan sifətlərdən uzaq tutur və Ona
həmd edirəm.” (Müslim,Zikr,79)
Bəndəsini sevən Allah təala, onların cənnətdə yüksək mərtəbələrə
çata bilməsi üçün söz olaraq asan, məna etibarilə dərin zikrlər
öyrətmişdir. Çünki Allah təalanın bəndəsinə bəxş edəcəyi nemətlər
və ehsanlar sonsuzdur. Sad ibn Əbi Vaqqas -radiyallahu anh- belə
demişdir; Rəsulullah -səllallahu əleyhi və sələmin- yanında idik.
Bizə:
“-Siz hər gün savab qazanmağa acizsinizmi?” -deyə soruşdu.
Yanında oturanlardan biri:
-Bir adam hər gün necə savabı qazanır, ya Rəsulallah?-deyincə
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və sələm-:
“-Yüz dəfə “Sübhanallah” deyən adama min yaxşılıq yazılır və
ya onun min günahı bağışlanır.” (Müslim, Zikr,37).
İnsanın kamilliyə doğru gedə bilməsi və əxlaqının gözəlləşməsi
daim Allahı düşünməsi və Allahın onu hər yerdə və hər zaman gördüyü düşüncəsi ilə yaşaya bilməsinə bağlıdır. Bu halını davamlı olaraq mühafizə edə bilən kimsə pisliklərdən uzaq durduğu kimi, xeyir əməllər etməkdən də geri qalmaz. Nəticədə göylərdə və yerdə
sevgisi qəlblərə yerləşir. Allah təala həmin bəndəsini özü sevdiyi
kimi bütün məxluqatına da sevdirir. Belə ki, Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və sələm-, Əziz və Cəlil olan Allahın “Mən bəndəmə, haqqımdakı zənninə görə davranıram. Məni zikr etdiyində onunla
bir yerdə oluram. O, Məni daxilində zikr edərsə, Mən də onu öz
nəfsimdə zikr edərəm. O Məni bir toplum içində zikr edərsə, Mən də
onu həmin toplumdan daha xeyirli bir toplum içində zikr edərəm.”
-buyurduğunu xəbər vermişdir.
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kür edərsə, Allah təala qarşısındakı pərdələri qaldırar və onu mənəvi
təcəllalara nail edər. Əgər bəndə, Allahı toplum içində zikr edər
və bununla islamı yaymaq və ucaltmaq istəyərsə, Allah təala onu
səma əhlinə sevdirər və onlar da zikr edən bu bəndəyə xeyir dua
edərlər. Beləliklə üzərinə bərəkətlər enər. Bundan sonra isə yer üzü
sakinlərinin qəlbində sevgisi özünə yer edər.Bu elə bir nemətdir ki.
İnsanlar şükür etməkdə aciz qalarlar.
Bu haqda Allah dostlarından Bişri Hafi gözəl bir nümunədir.
O həzrət ölümündən sonra bir nəfərin yuxusuna girdi. Ona, “Allah
sənin haqqında necə bir hökm verdi?” -deyə soruşulduqda, bu cavabı
verdi:
“Məni bağışladı və cənnətin yarısını da mənə mübah edərək
dedi ki:
Ey Bişr! Əgər Mənim üçün atəş qorları üzərində səcdə etsəydin
belə bəndələrimin qəlbində sənin üçün yeləşdirmiş olduğum məhəbbətin şükür ünü verə bilməzdin!” (Quşeyri, səh.406)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və sələm- insanın hər an Allahı
zikr halında olmasına o qədər əhmiyyət verirdi ki, hardasa bütün
ibadətlərin fəzilətini zikrə bağlardı. Bu həqiqəti göstərən rəvayət,
olduqca diqqət çəkicidir. Bir səhabə Allah Rəsulunun yanına
gələrək:
-Hansı cihadın əcri daha çoxdur?-deyə soruşdu. Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və sələm-:
“-Uca Allahı zikr edəninki!”-buyurdu. Adam:
-Hansı oruclunun əcri daha böyükdür?-deyə soruşdu. Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və sələm-:
“-Uca Allahı zikr edənin!”-buyurdu. Bundan sonra adam, namaz
qılanlar, zəkat verənlər, həccə gedənlər və sədəqqə verənlər üçün
də eyni sualı təkrarladı. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləmbunların hamısına da:
“-Uca Allahı zikr edənin!”-buyurdu. Bundan sonra Əbubəkr
-radiyallahu anh- Həzrət Ömərə:
-Ya Əba Hafs!Allahı zikr edənlər, xeyrin hamısını alıb apardı!-
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dedi. Bunu eşıdən Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- onlara
tərəf yönəldi və:
“-Bəli elədir ki var!”-buyurdu. (İbn Hənbəl,III, 438; Heysəmi, X, 74)
Zikr insanın qəlbini cilalayıb təmizlədiyi üçün, belə bir qəlblə
edilən əməllər ixlas və səmimiyyət etibarilə belə olmayan insanların
etdiklərindən daha çox fərqlənməlidir. Mövlana -quddisə sirruhqəlbini cilalayıb saflaşdıran insanların qiymətini bu şəkildə ifadə
edir:
“Hər halda bunu etmisən, yadına düşməlidir. Padşahların bir adəti
vardı. İgidlər və pəhlivanlar padşahın sol tərəfində dururdular. Çünki
igidlik və cəsarət hissinin yeri olan ürək, bədənin sol tərəfindədir.
Mirzələrlə katiblərin yeri isə sağ tərəfdə idi. Çünki yazı yazmaq və
dəftər tutmaq sağ əlin işidir
Sufilərə isə padşahın qarşısında yer verirdilər.Çünki sufilər, canın
(cismin) aynasıdır və mənən aynadan daha pakdırlar. Onlar, könül
aynasında heç görünməyən, toxunulmayan şəkillər, xəyallar biruzə
versin deyə, onu zikrlə və təfəkkürlə cilalamışlar. Ayna mayası və
yaradılışı təmiz olan gözəl insanların qarşısına qoyulmalıdır. Çünki,
gözəl öz gözəlliyini görmək istəyər. Buna görədir ki, gözəl üz aynaya
aşiqdir. Gözəl, cana cila verir, qəlbi qüvvətləndirir.” (Məsnəvi, beyt:
3150-3156)

Qəlblərə cila və cana şəfa verən zikrin, əshabının qəlbinə tam
şəkildə həkk olunmasını istəyən Peyğəmbərimiz onların hər zaman
və hər yerdə Allahı xatırlamalarını əmr etmişdir. Muaz ibn Cəbəl
-radiyallahu anh- deyir ki, Rəsulullahın yanına gəldim və:
-Ya Rəsulallah! Mənə bir tövsiyə edərsənmi?-dedim. Əziz
Peyğəmbərimiz:
“-Əlindən gəldiyi qədər Allaha qarşı təqva sahibi ol! Durduğun
hər daşın və hər ağacın yanında Allahı zikr et. Etdiyin pis əməldən
ötrü gizlisinə gizli, aşkarına aşkar şəkildə Allaha tövbə et” -buyurdu.
(Heysəmi, X,74)

228

N

Rəbbini zikr edən bir adamla, vaxtını qafilliklə, mənasız işlərlə

Allaha Qulluq
keçirən və Allahı unudan adamın fərqi diri ilə ölünün fərqi kimidir.
(Buxari, Dəavat, 66) Yenə içərisində Allahın zikr edildiyi evlə, içində
heç vaxt Allah adının zikr edilmədiyi və ibadət edilmədiyi talehsiz
bir evin fərqi də eynilə belədir. (Müslim, Müsafirin, 211)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Allahın onu gördüyünü
unudan insanların pərişan olacaqlarını bildirmişdir. Zikrullahı
tamamilə unudanlar bir yana, çox vaxt zikrlə məşğul olduqları
halda, bəzi vaxtlarda qəflətə düşən möminlər də axirətdə böyük bir
peşmanlıq və ələm içində olacaqlar. Cənnətə girən belə möminlər
haqqaında Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- buyurur:
“Cənnət əhli, başqa bir şey üçün deyil, yalnız dünyada Allahı
zikr etmədən keçirdikləri vaxtların həsrətini çəkəcək və peşman olacaqlar!” (Heysəmi, X,73-74)
Ona görə də Allah Rəsulu, ümmətini axirətə hazırlaşmaları və
sonradan peşman olmamaları üçün xəbərdar edirdi. Übey ibn Kəb
-radiyallahu anh- belə rəvayət edir; Gecənin üçdə ikisi keçincə,
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- oyanır və belə buyururdu:
“Ey insanlar! Allahı zikr edin! Allahı zikr edin! Yeri yerindən
oynadan bir sur üfürüləcək! Ardınca ikincisi gələcək! Ölüm bütün
şiddəti ilə gələcək! Ölüm bütün şiddəti ilə gələcək!..” (Tirmizi, Qiyamət, 23)
İnsanın daim Allahı düşünə bilməsi və zikr etməsi şübhəsiz ki,
öz-özünə qazanıla biləcək bir xislət deyildir. Bu gözəl vəsfi əldə edə
bilmək üçün çalışmaq və Allahdan yardım istəmək lazımdır. Muaz
ibn Cəbəl -radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əlimdən tutdu
və:
“-Vallah səni sevirəm ey Muaz!” -buyurdu. Mən:
-Mən də sizi sevirəm ya Rəsulallah!-dedim. Bundan sonra
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Hər namazdan sonra;
“Allahım! Səni zikr edə bilməyim, sənə şükür edə bilməyim və
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ən gözəl şəkildə bəndəlik edə bilməyimdə mənə yardım et!”-deməyi
heç vaxt unutma!”-dedi. (Nəsəi, Səhv, 60; Əbu Davud, Vitr, 26)
Mütəmadi olaraq zikr halında ola bilmək xislətini qazanmaq istəyən bir insan, həm bu halı ehsan etdiyi üçün Allaha yalvarmalı,
həm də zikri qəlbinə yerləşdirə bilmək üçün sə göstərməlidir. Din
xadimlərinin “mücahədə” dedikləri tapşırıqlar, bu işin əhli olan bir
mürşidi kamil tərəfindən etdirildiyində, mənəvi aləmdə yol qət etmək daha dəqiq və daha asan olur.
Zikr və müraqabə, nəfsin arınmasını, kamilləşməsini, günahların
təmizlənməsini və xeyir əməllərin çoxalmasına vəsilə olur. Çünki
Allaha yönəlmək və rəhmət ipinə sarılmaq günahları yox edir və
mənəviyyatı gücləndirir. Allah təala belə buyurur:
“Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!” (ərRəd, 13/28).

Xacə Yusif Həmədani həzrətləri bu ayədən təsirlənərək belə
deyir: “Din ilə təsəlli olan, Allah təalanın zikri ilə xoşbəxt olan
adamın, yeddi qat yer ilə göydə müxalifi olmaz, hər şeylə sülh içində
yaşayar. Bu yalançı dünyada, aldatma və vəsvəsə diyarında hazır bir
xoşbəxt məkana sahib olar. Belə ki, onun niyyət və arzuları quş kimi
uluhiyyət səmalarında qanad çırpıb uçar.” (Rutbərul-həyat, səh.58-59)
Zikr edən insan şeytanın şərrindən qorunar. Çünki ilahi rəhmət
həmin adamı bürümüş və mələklərin duası onu tam əhatə etmişdir.
Yəhya -əleyhissalam- belə deyir:
“...Bir də Allah təala, sizə onu çox zikr etməyinizi əmr etdi. Bu,
bir adamın arxasınca sürətlə gələn düşmənə bənzəyir. Həmin adam
möhkəm bir qalaya girib, düşməndən özünü qorduğu kimi, bəndə
də şeytana qarşı özünü Allahı zikr etməklə qoruya bilər...” (Tirmizi.
Ədəb,78)
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“Dünya həyatında Məni bir an zikr etmiş və ya bir yerdə Məndən
danışmış olan adamı atəşdən çıxarın.” (Tirmizi, Cəhənnəm, 9).
Hər şeydən daha mühüm olan, zikr və muraqabə sayəsində insanın məhəbbətullaha və mərifətullaha çatmasıdır. Bunun nəticəsində
Allah təala da onu sevər və özünə dost edər. Belə ki, bir qüdsi hədisdə
Allah təala:
“Bəndələrimdən vəlilərim və yaratdıqlarımdan sevdiklərim
Məni zikr edənlərdir ki, zikrlərinin müqabilində mən dən də onları
xatırlayaram!”-buyurur. (İbn Hənbəl,III,430)
Lakin zikri oyanıq bir qəlblə və şüurlu olaraq etmək lazımdır.
Qafil bir qəlblə və şüursuz şəkildə edilən zikrin faydasının çox az
olacağı məlumdur. Mövlana belə deyir:
“Padşahımız və tayı bərabəri olmayan Allahımız; “Uzkurullah:
Allahı zikr edin!” deyə bizə icazə verdi. Bizi atəş içində gördü deyə
nur ehsan etdi. Hiss etmədən, təfəkkür etmədən (tutuquşu kimi)
yalnız ağız və dil ilə edilən zikr, naqis bir xəyaldır. Padşah kimi yəni
ürəkdən və heyranlıq içində edilən zikrin, sözlərlə və kəlmələrlə
ifadəsi qeyri-mümkündür.” (Məsnəvi, beyt:1705-1712)
Allahın zikrini mütəmadi hala gətirərək qəlbin aram tapması,
nəticədə insanı muraqabə halına çatdırır.Muraqabə isə davamlı olaraq
“Allah təala, bəndənin zahirini və batinini hər an görür və bilir” şüuru
içində olmaqdır. Bu şüura çata bilmək isə zikr və təfəkkürü alışqanlıq
halına gətirməyi tələb edir.Belə ki, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm-:
“Allahı xatırla ki, Onu qarşında görə biləsən!”buyurmuşdur. (İbn
Hənbəl,I,293)

Yusuf Həmədani -qüddisə sirruh- qəlbin zikr vasitəsilə təfəkkür
və muraqabəyə alışdırılmasını gözə bir misal ilə belə ifadə edir:
“Qəlb ilə zikr, ağac ilə su kimidir. Qəlb ilə təfəkkür isə ağac ilə
meyvə kimidir.Ağaca su vermədən cücərməsini gözləmək; yarpaq
və çiçək açmasını gözləmədən də ondan meyvə istəmək səhv olar.
İstənilsə belə əsla meyvə verməz.Çünki həmin vaxt meyvə zamanı
deyil, ağaca qulluq etmək, ona su vermək, sarmaşıq və çayırlardan
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təmizləmək, sonra da Günəşin istisini gözləmək zamanıdır.Bunlar
edildikdə ağac canlı və yaşıl yarpaqlara bürünmüş hala gəlir. Ağac bu
xüsusiyyətə malik olduqdan sonra ondan meyvə istənilə bilər. Artıq
bu vaxt meyvə zamanıdır.” (Rutbətu-l Həyat, səh.71) Təsəvvüf əhlinin
tərbiyə metodu olaraq istifadə etdiyi “muraqabə” də, bu məqsəddən
irəli gəlmişdir. Şəxs, Allah təalanın elm, qüdrət, rəhmət... kimi
sifətləri üzərində təfəkkür edər. Məsələn öncə Qurani-Kərimdən:
“(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən
soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir
(heç bir şəriki yoxdur); Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir!
(Hamı Ona möhtacdır; O əzəlidir, əbədidir!) O nə doğmuş, nə də
doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!) Onun
heç bir tayı-bərabəri yoxdur!”(əl-İxlas 112/1-4)
“Siz harda olsanız, O sizinlədir.” (əl-Hədid 57/4)
“Biz ona şah damarından da yaxınıq.” (Qaf 50/16)
“Allah onları, onlar da Allahı sevərlər” (əl-Maidə 5/54) kimi hər
hansı bir surə və ya ayə oxuyur. Sonra bu ayələrin mənalarını, təşbeh
və cəhət isnadına qaçmadan təsəvvür edər, yalnız Allah təalanı bu
sifətlərlə vəsfləndirməyə çalışar. Təsəvvürü zəiflədiyində ayəni təkrar
oxuyar və yenidən təfəkkür etməyə çalışar.Buna davam etdikcə,
ehsan hissi artar və mərifətullaha doğru irəliləməyə başlayar.
Muraqabə, təfəkkür və zikrdən tam mənası ilə istifadə edə
bilmək üçün şərtlərinə riayət etmək, aclıq, qəzəb və yuxu kimi
çətin anlarda qəlbin məşğul olmayacağı və əksinə olaraq tam aram
tapacağı bir anı seçmək lazımdır.
H. ALLAHA YALVARIŞI
“Rəbbinizə yalvarıb yaxararaq
və səssizcə dua edin.”
əl-Əraf 7/65
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rabər olmaq şüuru içində keçirirdi.Allahı ən çox tanıyan və bilən
Peyğəmbərimiz, eyni zamanda Ondan ən çox qorxan və Onun əzəmətini ən çox idrak edən şəxs idi.Ona görə də, ibadətləri və duaları
həmişə yalvarış (yaxarış) halında idi.Onun dualarına baxdığımızda,
öz nəfsindən daha çox ümməti üçün Allaha yalvardığını və göz yaşı
tökdüyünü görürük.
Bir gün Peyğəmbərimiz, İbrahim -əleyhissalamın-:
“Ey Rəbbim! Onlar (bütlər), həqiqətən, çox insanı (haqq
yoldan) azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o, şübhəsiz ki,
məndəndir.” (İbrahim14/36) sözünü və İsa əleyhissalamın:
“Əgər onlara əzab versən, şübhə yoxdur ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, yenə şübhə yoxdur ki, Sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən!” (əl-Maidə 5/118) duasını
oxudu. Sonra isə əllərini göyə qaldırdı və:
“Allahım, ümmətimi qoru, ümmətimə mərhəmət et!”-deyə
yalvararaq ağladı. Bundan sonra Allah təala:
“-Ey Cəbrail!- Rəbbin hər şeyi daha yaxşı bildiyi halda-get,
Məhəmməddən niyə ağladığını soruş.”-buyurdu. Cəbrail -əleyhissalam gəldi. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ona, ümməti
üçün duyduğu əndişəyə görə ağladığını dedi. (Cəbrail əleyhissalam
hadisəni xəbər vermək üçün geri qayıtdı) Allah təala:
“-Ey Cəbrail! Məhəmmədin yanına get və ona:
“Ümmətin haqqında səni razı salacağıq və səni əsla kədərləndirməyəcəyik” müjdəmizi çatdır.”-buyurdu. (Müslim, İman, 346)
İnsanlara Allahın əmrlərini təbliğ etmək və onları hidayətə çatdıra bilmək üçün, bir çox əzablara sinə gərən və heç bir çətinlikdən
bezməyən Peyğəmbərimiz, insanların zəlalətdə olmalarına çox
üzülürdü. Bu səbəbdən inanmayanların imana gəlməsi, möminlərin
sirəti müstəqimdən ayrılmaması və günahkarların bağışlanması üçün
hər zaman dua və niyaz etmişdir. Bu yolda öz nəfsinə edilən ən ağır
əziyyətlərə belə fikir verməyərək, düşmənlərinin də qurtulması üçün
Allaha yalvarmışdır. Əbu Zərr -radiyallahu anh-ın- bildirdiyinə görə,
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bir gecə Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- namaz qılaraq Maidə
surəsinin yuxarıda keçən 118-ci ayəsini səhərə qədər oxumuşdu.
Rükuda da bu ayəni oxumuşdu, səcdə də (İbn Hənbəl, V,149).
Məkkəli müşriklərin inadkarlıqlarından və inkarlarından
dönməmələrindən sonra Kainatın fəxri -səllallahu əleyhi və səlləmbir ümidlə Taifə getmişdi. Orada müşriklər Peyğəmbərimizin təklifini qəbul etmədilər, əksinə lağ-lağı edib aralarındakı cahillərə və
kölələrə onu daş-qalaq etdirdilər. Onlar da, atdıqları daşlarla Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-i- yaraladılar və ayaqlarını
qana boyadılar. Əziz Peyğəmbərimiz, ayaqlarının ağrısına dözə bilməyib yerə oturduqca, qollarından tutub qaldırır, addımladığında
təkrar daşa basır və arxasınca da gülüşürdülər. Bütün bu çətinliklərə
dözən, Allah Rəsulu, biraz dincəlib sakitləşdikdən və iki rükət namaz qıldıqdan sonra, əllərini göyə qaldırdı və Uca Allaha halını belə
ərz etdi:
“Ey Allahım! Gücümün zəifliyini, tədbirimin azlığını, xalqın
nəzərində həqarət olunmağımı...Sənə ərz və şikayət edirəm.!
Ey mərhəməlilərin mərhəmətlisi! Zəiflərin və mənim Rəbbim
sənsən! Məni kimin yanında qoyursan? Səndən uzaq olan və məni
gördüyündə üzünü turşudan insanlarınmı? Yoxsa işimi əlinə verdiyin
düşmənə buraxırsan?...” (Heysəmi,VI,35;İbn Hişam,II,29-30)
Allah təalanı bu dərəcədə içdən və qəlbdən yalvara bilmək, şübəsiz
ki, Onu ən yaxşı tanıyan və qüdrətini ən yaxşı təqdir edən birisinin
edə biləcəyi bir işdir. Bu qədər əzablar çəkməsinə baxmayaraq, yenə
də Allaha qarşı bir qüsuru ola biləcəyindən təlaşlanaraq qəzəbindən
qorxur və Ona sığınıır. Məsələnin daha maraqlı məqamı, Dağlar
Mələyinin “istəyirsənsə iki dağı bir-birinə çırpım və bu qövmü həlak
edim.”-təklifini qəbul etməyərək taiflilər üçün yenə Rəbbinə yalvardı
və hidayətləri üçün dua etdi.
Aişə anamızın şahid olduğu bu hal da, Peyğəmbərimizin Allaha
olan təzim və hörmətini göstərməklə yanaşı, biz ümmətinə necə
yalvarıb-yaxaracağını da öyrədir.
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“Bir gecə oyandığımda Allah Rəsulunu yanımda görmədim.

Allaha Qulluq
Ağlıma, digər xanımlarından birinin yanına gedə bilcəyi ehtimalı
gəldi. Əlimi toxunduraraq ətrafı yoxladım və əlim ayağına toxundu.
Həmin anda Allah Rəsulunun səcdədə olduğunu anladım. Qulaq
verdim, hıçqıra-hıçqıra ağlayır və belə yalvarırdı:
Allahım! Sənin qəzəbindən Sənin rizana sığınıram. Əzabından
əfvinə sığınıram! Allahım başqasına deyil, Səndən yenə Sənə pənah
gətirirəm.Səni mədh etməkdə acizəm. Sən zatını necə mədh etdinsə o
şəkildəsən.” (Müslim, Salat,222)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in Rəbbinə qarşı
yalvarışı geniş və çətin günlərində, bolluq və darlıq vaxtlarında, bir
sözlə hər zaman davam edirdi. Həzrət Ömər -radiyallahu anh- savaş
məqamındakı yalvarışını belə nəql edir:
“Bədr döyüşü günündə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmmüşriklərə baxdı, onlar min nəfər idilər. Əshabı isə üç yüz on doqquz
nəfər idi. Həmin anda qibləyə yönəlib əllərini göyə qaldırdı. Rəbbinə
səsli şəkildə belə yalvarmağa başladı:
“Ey Allahım! Mənə verdiyin vədini yerinə yetir. Allahım! Mənə
zəfər ehsan et. Ey Allahım! Əgər əhli-islamın bu zümrəsini həlak
etsən artıq yer üzündə Sənə ibadət edəcək insan qalmayacaq!”
Əllərini qaldıraraq yalvarmağa elə davam etdi ki, ridası çiynindən
düşdü. Bunu görən Əbubəkr -radiyallahu anh- yanına gələrək ridasını
aldı, çiyninə atdı və yaxınlaşıb:
-Ey Allahın Rəsulu! Rəbbinə yalvardığın bəsdir. Allah təala
sənə verdiyi vədini mütləq yerinə yetirəcək, dedi.Həmin vaxt Əziz
və Cəlil olan Allah bu ayəni nazil etdi: “O zaman siz (dua edərək)
Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. (Allah) “Mən sizin imdadınıza birbirinin ardınca gələn min mələklə çataram!” -deyə buyurmuşdu”
(əl-Ənfal 8/9)

Həqiqətən də Allah təala həmin gün möminlərə mələklər ilə
yardım etdi.” (Müslim, Cihad, 58; Buxari, Məğazi 4)
Allahdan başqa arxa və sığınacaq tanımayan, hər ehtiyacını Ona
ərz edən Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, yenə Bədr savaş-
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ında ümmətini ehtiyac içində görüncə, dayana bilməyib belə yalvarmışdı:
“Allahım bunlar acdır, onları doyuzdur! Allahım bunların miniyi
yoxdur, minə biləcəkləri heyvanlar ver! Allahm geyimə (libasa) ehtiyacları var, onları geyindir!”
Allah ona Bədr savaşında zəfər qazanmağı nəsib etdi. Qayıtdıqları
zaman hər biri bir və ya iki dəvə ilə qayıtdılar, paltarlarını dəyişdilər
və qarınları doydu. (Əbu Davud, Cihad, 145)
Əshabi-Kiram bir çətinliyə və darlığa düşüncə, Peyğəmbərimizin
yanına gəlir və Allaha dua etməsini istəyirdilər. Hətta müşriklər
belə çətin anlarında ondan dua və yardım istəyirdilər. (Buxari,Təfsir,
44/2-3) Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in əshabına belə dua
etmişdir:
“Ey Allahım! Sən, özündən başqa ilah olmayan Allahsan! Zəngin
olan Sənsən, bizlər isə kasıb və yoxsul insanlarıq! Bizə yağmurunu
endir! Endirdiyini də bizim üçün güc (qüvvət) mənbəyi et və bizi
müəyyən bir məqama çatdır!” Daha sonra da əllərini biraz da yuxarı
qaldıraraq dua etməyə davam etdi. (Əbu Davud, İstisqa,2)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in əshabına Allaha yalvarmağı öyrətmək üçün, onlarla bərabər dua etdiyi anlar da olurdu.
Çünki Allah təala duasız bir bəndə istəmədiyini bildirərək:
(Ya Rəsulum!) de: “Əgər duanız (ibadətiniz) olmasa, Rəbbim
sizə nə qiymət verər?...” buyurmuşdur. (əl-Furqan 25/77)
Uhudda ikən müşriklər məğlub olub geri çəkilərkən Peyğəmbərimiz:
“-Səf-səf düzülün, Rəbbimə dua və həmd edək!”-buyurdu.
Əshabi-Kiram Allah Rəsulunun arxasında səflərə düzüldülər. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə dua etdi:
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“Allahım! Bütün həmd və şükür lər Sənə aiddir! Allahım! Sənin açacağını (asanlaşdıracağını) qəbz edəcək (cətinləşdirəcək)
yoxdur, Sənin qəbz etdiyini də açacaq yoxdur! Sənin azdırdığını
doğruldacaq, Sənin hidayət verdiyini də azdıracaq yoxdur! Sənin
vermədiyini verəcək, Sənin verdiyinin də qarşısını alacaq yoxdur!

Allaha Qulluq
Sənin uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, Sənin yaxınlaşdırdığını da
uzaqlaşdıracaq yoxdur!
Allahım! Rəhmət və bərəkətini, fəzli-kərəmini üzərimizə saç!
Allahım! Səndən əsla dəyişməyəcək və heç vaxt zail olmayacaq
əbədi nemətlər istəyirəm. Allahım! Səndən yoxsulluq günündə nemət, qorxulu gündə aman diləyirəm! Allahım! Həm verdiklərinin,
həm də vermədiklərinin şərrindən Sənə sığınıram!
Allahım! İmanı bizə sevdir, qəlblərimizi onunla zinətləndir! Bizi
küfr, azğınlıq və üsyana nifrət etdir! Din və dünya üçün faydalı olan
şeyləri bilənlərdən, doğru yola çatanlardan elə!
Allahım! Bizi müsəlman olaraq yaşat, müsəlman olaraq öldür!
Şərəf və heysiyatımızı itirmədən, fitnələrə məruz qalmadan salehlər
zümrəsinə ilhaq elə!
Allahım! Sənin Peyğəmbərlərini yalanlayan, insanları Sənin
yolundan çəkindirən kafirlər zümrəsini qəhr elə! Onların üzərinə
müsibətini və əzabını endir. Allahım! Özlərinə kitab verilən
kafirləri də qəhr elə, Ey haqq və həqiqət olan ilahi! Amin!” (İbn
Hənbəl,III,424;Hakim,I, 686-687,III,26)

Bir adamın Allaha yalvaması, Rəbbinin ucalığını, özünün isə
bəndəliyini və acizliyini idrak etməsinin təzahürüdür. Ona görə də
bəndənin dua etməsi və yalvarışı, Allah təalanın rizasını qazanmaq
və diqqətini öz üzərinə cəlb etməkdən ibarətdir. Allaha dua və
yalvarmaqdan yalnız təkəbbürlü, özünü bəyənən və cahil insanlar üz
çevirirlər. Bəndənin dua və yalvarışı ürəkdən etməsi və səmimiyyəti
onun mənəvi dərəcəsinin və idrak səviyyəsinin təzahürüdür.
Bura qədər üsveyi-həsənə olan Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in ibadət həyatından bir zərrə də olsa bəhs etməyə çalışdıq.
Onun ibadət həyatını tam layiq olduğu şəkildə izah etmək mümkün
deyildir. Lakin nümunə götürüb tətbiq edə bilmək üçün mümkün
olduğu qədər ibadətlərini öyrənməyə çalışmaq lazımdır. Şübhəsiz
ki, o, Allahın bütün bəşəriyyətə göndərdiyi örnək şəxsiyyətdir. Və
O, Allah təalaya necə ibadət edəcəyimizi öyrətmək üçün gəlmişdir.
Allah təalanın əmr etdiyi bütün ibadətlər, bizim Ona olan əh-
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dimizdə sadiq olduğumuzun göstəricisidir. Bu ibadətlər sahiblərini
dünyada kamilliyə çatdırdığı kimi, axirətdə də onlar haqqında
şahidlik edəcəkdir. Mövlana həzrətləri etdiyimiz ibadətlərin hansı
mənaya gəldiyini və necə edilməli olduğunu, baxın nə gözəl ifadə
edir:
“Bu namaz da, oruc da, hacc da Allah yolunda cihad da hamısı
insanın əzəldən sözləşməsinin şahidləridir. Zəkat vermək, dostlara
ərmağanlar təqdim etmək, həsəd etməkdən çəkinmək, daxildəki gizli
şeyə, əzəl sirrinə şahidlik etməkdir. Qonaq dəvət etmək, yaxşılıqlar
etmək; “Ey böyüklər, biz də sizin kimi doğru-dürüst müsəlmanlarıq,
biz də Allahımıza verdiyimiz sözün üstündə dururuq, biz də sizin
kimi daxili təmizliyimizi göstəririk” deməkdir.
Hədiyyələr, ərmağanlar, ehsanlar kimə verilir və təqdim olunursa
ona; “Mən də səninləyəm, səni sevirəm.”-deyə şahidlik edərlər. Bir
adam mal-mülk ilə və yaxud başqa bir vasitə ilə xeyirxahlıq etməyə çalışırsa, həmin yaxşılıq; “daxilimdə, qəlbimdə comərdlik və
xeyirxahlıq cövhəri vardır.”-deyir. Mənim daxilimdə təqva ilə comərdlikdən ibarət bir cövhərim vardır ki, bu zəkat və bu orucun ikisi
də ona şahiddir.
Həmin oruc deyər ki, “Allahım bu adam halal loxmanı belə,
Sənin əmrinə tabe olaraq yemədi.Susuz ikən su içmədi, bu adam
necə ola bilər ki, harama əl atar?
Verdiyi zəkat deyər ki; “O çox sevdiyi öz malından pay ayırdı,
yoxsula verdi. Bu adam, əlinə fürsət düşən kimi, necə ola bilər ki,
oğurluq etsin?”
Lakin bu işləri, bu yaxşılıqları özünü göstərmək üçün edirsə,
həmin şahidlər Haqqın ilahi ədalət məhkəməsində qəbul edilməzlər.”
(Məsnəvi,beyt:183-191)
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İbadətlərdə məqsəd, nəfsin öldürülməsi deyil, əksinə olaraq istiqamət qazanması və əyriliyinin aradan qaldırılmasıdır. Çünki, təbii
ölüm xaricində nəfsin öldürülməsi mümkün deyildir.Bu ibadətlər sayəsində, nəfsimiz tərbiyə edilir və gözəl xislətlərlə bəzənmiş hala
gəlir.

Allaha Qulluq
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in hər şeydə olduğu
kimi ibadətdə də diqqət etdiyi ölçü, azlıq və ya çoxluq deyil, səbat
və mütəmadilikdir. Bu həqiqəti belə ifadə etmişdir; “Əməllərin ən
fəzilətlisi və onun Allah nəzdində ən çox qəbul ediləni, az da olsa
davamlı edilənidir.” (Buxari, Riqaq,18)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in ibadəti davamlı və
həyatının bütün anlarını ahəngli bir şəkildə əhatə etmiş halda idi.
Ona görə də o, hər an Rəbbi ilə bərabər və Onun zikri ilə məşğul
vəziyyətdə idi. Onun ibadətinə baxan adam, sanki o həyatında başqa
heç bir iş etməmiş və yalnız ibadət etmiş zənn edər. Etdiyi işlərə
baxan da, ibadətə vaxt tapmadığını zənn edə bilər. Lakin, ən kamil
bir bəndə olan Peyğəmbərimizin həyatında ən çox diqqət çəkən şey,
onun, bəndəliyin zirvəsinə çatan ibadət həyatı ilə, məşəqqətinə sinə
gərərək yaşadığı dünyanın işlərini, bənzərsiz bir ahənglə əlaqələndirib
birləşdirməsi, ikisinin də layiq olduğu şəkildə haqqını ödəməsidir.
Aləmlərin fəxri -səllallahu əleyhi və səlləm- yaşadığı həyatda
dünyəvi işləri axsatmadan ən mükəmməl şəkildə yerinə yetirdiyi kimi,
ibadət həyatını da eyni şəkildə yerinə yetirirdi. Əziz Peyğəmbərimiz,
ailəsinə və kasıblara baxır, böyük bir ümmətə ən kamil bir şəkildə
rəhbərlik edir, güclü və sağlam bir dövlət qurur, krallara elçilər
göndərib onları islama dəvət edir, elçilər qəbul edib onlara ikramlar
edir, Allahın dinini təbliğdə qarşıya çıxan maneələri dəf etmək
üçün lazım gəldiyində savaşır, yardım etmək üçün hazırlıqlar edir,
məğlubiyyətə uğramamaq üçün ehtiyat tədbirləri alır, məmurlar
göndərib vergi topladır, onları: “Mən ədalətli davranmasam, kim
ədalətə riayət edər?”-deyərək şəxsən özü bölür, Allahın göndərdiyi
dini insanlara təbliğ edir, vəhyin izaha ehtiyac olanını təfsilatlı
şəkildə izah edir, sünnələr təsis edir, əsli hökmlərdən fəri hökmlər
çıxarır; Allahın ona açıq şəkildə bildirmədiyi xüsusları, bildiklərinə
baxaraq həll edirdi...
Bütün bu xüsuslarda o, heç kimin müvəffəq ola bilməyəcəyi
qədər ağır olan gündəlik vəzifələri qüsursuz şəkildə yerinə yetirməklə
yanaşı, dağlara çəkilərək özlərini Allaha həsr etmiş insanlardan daha
mükəmməl şəkildə Allaha bəndəlik edərək ətrafını nurlandıran bir
işıq olmuşdur.
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IV. PEYĞƏMBƏRİMİZİN ZÖHD HƏYATI
hli dünya dirhəm dinar ilə eylər
fərah. Əhli uqba ülfəti əğyar ilə
eylər fərah. Masivaya eyləməz
heç iltifat Haqq aşiqi. Neyləsin əğyarı
ol Dildar ilə eylər fərah
Quddusi

Allahın rizası və axirət qarşısında dünyəvi nemət və ləzzətlərin,
sanki gözdən və könüldən düşməsi şəklində ifadə edə biləcəyimiz
zöhd,dini həyatımızın və mənəvi dünyamızın imarında, çox mühüm
yerə sahibdir. Hər mövzuda olduğu kimi, zahidanə bir həyatın necə
yaşanıla biləcəyi xüsusunda da Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm- ümmətinə çox ibrətli misallar göstərmişdir. Zöhd, rəğbət
etməmək, meyl etməmək, üz çevirmək və tərk etmək mənalarına
gəlir. Bir şeyi tərk etmək və üz çevirmək, həmin şeyi alçaltmaqdan,
dəyər verməməkdən irəli gəlir.
Bir sözlə zöhd, müvəqqəti əməlləri azaltmaq və hərislikdən
qurtulmaq, dünyanı kiçik və fani görüb nemətlərini qəlbdən çıxarmaq
və dünya rahatlığını, axirət üçün tərk etməkdir. Zöhd həyatını özlərinə
düstur edənlərə də “zahid” deyilmişdir.
Bir adamın zahid ola bilməsi üçün, müəyyən bir səviyyədə
dünyəvi imkanlara sahib ola bilməklə yanaşı onlara rəğbət etməməsi
lazımdır. Belə ki, Malik bin Dinar, özünü nəzərdə tutaraq belə
dedmişdir; “İnsanlar, Malik bin Dinarın zahid olduğunu deyirlər,
ancaq əsl zahid, Ömər bin Əbdüləzizdir. Çünki o, baş əyib ayağına
dəydiyi halda dünyaya əsla rəğbət göstərməmişdr.” (İbn Hənbəl,V,249)
Digər yandan nəfsdə arzu və istək duyulmayan hər hansı bir şey-
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dən çəkinmək etmək zöhd sayıla bilməz. Məsələn, dəyər verilməyən
şeyləri deyil, qızıl və gümüş kimi rəğbət edilən şeyləri tərk edənə
zahid deyilir.
Zöhd, möminlərin mənəvi səviyyələrinə görə üç mərtəbəyə ayrılır. Birincisi haramı tərk etməkdir ki, bu avamın zöhdüdür.İkincisi
halal buyurulmuş şeylərdən çoxunu tərk etməkdir ki, bu da havvasın
zöhdüdür. Üçüncüsü isə Allahı təfəkkür etməkdən fikri yayındıran
bütün məşğuliyyətləri tərk etməkdir ki, bu da ariflərin zöhdüdür.
Bunların ən çətin olanı üçüncüsüdür. Çünki burada dünyadan
uzaqlaşıldığı kimi, cənnət və onun bütün nemətlərindən də qəlbən
uzaqlaşmaq lazımdır. Həzrət Mövlana belə deyir:
“Dünya malı zəif quşların, axirət mülkü də üstün quşların
tələsidir, hətta çox böyük bir mülk olan axirət elə böyük bir tələdir ki,
onunla ən böyük quşlar ovlanır. Ey dünya mülkünə sahib olanlar, siz
mülkün sahibi olduğunuz halda, əslində o mülkün qulu, köləsisiniz.
Həqiqi mənada mala sahib olan və həlak olmaqdan qurtulan şəxs,
mala mülkə sahib olmayan kimsədir. Ey bu dünyaya könül verən və
onun əsiri olan insan! Sən tərsinə olaraq, əsir olduğun halda, özünözünə; “Dünyanın ağası, əmiri” mənəm deyirsən. Əslində sən bu
dünyanın qulusan, ruhun da dünya məhbusu! Sən nə vaxta qədər
özünü dünyanın sahibi, ağası sanacaqsan?” (Məsnəvi, beyt:647-652).
Dünya malı, sonunu düşünməyən, irəlini görməyən əqli cəhətdən zəif insanların, axirət də dini vəzifəsini yerinə yetirən şərəfli
insanların tələsidir. O halda dünya da, axirət də insanlar üçün onlara
diqqətlə yanaşılması gərəkli olan iki ünsürdür. Dünyaya könül
verənlər, dünya tələsinə düşər; cənnətə və cənnət nemətlərinə çatmaq
üçün ibadət edənlər də, axirət tələsinə düşərlər. Əslində nə dünya, nə
də cənnət sevgisi deyil, yalnız Allah sevgisi insanı qurtaracaqdır.
Rəbiyətül Ədəviyyənin duası bu həqiqəti necə də gözəl xülasə
edir: “Allahım! Sənə, cənnət arzusu ilə ibadət edirəmsə, məni ora
qoyma! Əgər cəhənnəm qorxusundan ötrü ibadət edirəmsə, məni
oradan çıxarma! Ancaq mən Sənə, Sən olduğun üçün ibadət edirəm.
Sevilməyə layiq yalnız sən olduğun üçün Səni sevirəm!”
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Allaha Qulluq
Əsl zahidlərin nümunə götürəcəyi yeganə şəxsiyyətin Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- olduğu da məlumdur. Ona görə də onun
zöhd həyatı ən incə təfərrüatına qədər öyrənilməlidir.
A. Dünya və axirət həyatına baxış tərzi.
Qurdun ən çox iştahını artıran şey, quzudur.
Quzu da ən çox qurddan qorxar və ürkər. Amma
təəccüblü olanı quzunun qurda könül verməsidir.
Məhz insanın dünya malına məhəbbəti də buna
bənzəyir.

Dünya və masivadan üz çevirib Allaha yönəlmək, Qurani-Kərimdə “təbəttül” kimi ifadə edilmişdir (əl-Müzəmmil 73/8). Dünya və
axirət arasında seçim etmək məcburiyyəti meydana çıxdığında, heç
tərəddüd etmədən axirət həyatının üstün tutulması istənilmiş, bunun
əksini edənlər şiddətlə qınanmışdır. (İbrahim 14/3;ən-Naziat 79/37-39)
Çünki Qurani-Kərimin təsvirinə görə dünya həyatı, insanı aldadan
bir yer (Ali-İmran 3/185), faydası axirətlə müqayisədə az (ət-Tövbə 9/38),
oyun, baş girələmək və əyləncədən ibarət sadə bir şeydir. (əl-Ənam
6/32)

Üsveyi-həsənə olan Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-,
insanların ən zahididir.Çünki, baş verən fəthlər sayəsində o, sayıhesabı olmayan mala-mülkə sahib olmasına baxmayaraq, evində
günlərlə isti yemək bişirilməmişdir. Halbuki, birbaşa Allah təala
tərəfindən, savaşda əldə edilən qənimətlərin beşdə birini istifadə
etmək səlahiyyəti ona verilmişdi. (əl-Ənfal 8/41) Məsələn yalnız
Huneyn savaşında əldə edilən qənimətlər, qırx min qoyun, iyirmi
dörd min dəvə, alt yüz əsir, dörd yüz uqiyyə gümüş olduğu qeyd edilir.
(İbn Sad, II,152) Bundan başqa digər savaşlardan yığılan hədiyyələr
də nəzərə alınsa, Peyğəmbərimizin rifah içində yaşamasına mane
olacaq heç bir şey yox idi. Lakin belə bir həyat, onun “zöhd” və
“infaq” anlayışına uyğun gəlmirdi. Çünki o, bir hədisi şərifində:
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“Uhud dağı qədər qızılım olsa, borcum üçün ayırdığımın xaricində, yanımda üç gündən artıq saxlamazdım” (Buxari, Təmənna, 2)
buyuraraq, həyatı boyunca dünya malına əhəmiyyət vermədiyini
aydın şəkildə göstərmişdir. Hətta, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm-, dünya zinətlərinə meyl edən xanımlarını birbaşa QuraniKərimin bəyanları ilə xəbərdar edərək, ya dünya həyatının bər-bəzəyini, ya da Allahı, Rəsulunu və axirət yurdunu seçmələrini istəmiş və
onlardan bir ay ayrı qalmışdır. “İla” deyilən bu hadisədən sonra nazil
olan ayələr belədir:
“Ya Peyğəmbər! (Artıq xərclik və pal-paltar istəyən) xanımlarına belə de: “Əgər siz dünya həyatını və onun dəb-dəbəsini
istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və (sonra da) gözəl
bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda üzrə) boşayım! Yox, əgər
Allahı, Onun Rəsuluu və axirət yurdunu istəyirsinizsə, (bilin ki,)
Allah içərinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat
(Cənnət) hazırlamışdır!” (əl-Əhzab 33/28-29) Bundan sonra Allah
Rəsulu, Həzrət Aişədən başlayaraq:
“-Mən sənə bir məsələ ərz edəcəm. Cavab verməkdə tələsmə!
Valideynlərinlə də məsləhətləşdikdən sonra cavab verərsən.”-dedi.
Aişə anamız:
-O nə məsələdir ey Allahın Rəsulu, deyə soruşduqda, Peyğəmbərimiz enən ayəni oxudu.Bundan sonra Həzrət Aişə anamız dərhal:
-Yəni, sizi seçmək məsələsində məsləhətləşəcəm? Əsla! Mən
Allahı, Rəsulunu və axirət yurdunu üstün tuturam, qarşılığını verdi.
(Müslim,Talaq 29).
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Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, dünya həyatında özünü
bir qonaq kimi zənn edir və yaxın gələcəkdə olduğu yeri tərk edib
əsl vətəninə qayıdacağı şüuru ilə yaşayırdı. Ona görə dünya, uzun bir
səfərdə ikən kölgələnmək üçün müvəqqəti olaraq altında dincənilən
bir ağacdır. (İbn Macə, Zöhd, 3) Qısa bir müddət bu ağacın altında
oturacaq, daha sonra da yoluna davam edəcəkdir. Ona görə də o,
bu uzun səfərdə, həqiqətən əhəmiyət verilməsi vacib olan dəyərlərlə
beynini məşğul etməli və bu dəyərləri insanlara çadırmalı idi.
Həyatı, bəşəriyyətin qurtuluşuna səbəb olacaq Rəhmət Peyğəmbəri,

Allaha Qulluq
bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün yaşayırdı. Belə bir halda olan
insan üçün, mücərrəd mənada dünya malının nə əhəmiyyəti ola
bilərdi ki;... Əlbəttə, heç bir dəyəri yox idi. Dəyəri “heç” olan bir
şeyə isə könül verməyə dəyməzdi.
Belə ki, Peyğəmbərimiz:
“Diqqət edin! Allahdan başqa hər şey batildir.” (Buxari, Riqaq,
29) deyən şair Ləbidin misrasını ən doğru söz kimi qəbul etmişdir.
Həyatın çətinlik və əzablarla dolu ağır günlərinin yaşandığı Xəndək
savaşında belə “Allahım! Həyat yalnız axirət həyatıdır.” (Buxari,
Riqaq, 1) ifadələri ilə, əsas tələb etdiyi əbədi həqiqətə işarə etmişdir.
Yenə onun zöhd həyatının, hökmdar bir peyğəmbər olmaq yerinə,
bəndə peyğəmbər olmağı üstün tuması ilə də yaxından əıaqəsi vardır.
Həyatının son günlərində də şəxsini nəzərdə tutaraq:
“Allah, bir bəndəsini dünya ilə ilahi nəzdində olan şeylər arasında sərbəst buraxdı. O bəndə də, Allahın nəzdindəkiləri üstün tutdu.” (Müslim, Fəzailu-s-Sahabə,2) buyurmaqla, dünya malına heç vaxt
könül vermədiyini və bütün hallarda axirətə üstünlük verdiyini göstərmişdir.
1. Dünya həyatının misalı
Qurani-Kərimdə də dünya həyatının müvəqqəti olmasından, əsl
və əbədi həyatın axirət həyatı olduğundan tez-tez bəhs olunur:
“Həqiqətən, dünya həyatı göydən endirdiyimiz yağmura
bənzər ki, onunla yer üzündə insanların və heyvanların yeyəcəyi
bitkilər yetişib bir-birinə qatışar. Nəhayət, yer üzü bəzəklənib
süsləndiyi və sakinləri də (onun məhsulunu, meyvəsini) yığmağa
qadir olduqlarını zənn etdikləri vaxt gecə, yaxud gündüz əmrimiz
(bəlamız) gələr və Biz onu, dünən üzərində bol məhsul olmamış
kimi, biçilmişhala gətirərik. Biz bu ayələrimizi düşünən bir ümmət üçün belə ətraflı izah edirik!” (Yunus 10/24)
Qurani-Kərim ayəsində dünya nemətlərinin insana bərli-bəzəkli
göründüyünə, bunun fərqinə varmayan insanların isə, aldanıb dünya
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tələsinə düşdüklərinə işarə edilir. Həzrət Mövlana bu həqiqəti çox
incə məqamlara toxunaraq belə dilə gətirir:
“Dünya malı və nemətləri, Allahın bəndələrinə lütfü, bir baxımdan mənəvi təbəssümləri kimidir.Fəqət dünya malı bizi aldadır,
ağlımızı başımızdan çıxarır və pərişan edir. Ey qədri uca insan!
Yoxsulluq və xəstəlik bir mənada sənin üçün mal və mülkədən daha
xeyirlidir. Çünki zənginlik, mal-mülk, gülümsəmə tələsini qurar,
nəticədə səni oraya düşürər.” (Məsnəvi, beyt :3040-3041)29
Dünya həyatının və fani zinətinin həqiqi üzü, digər bir Quran
ayəsində belə izah edilir:
“Onlara bu dünyanı misal çək: (Bu dünya) göydən yağdırdığımız yağmura bənzər.Yerdəki bitkilər onunla qarışıb (onu
içib) yetişər, sonra isə dönüb küləyin sovurduğu quru çör-çöp
(həşəm) olar. Allah hər şeyə qadirdir. (Bəzi adamların fəxr etdiyi)
mal-dövlət, oğul-uşaq bu dünyanın bər-bəzəyidir.Əbədi qalan
yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də ümid etibarilə daha xeyirlidir!” (əl-Kəhf 18/45-46)
Quran ayəsi, küləkdə sovrulan çör-çöp kimi fani və müvəqqəti
dünya nemətlərinə aldanmayıb, Allahın nəzdində möminlər üçün
hazırlanmış, ağıla, xəyala gəlməz gözəllikdəki nemətlər üçün çalışmağın lazım gəldiyinə diqqətimizi çəkir. Belə ki, Həriri, bu ayənin
təfsiri sayıla biləcək bir üslubla belə ifadə edir:
“Ey yalançı dünyanı istəyən! Bil ki, ölüm tələsi, qəm və qüssə
dəryasıdır. Dünya elə bir yerdir ki, səni bir gün güldürsə də, ertəsi
günü dərhal ağladar. Səmasında yağmur umulan bir bulud görünsə
də, həmin bulud aldadıcı olduğundan, susuzlar ondan faydalana bilməz. Onun bəlaları bitib tükənməz. Ona əsir olan bütün sərvətini və
şərəfini fəda etsə də, onun əlindən qurtula bilməz. Ona aldanaraq
günah edən və günahlarda həddini aşan nə qədər insan vardır ki,
axırda onlara tərs üzünü göstərmiş, bıçağını itiləyib öcünü almaq
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idimi?”-deyə soruşulduğunda verdiyi bu cavab olduqca ibrətlidir:-Elə zənn edirdik!..
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üçün üzərlərinə atılmışdır. O halda, boş olduğun və taqətsiz qaldığın
bir zamanda səni məhv etməməsi üçün ömrün boyu daim oyanıq ol!
Ona olan sevgini, əlaqəni kəs ki, qurtuluşa və könül zənginliyinə
çatasan.” (Məqamat, səh.172)
Dünya həyatının imtahan sahəsi olduğunu, müsəlmanın bu fürsəti dəyərləndirməsinin lazım gəldiyini İsmayıl Kamal Ümmi belə
dilə gətirir:
Dövlətlidir o kimsə ki, bu fani dünyada
Ol baqi mülkə xeyir ilə ehsan alar gedər
Canına cövr edib tənini səmridən kişi
Ol mar-u mur əqrəbə büryan alar gedər.30
Əslində dünyaya aldanmamaq və onunla əlaqələri kəsmək o qədər
də asan bir iş deyildir. Çünki onun məhəbbəti, insanı hər cəhətdən
əhatə etmişdir. Bu həqiqət Quran ayəsində belə ifadə edilir:
“Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar,
mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər
insanlara gözəl göstərilmişdir. (Lakin bütün) bunlar dünya
həyatının keçici zövqüdür, gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır!”
(Ali-İmran 3/14)

Dünyaya bağlanmaq və onun nemətlərinə meyl etmək, insanın
fitrətindən irəli gəlir. Mənəvi tərbiyə görüb kamilləşməyənlər, belə
şeylərə daha çox bağlanırlar. Halbuki əsas olanı, qəlbi Allaha bağlayaraq bu nemətləri onun rizasına çatmaq üçün bir vəsilə etməkdir.
Mövlana -qüddisə sirruh- bu halı belə təsvir edir:
“Ey kərəm sahibi olan dinləyicilər! Bu dünya bir ağaca bənzəyir.
Biz də həmin ağacın üzərində olan hələ yetişməmiş meyvələrik! Kal
meyvələr budaqlarına bərk-bərk sarılırlar. Çünki hələ yetişməmiş kal
meyvə, saraylara layiq deyildir. Lakin meyvələr yetişib dadlanınca və
yeməli hala gəlincə, artıq qopa biləcək vəziyyətə gəlir və budaqlara
30. Bu fani dünyada əbədi axirət həyatı üçün yaxşılıqlar, gözəlliklər və saleh əməllər qazanıb
gedən insan nə böyük bir var-dövlətə çatmışdır.Nəfsinə zülm edib ruhunu qulaqardı edərək,
yalnız cismini bəslyən insan isə ancaq ilan, qarışqa və əqrəbə kabab aparmış olar.
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çox zəif sarılmağa başlayır. İnsanın ağzı da o mənəvi iqbal və
səadətdən dadlanınca, dünya mülkü ona mənasız və soyuq gəlir. Bir
şeyə bərk-bərk sarılmaq təəssübkeşlikdən və xamlıqdan irəli gəlir. Ey
Haqq yolun aşiqi! Sən hələ kamilləşmədin! Belə ana bətnindəki uşaq
kimi qaldıqca, işin qan əmmək, zəhmət və əzab çəkmək olacaqdır.”
(Məsnəvi, beyt:1293-1295).

Bu səbəbdən şanı Uca Rəbbimiz; “Hər kim axirət sərmayəsini
istəyərsə, onun qazancını artırarıq. Dünya sərmayəsini istəyənə
də ondan verərik. Lakin onun axirətdə heç bir nəsibi olmaz”
(əş-Şura 42/20) buyuraraq mənən tərbiyə və təzkiyə görmüş ruhların,
yalnaçı dünya malını deyil, əbədi axirət sərmayəsini istədiyini xəbər
verir.
Əxlaqı Qurandan ibarət olan Əziz Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-, əshabını tərbiyə edərkən Quranın dünya və axirətə
dair bildirdiklərini söz və davaranışları ilə daim gözlər önündə
canlandırmışdır. Cabir -radiyallahu anh- dan- rəvayət edildiyinə görə,
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir dəfə bazara getmişdi.
Ətrafında əshabı da var idi. Orada kiçik qulaqlı bir oğlaq ölüsünə
tast gəldi və qulağından tutaraq:
“-Hansınız bunu bir dirhəmə satın almaq istəyər?” - deyə soruşdu. Əshab:
-Daha az pulla olsa belə almarıq, onu nə edəcəyik ki, dedilər.
Sonra Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Sizə ucuz verilsə istəyərsinizmi?” -deyə təkrar soruşduqda,
onlar:
-Vallah o diri olsa belə qulaqsız olduğu üçün qüsurludur. Ölüsünü
neyləyəcəyik ki?- deyə cavab verdilər. Bundan sonra Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allaha and içirəm ki, Allah təala nəzdində dünya, qarşınızdakı
bu ölü oxlaqdan daha dəyərsizdir.” -buyurdu. (Müslim,Zöhd 2).
Başqa bir hədisində isə Allah Rəsulu:
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“Əgər dünya, Allah nəzdində ağcaqanadın qanadı qədər bir

Allaha Qulluq
dəyərə sahib olsaydı, Allah heç bir kafirə bu dünyadan bir udum
su belə içirməzdi” (Timizi, Zöhd,13) buyurmaqla dünyanın və içindəki
zənginliklərin Allah nəzdində heç bir qiymətinin olmadığını göstərmişdir. Bundan başqa burada bizə kafirlərin əlindəki dünya malına
qibtə etməmək və həsrət çəkməməyin lazım gəldiyi də öyrədilir.
Qurani-Kərimin bir ayəsinin:
“(Kafirlərin) bəzi zümrələrini sınamaq üçün onlara dünya
həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə
baxma! (Gözünü dikmə) Rəbbinin ruzisi (bərəkəti) həm daha
xeyirli, həm də daha baqidir (sürəklidir,əbədidir)!” (Taha 20/31)
məalındakı xəbərdarlığı da eyni mənanı ehtiva edir. Digər bir hədisi
şərifdə:
“Hər kimin qayğısı axirət olarsa, Allah onun zənginliyini qəlbinə
yerləşdirər, işlərini dağınıq olmaqdan qurtarar və dünya onun ayağına gələr. Hər kimin də qayğısı dünya olarsa; Allah onun kasıblığını
gözü önünə gətirər, iki yaxasını bir araya gətirməz, dünyadan da
həmin adama yalnız təqdir olunan gələr.” (Tirmizi,Qiyamə, 30) buyrularaq, dünyanın faniliyinə aldananların pərişan olmaqdan qurtulmayacağını bildirir. Mövlana deyir ki:
“Allahın məhəbbətindən yoxsul, lakin dünya malına həvəsli
insan, kasıblığın nəqşidir (rəsmidir)! Belə talehsiz kimsə can əhli,
yəni mənəvi həyat sahibi deyildir. İt şəklinə sən sümük atma...Onda
loxma yoxsulluğu vardır, Haqq yoxsulluğu yoxdur. Ölünün qarşısına
yemək qabı qoyma...Çörək dərvişi torpaq balığı kimidir. Şəkli balığa
bənzəsə də dənizdən ürküb qaçar.O toyuq kimi ev quşudur, Haqqa
yaxınlıq dağından hidayətin incisi deyildir. Gözəl yeməklər yeyər,
şərbətlər içər, yəni dünya loxması yeyər, anacaq Allah loxması yeməz. O kələkbaz, yemək üçün haqqa aşiqdir.Yoxsa, ruhu Allahın
mənəvi gözəlliyinin, hüsnü-camalının aşiqi deyildir.” (Məsnəvi, beyt:
2752-2756)

Bu misal dünya nemətlərinə meyl edərək axirət qazancını arxa
plana atanların özlərinə zülm edəcəklərini çox ibrətli şəkildə təsvir
edir;
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Əməvilər dövründə Abdurrahman bin Vəlidin komandanlığındakı islam ordusu, Allah Rəsulunun İstanbulun fəthi ilə əlaqədar
verdiyi müjdəyə və iltifata nail olmaq ümidi ilə yola çıxmışdı.
Ordunun arasında Əbu Əyyub əl-Ənsari -radiyallahu anh- da var
idi. Rumlar arxasını şəhərin qalalarına dayayıb savaşarkən, Ənsar
ordusundan bir nəfər atını Bizans ordusunun ortasına qədər sürdü.
Bunu görən möminlər; “Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın”ayəsinə əsaslanaraq və təəccüblə:
-Lə ilahə illəllah! Buna baxın! Özünü göz görə-görə təhlükəyə
atır! -dedilər. Bundan sonra Əbu Əyyub əl-Ənsari belə dedi:
-Ey möminlər! (Yanlış başa düşülməsin) Bu ayə biz Ənsar camaatı haqqında nazil olmuşdur. Allah, Peyğəmbərinə yardım edib
dinini qalib etdiyində biz, “Artıq var-dövlətimizin başında durub
onların islahı ilə məşğul olaq.” -demişdik. Bundan sonra Allah
təala, Rəsuluna “Allah yolunda infaq edin və öz əlinizlə özünüzü
təhlükəyə atmayın. Bir də ki, yaxşılıq edin, çünki Allah (yaxşılıq
edən və ehsan etmək şüuru ilə yaşayan) muhsinləri sevər.” (əlBəqərə 2/195) Bu ayədəki “öz əli ilə özünü təhlükəyə atmaq”dan
məqsəd bağ-bostan kimi dünya malı ilə uğraşmağa dalıb Haqq
yolunda çalışmağı tərk etmək və ya biganə qalmaqdır.
Bu ilahi xəbərdarlığa bütün səmimiyyətilə qulaq asıb tabe
olan Əbu Əyyub əl-Ənsari həzərətləri, dünyanın bər-bəzəyinə və
rahatlığına heç vaxt iltifat göstərməyərək Allah yolunda xidmətdən
əsla geri qalmamış və nəhayət iştirak etdiyi bu səfərdə şəhid olaraq,
qala divarlarının yaxınlığında dəfn edilmişdir. (Əbu Davud, Cihad
23;Tirmizi, Təfsir,2)

Yenə bu hadisə də eyni həqiqətdən bəhs etdiyi üçün olduqca
diqqət çəkicidir:
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Uhud savaşında Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm-, bir dəstə ox atana yerlərindən qətiyyən tərpənməmələrini
tapşırmışdı. Buna baxmayaraq onalardan bir qismi öz mövqelərini
tərk edərək qənimət toplamağa başladılar. Digər bir qisim də əmrə
tabe olaraq yerlərində qalıb şəhadət şərbətini içdilər. Məhz Allah
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təala onlardan yerlərini tərk edənləri; “Kiminiz dünyanı arzu
edirdi,” deyə xəbərdar edərkən, şəhid olanları da; “Kiminiz axirəti
arzu edirdi.” buyuraraq mədh etmişdir. (Ali-İmran 3/152)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-, “Dünya dadlıdır və
mənzərəsi xoşdur.” -buyuararaq dünyanın müəyyən bir cazibəsinin
olduğunu göstərmişdir. Lakin hədisin davamında; “Şübhəsiz ki,
Allah dünyanın idarəsini sizə verəcək və necə davranacağınıza, nə
kimi işlər görəcəyinizə baxacaqdır. O halda dünyadan çəkinin!...”
(Buxari, Zəkat, 47) ifadələriylə də onun bir imtahan vəsiləsi olduğuna
diqqət çəkmişdir. Bu və buna bənzər rəvayətlərdə Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-,islam ümmətinin gələcəkdə dünyaya
meyl edəcəyini, axirəti unudacağını və və bu səbəbdən imtahandan
keçə bilməyəcəyini təlaş içində dilə gətirmişdir. Belə ki o, bir
yandan:
“Məndən sonra sizə dünyanın çiçəkli və bəzəkli görünməsindən
qorxuram.” (Buxari, Cihad,37) xəbərdarlığını edərkən, bir yandan da:
“Hər ümmətin bir fitnəsi vardır. Mənim ümmətimin fitnəsi də
dünya malıdır.” (İbn Hənbəl,IV,160) buyurmaqla hər cürə dünya malının
bir imtahan vəsiləsi olduğunu bildirmişdir.31
31. Bu haqda belə bir hekayə rəvayət olunur: Ayaz adlı bir kölə var idi.Bir gün Sultan Mahmud
tərəfindən satın alındı.Sultan, onu alicənab bir xarakterə sahib olduğu üçün çox sevdi. Sultanın
o dərəcədə etimadını qazandı ki, dölətin xəzinədarı təyin edildi və ən qiymətli ləl-cavahirat ona
əmanət olundu. Saraydakılar, həsədləri (paxıllıqları) ucbatından bunu həzm edə bilmədilər.
Əsil ruhlu kölənin etibarını zədələmək üçün əllərindən gələn pisliyi etdilər. Bir gün Sultanın
hüzurunda bir nəfərin digərinə belə dediyi eşidildi: “Kölə Ayazın tez-tez xəzinəyə getdiyini
bilirsənmi? Hər gün oraya gedir; Hətta icazəli günlərində belə gedib orada saatlarca qalır.
Qızıllarımızı oğurladığından əminəm.” Bunu eşidən Sultan qulaqlarına inanmadı. “Bu hadisəni
öz gözlərimlə görməliyəm.”-dedi. Divara kiçik bir dəlik açdırıb xəzinədə baş verənləri izləməyə
başladı. Ayaz səssizcə içəri girdi, qapını bağladı və sandığın yanına getdi. Sandığın qarşısında
diz çökərək yavaşca sandığın qapağını qaldırdı və içərisindən nəsə bir şey çıxardı. Bu, orada
gizlədiyi kiçik bir boxça idi. Boxçanı öpüb alnına qoydu və sonra da açdı. Sandığın içindən
çıxan kölə ikən geydiyi cırıq və yamaqlı bir paltar idi! Ayaz, saray geyimlərini çıxarıb bu paltarı
geyindi və aynanın qarşısına keçib öz-özünə bu sözləri dedi:
-Əvvəllər bu paltarları geydiyin zaman kim olduğunu xatırlayırsanmı?Sən heç kim idin.
Satılacaq bir kölə idin.Allah, Sultanın vasitəsilə rəhmətindən, sənə bəlkə də heç layiq olmadığın
nemətlər nəsib etdi.Bax Ayaz indi buradasan, amma haradan gəldiyini əsla unutma! Çünki
var-dövlət insanı qafilliyə sürükləyər.Sən, nemətcə səndən aşağı olanlara təkəbbürlə baxma və
keçmiş halını xatırla!
Sonra sandığı təkrar bağladı və qapıya doğru addımladı.Çıxarkən birdən Sultanla üz-üzə
gəldi.Sultan gözlərini Ayazın üzünə dikimiş və yanaqlarından yaşlar süzülürdü. Nitqi o qədər
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Pyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Oyanıq olun! Əməl
və arzularınız uzanıb əcəlinizi unutdurmasın! Əks halda qəlbləriniz
qatılaşar. Agah olun! Həqiqətən (ölüm və sonrası) gələcək şeylər
yaxındır!” (İbn Macə, Müqəddimə,7) -buyuraraq, zehnləri məşğul edən
düşüncə və qayğıların, ilahi nəzərgahı olan qəlbi qatılaşdıracağı
xəbərdarlığını etmişdir.
Hədisdə zikr edilən əməl və arzular, çox vaxt insanın həyatını
əhatə edir və insan yaxın bir zamanda başına gələcəklərə qarşı
hazırlaşmadan yaxalanır.Hətta bir çox adamın yaşlandıqca dünyəvi
şeylərə qarşı hisslərində azalmaq yerinə, çoxalmaq müşahidə olunur.
Belə ki, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- bu hadisəni belə
xatırlatmışdır: “Qoca adamın iki şeyi sevməkdə qəlbi gəncdir. Bunlardan biri var-dövlət sevgisi, digəri isə uzun müddət yaşamaq arzusudur.” (Buxari, Riqaq,5) İmam Qəzali, insanın uzun-uzadı əməl və
arzulara dalaraq axirəti unutmasının, elmsizlik və dünya sevgisindən
qaynaqlandığına diqqət yetirir. Bunlardan qurtulmağın yolunu isə
belə izah edir:
“Cəhalətdən qurtulmaq, ixlas sahibi və saf qəlbli insanların hikmətli sözlərinə qulaq asmaqla mümkündür. Dünya sevgisini qəlblərdən silib atmağın yeganə yolu isə, axirət gününə və oradakı böyük
mükafata iman etməkdir. Bu iman, yüksək məqama çatdığı zaman,
dünya sevgisi yavaş-yavaş qəlbdən uzaqlaşmağa başlayar. Çünki
mühüm olanı sevmək, əhəmiyyətsiz olanı qəlbdən çıxmasına səbəb
olur.”
Allah təala bəndələri arasında dünyəvi nemətləri müxtəlif formalarda bölmüşdür. Ona görə də kimiləri xidmət edilən, kimiləri də
xidmət edən mərtəbədədirlər.Yəni nemət və imkanlara sahib olmaq
baxımından insanlar arasında mütləq bərabərlik yoxdur. Belə ki,
Qurani-Kərimdə bu hadisə belə bəyan edilmişdir:
“Dünyada onların dolanacaqlarını öz aralarında Biz bölüş-
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tutulmuşdu ki, danışmağa çətinlik çəkirdi:
-Ayaz! Bu günə qədər ləl-cavahiratımın xəzinədarı idin, ancaq indən sonra qəlbimin
xəzinədarısan. Mənə heç kim olduğumu və öz Sultanımın hüzurunda necə davranmalı olduğumu
öyrətdin.”(Muhyiddin Şəkur, səh.114).
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dürdük. Bir-birlərinə iş gördürsünlər deyə, bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün tutduq” (əz-Zuxruf 43/32) Allah Rəsulu,
insanların onlara təqdir edilənə razı olmaları haqqıda belə buyurmuşdur:
“Həyat şərtləri sizinkindən yaxşı olanlara deyil, daha aşağı
olanlara baxın.Çünki, Allahın sizə verdiyi neməti xor görməməyiniz
üçün bu daha münasib davranışdır.” (Müslim, Zöhd 9)
Bu hədisi-şəriflər isə Allah Rəsulunun dünya və axirətə baxışını
əks etdirir:
“Dünyada zahidlik, nə halalı haram buyurmaq, nə də var-dövləti
zay etməkdir.Lakin zahidlik Allahın mülkündə olana, öz əlində olandan daha çox etimad göstərməyin; başına bi müsibət gəldiyində və
yaxanı buraxmadığı müddətcə onun əcr və mükafatından son dərəcədə ümidli olmağındır.” (Tirmizi,Zöhd 29)
“Axirətə görə dünya, sizdən birinizin barmağını dənizə batırmasına bənzəyir. Həmin adam barmağının nə qədər su ilə çıxdığına bir
baxsın!” (Müslim, Cənnət, 55)
“Bir qoyun sürüsünün içinə hücum edən iki ac qurdun həmin
sürüyə verdiyi zərər, var-dövlətə həris bir adamın dininə verdiyi
zərərdən daha çox deyildir.” (Timizi, Zöhd 43)
2. Əshabdan zöhd örnəkləri
Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in dünya və axirət həyatına baxışına dair bu kimi söz və davranışlarla yanaşı, onu
nümunə götürən əziz əshabının necə bir həyata sahib olduqlarını gös
-tərən rəvayətlər də olduqca ibrətlidir. Məsələn, onun ən yaxın dostu
Həzrət Əbubəkr, Qüreyşin ən tanınmış zənginlərindən olmasına
baxmayaraq sadə bir həyat sürmüşdür. O, dünya malını ən faydalı
şəkildə istifadə edərək bütün var-dövlətini Allah Rəsulunun qarşısına
qoymuş və bütün sərvətini Allah yolunda xərcləmişdir. Xüsusilə də
islamın ilk və çətin illərində əziyyət çəkən müsəlman kölələri satın
alaraq azad edib işgəncədən qurtarmışdır. Sərvət sahibi olması,
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zöhd əhli olmasına mane olmamış, əksinə olaraq o, var-dövlətini
lazımi şəkildə istifadə edərək, varlı ola-ola necə zöhd əhli olacağını
göstərmişdir.
Həzrət Əbubəkr, xəlifəliyi dövründə də olduqca sadə bir həyat
yaşamışdır.Hətta vəfat edərkən ona aid bir ərazinin satılaraq xəlifəliyi
müddətində maaş kimi dövlət xəzinəsindən aldığı məbləğin geri
qaytarılmasını vəsiyyət etmişdir. (İbn əl-Əsir, əl-Kamil, II, 428-429)
Yenə Həzrət Əbubəkrlə əlaqədar rəvayət edilən bu hadisə, onun
dünyaya hansı prizmadan baxdığını və Rəsulullahın həyatından nə
qədər təsirləndiyini aydın şəkildə göstərir: Bir gün ona içmək üçün
bal şərbəti ikram edildi. Belə ki, o şərbəti ağzına yaxınlaşdırdığında
ağlamağa başladı.Yanındakılar da, göz yaşlarına sahib ola bilmədilər.
Ağlamağının səbəbi soruşulduqda bu cavabı verdi:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ilə birlikdə idim. Həmin
anda; “Uzaqlaş məndən, aralaş məndən!” deyərək, nəyi isə yanından
qovmağa çalışdığını gördüm. Lakin, mən heç bir şey görə bilmirdim.
Nə olduğunu öyrənmək istəyincə, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm- bunları dedi:
“Dünya bütün varlığı ilə mənə göstərildi. Ona, məndən uzaq dur
dedim. O da, uzaqlaşdı, ancaq belə səsləndi; Allaha and olsun ki,
məndən qaçıb qurtulsan da, səndən sonra gələnlər məndən qaça bilməyəcəklər!” Həzrət Əbubəkr sözlərinə davam edərək “Məhz mən
də dünya sevgisinə qapılmaqdan qorxdum və ona görə ağladım.”
(Əbu Nuaym, I, 30-31)

Həzrət Ömər -radiyallahu anhın- da, son dərəcə zahidanə bir həyata sahib olduğu məlumdur. Xəlifəlik illərində üzərində on iki yamaq olan bir köynəklə xalqa xütbə oxuduğu məşhurdur. Qızı Hafsa,
Allahın bol ruzi və xeyir-bərəkət ehsan etməsi səbəbilə yumşaq
paltarlar geyinməsini və ləziz yeməklər yeməsini təklif etdiyində o,
Rəsulullahın çəkdiyi dolanışığın çətinliyini anlatmış və:
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-Allaha and olsun ki, əgər bacara bilsəm, Allah Rəsuluna və
Həzrət Əbubəkrə tabe olub onların yaşadığı kimi yaşayacağam.
Bəlkə bunun sayəsində onların axirətdə əldə etdikləri gözəl həyata
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çata bildim, demişdir. (İbn Hənbəl, Zöhd, səh.125) Belə ki, Yunusun
dediyi kimi; “ibadətlər tərki-dünyanın başında gəlir!”
Əslində hər səhabənin həyatında Allah Rəsulunun zöhd
həyatından bir iz tapmaq mümkündür. Bu barədə ilk xatırlanan
səhabə Əbu Zər -radiyallahu anh-dır. Çünki Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in; “Dünyaya qarşı ən az meyli olan birisini görmək
istəyən, ona baxsın.” (İbn Hənbəl, Zöhd, səh.147) -deyə öydüyü bu məşhur
səhabə, ömrünün sonuna kimi zöhd və təqvanın, qənaətcilliyin öndəri
olmuşdur. Sadə yaşamağı və şan-şöhrətdən uzaq durmağı sevən Əbu
Zərr əl-Ğifariyə beytül-maldan dörd min dinar verildiyi halda, bunun
çox azından istifadə etmiş və böyük hissəsini kasıblara paylamışdır.
(Əbu Nuaym,I,163) İki dirhəmi olanın bir dirhəmi olana görə daha çox
hesaba çəkiləcəyini deyən bu səhabə, ona Şam valisi tərəfindən
göndərilən üç yüz dinarı; “Allah rizası üçün bizdən daha imkansız
birisini tapa bilməmişmi?! Bizim başımızı sala biləcək bir yerimiz,
istifadə edəcək qoyunlarımız və bizə xidmət edən bir xidmətçimiz
var. Bundan artığına sahib olmaqdan qorxuram.” -deyərək geri
göndərmişdi. (İbn Hənbəl,Zöhd, səh.147)
Mövzu ilə əlaqədar ayə və hədislərin ehtivasına və ya bir sıra
tətbiq olunan qaydalara əsaslanaraq, dünyanın və nemətlərinin mütləq mənada mənasız və faydası olmayan şeylər kimi qəbul edilməsi
doğru deyildir. Mövzu ilə əlaqədar tətbiq edilənləri və nasları həyatı
istiqamətləndirən digər hədislərin və Quran ayələrinin işığında
düzgün anlamaq mümkün ola bilər. Əks halda səhv etmək qaçınılmazdır. Qurani-Kərimdə təxminən altmış ayədə dünya həyatına
bitərəf yanaşma olduğu halda, əlli ayədə mənfi, yeddi ayədə də
müsbət yanaşma vardır. Ayələrdə dünya pislənir və biganəlik göstərilir, onun yaradılış etibarı ilə deyil, burada sürdürülən və axirət
qayğısını arxa plana keçirən həyat anlayışı nəzərdə tutulmuşdur.
Çünki Quranda dünya, dini və əxlaqi bir termin olaraq yer almış,
coğrafi mənada yerüzü üçün “ərz” termini işlədilmişdir. Qurana görə
axirət əməllərinə maneçilik törətməyən və axsatmayan dünya həyatı
şəri cəhətdən bir nemət, hətta səadətdir.
Dünya, axirət üçün ilk dayanacaq olduğuna görə, ikisi arasında
bir tarazlıq qurmaq lazımdır. İnsan axirətə hazırlaşarkən “Dünyadan
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da nəsibini unutma” (əl-Qəsəs 28/77) ayəsində göstərildiyi kimi
dünya nemətlərindən də istifadə etməsini bilməlidir. Mühüm olanı,
dünyanın cazibəsinə aldanıb axirət həyatını gözardı etməmək; əksinə
dünyanı qəlbə yerləşdirmədən axirət üçün onu bir vasitə kimi istifadə
etməkdir. Mövlana:
“Suyun gəminin içində olması gəminin həlakıdır.Gəminin
altındakı su isə onun üzməsinə yardım edir. Ağzı qapalı tulum, içi
hava dolu olduğundan dərin və ucsuz-bucaqsız su üzərində üzüb
getdi. Beləcə fakr (fağırlıq, acizlik) havası olduqca insan, dünya
dənizinə batmaz. Dənizin üstündə durar. Bütün dünya onun mülkü
olsa, gözündə heç bir mənası yoxdur. O zaman qəlbini “min lədun”32
ululuğunun havası ilə doludur. Ağzını da möhkəm bağla və möhürlə!”deməklə dünya malının necə istifadə edildiyinin zəruriliyini qısa və
mənalı bir üslubla açıqlamışdır.
Bununla yanaşı dünyadan tamamilə üz çevirib rahiblər kimi
yaşamağa çalışanlara Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Vücudunun, nəfsinin, xanımının, övladının , yoldaşının və Rəbbinin
sənin üzərində haqqı var. Hər haqq sahibinə haqqını ver.” (Buxari,
Savm 51-55) .buyuraraq nizamlı bir həyat sürmələrini əmr etmişdir.
Bundan başqa Allahdan ən çox özünün qorxduğunu, buna baxmayaraq
onların düşündüyü kimi bir həyat yaşamadığını xatırladaraq rahibliyi
rədd etmiş, hətta; “İslamın rahibliyi cihaddır.” (İbn Hənbəl,III,82, 266)
buyuraraq, müsəlmanın dünyadan əl üzdüyünün düzgün olmadığını
və daim xidmət içində olmasının zəruriliyini anlatmışdır. Yenə
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in Kab bin Malikə; “Malının
bir qismini özün üçün ayır, belə etmək sənin üçün daha xeyirlidir!”tövsiyəsi, Sad bin Əbi Vaqqasa da; “Varislərini zəngin etməyin
kasıb qoymaqdan daha xeyirlidir.” (Buxari, Vəsayə 2) buyurması eyni
səbəbdən qaynaqlanır.
Allah Rəsulunun sadə, mütəvazi və hətta yoxsul bir həyatı üstün
tutmasının hikmətini yaxşı anlamaq lazımdır. İlk növbədə Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-, şəxsi həyatında kasıblığı üstün tutmuş,
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32. Min lədun: Allah dərgahından verilən vəhbi elmə işarə edən bir Quran ifadəsi.(əl-Kəhf
18/65)
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əlinə düşən hər şeyi apardığı mübarizə və ümməti uğrunda comərdliklə
xərcləmişdir. Həmçinin onun zahidanə həyatı, cəmiyyət içində həm
varlı, həm də kasıb insanlar üçün nümunə olmuşdur. Çünki varlı, vardövlət içində necə zöhd həyatı yaşaya biləcəyini; kasıb da yoxluq
və imkansızlıqlara qarşı necə səbir və dözüm göstərəcəyini ondan
öyrənəcək. O ki, qaldı Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in;
“Unutduran kasıblıqla yanaşı azdıran zənginlikdən” (Tirmizi, Zöhd
3) ümmətini çəkindirməsi, yenə “Əsl zənginliyin var-dövlətin çox
olması ilə deyil, könül zənginliyi ilə olduğunu” (Buxari, Riqaq, 15)
göstərən ifadələri də dualarında “Zənginlik və kasıblıq fitnəsinin
şərrindən Allaha sığınması” (İbn Hənbəl, VI, 57) da mütləq mənada
kasıblıq və zənginliyin xeyir, yaxud da şər olmadığını göstərir. Çünki
islam tarixində səbir əhli kasıblarla yanaşı şükür əhli zənginlərdən
də öyülərək bəhs edilmiş və bu şəxsiyyətlər ibrətli həyatları ilə
yaddaşlarda silinməz izlər buraxmışdırlar.
B. Həzrət Peyğəmbərin dolanışıq tərzi
“Allahım Məhəmmədin əhlinin
ruzisini ehtiyac miqdarında elə”
Müslim, Zəkat,126.

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in Məkkədə ikən dolanışığını təmin etmək üçün özünə xas imkanları var idi. Mədinədə isə
dolanışıq mənbəyi fey və qənimət33 malları idi.
Belə ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ə aid bu gəlirlər,
həyatı boyunca bir yerə yığılmamışdır. Həmçinin Rəsulullah -səllal33. Fey: Müharibə etmədən sülh yolu ilə qeyri-müslimlərin mallarından əldə edilə gəlirlərdir.
(əl-Həşr 59/6-7) Bu gəlirlər xalqa faydası toxunmaq şərtilə hər hansı bir prinsip tətbiq etmədən
əsgərlərə, dövlət məmurlarına maaş, müdafiə xərcləri, kən təsərüfatı və s. kimi dövlətin göstərdiyi
xidmət sahələrinə sərf edilir.
Qənimət:Müharibədə əldə edilən mallar və əsirlərdir.Ənfal surəsində qeyd edildiyinə görə
qənimətlərin beşdə dördü, müharibədə iştirak edən qazilərə paylanılır.Geri qalan beşdə biri də,
Allaha, Rəsuluna, Peyğəmbərin qohumlarına, yoxsullara və müsafirlərə paylanılır. (əl-Ənfal
8/41).
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lahu əleyhi və səlləm-in hər zaman müsafirlərinin olması və yardıma
möhtac müsəlmanların çoxluğu nəzərə alındıqda, onun qeyd edilən
imkanlardan rahatlıqla yararlanmadığı, daha çox kasıb və zahidanə
bir həyat sürdüyü meydana çıxır. Bu vəziyyət, onun yeməyində və
içməyində, geyim-kecimində, evindəki sadə həyatında, hətta özündən sonra qoyduğu mirasında da özünü göstərir.
1.Uzun müddət ac qalması
Allah Rəsulu çox vaxt yoxluq səbəbilə uzun müddət ac qalmış,
varlıq zamanlarında da iradi olaraq azla kifayətlənərək, əlində olanları
daim ehtiyac sahiblərinə infaq etmişdir. Peyğəmbərimizin bu vəsfi,
onun zöhd həyatının əsasını təşkil edir. Əbu Talha -radiyallahu anhbelə rəvayət edir; “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ə aclıqdan
şikayət etdik və qarnımızı açıb göstərdik. Hər kəs qarnına bir daş
bağlamışdı.Rəsulullah da qarnını açıb göstərdi. Baxdıq ki, onda iki
daş var.”34 (Tirmizi, Zöhd,39).
Əbu Hüreyrə -radiyallahu anh-dan nəql edildiyinə görə,
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-ə bir gün isti bir yemək
gətirilmişdi. Yedikdən sonra; “Əlhəmdulillah, çoxdandır ki, mədəmə
isti yemək getməmişdi.” -dedi. (İbn Macə, Zöhd, 10)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- belə hallarla nübüvvət
həyatı boyunca həddindən çox qarşılaşmışdı. Cabir -radiyallahu
anh- Xəndək savaşında qazdıqları səngərdən bəhs edərkən bunları
rəvayət edir; Qarşımıza son dərəcə sərt bir qaya çıxdı. Səhabələr,
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına gəlib, səngərdə
qarşımıza böyük bir qaya çıxdı dedilər. Allah Rəsulu; “Xəndəyə mən
özüm enəcəm”-buyurdu. Sonra ayağa qalxdı, acından qarnına daş
bağlamışdı. Üç gün ərzində heç bir şey yemədən orada qalmışdıq.
Peyğəmbərimiz külüngü əlinə aldı və sərt qayaya zərbə endirdi.
Qaya un kimi ovulub yerlə bir oldu. (Buxari, Məğazi, 29).
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34. Hacı Bayram Vəlinin, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləmin- bu sünnəsinə tabe olaraq
tez-tez qarnına daş bağladığı rəvayət edilir.Həmin daş, bu gün Ankara Etnoqrafiya Muzeyində
“Qara daş” adı ilə saxlanılmaqdadır.(Ədhəm Cəbəcioğlu səh.120) O dövrdə insanlar aclıqdan
əziyyət çəkməmək üçün qarınlarına daş bağladığı halda, nə qədər acınacaqlıdır ki, bu gün
insanlar o qədər basa-basa yeyirlər ki, bütün gün tox gəzməklə mədəsini daş kimi daşıyırlar.
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Yenə bir gün, Həzrət Fatimə bişirdiyi çörəyin bir paçasını Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-ə gətirmişdi. Peyğəmbərimiz:
“-Bu nədir?” -deyə soruşduğunda, qızı Fatimə:
-Bişirdiyim çörəkdir, sizə gətirmədən ürəyim yemək istəmədi,
dedi. Allahın Rəsulu:
“-Üç gündən bəri atanın ağzına girən ilk loxma bu olacaq.”
-buyurdu. (İbn Sad, I,400;Heysəmi, X,312)
Allah Rəsulunun çəkdiyi bu əzablara, onun uğrunda canını və
malını hər zaman fəda etməyə hazır olan səhabələr də qatlanırdı.
Əbu Hüreyrə -radiyallahu anh- keçmişdəki kasıblıq günlərini və
çəkdiyi əzabları anladarkən bəzən acından qarnını yerə dayadığını,
bəzən də qarnına daş bağladığını deyirdi. (Buxari, Riqaq17)35
Göründüyü kimi islama dəvət və təbliğ, maddi imkansızlıqlar
şəraitində başlamış və olduqca uzun bir müddət belə davam etmişdir.
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- bu çətinlikdən zərrə
qədər şikayətçi olmamış, çəkilən əziyyətlərin Allah nəzdindəki əcrini
xatırladaraq əshabına səbirli və mətanətli olmağı tövsiyə etmişdir.
Məsələn, Allah Rəsulu namaz vaxtı aclığın verdiyi taqətsizlik
səbəbilə ayaqüstə dayana bilməyərək yıxılıb bayılan Suffə əshabını;
“Allah təalanın, dərgahında sizin üçün nələr hazırlandığını bilsəydiniz, bundan da çox yoxsul və möhtac olmağı arzu edərdiniz.”
(Tirmizi, Zöhd, 39) sözləri ilə təsəlli etmişdir. Aşağıda nəql edəcəyimiz
xəbər isə, Əziz Peyğəmbərimiz və iki məşhur səhabəsinin çəkdiyi
aclığın dərəcəsini göstərmək baxımından olduqca ibrətlidir. Əziz
Peyğəmbərimiz bir gecə evindən bayıra çıxmışdı. Bir də baxdı ki,
Əbubəkrlə Ömər də bayırdadırlar. Onlara:
“-Gecənin bu vaxtında sizi evdən bayıra çıxmağa sövq edən
səbəb nədir?” -deyə soruşdu. Onlar:
-Aclıq, ya Rəsulallah!-dedilər. Peyğəmbərimiz:
35. Belə rəvayətlərdən başa düşüldüyünə görə, ehtimal olunur ki, qarına daş bağlamaq o günkü
ərəblər arsında yayılmış bir adət idi.Aclıq anında insanın qarnına daş bağlamasının faydası isə,
aclığın verdiyi iztirabı yüngülləşdirərək hərəkət etməyi asanlaşdırmaqdır.(İbn Həcər, Fəthu-l
Bari,XI, 274-275)
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“-Gücü və qüdrəti ilə canımı əlində tutan Allaha and içirəm ki,
sizi evinizdən bayıra çıxaran səbəb, məni də evimdən çıxardı, haydı
qalxın ayağa! -buyurdu. İkisi də qalxıb Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- ilə birlikdə Ənsardan bir nəfərin evinə getdilər. Lakin
həmin şəxs evdə deyildi. Xanımı Rəsulullahı görüncə:
-Xoş gəldiniz, buyurun dedi. Peyğəmbərimiz:
“-Filankəs harada?” deyə soruşdu. Qadın:
-Bizə içməli su gətirməyə getdi, dedi. Elə həmin anda ev sahibi
gəldi və onlara diqqətlə baxdıqdan sonra:
-Allaha həmd olsun! Bu gün heç kim qonaq baxımından mənim
qədər xoşbəxt deyildir, dedi. Tez gedib içində kalı, yetişmişi və yaşı
olan bir xurma salxımı gətirdi və:
-Buyurun, yeyin dedi və əlinə bir bıçaq aldı. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm“-Sağılan heyvanlara toxunma!”-dedi. Ev sahibi onlar üçün bir
qoyun kəsdi.Onlar da qoyunun ətindən və xurmadan yedilər; içməli
sudan içdilər. Hamısı doyunca yedikdən sonra Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-, Həzrət Əbubəkr və Ömərə belə dedi:
“-Qüdrətilə ruhumu əlində tutan Allaha and içirəm ki, qiyamət
günündə bu nemətlərdən hesaba çəkiləcəksiniz. Aclıq sizi evinizdən
çıxardı,sonra evinizə qayıtmadan bu nemətlərə qovuşdunuz.” (Müslim, Əşribə,140)
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Bu hədisi-şərifdə diqqət edilməsi lazım olan mühüm bir həqiqət
vardır. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in ehtiyac içində olduğunu, ona son dərəcə yaxın olan mühacir və ənsarın comərd varlıları
belə bilmirdi. O halını ümumiyyətlə heç kimə deməz və heç kimə
yük olmaq istəməzdi. Burada da gördüyümüz kimi, onu bəlkə yemək
üçün bir şey taparam ümidi ilə evindən bayıra çıxaran aclıq, ən yaxın
dostları Əbubəkr və Öməri də evlərindən çıxarmışdı. Lakin onlardan
heç biri ac olduqlarını başqalarına deməmiş, yalnız eyni çətinlikləri
yaşamaları səbəbindən gözlənilmədən görüşmüşdülər. Belə ki, bütün əshabi-kiram üsveyi həsənə olan Peyğəmbərimizin əxlaqı ilə
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əxlaqlanmışdı. Onlar şəxsi ehtiyaclarını və hallarını başqalarından
gizlətməyi üstün tuturdular. Lakin çox çətin vəziyyətdə qaldıqları
zaman maddi cəhətdən daha imkanlı olan qardaşlarının qapısını
döyərdilər.
Həzrət Peyğəmbərimizin çəkilən aclığın ardınca əldə edilən nemətləri böyük bir lütf olaraq dəyərləndirməsi və bunlardan mütləq
hesaba çəkiləcəklərini qeyd etməsi, diqqət edilməsi vacib olan
mühüm amillərdəndir. Bu hadisə az və yaxud çox nemətə sahib olan
möminlər üçün mühüm xəbərdarlıq mahiyətindədir.
Allah Rəsulunun evindəki əsas qida məhsulları xurma, süd və
arpa unundan ibarət idi.Amma xurma və süd hər vaxt olmazdı. Belə
ki, Həzrət Peyğəmbərin mübarək evində bir və ya iki ay qədər uzun
müddət ərzində qazan asılmadığı zamanlar olmuşdur.Həmin vaxtlarda
ailə üzvləri ümumilikdə xurma və süd ilə kifayətlənmişdilər. (Buxari,
Hibə, 1) Yenə Aişə anamızdan nəql edildiyinə görə Peyğəmbərimizin
ailəsinin iki gün ard-arda arpa çörəyi ilə, başqa bir rəvayətdə də,
üç gün ard-arda arpa çörəyi ilə qarnını doyuzdurmadığı ifadə edilir.
(Müslim, Zöhd, 20-22).

Həzrət Peyğəmbərimizin dövründə Hicaz bölgəsində həm
arpa, həm də buğda əldə edilməsi və tapılması çox çətin olan qida
maddələrindən idi. Bununla yanaşı hər ikisinə də sahib olmaq imkanı
ən çox olan, yenə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- idi.
Lakin Hzərət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- yaşadığı cəmiyyətin sahib ola bilmədiyi imkanları əldə etmək və onlardan
seçilmək kimi xüsusiyyəti olmamışdır. İnsanlar aclıq çəkmişsə, buna
hamıdan çox özü və ailəsi məruz qalmışdır. Halbuki, Allah təala
tərəfindən Rəsulullaha istəyirsə ondan ötrü Məkkə vadisinin qızıla
çevrilməsi təklif olunmuşdu. Lakin o, bunu qəbul etməyərək bir gün
tox, bir gün ac qalmağı üstün tutmuş və; “Allahım! Acdığım zaman
sənə yalvarıb niyaz edirəm, doyduğumda isə sənə həmd və şükür
edirəm.” (Tirmizi, Zöhd, 35) deyərək möcüzəvi və imtiyazlı bir həyatı
seçməmiş, bəşəri qanunlar nəyi tələb edirsə Rəbbindən ona uyğun
bir həyat tərzi istəmişdir.
Bununla yanaşı Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in həyat
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tərzinin əsasında yoxluğa təslim olmama və yoxluq qarşısında belə,
eynilə varlı insanlar kimi heysiyyətini qoruma xüsusiyyəti vardır.
Yəni onun sünnəsində, yoxluq qarşısında bir baxımdan yıxılan,
bezən, ümidsizliyə düşən üsyankar və bəxtsiz insan təsviri deyil,
bütün çətinliklərə baxmayaraq mətanətli büdrəməyən, və ümidini
itirməyən xoşbəxt insan nümunəsi verilmişdir. Çünki isar, infaq,
səbir, şükür və təvəkkül kimi nəbəvi xislətlər, bu məqsədi daşıyır.
Hədis və siyər kitablarında bu haqda zikr edilən rəvayətlərdən
Allah Rəsulunun yeməklərinin sadə qidalar olduğunu, səhabələrlə
müqayisədə süfrəsində daha zəngin yeməklərin olmadığını və
xüsusilə də yemək işini problemə çevirmədiyini görürük. Ümmü
Eymən -radiyallahu anhın- rəvayət etdiyinə görə, bir gün o, biraz
un ələyib Peyğəmbərimiz üçün xüsusi çörək bişirmək istəmiş,
lakin Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Bu ələyib ayırdığın
kəpəyi təkrar una qarışdır, sonra xəmir hazırla!” (İbn Macə, Ətimə,44)
buyuraraq buna icazə veməmişdir.
Cabir -radiyallahu anhın- rəvayət etdiyinə görə, bir gün Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- ailəsindən çörəklə yemə istəmiş, lakin ona evdə sirkədən başqa bir şey olmadığı bildiriləndə onu
istəmiş və: “Sirkə nə gözəl qatıqdır! Sirkə nə gözəl qatıqdır!” deyərək yeməyə başlamışdır. (Müslim, Əşribə, 166)
Bir dəfə də Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- bir paça
çörək almış, üzərinə bir xurma qoymuş və belə demişdir; “Bu xurma,
bu çorəyə qatıqdır” (Əbu Davud, Ətimə, 41)
Həzrət Aişənin rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm- qarpızı təzə xurma ilə yemiş və; “Bunun hərarətini
onun sərinliyi ilə, onun sərinliyini isə bunun hərarəti ilə soyuduruq.”
-buyurmuşdur. (Tirmizi, Ətimə,36)
Həmçinin Peyğəmbərimizin çörək qırıntıları üzərinə ət suyu
tökülərək hazırlanan tiridi (Əbu Davud,Ətimə,22) və başda bal olmaqla
bütün şirniyyatları sevdiyi də məlumdur. (Tirmizi, Ətimə,29) Lakin
bunların çox vaxt süfrəsində olmadığı da bir həqiqətdir.
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Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in ailə fərdlərini tama-

Allaha Qulluq
milə ac saxladığı da düşünülməməlidir. Peyğəmbərimiz hicri dördüncü ildə ona hibə (hədiyyə) edilən Nadir oğulları xurmalığından
əldə etdiyi məhsulu satar və bu puldan ailəsinin bir illik ehtiyacını
ayırırdı. (Buxari, Nəfaqat, 2). Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in
ailəsinin sağmal heyvanlarından bəhs edən Ümmü Sələmə anamız
isə; “Dolanışığımızın böyük bir hissəsi dəvələrdən və qoyunlardan
idi”-demişdir. (İbn Sad, I,496)
Belə ki, Əziz Peyğəmbərimizin ailə fərdlərindən başqa, dullar,
ehtiyac sahibləri və Məscidi-Nəbəvinin suffə deyilən hissəsində
elm və ibadətlə məşğul olan yurdsuz və yuvasız insanlar da onun
dəstəyi ilə həyatlarını sürdürürdülər. O, dövlət başçısı məsuliyyəti
ilə onların dolanışığını, öz ailə üzvlərininki kimi düşünürdü. Belə ki,
Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərimizin necə aclıq çəkdiyi soruşulduqda
belə demişdir: “Bu hal onun ətrafını əhatə edən insanların və
müsafirlərin çoxluğundan irəli gəlirdi. Çünki Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm- yanında bir sıra əshabı və məsciddəki ehtiyac sahibləri olmadan əsla yemək yeməzdi. Allah təala Xeybəri fəth etməyi
nəsib etdi və insanlar da biraz rahatlığa qovuşdu. Lakin yenə də
xalq arasında dolanışıq çətinliyi var idi.” (İbn Sad,I,409)
Əshabi-Suffə müsəlmanların daimi qonaqları idi. Onların nə
sığınacaq ailələri, nə də maddi imkanları var idi.Həzrət Peyğəmbərə
bir sədəqə gəldiyində onlara göndərir, özü üçün heç nə götürməzdi.
Əgər gələn şey hədiyyədirsə ondan bir hissə götürər, qalanını Suffə
əhlinə göndərirdi. (Buxari, Riqaq,17). Bir sözlə Rəsulullahın süfrəsində
isti yeməyin olmaması və onun çox vaxt ac qalmasının səbəbi, əlində
olanları heç bir ruzi azlığı təlaşı duymadan möhtaclara paylamasından
irəli gəlir. Yəni Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in ömrü boyu
dolanışığının çətin olması, yuxarıda qeyd edildiyi kimi ümumiyyətlə
yoxluqdan deyil, möhtacların çox olmasından qaynaqlanırdı. Beləliklə Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Qonşusu ac ikən, qarnı tox olan kimsə həqiqi mömin deyildir.”
(Hakim,II,15) ifadələrini əməli olaraq da tətbiq etmişdir.
Digər yandan Rəsulullahdan sonra fəthlərlə əldə edilən imkanları
görən bir çox səhabə, halal da olsa dünya nemətlərindən faydalanmaq
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xüsusunda olduqca ciddi tərəddüd etmişdirlər. Bu mənada əvvəllər
çəkilən əziyyətləri tez-tez xatırlayırdılar. Belə ki, oruclu olduğu bir
gün Abdurrahman bin Avf -radiyallahu anh- üçün zəngin bir süfrə
hazırlanmış, lakin o, yeməklərə baxıb belə demişdi:
“Musab bin Umeyr Uhud savaşında şəhid edildi. O, məndən
daha fəzilətli idi. Amma kəfən olaraq bir xirqəsindən başqa heç nəyi
yox idi. Onunla da başı örtülsə ayaqları, ayaqları örtülsə başı açıq
qalırdı. Sonradan bizə dünya malı olaraq hər şey verildi. Doğrusu
yaxşılıqlarımızın qarşılığının bu dünyada verilməsindən qorxuram.”
Bundan sonra Abdurrahman bin Avf ağlamağa başladı və yeməyi
tərk edib süfrədən qalxdı. (Buxari, Cənaiz,27)
Həzrət Ömər, əlində ət aparan Cabir -radiyallahu anh-larastlaşdığında:
-O nədir? -deyə soruşmuş, Cabir də:
-Ürəyim istədi aldım. Ətdır, deyir. Bundan sonra Həzrət Ömər:
-Ürəyin istədiyin hər şeyi alırsanmı? Yoxsa sən, “Siz dünya həyatınızda bütün gözəl şeylərinizi xərcləyib bitirdiniz” (əl-Əhqaf 46/20)
ayəsində bəhs edilən şəxslərdən olmaqdan qorxmursanmı?-deyərək
onu xəbərdar etmişdir. (İbn Hənbəl, Zöhd, səh.124)
Nəticə etibarilə, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- və ona
tabe olan əshabın, istər yoxluq anlarında, istərsə də imkanlı vaxtlarda
uzun müddət ac qalmaları və az olanla kifayətlənmələri, zöhd əhli
olmalarından irəli gəlir.
2.Evindəki sadə həyatı
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Allah Rəsulu, Mədinəyə hicrətindən sonra bir müddət Əbu
Əyyub əl-Ənsarinin evində yaşamış, sonra da Məscidi Nəbəviyə
bitişik inşa edilən otaqlara köçmüşdür. Başlanğıcda bu otaqların
iki ədəd olduğu rəvayət edilir. Bunlardan biri Sevda anamıza, digəri
isə hələ evlənmədiyi nikahlısı Həzrət Aişəyə aid idi. Həmçinin
Peyğəmbərimizin evli olmayan iki qızı Ümmü Gülsüm və Fatimə
-radiyallahu anhumə- üçün üçüncü otaq da var idi. (Həmidullah, II,10531054). Daha sonralar otaqların sayı ehtiyac olduqca artırılmışdır.

Allaha Qulluq
Bunların bir qismi kərpicdən, bir qismi isə daşdan tikilmiş, üstü isə
qurumuş xurma ağacı və budaqları vasitəsilə örtülmüşdü. (İbn Sad,
I, 499;Süheyli,I,248). Eyni zamanda otaqlar olduqca dar idi. Belə ki.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- təhəccüd namazını qılarkən
səcdəyə getdiyində, yatağında uzanan Həzrət Aişənin ayqlarına
toxunmuş, o da ayaqlarını geri çəkərək Rəsulullaha namaz qılmağa
imkan yaratmışdır. (Müslim, Salat,272).
Həmçinin anası, Ümmü Sələmənin cariyəsi olduğuna görə,
uşaqlığını Rəsulullahın evinə yaxın bir mühitdə keçirən Həsən Bəsri,
o zamanlar Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in otaqlarının
tavanına əlinin çatdığını qeyd edir. (İbn Sad, VII,161;Süheyli, I,248) Bu
ifadədən otaqların da hündür olmadığı başa düşülür.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in otaqlarının qapıları
isə, qara yundan hazırlanmış keçələrdən ibarət idi. (İbn Sad,I,499)
Təbiunun böyük imamlarından Səid bin Müseyyəb, bu otaqların
Əməvilər dövründə sökülərək Məscidi-Nəbəviyə birləşdirilməsindən
sonra öz təəssüratını belə dilə gətirmişdir:
“Vallah bu otaqların eynilə saxlanılmasını çox arzu edərdim!
Çünki yeni yetişən nəsil və buraları ziyarət edən insanlar, Allah
Rəsulunun həyatda nə ilə kifayətləndiyini görər var-dövlət artırmağa
və bununla öyünməyə rəğbət göstərməzdilər.” (İbn Sad, I, 499-500).
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in quru ağac budaqları
və xurma lifi ilə bir-birinə sıx bağlanmış bir səriri36 var idi. (Süheyli,
I,248) Peyğəmbərimiz bu səririn üzərinə oturur və ya yatağını qoyardı.
36. Həzrət Aişə -radiyallahu anha- deyir ki:
“Məkkədə qüreyşlilərə, sərir üzərində yatmaqdan daha xoş bir şey yox idi. Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm-,Mədinəyə gəldiyi və Əbu Əyyubun evinə daxil olduğu zaman:
“-Ey Əyyub! Sizin səririniz yoxdurmu?” deyə soruşdu.Əbu Əyyub -radiyallahu anh- da:
-Vallah yoxdur, dedi.Ənsardan Əsad bin Zurarə, bunu eşidincə, Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləmə dirəkləri saç ağacından düzəldilmiş, üzəri kətan lifindən toxunmuş və həsir ilə
örtülmüş bir sərir göndərdi.Peyğəmbərimiz, evinə köçənə qədər onun üzərində istirahət etmiş, öz
evinə köçdüyündə də vəfat edənə qədər həmin səriri istifadə etdi.”
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfat etdiyində bu səririn üzərinə qoyularaq
yuyulub kəfənlənmiş və bu sərir üzərində cənazə namazı qılınmışdı.Xalq ölülərini daşımaq üçün
onu, bizdən istəyir və onunla təbərrük edirdilər.Həzrət Əbubəkr və Həzrət Ömərin cənazəsi də
onun üzərində daşınmışdı.” (Bəlazuri,I,525)
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Yatağının üzü aşılanmış dəridən içərisi isə xurma lifindən ibarət idi.
(Buxari, Riqaq,17) Aişə anamızdan rəvayət edildiyinə görə bir qadın,
Peyğəmbərimizin yatağının qatlanmış bir şiltədən ibarət olduğunu
görüncə, qaçaraq evinə gedib içi yun dolu bir döşək gətirir. Bunu
görən Allah Rəsulu, narazılığını bildirərək anamıza:
“-Ya Aişə! O döşəyi dərhal geri qaytar” -buyurdu.
Həzrət Aişə hadisəni nəql etməyə davam edərək deyir ki; “Döşəyi
həmin anda geri qaytara bilmədim. Doğrusu belə bir döşəyin mənim
evimdə də olması, mənim xoşuma gəlmişdi. Lakin Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- üç dəfə geri qaytarmağımı dedikdən sonra
belə buyurdu:
“Allaha and içirəm ki, əgər istəsəydim, Allah təala qızıl və gümüş
dağlarını mənimlə hərəkət etdirər, əmrimə verərdi.” (İbn Sad,I,465)
Həzrət Hafsaya; “Rəsulullah sənin otağında olanda hansı döşəkdə istirahət edirdi” -deyə soruşulduqda o, bu cavabı vermişdir: “Yundan toxunmuş ikiqat sərt bir keçənin üzərində yatırdı. Bir gecə özözümə bunu dördqat etsəm daha yumşaq olar və beləliklə Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- daha rahat yatar, deyə düşündüm. Bu
məqsədlə keçəni dördqat edərək sərdim. Peyğəmbərimiz səhər tezdən oyandığında:
“-Bu gecə yataq olaraq nə sərmişdiniz?”-deyə soruşdu.
-Həmişəki döşəyinizi ya Rəsulallah! Ancaq daha rahat olsun
və rahat yatasınız deyə dördqat edərək sərdim!-dedim. Bu məsələ
haqqında Peyğəmbərimiz:
“-Mənim döşəyimi əvvəlki kimi edin.Çünki yumşaqlığın verdiyi rahatlıq gecə namaza qalxmağıma mane oldu.” -buyurdu. (Tirmizi,Şəmail, səh.154)

Bəzi rəvayətlərdə, Allah Rəsulunun yatarkən üstünə yorğan kimi
bir örtük də atdığı rəvayət edilir. (İbn Macə, Təharət,121).
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Yatmaq və dincəlmək üçün sadə bir yatağı üstün tutan Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-in çox vaxt həsir üzərində istirahət
etdiyini də görə bilərik. Hətta bu səbəbdən əshabdan bəziləri “Ey

Allaha Qulluq
Allahın Rəsulu, icazə verin sizə rahat dincələ biləcəyiniz bir döşək
hazırlayaq.”-deyə təklif etmişdilər. Peyğəmbərimiz isə:
“Dünya mənim nəyimə gərəkdir.Mənimlə dünyanın müqayisəsi,
bir ağac altında kölgələnən, sonra da miniyinə minib yoluna davam
edən bir yolçu kimdir” deyə qarşılıq vermişdir. (İbn Macə, Zöhd 3; İbn
Hənbəl, I, 391)

Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-i- yaşadığı otaqlardan
birində ziyarət edən Həzrət Ömər bunları rəvayət edir:
“Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in hüzuruna çıxdım.
Gördüm ki, o, həsir üzərində yatmış, həsirin hörükləri bədəninin bir
tərəfində iz buraxmış. Həmçinin xurma lifindən hazırlanmış yastıq
üzərinə yaslanmışdı. Gözümü qaldırıb otağın içinə baxdım. Allaha
and içirəm ki, orada üç dəri posttan başqa diqqəti cəlb edən heç nə
yox idi. Bundan sonra:
-Ya Rəsulallah! Allaha dua et ümmətinə genişlik (rahatlıq) versin. Rumlar və iranlılar Allaha ibadət etmədiyi halda onlara təsəvvür edilməyəcək dərəcədə zənginlik verilmiş, dünya onlara təqdim
edilmişdir, dedim. Bu sözləri eşidən Allah Rəsulu yerindən doğrularaq belə buyurdu:
“-Ey Xəttabın oğlu Sən də belə düşünürsənmi?! Şübhəsiz onlar,
yaxşı əməllərin qarşlığı, dünya həyatında nəqd verilən bir qövmdür.”
(Buxari, Nigah,83)

Başqa bir rəvayətdə Həzrət Ömər, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi
və səlləm-in bədənində, yatdığı həsirin izlərini görüncə ağlamış,
Peyğəmbərimizin nə üçün ağlayırsan? sualına da:
-Ya Rəsulallah! Kisra ilə Qeysərin necə yaşadığı məlumdur!
Halbuki sən Allah Rəsulusan, demiş və buna cavab olaraq Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Dünyanın onların, axirətin isə sənin olmasına razı deyilsənmi?buyurmuşdur.” (Müslim, Talaq,31)
Hədisi-şərifdə dünyanın sövq və idarəsi deyil, onun bəzəyi, ehtişamı və dəbdəbəsi nəzərdə tutulmuşdur. Çünki israfa və özünü
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göstərməyə əsaslanan yaşayış tərzi, islamın xoş görmədiyi bir həyat
tərzidir.
Həzrət Əli, Fatimə -radiyallahu anha- ilə evləndiyində, yataqlarının bir qoyun dərisindən ibarət olduğu rəvayət edilir. (İbn Macə,Zöhd,11)
Əziz Peyğəmbərimiz, bu halından şikayət edən qızına, yalnız səbirli
olmağı tövsiyə etmişdir. (Diyarbəkri, I,412) Bir dəfə də Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- Həzrət Fatiməni ziyarət etməyə getmiş,
lakin evinin qapısının naxışlı bir parça (pərdə) ilə örtülü olduğunu
gördükdə içəri girmədən geri qayıtmışdır. Hətta, “Mən harada,
dünya və dünyalıqlar harada”-deyərək bu haldan xoşlanmadığını
ifadə etmişdir Bu məsələyə görə çox üzülən Həzrət Fatimə, örtüyü
nə edəcəyini soruşduğunda Həzrət Peyğəmbər, başaqa bir ailəyə
verərsən demişdir. (Əbu Davud, Libas, 43)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in mətbəx əşyaları və
süfrə düzümünü, ona kiçik yaşlarından etibarən doqquz il xidmət
edən, Ənəs -radiyallahu anh-dan eşidək; “Mən Allah Rəsulunun kiçik qazanlarda yemək yediyini görmədim. Həmçinin ona ağ undan
çörək bişirildiyini və yenə onun masa üstündə yemək yediyini də
görmədim. Bu hədisi rəvayət edən Qatadəyə,
-Yaxşı bəs onlar nə ilə kifayətlənirdi, deyə soruşulduqda, o:
-Yerdən olan süfrələrində yeyirdi, demişdir. (Buxari, Ətimə,8 )37.
Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-ə
çanaqlarda yemək və içmək verilmədiyi qeyd olunur və onun yerdə
oturduğu, süfrəsinin yerə sərildiyi bildirilir. (İbn Sad,I,37)
Yuxarıda qeyd olunan çanaqlar, İran və ya başqa mədəniyyətlərin
bəzəkli və qiymətli məmulatları olmalıdır. Allah Rəsulu krallar
kimi ehtişamlı bir süfrə yerinə, sadə və mütəvazi süfrə tərzini
üstün tutmuşdur. Belə ki, bir hədisində; “Mən yalnız bir bəndəyəm.
Bəndənin yediyi kimi yeyir və içdiyi kimi içirəm.” (Münavi, II, 724)
buyurmaqla, sadə bir həyat yaşamaq istədiyini fadə etmişdir.
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37. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- yaşadığı mütəvazi və zahidanə həyatına görə belə
yeməklər yeməmiş və yenə dəbdəbəli süfrə açmaqdan uzaq olmuşdur.Lakin Peyğəmbərimizin
bu hərəkəti, bahalı mallardan (ərzaqdan) istifadənin haram olduğunu ifadə etmir. Çünki hədisdə
yalnız bir məsələdən bəhs edilmişdir.

Allaha Qulluq
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in ailəsinin mətbəx işlərinə gəlincə, bu xüsusda bəzi xidmətçilərin mütəmadi şəkildə kömək
etmələri ilə yanaşı, yeməklərini adətən analarımız özləri bişirirdilər.
(Həmidullah, II,1078). Məsələn Həzrət Safiyə çox gözəl yemək bişirirdi.
Həzrət Aişə; “Onun kimi yemək hazırlayan başqa birini görmədim.”demişdir. (Əbu Davud, Büyü, 89) Aişə anamız bir gün “harira” adlanan
bir şorba bişirmiş və orada olan Həzrət Sevdaya da yeməsini təklif
etmişdi. Onun imtina etməsindən sonra, Aişə bu yeməkdən Sevdanın
üzünə bulaşdırmış, həmin anda Rəsulullahın təşviqi ilə Sevda anamız
da eyni şeyi ona qarşı etmiş, Peyğəmbərimiz isə bu hadisə qaşısında
yalnız gülümsəmişdi. (Heysəmi IV,315-316)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- evdə ailəsinin işləri ilə
yaxından maraqlanırdı. Müxtəlif vaxtlarda Həzrət Aişəyə, Allah Rəsulunun evdə nə ilə məşğul olduğu soruşulduğunda:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- də bir insan idi. Paltarını
tikər, qoyunlarını sağar, öz işlərini görərdi.” (İbn Hənbəl, VI, 256)
-O, evində sizlər kimi ayaqqabısını təmir edər, paltarını yamayardı. (İbn Hənbəl, VI,106)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- evində ailəsinin işləri
ilə məşğul olurdu. Azanı eşidincə də dərhal namaza gedərdi. (Buxari,
Nəfaqat,8) cavablarını vermişdir.
Bununla yanaşı Peyğəmbərimizə xidmət edən, hətta bəzən qapısında mühafizəçi və haciplik edən insanlar da olmuşdur. Məsələn,
Heysəm bin Nasr adlı səhabə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-ə xidmət etdiyini, bir ara qapısında növbə ilə gözətçi dayandığını və Əbu Heysəmin quyusundan ona içməli su gətirdiyini rəvayət
edir. (İbn Həcər, İsabə,III,615) Rəbia bin Kəb əl-Əsləmi də belə deyir;
“Allah Rəsulunun qapısında xidmət edir, gecələr ona abdəst suyunu
verirdim. Gecə bir müddət; “Səmiallahu limən hamidəh,” bir müddət
də; “Əlhamdu lilləhi Rabbi-l-aləmin.” dediyini eşidərdim.” (İbn
Sad,IV,313) Başqa bir rəvayətdə eyni səhabə, belə nəql edir; Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-lə birlikdə gecələr, ona abdəst suyunu və
ehtiyacı olan digər şeyləri gətirirdim. Bir gün Allah Rəsulu:
“-Məndən nə istəyirsənsə istə!” -buyurdu. Mən:
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-Cənnətdə səninlə yoldaş olmaq istəyirəm, dedim. Peyğəmbərimiz:
“-Başqa bir şey istəsən olmazmı?” -buyurdu. Mən isə :
-İstəyim ancaq budur!, dedim. Bundan sonra Allah Rəsulu:
“-Elə isə çoxlu səcdə edərək özün üçün mənə yardım et!”
-buyurdu. (Müslim, Salat, 226).
Ənəs -radiyallahu anhın- bu sözləri də məşhurdur.
“Allah Rəsuluna doqquz il xidmət etdim. Lakin o, heç vaxt
etdiyim bir şey üçün bunu etdin; etmədiyim bir şey üçün də, bunu nə
üçün etmədin, demədi.” (Əbu Davud, Ədəb,1)
Abdullah ibn Məsud -radiyallahu anh-, Peyğəmbərin xidmətində
dayanır; onu yuxudan oyandırır, ayaqqabılarını geyindirir, tək başına
bir yerə getdiyində də ona mehmandarlıq edərdi. (İbn Sad,III,153).
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- insanlarla öz arasında
əlaqə yaradan xüsusi bir vasitəçi saxlamazdı. Lakin xüsusi işləri ilə
məşğul olduğu vaxtlarda, bəzən qapıda gözətçilər qoyar və bunu edən
könüllülər tez-tez dəyişdirilirdi. Onların arasında, Peyğəmbərimizin
azad etdiyi Ənəsə və Rabah əl-Əsvəd adlı səhabələr də var idi. (Buxari,
Cənaiz, 32; İbn Həcər, İsabə, I, 75, 502)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ümumiyyətlə iki məsələdə işlərini heç kimə gördürməzdi. Bunlar, gecə namaza qalxdığında
abdəst suyunu tökmək və sədəqə istəyənə sədəqə vermək. O, sədəqəni kasıba şəxsən öz əli ilə verirdi. (İbn Sad, I, 369; İbn Əbi Şeybə, I,178)
Abdullah ibn Abbas -radiyallahu anh- rəvayət edir: “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- nə abdəst suyunu, nə də verəcəyi sədəqəsini
heç kimə yük etməzdi. Abdəst suyunu özü hazırlayar, sədəqəsini
şəxsən özü verirdi.” (İbn Macə, Təharət,30).
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Xülasə, Peyğəmbərimiz, xalqın bir çoxunun kasıb olduğu cəmiyyətdə, özü imkanlı bir həyat sürməyi üstün tutmamışdır. Onun evinin
quruluş tərzi, içərisindəki əşyaları və öz işini əlindən gəldiyi qədər
özünün görməsi bizə və sadə bir həyat sürmək xüsusunda çox gözəl
bir nümunədir. Çünki bu hal, onun təbliğ etdiyi islamın tələbi idi.

Allaha Qulluq
Apardığı mübarizə varlıq içində yoxluğu dada bilməyi, alicənablığı,
başqası üçün yaşamağı tövsiyə edirdi. Bir sözlə o, məlum əmr
və tövsiyələri öncə özü həyatında tətbiq edərək bütün zaman və
məkanlar üçün nümunə olmuşdur.
3. Geyim-kecimi
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, geyim-kecimi də başda xanımları olmaqla,
səhabələr və bütün müsəlmanların maraq dairəsində olmuşdur.
Demək olar ki, onun nəyi geyib geymədiyi, hansı növ geyimləri
tövsiyə etdiyi və hansılardan da çəkindirdiyi məsələlərinin üzərində
ciddi şəkildə durulmuşdur.
a. Sarığı
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- adətən başına “kalansuve” adı verilən bir külah geyinər, üzərinə sarığını sarıyar və ucunu
da iki kürəyinin arasına sallayırdı. (Tirmizi, Libas, 12) Allah Rəsulu,
sarığı daim istifadə edir və bunu mələklərin də istifadə etdiyini deyirdi. Peyğəmbərimiz Meracda mələklərin çoxunu sarıqlı şəkildə
görmüşdür. (Heysəmi,V,120)38
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- çox vaxt ağ rəngli sarıq
geyinərdi. O, ümmətinə də xüsusilə ağ rəngli geyimləri tövsiyə edirdi. (Tirmizi, Ədəb,46) Məkkə fəth edilərkən və fəth ediləndən sonra
verdiyi xütbəsində isə başında qara rəngli bir sarığın olduğu rəvayət
edilir. (Müslim, Həcc, 451) Bundan başqa Rəsulullahın sarığını bəzən
zəfəranla (sarı, safran rənginə) boyadığı da olurdu. (İbn Sad, I, 452; İbn
Əbi Şeybə, V,160)

38. Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləmin- daima başı örtülü olduğu və namazı belə
qıldığı məlumdur.O görə də fəqihlərimiz namazda tənbəllik və ya diqqətsizlik səbəbilə başı
açıq durmağın məkruh olduğunu demişlər.Çünki bu Həzrət Peyğəmbərin tətbiq etdiyi əməli bir
sünnədir. Qurani-Kərimin bir ayəsində məscidə gedərkən geyilməsi əmr edilən zinətə, kişilərin
başlarını örtməsi də daxildir. Bu baxımdan namazda təkkə geyilməsi bütün məzhəblərə görə
müstəhəb qəbul edilmişdir. Demək olar ki, namazda başı, səcdə etməyə mane olmayacaq
şəkildə təkkə və buna bənzər bir şeylə örtmək daha fəzilətlidir.Hətta səcdədə ikən başdan düşən
təkkənin çox hərəkət edilmədən təkrar başa qoyulması belə tövsiyə olunur.Amma hər hansı bir
üzr səbəbindən və ya xüşu məqsədilə başı açıq qılına biləcəyi də deyilir.(Kövsəri,səh.258-259;
Həmdi Döndürən, səh.270-271)
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b. Geyimi
Həzrət Peyğəmbərin əyninə geyindiyi paltarı iki hissədən ibarət
idi.Beldən (qurşaqdan) yuxarı geyindiyinə “rida,” beldən aşağı
geyindiyinə isə “izar” deyilir. (İbn Sad, I,452) Bu geyimə hədislərdə
səvban (iki hissə) ifadəsi də işlədilmişdir. (Əbu Davud, Libas, 19)
Lakin Rəsulullahın geyinməyi ən çox sevdiyi libas, “Qamis” adı
verilən və topuğa qədər uzanan köynəkdir. (Əbu Davud, Libas, 3)
Bununla yanaşı onun lazım olan anlarda paltarının üzərindən cübbə
və arxalıq geyindiyi də rəvayət olunur. (İbn Sad, I, 450, 451, 453, 461)
“Sirval” deyilən və şalvara bənzəyən bir geyimin də Peyğəmbər
tərəfindən geyildiyi rəvayət edilir. (Heysəmi, V, 121) Allah Rəsulunun
məxsusi günlərə aid bəzi geyimləri də var idi. Belə ki, xüsusilə cümə
günlərində və bayramlarda geyindiyi qırmızı cübbəsi ilə yanaşı,
müxtəlif bölgələrdən gələn heyətləri qarşılamaq üçün istifadə etdiyi
Hadramut materialından olan geyimdən də bəhs edilir. (İbn Sad, I,451,
458) Yenə Peyğəmbərimizin gündəlik paltarları xaricində gecəyə
məxsus geyimləri də var idi. (Həmidullah, II,1077)
Həzrət Peyğəmbərin hansı növ materiallardan paltar geyindiyinə
gəlincə; vəziyyətə görə pambıqdan və yundan toxunmuş paltarla
yanaşı, qalın tükdən toxunmuş paltar geyindiyi də rəvayət edilir.
(Əbu Davud, Libas 5) Bu paltarların rənginin isə ağ, qara, sarı, yaşıl və
qırmızı kimi müxtəlif rənglərdə olduğunu görmək olar. (İbn Sad,I,449456) Ancaq Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- daha çox imkan
dairəsində ağ geyinməyi üstün tutmuş və bu rəngi geyinməyi tövsiyə
etmişdir. Belə ki, bir hədisində:
“Ağ rəng paltar geyinin. Çünki ağ paltar, təmiz və daha xoş
görünür. Ölülərinizi də ağ kəfənə bürüyün.” (Timizi, Ədəb, 46) buyuraraq ümmətinin yalnız dirilərinə deyil, ölülərinə də ağ rəngi daha
münasib görmüşdür. Həmçinin Allah Rəsulu zikr edilən hədisi ilə
gemiydə olan ən başlıca xüsusiyyətin təmizlik olduğuna diqqət çəkmişdir.
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Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm-, paltarından naxoş (pis)
qoxuların gəlməsini sevməzdi. Belə ki, o, geyindiyi bir cübbədən
tərləyib yun qoxusu hiss edincə çıxarmışdır. Bunu bizə bildirən

Allaha Qulluq
Həzrət Aişə, Peyğəmbərimizin daim gözəl ətirlərdən xoşlandığı
bildirir. (Əbu Davud, Libas, 19)
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- insanı təkəbbürlü göstərən və ya həddindən çox diqqət cəlb edən paltar geyinməkdən uzaq
durmuşdur.Bir dəfə o, Bizans kralı tərəfindən hədiyyə edilən olduqca
göz qamaşdırıcı ipək paltarı geyinmiş, ancaq: “Bu sənə göydənmi
endirildi?” deyəcək qədər səhabənin diqqətini çəkən bu geyimi, bir
daha istifadə etməmiş və bunu hədiyyə olaraq Nəcaşi Ashamaya
göndərmişdir. (İbn Sad,I,456,457)
Allah Rəsulu başlanğıcda ipək paltar geyinmiş, daha sonra özü
bunu tərk etməklə yanaşı, ümmətinin kişilərinə də qadağan etmişdir.
Həzrət Əli -radiyallahu anh- belə demişdir; Allahın Nəbisi bir gün
sağ əlinə ipək, sol əlinə də qızıl aldı və belə dedi:
“-Bu ikisi, ümmətimin kişilərinə qəti şəkildə haramdır.” (Əbu Davud, Libas,11)

Digər yandan Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- uzun
müddət geyindiyi paltarını kənara qoyaraq yenisini geyinməyə həvəs
göstərməmişdir. Rəngi solmuş, tamamilə köhnəlmiş, hətta yamaqlı
paltar da geyinmişdir. Belə ki, xanım səhabələrdən Qaylə binti
Məhrəmə deyir ki, “Mən Allah Rəsulunu gördüyümdə o, zəfəran ilə
boyanmış və rəngi solmağa başlamış çarşaba bənzəyən iki hissədən
ibarət geyimdə idi.” (Tirmizi, Ədəb, 50) Yenə Həzrət Aişə anamızın
rəvayət etdiyinə görə, Peyğəmbərimiz vəfat edərkən əynində biri
yamaqlı, digəri isə olduqca sərt iki parçadan ibarət geyim var idi.
(Müslim, Libas,35;Tirmizi, Libas, 10)

c. Corab və ayaqqabıları
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- imkanı nisbətində və
mühitin şərtlərinə uyğun olaraq müxtəlif corab və ayaqqabılar geyinərdi. (Əbu Davud, Təharət, 62;Timizi, Təharət,74)
Geyindiyi ayaqqabılar, “naleyn” adı verilən sandal tipli çarıq,
“xuffeyn” deyilən məst kimi ayaqqabılardan ibarət idi. Büreydə
-radiyallahu anhın- rəvayət etdiyinə görə Həbəşistanlı Nəcaşi,
Peyğəmbərimizə bir cüt sadə və naxışsız qara məst hədiyyə etmişdi.
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Allah Rəsulu bunları abdəstli ikən geyinmiş, daha sonra abdəst alarkən
üzərlərinə məsh etmişdir. (Əbu Davuv, Təharət,60) Həmçinin Dihyətül-Kəlbi, Əziz Peyğəmbərimizə bir cüt məst ilə cübbə hədiyyə etmiş,
Peyğəmbərimiz də bunları köhnələnə qədər geyinmişdir. (Tirmizi,
Libas,30)

Allah Rəsulunun “xuff ” deyə zikr edilən ayaqqabıları, üzərinə
başqa ayaqqabı geyilən məst deyil, tək başına topuqları örtərək
geyilən ayaqqabıdır. Bu gün istifadə edilən məst isə, zaman keçdikcə
çəkmənin abdəst almağı asanlaşdıran hala gətirilmiş formasıdır.
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləmin- geyindiyi digər ayaqqabı isə naleyn deyilən sandal formasında çarıqlara gəlincə; bunların
ayağın üstünü örtəcək şəkildə körpü kimi bir qayışı vardır.Həmçinin
ayaq barmaqlarının ucundan yuxarıya doğru qayışa bitişdirilmiş
“iqal” deyilən bir ip, bu çarıqların ən bariz xüsusiyyətidir. Çarıq
üçün istifadə edilən material isə aşılanmış dəridən ibarətdir.
İbn Abbas belə rəvayət edir; “Rəsulullah -səllallahu əlleyhi
və səlləmin- çarıqlarının hərəsinin iki qıbalı39 ” vardı. Qayışları da
ikiqat idi. (İbn Macə, Libas,27)
Abdullab ibn Ömər də deyir ki, “Peyğəmbərimizin tüksüz dəridən
hazırlanmış çarıq geyindiyini və onlar ayaqlarında ikən abdəst aldığını görmüşdüm. Ona görə mən də belə çarıqları geyinməyi sevirəm.” (Buxari, Libas, 37; Müslim, Hacc,25).
d. Üzüyü/Möhürü
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- Məkkədən Mədinəyə
hicrət edib müsəlmanları tək siyasi birlik altında topladıqdan sonra,
hicrətin altıncı ilində ətrafındakı qonşu dövlətlərə bir məktub yazıb
onları islama dəvət etmək istədi. Lakin əshabdan bəziləri insanlar;
“Ya Rəsulallah! Xarici ölkə başçılarına çatdırılan yazılar möhürsüz
olduğunda ona, çox da etibar etmirlər.” şəklində fikirlərini ifadə
etdilər. Bundan sonra o öz adına bir möhür hazırlatdırdı. (Buxari,
Libas,50)
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39. Qıbal: Ayaqqabının dabanını üstünə bağlayan və orta barmaqla yanındakının arasından
keçən ipə deyilir.

Allaha Qulluq
Möhür kimi ifadə etdiyimiz sözün əsli “xatəm”-dir. Xatəm üzük
mənasında da işlədilir.Belə ki, Rəsulullahın möhürü eyni zamanda
üzük şəklində idi. “Xatəmu-n-Nəbi” və ya “Xatəmu Rəsulullah” deyə
adlandırılan bu üzük gümüşdən hazırlanmışdı və qaşı var idi. (Buxari,
Libas,48) Qaşının üzərində isə; “Muhamməd Rəsulullah” ibarəsinin
üç kəlməsi, altdan yuxarı doğru (Muhamməd, Rəsul, Allah) bir sətir
halında qazılaraq yazılmışdı. (Buxari, Libas,58)
Səhabə arasında bu möhürə bənzər üzük düzəltdirmək istəyənlər
olsa da, Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm-; “Heç kim mənim
möhürümün yazısını daşıyan üzük düzəltdirməsin!” (İbn Hənbəl,III,290)
buyurmaqla bunu qadağan etmişdir. Çünki adı çəkilən möhür, islam
dövlətinin simvolu (rəmzi) idi.
Bu mübarək möhür, Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm-in
vəfatından sonra sıra ilə Həzrət Əbubəkr, Həzrət Ömər və Həzrət
Osmana keçmiş, ancaq Həzrət Osmanın xəlifəliyinin altıncı ilində
Mədinədəki Eris quyusuna düşərək itmişdir. (Buxari, Libas, 50)40
e. Təmizlik və məişət alətləri
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- paltarının təmizliyinə
son dərəcə diqqət yetirdiyi kimi, üst-başına da olduqca diqqət
yetirirdi. Çünki o, lazım gəldiyində saç və saqqalını darayıb düzəldir,
hətta qulaqlarının ucuna qədər uzatdığı mübarək saçlarını, mütəmadi
olaraq xına ilə boyayır və zeytun yağı sürtürdü. (Tirmizi, Şəmail, səh.
18-27) Ağız təmizliyinə xüsusi əhəmiyyət verən Allahın Rəsulu, gün
ərzində tez-tez dişlərini misvaq ilə təmizləyərdi. (Müslim, Təharət, 42)
Yenə Peyğəmbərimizin hər gecə yatmazdan əvvəl gözlərinə sürmə
çəkdiyi rəvayət edilir.41 Gözəl ətir isə Peyğəmbərimizə sevdirilən
40. Müqəddəs möhürün itməsi ilə əlaqədar belə bir rəvayət mövcuddur: Rəsulullah -səllallahu
əlleyhi və səlləm-in müqəddəs möhüründə eynilə Süleyman əleyhissalamın müqəddəs
möhüründə olduğu kimi bir çox sirlər var idi. Həzrət Süleymanın üzərində adı olan möhür
itdikdən sonra, mülkü necə darmadağın olub çökmüşdüsə; Həzrət Osmanın xilafəti dövründə
müqəddəs möhür itdikdən sonra xilafət üsul-idarəsində də çaxnaşmalar başlamış, Misirdə və
İraqda üsyanlar çıxmış və xəlifənin öldürülməsi ilə nəticələnən bu fitnənin artıq bir daha qarşısını
almaq mümkün olmamışdır.(Əli Yardım, səh.145)
41. Allah Rəsulu əshabına ismid daşından hazırlanan sürmə növünü tövsiyə etmiş, bunun
gözlərə cila olduğunu və kirpiklərə faydalı olduğunu demişdir.
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üç şeydən biri olub həyatında başqa bir əhəmiyyətə sahib idi. Ənəs
-rasdiyallahu anh-:
“Allah Rəsulunun bir ətir şüşəsi vardı və həmişə onunla ətirlənirdi.”-deyir. (Əbu Davud, Tərəccül, 2)
Digər yandan Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləm- bütün bunları etməklə yanaşı, saç-saqqal düzəltməyə uzun-uzadı vaxt ayırmağı
da xoş qarşılamamış və təmizlik kimi geyim-kecimdəki sadəliyin də
imandan irəli gəldiyini qeyd etmişdir. (Əbu Davud, Tərəccül,1) Belə ki,
onun bu iş üçün istifadə etdiyi alət və ləvazimatların çox az olduğu
bildirilir. Peyğəmbərimizə aid məişət əşyaları; güzgü, daraq, qayçı,
misvaq, sürmədanlıq, ətir şüşəsi deyilə biləcək qutu və bir də ki, tülbənddən ibarət idi. (İbn Sad, I,484)
Həmçinin Aləmlərin fəxri hər hansı bir səfərə çıxarkən yanında
bir sıra əşya götürürdü. (İbn Sad,I,484)
f. Minikləri
Rəsulullah -səllallahu əlleyhi və səlləmin- istifadə etdiyi bir sıra
minikləri var idi.Bunlar arasında hicrət edərkən o müqəddəs varlığı
daşımaq lütfünə nail olan Qasvə adlı dəvəsi məşhurdur. Bundan başqa Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in ilk dəfə Uhud müharibəsində istifadə etdiyi Səkb adlı bir atı, bununla yanaşı ona hədiyyə
edilən və onun əshabından bəzilərinə hədiyyə etdiyi bir neçə atı da
var idi. Yenə Peyğəmbərimizin Düldül adlı qatırı ilə Yafur adlı ulağı
da, məşhur minikləri arasında idi. (İbn Sad,I,489-492)
g. Döyüş alətləri
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in insan və bir peyğəmbər
kimi gündəlik həyatda geyindiyi geyimlərlə yanaşı, bir komandan
kimi istifadə etdiyi zireh, qılınc və qalxan kimi döyüş alətləri də olmuşdur.
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Zireh, müharibələrdə silah zərbələrindən qorunmaq üçün geyinilən və kiçik dəmir halqalardan hörülmüş yelekdir. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in xüsusilə Uhud hərbində və Xeybər
savaşında qalxan istifadə etmişdir. (İbn Sad,I,487) Peyğəmbərimizin

Allaha Qulluq
zirehləri, Zatu-l fudul, Sudiyyə, Fıdda, Betra və Harnak kimi adlarla yad edilirdi. (Zəhəbi,əs-Sirə, I,430) Vəfat edərkən zirehi, bir yəhudidən borc aldığı müəyyən bir miqdar arpa qaşılığında girov kimi
saxlanılırdı. (Buxari, Cihad,89)
Məkkə fəth edilərkən Allah Rəsulunun başında bir miğfər var
idi. (Buxari, Cihad,169)
Həmçinin Allah Rəsulunun döyüş ləvazimatlarından Zülfüqar,
Qalai, Bettar, Xatf kimi adlarla yad edilən bir çox qılıncı mövcud
idi. (İbn Sad, I, 485) Bunlar arasında Bədirdə qənimət kimi əldə edilən
Zülfüqar, adlı qılınc məşhurdur. Belə ki, “La seyfə illə Zülfüqar və lə
fətə illə Əli: Qılınc dediyin Zülfüqar, igid dediyin də Əli kimi olar.”sözü bir zərbi-məsəl halına gəlmişdir. (Acluni, II, 506)
Həzrət Peyğəmbərin üç ədəd süngüsü, üç ədəd də yayı var idi.
Hətta yaylarının Ravha, Beyza və Safra adlarında olduğu qeyd edilir.
Bir də Peyğəmbərimizin üzərində qoç rəsmi olan bir qalxanı var idi
ki, rəsmdən xoşlanmadığı üçün bu rəsmi qazıtdırmışdı. (İbn-Sad, I,
479)

Bir sözlə Peyğəmbərimizin geyim-keçimi ilə əlaqədar rəvayətlər
araşdırılarkən bu xüsus daha çox özünü göstərir; Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- həyatın digər sahələrində olduğu kimi, geyimkecimində də sadə bir həyat yaşamağı üstün tutmuşdur. Dünyanın
bütün maddi imkanlarının əlində olduğunu düşünən bir kral kimi
davranmamışdır.
4. Maddi mirası
Fani dünyaya, axirət həyatının əldə edildiyi bir yer kimi baxan və
əbədi fayda verəcək olanın saleh əməllər olduğu inancı içində həyat
sürən Əziz Peyğəmbərimiz; “Biz peyğəmbərlər miras qoymuruq,
geridə qoyduqlarımızın hamısı sədəqədir”-buyurmuşdur. (Buxari,
Nəfaqat,3) Bu baxımdan onun geridə qalan mirasının bir neçə zəruri
əşyadan başqa bir şey olmadığı göz qabağındadır.
Cüveyriyə anamızın rəvayətinə görə; Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- vəfat etdiyində, geridə mindiyi ağ qatırı, silahi
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və yoldan keçənlər üçün vəqf etdiyi ərazisi xaricində, hər hansı bir
qızılı, gümüşü, köləsi, cariyəsi və ya başqa bir şeyi qalmamışdır.
(Buxari, Vəsayə,1).

Belə ki, yuxarıda zikr edilən miras haqqındakı hədisə əsaslanaraq,
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in daşınmaz əmlakının vəqf
hökmündə olduğu qeyd edilmişdir. Onun bu cür əmlakı isə yuxarıda
qeyd edilən əraziləri ilə, xanımlarının oturduğu otaqlardan ibarətdir.
Lakin, başqa bir hədisdə, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm“Xanımlarımın dolanışığı və amilimin (işçimin) maaşı xaricində,
geridə qalan mallarım sədəqədir (vəqf malıdır).”14-buyuraraq axirət
yurduna köçdükdən sonra geridə qalan xanımlarının dolanışıq və
məskən imkanlarının qarşılanmasının lüzumunu bildirmişdir. Onsuz
da Allah Rəsulu həyatda ikən, əlindəki əraziləri, istifadə haqqı
özündə qalmaq şərtilə xalqın istifadəsi üçün vəqf etmişdi. Yəni bu
ərazilərin bir qismindən xanımlarının illik dolanışığını ayırıb, digər
gəlirləri dövlətin və xalqın ehtiyaclarına xərcləyirdi. (Nəvəvi, Şərhu
Sahihi Müslim, XI,82) Bununla yanaşı vəfatından sonra xanımları çətin
vəziyyətdə qoyulmamış, Rəsulullahın tövsiyəsinə əməl edilərək
bu ərazilərdən analarımızın dolanışığı təmin edilmiş və vəfatlarına
qədər, vaxtilə onlar üçün inşa edilən otaqlarında yaşamışdılar.
(Mavərdi, 217-221)

Peğəmbərimizin islam uğrunda əlindəki əraziləri vəqf etməsi və;
“İnsan ölüncə, üç əməli xaricində bütün əməllərinin savabı kəsilir:
Sədəqeyi-cariyə, özündən istifadə edilən elm, arxasından dua
edən xeyirli övlad.” (Müslim, Vasiyyə,14) buyurması, tarixdə mühüm
bir cığırın açılmasına səbəb olmuşdur. Həmçinin, başlanğıcdan
günümüzə qədər bir çox müsəlman, imkan nisbətində onun nurlu
yoluna tabe olaraq müxtəlif vəqflər və xeyriyyə təşkilatları qurmuş
və ya bu kimi təşkilatlara yardım etmişdirlər. Beləliklə mənəvi
qazanclarının davam etməsini təmin etmiş və bəşəriyyətə tayı
bərabəri olmayan vəqf mədəniyyəti nümayiş etdirmişlər.
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42. Buxari, Vəsayə,32; Müslim, Cihad, 55 həmçinin hədisdə zikr edilən “amil” ilə
Peyğəmbərimizin ərazilərinə baxan və şəxsən özü çalışan şəxs nəzərdə tutulmuşdur.Belə ki,
bəzi rəvayətlərdə Rəsulullahın xurmalıqları ilə maraqlanan belə bir şəxsdən bəhs edilir.(Müslim,
Musaqat, 99-100)

Allaha Qulluq
Nəticə etibarilə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yoxluq
anlarında böyük bir mətanət və səbirlə, imkanlı anlarda da əlindəki
imkanları Allah yolunda xərcləməklə sadə, mütəvazi, kasıb və üstün
şəxsiyyətli bir həyat tərzi keçirmişdir. Çünki o, ümmətə dünya malı
əldə etməyə əsaslanan yarış üzərinə qurulmuş həyat tərzi deyil,
əksinə olaraq axirət qazancı əldə etməyə əsaslanan zahidanə bir həyat
tərzi tövsiyə edirdi. Dünya malına həddindən çox hərisliyin insanı
hər cür pisliyə sürükləyə biləcəyini izah edərək, islami bir həyatın
necə yaşanmasını ən gözəl şəkildə göstərmişdir. Belə ki, irşad edici
mübarək tövsiyə və sözləri ilə yanaşı evdəki nizamı, yeməyi, içməyi,
geyim-kecimi və nəhayət qoyub getdiyi maddi mirası bu hadisəyə
şahidlik edir.
Onun zahidanə həyatından istifadə edənlər necə də xoşbəxtdirlər!

T
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İKİNCİ BÖLMƏ

Gözəl Əxlaqda Üsveyi-Həsən
PEYĞƏMBƏRİMİZİN ƏXLAQİ FƏZİLƏTLƏRİ

“Və innəkə lə alə xuluqin azim”
“ Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!”

PEYĞƏMBƏRMİZİN
ƏXLAQİ FƏZİLƏTLƏRİ
llah təalanın tövsiyə etdiyi
əxlaqla əxlaqınızı kamilləşdirin.
Münavi, ət-Təarif, s. 564

Əxlaq, xasiyyət, təbiət, yaradılış və səciyyə kimi mənaları olan
„xulq” sözünün cəmi- dir. Xulq sözü, qəlblə dərk edilən, duyğularla
hiss edilən və ruhla təmsil edilən bir məzmun və mahiyyət ifadə
edir. Əxlaq, pis və ya yaxşı kefiyyətləri ifadə etdiyi halda gözəl əxlaq, nəfsin güc və vəsflərilə müvazinəti saxlaya bilməsi,orta yola
üstünlük verməsidir. Başqa bir ifadəylə insanın, özünə bir hədəf
seçərək könüllü şəkildə yaxşı davranış nümayiş etdirib pisliklərdən
uzaq olmasıdır.Bunun əksi isə pis əxlaqdır.
Gözəl əxlaq, imanı tamamlayan,insanı kamilləşdirən, həyatı
gözəlləşdirən, sahibini Allah rizasına yaxınlaşdıran və digər insanları da ona məftun edən bir iksirdir. Uca Allahın sifətlərinin insan
üzərindəki kölgəsi və bu sifətlərdən bəndədə əks olunan ilahi əkslərdir.
Buna görə, gözəl əxlaqla bəzənmək, Allaha yaxınlığın əlaməti olduğu kimi, bunun əksi də ilahi sifətlərdən uzaqlaşmanın açıq bir əlamətidir. Bu əhəmiyyəti səbəbilə əxlaq, ibadətlərin məqsədlərindən
birinə çevrilmişdir. Məsələn, namaz və orucun məqsədlərindən biri
də insa- na gözəl əxlaqı aşılamaqdır.Hətta gözəl əxlaq, bəzən nafilə
namaz və oruc səviyyəsinə çatır və onlarla qazanılan savab, gözəl
əxlaqla da qazanılır. Necə ki, Peyğəmbərimiz buyurmuş- dur:
“İnsan, gözəl əxlaqla gündüzlər oruc tutub, gecələr namaz qılan
kəslərin dərəcəsinə çatar.” ( Əbu Davud, Ədəb, 7 )
Gözəl əxlaq, fərdlər üçün bu qədər vacib olmasıyla yanaşı
cəmiyyətə də bir çox gözəlliklər gətirir. Cəmiyyətdəki dostluq mü-
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nasibətləri və ahəng, ancaq gözəl əxlaqla təmin edilə bilər. Planetlər
arası cazibə qüvvəsi, kainatdakı nizamın müntəzəmliyi üçün nə qədər
vacibdirsə, fərd və cəmiyyət nizamında da, əxlaq o qədər vacibdir.
Əxlaqın pozulduğu bir cəmiyyət isə dağılmağa və məhv olmağa
məhkumdur. Əbu Hureyrənin (-radiyallahu anh-) nəql etdiyinə görə,
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
“İnsanları, onlara maddi kömək etməklə razı sala bilməzsiniz
(imkanınız buna çatmaz). Buna görə, onları gülər üzünüz və gözəl
əxlaqınızla məmnun etməyə çalışın” ( Hakim , 1, 212 ).
Allah təala, əxlaqı kamil bir insanı özü sevdiyi kimi onu başqalarına da sevdirər. Gözəl əxlaq sayəsində bir insanın dünyası kimi
axirəti də zinətlənərək, hər iki aləmdə də cənnəti yaşayar. “Möminlərin iman baxımından ən kamili, əxlaqı ən gözəl olanlardır,”
buyuran Rəsulullahdan -səllallahu əleyhi və səlləm- insanları ən çox
nəyin cənnətə apardığını soruşduqda o, belə cavab vermişdi:
“Allah təalaya qarşı təqvalı olmaq və gözəl əxlaq!” (Tirmizi, Birr, 62)
Cənnətdə mərtəbəsi ən yüksək və sevgili Peyğəmbərimizə ən
yaxın olanlar da yenə əxlaqı gözəl kimsələrdir. Allah Rəsulu bu
müjdəni “Sizin aranızda mənə ən çox sevimli olan və qiyamət günü
də mənə ən yaxın olan - əxlaqı ən gözəl olandır.” (İbni Hibban, 2, 231)
hədisi şərifilə vermişdir.
İnsanları iki cahanda da kamilliyə aparan, şübhəsiz, islam
əxlaqıdır. İslam əxlaqı, Qur’anın qoyduğu cahanşümül dəyərlər
mənzuməsində meydana gəlmiş, sünnə ilə forma-laşmış və nəhayət
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- nümunəvi şəxsiyyətində
yaşanaraq kamilləşmişdir. Gözəl əxlaq abidəsi olan Peyğəmbərimiz,
Allah təala tərəfindən tərbiyə edilmiş, ümmətinə öyrətdiyi əxlaq
qaydalarını da vəhy yolu ilə yenə Ondan almışdır.
Belə ki, Səd ibn Hişam -radiyallahu anh- Aişə anamıza:
- Ey möminlərin anası! Mənə Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- əxlaqından bəhs et, dedikdə o:
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- Sən Quran oxuyursanmı? - deyə soruşdu.

Gözəl Əxlaq
Səd:
- Bəli, oxuyuram, cavabını verəndə Həzrət Aişə -radiyallahu
anha- :
- Möhtərəm Peyğəmbərimizin əxlaqı Quran idi, dedi. (Müslim,
Musafirin, 139).

Ziya Paşa, Allah Rəsulunun əxlaqının bu dərəcədə yüksək
olmasının hikmətini belə ifadə edir:
Bir məktəbə oldu kim müdavim,
Allah idi zatına müəllim.
Sevgili Peyğəmbərimiz, Allah təalanın Kitabi-Kərimində mədh
etdiyi əxlaqi vəsflərin hamsını özündə cəmləşdirmiş və bütün insanların heyranlıqla seyr edib örnək götürə biləcəkləri bir əxlaq nümunəsinə çevrilmişdir.Onun şəxsiyyətinin ən bariz əlaməti, misli
görülməyən bu gözəl əxlaqdır. Buna görə, Allah təala Peyğəmbərimizə:
“Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!” (əl-Qələm, 68/4)
buyuraraq onun uca əxlaqını öymüşdür. Peyğəmbərimiz də əxlaqın
gözəlləşdirilməsinə o qədər əhəmiyyət vermişdir ki, peyğəmbərliyinin məqsədini belə; “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim.” (Muvatta, Husnul-xulq, 8) şəkilində izah etmişdir.
Rəsulullah, güzgüyə baxanda da əxlaqi gözəlliyə önəm verər və:
“Allahım! Yaradılışımı gözəl etdiyin kimi əxlaqımı da gözəlləşdir!”
“Ya Rəbb! Mənə ən gözəl əxlaqı ver! Şübhəsiz, onu verəcək olan
ancaq Sənsən!” deyə dua edərdi. (İbn Həcər, Fəthul-Bari, 10, 456)
Əziz Mahmud Hüdayi həzrətləri Allah təalanın sifətlərinin sevgili Peyğəmbərimizdə xilqət və əxlaq gözəllikləri şəkilində təzahür
etdiyini belə tərənnüm edir:
Ayinədır bu aləm, hər şey haqq ilə qaim
Mirati, Məhəmməddən Allah görünür daim.
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“Bu aləm, aynadır, ondakı kölgə varlıqlar, ancaq Haqq ilə qaimdir. Məhəmməd Mustafa aynasında daim Allah təallanın təcəllası
görünür.”
Məkkeyi Mükərrəmədə nazil olan surələrin ehtiva etdiyi iki əsas
mövzudan birinin iman, digərinin də əxlaq olduğunu nəzərə alsaq,
Qurani-Kərimin əxlaqa verdiyi qiyməti daha yaxşı başa düşərik.
İman, Allah təala ilə əlaqənin; əxlaq isə ətraf mühitlə münasibətlərin
əsasını təşkil edir. İslamın da qısa bir vaxtda ürəkləri fəth etməsinin
təməlində Rəsulullahın həm Allaha bağlılıqda, həm də gözəl əxlaqda
nümunəvi bir şəxsiyyət olması dayanmışdır.
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- əxlaq və fəzilətini
ümumi mənada ifadə etmək istəsək, nəvəsi Həzrət Hüseyn və ögey
oğlu Hind ibn Əbu Halədən gələn məlumatlar,onun bəyənilmiş əxlaqının, əxlaqi-həmidəsinin gözəl bir şəkildə xülasəsini çıxarmağa
köməklik edər. Hüseyn -radiyallahu anh- atası Həzrət Əlidən Peyğəmbərimizin evin xaricində necə hərəkət etdiyini soruşmuş, o da
belə söyləmişdi:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- çox danışmazdı. Ancaq, danışmağı müsəlmanlara faydalı olacaqsa, onları bir-birinə
yaxınlaşdırıb aralarındakı təfriqəni və soyuqluğu ortadan götürəcəksə
danışardı. Hər topluluğun üstün xarakterli fərdlərinə hörmət göstərər,
onları qövmlərinə rəhbər qoyardı.
Heç kimdən gülər üzünü və gözəl əxlaqını əsirgəməzdi. Əshabından kimi görmürdü, onun haqqında başqalarından soruşar, necə
olduğunu öyrənərdi. Yaxşılığı öyər və təşviq edər, pisliyi isə tənqid
edib ona mane olardı. Hər işdə müvazinətini saxlayıb, heç vaxt
həddini aşmazdı... Hər hərəkəti şüurlu, hikmətli və öz yerindəydi.
Haqqa əməl etməkdə nə həddi aşardı, nə də nöqsanlı yerinə yetirərdi.
Ətrafında insanların ən xeyirliləri olurdu. Onun nəzərində əshabın
ən üstünü, əxlaqı ən kamil olanı idi. Onlardan ən yüksək səviyyə
sahibləri də ehtiyacı olanlara kömək edənlər idi.”
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Sonra Həzrət Hüseyn, atası Həzrət Əlidən Peyğəmbərimizin
məclislərdəki davranış tərzini soruşdu. Həzrət Əli bunları söylədi:

Gözəl Əxlaq
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- oturanda da, duranda
da daim Allahı zikr edərdi. Məclisdə hər hansı bir yeri özü üçün
ayırmaz, belə etməyi də qadağan edərdi. Harada olursa-olsun, bir
qrup insanın yanına gələndə baş tərəfə keçməz, ayaq tərəfində oturar
və müsəlmanlara da bunu əmr edərdi.” Yanındakılara iltifat edərdi.
Bununla da yanın da olanlardan hər biri özünün Rəsulullah üçün ən
sevimli olduğunu düşünərdi. Onunla bir yerdə oturan, ya da dərdini
danışan kimsənin, yanından gedənə qədər, hər şeyinə dözərdi. Biri
ondan bir şey istərsə o şəxsi başından eləməz, olsa verər, olmasa
yumşaq, mülayim tərzdə geri çevirərdi. Onun rəhmdilliyi bütün
insanları əhatə edəcək qədər geniş, gözəl əxlaqı da bütün insanlara
nümunə olacaq qədər kamil idi. Hami üçün şəfqətli bir ata olmuşdu.
Haqq məsələsində hamı onun üçün bərabər idi. Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləm- məclisi elm, həya, səbir və əmanət məclisi
idi. Məclisində nə səs qaldırar, nə bir kəsi təqsirləndirər, nə də edilmiş
bir eyib və nöqsan üzə vurulardı. Onun məclisində olan hər kəs
eyni rəftarı görərdi. Bir-birilərindən, ancaq təqvada üstün olardılar.
Hamsı da təvazökar idi. Böyüklərə hörmət edər, kiçiklərə nəvaziş
və mərhəmət göstərər, ehtiyacı olanlarla maraqlanar, ehtiyaclarını
ödəməyə çalışar, qərib və yad olanları qoruyardılar. Həzrət Əli,
Rəsulullahın camaat içindəki davra-nışları haqqındakı sözünə belə
davam edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, məclisindəkilərə qarşı
daim gülərüzlü və yumşaq xasiyyətli idi. Çox bağışlayan idi. Heç
kimlə mübahisə etməzdi. Həmişə sakit və təmkinli hərəkət edər,
daim gözəl sözlər söyləyərdi. Heç kimi eyiblərinə görə danlamazdı.
Olduqca saxavətli idi və başqalarının mənafeyini özününkündən
üstün tutardı. Özünü bu üç şeydən qoruyardı:
-İnsanlarla mübahisə etməkdən,
-Çox danışmaqdan,
-Faydasız və boş işlərlə məşğul olmaqdan.
İnsanlarla bağlı bu üç məsələdə də çox həssas idi:
-Heç kimi nə üzünə qarşı, nə arxasından qınamaz, eyiblərinə
görə danlamazdı.
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-Heç kimdə eyib və nöqsan axtarmazdı.
-Heç kimə, o şəxs üçün xeyirli olmayan sözü deməzdi.
Peyğəmbərimiz danışanda, məclisdə olanlar elə hərəkətsiz və sakit olardılar ki,sanki başlarına quş qonub və tərpənsələr quş uçacaq;
o, sözünü qurtaranda nə demək istəyirlərsə deyərdilər, lakin onun
hüzurunda heç vaxt mübahisə etməzdilər. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in yanında biri danışanda, o danışıb qutarana qədər,
başqaları susardı.
Məclisində iştirak edənlər bir şeyə gülsələr o da təbəssüm edər, bir
şeyə təəccüblənsələr o da onlarla birlikdə təəccüb edərdi.43 Əshabının
dözməyib müdaxilə etməyinə baxmayaraq Peyğəmbərimiz, məclisinə
gələn qərib və yad insanların sözləri və tələblərindəki kobudluğa
qatlaşırdı. “Hər hansı bir ehtiyacını söyləyən birini görsəniz ona kömək edin!” -buyurardı.
Həqiqətən uyğun olmayan şəkildə öyülməyi qəbul etməzdi.
Haqqın əleyhinə olmadıqca heç kimin sözünu kəsməzdi. Bir kimsə
haqsızlıq edəndə isə, ya onun belə danışmağına mane olar, ya da
məclisdən çıxıb gedərdi.” (İbn Səd, 1, 423-425)
Rəsulullah-səllallahu əleyhi və səlləm- “Xeyr!” sözündən çox
çəkinərdi. Yəni dilində “ ”ﻼyox idi. Ondan bir şey istəyəndə, əgər
bunun edilməsi uyğundursa “olar!” buyurar; uyğun olmayan bir
şey istəyəndə isə susar və o işi etmək istəmədiyi sükutundan başa
düşülərdi. (Heysəmi, 9, 13)
Peyğəmbərimizin ögey oğlu Hind ibn Əbi Halə (r.a) Həzrət
Həsənin sualına cavab olaraq Peyğambərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- haqqında bunları deyir:

288
N

43. Burada, Peyğəmbərimizin bir məclisdə olub oradakıların fikirlərini və meyllərini nəzərə
alması və onları özündən kənarlaşdırıcı bir xarakterə sahib olmadığı vurğulanmaq istənmişdir.
Peyğəmbərimiz, insanlardan fərqli olduğu təəssuratını yaradacaq hərəkətlərdən qaçırdı.Onlarla
qurduğu ruhi və hissi münasibəti davam etdirərdi.Fərz və haram olan məsələlərdən başqa,
insanlarla yaxşı münasibətdə olmağa çox diqqət edərdi.Rəsulullahın bu həssaslığından Allah
dostları da nümunə götürmüşlər.Mərhum Musa bəy bu mövzunu təsdiq edərkən belə demişdir:
„Üzüyolalıq bir şeyə razı olmaqdan daha üstündür.”

Gözəl Əxlaq
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- baxmaq istədiyi tərəfə
bütün bədəniylə çevrilərdi. Elə-belə ətrafa baxmazdı. Daha çox
qabağına baxardı. Baxışı təfəkkür və ibrət üçün idi. Əshabıyla bir
yerdə gəzəndə onları qabağa keçirər, özü arxada gedərdi. Bir nəfər
rast gələndə əvvəlcə özü salam verərdi. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- daim qəmli və fikirli olardı. Lazımsiz yerə danışmazdı.
Sukutu uzun çəkərdi. Sözünü əvvəldən axıra qədər açıq-aydın,
başa düşülən şəkildə deyərdi. Danışanda lakonik və mənalı sözlər
işlədərdi. Sözlərdən nə az, nə də çox istifadə edərdi.
Sözləri, heç kimi incitməyəcək və alçaltmayacaq şəkildə,
olduqca mülayim və başa düşülən idi. Ən kiçik nemətə belə hörmətlə
yanaşar, heç bir nemətə xor baxmazdı. Öz nəfsi üçün heç bir şeyi
öyməz və tənqid etməzdi. Dünya və dünyəvi işlərə əsəbləşməzdi;
ancaq bir haqq tapdananda, ədalət yerini tapana qədər heç nə onu
sakitləşdirə bilməzdi. Şəxsi bir səbəbə görə heç vaxt əsəbləşməz,
həmişə bağışlayardı... Əsəbi tez soyuyar, üstəlik əsəbləşdiyini
heç göstərməzdi. Sevincli və gümrah olanda gözlərini yumardı.
Gülməkdən çox təbəssüm edərdi. Gülümsəyəndə dişləri inci
dənələri kimi görünürdü.” (İbn Səd, 1, 422-423 ) Möhtərəm Rəsulumuz,
insanların ən nəzakətlisi, ən yaxşı xasiyyətlisi və ən gülərüzlüsü idi.
(İbn Səd, 1, 365)

Xaqani, Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- təbəssüm
xaricində gülmədiyini belə dilə gətirir:
İbn Abbas deyər ol Has-ı Xuda
Gülməyə eylər idi həya
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- ona peyğəmbərlik
gəlmədən əvvəl də qövmü içində əxlaqının gözəlliyi ilə tanınır və
barmaqla göstərilirdi. Bu həqiqəti mənbələr belə dilə gətirir:
“Rəsulullah-səllallahu əleyhi və səlləm- peyğəmbərlikdən əvvəl
də mərdlik və insanlıq baxımından qövmünün ən üstünü, əxlaqı ən
gözəli, nəsil etibarı ilə şərəflisi, qonşuluq haqqına ən çox riayət edəni,
həlimlikdə ən böyük, düz sözlü olmada ən birinci, etibarlılıqda ən
üstün və insanlara pislik etməkdən ən çox qaçan idi. Kimisə qınadığı
və danladığı; kiminləsə münaqişəyə girdiyi görülməmişdi. Belə ki,
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Uca Allah bütün yaxşı xasiyyət və məziyyətləri ona verdiyi üçün,
qövmü onu “əl-Əmin” adına layiq bilmişdi.” (İbn Səd, 1, 121)
“Tədbirli olmaq kimi ağıl, günahlardan qaçmaq kimi təqva,
gözəl əxlaq kimi izzət və şərəf yoxdur” (İbn Macə, zöhd, 24) buyuran
Peyğəmbərimiz, əxlaqı, insanı bəzəyən ən gözəl məziyyət adlandırmışdır.
Əxlaqi keyfiyyətlərə yerində əməl olunarsa, bu hamının xoşuna
gelər. Əks təqdirdə, arzu olunmayan nəticələrə səbəb olar. Buna görə
Allah Rəsulu, etdiyi hər şeyi yerində etmişdir. Yersiz igidlik nümayiş
etdirməmiş, bağışlamaq lazım deyilsə bağışlamamış, mərhəmət edilməməli yerdə də mərhəmət etməmişdir. Rəsulullahın -səllallahu
əleyhi və səlləm- davranışı bütün insanların əxlaqı üçün bir ölçüdür.
Onun nümunəvi davranışı və hərəkətlərilə əxlaqın sərhəddi çəkilmiş
və heç bir əxlaqi meyar digərinin sərhəddini keçməmişdir.
Sevgili Peyğəmbərimizin əxlaqi həssaslığına ümumi baxışdan
sonra, bir-bir əxlaqiprinsiplərin, onun çox əziz və hörmətli şəxsiyyətindəki görünüşlərinə və bəşəriyyətə yol göstərəcək sözlərinə keçə
bilərik.
A. TƏVAZÖKARLIĞI
Mazhar-ı feyz olamaz düşünməyincə hakə nəbat
Mütəvazi olanı rəhməti- Rəhman böyüdər.44

Təvazö; təvazökar olmaq, Haqqa boyun əymək və haqqı qəbul
etməkdir. Təvazönün azlığı təkəbbürlüyün əlaməti, həddindən
çoxu isə alçalmadır. Bundan başqa, həddini aşmış təvazö, nəfsdə
lovğalığın əlaməti olaraq da təzahür edə bilər. Bu həssas tarazlığı
saxlamaq lazımdır.
Peyğəbərimizdən bir sonrakı nəsil olan Təbiunun böyük alimi
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44. Toxum torpağa düşmədikcə cücərib böyüyə bilməz.Bu baxımdan Allah təalanın rəhməti,
lovğaları deyil, ancaq təvazökar olanları böyüdər və ucaldar.

Gözəl Əxlaq
Həsən Bəsriyə görə təvazö, bir insanın evindən çıxandan sonra yolda
gördüyü hər müsəlmanı özündən üstün bil- məyidir. Böyük sufi Fudayl ibn İyazın, Kəbəni təvaf edəndə, özü kimi zahid və mühəddis
olan Şuayb ibn Hərbə dediyi bu sözlərin də mahiyyəti eynidir:
-Şuayb! Əgər, bu il, həccə səndən və məndən günahkar bir nəfərin gəldiyini fikirlə-şirsənsə, bil ki, bu çox pis bir zənndir!
Dünya həyatında insanları bəzəyən ən mühüm zinət, təvazödür.
Bu xislət, bəndəliyin əsaslarındandır. Heç nəyi olmayan, bütün ehtiyaclarını “əl-Ğani” olan Rəbbinə ərz edən bir insanın başqa cür
fikirləşib hərəkət etməyini də gözləmək olmaz. Çünki, bu, həqiqətin
əksinə bir hərəkət olar. Çünki, təkəbbür, öyünmə və eqoizm dünya
ilə insan arasına çəkilən mənfi bir pərdədir. Bu pərdəni qaldırmadan
heç nəyi olduğu kimi görmək mümkün deyil. Özünü bəyənənlərin
təsəvvüründəki aləm, həqiqətə nisbətlə tamamilə fərqlidir. Bu
xəyallardan ayrılaraq hadisələrin həqiqi üzünü görə bilməyənlər, xətaya düşməkdə, başqalarından çox özlərini aldatmaqda, ən pisi də
Allah təalanın qəzəbinə və xoşuna gəlməyən bir hadisəyə məruz qalma bədbəxtliyinə düçar olmaqdadırlar. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Kim Allahı təalanın rizası üçün bir zərrə təvazö göstərərsə,
bu səbəblə Allah onu bir dərəcə yüksəldər. Kim də Allaha qarşı bir
zərrə təkəbbürlük göstərərsə, Allah da onu bu səbəblə, bir dərəcə
alçaldar, axırda da onu əsfələ-səfilinə (aşağılardan da aşağıya) atar.”
(İbn Macə,zöhd, 16 )

Təkəbbürün nə qədər pis bir xasiyyət olduğunu göstərən digər
bir hədisi şərif də belədir:
“Üç tip insan var ki, qiyamət günü Allah, onları nəzərindən uzaq
tutar, üzlərinə bax-maz və onlara haqq qazandırmaz. Həm də onları
şiddətli bir əzab gözləyir.”
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bu cümləni üç dəfə
təkrarladıqdan sonra Əbu Zərr (r.a):
- Bunlar tam bir məhrumiyyətə və pərişanlığa məruz qalmışlar. Kimdir onlar, ey Allahın Rəsulu? -deyə soruşdu. Sevgili Peyğəmbərimiz də:
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- Paltarını təkəbbürlə yerlə sürüyən, etdiyi yaxşılığı başa vuran
və yalan yerə and içərək malını yaxşı qiymətə satmağa çalışandır.”
-cavabını verdi. (Müslim, İman, 171)
Hədisdən də başa düşüldiyi kimi lovğalanmaq və özündən razı
olmaq, insanı, axirət-də Allah təalanın kəlamından, nəzərindən və
müdafiəsindən məhrum edib ələmli bir əzaba düçar edəcək qədər
pis bir xislətdir. Belələri, həqiqət yolundan çıxdıqları kimi, insanlar
tərəfindən də sevilməzlər. Təvazö isə insanı həqiqətə alışdırar, eyni
zamanda ucaldar. Bir mütəfəkkirin dediyi kimi “İctimai həyatda
hamının görəcəyi və görünəcəyi, mərtəbə adlanan bir pəncərə var.
Boyu qısa olanlar o, pəncərədən görünə bilmək üçün təkəbbürlə yuxarı qalxarkən, böyüklər də təvazö ilə əyilirlər. Bir insanda böyüklük
təvazö ilə, kiçiklik də təkəbbürlə ölçülür.”
Nəticədə, bütün insanlar təvazökarları qeyri-ixtiyari sevərlər.
Çünki, hər şey kimi sev-gi də yuxarıdan aşağiya doğru axar.
Allah təala təvazökar olmağı ilk növbədə ən sevimli bəndəsi olan
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-ə əmr edir. “Sənə tabe
olan möminləri qanadının altına al!” (Şüəra, 26/215) əmrini alan
Rəsulullah; Allah təala mənə, „o qədər təvazökar olun ki, heç kim heç
kimə qarşı lovğalan-masın;heç kim heç kimə zülm etməsin!”deyə
əmr etdi. (Müslim, cənnət, 64)-buyurmuş və həyatını təvazökarlığın
zirvəsində yaşayaraq biz ümməti üçün saysız-hesabsız nümunələr
göstərmişdir.Allah təalaya bəndəliyi özünə ən böyük şərəf bilib nə
krallığa, nə də şahlığa meyl etməmişdir.Peyğəmbərimizin bu seçimi
haqqında rəvayət belədir:
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“Bir gün, Allah Rəsulu, Cəbrayıl ilə söhbət edirdi. Həmin anda
səmadan bir mələk endi. Cəbrayıl (ə.s) bu mələyin dünyaya ilk dəfə
endiyini söylədi. Mələk “Ya Məhəmməd! Məni sənə Rəbbin göndərdi.
Soruşur ki, məlik peyğəmbərmi, yoxsa bəndə peyğəmbərmi olmaq
istəyirsən?” dedi. Peyğəmbərimiz Cəbrayıla baxdı. O da təvazökar
olmağına işarət edib, “Ey Allahın Rəsulu! Rəbbinə qarşı təvazökar
ol!”-dedi. Rəsulullah-səllallahu əleyhi və səlləm- “Bəndə peyğəmbər
olmaq istəyirəm.” (İbn Hənbəl, II, 231;Heysəmi, IX, 18, 20) buyuraraq
müstəsna bir təvazökarlıq nümunəsi nümayiş etdirdi. Bu seçimdən
sonra bəndəlik, insanın çata biləcəyi ən şərəfli mövqe oldu.

Gözəl Əxlaq
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ona həddindən artıq
hörmət göstərənlərə, “Siz məni haqqım olan dərəcənin üstünə çıxarmayın! Çünki, Uca Allah məni rəsul etmədən öncə bəndə olaraq
yaratmışdı.” (Heysəmi, IX, 21)-deyə xəbərdarlıq edərək bəndə olmağın
qiymətini bildirmişdir.
Abdullah ibn Cubeyr (r.a) nəql edir:Bir gün Peyğəmbərimiz bir
qrup sahabəylə yolda gedərkən onlardan biri örtüklə Allah Rəsulunu
günəşdən qorumaq istədi.Rəsulullah köl-gəni gördükdə başını qaldırdı, birinin ona kölgə saldığını gördü. O şəxsə: “Burax onu,” dedi.
Örtüyü alıb yerə qoydu və “Mən də sizin kimi bir insanam!” buyurdu.
(Heysəmi, IX, 21)

Peyğəmbərimiz Allah təalanın Həbibi və insanların ən şərəflisi
olmasına baxmaya-raq heç kimin göstərə bilməyəcəyi təvazökarlığı
göstərmiş, insanların arasında onlardan biri kimi yaşamışdır.Abbas
(r.a) belə nəql edir: Rəsulullaha:
“-Ya Rəsulallah! Özünüz üçün bir taxt-tac düzəldib orada otursanız, daha yaxşı ol-mazmı? Görürəm ki, caamat sizi narahat edir,
dedim. Allah Rəsulu belə buyurdu:
-Xeyr! Allah məni onların yanından alıb rahatlığa çıxarana qədər
onların arasında qalacağam. Qoy dabanlarımı bassınlar, paltarımı
dartsınlar, qaldırdıqları tozlar məni narahat etsin!” (İbn Səd, II, 193;
Heysəmi, IX, 21)

Bu geniş təvazökarlığına görə Peyğəmbərimiz nə bağlı qapılar və
pərdələr arxasında gizlənir, nə də qabağına yemək gətirilirdi. Torpaq
üstündə oturur, yerdə yemək yeyir və “Mən hər hansı bir bəndənin
yaşadığı kimi yaşayır, yemək yediyi kimi yeyirəm!” buyururdu. (İbn
Səd, I, 372) Kölələr belə arpa çörəyinə dəvət etsələr, dəvətlərini qəbul
edər (Heysəmi, IX, 20), uşaqlara belə salam verərdi. (Buxari, istizan, 15)
Aşağıdakı rəvayət bu baxımdan çox maraqlıdır:
Mədinəli hər hansı bir nəfər, hətta bir kölə belə Peyğəmbərimizin
əlindən tutar, onu istədiyi yerə aparar, istəyini ərz edər və çətin işini
həll edərdi. (Buxari, Ədəb, 16) Abdllah Vassaf, acizlərə qarşı şəfqətli
olanların və təvazö göstərənlərin əslində ucaldığını ifadə edərək belə
deyir:
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Üsveyi-Həsənə 1
Hər acizə şəfqət et, şəfi ol
Məxluqa təvazö et, rəfi ol.
Sevgili Peyğəmbərimiz, Allah təala dərgahındakı izzəti bilindiyi
və sonsuz ilahi lütf-karlıqla şərəfləndiyi halda sahabəyi kiramdan
dua istəyəcək qədər təvazökar ola bilmişdi. Həzrət Ömər belə nəql
edir; Peyğəmbərdən -səllallahu əleyhi və səlləm- umrə üçün icazə
istədim. İcazə verdi və:
“-Məni də duanda yada sal, əziz qardaşım!”-buyurdu.
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- bu sözünün əvəzində mənə
dünyaları versəydilər, bu qədər sevinməzdim. (Əbu Davud, Vitr, 23)
Kainatın Fəxri Peyğəmbərimiz evində olanda paltarını yamayar,
ayaqqablarını təmir edər (İbn Səd, I, 366) və qoyunu sağardı. (Heysəmi, IX,
20) Əşyasını da yenə özü daşıyar, heç kimə yük olmaq istəməzdi. Əbu
Hureyrənin (r.a) nəql etdiyi bu xatirəsi buna çox gözəl nümunədir:
“...Bir gün Peyğəmbərimizlə bir yerdə bazara getmişdim. Peyğəmbərimiz oradan paltar aldı. Dərhal yanına qaçıb əlindən almaq
istədim. O isə:
“İnsanın əşyasını özünün aparmağı daha məqsədə uyğundur.
Ancaq, apara bilmirsə müsəlman qardaşı ona kömək edər.” -buyurdu.
(Heysəmi,V, 122)

Ənəsin (r.a) nəql etdiyinə görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- xəstələrə baş çəkər, cənazələrin aparılmasında iştirak edər
və hamının mindiyi şeylərə minməkdən utanmazdı. Məsələn, uzunqulağa minməkdən çəkinməzdi. Belə ki, Xeybər fəth ediləndə, Qureyza oğullarına səfərə gedəndə noxtası xurma lifindən olan bir
uzunqulaqdan minik olaraq istifadə etmişdi. (Hakim, II, 506) Heç bir
miniyi olmadan piyada da gəzərdi və bu, onun üçün olduqca normal
bir hal idi. Cabir (r.a); “Xəstəydim, Rəsulullah mənə baş çəkdi. Heç
nəyə minmədən, gəzərək gəlmişdi.” (Buxari, Mərda, 15) sözlərilə onun
bu təvazökar davranışından bəhs edir.
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Məscidi Nəbəvi inşa ediləndə hami kimi kərpic daşıyan, xəndək
qazmada hamı acın-dan qarnına bir daş bağlayarkən iki daş bağlayan

Gözəl Əxlaq
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-45 , əshabı arasında onlardan fərqlənməyəcək şəkildə yaşayar, özünü onlardan üstün saymazdı. Abdullah ibn Busr (r.a) belə bir hadisə nəql edir:
“Fəxri Cahan Peyğəmbərimizin dörd nəfərin götürə bildiyi “Qarra” adlı bir yemək qazan vardı. Quşluq vaxtı girib quşluq namazı da
qılındıqdan sonra, içində şorba olan bu qabı gətirdilər. Əshabı kiram
ətrafına yığışdı. Sahabələr çoxalanda Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- dizi ustə oturdu.Bunu görən bir bədəvi, həyatında heç
vaxt bu qədər üstün bir təvazö görmədiyi uçün təəccüblə:
-Bu necə oturmaqdır, deyə soruşdu. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- buyurdu:
-Allah təala məni inadkar bir zorba deyil, şərəfli bir bəndə olaraq
yaratdı.” (Əbu Davud, Ətimə, 17)
Füzuli, Allah Rəsuluna əzəldə bəxş edilən böyüklüyün, bir bəndə
kimi hərəkət etməsi ilə qətiyyən yox olmayacağını belə dilə gətirir:
Səadəti əzəli qabili zəval olmaz
Günəş yer üzünə duşməklə payimal olmaz.
Allah Rəsulu bir kimsənin özünü yoldaşlarından fərqli görməsini
xoşlamazdı. Bir səfərdə əshabına qoyun kəsib bişirməyi əmr etmişdi.
Əshabından biri, “Ya Rəsulallah, mən kəsərəm.” dedi. O biri, “Ya
Rəsulallah, mən də soyaram.”-dedi. Biri də, Ya Rəsulallah, mən də
bişirərəm.” dedi. Peyğəmbərimiz də:
“-Onda, mən də odun yığaram,” buyurdu. Səhabələr:
-Ya Rəsulallah! Onu da biz edərik, sən işləmə desələr də Peyğəmbərimiz:
“-Bilirəm ki, siz mənim işimi də görə bilərsiniz. Ancaq mən,
sizə nisbətən imtiyazlı görünməyi xoşlamıram. Çünki, Allah təala
bəndəsinin, yoldaşları arasında özünü üstün tutmağını sevməz.”
(Qastalani, I, 385)

45. İbn Hənbəl, II, 381; Buxari, Riqaq, 17.
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Üsveyi-Həsənə 1
Allah Rəsulu, həm dövlət başçısı, həm də ordu komandiri kimi
rütbə və dərəcələrə sahib olduğu halda, tayı-bərabəri olmayan bir
təvazökarlıq nümunəsi nümayiş etdirmişdir. Bu əzmkarlıq və cəhdləri, Allah təalanın inayəti ilə birlikdə ona böyük fəthlər nəsib etmişdir. Ancaq, bunların heç biri Kainatın Fəxrinin təvazökarlığına
zərrə qədər də xələl gətirməmişdir. Peyğəmbərimizin fəthdən sonra
Məkkeyi Mükərrəməyə girişi təvazökarlığın ən gözəl nümunələrindəndir. Orada olan səhabələr bu vəziyyəti belə nəql edirlər:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Məkkəni fəth etməyə
gedən ordunun başında idi. Zəfər nəsib olan-dan sonra dəvəsinin
üstündə Məkkəyə girəndə, Uca Rəbbinə qarşı başını elə təvazökarlıqla
əymişdi ki, saqqalının ucları az qala dəvəsinin yəhərinə dəyirdi. O
əsnada daim:
“Ey Allahım! Həyat ancaq axirət həyatıdır!” -deyirdi. (Vakidi, II,
824;Buxari, Riqaq, 1)47

Peyğəmbərimiz, bu zəfərlərinə baxmayaraq, insanlara qarşı təvazökarlığından əl çəkməmişdir. Məsələn, səhabələrdən biri dəvədə
gedərkən O, sadə bir insan kimi piyada gəz-mişdir.
Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Mühacir və Ənsardan bir neçə nəfərlə bir yerdə Muaz ibn Cəbəli Yəmənə vali olaraq
yola salmağa çıxmışdı. Muaz -radiyallahu anh- minək üstündə gedir,
Allahın Rəsulu isə yanında piyada gedir və ona bəzi məsləhətləri
verirdi. Muaz:
-Ya Rəsulallah! Mən minikdəyəm sən isə piyada gedirsən! Mən
də düşüb səninlə və əshabınla bir yerdə getsəm, olmazmı? -deyə xəcalətini dilə gətirdi. Ona təskinlik verən peyğəmbərimiz, onun üçün
əsas məsələnin nə olduğunu açıq şəkildə göstərən bu cavabı verdi:
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46. Sevgili Peyğəmbərimiz, axirətin dünya həyatına nisbətdə nə qədər əhəmiyyətli olduğunu ifadə
edən bu sözü həyatı boyu tez-tez təkrarlayardı.Rəvayyətlərdə, Məscidi Nəbəvi inşa ediləndə,
Xəndək qazılanda, fəth günü Məkkəyə girəndə və Vida həcci əsnasinda ərəfə günü mömünlərin
çoxluğunu görəndə söylədiyi də məlumdur.(Buxari,Cihad, 33, 110; Mənakibul ənsar, 9; Məgazi,
29; Müslim, Cihad, 126, 129; Tirmizi, Mənakib, 55; İbn Mace, Məsacid, 3 )

Gözəl Əxlaq
“-Ey Muaz! Bu addımlarımın Allah yolunda atılan addımlar
olmağını istəyirəm.” (Diyarbəkri, II, 142)
Namiq Kamal, təvazökarlığın ən böyük alicənablıq, xalqa xidmətində ağalıq olduğu-nu və bunların ən gözəl nümunələrinin
Peyğəmbərimizin həyatında olduğunu belə dilə gətirir:
Təvazö aynı-rıfat, xidməti-millət siyadətdir
Olursun xulqi-peyğəmbərlə istişhat, lazımsa.
Yenə, Aləmlərin Fəxri, bu yüksək təvazökarlığına görə, səfərdə
arxada gedər, getməyə çətinlik çəkəni tərkinə alar və onlar üçün dua
edərdi. (Əbu Davud, Cihad, 94)
Belə bir təvazökarlığın mahiyyətində, məqam və mövqelərə heç
bir qiymət vermə-mək durur. Onun nəzərində həyat, ancaq axirət həyatı idi və bir-birilə yarışanlar da bunun üçün yarışmalı idilər.
Bütün bu rəvayətlərdə gördüyümüz misallar, Onun üstün təvazökarlığından bizə əks edən parıltılardır. O isə, onun haqqında bəhs
etdiklərimizdən daha yüksəklərdədir. Çün-ki, təvazökarlıq, onun
şüarıdır. Ümmətinin vəzifəsi də, Onun izini təqib etmək və işıqlı
yolunda getmək olmalıdır. Mövlana həzrətləri, bu həqiqəti, ətrafındakılara tətbiqi olaraq neçə də gözəl başa salmışdır:
Həzrət Mövlananı görmək üçün Konyaya gələn bir keşiş, yoldaşları ilə birlikdə yolda ge-dəndə ona rast gəlir. Hörmətlə əyilir.
Mövlana eyni hörmətlə cavab verir. Keşiş başını qaldırdıqda
Mövlananı da eyni ehtiramı göstərən görür. Bu təvazö qarşısında
heyran qalıb axırda müsəlman olur. Mövlana evə qayıdanda oğlu
Sultan Vələdə bu mudhiş sözü deyir:
-Bir rahib tavazö fəzilətini əlimizdən almaq istədi. Allaha şükür,
bu yolda biz onu məğlub etdik. Çünki, təvazö və həlimlik, Həzrət
Məhəmmədin ümmətinə mənsub olanların şü-ardır. (Əli Nihad Tarlan,
s, 28)
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Üsveyi-Həsənə 1
B. HƏYASI
Həzrət Haqqdan edib istihya
Mehi nev gibi olardılar du-ta48
Xaqani

Həya; utanma, eyib sayılan bir şeyin qorxusuyla insanda meydana
gələn utanma, sı-xılma hissi kimi mənalarda işlənir.
Həya iki hissədən ibarətdir.Biri, Uca Allahın hamıya anadangəlmə
bəxş etdiyi fitri həyadır.İnsanların içində ədəb yerini açmağa utanmaq
buna aiddir. O biri də tərbiyəyə bağlı imanı həyadır ki, pis və günah
olan işlərdən mömini çəkindirər. Buna görə həya, pis və çirkin
sayılan şeylərdən uzaq olmaq, hərəkətlərində ölçülü davranmaq, hər
hansı bir işdə həddi aşmamaqdır. İbn Məsudun (-radiyallahu anh-)
nəql etdiyi bu hədisi şərif belə həyadan bəhs edir:
“Bir gün Peyğəmbərimiz:
-Allahdan layiqincə həya edin! buyurdu. Biz dedik:
-Ey Allahın Rəsulu! Əlhəmdulillah, Allaha qarşı həya edirik.
Sonra Peyğəmbərimiz bunu belə izah etdi:
-Demək istədiyim, sizin başa düşdüyünüz həya deyil. Allahdan
layiqincə həya etmək, başı və onun üstündəki orqanları, bədəni və
bədən üzvlərinizi qorumaq, ölümü və torpaqda çürüməyi xatırlamaqdır. Axirəti istəyən, dünyanın bəzəyindən imtina edib, axirəti
bu həyatdan üstün tutmalıdır. Bax, bu deyilənlərə kim əməl etsə,
Allahdan layiqincə həya etmiş olar” (Tirmizi, Qiyamət, 24). həyanın bir
çox dərəcəsi var. Ən yüksək dərəcəsi , insanınzahiri və batini mənada
Allahdan həya etməsidir. Yəni, hər an Allahı təalanın hüzurunda olduğunu dərk etməkdir. Həya, pisliklərdən və hər istədiyini etməkdən
çəkindirən insani bir duyğudur və təqvanın ayrılmaz bir hissəsidir.
Buna görə bəndə, həyalı olmadan təqvalı ola bilməz.
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48. Allah təalaya qarşı olan həyası səbəbilə Peyğəmbərimiz, Onun hüzurunda yeni doğan
ay(hilal) kimi iki qat olardı.

Gözəl Əxlaq
Həya imanla da sıx əlaqəlidir. Bu ikisi daima bir yerdə olarlar.
Belə ki, Peyğəmbərimiz, “Həya imandandır.” Buyurmuşdur. (Buxari,
İman, 3) Onlardan biri olmasa o biri də yox olub gedər. (Hakim, I, 73)
Həya və ədəbdəki nöqsanlar, bir insanın imanında olan nöqsanlardan
əmələ gəlir.
Allah (c.c.) həyalı bəndələrini sevir və onları Qurani-Kərimdə
belə mədh edir: “Belə olduqda Biz: “(Kəsilmiş inəyin) bir parçasını ona (qatili bilinməyən ölüyə) vurun!”-dedik. (Onlar da
vurdular və ölü dirildi). Allah (bütün) ölüləri bu qaydada dirildər və sizə Öz möcüzələrini göstərər ki, ağla gəlib (bunu) dərk
edəsiniz.” (Bəqərə, 2/73)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Əşəc əl Asariyə, Allah
təalanın həya əhlini sevdiyini bu sözlə bildir- mişdir: “Həqiqətən,
səndə Allahın sevdiyi iki xislət var: Həlimlik və həya!” (İbn Macə,
Zöhd, 18)

Həyalı olmayıb həyasızlığın yayılmağını istəyənlərə isə, Allah
təala belə xəbərdarlıq edir: “Mö’minlər arasında (onları nüfuzdan,
hörmətdən salmaq məqsədilə) pis söz yaymaq istəyənləri dünyada
və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. (Hamının əməlini, yayılan
şayiələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını) ancaq
Allah bilir, siz bilməzsiniz!” (Nur, 24/19)
Bir cəmiyyətdə həyasızlığın yayılmağını istəyənlər, o cəmiyyətə
qarşı ən böyük hör- mətsizliyi edirlər. Belə davrananlar, özləri də çox
böyük ziyana məruz qalırlar. Çünki, Peyğəmbərimizin bildirdiyinə
görə, həyasızlıq həlak olmağa (pərişanlığa) səbəbdir.
“Heç şübhəsiz, Əziz və Cəlil olan Allah, bir bəndəsini istəmədikdə, ondan həyanı alar. Həyanı alanda da, o bəndə ancaq, qəzəbə
məruz qalan biri olar. Qəzəbə məruz qalanda ondan əminlik alınar.
Əminlik gedincə o ancaq, xain olur. Xain olanda da onun üzərindən
rəhmət götürülər. Rəhmət götürüləndə, o ancaq, lənətə uğrayan, məlun olar. Belə olduqda da, onun islamla olan əlaqəsi kəsilər!” (İbn Macə,
Fitən, 27)

Bütün peyğəmbərlərin təbliğdəki əsl hədəfi, dünyada tövhid
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inancını hakim etmək və əxlaqlı bir cəmiyyət qurmaqdır. Bəşəriyyətə
gözəl əxlaq təlim etmək və onun ən təsirli nü-munələrini göstərmək
vəzifəsi verilən Peyğəmbərimiz, heç şübhəsiz, insanlar içində həya
duyğusuna ən şox sahib olan idi. Bu xislət onda, peyğəmbərlikdən
əvvəl, əxlaqsızlığın bütün bəşəriyyəti sardığı bir dövrdə belə özünü
göstərmişdi. Bunun ən gözəl nümunələrindən biri budur:
Kəbə yenidən təmir ediləndə Fəxri Kainat, əmisi Abbasla birlikdə
daş daşıyırdı. Abbas -radiyallahu anh-, daşların çiyinini incitməməsi
üçün Allah Rəsuluna:
-Paltarının ətəyini çiyninə qoy, dedi. Peyğəmbərimiz bunu etmək
istəyirdi ki, yerə yıxıldı və gözlərini səmaya dikib:
-Mənə paltarımı göstər! -dedi. Və dərhal onu götürüb üstünü örtdü. (Buxari, Həcc, 42)
O dövrdə cəmiyyətdə paltarsız gəzməyə adi bir şey kimi baxılsa
da, Allah Rəsulunun heç vaxt həyadan qırağa çıxacaq bir hərəkəti
olmamışdır. Hədisdə qeyd edildiyi kimi, əmisinin sözü ilə belə bir
vəziyyətlə üz-üzə gələndə isə Allah təala tərəfindən qorunmuşdur.
Peyğəmbərimizin həyası ilə əlaqədar Əbu Səid əl-Hudri -radiyallahu anh- belə deyir:
“Nəbiyyi zişan Peyğəmbərimiz, örtünmə yaşına gəlmiş gənc bir
qızdan da həyalı idi. Xoşuna gəlməyən bir şey görəndə, bu, onun
mübarək təmiz çöhrəsində görünərdi.” (Buxari, Mənaqib, 23)
Yenə Peyğəmbərimiz:
“Həya, ancaq xeyir getirər.” (Buxari, Ədəb, 77)
“Həyanın hamısı xeyirdir.”(Müslim, iman, 61) buyuraraq ümmətinin, davranışlarını həya ilə bəzəmələrini istəyirdi. Həyasızlıqla
edilən bir işin ləkələnəcəyini və xoş qarşılanmayacağını, həya ilə
gözəlləşdiriləndə isə hamı tərəfindən hüsn-rəğbət görəcəyini deyərdi.
(Tirmizi, Birr,47)
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Hansı səbəblə olursa-olsun, həya duyğusu, tamamilə xeyirdən
ibarət olub insana, ancaq gözəlliklər bəxş edən bir fəzilətdir. Bu əsil
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duyğunun, insanın haqqını tələb etməsinə mane olan utancaqlıq,
ictimai məsələlərdə cəsarətdən məhrumiyyət, qorxaqlıq və bacarıqsızlıq kimi mənfi sifətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə ki, Ənsar
qadınları Allah Rəsulunun mübarək hüzuruna gələrək onlara xas
məhrəm məsələlər haqqında soruşardılar. Aişə -radiyallahu anh- belə
deyir, “Ənsar qadınları nə yaxşı qadınlardır. Həyaları, onlara dini
məsələri dərindən öyrənmələrinə mane olmur.” (Müslim, Heyz, 61)
Allah təala, Həbibi Əkrəm Peyğəmbərimizin həya abidəsi olduğunu ayəsində belə bəyan edir:
“Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə
icazə verilmədən (yeməyə dəvət olumadan) girib onun bişməsini
gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda gedin və (yeməyinizi)
yedikdən sonra (orada bir-birinizlə) söhbətə qapılmayıb dağılın.
Bu (sizin çox oturmağınız), Peyğəmbərə əziyyət verir, amma
o sizdən (bunu sizə deməkdən) utanırdı. Lakin Allah doğru
sözdən çəkinməz. Onlardan (Peyğəmbərin zövcələrindən) bir şey
soruşduqda, pərdə arxasından soruşun (evlərinə daxil olmayın).
Bu həm sizin, həm də onların ürəklərinə daha çox təmizlik bəxş
edər. Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək, özündən sonra onun
zövcələri ilə evlənmək əsla yaraşmaz. Həqiqətən, bu, Allah
yanında böyük günahdır!” (Əhzab, 33/53)
HəzrətƏnəs, bu ayənin nüzul səbəbini belə nəql edir:
Rəsulullah Zeynəblə -radiyallahu anh- evlənəndə anam Ümmü
Süleym mənə dedi:
-Gəl Rəsulullaha bir hədiyyə verək. Mən:
-Bir şey hazırla, aparım, dedim. O da xurma, yağ və pendir gətirdi.
Bir tavaya qoyub yemək bişirdi və mənimlə göndərdi. Rəsulullaha
-səllallahu əleyhi və səlləm- gətirib verəndə mənə:
-Yeməyi qoy, dedikdən sonra, “Bu adamları çağır.” buyurub
bir-bir adlarını dedi. Bundan əlavə “Kimi görsən çağır.” deyə əmr
etdi. Əmri yerinə yetirdim, sonra qayıtdım.Ev adamla dolu idi.
Peyğəmbərimiz əlini yeməyin üzərinə qoydu və Allahdan başqa heç
kimin bilmədiyi (yəni eşidilməyəcək şəkildə) bir şey dedi. Sonra
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on-on adamları çağırdı. Hamı o yeməkdən yeyirdi. Allah Rəsulu
yeyənlərə belə buyurdu:
-Yeməyə, Allah adını zikir edərək başlayın və qabağınızdan
yeyin!
Bu vəziyyət hamının yeməyini yeyib dağılışana qədər davam
etdi. Axırda bəzilər get-di, bəziləri də qalıb söhbətə davam etdi.
Peyğəmbərimiz, əslində onların getmələrini gözləyirdi. Bir az da
gözləyəndən sonra o biri otağına keçdi. Bir azdan söhbət edənlər də
çıxıb getdilər. Mən də gəlib Allah Rəsuluna:
-Qonaqlar getdi, dedim. Rəsuli-Əkrəm evinə qayıtdı... Bundan
sonra bu ayə nazil oldu. (Buxari, Təfsir, 33; Müslim, Nigah, 89 )
Peyğəmbərimiz, fikirləşmədən evində oturub lüzumsuz yerə
sözü uzadanlara, yeni evləndiyi bir zamanda belə həyasından ötrü
heç bir söz deyə bilməmiş və onların getmələrini gözləyib səbir
etmişdir. Ancaq Allah təalanın sevgili Rəsulinə əziyyət edilməsi
xoşuna gəlmədiyi üçün dərhal, bütün möminlərə də xitab edən
xəbərdarlıq nazil etmiş və bəndələrindən, Hə-bibi Ədibini heç bir
şəkildə incitməmələrini istəmişdir.
Taif mühasirəsindən sonra baş verən bu hadisə də Rəsuli-Əkrəm
Peyğəmbərimizin yüksək həya duyğusuna çox gözəl bir nümunədir.
Bir qrup atlıyla nailiyyətlər əldə edən Sahr adlı sahabə, bəzi əsirlər
almış və islamdan qaçan Süleymilərə aid bulağı da Peyğəmbərimizdən
istəyərək, qövmüylə birlikdə orada məskunlaşmışdı. Bundan sonra
aldığı əsirlərdən birinin yaxını olan Muğirə bin Şubə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına gəlib:
-Ey Allahın Rəsulu! Sahr, bibimi əsir götürüb. Halbuki bibim
müsəlman olmuşdu, dedi. Allah Rəsulu da onu çağırıb:
-Ey Sahr, bir qövm müsəlman olduqda, artıq qanlarını və
mallarını qorumuş olurlar. Belə olduqda, Muğirənin bibisini azad et,
buyurdu. O da azad etdi. Bir müddət keçəndən sonra, Süleymilər də
müsəlman oldular və gəlib Sahrdan bulağı onlara verməyini istədilər.
Sahr qəbul etmədikdə Rəsulullaha müraciyyət edib:
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-Ey Allahın Rəsulu, biz müsəlman olduq, bulağımızı geri qaytarması üçün Sahrın yanına get-dik, qəbul etmədi, dedilər. Rəsuli
Əkrəm Peyğəmbərimiz Sahrı yenidən çağırıb:
-Ey Sahr, bir qövm müsəlman olduqda, mallarını və qanlarını
qorumuş olurlar.Belə olduqda, bunlara bulağı geri qaytar, deyə əmr
etdikdə Sahr:
-Baş ustə, ey Allahın Rəsulu, deyib Peyğəmbərin əmrinə bütün
varlığıyla təslim ol-du.
Bu hadisəni danışan səhabə, Rəsulullah-səllallahu əleyhi və
səlləm-in bu vaxt, əvvəcədən verdiyi bir şeyi almağa məcbur olduğuna görə, son dərəcə həya etdiyini və mübarək üzünün gənc bir
qızın üzü kimi qızardığını deyir. (Əbu Davud, Xərac, 34-36)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- sahib olduğu ulvi həya
duyğusu səbəbilə heç kimin üzünə gözlərini dikməz, diqqətli bir
şəkildə baxmazdı. (Munavi,V, 224)
İki cahan günəşi Peyğəmbərimiz, daimi gözəlliklər içində yaşamışdır. Tək olanda belə, onda həya həddini aşan bir hərəkət görülməmişdir. Əshabının da eynilə belə olmasını istəyən Peyğəmbərimiz,
onları həyaya və bunu tamamlayan təsəttürə dəvət etmişdir. “Allah,
ondan həya etməyə insanlardan daha layiqdir.” (Əbu Davut, Hammam,
2) buyuraraq açiq və gizli, daim həyalı olmağı tövsiyə etmişdir. Digər
bir hədisində də:
“Çılpaqlıqdan çəkinin! Yanınızda sizdən heç ayrılmayan (mələklər) var. Onlar, ancaq ayaqyoluna gedərkən və kişi xanımına yaxınlaşanda ayrılırlar. Onlardan utanın və onlara qarşı yaxşı hərəkət
edin.” buyurmuşdur. (Tirmizi, Ədəb, 42)
Bu rəvayətdən açıq-aşkar görünür ki, daim ehsan duyğusu içində yaşayan Peyğəmbərimiz, əslində Allahdan həya edirdi və hər dəqiqəsi ədəblə keçirdi. Müsəlmanlara da hər vaxt həyalı olmalarını
tövsiyə edirdi. Belə ki, Peyğəmbərimiz bir gün, paltarsız şəkildə açıq
bir yerdə qüsul alan birini görmüş, buna görə minbərə çıxıb:
“Allah təala çox həyalı və çox gizlidir. Buna görə, həya və örtünməyi sevir. Sizdən bir qüsul alanda örtünsün.” buyurmuşdur. (Əbu
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Davud, Hammam, 1) İslamın, insanları çatdırmaq istədiyi ruhi səviyyə,
onların hər an ehsan duyğusu ilə dolu olmalarıdır. Gizlincə və açıqda
Allahdan həya etmək də bu duyğunun bir nəticəsidir. Allah təalanın
onu hər dəqiqə gördüyünü bilən insan, həyalı və ədəbli yaşayar.
Diqqətli olduğu üçün də, səhv bir hərəkəti olmaz. Bu, həyanın ən
yüksək nöqtəsidir.

Utanma hissi, ilk insandan bu yana mövcuddur. İlk peyğəmbərlərdən etibarən bu hissin əhəmiyyəti üzərində durulmuş, haqqındakı ilahi əmr heç dəyişməmişdir. Bu həqiqəti, Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz belə ifadə etmişdir:
“İlk peyğəmbərlərdən bu yana xalqın yaddaşında qalmış bir söz
var: “Həya etməyəndən sonra, istədiyini elə!” (Buxari, Ənbiya, 54;
Ədəb, 78 )

Nəsildən nəsilə ötürülərək gələn bu hikmət, utanma hissinin insanı pisliklərdən uzaq-laşdırdığını açıq-aydın göstərir. Belə olduqda,
Allahdan və insanlardan utanan insan, nəfsi-nin istədiyi hər hərəkəti
edə bilməz. Utanma duyğusu olmayan insanın önündə isə heç bir
maneyə yoxdur. Dolayısıyla, belə bir adam hər cür eybəcərliyi asanlıqla edə bilər.
Ancaq, insan nə edirsə-etsin, bir gün bunların hesabını mütləq
verəcək. Buna görə, etdiyi hər iş haqqında yaxşı fikirləşməlidir.
Əgər bu iş Allahdan və insanlardan utandıracaq bir şey deyil, onu
rahatlıqla etməlidir. Etdiyi halda, Allahdan və insanlardan utanacaqsa
ondan qətiyyətlə imtina etməlidir. Allah Rəsulu, bu sözlərilə bizə bir
davranış ölçüsü verir. Qısaca desək, Rəsulullahın-səllallahu əleyhi
və səlləm- sünnəinə eynilə riayət etmək ən əmin və ən qısa yoldur.
Çünki, O, həya abidəsi olaraq bizim üçün misilsiz bir həyat rəhbəridir.
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C. ƏHDƏ VƏFASI
“Buyurduğumu yerinə yetirin ki,
Mən də sizinlə olan əhdə vəfa edim!”
Bəqərə, 2/40

Əhd, qeydiyyatdan keçirilmiş şifahi və ya yazılı razılıq deməkdir.
Nəzərə alınıb əməl olunmalı sözlərə və sənədlərə əhd deyilir. Əqd
sözüdə eyni mənanı daşıyır. “Vəfa” və “İfa” isə əhdə görə yerinə
yetirilməli şeyləri, tamamilə yerinə yetirməkdir.
Allah təala: “Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə, (aşağıda) adları çəkiləcək
heyvanlar müstəsna olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şübhəsiz
ki, Allah istədiyini hökm edər!” (Maidə, 5/1) buyurmuşdur. Dolayısıyla möminlər, bağladıqları bütün əqdləri icra etməlidirlər. Hər
şeydən əvvəl, iman bir əqddir. Mömin, iman edərək Allaha qarşı bir
sıra öhdəliklər götürür.Bundan başqa insan, fərdi və ictimai bir çox
əqdlər də bağlayır. Hansı qəbildən olursa-olsun, bütün əqdlərə əməl
olunma-lıdır. Çünki, dinin əsası, imanın hökmü və Allahın əmri
budur.
İctimai nizamın formalaşmasında və davam etməsində əhdə
vəfanın mühüm rolu var. Çünki, fərdlərin və cəmiyyət həyatının inkişafı qarşılıqlı münasibətlərdən, bunlar da müx-təlif razılaşma və
müqavilələrdən asılıdır. Bunlar olmadan sosial və iqtisadi həyatın
davam edib inkişaf göstərməsi mümkün deyil. Buna görə, insanların
şikayətlərinin mühüm bir his-səsi və işlərinin ləngiməsinin əsas səbəbi ümumiyyətlə əhdə vəfasızlıqdır. Bağlanılan əqdə əməl olunmasını tələb etmək qazanılmış bir haqq, onu yerinə yetirmək də qəbul
edilmiş bir vəzifədir. Verdiyi sözə əməl etməyən kəs, o biri tərəfin
haqqını ödəməmiş və öz vəzifəsini də icra etməmiş olur. Allah
təala:
“Yaxşı niyyət istisna olmaqla, yetimin malına həddi-büluğa
çatana qədər yaxın düşməyin. (Bu mala ancaq onu qorumaq, artırıb
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çoxaltmaq və yetimin öz xeyrinə istifadə etmək məqsədilə əl vurmaq
olar). Əhdə vəfa edin. Çünki (insan) əhd barəsində (qiyamət günü)
cavabdehdir. (İnsan verdiyi əhdi yerinə yetirib-yetirmədiyi haqda
sorğu-suala tutulacaqdır).” (İsra, 17/34) buyuraraq bəndələrini bu
məsələdə diqqətli olmağa çağırır. İnsanın, bu gözəl əxlaqı mənimsəməsi lehinə olacağı kimi, ona uyumamasıda öz əlehinə olacaqdır.
Əhdinə vəfasızlıq edən insanların ətraflarında etibarsızlıq, kin və
qəzəb hakim ikən, əhdlərə riayət edilən çevrələrdə arxayınlıq və
asayiş meydana gəlir, hamı bir-birinə sevgi ilə bağlanır. Allah təala
belə insanlara böyük lütflər bəxş edəcəyini belə ifadə edir:
“(Ya Peyğəmbər! Hüdeybiyyə səfəri zamanı bir ağacın altında
bey’əti-rizvanla) sənə bey’ət edənlər, şübhəsiz ki, Allaha bey’ət
etmiş olurlar. Allahın (qüdrət) əli onların əllərinin üstündədir.
Kim (bey’əti) pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar (bunun zərəri
yalnız onun özünə dəyər). Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə,
(Allah) ona böyük mükafat verər!” (Fəth, 48/10)
Peyğəmbər-səllallahu əleyhi və səlləm- Allah təalanın; “Mən,
qiyamət günü bu üç növ insanın düşməniyəm.” buyurduğunu bildirmiş, ilk olaraq da “Allah adına and içdikdən sonra sözündən dönən insan”ı demişdir. (Buxari, Büyu, 106) Digər bir hədisində, verdiyi
sözdən dönən kəsin, bu xasiyyətdən əl çəkənə qədər, münafiqlikdən
bir əlamət daşıdığını bildirmişdir. (Buxari, İman, 24) Başqa bir hədisində
də belə adamların qiyamət günü qarşılaşacaqları pis mənzərəni belə
təsvir etmişdir:
“Qiyamət günü, əhdinə vəfa göstərməyənlərin arxasında bir bayraq olacaq və o bayraq vəfasızlığı qədər yuxarı qaldırılacaq.” (Müslim,
Cihad, 15) Yəni, əhdinə vəfasızlıq edən o şəxs, məhşər camaatı içində
hamıya göstəriləcək və etdiyi haqsızlıq ölçüsündə, daha çox insanın
görməsi üşün bayrağı yuxarı çəkiləcək. Bu da onu daha çox biabır
edəcəkdir.
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İbni Abbas həzrətləri, “Kim əhdini pozsa, Allah, mütləq, onun
üstünə bir düşmən salar.” (Muvatta, Cihad, 4) deməklə sözünə sadiq
qalmayanların, Allah təala və bəndələri tərəfindən sevilməyəcəyini
və müsibətlərə məruz qalacağını bildirmişdir.
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Rəbbimiz Qurani-Kərimdə, vədinə sadiq olduğunu, verilən bir
sözün, dərgahında heç vaxt dəyişilməyəcəyini dəfələrlə bəyan edir.
Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz, əshabından birinin cənazə namazını
qıldıqdan sonra belə dua etmiş və Allah təalanı əhli-vəfa olaraq vəsf
etmişdir:
“Allahım! Filan oğlu filan Sənə əmanətdir və Sənin təminatın
altındadır. Artıq onu qəbir fitnəsindən və cəhənnəm əzabından qoru.
Sən sözündə duran və həmdə layiq olansan... ” (Əbu Davud, Cənaiz,
54-56) Duada keçən “əhlul-vəfa” ifadəsi Allah təalanın əhdinə sadiq
və hər cür təqdirə layiq olduğunu, verdiyini geri götürməyib lazım
olanı yerinə yetirdiyini, yaxşı hərəkət edənləri mükafatlandırdığını,
haqqı və haqlını daim qoruduğunu göstərir. Uca Rəbbimiz bu sifətini
bəndələrində də görmək istədiyi üçün:
“Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi xatırlayın,
(Tövratda axirüzzəman peyğəmbər barəsindəki) buyurduğumu
yerinə yetirin ki, Mən də sizinlə (sizi Cənnətə varid etmək
barəsində) olan əhdə vəfa edim. Yalnız Məndən qorxun!” (Bəqərə,
2/40) buyuraraq onlara da əhdlərini yerinə yetirmələrini əmr edir.
Allah təalanın ən kamil bəndəsi olan və Onun əmrlərinə hamıdan
daha çox bağlı olan Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz, Seyyidul-İstiğfar
adlanan məşhur duasında, bəndə ilə Allahın müqaviləsinə tez-tez
toxunaraq:
„Allahım! Mən Sənin bəndənəm. Gücüm çatan qədər əhdinə
və vədinə sədaqətli oluram!” (Buxari, Dəavat, 16) deyə bağışlanmaq
diləyərdi. O mübarək Peyğəmbər, Rəbbinə olan əhdinə sadiq qaldığı
kimi digər insanlara da verdiyi sözdən heç vaxt dönməmişdir. İbn
Abbas, Peyğəmbərimizin həyatını ən xırda təfərrüatına qədər müşahidə etmiş bir şəxs olaraq belə deyir: “Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- bir şey deyəndə, onu mütləq edərdi.” (Buxari, Şəhadət, 28)
Allah Rəsulu, həyatı boyu şəriklərinə, ticarət münasibətləri
olan müxatəblərinə və di-gər insanlara qarşı olduqca dürüst hərəkət
etmişdir. Üstəlik, əhdə vəfası, peyğəmbərlikdən əvvəl də onun ən
bariz vəsfi olmuşdur. Kimə söz versə, onu nəyin bahasına olursaolsun yerinə yetirmişdir. Abdullah ibn Əbil-Hamsa -radiyallahu anh-
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belə nəql edir: “Peyğəmbərlikdən əvvəl Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-lə bir alış-veriş etdim. Ona borclu qaldım və bir az gözləsə
dərhal gedib gətirəcəyimi vəd edib getdim.Ancaq verdiyim söz
yadımdan çıxmışdı. Üç gündən sonra yadıma düşüb danışdığımız
yerə gələndə, onu orada gözləyən gördüm. Məni görəndə sadəcə:
“Ey cavan oğlan! Məni əziyyətə saldın, üç gündür səni burada
gözləyirəm.” buyurdu. (Əbu Davud, Ədəb, 82)
Həbibi Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm-in bu gözləməsi,
borcunu ala bilmək üçün deyil, verdiyi sözə sədaqətindən irəli
gəlirdi. Onun vəfası elə zirvəyə gəlib çatmışdı ki, düşmənləri belə
bu mərhəmətdən istifadə etmişdilər. Huzeyfə -radiyallahu anh- belə
nəql edir:
“Atam Huseyl ilə birlikdə yola çıxmışdıq. Qureyş kafirləri bizi
tutdular və:
-Siz, mütləq Məhəmmədin cərgəsinə daxil olmaq istəyirsiniz,
dedilər. Biz də:
-Xeyr, Mədinəyə buna görə deyil, başqa bir iş üçün gedirik,
dedik.
Bundan sonra bizdən, Peyğəmbərimizin cərgəsində olmayıb,
onunla birlikdə döyüş-məyəcəyimizə dair Allah adına söz aldılar.
Mədinəyə gəlib vəziyyəti Rəsulullaha bildirəndə Aləmlərin Sultanı
Peyğəmbərimiz:
“-Yaxşı, gedin.Biz, sizin verdiyiniz sözü tutar, onlara qarşı da
Allahdan kömək di-ləyərik!” buyurdu. Mənim Bədr müharibəsində
iştirak etməməyimin səbəbi budur.” (Müs-lim, Cihad, 98)
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Verilən sözdən dönməyin müsəlmanlara yaraşmayacağını
göstərən başqa bir misal da Hudeybiyə Barışığı əsnasında yaşanmışdır.
Hudeybiyə Barışığının şərtlərindən biri, Məkkədən Mədinəyə gəlib
sığınacaq tapanların geri qaytarılması idi. Müqavilə imzalananda
Qureyş təmsilçisi Suheyl ibn Amrın oğlu Əbu Cəndəl, ayaqlarındakı
zəncirləri sürüyərək yavaş-yavaş Peyğəmbərimizin yanına gəldi.
Əbu Cəndəl (r.a) müsəlman olduğu üçün, müşriklər ona çox işgəncə

Gözəl Əxlaq
vermişdilər. Bir fürsətdən istifadə edib müsəlmanların yanına qaçmışdı. Suheyl, müqaviləyə görə ilk geri verilməli olan şəxsin oğlu
olduğunu dedi və əlindəki dəyənəklə Əbu Cəndəlin üzünə vurdu.
Baş verənləri hüznlə izləyən Rəhmət Peyğəmbəri, Əbu Cəndəlin
müqavilədən kənar olmasını, onu Peyğəmbərimizə bağışlamasını
Suheyldən xahiş etdi. Ancaq, daşqəlbli müşrik buna yaxın durmadı.
Əbu Cəndəl də (r.a) müşriklərə təhvil veriləndə fəryad edərək müsəlmanlara yalvarır və kömək istəyirdi. Müsəlmanlar onun bu halına
dözməyib ağlamağa başladılar. AllahRəsulu Əbu Cəndəli təsəlli
edib:
“Ey Əbu Cəndəl! Bir az da səbir et, döz!Allah təaladan bunun
mükafatını dilə! Heç şübhəsiz, Uca Allah sən və yanında olan zəif,
kimsəsiz müsəlmanlar üçün bir genişlik, rahatlıq və çıxış yolu yaradacaq. Biz bu qövmlə bir sülh müqaviləsi bağlamış və bu yolda
onlara Allahın əhdilə söz vermişik. Onlar da bizə Allahın əhdilə söz
verdilər. Sözümüzə vəfasızlıq edə bilmərik. Çünki, verdiyimiz sözün
üstündə durmamaq bizə yaraşmaz!” buyurdu. (İbni Hənbəl, IV, 325; İbni
Hişam, III, 367)49

Əbu Cəndəlin yaşadığı bu kədərli hadisə, çox keçmədən Əbu
Basirin də başına gəldi. Müşriklər onu da istədilər. O da yolda gedəndə onu aparan iki kişidən birini- Huneysi öldürdü, o birini əlindən
qaçırtdı. Əbu Basir Huneysin paltarı, əşyası və qılıncını götürdü,
Allah Rəsuluna gətirdi:
-Ya Rəsulullah! Bunların beşdə birini ayır, özün üçün götür,
dedi. Peyğəmbərimiz:
-“Mən bunlardan beşdə birini götürsəm, onlarla bağladığım
müqaviləyə əməl etməmiş olaram. Ancaq, sənin hərəkətin də,
49. Daha sonra mərhəmət ümmanı Peyğəmbərimiz Suheylə:
-Gəl, sən onu mənə bağışla!-deyərək istəyini təkrarladı. Ancaq, Suheyl heç bir təklif qəbul
etmirdi. Peyğəmbərimiz səllallahu əleyhi və səlləm :
-Elə isə onu mənim üçün himayənə götür!-deyə xahiş etdi.Suheyl bunuda qəbul etmədi.
Onun bu qədər təkid etdiyini görən Mikrəz ilə Huveytip:
-Ey Məhəmməd!Sənin xətrinə, onu biz himayəmizə götürürük və qoymarıq ona işgəncə etsinlər,
dedilər. (Vaqidi, II, 608; Bəlazuri, I, 220) Rəsulullah səllallahu əleyhi və səlləm, beləliklə bir az
rahat olub geri qayıtdı.
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öldürdüyün adamın əşyası da, aiddir.” buyurdu. (Vaqidi, II, 626-627)
Heybər müharibəsi əsnasında, Yəsar adlı çobanın başından
keçən bu hadisə diqqətə layiqdir. Nəql edildiyinə görə, yəhudilərin
hörmətli şəxslərindən birinin qoyunlarını güdərək çörək pulu
qazanan Yəsar, Xeybər Qəzvəsinin cərəyan etdiyi günlərdə qala
içində adını çox eşitdiyi Allah Rəsulu ilə görüşməyi çox istəmiş və
bir səhər vaxtı qaladan çıxıb qoyunlarını güdərkən ona rast gəlmişdi.
Peyğəmbərimizlə qısa bir söhbətdən sonra Yəsar islamı qəbul etdi.
Allah Rəsulu da onun adını Əsləm olaraq dəyişdirdi. Daha sonra
çoban, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-dən əlindəki
qoyunlar nə edəcəyini soruşdu. O da:
“-Onları geri göndər və qovala! Şübhən olmasın ki, hamsı da
sahiblərinə geri qayı-dacaq.” buyurdu. Əsləm bir ovuc daş götürüb
qoyunlara tərəf atdı və; “Sahibinizə qayıdın! Vallah, bundan sonra əbədiyyən sizinlə bir yerdə olmayacağam.” dedi. Qoyunlar,
sanki onları sövq edən biri varmış kimi qalaya girdilər. Çoban da
müsəlmanlarla birlikdə vuruşmaq üçün qalaya doğru getdi.50 (İbni
Hişam, III, 397-398; İbni Həcər, əl-İsabə, I, 38-39)

Burada, Nəbiyyi Əkrəm Peyğəmbərimiz, qoyunları qənimət
kimi mənimsəmək yerinə, sürünü geri göndərərək çobanın,
sahibinə verdiyi sözə sadiq qalmasına imkan yaratmışdır. Hadisınin
müharibənin uzandığı və müsəlmanlar arasında ərzaq çatışmazlığının
olduğu bir vaxta təsadüf etməyi, Peyğəmbərimizin nümayiş etdirdiyi
əhdə vəfanın anlamını daha da dərinləşdirir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in bu həssaslığını müşahidə edən və öz həyatlarında yaşayan əshabi-kiram da onun əhdini
yerinə yetirmək xüsusunda çox həssas davranmış və onun gözəl
əxlaqından ən böyük paylarını almışlar. Cabir (r.a) belə nəql edir:
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50. Yeni müsəlman olmuş Əsləm, bir müddət sonra şəhid oldu və Rəsulullahın yanına gətirildi.
Allah Rəsuli bir neçə səhabəsilə birlikdə ona tərəf gedirdi ki, birdən üzünü başqa tərəfə çevirdi.
Səbəbini soruşanda: “İndi huril-eyndən iki zövcəsi yanındadır.” buyurdu. Bu mübarək səhabəni
əshabı kiram öz aralarında “Heç namaz qılmadan cənnətə girən kimdir?”deyə tapmaca kimi birbirlərindən soruşurdular.

Gözəl Əxlaq
“Bir gün Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə:
-Əgər Bəhreyndən zəkat mal gəlsə, sənə bu qədər doldurub
verərəm, buyurdu. Ancaq Peyğəmbərimiz vəfat edənə qədər Bəhreyndən mal gəlmədi. Daha sonra mal gələndə Əbu Bəkr (r.a)
-Allah Rəsulunun birinə vədi və ya borcu varsa bizə müraciət
etsin, deyə elan etdi. Buna görə, mən də gedib “Peyğəmbərimiz
mənə belə demişdi.”-dedim. Əbu Bəkr əlini qənimət malına salıb bir
ovuc götürdü. Bunları sayanda 500 (dinar) olduğunu gördüm. Onda
Əbu Bəkr mənə, “İki qatını da götür!”-dedi. (Buxari, Kəfalət, 3)
Allah təalanın xoşuna gələcək və ilahi kəlamla ifadə ediləcək
qədər səmimi bir əhdə vəfa örnəyini də Ənəs (r.a) belə nəql edir:
“Əmim Ənəs ibn Nadr Bədir müharibəsində iştirak etməmişdi.
Bu ona çox əziyyət ve- rirdi:
-Ey Allahın Rəsulu! Müşriklərlə etdiyin ilk müharibədə ola bilmədim. Əgər Allah təala müşriklərlə aparılacaq bir müharibədə iştirak
etməyimə icazə versə, nələr edəcəyimi əlbəttə görəcək, dedi. Uhud
müharibəsində iştirak etdi. Müsəlmanların cərgələrinin dağıldı-ğını
gördükdə, yoldaşları haqqında, “Rəbbim, bunların hərəkətinə görə
səndən üzr istəyirəm,” müşriklər haqqında da” Bunların etdiklərindən
də uzaq olduğumu bildirirəm.” -deyib irəlilədi. Səd ibn Muazı gördü
və:
-Ey Səd! Mənim istəyim cənnətdir. Kəbənin Rəbbinə and olsun
ki, Uhudun ətəklə-rindən bəri elə hey o cənnətin ətirini duyuram,
dedi.Səd sonralar bunu danışanda, “Mən onun etdiyini edə bilmədim,
ya Rəsulullah!”-demişdi.
Əmimi şəhid edilmiş halda tapdıq. Bədənində səksəndən çox
qılınc, nizə və ox yarası vardı. Müşriklər bədən üzvlərini kəsib ipdən
keçirərək boyunlarına asmışdılar. Buna görə heç kim onu tanımadı.
Yalnız bacısı onu barmaq uclarından tanıdı. Bu ayə əmim və onun
kimilər haqqında nazil oldu:
“Möminlər içərisində elələri də vardır ki, Allaha etdikləri
əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi (bu yolda) şəhid olmuş,
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kimisi də (şəhid olmasını) gözləyir. Onlar (verdikləri sözü) əsla
dəyişməzlər ki,” (Əzhab, 33/23), (Buxari, Cihad, 12)
Göründüyü kimi əshabı kiram Allah və Rəsuluna verdikləri
sözlərə olduqca həssaslıq-la yanaşmışlar və nəyin bahasına olursaolsun əhdlərini yerinə yetirməyə çalışmışlar. Buna gücü çat-mayanlar
isə “Heç olmasa yolunda ölərəm,” sözünü təsdiq edən davranışlar
nümayiş etdirmişlər. Bəra ibn Mərur (r.a) bunlardan biridir. Akabə
Beyətində on iki təmsilçidən biri kimi iştirak edən Həzrət Bəra, həcc
mövsümündə Məkkəyə gələcəyini Peyğəmbərimizə vəd etmişdi.
Ancaq həcc mövsümü gəlmədən ölüm yatağına düşdü. Bu vəziyyətdə
ailəsinə:
-Allah Rəsuluna olan vədimə görə məni Kəbəyə tərəf çevirin.
Çünki, mən ona gəlməyi vəd vermişdim, dedi və beləliklə həm həyatda, həm də öləndən sonra Kəbəyə tərəf çevrilənlərin birincisi
oldu. Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz Mədinəyə gələndə əshabıyla
birlikdə Bəra ibn Mərurun qəbrinə getdi. İnsanları cərgəyə düzüb
cənazə namazı qıldırdı. “Allahım onu bağışla! Ona rəhmət et və ondan razı ol!” deyə dua etdi. (İbni Abdil-bər, I, 153; İbni Səd, III, 619-620)
İslam əxlaqının ən mühim əsaslarından olan əhdə vəfa ən gözəl
şəklilə Fəxri Aləm Peyğəmbərimizin şəxsiyyətində, hərəkətlərində və
sözlərində təcəssüm etmişdir. Aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərimizin
bu gözəl əxlaqından bərk-bərk yapışmaq, bütün bəşəriyyətin rahatlığı
və asayişini təmin etmək yolunda atılmış ən vacib addım olacaqdır.
Dünya və axi-rət xoşbəxtliyi bu prinsiplərdən aslıdır.
D. QƏNAYƏTCİLLİYİ
Ruzi maksuma qənaətdir məalı hikmətin
Gah hırsı növ şikar ilə şikar əldən gedər.51
Ziya Paşa.
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51. Allah təalanın “xeyri kəsir” olaraq vəsf etdiyi hikmətin əsas mənası verilən ruziyə qənaət
göstərməkdir. Elə vaxt olar ki, insan yeni bir ov ovlamaq hərisliyi ilə əlindəki ovu qaçırar.

Gözəl Əxlaq
Qənaətçil olmaq, əlində olanla kifayətlənməkdir. Aza qane olmaq,
ehtiyacları minimum ölçüdə təmin edə biləcək maddi imkanlara razı
olmaq, başqalarının əlindəkilərə göz dikməmək və çox qazanmaq
həvəsindən xilas olmaq, qənaətçilliyin insanda təzahürləridir.
İnsanları yaratan Allah təala, onların ruzilərinin zəmanətçisidir.
“Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah onların (ata belindəki, ana bətnindəki
və ya dünyadakı) sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq (ölüb
dəfn ediləcək) yerlərini də bilir. (Bunların) hamısı açıq-aşkar
kitabdadır (lövhi-məhfuzdadır).” (Hud, 11/6) buyuraraq, bəndələrinin
bu barədə narahat olmamalarını istəmişdir. Ancaq, bir çox hikmət
səbəbilə ruzini, bəndələri arasında müxtəlif şəkildə bölmüş, kiməsə
az, kiməsə çox vermiş-dir. Qənaətçilik də burada özünü göstərir.
Kimə az verilibsə buna razı olacaq, mal-mülk çoxluğuna tamah
göstərib haqqsız qazanc yolları axtarmayacaq, varlı da xəsislik və
acgöz-lükdən uzaq olub malının haqqını verəcəkdir.
Qənaət etmək, sadəcə kasıblara məxsus bir xislət deyil. Bu xasiyyətə varlıların kasıb-lardan çox ehtiyacı var. Çünki, mal-mülk çoxaldıqca onun sevgisi ilə hərislik və tamahda artır. İnsan, bütün yaxın
adamlarına çatacaq qədər mal əldə etsə belə buna qane olmayıb daha
çox qazanmağa və mal-mülk yığmağa çalışar. Bu hərislik, sahib
olduğu zənginliyi onun gözündə az göstərir və beləliklə, malından
haqqı ilə istifadə etməsinə mane olar. Yunus Əmrə belə deyir:
Kəm tamahlıq eyləmə
Ağlın sənə yar isə!
İstər varlı, istər kasıb, qənaətçil olmağı bacarmırsa dünyanın
cazibəsinə aldanar, axirət hazırlığını unudar və iki cahanda da ziyana
uğrayanlardan olar. Mövlana (q.s) bu adamlara belə nəsihət verir:
“Ruzilər dənizini bir səhəngə töksən, nə qədər götürər? Ancaq
bir günlük qismət, bir günlük su... Hərislərin, dünyanı çox sevənlərin
göz səhəngləri heç vaxt dolmaz. Sədəf, qənaətcil olmasa içində inci
əmələ gəlməz.” ( Məsnəvi, beyt, 20-21)
Səhənginin daşdığının fərqinə varmadan daha çox su götürmək

313
N

Üsveyi-Həsənə 1
istəyən kəs, həm yaradılış məqsədini unudar, həm də səhv yollara
düşüb özünü məhv edər.Allah təala, “Mən cinləri və insanları yalnız
Mənə ibadət etmək üçün yaratdım! Mən onlardan ruzi istəmirəm.
Mən onlardan Məni (ehtiyacı olan bəndələrimi) yedirtmələrini də
istəmirəm! Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz
olan da Allahdır!” (Zariyat, 51/56-58) buyurmaqla bu hərəkətin səhv
olduğunu bildirir. Buna görə Peyğəmbərimiz İslam əxlaqının ən
vacib prinsiplərindən olan qənaətçiliyi tərif və təşviq etmişdir. Bir
nəfərin nə qədər malı-mülkü olursa-olsun, həqiqi zənginliyin qənaət
olduğunu bildirmiş (Buxari, Riqaq, 15), nəfsindən əmin, bədəni sağlam
və gündəlik yeməyi olan kimsəyə dünyanın bütün yaxşılıqlarının
bəxş edildiyini xəbər vermişdir. (Tirmizi, Zöhd, 34) Bir digər rəvayətdə
də Peyğəmbərimiz belə buyurur:
“Müsəlman olub, lazımı qədər ruzisi olan və Allahın, əlindəki
nemətə qarşı qənaətkar etdiyi kəs, şübhəsiz xilas olmuşdur.” (Müslim,
Zəkat, 125)

Sevgili Peyğəmbərimiz, qənaət etməyi şükürün ən üstün dərəcəsi kimi görmüş və qənaətcil olanların insanlar arasında ən çox şükür
edənlərdən sayılacaqlarını bəyan etmişdir. (İbn Macə, Zöhd, 24) Bir
başqa hədisi şərifində də şükür və səbir əhlinin vəsfləri haqqında
bunu demişdir:
“Dindarlıqda özündən üstün olana baxıb ona tabe olmaq, dünyalıqda isə özündə aşağı olana baxıb, Allahın verdiyi üstünlüyə həmd
etmək. Belə edənləri Allah, şükür edən və səbir edən olaraq yazar.
Kim də dindarlıqda özündən aşağı, dünyalıqda isə özündən üstün
olana baxıb əldə edə bilmədiyi üçün kədərlənsə, Allah onu şükür və
səbir edən olaraq yazmaz.” (Tirmizi, Qiyamət, 58)
Digər tərəfdən, sahib olduğumuz malların hesabını verməli olduğumuzuda heç vaxt unutmamalıyıq. Allah təala, bəndələrinə lütf
edib verdiyi hər nemətin harada və necə sərf edildiyini soruşacaq.
Buna görə də, mal-mülkün çoxluğu məsuliyyətin ağırlığını da özü
ilə gətirir. Bu məsələdə ən gözəl ölçünü bu hədisdə görürük:
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sənin üçün daha xeyirlidir. Əgər verməyib özundə saxlasan, bu sənin
üçün ziyandır. Ehtiyacın olduğu qədər mala sahib olduğun üçün
Allah səni hesaba çəkməz...” (Müslim, Zəkat, 97)
İnsanlar, almağın daha xeyirli olduğunu zənn edirlər. Halbuki,
vermək daha xeyirli və daha üstündür. Əslində, vermək qənaətcil
olmaqdan irəli gəlir. Qənaətin nə olduğunu bilməyən bir insan, dünyaya sahib olsa da, heç kimə bir çöp belə vermək istəməz. Belə bir
şeyi heç ağlına da gətirməz. Çünki, buna görə ruh və qəlbi tərbiyə etmək lazımdır. Mövlana, qənaətin heç kimə zərər vermədiyini, Allahın lütfünün hər canlıya çatacaq qədər bol olduğunu və bəndələrinin
üzərinə leysan kimi yağdığını necə də gözəl ifadə edir:
“Qənaət etməklə heç kim canından olmadı. Acgözlük ilə də heç
kim sultan olmadı. Allah çörəyi donuzlardan, itlərdən belə əsirgəmir.
Bu bulud və yağış insanların qazancı deyil. Necə ki, sən ruziyə
vurğun, ruzini axtaran bir aşiqsənsə ruzi də sənə aşiqdir. Sən ruzinin
dalınca qaçmazsan da o sənin qapına gələr. Ancaq, sən onun dalınca
qaçsan, başına bəla olar, sənə əzab verər.” (Məsnəvi,Beyt, 2398-2401)
Allah təala bəndələrinin qənaətcil olmalarını istədiyi üçün,
verdiyinə razı olmayıb başqalarından nələrsə istəyən kəsləri sevmir. Ehtiyacıyla əlaqədar Allahdan deyil, bəndələrdən nəsə istəyən
adam, fəqirliyini daha da artırmış olur.İffətli olub Allaha yalvaran
isə zənginliyin mənbəyini tapmışdır. Belə ki, Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- belə buyurur:
“Dilənməkdən qorxanları Allah iffətli edər. Camaata qarşı gözütox olmaq istəyənləri də Allah, insanlara möhtac olmaqdan xilas
edər.” (Buxari, Zəkat,18) Hakim ibn Hizam (r.a) belə nəql edir:
“Bir gün Rəsulullahdan -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə (qənimət mallarından bir qədər verməsini) istədim, verdi. Bir də istədim,
yenə verdi. Yenidən istədim, yenə verdi. Sonra belə buyurdu:
-Ey Hakim! Bu mal, həqiqətən də cəzb edicidir. Kim onu hərislik
göstərmədən əldə etsə, o mala onun üçün bərəkət verilər. Kim də
onu acgözlüklə əldə etsə, o malın bərəkəti olmaz. Belələri nə qədər
yesə də heç cür doymayan adama oxşayır. Verən əl, alan əldən daha
xeyirlidir.” bundan sonra mən:
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-Ey Allahın Rəsulu! Səni haqq dinlə göndərən Allaha and içirəm
ki, həyatda olduğum müddətdə səndən başqa heç kimdən bir şey
qəbul etməyəcəm, dedim.”
Bir gün gəldi, Həzrət Əbu Bəkr qənimət malından bir hissə
vermək üçün Hakimi çağırdı. Lakin Hakim onu almaqdan çəkindi.
Sonra Həzrət Ömər ona bir şeylər vermək üçün dəvət etdi. Hakim
yenə qəbul etmədi. Buna görə Həzrət Ömər:
-Ey müsəlmanlar! Sizi Hakimə şahid edirəm. Mən ona bu qənimətdən Allahın onun üçün ayırdığı hissəni verirəm, ancaq almaq
istəmir, dedi.
Beləliklə Hakim, Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfatından sonra, ölənə qədər heç kimdən bir şey qəbul etmədi. (Buxari,
Vəsaya,9)

Qənaət edən əziz olar. Qənaət, sahibinə elə bir izzət bəxş edər
ki, onun ürəyinə heç bir dünyalıq sevgi girə bilməz. Tamahkar adam
ən xırda bir mənfəət uğruna başını verdiyi halda, qənaətcil kasıb,
qızılla dolu bir xəzinə tapsa da, şərəfinə görə üzünü çevirib baxmaz.
Acgözlüyü və tamahkarlığı səbəbiylə hər harama əl uzadan, onu əldə
etməyə çalışan varlıqlı kimsələrə “dilənçi” deyilir. Qənaətcil olmaq
və dilənçilikdən xilas olmağın həll yolunu üçün Rəsuli Əkrəm
Peyğəmbərimiz, bizə göstərir:
“İçinizdən biri, mal və yaradılış baxımından özündən üstün olan
birini görsə, dərhal nəzərini özündən aşağı olana çevirsin.” (Buxari,
Riqaq, 30) Bu davranış, Allahın bizə verdiyi nemətini kiçik görərək
qəmlənməmək üçün ən təsirli çarədir. Çünki, hüzn və bədbəxtliyin
başlıca səbəblərindən biri də qənaətsizlikdir.
Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz hər məsələdə olduğu kimi qənaət
mövzusunda da bizim üçün ən gözəl nümunədir. O əlinə keçən çox
sayda malları vaxt itirmədən başqalarına vermiş, özü üçün ehtiyacı
olandan çox saxlamamışdır. Buna görə də tez-tez, “Allahım!
Məhəmməd ailəsinin ruzisini ehtiyacı olduğu qədər ver.”-deyə dua
edərdi. (Müslim, Zəkat, 126)
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bəzən heç kimdən bir şey istəməməklə bağlı əshabından söz də
alardı. Səvban (r.a) belə nəql edir, “Bir dəfə Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- :
“Kim mənə camaatdan heç nə istəməyəcəyinə aid söz verərsə,
mən də ona cənnət üçün zəmanət verərəm.” -buyurdu. Bundan sonra:
“-Mən söz verirəm, dedim.”
Hədisi rəvayət edən səhabə HəzrətSəvbanın bu hadisədən sonra
həyatı boyu heç kimdən heç nə istəmədiyi bildirilir. (Əbu Davut, Zəkat,27) Şeyxülislam Yəhya Əfəndi, quru çörəklə qane olmaqdan
başqa bir nemətin, insanlara möhtac olmamaqda başqa bir rahatlığın
olmadığını necə də gözəl ifadə edir:
Nan-ı xüşk ilə qənaət kimi bir nemətmi var
Künc-i istiğna kimi bir kuşeyi rahatmı var!
Qənaətcillik, qəlbə aid bir xislatdır. Qənaətcil olmaq, kiminsə ac
qalmağına və ya işlə-məkdən imtina etməsinə səbəb olmadığı kimi
haqqı çatan şeyləri almağına da mane deyil. Peyğəmbərimiz bununla
bağlı ən gözəl ölçünü qoymuşdur. Ömər (r.a) belə deyir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- hərdən bir mənə qazilik
hədiyyəsi verərdi. Mən də ona:
-Bunu məndən daha kasıb birinə versəniz, olarmı, deyərdim.
Allah Rəsulu cavab olaraq:
-Sən bunu götür. Göz dikmədiyin və heç istəmədiyin halda sənə
veriləni al. Özünçün işlət, istəsən sədəqə ver. Ancaq, belə olmayan
bir şeyin dalınca düşmə!” tövsiyəsini verdi. (Buxari, Zəkat, 51)
Eyni həyat şəraitinə iki fərqli baxışı bizə göstərən bu hədisi-şərif
də diqqətə layiqdir:
“...Həzrət İbrahim oğlu İsmayıla baş çəkmək üçün Məkkəyə
gəldi. Ancaq onu evdə tapmadı.Gəlinindən soruşdu:
-İsmayıl haradadır?Gəlini:
-Ruzimizi qazanmaq üçün ov ovlamağa getdi. İbrahim (ə.s) necə
yaşadıqlarını soruşdu.O:
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-Vəziyyətimiz çox pisdir. Çox yoxsulluq çəkirik-deyə hallarından
şikayət etdi. Həzrət İbrahim də :
-Həyat yoldaşın gələndə ona məndən salam de, ona xatırlat
ki, qapısının eşiyini də dəyişdirsin, dedi. İsmayıl evə gələndə nəsə
olduğunu başa düşdü və xanımından soruşdu:
-Mən olmayanda evə kimsə gəlib? Xanımı: cavab verdim.
-Bəli, yaşlı bir adam gəldi, səni soruşdu, mən də cavab verdim.
Necə yaşadığımızı öyrənmək istədi. Mən də çox yoxsulluq çəkdiyimizi ona dedim. Həzrət İsmayıl:
-Yaxşı, bəs sənə nəsə tövsiyə etdi? -deyə soruşdu.Xanım:
-Bəli, sənə salam söylədi və dedi ki, qapısının eşiyini dəyişdirsin,
-dedi. İsmayıl:
-O gələn mənim atamdır. Mənə, səndən boşanmağı əmr edib.
İndi ailənin yanına qayıt, -dedi.
O qadını boşayıb Cürhümlülərdən bir xanımla evləndi.
Allahın istədiyi qədər bir vaxt keçdikdən sonra İbrahim yenidən
oğlunun evinə gəldi. Yenə İsmayılı görmədi. Harada olduğunu
soruşdu.
Xanım:
- Ruzimizin dalınca getdi, -dedi. İbrahim (ə.s) :
- Dolanışığınız necədir, -deyə soruşdu. Xanım:
- Vəziyyətimiz çox yaxşıdır. Rahatlıq və bolluq içindəyik,deyərək Allaha həmd səna etdi. Söhbətə belə davam etdi:
- Nə yeyirsiniz?
- Ət yeyirik.
- Nə içirsiniz?
- Su.
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- Yoldaşın evə gələndə salamımı çatdır və ona de ki, qapısının
eşiyinə yaxşı baxsın, -dedi. İsmayıl (ə.s) evə qayıdanda:
- Evə gələn olubmu, -deyə soruşdu. Xanım
- Bəli, gözəl üzlü yaşlı bir adam gəlmişdi, səni soruşdu. Necə
yaşadığımızı öyrənmək istədi, mən də çox yaxşı yaşadığımızı söylədim, -dedi. İsmayıl:
-Sənə bir şey tövsiyə etdimi? -deyə soruşdu. O da cavab verdi:
-Bəli, sənə salam dedi və qapının eşiyinə yaxşı baxmağınıbuyurdu.
İsmayıl (ə.s):
- O mənim atamdır. Evin eşiyi də sənsən Atam səninlə yaxşı, xoş
rəftar etməyimi əmr edib, -dedi.” (Buxari, Ənbiya, 9)
İbrahim (ə.s) Həzrət İsmayılın ilk xanımının qənaətsizliyinə işarə
etmiş və ailə həyatının davam etməsi, səadət və salamata çatmaları
üçün fərdlərin hər tərəfli gözəl əxlaq sahibi olmalarının vacibliyinə
diqqət çəkmişdi. Buna xələl gətirə biləcək fikir və davranışlardan
qaçmaq lazım olduğunu demişdir.
Mövlana həzrətləri necə də gözəl deyir, “Allahın əsl bəndələrini
dəvət etdiyi qənaət ziyafətindən uzaq olan kəs, padşah da olsa dilənçi
kimi acgözdür. Sən, Allahın verdiklərinə razı olmadıqca, rahat olmaq,
xilas olmaq ümidilə hara qaçsan, orada qarşına bir müsibət çıxar, bir
bəla gəlib sənə çatar.” (Məsnəvi, beyt, 588-590)
Qənaət, dünya malı səbəbiylə gələ biləcək bir çox bəla və müsibətlərdən sahibini qoruyar. İmanına və mənəviyyatına güc verərək mətanətini artırar, zəlalətdən qoruyaraq düz yolda qalmasını
asanlaşdırar. Ona Allahı və Onun bəndələrini daha çox sevmə və
köməklərinə gəlmə kimi bir kamillik qazandırar. Rəsuli-Əkrəm
Peyğəmbərimizin bu xislətə malik olan bir cavandan çox xoşu
gəlmiş və onu təltif etmişdir. Əsri-səadətdə baş verən bu hadisə
qısaca belədir:
Peyğəmbərimizi ziyarət etməyə gələn Bəni Tucib heyəti vətənlərinə qayıtmaq istəyəndə, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmonlara başqalarından çox bəxşiş verdi və soruşdu:
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- Sizdən bəxşiş verilməyən kimsə qaldı?
- Bəli, yaşca ən balacamızı miniklərimizə nəzarət etməsi üçün
qoymuşuq, dedilər. Allah Rəsulu:
- Onu da göndərin gəlsin! -buyurdu. Onlar da miniklərinin
yanına qayıdanda oğlana:
- Rəsulullahın yanına get və hədiyyəni al! Biz hədiyyəmizi aldıq
və onunla sağollaşdıq, dedilər. O da Peyğəmbərimizin yanına gəldi:
- Ya Rəsulullah! Mən, Əbza oğullarındanam. Bir az əvvəl sənin
yanına gələn, istəklərini yerinə yetirdiyin camaatdanam. Mənim
istəyimi də yerinə yetirərsinizmi? -deyə soruşdu. Həbibi Əkrəm:
- Sənin arzun nədir? -deyə soruşdu. Oğlan:
- Ya Rəsulullah, mənim istəyim yoldaşlarımın ki kimi deyil. Onlar islam həsrətilə gəldilər, zəkatlarını da yığıb gətirdilər. Sən, Allaha
məni məğfirəti ilə şərəfləndirməsini, mərhəmətilə rəftar etməsi və
bir də ürəyimə zənginlik verməsi üçün dua et, dedi.
Bundan sonra Sevimli Peyğəmbərimiz:
“Ey Allahım! Onu bağışla və mərhəmətinlə rəftar et! Ürəyinə
də zənginlik ver!” -deyə dua etdikdən sonra, ona da başqaları kimi
bəxşişinin verilməyini əmr etdi.
Bəni Tucib heyəti vətənlərinə qayıtdılar. Bunlardan bəzilər bir il
sonra həcc mövsümündə Minada Peyğəmbərimizlə görüşdü.
- Biz Əbza oğullarıyıq, -dedilər. Vəfalı Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
- Keçən il sizinlə birlikdə gələn cavan necədir? -deyə soruşdu.
- Ya Rəsulullah! Uca Allahın verdiyi ruziyə qarşı yəqin ki, ondan
daha qənaətcil davranan yoxdur. İnsanlar dünyanı belə aralarında
bölsələr, bu onu heç cəlb etməz, üzünü çevirib baxmaz, dedilər. Bu
sözlərə sevinclə qulaq asan Peyğəmbərimiz, Allaha həmd etdi və
onun üçün xeyir arzuladı.
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muşdu. Dünyaya əhəmiyyət verməyən və Allahın ona verdiyi ruziyə
ən çox qənaət edən, razı olan bir bəndə kimi yaşamışdır. Peyğəmbərimizin vəfat etməsindən sonra Yəmən xalqının İslamdan üz çevirdikləri bir vaxtda, onlara Allahı və İslamı xatırlatmış; onun sayəsində qövmündən bir nəfər belə İslamdan üz çevirməmişdir. Daha
sonra Əbu Bəkr (r.a) bu gənc haqqında öyrənmiş və o ərazidəki
valisinə bir məktub yazaraq bu oğlana qarşı xoş rəftar olmağını
tövsiyə etmişdir. Radıyallahu anhum. (İbn Qayyım, III, 54-55; İbn Səd, I, 323)
Qənaətcillik, güclü iman və Allah təalaya sonsuz güvənin
təzahürüdür. Bu xüsusiy-yətinə görə də Uca Rəbbimiz tərəfindən
sevilən və mədh edilən bir xislət olmuşdur.
Nəticə olaraq qənaət, əlindəkinə razı olmaq, başqasının malına
tamah etməməkdir. Çünki, həris insanlar əllərindəkini də itirdiklərini
başa düşmürlər. Məcəllənin bu maddəsi mövzunu konkret məğzini
verməkdədir:
“Kim bir şeyi vaxtından əvvəl tələsərək edərsə məhrumiyyətə
düçar olar.”

E. TƏVƏKKÜLÜ
Sən Haqqa təvəkkül et
Təslim ol da rahat tap
Hər işinə razı ol
Mövla görəlim neylər
Neyləsə gözəl eylər!
İbrahim Haqqı Ərzurumi

Allaha sağlam bir şəkildə iman etmə və güvənmənin təzahürü
olan digər bir əxlaqi kefiyyət də təvəkküldür. Təvəkkül, bir möminin
edəcəyi işlərdə zahiri səbəblərə görə lazımı tədbirləri aldıqdan və
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əlindən gələn səyi göstərdikdən sonra, ürəyini bunlara deyil Allaha
bağlaması və Ona güvənib təslim olması mənasına gəlir.
Təvəkkül; qətiyyən, işləməyi və səbəblərdən yapışmağı buraxıb
“Allaha güvənirəm”, deyib tənbəllik etmək deyil. Belə ki, bir adam
“Heyvanımı bağlayıb yoxsa bağlamadan Allaha təvəkkül edim?”
-deyə soruşanda, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ona, “Əvvəlcə bağla, sonra təvəkkül et!”-buyurmuşdur. (Tirmizi, Qiyamət, 60)
Təvəkkül bir işin başlanğıcı ilə yox sonu ilə əlaqədardır. Duanın
iki fərqli tərzi var: Əməli və sözlü dua. İnsanın, istədiyi şeylərin
həyata keçirməsi üçün lazım olanları etməsi əməli dua, üzərinə düşəni
yerinə yetirdikdən sonra Rəbbindən istəməsi isə sözlü duadır. Əməli
və sözlü duanı özündə birləşdirən təvəkkül, insanın şəxsiyyətini
və varlıq duyğusunu bir kənara qoyaraq sadəcə Allaha güvənməsi,
heçliyini və acizliyini dərk etməsi kimi ülvi hisslərin bir nəticəsidir.
Təvəkkül güc və qüvvənin Allaha aid olduğuna, hər şeyin Onun əmri
ilə meydana gəldiyinə ürəkdən inanmaqdan irəli gəlir.
Allahın gözəl adlarından biri də “İşlərini lazımı qaydada Ona
həvalə edənlərin işini yoluna qoyub, onların edə biləcəklərindən
daha yaxşı edən, ona etibar edib arxalanan, hər şeyi idarə və hakimiyyəti altında saxlayan” mənasına gələn “əl-Vəkil”dir. Kimə ki,
etibar edəcəyik, o ölümsüz, əbədi və Qadiri Mütləq olmalıdır. Güclü
olduğu zənn edilən fani və zəif varlıqlara, mala və mülkə arxalanmaq,
nəticəsində peşmanlıq olan arzalardır. Bu yolda aldananları Allah
təala güvəndikləri ilə baş-başa buraxır. Buna görə Allah təala Rəsuluna:
“(Ya Rəsulum!) Ölməz, həmişə diri olana (Allaha) bel bağla
və Onu həmd-səna ilə təqdis et (və ya Onun ne’mətlərinə şükür
edərək namaz qıl). (Allahın) Öz bəndələrinin günahlarından
xəbərdar olması (onları layiqincə cəzalandırmağa) kifayət edər.”
(Furqan, 25/58)
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“(Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla
(döyüşdən qaçıb sonra yanına qayıdanlarla) yumşaq rəftar etdin.
Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından
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dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əfv et, onlar üçün (Allahdan)
bağışlanmaq dilə, işdə onlarla məsləhətləş, qəti qərara gəldikdə
isə Allaha təvəkkül et! Həqiqətən Allah (Ona) təvəkkül edənləri
sevər! “ (Ali-İmran, 3/159) deyə əmr etmişdir. O Qadiri Mütləq,
“Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər: “(Bəli) biz
də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah Öz bəndələrindən
dilədiyinə ne’mət (peyğəmbərlik) bəxş edər. Allahın izni
olmadan biz sizə heç bir dəlil (mö’cüzə) gətirə bilmərik (buna
qüdrətimiz çatmaz). Mö’minlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!
“ (İbrahim, 14/11) buyuraraq bəndələrinin ondan başqa heç nəyə bel
bağlamamalarını istəyir.Çünki, “Və ona gözləmədiyi yerdən ruzi
verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah
Öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü (hədd,
müddət) tə’yin etmişdir. “ (Təlaq, 65/3)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Allah təalanı təvəkkül
edənləri dünyada və axirətdə qoruyacağını, onları heysabsız
və əziyyətsiz cənnətə qoyacağını bu hədisi şərifilə açıq-aydın
bildirmişdir:
“Keçmiş ümmətlər mənə göstərildi. Peyğəmbər gördüm,
yanında üç-beş nəfərdən ibarət kiçik bir qrup vardı. Peyğəmbər
gördüm, yanında bir-iki nəfər vardı. Və peyğəmbər gördüm, yanında
heç kim yox idi. Bu vaxt qarşıma bir camaat çıxdı. Elə bildim öz
ümmətimdir. Mənə, “Bunlar Musanın ümmətidir, Sən üfüqə bax!”dedilər. Baxdım, çox böyük bir qaraltı (səvadi azim) gördüm. “Bax,
bunlar sənin ümmətindir. Aralarında hesabsız və əzabsız cənnətə
girəcək yetmiş min nəfər var.” -dedilər.”
İbni Abbas (r.a) deyir ki, söz bura çatanda Peyğəmbərimiz durub
evinə getdi. Oradakı səhabələr bu yetmiş min nəfərin kimlər ola biləcəyi haqqında danışmağa başladılar. Bəzi-ləri, “Bunlar yəqin, Peyğəmbərimizin söhbətində iştirak edənlərdir,” -dedilər, bəziləri “Bunlar İslam gəldikdən sonra doğulub şirki tanımayanlardır,” -dedilər.
Başqa fikirlər də səsləndi. Onlar bu məsələ haqqında mübahisə
edərkən Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz gəlib:
- Nə barədə danışırsınız? -deyə soruşdu.
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- Hesabsız və əzabsız cənnətə girəcəklərin kimlər olduğu
haqqında danışırıq, -dedilər. Bundan sonra Nəbi -səllallahu əleyhi
və səlləm-:
- Onlar cadu etməyən, etdirməyən, uğursuzluğa inanmayan və
Rəbblərinə təvəkkül edənlərdir, -buyurdu. Uqqaşə ibn Mihsan yerindən durdu və:
- Mənim də onlardan olmağım üçün Allaha dua et, ya Rəsulullah,
-dedi. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- də:
- Sən onlardansan! -buyurdu. Sonra bir başqa səhabə də qalxdı
və:
- Mənim də onlardan olmağım üçün dua et, ya Rəsulullah, -dedi.
Bu dəfə Peyğəm-bərimiz:
- Uqqaşə səndən əvvəl davrandı, -buyurdu. (Müslim, İman, 374)
Bu hədisi şəriflə, çətin vaxtlarında məşru olmayan səbəblərə
təvəssül etməyib, bila-vasitə Allaha təvəkkül edənlərə müjdə verilir.
Şair Baki, bu dəyərsiz dünya üçün sadə in-sanlara baş əyməyib
Allaha təvəkkül etmənin zəruriliyi, insanın ürəyinin ancaq bu sayədə
rahatlığa qovuşacağını belə dilə gətirir:
Baş əymərik ədaniyə dünyayi dun üçün
Allahadır təvəkkülümüz, etimadımız
Allaha təvəkkül edənin yavəri Haqqdır
Naşad könül bir gün gəlib şad olacaqdır.
Həyatında təvəkkülü vərdiş halına gətirən Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in dilindən bu dua heç əskik olmazdı:
“Allahım! Sənə təslim oldum, Sənə inandım, Sənə təvəkkül etdim.
Üzümü, ürəyimi Sənə çevirdim, Sənin köməyinlə düşmənlərlə mübarizə etdim. Allahım! Məni azdırmandan yenə Sənə, Sənin böyüklüyünə sığınıram. Səndən başqa ilah yoxdur. Heç vaxt ölməyəcək, diri
yalnız Sənsən, Cinlər və insanlar isə ölümlüdür!” (Müslim, Zikir,67)
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Rəsulullahın hər hərəkətində təvəkkülün izlərini görmək
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mümkündür. O, evinə girib-çıxanda, yatıb-duranda, bir sözlə hər
işində bu ruhani halı ilə hərəkət edərdi. Ümmi Sələmin (r.a) bildirdiyinə görə, Allah Rəsulu hər dəfə evindən çıxanda mütləq, üzünü
səmaya çevirib belə dua edərdi:
“Bismillah, Allaha təvəkkül etdim.Allahım! Yolumu azmaqdan,
azdırılmaqdan, büd-rəməkdən, Haqsızlıq etməkdən, haqsızlığa məruz qalmaqdan, cahil hərəkət etməkdən və cahillərin hərəkətlərilə
həmhal olmaqdan Sənə sığınıram.” (Əbu Davud, Ədəb, 102-103; Tirmizi,
Dəavət, 35)

Duada keçən “Allaha təvəkkül etdim.” ifadəsi, işlərimi Allaha
həvalə etdim demək-dir.Bir-birimizdən ayrıldıqda “Allah amanında”
deyərək sağollaşmaq, böyük bir ehtimalla bu hədisi şərifdən
qaynaqlanmışdır. Bunu gündəlik ədəb qaydası kimi tətbiq etməyimiz
sünneyi səniyyənin mədəniyyətimizdəki müsbət izlərindən biridir.
Bu gözəl sünnənin əvəzinə Allahı xatırlamayan bəsit ifadələrdən
istifadə etmək düz deyil.
Allaha təvəkkül etmənin və qəflətdən uzaq olmanın vacibliyini
Peyğəmbərimiz əshabına yer gəldikcə başa salmışdır. Peyğəmbərimiz
Zatur-riqa Qəzvəsindən qayıdanda, günorta vaxtı bir vadiyə çatıb
fasilə vermiş, mücahidlər də istirahət üçün kölgəyə çəkilmişdilər.
Peyğəmbərimiz, Səmura adlanan sıx yarpaqları olan bir ağacın altında istirahət edirdi, qılıncını da ağaca asmışdı. Həzrət Cabir, hadisənin
davamını belə nəql edir:
“Bir az yatmışdıq ki, Rəsulullahın bizi çağırdığını eşitdik və
dərhal yanına qaçdıq. Orada bir bədəvinin olduğunu gördük. Allah
Rəsulu belə buyurdu:
- Mən yatanda bu bədəvi qılıncımı götürüb. Oyananda da qılınc
qınından çıxmış halda əlindəydi. Mənə:
- İndi səni mənim əlimdən kim xilas edəcək, -dedi. Mən də üç
dəfə cavab verdim:
- Allah.” (Buxari, Cihad, 84,87; Müslim, Fədail, 13)
Allah Rəsulu, tam ölümlə üz-üzə gəldiyi halda, Uca Rəbbinə
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olan təvəkkülü sayəsin-də qorxmamış və özündən əmin bir şəkildə
“Məni Allah xilas edəcək!”cavabını vermişdir. Bu mətanət və heybət qarşısında sarsılan bədəvinin qılınc əlindən düşmüş və təs-lim
olmuşdu.Sonra da Peyğəmbərimiz əshabını çağıraraq onlara təvəkkülün zirvəsi sayıla-caq bu misalı şəxsən göstərmişdir.Bədəvini isə
cəzalandırmamış, əksinə, İslama dəvət et-mişdir.Bu ülvi davranış
qarşısında əriyən bədəvi, qövmünün yanına qayıdanda, “Mən, insanların ən xeyirlisinin yanından gəlirəm.” deməkdən özünü saxlaya
bilməmişdi.
Əshabı kiram, təvəkkülün ən gözəl nümunələrini Peyğəmbərimizin həyatında görmüş, onu həqiqi mənası ilə qavramış və həyatlarında tətbiq etmişlər. Yəhya ibn Murrə nəql edir:
“Həzrət Əli xəlifə ikən, gecələr nafilə namaz qılmaq üçün məscidə gedərdi. Bir gecə onu qorymaq üçün arxasınca getdik. Namazı
qurtarandan sonra yanımıza gəldi və soruşdu:
- Burada oturmağınızın səbəbi nədir?
- Səni qoruyuruq.
- Səma əhlindən, yoxsa dünya əhlindən?
- Dünya əhlindən.
Bundan sonra Əli (r.a) belə dedi:
- Göydə bir şeyin həyata keçməsi hökmü verilməyibsə, o şey yer
üzündə də həyata keçməz. Hər insana iki qoruyucu mələk verilib.
Onlar o şəxsi qədərində baş verməli olan şeyə qədər himayə edirlər.
O an gələndə isə onu qədərilə baş-başa qoyurlar. Mənim üzərimdə
Allahın qoruması var, əcəlim gələndə bu qoruma başa çatacaq. Bir
bəndə onun üçün yazılan şeylərin mütləq baş verəcəyini, yazılmayanların isə əsla meydana gələməcəyini bilmədikcə, imandan
həzz ala bilməz!” (İbn Asakir, XL11, 552)
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Təvəkkül etməyib Allahı unudan və hər etdiyini özündən bilən
kəslər, nəticədə yenə qədərləri ilə üz-üzə qalırlar.Ancaq, Allahın
rızasın əldə etməmiş və imtahandan keçməmiş olaraq! Təvəkkül
etmək isə insanı Uca Rəbbinə yaxınlaşdırdığı kimi, dünya həyatının
rahat və arxayın şəkildə yaşanmasına da kömək edəcək.
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F. BAŞQALARINI DÜŞÜNMƏSİ VƏ İSARI
“Sevdiyiniz şeylərdən (haqq yolunda) sərf etməyincə
savaba çatmarsınız. Şübhəsiz ki, Allah (Onun
yolunda) xərclədiyiniz hər bir şeyi biləndir!”
Ali-İmran, 3/92

İsar, özünün ehtiyacı olsa belə, zərər və çətinliyə dözərək başqasını
özündən üstün tutmaq, başqasının ehtiyacını öz ehtiyacından əvvəl
fikirləşməkdir.
Kərəm və ehsan sahiblərinin adəti isar etməkdir. İsarın ən gözəl
nümunələrini Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, sonra da
onun mübarək söhbətində yetişən Ənsar və Mühacirlər nümayiş
etdirmişlər. Ayə və hədisi şəriflərdə onların bu gözəl vəsfləri dilə
gətirilmişdir. Allah təala bu barədə belə buyurur: “Onlardan (mühacirlərdən) əvvəl (Mədinədə) yurd salmış və (Muhəmməd əleyhissəlama qəlbən) iman gətirirmiş kimsələr (ənsar) öz yanlarına
(şəhərlərinə) mühacirət edənləri sevər, onlara verilən qənimətə
görə ürəklərində həsəd (qəzəb) duymaz, özləri ehtiyac içində
olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. (Allah tərəfindən)
nəfsinin xəsisliyindən (tamahından) qorunub saxlanılan kimsələr
- məhz onlar nicat tapıb səadətə (Cənnətə) qovuşanlardır!” (Həşr,
59/9)

Bu ayənin nüzül səbəbi, Peyğəmbərimiz və əshabının etdikləri
xariqüladə səxavətlik və isarlardır. Bunlardan biri belə baş
vermişdir:
“Bir nəfər Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına
gələrək:
- Mən acam, -dedi. Allah Rəsulu xanımlarından birinə xəbər
göndərib yeməyə bir şeylər istədi. O da:
- Səni peyğəmbər olaraq göndərən Allaha and olsunki, evdə
sudan başqa bir şey yoxdu -dedi. Peyğəmbərimiz bu dəfə başqa xa-
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nımından yeməyə bir şey istədi. O da eyni cavabı verdi. Daha sonra
Rəsuli Əkrəm, o biri xanımlarından da eyni cavabı aldıqda əshabına
tərəf dönüb:
- Bu gecə bu adamı kim qonaq eləmək istəyir? -deyə soruşdu.
Ənsardan Əbu Talha (r.a):
- Mən qonaq edərəm, ya Rəsulullah, -deyərək o kasıbı götürüb
evinə apardı. Evə çatanda xanımına:
- Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- qonağına xidmət
edək, -dedi. Sonra soruşdu:
- Evdə yeməyə bir şey var? Xanımı dedi:
- Xeyr, sadəcə uşaqlara çatacaq qədər var.Səhabə:
- Onda uşaqların başını qat. Süfrəyə gəlmək istəsələr onları yatızdır. Qonağımız içəri girəndə lampanı bir bəhanə ilə söndür. Süfrədə
özümüzü elə aparaq ki, sanki biz də yemək yeyirik, -dedi.
Süfrəyə oturdular. Qonaq yeyib doydu, onlar da ac yatdılar. Əbu
Talha səhər Peyğəmbərimizin yanına getdi.Onu görən Allah Rəsulu
buyurdu:
- Qonağınıza qarşı etdiyiniz bu gecəki rəftarınızdan Allah təala
razı oldu.” (Buxari, Təfsir, 59/6; Müslim, Əşribə, 172-173)
Peyğəmbərimizin yoxsul bir adamı əvvəlcə özünün qonaq etmək
istəməsi və bu məqsədlə bütün xanımlarına bir-bir xəbər göndərməsi,
onun nə qədər səxavətli və fədakar bir insan olduğunu göstərir. Digər
tərəfdən, Allah Rəsulunun bütün xanımlarının evlərində bir-iki tikə
yeməyin belə olmaması nə qədər ibrətlidir. Qapıya gələn möhtacı
boş qaytarmayan, bir dənə xurmayla belə olsa yoxsulun könlünü alan
möhtərəm analarımız, bəlkə də o günkü ruzilərini başqa bir yoxsula
vermişdilər.
Ayənin başqa bir nüzul səbəbi belədir:
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„Rəsulullahın səhabələrindən birinə bir qoyun başı hədiyyə
edilmişdi.O da, “Filan qardaşım və ailəsi buna bizdən daha çox
möhtacdır.”dedi və hədiyyəni o qardaşına göndərdi.O da bir
başqasına ... Hədiyyə, beləliklə tam yeddi ev gəzdi və nəhayət, yenə
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ilk səhabəyə qayıdıb gəldi.Buna görə də bu ayə nazil oldu. (Hakim,
II, 526)

Ayənin enmə səbəbindən biri də bu hadisədir:
“Allah Rəsulu, Bəni Nadirdən alınan qənimətləri Mühacirlər
arasında bölmüş, Ənsardan da ehtiyacı olan üç nəfərdən başqa heç
kimə verməmişdi. Sonra Ənsara xitab edərək:
- Əgər istəyirsinizsə daha əvvəl Mühacirlərə verdikləriniz onlarda
qalsın, siz də bu qənimətdən pay alın. İstəyirsinizsə verdiklərinizi
geri istəyin, bu qənimətin hamısı onlara çatsın.” -buyurdu.Bu sözdən
sonra Ənsar (radıyallahu anhum əcməin) bu möhtəşəm cava-bı
verdi:
- Həm mallarımızdan və evlərimizdən onlara pay verərik, həm
də qəniməti onlara verər və şərik olmarıq. (Razi, XXIX, 250; Kurtubi,
XVIII, 25)

Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- Ənsarın bu məziyyətini
belə vəsf etmişdir:
“Görürəm ki, sizi cihada və möhtaclara kömək etmyə çağıranda
çoxalır, axın-axın gəlirsiz, dünyalıq bir şey vermək üçün çağıranda
isə azalır, gözü tox hərəkət edirsiz.” (Əli əl Müttaqi, XIV, 66)
Əshabı kiramın həyatında belə nə qədər isar nümunələri var. Belə
ki, Allah təala onla-rı , “Onlar öz iştahaları çəkdiyi (özləri yemək
istədikləri) halda (və ya: Allah rizasını qazanmaq uğrunda) yeməyi
yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər. (Və sonra da yedirtdikləri
kimsələrə belə deyərlər: ) “Biz sizi ancaq Allah rizasından ötrü
yedirdirik. Biz sizdən (bu ehsan müqabilində) nə bir mükafat, nə
də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən, biz Rəbbimizdən, çox sərt
(müdhiş), cətin gündən (üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi,
çöhrələrin tutulub qaralacağı qiyamət günündən) qorxuruq!” Allah
da onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinc
bəxş edəcəkdir (üzlərinə təravət verəcək, qəlblərini sevindirəcəkdir).”
(İnsan, 76/8-11) şəkilində mədh etmiş və müjdələmişdir.
Onlar, bu dərəcəyə çatan isarlarını heç şübhəsiz Rəsulullahdan
öyrənmişdilər. Onun isar və insanpərvərliyinə çatmaq mümkün
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deyil. Şərəflə yaşanmış həyatında bunun bir çox misal mövcuddur.
Səhl ibn Səd (r.a) belə nəql edir:
“Bir qadın toxuduğu əbanı gətirib Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-ə verdi və:
- Bunu geyməyin üçün öz əllərimlə toxudum, -dedi. Belə bir
geyimə ehtiyacı olan Allah Rəsulu, onu aldı və geyinib yanımıza
gəldi. Bunu görən biri Peyğəmbərimizə :
- Necə də gözəldir! Olarmı, bunu verəsən, mən geyinim, -dedi.
Rəsuli Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləm-:
- Yaxşı! -dedi. Orada bir az oturduqdan sonra evinə getdi. Parçanı
qatlayıb ona göndər-di. Əshabı kiram o səhabəyə:
- Heç yaxşı eləmədin.Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləmehtiyacı olduğu üçün onu geyinmişdi.Üstəlik, sən Peyğəmbərimizdən
bir şey istəyənə heç vaxt “yox”demədiyini bilə-bilə istədin, -dedilər.
O şəxs:
-Vallahi, mən onu geyinmək üçün yox, özümə kəfən eləmək
üçün istədim, -dedi. Sonra o parça həmin şəxsin kəfəni oldu.” (Buxari,
Libas, 18; Ədəb, 39)

Burada da olduğu kimi Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- nəyəsə möhtac bir adam görəndə onun mənfəətini özününkindən üstün tutardı. Zəruri ehtiyaclardan başqa şeylərin daha
möhtac adama verilməsini istəyərdi. Yəni O, sahib olduğu hər şeyi
paylaşmağı, hətta başqasını özündən üstün tutmağı əsas prinsip olaraq
qəbul etmiş və “İki nəfərin yeməyi üç adama, üç nəfərində yeməyi
də dörd adama çatar.” (Buxari, Ətimə, 11) buyuraraq vermənin gətirdiyi
bərəkətə diqqət çəkmişdir. Onun nəzərində bir mala həqiqi mənada
sahib olmaq, onu Allah yolunda sərf edib əbədi həyata göndərməklə
mümkündü. Çünki, Sevimli Peyğəmbərimiz Allah təalanın, onun
yolunda sərf edilən malı saxlayıb artıracağını və axirətdə sahibinə
ar-tıqlaması ilə veriləcəyini bildirmişdir. (Müslim, Zəkat, 63) Belə ki,
bir gün qoyun kəsmiş və ətinin kasıblara paylanmasını istəmişdi. Bir
müddət sonra ailəsindən:
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- Ondan nə qalmışdı? -deyə soruşdu. Aişə anamız:
- Ancaq bir kürək sümüyü, -dedikdə Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimiz Allah yolunda isar etmənin zirvəsi olan bu ibrətli cavabı
verdi:
- Belə de, bir kürək sümüyündə başqa hamısı bizə qalıb ki!”
(Tirmizi, Qiyamət, 33)

Fəxri Kainat Peyğəmbərimiz, bölüşənləri və mömin bacıqardaşını özündən üstün tutanları təqdir edər və sevərdi. Bunu ifadə
edən bir hədisi şərifində belə deyir: “Əşari qəbi-ləsindən olanlar,
müharibədə azuqələri qutaranda və ya Mədinədə ailələrinin ərzaqı
azalanda, yanlarında nə varsa, gətirib bir xalıya tökürlər. Sonra bunu
bir qabla öz aralarında bərabər şəkildə bölüşərlər. Bax, buna görə
Əşarilər məndəndir, mən də olardanam.” (Buxari, Şirkət, 1; Müslim,
Fədailüs-səhabə, 167)

Həzrət Aişə (r.ahə)-nin bu müşahidəsi, Rəsuli Əkrəm Peyğəmbərimizin insanpərvər adamlara baxışından və onların Allah təala
tərəfindən nail olacaqları hörmət və ehsanlardan bəhs edir:
“İki uşağı kürəyində yoxsul bir qadın gəldi. Ona üç xurma
verdim. O da uşaqlarına ikisini verdi. O biri xurmanı yemək üçün
ağzına aparırdı ki, uşaqları onu da istədilər. Qadın yemək istədiyi
bu xurmanı uşaqlarına verdi. Onun bu hərəkətinə heyran qaldım və
bunu Rəsulullaha danışdım. O da belə buyurdu:
“Bu hərəkətinə görə, Allah təala o qadına mütləq cənnəti vermiş
və cəhənnəmdən azad etmişdir.” (Müslim, Birr, 148)
İslamın əmr etdiyi insanpərvərlik və isar, əsri səadətdəki insanlara
cənnət həyatı ya-ratmışdır. Ancaq əshabı kiram, yaşadıqları bu ülvi
infaq həyatını belə kafi görməmiş, daha çox şey edə bilmədikləri
üçün təəssüf etmişlər. İbn Ömər (radıyallahu anhuma) əsri səadətdə
yaşanan insanpərvərliyi və mövcud ruhani halı bu sözləri ilə necə də
gözəl izah edir:
“Biz elə dövrlər gördük ki, aramızda heç kim özünün qızıl
və gümüşə, müsəlman qardaşından daha çox layiq olduğunu
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fikirləşməzdi. İndi elə zəmandəyik ki, qızıl-gümüşü müsəlman
qardaşımızdan çox sevirik.” (Heysəmi, X, 285)
İbn Ömərin haqqında danışdığı isar nümunələrini eşitdikdə
heyran olur və qibtə edi-rik.Yərmuk müharibəsində yaralı vəziyyətdə
yerdə qıvranan və susuzluqdan qovrulan Haris ibn Hişam, İkrimə
ibn Əbu Cəhl, İyaş ibn Əbu Rabianın (radıyallahu anhum) onlara
verilən suyu içməyib bir-birinə göndərmələri, axırda heç birinin bir
damla su içə bilməyərək Uca Rəbblərinə qovuşmaları nə müdhiş bir
isar nümunəsidir. (Hakim, III, 270) Belə bir isarı tarix bu günə qədər
görməmiş, bəlkə də əbədiyyən görə bilməyəcək.
Bu fədakar igidlər Allah Rəsulunun tərbiyəsilə yetişmiş və imanın
həqiqətini də ondan öyrənmişdilər. Bu səbəblə, ən ağır vaxtlarında
belə özlərinə verilən suyu, qardaşlarına bağışlayaraq əbədi həyatda
doya-doya içmək üçün Kövsərə qatmışdılar.
Məşhur sufi əleyhdarı Qulam Xəlil, bütün sufilərə qarşı düşmən
mövqeyində idi. Əbu-l Hüseyin ən-Nurinin (v.295) də aralarında
olduğu bir qrup sufini həbs etdirib xilafətin mərkəzinə göndərmişdi.O
dövrün Abbasi xəlifəsi tərəfindən çıxarılan bir fərmanla edam
edilmələrinə qərar verildi.Cəllad, dərvişlərdən birinin boyununu
vuracağı anda Əbu-l Hüseyn ən-Nuri şən və könüllü şəkildə qabağa
atıldı.Camaat bu hərəkətə təəccüb etdi.Cəllad:
- Ey cavan oğlan! Sən qabağa atılırsan, amma bu qılınc o qədər
rəğbət ediləcək bir şey deyil. Sənin növbən hələ gəlməyib, niyə tələsirsən, -dedi. Ən-Nuri:
- Mənim yolum isar üzərində qurulub. Ən əziz və dəyərli şey
həyatdır. Bu bir-iki nəfəslik vaxtı, qardaşlarımın bir az çox yaşamaları
üçün fəda etmək istəyirəm. Belə ki, dünyadakı bir nəfəslik vaxt,
mənim üçün axirətdəki min ildən daha sevimli və qiymətlidir. Çünki,
bura xidmət yeridir,ora isə Allaha yaxın olma yeridir.Allaha yaxınlıq
da xidmətlə əldə edilir. Buna baxmayaraq, bu bir-iki nəfəsimi də
dostlarıma fəda edirəm, -dedi. (Hucviri, s.302)
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Osman Qazinin vəfatından sonra, əxilərin və bəyliyin öndə
gələnlərinin dəstəyi ilə və ənənəyə görə taxta oturmalı olan böyük
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oğul Ələddin bəy, qardaşı Orxan bəyi özündən üstün tutmuş və onun
bəy olmasını istəmişdi. Onu təqdim edəndə də belə dedi:
- Qardaşım! Atamızın duası və himməti səninlədir. O həyatda
olanda ordunun ko-mandirliyini sənə vermişdi. Buna görə bəylik
sənə aiddir.
Bu böyük isarı nümayiş etdirən Ələddin bəy, Orxan Qazinin ən
böyük dayağı olmuş, Rumeli diyarının fəth edilməsində mühüm rol
oynamış və ömrünü şəhadətlə başa vurmuş-dur. (Ziya Nur Aksun, I, 36)
Yuxarıdakı misallarla zəmanəmizin insanı arasındakı fərq,
həqiqətən göz qabağında-dır. “İnsan insannın qurdudur” düşüncəsinin
hökümranlıq etdiyi, bölüşmə yaddan çıxarılıb eqoizimin baş alıb
getdiyi, nəsə verəndə də özünü göstərmə və qarşılıq gözləmənin
ön planda olduğu zəmanəmizdə, bu günə düşməyimizin səbəbi
aşkardır. Peyğəmbər əxlaqının ən mühüm ünsürlərindən biri olan
insanpərvərlik və isar unudulmuş, insanlar bir-birilərini Allah üçün
deyil, mənfəətləri üçün sevən olmuşlar.
Bu müvəqqəti dünyada başqalarını özündən üstün tutmaq,
həqiqi həyatda özümüzə gözəl bir yer hazırlamaq deməkdir. Sevimli
Peyğəmbərimiz belə yaşadı, əshabı da ona ta-be oldular.Bizə qalan
da onlara yaxınlaşmağa səy göstərməkdir.
G. SƏBRİ
“Ey iman gətirənlər! Səbir və dua ilə
(namazla Allahdan) kömək diləyin. Çünki
Allah səbir edənlərlədir (onların dostudur).”
Bəqərə, 2/153

Səbir, orta yolu mühafizə etmək, təhəmmül göstərmək, ağrıacıya dözmək, çətinlik və məşəqqətlərə qarşı soyuqqanlılıqla
müqavimət göstərmək, ağlın və dinin göstərdiyi yolda daimi və sabit
qədəm olmaq mənalarına gəlir. İmam Nəvəvi bu izahatı verir, “Səbir,
nəfsi əmr edilən şeyləri yerinə yetirməyə məcbur etməkdir. Bu da
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ibadətlərin çətinliklərinə, bəlalara və günah xaricindəki zərərlərə
dözməklə olur.”
Səbir, dinin təşviq etdiyi əxlaqi və mənəvi bir sifətdir. Allaha
imanın bir təzahürüdür. Səbirdə məqsəd gözlənilməz hadisələr və
başa gələn çətinliklər qarşısında narahatçılıq keçirməmək, dözmək
və vəlvələyə düşüb uyğun olmayan hərəkət etməməkdir.
Ancaq səbir, mütiliyə, yoxsulluğa və zillətə razı olmaq, nahaq
təcavüzlərə, insan heysiyyətinə xələl gətirəcək hərəkətlərə dözmək
və səsini çıxarmamaq demək deyil. Çünki, məşru olmayan şeylərə
qarşı səbir etmək caiz deyil. Bunlara qarşı əməli və sözlü mübarizə
aparmaq, bu mümkün olmasa belə ürəyimizdə nifrət etmək lazımdır.
İnsanın öz gücü və iradəsi ilə öhdəsindən gələ biləcəyi pisliklərə
dözməsi ya da təmin edə biləcəyi ehtiyaclarına etinasız yanaşması
səbir deyil, acizlik və tənbəllikdir.
Səbir, başa gələn bir müsibət anında birdən-birə özümüzdən
çıxaraq sonra peşman olacağımız işlər etməyin qabağını alan bir
təskinlik və təssəli vasitəsidir.Buna görə əsl səbir, müsibətin ilk anında göstəriləndir. Ənəs ibn Malikin (r.a) rəvayət etdiyinə görə, Nəbi
-səllallahu əleyhi və səlləm- (uşağının) qəbri başında (fəryad edərək)
ağlayan bir qadının yanından keçdi. Ona:
- Allahdan qorx və səbir et! -buyurdu. Qadın:
- Çıx get yanımdan, mənim başıma gələn fəlakət sənin başına
gəlməyib, -dedi. Qadın Peyğəmbərimizi tanıya bilməmişdi. Onun
Allah Rəsulu olduğunu dedilər. Bunu eşidən kimi Peyğəmbərimizin
qapısına qaçdı. Orada ona mane olan heç kim olmadığı üçün Peyğəmbərimizin hüzuruna gəlib (üzr istəyərək) :
- Ya Rəsulullah, sizi tanıya bilmədim, -dedi. Allah Rəsulu:
- Həqiqi səbir, fəlakətin ilk anında göstəriləndir! -buyurdu.”
(Buxari, Cənaiz, 32)
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işləməməkdə səbir. Kim başına gələn müsibətə layiqincə səbir etsə,
Allah ona üç yüz dərəcə yazar. İki dərəcə arasındakı məsafə isə göy
ilə yer arasındakı məsafə qədərdir. Kim də itaətdə səbir etsə Allah
ona altı yüz dərəcə yazar. İki dərəcə arasındakı məsafə yerlə yeddi
qat altının arasındakı məsafə qədərdir. Kim də günahlara qarşı
səbir etsə Allah ona doqquz yüz dərəcə yazar. İki dərəcə arasındakı
məsafə yer ilə Ərş arasındakı məsafə qədərdir.” (Suyuti, II, 42; Deyləmi,
II, 416)

Qurani-Kərimdə səbirlə bağlı bir çox ayə var. Allah təala, insanların axirəti qazana bilmələri üçün imtahan olunduğu şeylərdən birinin səbir olduğunu belə ifadə edir:
“Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can
(övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya Rəsulum! Belə
imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver! “ (Bəqərə, 2/155)
Allah təala, səbir edənləri ortaya çıxartmaq və mükafatlandırmaq
üçün bəndələrini imtahana çəkir, “(Ey möminlər!) And olsun ki,
Biz içərinizdəki mücahidləri və (əziyyətlərə) səbir edənləri ayırd
edib bilmək (ümmətə mə’lum etmək) üçün sizi imtahana çəkəcək
və sizə dair xəbərləri (əməllərinizi) də yoxlayacağıq. (Elə edəcəyik
ki, Allahın sizin barənizdə əzəldən bildikləri - kimin həqiqi, kimin
yalançı mö’min olduğu zahirə çıxıb Onun bütün bəndələrinə bəlli
olsun!) “ (Məhəmməd,47/31) Allah səbir edən bəndələrini sevir, onlarla
bir yerdə olduğunu bildirir və savablarını hesabsız şəkildə verəcəyini
vəd edir. Ayədə belə buyurulur:
“(Ya Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma) de: “Ey Mənim
iman gətirən bəndələrim! Rəbbinizdən qorxun. Bu dünyada
yaxşılıq edənlərə (axirətdə) yaxşılıq (Cənnət) vardır. Allahın yeri
genişdir (sizə bir çətinlik üz versə, başqa ölkələrə hicrət edə bilərsiniz). Yalnız (dünyada Allah yolunda çətinliklərə) səbir edənlərə
(axirətdə) saysız-hesabsız mükafat veriləcəkdir!” (Zumər, 39/10)
Uca Rəbbimizin mübarək adlarından biri də “çox səbir edən”
mənasına gələn “əs-Sabur” dur. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-, “Eşitdiyi bir sözün əziyyətinə qarşı Allah təaladan daha
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çox səbir edən heç bir kimsə yoxdur. Belə ki, müşriklər Onun uşağı
olduğunu iddia edirlər, amma O yenə onlara səhhət və ruzi verir.”
(Buxari, Ədəb,71) hədisi ilə Rəbbimizin bu gözəl adını nə qədər incə
bir şəkildə izah edir. Bir mömin, səbirli olması üçün “əs-Sabur”
ismi-şərifini çox-çox zikir etməli və üzərində təfəkür etməlidir.
Rəsuli Əkrəm səbirin faydasını ifadə etmək üçün belə buyurmuşdur,
“Xoşuna gəlməyən bir şeyə səbir etməyində böyük fayda var.” (İbn
Hənbəl, I, 307) Belə ki, Taşlıcalı Yəhyanın dediyi kimi:
Səbiri əldən qoymamaqdır evla
Ki qora səbir ilə olar halva
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- başqa bir hədisində:
“Möminin halı qibtə və heyranlığa şayandır. Çünki, hər halı
onun üçün bir xeyrə səbəbdir. Belə bir xüsusiyyət, ancaq mömində
var. Sevinsə şükür edir, bu onun üçün xeyir olur. Başına bir bəla
gəlsə səbir edir, bu da onun üçün xeyir olur.” (Müslim, Zöhd, 64) buyuraraq müsəlmanın fərqləndirici vəsfinin səbir və şükür olduğunu
bildirmişdir.
Allah Rəsulunun tərif və tövsiyə etdiyi səbir, bütün peyğəmbərlərin ümumi vəsfidir. Allahın dinini təbliğ edərkən hamsı müxtəlif
çətinliklərə və əziyyətlərə məruz qalmış, yurdlarından çıxarılmış,
hökmdarlar tərəfindən zindanlara atılmışlar. Hətta bir çoxu da bu
yolda şəhid edilmişlər. Ancaq onlar, səbir edərək öz vəzifələrini icra
etməyə davam etmişlər. Sevgili Peyğəmbərimizin həyatı isə başdanayağa ən gözəl səbir nümunələri ilə doludur. Onun İslam dinini
təbliği yolunda qatlaşdığı çətinliklər haqqında Tariq ibn Abdullah
əl-Müharibi, bir müşahidəsini belə nəql edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i Zülməcaz bazarında
üstündə qırmızı bir geyimlə görmüşdüm:
- Ey insanlar! Lə ilahə illallah, deyin və xilas olun! -deyə yüksək
səslə müraciət edirdi.Bir adam da əlindəki daşla onun dalınca gedir
və:
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- Ey insanlar, qətiyyən ona inanmayın, itaət etməyin. Çünki,
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o yalançıdır, -deyib qışqırırdı. Atdığı daşlarla Peyğəmbərimizin
topuqlarını qanatmışdı. Oradakilardan:
- Bu kimdir? -deyə soruşdum.
- Bu, Əbdülmüttəlib oğullarından bir nəfərdir, -dedilər.
- Bəs onun dalına düşüb daş atan kimdir?
- O da onun əmisi Əbu Ləhəbdir, -dedilər.” (Darəkutni, III, 44-45)
Mömin bir qəlbi parçalayıb dağıdan bu kədərli hadisələr yalnız
bir dəfə deyil, iyirmi üç illik peyğəmbərlik həyatı boyu dəfələrcə
təkrarlanmışdı. Onlardan birini də Müdrik əl-Əzdi belə nəql edir:
- Atamla birlikdə həcdə idik.Minaya gəldikdə bir topluluq
gördüm.Atamdan soruş-dum:
- Bu camaat nə üçün yığılıb? Atam:
- Qövmünün dinindən imtina edən bu insan üçün, -dedi. İşarə
elədiyi tərəfə baxdıq-da Rəsuli Əkrəmi gördüm:
- Ey insanlar! Lə ilahə illallah deyin və xilas olun! -deyirdi.
İnsanlardan bəziləri onun üzünə tüpürür, bəzisi üstünə torpaq atır,
bəzisi də söyürdü. Bu vəziyyət günortaya qədər davam etdi. O vaxt,
yaxası açıq bir qız, içində su olan bir qab və bir dəsmalla gəldi.
Ağlayırdı. Fəxri Kainat Peyğəmbərimiz qabı götürüb su içdi və əlüzünü yudu.Başını qaldırıb:
- Qızım, yaxanı yaylığınla ört! Atan üçün də tələyə düşüb
öldürüləcək və zəlil olacaq deyə qorxma! -buyurdu. Onun kim
olduğunu soruşduq, “Qızı Zeynəbdir!” -dedilər.” (Heysəmi, VI, 21)
Allah Rəsulunun İslamı təbliğ yolunda məruz qaldığı bu cür
əziyyət və işgəncələrə qarşı səbiri, “Nə qədər bitməz olsa təhəmmül,
onun da bir sonu var!” deyən şairi belə heyrətə salacaq dərəcədə
yüksək və əlçatmaz idi. O -səllallahu əleyhi və səlləm- uşaqlıqdan
vəfatına qədər daim böyük acılarla üzləşmişdi. Atasını, anasını,
babasını, əmisi Əbu Talibi, sevgili xanımı Həzrət Xədicəni, əmisi,
şəhidlərin ağası Həmzəni və övladlarını bir-bir Haqqa yola saldı.
Çox sevdiyi əshabın-dan bir çoxunu öz əlləri ilə qəbirə qoydu.
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Ancaq bunların heç bir onun mətanətini və müva-zinətini pozmadı,
səbiri daşmadı.
Özü və əshabı ən ağır işgəncələrə məruz qaldıqları halda Allahın
əmrinə görə səbir et-dilər. Əziz Peyğəmbər, səbiri daşan əshabının
mətanətini vaxtaşırı yeniləyir, onlara ümid və müjdə verirdi. Habbab
ibn Ərət (r.a) rəvayət edir, “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmKəbənin kölgəsində bir əbanı özünə balış edib uzandığı bir vaxt,
yanına gəldim. O vaxtlar müşriklərdən çox işgəncələr görürdük.
Allah Rəsuluna:
- Bizə kömək etmirsiniz, bizim üçün Allaha yalvarmırsınız? -deyib şikayət etdim. Peyğəmbərimiz mübarək üzü qızarmış halda qalxdı və belə buyurdu:
- Sizdən əvvəl elə insanlar vardı ki, tutulur, əvvəlcədən hazırlanan çuxura basdırılır, sonra bir mişarla başı ortadan ikiyə ayrılırdı.
Ancaq bu başına gətirilənlər, onu dinindən əsla döndürə bilmirdi.
Yenə elələri vardı ki, dəmir daraqlarla daranır, dərisi soyulurdu.
Ancaq bunlarda onu dinindən döndərmirdi. And olsun ki, Allah
bu dini tamamlayacaq. Elə ki, bir yolçu dəvəsinə minib Sənadan
Hadramevtə qədər gedəcək və Allahdan başqa heç nədən qorxmayacaq! Qoyunu üçün də canavardan qorxacaq. Amma siz tələsirsiniz.” (Buxari, Mənakib, 25; Mənakıbul-Ənsar, 29)
Rəsuli Əkrəm din düşmənləri ilə mübarizə edərkən, onların
verdiyi əziyyətlərlə yanaşı, imkansızlıqdan irəli gələn bir çox çətinliyə
də dözmüşdur. Heç vaxt bunları bəhanə olaraq göstərməmişdir.
Yoxsulluq və qıtlığın ən şiddətli vaxtında belə Allah yolunda işinə
davam etmiş, imkansızlıqların gətirdiyi hər çətinliyə əshabı ilə bir
yerdə səbir etmişdir. Əbu Musa əl-Əşari (r.a) buna bir nümunə olaraq
belə nəql edir:
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“Rəsulullahl -səllallahu əleyhi və səlləm-lə səfərə çıxmışdıq.
Altı nəfər növbə ilə bir dəvəyə minirdik. Ayaqlarımız yara olmuşdu.
Mənim ayaqlarım yara oldu və dırnaqlarım düşdü. Ayaqlarımızı bez
parçaları ilə bağladıq. Bu bez parçalarına görə o səfərə Zatur-riqa
adı verildi.”
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Hədisi nəql edən Əbu Bürdə deyir, “Əbu Musa bunları dedi;
sonra da dediyi sözdən xoşu gəlməyib “Bunları danışmaqda yaxşı
etmədim.” -deyə peşmanlığını dilə gətirdi. Yəqin o, Allah yolunda
etdiyi igidliyi üzə çixardığına görə kədərləndi.” (Buxari, Məğazi, 31)
Fəxri Kainat Peyğəmbərimiz-səllallahu əleyhi və səlləm- nə qədər
çətin şərait olsa da, əshabı ilə daim eyni həyat şərtlərini bölüşmüş,
heç vaxt özünü onlardan fərqli mövqedə görməmişdir.İnsanlar aclıq
çəkiblərsə, bunu hamıdan əvvəl Peyğəmbərimiz və ailəsi çəkmişdir.
Halbuki, Allah təala Peyğəmbərimizə, istəsə yer üzünün xəzinələrini
verəcəyini, istəsə Məkkə dağlarının onun üçün qızıl olacağını
demişdi. Rəsuli Əkrəm bunları istəməyərək belə dedi:
“Bir gün ac qalıb səbir edirəm, bir gün qarnımı doydurub şükür
edirəm. Çünki, iman bir-birini tamamlayan iki yarımdan ibarətdir:
Biri şükür, biri də səbirdir. Allah təala belə buyurur, “ Biz Musaya:
“Tayfanın (İsrail oğullarını) zülmətdən nura çıxart və Allahın
(vaxtilə onlara ne’mət verdiyi) günlərini xatırlat. Bunda çox səbir
və şükür edənlər üçün, sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var!” (deyib)
onu mö’cüzələrimizlə (peyğəmbər) göndərdik.” (İbrahim, 14/5)”
(Hakim, II, 484)

Aləmlərə rəhmət Peyğəmbərimiz zəfər əldə etdikdən və dövlətini
qurduqdan sonra belə bədəvilərin kobudluqlarına, münafiqlərin
əziyyətlərinə qatlaşmış və onları ən gözəl şəkildə idarə etmişdir.
Ümmətinin də ondan nümunə götürərək insanları xoşluqla idarə
etmılərini və onlara xidmət göstərmələrini istəyərək:
“İnsanların arasına qarışıb onların əziyyətinə dözən müsəlman,
onlara qarışmayıb əziyyətlərinə dözməyəndən daha xeyirlidir.”
buyurmuşdur. (Tirmizi, Qiyamət, 55) Abdullah ibn Məsud (r.a) buna
misal olacaq bir hadisəni belə nəql edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Cinarədə Huneyn
qənimətini bölüşdürdüyü bir vaxta, başına yiğışıb o qədər narahat
etdilər ki, nəhayət (əvvəlki peyğəmbərlərdən birindən bəhs edərək):
“Uca Allah bəndələrindən birini qövmünə göndərmişdi. Qövmü
onu döymüş və başını yar-mışdılar. O bəndə isə həm alnından axan
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qanı əli ilə silir, həm də; ya Rəbbi qövümümü bağışla! Çünki, nə
etdiklərini bilmirlər, -deyərək dua edirdi.” -buyurdu. (İbn Hənbəl, I,
456; Müslim, Cihad, 105)

Sevgili Peyğəmbərimiz, xəstə olanda da bizə nümunə olacaq
səbir nümayiş etdirmişdir. Əbu Səid əl-Xudri, Rəsulullah xəstə
olanda ona baş çəkmiş və onun nə qədər böyük acılara dözdüyünü
şəxsən müşahidə etmişdir. O sözlərinə belə davam edir:
“Əlimi üstünə qoydum, hərarətini yorğanın üstündən hiss edirdim.
- Ey Allahın Rəsulu, qızdırmanız çoxdu! -dedim.
- Biz (peyğəmbərlər) beləyik. Bizə bəlalar artıqlaması ilə gəlir,
əvəzində mükafatlar da artıqlaması ilə verilir. -buyurdu.
- Ey Allahın Rəsulu! İnsanlardan ən çox kimlər bəlaya düçar
olur? -deyə soruşdum.
- Peyğəmbərlər! -buyurdu.
- Sonra kimlər, -dedim.
- Sonra salehlər! -buyurdu və bu izahatı verdi: Onlardan biri elə
kasıb olar ki, onu örtən bir əbadan başqa bir şey tapmaz. Onlar, sizin
bolluluğa sevindiyiniz kimi bəlaya sevinirlər.” (İbn Macə, Fitən, 23)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- insanların həyatda başlarına gələcək kiçik və ya böyük müsibətlərə səbir etmələrini və
Allah təaladan savabını gözləmələrini istəmişdir. İki sevdiyi ilə (yəni
iki gözünün alınması ilə) imtahan olunan kəslərdən səbir edənlərin
mükafatının cənnət olduğunu (Buxari, Mərda, 7), xəstələnəndə Allah
təalaya həmd-səna edən bəndənin, ölsə cənnətə girəcəyini, şəfa
tapsa ətinin daha xeyirli bir ətlə, qanının da daha xeyirli bir qanla
dəyişdiriləcəyini və günahlarının da əfv ediləcəyini bildirmişdir.
(Muvvata, Ayn, 5)
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5) Bu səbəblə xəstəliklərə və bəlalara, Allahdan savabını
gözləyərək səbir etmək la-zımdır. Mehmed Akif, xəstə üçün özünü
üzən birini təsəlli edərkən, eyni vaxta səbirin mən-tiqini və insanı
insan etdiyini bildirərək belə deyir:
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Dedim: Nədir bu sənin etdiyin, düşünsənə bir!
Burax bu xəstəni artıq bir az da özünə,
Nə çarə, hökmü qədər aqibət zühura gəlir,
Cənazə şəklinə girməkdə belə fayda nə?
Sənin bu etdiyin Allaha qarşı üsyandır;
Əsl, fəlakətə səbir eləyənlər insandır!..
Xəstəliklərə və fəlakətlərə səbir etmək insana cənnəti qazandırır.
Bunu açıq-aydın or-taya qoyan bir hadisə belədir:
İbn Abbas (r.a) Ata ibn Əbi Rabaha “Sənə cənnət əhlindən bir
qadın göstərimmi?” -dedi. O da “Bəli, göstər!” -dedi. Bundan sonra
İbn Abbas belə davam etdi. “Bax, bu qaradərili qadın Rəsulullahın
yanına gəlib, “Mən epilepsiya xəstəliyinə tutulmuşam, özümdən
gedəndə üst-başımı açıram. Allaha mənim üçün dua et!” demişdi.
Peyğəmbərimiz, “İstəyirsən səbir et, sənə cənnət verilsin, istəyirsən
şəfa verməsi üçün dua edim” buyurunca, qadın: Elədisə səbir
edəcəyəm, ancaq üst-başımı açmamağım üçün dua et!” -dedi. Rəsulullah da ona dua etdi.” (Buxari, Merda, 6)
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- bu cür müsibətlərə
düçar olanların necə dua edəcəklərini də öyrətmişdir. Ümmü Sələmə
(r.a) belə deyir:
Bir dəfə Rəsululahın belə buyurduğunu eşitdim: Başına bir
müsibət gələn müsəlman, Allahın əmr etdiyi:
Biz Allaha aidik və ancaq ona qayıdacağıq.Allahım! Mənə bu
müsibətdən ötrü səvab ver və mənə bundan daha xeyirlisini ehsan
et!” desə Allah o müsibətə son verər və daha xeyirli mükafat ehsan
edər. “Həyat yoldaşım Əbu Sələmə vəfat edəndə “Hansı müsəlman
Əbu Sələmədən daha xeyirlidir? Rəsulullahın əmri ilə ilk hicrət edən
ailə onun ailəsi idi.” dedim və yuxarıdakı duanı oxudum. Allah təala
mənə Əbu Sələmənin yerinə Rəsulullahı -səllallahu əleyhi və səlləmverdi. (Müslim, Cənaiz, 3)
Səbirin həqiqi mənasına daha bir gözəl nümunəni əsahabi kiramdan gətirək:

341
N

Üsveyi-Həsənə 1
Uhud müharibəsindən sonra Əbdülmüttəlibin qızı Safiyə, qardaşı
həzrət Həmzəni gör-mək üçün şəhidlərin olduğu tərəfə getdi. Oğlu
Zübeyr qarşısına çıxaraq belə dedi:
- Rəsulullah geri qaytarmağını əmr edir. O da:
- Niyə? Qardaşımı görməyim? Mən onsuz da onun kəsilib doğrandığı xəbərini almışam. O, bu müsibətə Allah yolunda düçar oldu.
Bizi də bundan başqa heç nə təsəlli etməzdi. İnşallah səbir edib
savabını Allahdan gözləyəcəm, -dedi. Zübeyr anasının dediklərini
Allah Rəsuluna bildirdi. Aləmlərə rəhmət Peyğəmbərimiz:
- Onda, qoy görsün -buyurdu. Safiyə də qardaşının cəsədinin
yanına gəlib dua etdi. (İbn Həcər, əl-İsabə, IV, 349)
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Necə də böyük nümunəvi bir səbir! Hamı tərəfindən sevilən,
islama çox xidmət etmiş və “Allahın Aslanı” adına layiq olan belə
bir qəhrəmanın düçar olduğu bu faciəvi müsibitə dözmək çox
çətin bir işdir. Ancaq, qardaşının başına gələn bu hadisənin Allah
yolunda olması, həzrət Safiyəni təsəlli etməyə kifayət idi. O, Allah
rizası üçün səbir etmiş və savabını da yenə Ondan gözləmişdi.
Müsəlmanlar üçün, şübhəsiz ən böyük acı, səbir etmək və təhəmmül
etmək baxımından ən ağır hadisə, Rəhmət Peyğəmbərinin ümmətini
yetim qoyub Rəfiqi-Alaya getməsidir. O gün, Həzrət Ənəsin ifadə
etdiyi kimi Mədinədəki hər şey qaralmışdı. Əshab kiram o mübarək,
əzizlərdən əziz vücudu, vəfatına inana bilməyərək, dəfn etmək
istəmirdilər. (İbn Hənbəl, III, 221, 268, 287; Tirmizi, Mənakib, 3) Buna
baxmayaraq nə qədər çətin olsa da müsəlmanlar, Peyğəmbərimizin
vəfatına belə səbirr etmiş və izdirablarını ürəklərində çəkmişdilər.
Bundan sonrakı müsibət və bəlalar isə artıq onlar üçün heç idi. Artıq,
bir acıya düçar olan möminlərin, Peyğəmbərimizin vəfatını yada salıb
təsəlli tapmaları daha asan idi. Belə ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- “Hər hansı bir müsibətə düçar olan müsəlmanlar, mənim
vəfatımla başlarına gələn müsibəti düşünüb təsəlli tapsınlar və səbir
etsinlər.” (Muvatta, Cənaiz, 14) sözləri ilə bunu nəzərdə tutmuşdu. Bir
sözlə, səbir qəm və çətinlikdən xilas olub rahat olmağın ən əmin
yoludur. Çünki, səbir dərmanı, həm gözdəki qəflət pərdəsini götürür,
həm də sahibinin ürəyinə gümrahlıq verər və açar. Allah təala, yüz
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minlərlə təsirli və faydalı dərman yaratmışdır, ancaq insanoğlu üçün
səbir kimi faydalı bir dərman yoxdur.
H. ŞÜCAƏTİ
“O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini (onlara verdiyi
risaləti) təbliğ edər, (risaləti tərk etməkdə) Ondan çəkinər və
Allahdan baçqa heç kəsdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab
çəkməyə kifayətdir.” (Əhzab, 33/39)
Şücaət; igidlik, qəhrəmanlıq və cəsarət deməkdir. İnsandakı
qəzəb gücünün, hiddətlə qorxaqlıq arasında əmələ gələn tarazlığıdır.
İnsanın müharibə, şiddət və təhlükə vaxtı cəsarətli və ürəkli olub,
bunlardan qorxmaması və ölümə məhəl qoymamasıdır.
Şücaətin ifrat dərəcəsi hiddətdir ki, bu, insanın birdən-birə qəzəblənərək lüzumsuz yerə təhlükəyə atılması və gücü çatmadığı
düşmənlə davaya girişib özünü ölümə atmasıdır. Həqiqi bir mömindən
tələb olunan, cahiliyyə şairlərinin öydükləri heyvani cəsarət deyil,
Allaha və qiyamət gününə sidq ürəklə imandan qaynaqlanan bir
qəhrəmanlıqdır.
Şücaətin azlığı isə qorxaqlıqdır ki, bu da səbirli və möhkəm olmamaq, mübarizə etmək lazım olanda qorxub qaçmaqdır.
Şücaətə yaxın mənada işlədilən bir də “nəcdət” sözü var ki, bu da
qorxulu və dəhşət dolu, qeyri-adi hallar qarşısında səbirli və mətanətli
olmaq, qorxuya düşüb uyğun olmayan bir iş görməməkdir.
Şücaətin təməlində, Allah təalanın təqdirinə razı və təslim
olmaq vardır.Buna görə qədə-rə inanan və Allaha təvəkkül edən bir
müsəlmana qorxaqlıq və zəlillik əsla yaraşmaz.
Şücaət, haram olan şeylərdə və özünü göstərmək üçün deyil,
dinin əmr etdiyi və icazə verdiyi yerlərdə göstərilməlidir. Məsələn,
başqalarını əzmək, kobudluq etmək, haqqı olmayan bir şeyi gücündən
istifadə edib almaq kimi davranışlar zahirdə şücaət kimi görünsə də,
əslində haramdır.
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Şücaət və nəcdət xislətlərinin hər ikisi də Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-də üsütün səviyyədə mövcud idi. Abdullah ibn Ömər,
“Peyğəmbərimizdən daha səxavətli, daha nəcdətli, daha şücaətli birini
görmədim!” demişdir. (İbn Səd, I, 373) Belə ki, islamı təbliğ etməyə
başladığı vaxt ona göstərilən sərt reaksiyalar qarşısında qorxmadan,
bezmədən eyni canlılıq və həyacanla həqiqətləri söyləməyə davam
etməsi, heç kimin göstərə bilməyəcəyi şücaət nümunəsi idi. Allah
Rəsulu bu yolda həyatını belə təhlükəyə atmış, hər şeyini bunun
uğrunda fəda edərək yolun davam etmişdi.
Allah təala Mədinəyə hicrət etməsini əmr edəndə bunu eşidən
Qureyş müşrikləri Peyğəmbərimizin evini mühasirəyə almış, içəridən
çixan kimi öldürmək üçün qılınclarını çıxartmışdılar. Peyğəmbərimiz
isə heç qorxmadan qapısını açmış, müşriklərin üzərinə torpaq səpmiş
və Yasin surəsinin ilk ayələrini oxuyaraq aralarından çıxıb getmişdi.
(İbn Səd, I, 227-228)

Mədinəyə hicrətdən bir müddət sonra müşriklərlə müharibə
etməyə icazə veriləndə, onun şücaətinə dost-düşmən, hamı daha
yaxından şahid olmuş və təqdir etmişdir. Həmçinin həzrət Əli
(r.a) da deyir ki, “Biz Bədirdə Allah Rəsuluna sığınırdıq. O gün o,
düşmənə ən yaxın dayanan, insanların ən cəsuru və mətini idi.” (İbn
Hənbəl, I, 86)

Onun şücaət göstərdiyi yerlərdən biri də Uhud idi. Müşriklərdən
biri dəvə üstündə irəli çıxdı və döyüşmək üçün cəsur bir kişi istədi.
Müşrik görəndə ki, hamı ondan çəkinir, istəyini uç dəfə təkrarladı.
Sonra Zübeyr ibn Avvam -radiyallahu anh- ona tərəf getdi. Dəvənin
üstünə atlanıb boğazından yapışdı və əlbəyağa oldular. Peyğəmbərimiz:
- Yerə sal onu! -buyurdu.Müşrik yerə yıxıldı. Zübeyr üstünə
çıxıb işini bitirdi.Bun-dan sonra Rəsuli Əkrəm:
- Əgər Zübeyr çıxmasa idi, hamı çəkindiyi üçün onun qabağına
mən çıxacaqdım! - buyurdu. (Hələbi, II, 235)
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Yenə Uhud savaşında Qureyş müşriklərindən Ubey ibn Xələf
“Məhəmməd hardadır?” deyə soruşur, “Ey Məhəmməd! Sən xilas
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olsan mən xilas olmayım!” şəkilində qışqıraraq Peyğəmbərimizin
üstünə gəlirdi. Əshabı kiram ona mane olmaq istədi, ancaq
Peyğəmbərimiz “Qoyun gəlsin”, buyurdu. Səhabələr dözməyib
qabağını kəsmək istədikcə Peyğəmbərimiz “Siz çəkilin”, buyurdu.
Peyğəmbərimizin o andakı igidliyi qarşısında Übey ibn Xələf dönüb
qaçmağa başladı. Rəsuli Əkrəm, “Ey yalançı! Hara qaçırsan?!” -dedi
və onu boyunun-dan yaralayıb atından yerə saldı. (İbn Səd, II, 46)
Peyğəmbərimiz, müharibənin ən şiddətli və insanların qaçışdığı
vaxtında əsgərlərinə cəsarət verirdi. Məhəmməd ibn Məsləmə belə
deyir: Qulaqlarımla eşitdim, gözlərimlə gördüm ki, müsəlmanlar
Uhudda dağa tərəf qaçanda Rəsulullah arxalarından:
- Ey filankəs! Mənə tərəf gəl. Ey filankəs, mənə tərəf gəl. Mən
Rəsulullaham!-deyə səslənirdi. (Vaqidi, I, 237)
Bu həqiqəti bəyan etmək üçün Allah təala Kitabi-Kərimində
belə buyurur:
“Siz (düşməndən qaçaraq dağa) qalxdığınız və Peyğəmbər
arxa tərəfdən sizi çağırarkən heç kəsə baxmadığınız zaman
Allah sizin qəminizin üstünə qəm gətirməklə (məğlubiyyət,
Peyğəmbərin qətl edilməsi barəsindəki yanlış xəbərdən doğan əndişə;
onun əmrinə tabe olmamaq nəticəsində üz verən peşmançılıqla)
cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və uğradığınız fəlakətlərə
görə təəsüf etməyəsiniz. Şübhəsiz ki, Allah gördüyünüz işlərdən
xəbərdardır!” (Ali İmran, 3/153)
Müharibə qurtarmış, iki tərəf də təxminən eyni dərəcədə ziyana
uğramışdılar. Əbu Süfyanla yanındakılar Uhuddan ayrılanda Həzrət
Ömərə (r. a) “Gələcək il Bədirdə sizinlə gö-rüşüb vuruşmağa söz
veririk!” dedilər. Həzrət Ömər dayanıb Peyğəmbərimizin nə deyəcəyini gözlədi. Qəhrəmanlar qəhrəmanı Peyğəmbərimiz Həzrət
Ömərə:
“Olar! O yer inşallah bizimlə sizin görüş və vuruş yerimiz olsun, de!” buyurdu. Təyin edilən vaxt gələndə Qureyş cəsuslar və
münafiqlər, müsəlmanların qabağına çıxmaqdan qorxduqları üçün
onların bu müharibədən imtina etmələri üçün əllərindən gələni
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etdilər. Müsəlmanların onların bu işlərindən təsirləndiklərini görən
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- şücaət və qorxusuzluğunu
göstərən bu cümləni söylədi:
- Varlığım qüdrəti əlində olan Allaha and içirəm ki, yanımda heç
kim olmasa da, mən tək-tənha Bədirə gedəcəyəm!” Bundan sonra,
Uca Allah müsəlmanlara kömək etdi və ürəklərinə güc verdi. (İbn
Səd, II, 59)

Sevgili Peyğəmbərimizin qəhrəmanlıq göstərdiyi hadisələrdən
biri də Hüneyn günüdür. O gün hamı düşməndən qaçarkən Peyğəmbərimiz daim atını düşmən cəbhəsinə doğru sürür və ona mane olmaq
istəyən səhabələrinə məhəl qoymadan irəliləyirdi. (Müslim, Cihad, 76)
Yuxarıda verilən misallardan aydın olur ki, Allah Rəsulu ömrü
boyu qorxunun nə olduğunu bilməmiş və daima əshabına cəsarət
aşılamışdır. Ənəs ibn Malik (r.a) bu barədə deyir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- insanların ən gözəli, ən
səxavətlisi, ən cəsarətlisi idi. Mədinədə bir fəryad, qorxulu bir hadisə
baş versə idi, Peyğəmbərimiz dərhal Əbu Talhanın Məndub adlı
atını əmanət olaraq götürüb fəryadın gəldiyi yerə özünü çatdırardı.
Heç bir fəryad və imdad səsi eşidilməzdi ki, Məndubun ora vaxtında
çatdığını görməyək. Yenə bir gecə mədinəlilər bir fəryad eşidib
qorxmuş və səsin gəldiyi tərəfə getmişdilər. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- isə onlardan əvvəl səsin gəldiyi yerə çatmış və
vəziyyəti tədqiq edib geri qayıtdıqda camaatla rastlaşmışdı. Özü
Əbu Talhanın atının üstündə, qılıncı da boynunda asılmış halda
əshabına:
- Qorxmayın! Qorxmayın! -buyurur. Məndub üçün də: Onu daşqın sel kimi gördük-deyirdi. (İbn Səd, I, 373; Buxari, Ədəb, 39)
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Müsəlman olmağın insana verdiyi şücaətə sahib olan əshabı
kiramdan daha bir misal da belədir; Peyğəmbərimizin bibisi
həzrət Safiyə Xəndək müharibəsi əsnasında qadın və uşaqlarla bir
yerdə, Hassan ibn Sabitin Faridəki sarayında idi. Bəni Qureyza
yəhudilərindən on nəfərlik bir qrup gəlib saraya ox atmağa başladılar
və içəri girməyə çalışdılar. Onlardan biri sarayın ətrafında gəzişir,
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açıq bir yer axtarırdı. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- və
əshabı isə bu vaxt Xəndəkdə düşmənlərlə vuruşurdu. Hz. Safiyə
-radiyallahu anh- çarəsiz qalıb bu müsibəti özündən başqa dəf edəcək
heç kimin olmadığını gördükdə, başını örpəklə bərk-bərk bağladı və
əlinə bir uzun ağac alıb saraydan çıxdı. Qapını açıb orada gəzişən
yəhudinin arxasından yavaş-yavaş ona yaxınlaşdı. Əlindəki ağacla
başından vurub öldürdü. Bunu görən yəhudilər:
“Bizə buradakı qadınların müdafiəsiz olduqlarını demişdilər!”
-deyərək dağılışdı-lar. (Heysəmi, VI, 133-134)
Can, mal və namusu qorumaq üçün heç bir təşəbbüsü əldən
verməyən Peyğəmbərimiz və əshabının şücaətini əks etdirən başqa
bir misal da belədir; Ənsar qadınlarından biri alış-veriş üçün yəhudi
bir zərgərin yanına getmişdi. Dükan sahibi yəhudi qadının iffət
və namusuna sataşmaq istəmişdi. Bunu görən Amr adlı səhabə,
şücaət göstərib işə qarışmış və yəhudini öldürmüşdü. Daha sonra
Bəni Kaynuka yığışıb onu şəhid etdilər. Aralarında olan sazişin bu
cür pozulmasından sonra Peyğəmbərimiz qoşun hazırlayıb Bəni
Kaynuka qəbiləsinə müharibə elan etdi. (Vaqidi, I, 176-177)
Allah Rəsulu və səhabələrdən ilham alan böyük sufi Nəcməddin
Kübra həzrətləri, vətəni Xarəzm Moğol işğalına məruz qalanda
tələbələri ilə birlikdə qəhrəmanca müqavimət göstərmiş və şəhid
olmuşdular. Təsəvvüf mədəniyyətində şəhadət həsrətini zikir
etmiş, sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sərhədlərdə
məskunlaşan və qəhrəmanlıq göstərən alpərənlər də şücaət və
cəsarətin ən əhəmiyyətli nümayəndələri olmuşlar.
İ. COMƏRDLİYİ
“Mallarını gecə və gündüz, gizli və aşkar (yoxsullara) sərf
edənlərin Rəbbi yanında böyük mükafatları vardır. Onların
(axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər”
(əl-Bəqərə, 2/274)

Farsca “cəvanmərd” sözündən gəlib türkcəsi comərdlik
məfhumu olub mənbələrdə “səxa” və “cud” kəlimələri ilə ifadə edilir.
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Comərdlik; səxavət, hörmət, ehsan və kömək etmək xüsusiyyətinə
verilən addır. İnsanın sahib olduğu imkanlardan, Allah rızası üçün,
möhtaclara ehsan və kömək etmək olub üstün əxlaqi bir vəsfdir.
Səxavətliliyin, adamın ürəyinə görə bir çox təzahürlərinin olduğunu
deyən İslam alimləri, onun aşağıdakı dərəcələrini sadalayırlar:
- Səxavət: Malın bir hissəsinin paylanmasıdır ki, comərdliyin ən
aşağı dərəcəsi qəbul edilir.
- Cud: həzrət Əbu Bəkrin cihad üçün etdiyi kimi, malın coxunu
paylayıb, özü üçün az saxlanılan comərdlikdir.
- İsar: İnsanın ehtiyacı olan bir şeyi, zərər və çətinliklərə qatlaşaraq başqalarına verməsi ilə etdiyi comərdlikdir.
Kərəm, əfv etmə, insaniyyət, dost və yoldaşlara kömək etmək,
yaxşılıq və ehsan etmək kimi gözəl xislətlər, səxavətli adamın bariz
vəsfləridir. Ancaq burada mühim olan hərəkətin özü deyil, adamı
comərdliyə sövq edən niyyət və səbəblərdir. Bu baxımdan, lovğalıqla
və riyarkarca edilən səxavətli hərəkətlər, niyyət səmimi olmadıqca
heç bir qiymət ifadə etmir. Həqiqi comərdlik, Allah yolunda və təqva
səbəbilə edilən comərdlikdir.
Comərdlik Allahın sifətlərindən biridir.Onun bir adı da bəndələrinə kərəm və ehsanı bol, sonsuz səxavətli mənasına gələn “əlKərim”dir. (İnfitar, 82/6) Bundan əlavə, ər-Rəhman, ər-Rəhim, əlVəhhab, əl-Lətif, ət-Təvvab, əl-Ğaffar, əl-Əfuvv, ər-Rauf, əl-Hadi
kimi ilahi sifətlər də Allahın comərdliyini müxtəlif cəhətlərdən ifadə
edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- :
“Allah təala Cavaddır, yəni səxavət və ehsan sahibidir, buna
görə comərdliyi sevir. Həm də O, gözəl əxlaqı sevir, pis əxlaqdan
xoşu gəlmir.” (Suyuti, I, 60)
“Şübhəsiz, Allah ən gözəldir, gözəl və xoş olanı sevir; təmizdir,
təmizliyi sevir; Kə-rimdir, kərəmi sevir; Cavaddır, comərdliyi, cud
və səxavətliliyi sevir.” buyuraraq Haqq təalanı “Cavad” ismi-şərifi
ilə zikr etmişdir. (Tirmizi, Ədəb, 41)
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Bu ilahi adlar, comərdlikdəki kamilliyin Allah təalaya məxsus
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olduğununu göstərir. Çünki Allah, aləmdəki hər varlığın nəyə, nə
qədər və nə vaxt ehtiyacı olduğunu bilir və ən uyğun şəkildə verir.
Bununla yanaşı, O heç kimə möhtac olmadığı və nöqsandan uzaq olduğu üçün lütflərinə görə qarşılıq gözləmir.İbn Ərəbinin sözləri ilə
desək, heç nə yox ikən Allah təala lütf edib öz varlığından məxluqatı
yaradaraq ən böyük comərdliyi etmişdir.
Səxavətli olan Allah təala, bəndələrinin də bu adlardan pay
götürmələrini və belə əxlaq sahibi olmalarını əmr edir. Ayədə belə
buyurulur: “Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin
mümkün olmayacağı gün (qiyamət günü) gəlməmişdən əvvəl sizə
verdiyimiz ruzidən paylayın! Kafirlər (bunu inkar edənlər) isə
(özlərinə) zülm edənlərdir!” (Bəqərə, 2/254)
Allah təala bu ayə ilə, comərdliyin ancaq dünya həyatında
göstərilə biləcəyini bildirmişdi. Əcəl gəlib bu fürsət qapısı bağlananda, bəndənin artıq belə bir imkanı qalmayacaqdır. Çünki, axirət qazanmaq deyil, hesab vermək yeridir. Burada, həmçinin, comərdliyin qiyamət günündə adamı hər cür çətinlik və əziyyətlərdən
xilas edəcəyinə də işarə edilir. Belə hərəkət etməyənlər, Allahın
nemətlərinə qarşı nankorluq etdiklərinə görə, özlərinə ən böyük
pisliyi etmiş olacaqlar.
Bəzi ayələrdə də comərdlik, alış-verişə oxşadılmış və Allah
təalaya verilən gözəl bir borc olaraq qiymətləndirilmişdir: “Kimdir
o kəs ki, Allah yolunda könül xoşluğu ilə borc versin, O da onun
əvəzini qat-qat (birə on, yaxud birə yeddi yüz) artırsın?! Onu həm
də çox qiymətli bir mükafat (Cənnət) gözləyir!” (əl-Hədid, 57/11)
Allah təalanın bəndələrindən istədiyi bu gözəl borc (qarzıhəsən), xalis qəlblə və malın ehtiyacı ödüyəcək hissəsindən Onun
yolunda sərf etməkdir. Ehtiyacı olanlara borc vermək, qaytarmaq
məsələsində möhlət vermək, borclu olana qarşı yaxşı hərəkət etmək,
hətta lazım olsa borcundan imtina etmək qarzı-həsənə daxildir. Bu
mövzuyla bağlı ayə belədir:
“Əgər sizə borclu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona
vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin! Əgər bilmək istəyir-
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sinizsə, (borcu) ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır!”
(əl-Bəqərə,2/280)

Fəxri Kainat Peyğəmbərimiz qibtə ediləcək adamlardan birinin
də comərdlər olduğunu ifadə edərək belə buyurur:
Ancaq iki nəfərə qibtə edilər: Biri, Allahın mal verib Haqq yolunda xərcləməsinə icazə verdiyi kimsədir. Digəri də, Allahın ona
elm verdiyi və onunla əməl edib başqasına da öyrədən (yəni elmindən
Allah yolunda sərf edən) kimsədir.” (Buxari, Elm, 15)
Mal və sərvət yalnız Allaha aiddir və ruzini də verən Odur.
Allah təalanın bəndələrinə olan mərhəmətindən verdiyi mallarda
möhtacların haqqı var. Buna görə, müsəlman üçün ən məntiqli
hərəkət, mülkü həqiqi Malikinin yolunda sərf etməkdir. Comərdlik
duyğusu da bu inacdan irəli gəlir.
Comərdliyin dünya və axirətə aid bir çox xeyirli nəticələri var.Hər
şeydən əvvəl, sə-xavətli adamı Allah təala sevər və bəndələrinə də
sevdirər. Nəticədə, səxavətli adam cənnətə yaxın, cəhənnəmdən uzaq
olar. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurur:
“Comərd adam Allaha yaxın, cənnətə yaxın, insanlara yaxın
və cəhənnəm odundan uzaqdır. Xəsis isə Allahdan uzaq, cənnətdən
uzaq, insanlardan uzaq və cəhənnəm oduna yaxındır. Səxavətli cahil, Allaha, ibadət edən cahildən daha xoşdur.” (Tirmizi,Birr, 40) Bu
səbəblə, Allah təalanın, xəsis, axmaq və təkəbbürlü adamları özünə
dost etməyəcəyini bildirmişdir.
Elm, mal və can comərdliyi Allah Rəsulunda ən kamil halda idi.
O, Allahın dinini öy-rətmək, cahillərə öyüd vermək, acların qarnını doydurmaq, möhtacların ehtiyaclarını ödəmək və insanların çətinliklərinə təhəmmül etmək kimi hər növ comərdliyi tətbiq edərək
öy-rədirdi.Abdullah ibn Abbas (r.a) Həbibi Əkrəm Peyğəmbərimizin
comərdliyini belə nəql edir:
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“Allahın Rəsulu insanların ən comərdi idi. Ramazanda isə comərdliyi daha da artardı. Çünki, Cəbrayıl (ə.s) hər il ramazanda
gələr, ayın axırına qədər bir yerdə olar, Peyğəmbərimiz ona Quranı
oxuyardı. Allah Rəsulu bu günlərdə, əsən küləklərdən daha comərd
olardı.” (Müslim, Fəzail, 50)

Gözəl Əxlaq
Mövlana Xalidi Bağdadi həzrətləri, Allah Rəsulunun comərdliyi
haqqında bunları deyir:
“O nə gözəl bir comərddir ki, onun ətrafa comərdliklə səpələnən
varlığı səbəbilə dənizdən mirvari, daşdan yaqut və tikandan gül çıxır.
Əgər bağçada onun gözəl əxlaqından danışsan, sevincindən ağzını
açıb gülməyən, yəni açılmayan bir qönçə görməzsən.” (Divan, s. 65-66)
Peyğəmbərimiz artıq olan bir malı əlində saxlamaz, ehtiyacı
olandan artığını dərhal sədəqə verərdi. Belə ki, bunu bizə danışan
Həzrət Ömər, bir gün oğlnun evinə getmiş, süfrəsində oturmuşdu.
Yeməyə, ətin yağından əlavə bir yağ da qatıldığını hiss edəndə, “Bu
iki şey Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in süfrəsində əsla bir
yerdə olmazdı. Peyğəmbərimiz birini yesə o birini sədəqə verərdi.”
-demiş və yeməyi yeməmişdi. (İbn Macə, Ətimə, 57)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-dən bir şey istəyəndə heç
vaxt “yox” deməzdi. (Buxari, Ədəb, 39) Hassan bin Sabit (r.a) aləmlərə
rəhmət olan peyğəmbəri mədh etdiyi bir şerində:
“Təşəhhüddən başqa heç vaxt “ ”ﻼyəni “Xeyr” deməmişdir.
Əgər təşəhhüd olmasaydı, ondan “Xeyr„ sözünü eşitmək olmazdı.”
(Bağdadi, IX, 210) -demişdir.
Nəbiyyi Əkrəm Peyğəmbərimizdən kim bir şey istəsə, əgər
yanında yoxdursa, borc alar və ehtiyac sahibini razı yola salardı.
Bir gün belə bir nəfər Peyğəmbərimizin yanına gələrək ondan bir
şeylər istədi. Allah Rəsulu “Yanımda sənə verməyə heç nəyim
yoxdur, get mənim adıma satın al, mal gələndə ödəyərəm.” -dedi.
Peyğəmbərimizin çətinlik çəkməyini istəməyən Həzrət Ömər:
- Ya Rəsulullah! Yanında olsa verərsən, çünki, Allah sənin gücünün çatmadığı bir şeylə səni mükəlləf etməyib, -dedi. Allah Rəsulunun
-səllallahu əleyhi və səlləm- Həzrət Ömərin bu sözlərindən xoşu
gəlmədiyi üzünün ifadəsindən göründü. Bu vaxt Ənsardan biri:
- Anam, atam sənə fəda olsun, ya Rəsulullah! Ver! Ərşin
sahibinin azaldacağından qorxma! -dedi. Bu səhabənin sözləri
Peyğəmbərimizin çox xoşuna gəldi, təbəssüm etdi və:
- Mənə də bu əmr edildi, -buyurdu. (Heysəmi, X, 242)
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Sevgili Peyğəmbərimizin comərdliyi çox geniş idi. Həyasına
görə istəməkdən çəkinən, ancaq kasıblığı görkəmindən aydın olan
adamları görəndə, Peyğəmbərimiz yenə borclanıb əlindən gələn
köməyi edərdi. Allah Rəsulunun bu xasiyyətindən Bilal -radiyallahu
anh- belə danışır:
“Yanına gələn müsəlman kasıb və möhtac idisə, mənə əmr edər,
mən də gedib borc alar və o kəsə yemək-içmək üçün bir şeylər alardım.” (Əbu Davud, Xərac, 33,35)
Hassan bin Sabit, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir
qəsidəsində, “səxavətli davranmağa imkan olmayan çətin vaxtlarda
belə, o istər miras olsun, istər qazanc əlindəkini comərdliklə xərcləyərdi.” -deyə vəsfləndirir. Başqa bir şairin bu misraları da hər halda
daha çox Peyğəmbərimizi xatırladır:
“Bir gün biri, səni comərdlikdə buludlara oxşatsa mədhində
yanılmış olar. Çünki, buludlar verir ağlayır, sən verirsən, gülürsən.”
Onun bu comərdliyini öyrəndikdə, Allah təalanın QuraniKərimdə ona, “Rauf və Rəhim” sifətlərini verməsindəki hikməti daha
yaxşı başa düşürük. (Tövbə, 9/128) Bütün bəşəriyyət üçün ürəyində bir
mərhəmət ümmanı olan Peyğəmbərimiz ətrafındakıları daim qoruyar,
çətin vəziyyətdə olanlara, onları incitmədən böyük bir nəzakətlə
kömək edərdi. Peyğəmbərimizin geniş comərdlik və kərəminə aid
nümunələrdən birini, həzrət Cabirlə alış-verişində görürük. Zaturriqa
Qəzvəsindən qayıdarkən Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- həzrət Cabirlə söhbət edirdi. Təzə evləndiyini, buna görə çox
borcu olduğunu öyrənəndə, malının olub-olmadığını soruşdu. O da,
ancaq bir dəvəsinin olduğunu dedi. Belə olduqda Peyğəmbərimiz,
onu borcdan qurtarmaq üçün dəvəsini ona satmağını istədi. Həzrət
Cabir Mədinəyə çatana qədər minmək şərtilə satdı. Mədinəyə
çatanda dəvəni təslim etmək üçün Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- yanına gəldi. Bu vaxt, onu çox sevindirən və digər insanları
təəccübləndirən bir hərəkətlə qarşılaşdı. Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- dəvənin pulunu ödədiyi kimi dəvəni də ona hədiyyə
etdi. (Buxari, Cihad, 49; Büyü, 34; Müslim, Müsaqat, 109)
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Cabir -radiyallahu anh- belə deyir:

Gözəl Əxlaq
“Allah Rəsulu dəvənin pulunu verib, dəvəni də bağışlayandan
sonra tanış bir yəhudiyə rast gəldim. Bu hadisəni ona danışdım.
Heyrətə düşdü və bu cümləni təkrar-təkrar dedi: “Deməli, dəvənin
pulunu verdi, sonra da onu sənə bağışladı, hə?!” Mən də “Bəli”
dedim.” (İbn Hənbəl, III, 303)
Bu alış-verişdə peyğəmbərimiz, həzrət Cabirin maddi vəziyyətini
düzəltmək məqsədini güd-müş və özünü elə aparmışdır ki, elə bil
alış-veriş edir. Pulunu verəndə də artıqlaması ilə vermişdir. Onun
bu, əlçatmaz zərafət və əxlaqı, müsəlmanlara elə təsir etmişdi ki,
hadisənin baş verdiyi bu gecə “Leylətul-bəir” (dəvə gecəsi) adıyla
yaddaşlarda qalmışdır.
Allah Rəsulunun comərdliyini ən gözəl şəkildə göstərən bir
hadisə də var ki, o da ibrət alınacaq hadisədir. Qureyş müşriklərinin
öndə gələnlərindən Safvan bin Umeyyə Məkkənin fəthindən
sonra müsəlman olmadığı halda, Huneyn və Taif müharibələrində
Peyğəmbərmizin yanından ayrılmamışdı. Allah Rəsulu Ciranədə
yığılan qənimət malları arasında gəzib nəzərdən keçirdiyi vaxt
Safvan da onun yanında gəzir, dəvələr, qoçlar və çobanlarla dolu
vadiyə heyranlıqla tamaşa edirdi. Sevgili Peyğəmbərimiz də gözucu
ona nəzər yetirirdi. Ona xitab edərək dedi:
- Əbu Vəhb! Vadi çox xoşuna gəldi? Safvan:
- Bəli, -dedi. Rəsuli Əkrəm:
- O vadi də, içindəkilər də sənin olsun! -buyurdu. Bu sözdən
sonra Safvan:
- “Peyğəmbərdən başqa heç kimin ürəyi bu qədər səxavətli ola
bilməz.” -dedi və şəhadət gətirərək müsəlman oldu. (Vaqidi, II, 854-855)
Sonra Qureyşin yanına qayıtdı və onlara:
- Ey qövmüm! Müsəlman olun. Vallah, Məhəmməd elə ehsan
edir ki, yoxluqdan, yoxsulluqdan heç qorxmur, -dedi. (Müslim, Fədail,
57-58)

Bu hadisədən başa düşülür ki, dünya və nemətlərinin Peyğəmbərimizin gözündə bir dəyəri yoxdur. Əlində olan malı, istər yuxarıda
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qeyd edildiyi kimi bir vadi olsun, istərsə də HəzrətBilalın nəql etdiyi
kimi iki dirhəm olsun, heç vaxt özündə saxlamaz (Əbu Davud, Xərac, 3335), onları kiməsə vermədən rahat olmazdı. Hətta HəzrətBilalın nəql
etdiyi rəvayətdə Peyğəmbərimiz, qalan iki dirhəmi paylamadıqca
evinə getməyib məsciddə qalacağını demiş və heç kimi tapmadığı
üçün iki gün məsciddə gecələmişdi. (İbn Hibban, XIV, 262-264)
Allah yolunda xərcləməyin və comərdliyin zirvəsində duran Allah
Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-, əshabın comərdlik duyğularında
zəifləmə görəndə onlara xəbərdarlıq edər və comərdliyə sövq edərdi.
Bir gün Amr ibn Avf oğullarının yaşadığı yerə getmişdi.
- Ey Ənsar camaatı, -deyə səsləndi.
- Buyur, ya Rəsulullah, əmrinə hazırıq, -dedilər.
- Siz, cahiliyyə dövründə, Allaha ibadət etməyəndə də ağır
mükəlləfiyyətlər altına girər, mallarınızdan möhtaclara verər, yolda
qalanlara kömək edərdiniz. Allah sizə İslam və Peyğəmbərini lütf
edəndən sonra mallarınızı qala içinə qoyub qorumağa başladınız?
Adəmoğluna, vəhşi heyvanların və quşların yediyinə görə savab var,
-buyurdu.
Bu sözdən sonra Avf oğulları dərhal xurma bağlarına getdilər və
hər biri bağının ət-rafındakı divardan otuz qapı açdı. (Hakim, IV, 148)
Çünki, Allah təala,
“(Ya Peyğəmbər!) De: “Həqiqətən, Rəbbim bəndələrindən
istədiyinin ruzisini bol edər, (istədiyininkini də) azaldar. (Allah
yolunda) nə xərclərsiniz, Allah onun əvəzini verər. O, ruzi
verənlərin ən yaxşısıdır!” (Səbə, 34/39) buyururdu.
Bizim ardınca getməli olduğumuz ulduzlara oxşadılan əshabikiram da comərdlikdə ibrətli nümunələr nümayiş etdirmişlər. Ukbə
bin Amr -radiyallahu anh- belə deyir:
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“Sədəqə ayəsi nazil olduqdan sonra, belimizdə yük daşıyaraq
əldə etdiyimiz qazancımızdan Allah yolunda verməyə başladıq. Bu
vaxt bir adam gəldi və çoxlu sədəqə verdi. Münafiqlər, “Riyakarlıq
edir” -dedilər. Bir başqası gəldi, bir miqdar xurma sədəqə verdi.

Gözəl Əxlaq
Münafiqlər yenə, “Allahın bunun xurmalarına ehtiyacı yoxdur.”
-dedilər. Bu sözdən sonra,
“Könüllü surətdə (bol-bol) sədəqə verən möminlərə tənə
edənləri və güc-bəla ilə əllərinə düşəni təsəddüq edən kəsləri
məsxərəyə qoyanları Allah Özü məsxərəyə qoyacaqdır. Onlar
şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar!” (Tövbə, 9/79) ayəsi nazil oldu.”
(Buxari, Zəkat, 10; Müslim, Zəkat, 72)

Hədisin müxtəlif rəvayətlərindən çoxlu pulu gətirənin Əbdürrəhman bin Avf -radiyallahu anh- olduğunu öyrənirik. Sərvətinin yarısı
olan dörd min dirhəmini sədəqə vermişdi. Bir miqdar xurma gətirən
də Əbu Aqil əl-Ənsari -radiyallahu anh-dır. O da bunun iki qatını
qazanmaq üçün bütün gecə kürəyində su daşımış, yarısını evinin
ehtiyacı üçün saxlamış, digər yarısını da Allahın rızasını əldə etmək
üçün Rəsulullaha gətirmişdi.
Əslində, münafiqlərin gözlərinin götürmədiyi, əshabı kiramdan
kasıbın da, varlının da mal və qazanclarının yarısını məmnuniyyətlə
sədəqə vermələri idi. Bu iki misalda sədəqə kimi verilən miqdar
dəyişsə də, verənlərin fədakarlıq nisbətləri dəyişmir.
Comərdliyi, qonaqpərvərliyi və xeyirxahlığı ilə məşhur əcdadımızın rəhbərlik etdiyi mədəniyyətə “Vəqf Mədəniyyəti” adı
verilmişdir. Onlar özlərindən sonra saray, imarət və sərvət qoymaqdan çox hamam, məscid, bulaq, mədrəsə, təkyə kimi ictimai
müəssisələr qoyaraq, yaşadıqları torpaqlara islamın möhürünü
vurmuşlar. Ömürlərini insanlığın səadəti uğrunda fəda etmiş, xalqa
xidməti Haqqa qulluq bilmişlər. Comərdlikləri o qədər geniş idi
ki, gələn qonaqlara qulluq etməkdə bir-biriləri ilə yarışırdılar. XIV
əsrdə İslam dünyasını başdan-başa gəzən məşhur tunisli səyyah İbn
Batutanın yaşadığı hadisə buna çox gözəl bir misaldır. İbn Batuta və
yoldaşları Anadolunu gəzəndə, o vaxt adı Ladik olan Dənizli şəhərinə baş çəkirlər:
“Şəhərə girəndə, bazardan keçərkən dükanlarından çıxan bəzi
adamların heyvanımı-zın noxtasından tutduqlarını gördük. Bir başqa qrup da gəlib onlarla danışmağa başladı.Aralarındakı müba-
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hisə uzanıb qızışdığı üçün bəziləri xəncərlərini çıxarıb o biri tərəfə
hücum etmək istədilər. Danışıqlarını başa düşmədiyimiz üçün qorxmağa başladıq. Bunların yol kəsən Gərmiyanlar olduğundan şübhələndik, bu şəhərin onlara aid olduğunu, malımızı və canımızı
almaq istədiklərini düşündük. Sonra Allah təala bizə ərəbcə bilən,
həccə getmiş bir adam göndərdi. Ondan bunların nə istədiyini soruşdum. Bunların əxilər olduğunu dedi. Bizimlə ilk qarşılaşanlar Əxi
Sinanın, sonra gələnlər isə Əxi Dumanın dərvişləri imiş. Hər iki
tərəf də bizim onların zaviyyələrinə qonaq olmamızı istəyirmişlər.
Onların göstərdikləri qonaqpərvərliyə heyran olmamaq mümkün
deyildi. Nəhayət, işi püşk atmaqla həll etməyi qəbul etdilər. Kim
udsa birinci onun təkyəsinə qonaq olacağımıza qərar verildi. Püşk
Əxi Sinana çıxdı. O bunu eşidəndə dərvişlərindən bir qrupla gəlib
bizi qarşıladı və ona qonaq olduq. Bizə müxtəlif yeməklər verdilər.
Bir az istirahət etdikdən sonra Əxi Sinan hamımızı hamama apardı
və mənə şəxsən özü xidmət etdi. O biri dərvişlərdən üç-dördü də
yoldaşlarıma xidmət edirdi. Hamamdan çıxanda yenidən böyük bir
süfrə açdılar.Yeməkdən sonra gözəl səsli hafizlərdən Qurani-Kərim
dinlədik, zikirlər etdik. Ertəsi gün Əxi Duman və şagirdlərinin bizi
aparmağa gəldiklərini gördük. Orada da çox comərdliklə qarşılaşdıq.”
(İbn Batuta, s. 305-306)

Xanım şairələrimizdən Xalidə Nüsrət Zorlutunanın 1956-cı ildə
İslam Məcmuəsində (Sayı: 7, s. 21) dərc olunan bir yazısında, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in gözəl əxlaqını özünə rəhbər tutan
əcdadımızın comərdlik anlayışından bəhs edən bu sətirlər nə qədər
də ibrətlidir:
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“Keçmişdə (uzaq keçmiş) deyil, qırx il əvvələ qədər -bizdə möhtəşəm sarayların yanında balaca, təvazökar, tərtəmiz evciklər olardı.
Bunlarda az gəlirli ailələr, təqaüdçülər, dul nənələr, yetim nəvələr
rahat və rifah içində yaşayardılar. Bəli, rifah içində! Çünki, böyük
saraylara maşınlarda daşınan qışlıq və ramazanlıq ərzaqdan bu kiçik
evlərin hissələri gizli ayrılır, gizli göndərilirdi. Yardımı alanın izzəti
nəfsini qorumaq üçün bu gizliliyə, xüsusilə diqqət edilirdi. Atalarımız,
“Sağ əlin verdiyində sol əlin xəbəri olmamalıdır.” -deyərdilər. İndi
olduğu kimi, geydirdikləri uşaqların şəkillərini qəzetlərdə dərc etdirib dünya aləmə elan etməzdilər.

Gözəl Əxlaq
Bu kiçik evlərdə bir qız gəlin köçsəydi, məhəllənin İslami və
insani hisslərlə bəslənən gözlə görünməz “Yardım Təşkilatı” dərhal
fəaliyyətə keçərdi. Bu təşkilatda nə sədr vardı, nə müavin nə də
katib. Heç kim bu rütbələrə həvəs göstərməzdi. Çünki, onlar “sözdə
könüllü” deyil, “həqiqi könüllü” idilər. Allah rızası üçün bəndələrə
xidmət etmək, insanları çətinlikdən qurtarmaq, rifah və səadət bəxş
etmək yeganə məqsədləri idi. Lazımlı vaxta fəaliyyətə başlayan bu
gizli xeyirli əllər, iş başa çatan kimi səssiz şəkildə aradan çəkilərdilər.
Məhəllənin yetim qızı da, analı-atalı, orta hallı bir ailənin qızından
daha yaxşı cehizə sahib olar və ədəb-ərkanla gəlin köçərdi.
Zahılara, xəstələrə, xeyrə-şərə daim bu təşkilat daim o əsil
və möhtəşəm səssizliyi içindəcan atar, kasıb ailələrin ramazan
ərzaqlqrını və kimsəsiz uşaqların bayramlıq paltarlarını tam vaxtında
çatdırardı...”
Göründüyü kimi comərdlik bir möminin ən mühim vəsfidir.
Onun səxavətli olmamasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki,
bir qəlbdə imanla xəsislik qətiyyən bir yerdə olmaz. Həzrət Ənəsin
nəql etdiyi hadisə bu həqiqəti ifadə edir:
“Bir adam ölmüşdü. Bir nəfər Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in də eşidəcəyi şəkildə, “Cənnət ona mübarək olsun!” -dedi.
Buna görə Allah Rəsulu, “Haradan bilirsən? Bəlkə o boş və mənasız
danışır və malından az bir şey vermədə xəsislik göstərirdi?!”
-buyurdu. (Tirmizi, Zöhd, 11)
Digər bir hədisində, ”Zülm etməkdən qorxun.Çünki, zülm,
qiyamət günündə zalıma zülmət olacaq. Xəsislikdən də qaçın.
Çünki, xəsislik, sizdən əvvəl yaşamış insanları, bir-bi-rini öldürməyə
və toxunulmaz haqqlarını tapdalamağa qədər apararaq pərişan
etmişdi.” (Müslim, Birr, 56) buyuraraq xəsisliyin dünya və axirətdəki
acı aqibətindən xəbər vermişdir. Buna görə bir mömin, təbiətində
xəsislik varsa, ondan əl çəkib comərdlik əxlaqını qazanmağa səy
göstərməlidir. Çünki, axirət həyatı üçün ən faydalı xislətlərdən biri,
nəfsin səxavətli olmasıdir. Səxavət, zəkat və Allah yolunda vermənin
ruhudur. Nəfsin tərbiyəsi də səxavətlə mümkündür. Bunu əldə edə
bilməyin də yolları ehtiyacı olduğu halda infaq etmək, zülm edəni
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bağışlamaq, xoşuna gəlmiyəcək şeylərlə qarşılaşanda axirətə imanı
səbəbilə səbir etmək kimi davranışlardır.
Nəticədə comərdlik, fərdi və ictimai, dünya və axirət
həyatının gözəl olması üçün lazımlı olan gözəl əxlaqın ən mühüm
ünsürlərindəndir. İmam Qəzalinin dediyi kimi, “Malı olmayan
adamda hərislik yox qənaətcillik, varlı adamda da xəsislik yox
comərdlik olmalıdır.”
K. ŞÜKRÜ
“Əgər (Mənə) şükür etsəniz, sizə
(olan nemətimi) artıracağam.”
İbrahim, 14/7

Şükür , verilən hər hansı nemətə görə, bu neməti verənə qarşı
söz, əməl və ya qəlb ilə göstərilən hörmət və minnətdarlıqdır.
- Sözlə şükür , neməti verəni zikr etmək, Onun şəninə təriflər
demək və bu barədə dillə edilə biləcək şeyləri yerinə yetirməkdir.
- Əməllə şükür , bədənin üzvləri və digər nemətlərdən Allahın
rızası istiqamətində istifadə etməkdir. Digər bir ifadə ilə, hamının
imkan və mövqeyinə görə, Allahın bəndələri-ni qoruyub mühafizə
etməsi, əlində olanlardan ehtiyacı olanlara verməsidir.
- Qəlblə şükür , neməti verəni tanımaq və Onu təsdiq etməkdir.
Cüneyd Bağdadi yeddi yaşında olanda dayısı Seriyyi-Sakati
onu həccə aparır. Məscidi Haramda, keçirilən elmi söhbətlərdən
birində şükür haqqında söhbət edilir. Oradakı ariflərin hər biri öz
düşüncələrini söylədikdən sonra, Seriyyi Sakati Cüneydə tərəf dönüb
onun da danışmağını istəyir. Cüneyd bir az fikirləşdikdən sonra bu
möhtəşəm cavabı verir:
- Şükür , Allah təalanın lütf etdiyi nemətlə Ona asi olmamaq və
o neməti günaha sər-mayə etməməkdir. (Əttar, s. 318)
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İnancın kamala çatıb daimilik əldə etdiyi qəlbdə bir çox gözəl
hal təzahür edir.Şükür də bu halın təbii nəticəsidir.Şükür dərəcəsinə
çatan insan, açıq və gizli hər növ nemətin Al-lahdan gəldiyini görür,
Rəbbinə məhəbbəti artır və Ona şükür etmədə aciz olduğunu dərk
edir.
Yaxşılığın qiymətini bilmək, onu edənə qarşı minnətdarlıq
duymaq və neməti xatırlayıb sahibini öymək, şükür dən irəli gələn
gözəl hərəkətlərdir. Dilimizdə işlənilən təşəkkür sözü də şükür lə
eyni mənadadır.
Fəxri Kainat Peyğəmbərimizin, ona ən kiçik bir yaxşılıq edən
adamlara qarşı belə nə qədər böyük bir minnətdarlıq içində olduğunu
göstərmək baxımından bu hadisə nə qədər ibrətlidir:
Məhəmməd bin Məsləmə belə deyir: Bir gün Rəsulullahın
-səllallahu əleyhi və səlləm- yanında idik. Peyğəmbərimiz Hassan
bin Sabitə:
- Ey Hassan! Bizə cahiliyyə şerlərindən, Allahın oxunmasına
icazə verdiyi bir qəsidə oxuyarsanmı? -buyurdu. O da Aşanın Alkamə
bin Usasəni tənqid edən bir şerini oxudu. Allah Rəsulu:
- Ey Hassan, bundan sonra mənim məclisimdə bir də bu şeiri
oxuma! -buyurdu. Hassan:
- Ya Rəsulullah! Mənə, Qeysərin yanında olan müşrik bir nəfəri
tənqid etməyi qada-ğan edirsən? -deyə təəccübünü dilə gətirəndə
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
- Ey Hassan! İnsanlara ən çox təşəkkür edən kimsə, eyni zamanda
Allaha da ən çox şükür edən kimsə olar. Qeysər, Əbu Süfyandan
mənim haqqımda soruşanda, o yaxşı şeylər söyləmədi. Alkamədən
soruşanda isə, o mənim haqqımda gözəl danışdı.”- buyurdu.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- çox qədir bilən olduğu
üçün, bununla Alkaməyə olan minnətdarlığını ifadə etmişdi. (Əli əlMüttəqi, III, 738-739)

Aişənin (r.anha) rəvayət etdiyi bu hadisədə insanlara təşəkkür
etmənin əhəmiyyətini göstərir:
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə tez-tez:
- Ey Aişə, əzbər bildiyin beyitlərdən bir az oxu, -buyurardı.
Mən də:
- Hansı beytləri istəyirsən, ya Rəsulullah? Yadımda çox şer var,
-deyərdim.
- Şükür haqqında olanlardan, -buyurardı.
Mən də: “Anam-atam sənə fəda olsun, şair belə deyib; -dedim
və yaxşılıqlara qarşı insanlara təşəkkür etməyin gözəlliyindən bəhs
edən bir şeir oxudum. Bundan sonra Allah Rəsulu belə dedi:
- Ey Aişə! Cəbrayılın mənə xəbər verdiyinə görə, Allah təala
qiyamət günü məxluqatı yenidən diriltdikdə, bir başqasından yaxşılıq
görən bəndəsindən:
- Sənə yaxşılıq edən bəndəmə təşəkkür etdinmi? -deyə soruşur.
O da:
- Ya Rəbbim! Mənə olan yaxşılığın Səndən gəldiyini bildiyim
üçün yalnız Sənə şükür etdim, -deyər. Allah təala isə:
- Bu yaxşılıqların sənə gəlməsinə vasitəçi etdiyim bəndəmə
təşəkkür etmədikcə Mənə şükür etmiş olmazsan! -buyurar.” (Əli əlMüttəqi, III, 741742)

Şükür , dil və qəlblə olsa əskik qalar. Tam şükür , bunlara əməli
də əlavə etməklə olar. Allah təala hər şeyi bir məqsəd və hikmətlə
yaratdığı kimi, insana verdiyi nemətləri də bir məqsədlə ehsan
etmişdir. İnsana verilən həyat, iman, ruzi, sağlamlıq kimi nemətlər
onun Allaha şükür etməsi və yolunda xidmət etməsi üçündür.
“Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz
(dərk etmədiyiniz) halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb
verdi ki, (Allahın əmrlərini eşidib, qüdrətini və əzəmətini görüb,
vəhdaniyyətini duyub) şükür edəsiniz!” (ən-Nəhl, 16/78) ayəsi bunu
göstərir. Allah insana baş verir, şükür olaraq səcdə istəyir, ayaq
bağışlayır, şükür olaraq xidmət və ibadət istəyir. Şükür eyni zamanda,
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bəndənin Allaha qarşı ədəb və hörmətini ifadə edən və Allah yanında
dəyərini artıran əxlaqi xislətlərdən biridir. Buna baxmayaraq, bu hissi
daşıyan insanlar olduqca azdır. Necə ki, Allah təala buyurur:
“Siz, ey Davud ailəsi! (Allaha) şükür anlıqla itaət edin! (Bu
ne’mətə şükür edin!) Bəndələrimdən (ne’mətlərimə) şükür edəni
azdır!” (Səbə, 34/13) Çünki, insan çox tez unudan və dünyaya meyl
edən bir varlıqdır.
İnsan, səbir və şükür başda olmaqla gözəl xislətləri qazana
bilmək üçün çox böyük səy göstərməlidir. Mövlana (q.s.) bunu necə
də gözəl ifadə edir:
“Sənin nəfs ulağın qaçıb.Onu mübarizə dirəyinə bağla! O daha
nə vaxta qədər insan-lıq və ibadət yükünü daşımaqdan qaçacaq? İstər
iyirmi illik, istər otuz , istər iki yüz illik, ona səbir və şükür yükünü
yükləmək və ona bu yükü daşıtmaq lazımdır. Heç bir günahkar
başqasının günahını çəkmədi. Heç kim də əkmədiyini biçmədi.”
(Məsnəvi, beyt: 2671)

Əslində, Allah təalanın heç kimin şükür ünə ehtiyacı yoxdur.
Onun illahlığı, ucalığı və hakimiyyəti kiminsə şükür və ya küfrü ilə
nə bir dərəcə yüksəlir, nə də bir dərəcə azalır. O, hər şeyə hakimdir.
Belə ki, Allah təala bu həqiqəti Həzrət Süleymanın (ə.s) dilindən
belə ifadə edir:
“Kim (Rəbbimin nemətinə) şükür etsə, yalnız özü üçün (öz
xeyrinə) şükür edər; kim nankor olsa, (bilsin ki) həqiqətən,
Rəbbim (onun şükür ünə) möhtac deyildir, kərəm sahibidir!”
(Allah dünyada qədirbilənə də, nankora da, möminə də, kafirə də
lazımınca ruzi və gün-güzəran verər, çünki O, tükənməz mərhəmət
sahibidir!)” (ən-Nəml, 27/40)
Şükür edənlərə üstün nemətlər və Allaha yaxınlıq lütf edildiyi
halda, şükür etməyənlər-dən də gözəlik, hünər və mərifət alınır.O
qədər ki, artıq onda bu gözəl xislətlərdən bir iz belə qalmır. Sevgili
Peyğəmbərimiz hər hal və hərkətində həmd və şükür içində olmuşdur.
Həzrət Aişə (r.anhə) onun bu halını belə nəql edir: Nəbi -səllallahu
əleyhi və səlləm- gecə ayaqları şişənə qədər namaz qılardı. Ona:
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- Niyə belə edirsən, ey Allahın Rəsulu? Halbuki, Allah sənin
keçmiş və gələcək gü-nahlarını bağışlayıb, -deyəndə:
- Şükür edən bir bəndə olmayım? -buyurdu. (Buxari, Təfsir, 48/2)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bu sözlərilə Allah
təalanın bəxş etdiyi nemətlərin, qulluğu azaltmağa deyil, əksinə
təşəkkürü artırmağa vəsilə olduğunu bildirmişdir.Bəndənin heç
günahı olmasa da, lütf edilən ilahi nemətlərə qarşı şükür etmədə
acizdir. Bu baxımdan da, acizlik içində istiğfar etmək, qulluğun
zərurətindəndir. Beləcə insan, bəndəliyin davam edərək şükür ü-nü
və Allaha yaxınlığını artırır. Peyğəmbərimizin bu ülvi duyğularına
Mövlananın bu sözləri necə də gözəl aydınlıq gətirir:
“Nemətə şükür etmək nemətdən daha xoşdur. Şükür ü sevən
kimsə, heç şükür ü qoyub nemətə tərəfə gedər? Şükür etmək
nemətin canıdır. Nemətsə dəri kimi, qabıq kimidir. Çünki, səni
dostun qarşısına, ancaq şükür aparar. Nemət insanı qəflətə salır.
Şükür etmək isə oyadır. Sən ağlını başına yığ və şükür tələsi ilə
nemət ovla.” (Məsnəvi, Beyt: 2895-2897)
Həzrət Əlinin də bu barədə belə bir sözü var:
“Bəzi insanlar bir şeylər umaraq qulluq edirlər; bu, tacir
qulluğudur. Bəziləri də qorxudan qulluq edir; bu da kölə qulluğudur.
Digər bir qismi isə şükür üçün qulluq edir; bax bu, butun mənfi
duyğulardan qurtulmuş, xalis bəndələrin (havass) qulluğudur.”
Allah (c.c), belə şükür duyğuları içində olan bəndələrini
mükafatlandıracağını bəyan edir:
“(Cihadda) dünya mənfəəti istəyən şəxsə dünya mənfəətindən,
axirət savabı istəyən şəxsə isə axirət savabından verəcək. Şükür
edənləri də, əlbəttə, mükafatlandıracağıq” (Ali-İmran, 3/145)
İnsan, var-dövlət və güc sahibi olduqda, ümumiyyətlə zalım-
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laşmaq, qəddarlaşmaq və vicdansızlaşmağa meyl edir. Şükür isə
insanı azğınlaşdırmaqdan qoruyan gözəl bir əxlaqi vəsfdir. Belə ki,
şükür özündən çıxmağa, həddini aşmağa və bu səbəblə nemətin
yox olmasına mane olmağa səy göstərməkdir. Şükür edən insan
bilir ki, əlinə keçən hər neməti ona Allah verib və bunlardan Onun
istədiyi kimi istifadə etməyə görə cavabdehdir. Böyük məqam,
mülk və hakimiyyət sahibi həzrət Davud və həzrət Süleyman kimi
peyğəmbərlərin təvazö və ka-milliklərinin mənbəyində bu inanc
vardır. Əlindəki mülkə aldanıb azğınlaşan Qarunun pis aqibəti-nin
əsil səbəbi də bu anlayışından məhrum olub şükür etməyi bilməməsi
idi.52
Əgər bir mömin, ona verilən nemətlərdən ötrü azğınlaşmayacağını,
təkəbbürlənməyəcəyini etdiyi şükür lə göstərsə, Allah da ona daha
çox nemət ehsan edər: “(Ey camaatım!) Yadınızı salın ki, o zaman
Rəbiniz bunu bildirmişdi: “Əgər (Mənə) şükür etsəniz, sizə (olan
ne’mətimi) artıracağam. Yox, əgər nankorluq etsəniz, (unutmayın
ki) Mənim əzabım, həqiqətən şiddətlidir!”” (İbrahim, 14/7) ayəsi
bunu ifadə edir. Bu səbəblə Peyğəmbərimiz, insana verilən ən böyük
nemətlər arasında şükür edən bir qəlbi qeyd etmişdir. Səvban (r.a)
belə nəql edir:
“Bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız
mal-dövlətin (əzabını, acısını) dadın!” - (deyiləcəkdir!)” (ət-Tövbə,
9/34) ayəsi nazil olanda biz Peyğəmbərimizlə birlikdə səfərdə idik.
Əshabından bəziləri, “Qızıl və gümüş haqqında nə nazil olmalı idisə
oldu. (Artıq biz də onları yığmarıq) Kaş hansı malın daha xeyirli
olduğunu bilsək, ondan bir az əldə etsəydik.” -dedilər. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- bu cavabı verdi:
- “Sahib olduğunuz şeylərin ən faydalısı, xeyirlisi zikr edən
bir dil, şükür edən bir qəlb, ərinin imanına dayaq olan salehə bir
zövcədir.” (Tirmizi, Təfsir, 9/9)
52. Qasas surəsində adı çəkilən Qarun saleh bir bəndə olduğu halda, səfil bir qafil və rəzil bir
asi olaraq əbədi səadətini pərişan etmişdi.Allah təala onu, lovğalandığı sərvətilə birlikdə yerin
dibinə batırdı.Hansı mənəvi məqam, səviyyə və üstünlük olursa-olsun, hər halda bəndələrin
içindəki nəfs, daima pusquda gözləyir və fürsət tapan kimi ürəkləri pərişan etməyə hazırdır.
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Rəsuli Əkrəm əshabına, günlərlə ac qaldıqda sonra yedikləri
yeməklərdən belə qiyamət günündə hesaba çəkiləcəklərini bildirir
və bu nemətə görə, Allaha qarşı şükür içində olmağın zəruriliyini
qeyd edirdi. Belə ki, o əldə etdiyi hər nemət üçün, az-çox demədən
daima şükür içində idi. Şairin bir beyti, Peyğəmbərimizin bu halını
izah edir:
Bəzi kimsələr qızılgüllərin tikan olduğundan şikayət edir,
Mən isə, tikanların qızılgülü olduğuna şükür edirəm.53
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- özündə olan nemətlərin
başqalarında olmadığını görəndə, o saat Allaha şükür edərdi. Belə
ki, bir dəfə iflic olmuş bir xəstəyə baş çəkib onun halını görəndə,
dərhal heyvanından düşüb şükür səcdəsinə qapanmışdı. (Heysəmi, II,
289) Qədir-qiymət bilmək və gördüyü yaxşılığa təşəkkür etmək kamil
insanların vəsfidir. Aləmlərə rəhmət Peyğəmbərimiz ümmətinin nail
olduğu ilahi mərhəmət qarşısında da dərhal şükür üçün səcdəyə
getmişdi. Bu məsələdə, Səd bin Əbu Vaqqas -radiyallahu anh- bir
müşahidəsini belə nəql edir:
“Bir gün Rəsulullahla -səllallahu əleyhi və səlləm- bir yerdə
Məkkədən Mədinəyə getmək üçün yola çıxmışdıq. Azvera adlı
yerə yaxınlaşanda Rəsuli-Əkrəm miniyindən düşdü. Sonra əllərini
qaldıraraq bir müddət dua etdi, sonra səcdəyə getdi, uzun müddət
səcdədə qaldı. Bunu üç dəfə təkrarladı. Sonra belə buyurdu:
“Rəbbimdən dilək dilədim və ümmətim üçün şəfaət arzu etdim.
O da ümmətimin üçdə birini mənə bağışladı. Mən də Rəbbimə
şükür etmək üçün səcdəyə getdim. Sonra yenidən başımı qaldırıb
Rəbbimdən ümmətimi bağışlamasını dilədim, O da ümmətimin üçdə
birini də bağışladı. Mən də buna görə Rəbbimə şükür səcdəsinə
getdim. Sonra yenidən başımı qaldırıb Rəbbimdən ümmətimin
bağışlanmasını istədim, O da ümmətimin yerdə qalan üçdə birini
bağışladı. Mən də Rəbbimə şükür etmək üçün yenidən səcdəyə
qapandım.” (Əbu Davud, Cihad, 162)
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kimi bir gülü yaratdığı üçün Rəbbinə şükr etməlisən.”
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İnsanı sevindirən hər nemət və arxada qalan hər çətinlik şükür
ü zəruri edir. Əsasən, Sədi Şirazinin dediyi kimi biri alarkən, digəri
də verərkən hər nəfəsdə iki şükür borcumuz var. Buna gücümüz
çatmayacağına görə, heç olmasa Allahın bizdən istədiyi fərz
ibadətlərə əlavə olaraq Rəsulullahın yerinə yetirdiyi nafilələrə
davam etməliyik. Bundan əlavə, əlimizə nemət keçəndə və ya bir
müsibətdən qurtulanda Allaha şükür səcdəsinə qapanıb qulluğumuzu
və minnətdarlığımızı ərz etməliyik. Belə zamanlarda, kasıblara
və ehtiyacı olanlara edilən yardımlar da hər biri Allah rizası üçün
qılınan namazlar kimi, şükürü ifadə edir.
Abdurrəhman bin Avf (r.a) Peyğəmbərimizin Allahın ehsanlarına
qarşı şükür ündəki incəliyi göstərən bu hadisəni belə nəql edir:
“Bir dəfə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- məsciddən
çıxmışdı. Mən də onun dalınca getdim. Bir xurma bağçasına girdi.
Qibləyə qarşı dayanıb səcdəyə getdi. Səcdəsi o qədər uzun çəkdi ki,
öldüyünü zənn etdim. Dərhal yanına getdim, əyilib üzünə baxmağa
başladım. Başını qaldırdı və:
- Nə olub, ey Əbdürrəhman? -deyə soruşdu.
- Ya Rəsulullah! Səcdəni o qədər uzatdınız ki, vəfat etdiniz deyə
qorxdum və o saat yanınıza gəldim, -dedim. Peyğəmbərimiz:
Bağçaya girəndə Cəbrayılla qarşılaşdım. Allah təalanın belə
buyurduğunu müjdələdi, “Kim sənə salam versə, Mən də ona əminamanlıq verərəm. Kim sənə salavat gətirsə, Mən də ona salavat
gətirərəm. Buna görə Rəbbimə şükür səcdəsi etdim -buyurdu.”
(Hakim, I, 344)

Peyğəmbərimiz Məkkə fəthindən sonra Allaha qarşı şükür ünü
və həmdini daha da artı-raraq:
“Mən Allahı illahlıq məqamına yaraşmayan sifətlərdən uzaq
bilir və Ona həmd edirəm. Allahdan məni bağışlamasını istəyir və
günahlarıma tövbə edirəm.” zikrini namazlar-da, xüsusilə ruku və
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səcdələrdə çox-çox oxumağa başlamışdı. Həzrət Aişə bunun səbəbini
soruşanda Peyğəmbərimiz, “Rəbbim mənə ümmətimdə bir əlamət
görəcəyimi, onu görəndə bu zikri çox təkrarlamamı əmr etmişdi.
Mən o əlaməti gördüm.” -buyurdu. (Müslim, Salat, 220)
Peğəmbərimizin bu halı bizə, kömək görmək, fəthlərə nail
olmaqvə dini təbliğdə uğur qazanmaq kimi ən mühüm xidmətlərin
belə zirvəsinin Allahı təsbeh və şükür etmək olduğunu öyrədir.
Uca Rəbbimizin bizə verdiyi nemətlərini saymaqla qurtarmaq
olmaz.Buna görə , bizim borcumuz Mövlananın ifadə etdiyi kimi,
“Ya Rəbbim, Sənə şükür lər olsun! Məni bir-dən qəmdən azad etdin.
Bədənimdə hər tükün bir dili olsa və hamısı Sənə şükür etsə, yenə də
şükür ünü yerinə yetirə bilməz.” (Məsnəvi, Beyt: 2314-2315) deməkdir.
L. VƏFASI
Sahibi hüsnü baha idi Rəsul
Hasili ayni vəfa idi Rəsul54
Xaqani.

Vəfa, görülən yaxşılıqları unutmamaq, yaxşılıq edənlərə əvəzini
artıqlaması ilə və ya daha gözəlilə verməyə davam etməkdir. Vəfa,
dostluğun mənbəyi, sevginin ilk dayanacağı və etibarın ən mühim
dayağıdır. Bütöv və kamil bir imanın və Allaha təslimiyyətin nişanəsidir. Bu əxlaqa sahib olanlar vəfalı adlanır. Vəfalı olmağın əksi
nankorluqdur ki, bu da yaxşılığın qədrini bilməmək və buna pisliklə
cavab verməkdir.
Qəlbin kamil bir hala gəlməsini göstərən vəfanın təməlində səmimiyyət, sədaqət və təvazö kimi əxlaqi xislətlər dayanır. Ən böyük
vəfa, insanın Yaradanını tanıması, qulluq vəzifəsini yerinə yetirməsi
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54. Sevgili Peyğəmbərimiz əxlaq və xilqət baxımından olduqca gözəl və Haqq yanında qiymətli
idi.O, o qədər vəfalı idi ki, sanki “vəfa”nın özü olmuşdu.

Gözəl Əxlaq
və Onun verdiyi nemətlərin qədrini bilməsidir. Ən böyük nankorluq
da bəndənin Rəbbini inkar etməsi, Onun ucalığını tanımamasıdır.
Vəfanın zirvəsini təşkil edən ən gözəl misalları Sevgili Peyğəmbərimizin həyatında müşahidə edirik. Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-: “Mən atam İbranimin duası, qardaşım İsanın müjdəsi və
anam Əminənin yuxusuyam.55 (Hakim, II, 453) buyurmaqla həm həzrət
İbrahimi, həm Həzrət İsanı, həm də anasını hörmətlə yad etmiş,
onlara lazımi vəfanı göstərmişdir. Bununla da kifayyətlənməyib,
qiyamətə qədər gələcək ümmətinə həzrət İbrahimin duasına cavab
vermələrini sünnə qılmışdır. Namazlarda oxunan “Salli-Barik” duasında, Məhəmmədin ailəsinin ardından İbrahimin ailəsinin zikr
edilməsi, bu çox zərif və həssas vəfa duyğusunun nişanəsidir.
Sevimli Peyğəmbərimizin vəfalı bir övlad olduğunu göstərən
digər bir hadisə də Hudeybiyə Umrəsi üçün Məkkəyə gedəndə baş
vermişdir. Səfər vaxtı Əbvaya baş çəkmişdilər. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Allah təaladan icazə istəyərək ansının qəbrini ziyarət etdi. Ziyarət əsnasında qəbrini əli ilə sahmana saldı və
təsirləndiyindən ağladı. Onun ağladığını görən müsəlmanlar da
ağladılar. Daha sonra bunun səbəbini soruşanlara Sevimli Peyğəmbərimiz, “Anamın mənə olan şəfqət və mərhəmətini yadıma saldım,
onun üçün ağladım.” -buyurdu. (İbn Səd, I, 116-117)
Peyğəmbərimiz, onu şəfqət və mərhəmətlə böyüdən anasını
kiçik yaşda itirib yetim qaldıqda, onu əvvəl babası, sonra da əmisi
Əbu Talib yanına almışdı. Əmisinin xanımı Fatimə xatun Sevimli
Peyğəmbərimizə çox yaxşı baxmış, onu öz uşaqlarından ayırmamış,
hətta daha üstün tutmuşdu. Müsəlman olaraq Mədinəyə hicrət edən
bu xanım vəfat edəndə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
55. İbrahim (ə.s) Peyğəmbərimiz üçün “(Onlar yenə dedilər: ) “Ey Rəbbimiz! Onların
(nəslimizin) içərisindən özlərinə elə bir peyğəmbər göndər ki, Sənin ayələrini (hökmlərini)
onlara oxusun, (Sən göndərən) Kitabı (Quranı) və (oradakı) hikməti onlara öyrətsin, onları
(günahlardan) təmizləsin! Həqiqətən, Sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən”.” (Bəqərə, 2/129)
ayəsində qeyd edilən mübarək və səmimi duasını etmiş-dir.İsa (ə) özündən sonra Əhməd adında
bir rəsulun gələcəyini müjdələmişdi. (Saf, 61/6)Əminə anamız isə yuxusunda ondan bir nurun
çıxdığını və bütün dünyanı işıqlandırdığını görmüşdü.(İbn Səd, I, 102)
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“Anam öldü!” -demiş, onu köynəyilə kəfənləmiş, sonra da qəbrə
alış-ması üçün ora bir müddət uzanmışdı. “Ya Rəsulullah! Yəqin,
Fatimənin ölümünə çox kədərləndiniz?!”-deyiləndə isə:
“O mənim anam idi. Öz uşaqları ac ikən əvvəl mənim qarnımı
doyurar, öz uşaqlarının üst-başı toz-torpaq içində ikən, o əvvəl
mənim başımı darayar və gül yağı çəkərdi. O mənim anam idi.”
-buyurmuşdu. (Yaqubi, II,14)
Peyğəmbərimiz əmisi Əbu Talibin müsəlman olmasını çox
istəmişdi. Bunun üçün çox səy göstərmişdi. Hələ əmisi vəfat edərkən
baş ucunda göstərdiyi səy dillərə dastandır. İslama bu qədər xeyri
dəymiş bir adamın, imanla şərəflənməməsi onu çox kədərləndirirdi.
Əbu Talib vəfat edəndən sonra Həzrət Əli, Peyğəmbərimizin yanına
gəlib, “Qəflət içində olan əmin müşrik olaraq öldü!” -dedi. Bu
xəbərdən qəmlənən Peyğəmbərimiz ağlamağa başladı. Sonra da,
“Get onu yu və basdır!” -buyurdu. (Nəsai, Cənaiz, 84; Diyarbəkri, I, 301)
Onun bu kədəri, islamı yayma cəhdi ilə birlikdə əmisinə qarşı olan
vəfasından irəli gəlirdi.
Fəxri Kainat Peyğəmbərimiz, üzərində əməyi olan heç kimi
unutmamış, ömrü boyu onlara qarşı vəfalı olmuşdur. Xüsusilə, Xədicə
anamıza qarşı göstərdiyi vəfanın tayı bərabəri yox idi. Ona bir həftə
süt verən dayəsi Ümmü Eymən, süd anası Həlimə Xatun, süd bacısı
Şeyma da onun vəfasından nəsiblərini alan bəxtəvər kimsələrdən
idi. Peyğəmbərimiz onlara çox hörmət etmiş və ehtiyaclarını təmin
etmək üçün əlindən gələni etmişdir. (İbn Səd, I, 113-114)
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Həvazin Qəzvəsində əsirlər arasında gördüyü süd bacısı Şeymanı
dərhal tanımış, ona və yaxınlarına hədiyyələr verərək ölkələrinə
göndərmişdir. Sevgili Peyğəmbərimiz, sırf orada dörd il qaldığı üçün,
bu müharibə sonunda həvazinli süd xalaları və süd bibiləri xətrinə
qənimətləri geri qaytarmağı belə düşünmüşdü. Ancaq, həvazinlilər
gec müraciət edib ordudakı bədəvilər də təkid etdikləri üçün Ciranədə
yığılmış qənimətləri paylamağa məcbur olmuşdu. Daha sonra
həvazinlilərdən gələn tələblərdən sonra özünə və Əbdülmüttəlib
oğullarının payına düşən əsirləri sərbəst buraxdıqda, əshabı-kiram
da öz paylarına düşən əsirləri fidyə almadan sərbəst buraxmışdılar.

Gözəl Əxlaq
(İbn Hişam, IV, 135) Peyğəmbərimizin süd qohumlarına göstərdiyi
vəfası sayəsində, minlərlə insan azadlığa çixmış və bu alicənablığın
ürəklərinə verdiyi riqqətlə həqiqətə gözlərini açmışdılar.

Peyğəmbərlik vəzifəsinə başlayandan etibarən Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- bütün əzab-əziyyətlərə qatlaşaraq İslamı
öyrətməyə və yaymağa davam edirdi. Taifdən qayıdanda düşmənləri
onu Məkkəyə buraxmaq istəməmişdilər. Rəsuli Əkrəm növbə ilə bir
çox öndə gələn məkkəlinin himayəsini istəmiş, ancaq hamısı imtina
etmişdi. Bu təklifi yalnız Mutim ibn Adiyy qəbul etdi və oğullarına
silah verib Peyğəmbərimizi himayə edərək şəhərə girməyinə
kömək etdi. Aradan illər ötdü. Mutim Bədr müharibəsində qureyşli
müşriklərlə bir yerdə müsəlmanlara qarşı vuruşdu və öldürüldü.
Peyğəmbərimizin şairlərindən Hassan ibn Sabit, bu şəxsin ölümündən sonra bir mərsiyə deyərək, vaxtilə Peyğəmbərimizi -səllallahu əleyhi və səlləm- himayə etməsindən bəhs etmiş və onu
xeyirlə yad etmişdi. Nəbiyyi Möhtərəm onunadından göstərilən bu
vəfakarlıqdan xeyli məmnun olmuşdu. Daha sonra düşmən əsirlərinə
nə edəcəkləri barədə danışarkən:
“Əgər Mutim bin Adiyy həyatda olub əsirlərin bağışlanmasını
məndən istəsə idi, fidyə almadan hamısını sərbəst buraxardım.”
-buyuraraq, ona olan vəfasını nümayiş etdirmişdir. (Buxari, Xumus,
16; İbn Hişam, I, 404-406) İslamı təbliğ edərkən ona şərait yaradan bir
müşrikə qədər belə uzanan bu vəfa duyğusu necə də uca bir əxlaq
nümunəsidir.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- həcc mövsümlərində
və camaatın gur olduğu yerlərdə islamı yaymağa çalışır, bir çox
çətinlik və işgəncələrlə qarşılaşırdı. Bir çox qəbiləni olduğu kimi
Amir ibn Sasaa oğullarınıda islama dəvət etmişdi. Onlardan ayrılıb
dəvəsinə minəndə, içlərindən Beyhara adlı müşrik, qəflətən dəvənin
sinəsinə vurdu. Dəvə sıçrayanda Peyğəmbərimizi yerə saldı. Dubaab binti Amir adlı müsəlman bir qadın Peyğəmbərimizə edilən bu
təhqiri görən kimi, “Ey Amir xanədanı! Gözünüzün qabağında Allahın Rəsuluna edilən bu əziyyəti görüb, mənim xətrimə onu qoruyacaq heç kim yoxmu?” -dedi. Əmisi oğlanlarından üç nəfər o saat
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ayağa durub əclaf Beyharanın üstünə getdilər. Bu hadisədən sonra
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- vəfakarlıq göstərib
onlar haqqında:
“Ey Allahım! Bunlara bərəkətini ehsan et!” -deyə dua etdi.
Bu duanın bərəkətilə Allah təala onlara iman nəsib etdi və nəticədə
şəhidlik mərtəbəsinə yüksəldilər. (İbn Həcər, əl-İsabə, IV, 353)
O hamıya qarşı vəfalı idi. Ancaq, hərşeydən əziz tutduğu İslam
məsələsində ən kiçik bir iş görmüş adamlara qarşı, xüsusi bir rəğbət
və məhəbbət bəsləyərdi. Məscidi-Nəbəvini təmizləyən zənci bir
adam vardı. Peyğəmbərmiz onu bir müddət görmədi. Maraqlanıb
harada ol-duğunu soruşdu. Öldüyünü dedilər. Buna görə Vəfa
Abidəsi Peyğəmbərimiz, “Mənə niyə xəbər vermədiniz?” -buyurdu.
Daha sonra, “Mənə qəbrini göstərin!” -deyərək qəbrinə gedib cənazə
namazı qıldı və ona dua etdi. (Buxari, Cənaiz, 67)
Fəxri Aləm Peyğəmbərimiz, eynilə, Allah yolunda cihad edib
şəhid düşənləri də əsla unutmaz, onların yetim qalan uşaqlarını böyüdüb boya-başa çatdırılmasına şəxsən özü bö-yük səy göstərər və
əshabını da buna təşviq edərdi.Buna misal olaraq iki hadisə belədir:
Peyğəmbərimiz Hudeybiyə Umrəsindən qayıdanda, Uhud müharibəsində şəhid olan Həzrət Həmzənin kiçik qızı Ümamə dalınca,
“Əmican, məni kimə qoyub gedirsən?”-deyə səslənmişdi. Buna
görə Peyğəmbərimiz, onu öz yanında Mədinəyə gətirdi. Ümaməyə
kimin baxacağını soruşanda üç nəfər birdən razılaşdı.Bunlardan biri
Zeyd ibn Harisə (r.a) olub Rəsuli Əkrəm onu hicrətdən sonra Həzrət
Həmzə (r.a) ilə qardaş etmişdi. İkincisi, Həzrət Əli olub Ümamənin
əmisi sayılırdı. Üçüncüsü də, Cəfər ibn Əbu Talib olub Ümaməyə
Həzrət Əli (r.a) qədər yaxın idi. Ancaq bir fərqlə ki, Həzrət Cəfərin zövcəsi Ümamənin xalası idi. Nəbiyyi Möhtərəm bir şəhid
övladına göstərilən bu diqqətdən çox təsirləndi. Deməli, əshabı-kiram Rəsulullahın vəfa məktəbində kifayət qədər dərs almış və bu
məsələdə nəbəvi əxlaqı qazanmışdılar. Allah Rəsulu:

370
N

- Ey Zeyd! Sən Allah və Rəsulunun dostusan. Ey Əli! Sən də mənim qardaşım və dostumsan. Ey Cəfər! Sən də mənə yaradılış və xasiyyətcə ən çox oxşayansan!” -deyərək üçünə də ayrılıqda iltifat etdi

Gözəl Əxlaq
və xalası ilə evli olduğu üçün Ümaməyə baxmağı baxmağı Həzrət
Cəfərə həvalə etdi. Sonralar Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- həmişə Ümamə ilə maraqlanırdı və vaxtı gələndə onu Həzrət
Ümmü Sələmənin oğlu Sələmə ilə evləndirdi. (Buxari, Məqazi, 43; İbn
Səd, VIII, 159)

Mutə müharibəsində başqaları ilə birlikdə ən başda üç komandir,
Zeyd bin Harisə, Cəfər bin Əbu Talib və Abdullah bin Rəvaha şəhid
olmuşdular. Müharibədən sonra İslam ordusu Mədinəyə qayıdanda
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- və müsəlmanlar şəhidlərin
dalınca göz yaşı tökdülər. Bu vaxt Peyğəmbərimizin müsəlmanlara
fəryad edərək ağlamağı qadağan etdiyi görüldü. Bunun əvəzinə
şəhid ailələrinə yemək aparmalarını istədi. Xüsusilə, onlardan qalan yetimləri mütləq himayə etmələrini vurğuladı. Bu barədə, özü
şəxsən əshabına nümunə oldu, Həzrət Cəfərin ailəsinə baş sağlığı
verərək təsəlli etdi və üç gün ərzində evlərinə yemək göndərdi. O
gündən etibarən uşaqlarını da himayə etdi. (İbn Hişam, III, 436)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- sadəcə özünə edilən
yaxşılıqlara qarşı vəfalı deyil, eyni zamanda gətirdiyi haqq dinə və
əshabına köməyi dəyən hamıya, ömrünün sonuna qədər minnətdar
qalmış, fürsət olanda vəfasını göstərmişdir.
Həbəşistana hicrətin üstündən illər ötmüşdü. Bir dəfə Həbəşistan hökmdarının elçiləri Rəsuli Əkrəmin hüzüruna gəldilər. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- onlarla şəxsən özü məşğul
oldu, onlara xidmət etdi. Əshab, bu xidməti onların da edə biləcəyini
dedikdə, Peyğəmbərimizin verdiyi cavab belə oldu, “Bu adamlar
Həbəşistana köç etmiş əshabıma yer vermiş, hörmət etmişlər. Bunun
əvəzində, indi də mən onlara xidmət etmək istəyirəm.” (Beyhəqi,
Şuabul-iman, VI, 518; VII, 436)

Həbəşistanlılara qarşı həmişə vəfalı olan Peyğəmbərimiz, arada
dəniz və quru ilə da günlərlə gediləcək qədər uzun məsafə olmasına
baxmayaraq Nəcaşinin vəfatını elə o gün əshabına xəbər vermiş və:
- Uzaq bir yerdə ölən qardaşımızın cənazə namazını qılın!buyurmuşdu.
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Səhabələr, “Ya Rəsulullah, o kimdir?” -deyə soruşanda, Peyğəmbərimiz:
-Nəcaşi Ashamadır! Bu gün Allahın saleh bəndəsi Ashama öldü!
Qardaşınız üçün Allahdan məğfirət diləyin! -buyurdu və cənazə
namazını qıldırdı. (Müslim, Cənaiz, 62-68; İbn Hənbəl, IV, 7)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- axırıncı dəfə xəstələnəndə
əshabı ilə görüşmək üçün məscidə gəlmişdi. Məscid müsəlmanlarla
dolu idi. Allahın Sevimli Rəsulu İslamı təbliğ etmiş və insanla-rın
çoxunu hidayətə çatdırmışdı. Bunun səmərəsi olan bu qədər camaat,
O Əziz insanı çox sevindirmişdi. Artıq gözü arxada qalmayacaqdı.
Ancaq iş bura çatana qədər malı və canı ilə cihad edən, şəhid olan
və orada olmayan əshabı da vardı. Peyğəmbərimiz onları heç vaxt
unutmamış və ürəyindən çıxarmamışdı. Vaxtaşırı Cənnətul-Baqiyə
və digər şəhid məzarlarına gedərək onlara dua edərdi. Bu son çıxışında da qələbəlik bir cammatın “amin” sədaları altında bir vəfa
olaraq onları xeyirlə yad edəcəkdi. Hadisəni nəql edən səhabə belə
deyir:
“Peyğəmbərimiz kəlmeyi şəhadət gətirdikdən sonra:
Ey insanlar! Sizə olan nemətinə görə O Allaha həmd edirəm
ki, ondan başqa ilah yoxdur!” -deyə həmd-səna etdi. Həmişə etdiyi
kimi Uhud günü şəhid olan müsəlmanlar üçün də Allahdan məğfirət
dilədi. (İbn Səd, II, 228, 251)
Bu necə vəfadı, ya Rəbbi! İllərlə köhnəlməyən, acılarla, çətinliklərlə və qayğılarla yaddan çıxmayan, bolluqla zəifləməyən, rahatlıq
və səltənətlə yox olmayan nə müəzzəm bir vəfa!
Daha sonra Ənsara olan vəfasını göstərərək belə buyurdu:
“Ey insanlar! İnsanlar çoxalır, ancaq Ənsar azalır. Hətta
yeməkdəki duz qədər azala-caqlar. İçinizdən biri, kiməsə xeyir və ya
zərər verə bilmə iqtidarında olacaq bir işin başına gəlsə, Ənsarın
yaxşılıqlarına yaxşılıqla cavab versin, pislik edənləri də bağışlasın.”
(Buxari, Mənakıbul-Ənsar, 11)
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“Sizə Ənsarla yaxşı rəftar etmənizi tövsiyə edirəm. Onlar mənim
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camaatım, sirdaşla-rım və əminlərimdir. Üzərlərinə düşən vəzifəni
layiqincə yerinə yetirmişlər. Əvəzi isə hələ tam olaraq ödənməyib.
(Axirətdə artıqlaması ilə ödənəcək.) Bu səbəblə, onların yaxşılarının
etdiklərinin qəbul edin, pislərinin etdiklərindən isə imtina edin.”
(Buxari, Mənakıbul-Ənsar, 11)

Peyğəmbərimiz bundan sonra minbərə bir daha çıxmadı. Ona
İslam məsələsində ən çox kömək edən Ənsarını ümmətinə əmanət
etdikdən sonra vəzifəsini yerinə yetirmənin sevinci və rahatlığı
içində Uca Rəbbinə qovuşdu.
İslama ürəklərini və qapılarını açan bu qəhrəman insanlara qarşı
Peyğəmbərimizin vəfası çox böyük idi. Məkkə fəth ediləndə Ənsar,
“Artıq bizi tərk edər, Məkkədə qalar.”- deyə kədərləndikləri halda,
O, Ənsarı üstün tutmuş və onlarla birlikdə Mədinəyə qayıtmışdı.
Peyğəmbərimiz, vaxtaşırı Mühacirlərin etdikləri fədakarlıqları
da yad etmiş və onları tərifləmişdir. Ancaq onların içində Əbu
Bəkirin (r.a) ayrı bir yeri vardı. Ona olan minnətdarlığını da belə
ifadə etmişdir, “Bizə yaxşılığı dəyən hamıya bunun qarşılığını eynilə
ya da artıqlaması ilə verdik. Ancaq Əbu Bəkr istisna! Onun o qədər
çox yaxşılığı dəyib ki, qarşılığını qiyamət günü Allah verəcək. Əbu
Bəkrn malı qədər heç kimin malı mənə faydalı olmamışdır. Əgər
özümə bir dost seçsəydim mütləq Əbu Bəkri seçərdim. (Özünü
nəzərdə tutub) Xəbəriniz olsun, yoldaşınız Allah təalanın dostudur.”
(Tirmizi, Mənakıb, 15)

Vəfanı Peyğəmbərimizdən öyrənən əshabı kiram da ürəkləri
riqqətə gətirəcək, gözləri yaşardacaq vəfa nümunələri göstərmişdir.
Əbu Bəkr (r.a) xəlifə olandan sonra, Peyğəmbərimizin kimə bir vədi
varsa gəlib almasını elan etmiş və Bəhreyndən gələn mal-lardan
onları ödəmişdir.
Həzrət Əli də Peyğəmbərimizin vəfatından sonra, “Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in kimə bir vədi və ya borcu varsa mənim
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yanıma gəlsin!” -deyərək elan etdirmişdi. Yaşadığı müddətdə də, hər
il adam göndərib qurban kəsmə günü Minada elan etdirməyə davam
etmişdi. Belə bir tələblə gələnlərə də istədiyini verirdi. Həzrət Əlidən
sonra vəfat edənə qədər Həzrət Həsən, ondan sonra da şəhadətinə
qədər Həzrət Hüseyn də belə etdi. (İbn Səd, II, 318; Buxari, Kəfalə, 3)
Allah təala belə vəfalı bəndələrinin ürəklərinə fərəh verər və
özlərini də paklaşdırar. Onlara verdiyi şeylər yox olanda yenisini
verər.
Mövlana (q.s) belə deyir:
“Vəfalı adamlar bu vəfanı bütün aləmə yaymış və vəfa nümunələri
göstərmişlər. Dənizlər də onların əmrlərinə tabe olmuşdur. Dağlar
da, dörd ünsür56 də onlara qul, kölə olmuşdur.” (Məsnəvi, beyt: 11921193)

M. VÜQAR VƏ TƏMKİNLİYİ
Bir güzargahda adəm dahi
Qəflətən görsə Rəsulullahı
Heybət alırdı güzaranından anın
Kesret-i həlim və vüqarından anın57
Xaqani

Vüqar; ciddilik, təmkinlilik, izzət, heysiyyət və şərəfi qorumaq
mənalarına gəlir. Mülayim xasiyyətlilik və əzəmət mənaların da olan
vüqar, yüngül xasiyyətliliyin tərsidir. Təkəbbür nə qədər pisdirsə,
vüqar o qədər dəyərlidir. Ancaq vüqarlı olmaq, qaşqabaqlı, qaraqabaq, yola getməyən və tərs insan olmaq deyil. Vüqar, alçalma və
təkəbbür arasındakı tarazlıqdır.
56. Bunlar, yaradılışın dörd əsas maddəsini təşkil edən hava, su, torpaq və odudur.
57. Əgər bir nəfər, yolda qəflətən Rəsulullahı görsə, Onun yerişindən vahimələnir, əsalət və
vüqarının ucalığından ürpənirdi.
14
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Təmkinlik isə, etimad, ciddilik, mətanət və heybət kimi mənalara
gəlir. Nəfsdəki təlaş və həyacanın bitməsilə meydana gələn rahatlıq
deməkdir. Bu, qəlb rahatlığı olaraq da ifadə edilir.
Ayədə, “Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətindən çəkinmirsiniz?
(Sizə nə olub ki, Allahın əzəmət və qüdrətindən qorxmur, Onu
layiqincə uca tutmursunuz? Yaxud iman gətirəcəyiniz təqdirdə
Allahın axirətdə sizə mərhəmət əta edəcəyinə ümid bəsləmirsiniz?)”
(Nuh, 71/13) buyurularaq vüqarın ən kamil mənada Allah təalaya aid
bir vəsf olduğu ifadə edilir. Allah təala, insanları Onun Zatından
qorxmağa, həlimliyi ilə yanaşı əzəmətinin də olduğuna inanmağa və
Ona qarşı hörmətsizlik etməkdən çəkinməyə çağırır. Belə etdikləri
halda Uca Allah onlara vüqar və şərəf lütf edib dəyər verəcək,
nəticədə böyük mərtəbələrə çatdıracaq.
Vüqarın bir başqa mənası, Allah və Rəsuluna layiq olduqları
təzim və hörməti gös-tərməkdir. Peyğəmbərimizin bir vəzifəsi də
insanlara, Allah və Rəsuluna qarşı necə ehtiram göstərmələrini
öyrətməkdir.Quran ayəsi bunu belə dilə gətirir: “(Ya Rəsulum!)
Həqiqətən, Biz səni (bəşər övladına) bir şahid, bir müjdəçi və
(Allahın əzablı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik.
(Biz onu göndərdik ki, siz insanlar) Allaha və Onun Rəsuluna iman
gətirəsiniz, Ona (Allaha, yaxud Peyğəmbərə) yardım edəsiniz,
onu böyük sayıb ehtiramını saxlayasınız və (Allahı) səhər-axşam
təqdis edib şəninə təriflər deyəsiniz!” (Fəth, 48/8-9)
Burada, Allah və Rəsuluna iman və köməkdən sonra, onlara
qarşı böyük hörmət və ehtiramla hərəkət etmək əmr edilir.İnsanlar
arasındakı mötəbərlik bu sayədə mümkündür. Bunun xaricində qalan
bütün hərəkət və davranışlar daha cılızdır.
Vüqarlı olmaq, hamı tərəfindən sevilən və sahibinə hörmət qazandıran bir fəzilətdir. Vüqarlı insanlar söz, hərəkət və davranışlarında
təkəbbürlüyə yol verməməli, əksinə olduqca təvazökar olmalıdırlar.
Bu iki xasiyyət bir yerdə olsa həqiqi ləyaqət və fəzilət meydana
çıxar. Quran ayəsi bir müsəlmanın sahib olması gərəkən vüqarlılığı
belə ifadə edir: “Rəhmanın (əsl) bəndələri o kəslərdir ki, onlar
yer üzündə təmkinlə (təvazökarlıqla) gəzər, cahillər onlara söz
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atdıqları (xoşlarına gəlməyən bir söz dedikləri) zaman (onları
incitməmək üçün) salam deyərlər.” (Furqan, 25/63)
Peyğəmbərimzin vüqarı, qarşısındakılarda hörmət hissləri yaradır, təvazökarlığı isə insanların sevgisinə səbəb olurdu. Çünki, Peyğəmbərimiz, insanlar içində ən gözəl əxlaqa sahib olan idi. Həmişə
sükut və təmkinlə hərəkət edər, əsla yüksək səslə danışmaz və pisliyə
pisliklə cavab verməzdi. Əksinə bağışlayar və əfv edərdi. (Darimi,
Müqəddimə, 2) Ən vacib ibadət olan namaza gələndə də sükut və
təmkinliyin qorunmasını əmr edərək buyururdu:
“Qamət gətiriləndə namaza qaçaraq yox, ciddi və sakit şəkildə
gəlin. Çata bildiyiniz rükətlərı imamla birlikdə qılın, çata bilmədiyiniz
rükətləri də özünüz tamamlayın.” (Buxari, Azan, 20-21)
İbn Abbasdan (r.a) rəvayət edildiyinə görə Ərəfə günü Ərafatdan
Müzdəlifəyə qayı-danda Rəsuli Əkrəm -səllallahu əleyhi və səlləmarxa tərəfdə bəzi insanların qışqır-bağır saldıqlarını, dəvələrini vurduqlarını görəndə, qamçısı ilə işarə edib sakit olmalarını istəmiş və:
“Ey insanlar! Təmkinlə hərəkət edin! Tələm-tələsik hərəkət etməklə savab qazanmaq olmaz...” -buyurmuşdu. (Buxari, Həcc, 94)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- adamları ən çox əsəbləşdirən və hiddətləndirən anlarda belə sükut və vüqarını pozmazdı.
Adamların nəzakətsizlik və kobudluqlarına dözər və onlarla mülayim
rəftar edərdi. Ənəs (r.a) belə nəql edir:
“Rəsulullahla -səllallahu əleyhi və səlləm- birlikdə gəzirdik.
Əynində Nəcran parçasından tikilmiş, kənarları bərk və qalın bir əba
vardı. Bir bədəvi Rəsuli Əkrəmin yanına gəlib əbasını dartdı. Əba,
Peyğəmbərimizin boynunda iz qoydu. Bundan sonra bədəvi:
-Ey Məhəmməd! Sənin yanındakı Allahın mallarından mənə də
verilməsini əmr et, -dedi. Allah Rəsulu bədəviyə tərəf çevrilib gülümsədi. Sonra da ona bir şey verilməsini əmr etdi (Buxari, Xumus, 19)
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Peyğəmbərimiz, nə bir qadına, nə bir xidmətçiyə və ümumiyyətlə
heç kimə əl qaldır-mamışdır. Ancaq, Allah yolunda cihad etdiyi
vaxtlar müstəsnadır. Ona pislik edən kimsədən də intiqam almağa
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çalışmazdı. Sadəcə Allahın əmrləri tapdananda, bu əmrləri tapdayan
kimsəyə Allah üçun cəza verərdi. (Müslim, Fədail, 79)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- olduğuməclislərdə çox
ədəbli iştirak edər, mötəbərliyinə yaraşmayan heç bir hərəkətə yol
verməzdi. Çox vaxt sükut edər, lazımsız söz sərf etməzdi.Əbu Malik
əl-Əşcai atasının belə dediyini rəvayət edir, “Biz cavanlığımızda teztez Rəsulullahın hüzurunda oturardıq. Ondan daha sakit heç kimi
görmədim. Səhabələrinin başları sözə qarışanda O susub gülümsəyərdi.” (Heysəmi, X, 298)
N. MÖTƏDİLLİYİ
“Mötədillik, ehtiyatlılıq, hal və davranış
cəhətdənyaxşıolmaq peyğəmbərliyin iyirmi
beş cüzündən biridir.”
Müvatta, Şaar, 17

Mötədillik, bir şeyin kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə iki hal
arasında düz, müstəqim və mütənasib olması deməkdir.Nizamlılıq,
təbiilik, qərarlılıq, uyğunluq, qıvraqlıq mənalarını da ifadə edir.
Mötədillik, ifrat və təfritə varmadan orta yolu turmağı əmr etmiş,
ifrat və təfriti qadağan etmişdir.Bu səbəbdən, əməllərin ən fəzilətlisi
mötədil olanıdır.
Allah təala kainatı və bütün varlıqları nizamlı şəkildə yaratmış
və bəndələrinədə hər işdə müvazinəti qorumağı emr etmişdir. Ayədə
“Göyü. O ucaltdı, tərəzini (ədalət tərəzisini) O qoydu! Ona görə
ki, çəkidə hədi aşmayasınız (insafı əldən verməyəsiniz).” (ərRəhman, 55/7-8)

Vəhb ibn Münəbbih belə deyir:
“Hər şeyin iki ucu və bir ortası var. Bu ucların birindən tutsaq,
diğər ucu ağır gələr; ortasından tutsaq iki ucuda tarazlığını qoruyar.
(Elə isə) hər şeyin ortasından tutmağa diqqət edin!” (Heysəmi, VIII, 112)
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Xarici aləmdə olduğu kimi insanın psixologiyası və hissi qabiliyyətləri arasında da uyğunluq olmalıdır. Bu uyğunluq, əxlaqi yaşamın
əsasını təşkil edən üç əsas qabiliyyətin müvazinətdə olmasından
asılıdır.Buna görə, ağıl gücündən ölçülü istifadə etmək hikməti,
şəhvət gücündən ölçülü istifadə iffəti, qəzəb gücündən ölçülü istifadə etmək də şücaəti meydana gətirər. İnsanın daxili aləmində bu
tarazlığın meydana gəlməsi də ədalət adlanan dördüncü əsas fəziləti
əmələ gətirir və beləliklə, qarşımıza kamil bir əxlaq çıxar.
Allah təala Sevgili Peyğəmbərimizə, hətta vəhyi təbliğ etmə
barəsində göstərdiyi təlaş səbəbilə belə xəbərdalıq etmiş “(Ya
Peyğəmbər! Cəbrail sənə Quran oxuduğu zaman) onu tələm-tələsik
əzbərləmək üçün dilini tərpətmə! (Sən də onunla birlikdə Quranı
təkrar etmə, yalnız dinlə!) Çünki onu (sənin qəlbində) cəm etmək,
(dilində) oxutmaq Bizə aiddir. Biz onu (Cəbrailin dili ilə) oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə. Sonra onu (sənə)
bəyan etmək də Bizə aiddir!” (Qiyamə, 75/16-19) və “Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik! (Peyğəmbər
ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı
ki, mübarək qıçları şişmişdi).” (Taha, 20/2) buyuraraq müvazinəti
qorumalı olduğunu ona xatırlatmışdır.Allah təala, yenə infaq barəsində də mötədil davranmağı tövsiyə edərək:
“Nə əldən çox bərk ol, nə də əlini tamamilə açıb israfçılıq
et. Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan!” (İsra, 17/29)
buyurmuşdur. Əldən bərk olmaqla xəsislik, tamamilə açılması ilə də
israfçılıq nəzərdə tutulur. Yəni, nə elə əllərini bərk-bərk bağlayıb xəsis
ol, nə də malını sağa-sola xərclə. Hər iki hal da insanın qınanmasına
və kədərlənməsinə səbəb olar. Buna görə ikisinin arasında mötədil
bir yol tutmaq lazımdır. Allah təala belə insanları tərifləmiş, onları
xas bəndələri adlandırmış və diğər insanlara nümunə göstərmişdir:
“Onlar (mallarını) xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik
edər, bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar.” (Furqan, 25/67)
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Şeytan insanları iki yolla aldatmağa çalışır. Bunlardan hansında
uğur qazansa fərq etmir, çünki nəticə eynidir. Bunlardan biri həddi
aşmaq, diğəri isə səhlənkarlıqdır. Allah təala bəndələri üçün tənbəlliyə
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aparmayan bir rahatlıq istəyir. Allahın bəndələri üçün asanlaşdırdığı
dini, bəndələrinə Allah adına çətinləşdirmələri düzgün hərəkət deyil
və buna heç kimin ixtiyarı yoxdur.
Həzrət Aişənin (r.anhə) dediyinə görə, o bir qadınla oturduğu
vaxt yanlarına Peyğəmbərimiz gəlir və:
- Bu xanım kimdir? -deyə soruşur. Aişə anamız:
- Bu filan xanımdır, -dedikdən sonra onun çox namaz qıldığını
söyləyir.
Rəsuli Əkrəm də:
-Bunu deməyinə ehtiyac yoxdur; gücünüz çatan qədər ibadət
etmək sizin üçün kifa-yətdir. Allaha and içirəm ki, siz bezmədikcə
Allah da bezməz! -buyurur. (Buxari, İman, 32) Başqa bir hədisində də
belə buyurur:
“Fərz olmayan əməllərdən gücünüz çatan qədər edin. Çünki,
əməllərin ən xeyirlisi, az da olsa daimi olandır.” (İbn Macə, Zöhd, 28)
Əshabi kiramdan bəziləri sevgili Peygəmbərimizin necə ibadət
etdiyini öyrənmək uçun onun möhtərəm xanimlarindan bunu soruşmuşdular, onlar da gorduklərini nəql etdilər. Peygəmbərimizin mötədiliklə etdiyi ibadətləri az görən bu səhabələr öz-özlərinə belə
dedilər.
-Allahın Rəsulu hara biz hara? Onun keçmiş və gələcək gunahları
bagişlanmışdır
İçlərindən biri mən ömrumun axırına qədər gecələr hec yatmayıb
namaz qılacam dedi
Bir digəri də
Mən də ömrum boyu oruc tutacam orucsuz günüm olmayacaq
dedi.
Basqa səhabə də
Mən də nə qədər sağam qadınlardan uzaq olacam əsla evlənməyəcəm deyə söz verdi.
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Bir mudət sonra Peygəmbərimiz onların yanına gəlib bunlari
söylədi
O sözləri deyən sizsiniz? Sizə xəbərdarlıq edirəm.Allaha and
olsun ki arnızda Allahdan ən cox qorxan mənəm və ona qarsı ən
hörmətli olan mənəm.Ancaq mən bəzən oruc tutur bəzən tutmuram.
Gecə həm namaz qılır həm də yatıram.Qadınlarla da evlənirəm.
Mənim sünnəmdən üz cevirən məndən deyil (Buxari, Nikah)
Peygəmbərimizin nafilə ibadətlərinin olculu olması ümməti
üçün bir rəhmət vəsiləsidir. Bu məsələdə ondan nümunə gotürənlər
hər hansı bir ziyana ugramadıqları kimi heç kim tərəfindən də
qınanmazlar.
Hamının həmişə çox ibadət etməyə gücü catmaya bilər. Hər bir
insana gücünün çatdığı qədər nafilə ibadət etməkdə sərbəstlik verilmişdir. Digər bir tərəfdən ifrata varan ibadət hər zaman Allahdan
cox qorxmaq və daha dindar olmaq mənasına gəlmir.
Kainatin fəxri peygəmbərimizin hədisi-şərifdə qadagan etdiyi
şey dində həddi aşmaq və bir növ rahibliyə meyl etməkdir. Ancaq
islam monastr həyatina icazə vermir. Allah təala buyurur: “Ey iman
gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak nemətləri (özünüzə)
haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da, Allah həddi
aşanları sevməz!” (Maidə 5/87)
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Bu ayənin nüzul səbəbi mövzumuz haqqında bizə gözəl bir olcü
verir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gun səhabələrinə
qiyamətdən danışmışdı. Onlar da budan təsirlənib aglamışdılar. Sonra
aralarından on nəfər Osman ibn Mazunun evinə yığışdılar. Həzrət
Əbu Bəkrlə Həzrət Əli də orada idi. Etdikləri müzakirə nəticəsində,
bundan sonra tərki-dünya olmağa, özlərini axtalatdırmağa, gündüzləri orucla, gecələri də səhərə qədər ibadətlə keçirməyə, ət yemə-məyə, qadınlara yaxınlaşmamağa, gözəl ətirlərdən istifadə etməməyə və yer üzündə gəz-məməyə qərar verdilər. Bu xəbər Peyğəmbərimizə çatanda, durub Osman bin Mazunun evinə gəldi, ancaq
onu evdə tapmadı. Xanımına, Osman və yoldaşlarının onun yanına
gəlmələrini söylədi. Onlar da Peyğəmbərimizin hüzuruna gəldilər.
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Peyğəmbərimiz yuxarıdakıları onlara sayıb:
- Bu mövzularda qərar almısınız düzdür? -deyə soruşdu.
Onlar:
- Bəli, ya Rəsulallah! Bizim belə bir qərarı almaqda xeyir əldə
etməkdən başqa məqsə-dimiz yoxdur, -dedilər.
Bu sözdən sonra Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləmbelə dedi:
- Şübhəsiz ki, bunlar mənə əmr olunmadı.Əlbəttə, sizin üzərinizdə
nəfslərinizin haqqı var. Bəzən oruc tutun, bəzən tutmayın.Gecə həm
ibadət edin, həm də yatın. Mən həm ibadət edir , həm də yatıram. Oruc
tutduğum günlər də olur, tutmadığım günlər də ət yeyir, xanımlarıma
yaxınlaşıram. Kim mənim sunnəmdən üz çevirsə, məndən deyil.
Sonra səhabələrini bir yerə yığıb onlarla söhbət etdi və bunları
dedi:
“Bəzi insanlara nə olub ki, onlar xanımlarına yaxınlaşmağı,
yeməyi, içməyi, gözəl ətir vurmağı, yatmağı və məşru olan dünyəvi
zövqləri özlərinə haram edirlər. Şübhəsiz ki, mən sizə keşiş və ya
rahib olmağı əmr etmirəm. Mənim dinimdə ət yeməyi buraxmaq,
qadınlardan uzaqlaşmaq olmadığı kimi, tərki-dünya olub monastırlara
sığınmaq da yoxdur. Ümmətimin səyahəti oruc, rahibliyi isə cihaddır.
Allaha ibadət edin, Ona heç nəyi şərik qoşmayın, həcc və ümrəyə
gedin, namazlarınızı qılın, zəkatınızı verin, Ramazan orucunu tutun.
Siz düzgün olun ki, başqaları da düz olsun. Sizdən əvvəlki ümmətlər
həddi aşdıqları üçün həlak oldular. Dini özləri üçün çətinləşdirdilər,
Allah da onlara çətinləşdirdi. Bu gün kilsə və monastırda olanlar
onların artıqlarıdır.” (Vahidi, s, 207-208)
Sevgili Peyğəmbərimiz, biz ümmətinin əvvəlki ümmətlər
kimi zəlalətə düşüb Allahın qəzəbinə düçar olmaması üçün vacib
məsələlərin üzərində durmuş və həyatın bütün incəliklərinə işarə
etmişdir. İnsanların təyin olunmuş hədəfə çatmaq üçün müvazinəti
qoruyaraq ağıllı və daimi surətdə səy göstərməli olduqlarını bu hədisi
şərif ilə ən açıq şə-kildə ifadə etmişdir:
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“ ...Orta yol tutun.Əməllərinizi mükəmməlləşdirməyə və Allaha
yaxın olmağa səy göstərin. Səhər, günorta və axşam arasındakı
vaxtda işləyin. Bir az da gecədən faydalanın. Tələsmədən və təlaşsız
gedin, orta yolu tutun ki, hədəfə çata biləsiniz.” (Buxari, Riqaq, 18)
Ədirnəli Xatəminin bu misraları yuxarıdakı hədisə açıqlıq
gətirir:
Çatar mənzili-maqsuduna ahəstə gedən
Tez-rəftar olanın payinə damən dolaşar.
“Ağır və təmkinli hərəkət edənlər getmək istədikləri yerə
asanlıqla çatarlar.İşlərində lazımsız yerə tələsənlər isə çox vaxt
maneələrlə qarşılaşırlar, əlləri ayaqlarına dolaşır.”
Sevgili Peyğəmbərimiz mötədilliyə o qədər əhəmiyyət verirdi
ki, “gözümun nuru” adlandırdığı və çox sevdiyi namaz ibadətini belə
orta halda yerinə yetirməyi əmr edərdi. Bir gün məscidə getmişdi.
İki dirək arasına asılmış bir ip gözünə dəydi:
- Bu nə ipdir? -deyə soruşduqda səhabələr:
- Bu, Zeynəb binti Cahşa aid ipdir. Namazda ayaq üstə
dayanmaqdan yorulanda on-dan tutur, -dedilər. Peyğəmbərimiz belə
buyurdu:
- O ipi açın.Sizdən biri ürəyi istəyəndə nafilə namaz qılsın,
yorğunluq hiss edəndə isə yatsın.” -buyurdu. (Buxari, Təhəccüd, 18)
Cabir bin Səmurə (r.a) belə deyir:
“Namazlarımı Nəbi -səllallahu əleyhi və səlləm-lə birlikdə
qılardım. Onun namazı da, xutbəsi də orta uzunluqda, ölçülü idi.”
(Müslim, Cümə, 41-42)
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Yaxşı bir müsəlman ölçün və tarazlığı saxlayan bir insan olub,
hər davranışında, işində və sözündə həddi aşmaqdan çəkinər. Bu
prinsiplərə əməl etməyənlər, dünyada bir sıra bəla və müsibətlərə
düçar olduqları kimi axirətdə də cəzaya layiq görüləcəklər. Belə
insanlar, başqaları tərəfindən sevilməzlər. Hamı onlardan uzaq
olmağa çalışar. Bu səbəblə Peyğəmbərimiz, “Söz və hərəkətlərində
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irəli gedib həddini aşanlar məhv oldular.” (Müslim, Elm, 7) buyuraraq
hər məsələdə tarazlığı qoruyub həddi aşmamağı tövsiyə etmişdir.
İnsan, hər hərəkətində olduğu kimi sevgi və nifrətdə də orta
yol tutmalıdır.Sevdiyi bir insanla qarşı həddi aşmamalı, nifrət
etdiyi şəxslə də əlaqəni tamamilə kəsməməlidir. Bunun səbəbini
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə izah edir:
“Dostuna qarşı olan sevgində ölçülü ol, çünki, bir gün düşmənin
ola bilər. Düşməninə də ölçülü şəkildə nifrət et, çünki, bir gün dostun
ola bilər.” (Tirmizi, Birr, 60)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əshabını da bu əxlaqla
tərbiyə etmiş və onları bütün insanlara nümunə göstərmişdir. Vəhb
ibn Abdullah (r.a) belə nəql edir:
“Nəbi -səllallahu əleyhi və səlləm- Salmanla Əbud-Dərdanı
qardaş elan etmişdi. Bu səbəblə Salman, Əbud-Dərdaya vaxtaşırı baş
çəkərdi. Bu ziyarət əsnasında, xanımı Ümmüd-Dərdanın əynindəki
nimdaş paltarları görüb:
- Niyə bu haldasan? -deyə soruşdu.
Xanım:
- Qardaşın Əbud-Dərda dünya malı və zövqlərinə əhəmiyyət
vermir, - dedi .
O vaxt Əbud-Dərda evə gəldi və Salmanı hazırlatdığı yeməyə
qonaq etdi.
- Buyurun, yeməyinizi yeyin, mən orucam, -dedi.
Salman belə cavab verdi:
- Sən yeməsən mən də yeməyəcəyəm.
Bu sözdən sonra Əbud-Dərda süfrəyə oturub yemək yedi. Gecə
vaxtı Əbud-Dərda təhəccüd namazı qılmağa hazırlaşdı. Salman
ona:
-Yat, -dedi.
Əbud-Dərda yatdı, bir müddət sonra yenə durmaq istədi.
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Salman yenə:
- Yat, deyib durmağına mane oldu.
Gecənin axırına yaxın Salman:
- İndi dur, -dedi və birlikdə namaz qıldılar.
Sonra Salman Əbud-Dərdaya belə dedi:
- Sənin üzərində Rəbbinin, nəfsinin və ailənin haqqı var. Haqq
sahiblərinin hər biri-nə haqqını ver.
Sonra Əbud-Dərda Peyğəmbərin -səllallahu əleyhi və səlləmyanına gedib bunları danışdı. Rəsuli Əkrəm:
- Salman düz deyib! -buyurdu. (Buxari, Savm, 51; Ədəb, 86)
Göründüyü kimi, əshabı-kiram bir-birlərinə xəbərdarlıq edərək
orta yolda olmağa səy göstərirdilər. Xəbərdarlıq olunan kəs də heç
vaxt incinib küsmədən yoldaşına qulaq asar və ona tabe olardı. Bu
hadisədə Salmanın(r.a) fəhmliliyi qədər, Əbud-Dərdanın (r.a) haqqa
tabe olma, qardaşlığa riayət etmə və yoldaşı ilə yaxşı yola getmə
kimi gözəl xislətləri də ortaya çıxmaqdadır.
Nəticədə, insanoğlundan nə mələk olmasını gözləmək, nə də
həddi aşmağına icazə vermək lazımdır.O həmişə insan olduğunu
dərk etməli, yaxşını istəməli və şeytandan uzaq olmağa qeyrət
göstərməlidir.Hər məsələdə orta yolu təqib lazımdır. Çünki, “Mötədillik, ehtiyatlılıq, hal və davranış cəhətdən yaxşı olmaq peyğəmbərliyin iyirimi beş cüzündən biridir.”(Muvatta, Şaar, 17; Əbu Davud,
Ədəb, 2)

O. SİDQ VƏ İSTİQAMƏTİ
İstiqamət əhli hifzi Haqqdadır, gəlməz
ziyan.Anın için sərvi incitməz bəyim badı-xəzan15
Əziz Mahmud Hüdayi
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58. Dürüst və düz yolda olan kəslər, Allah təalanın mühafizəsi altındadırlar və onlara heç bir
zərər dəyməz.Necə ki, payız küləkləri, sərv ağacına dümdüz olduğu üçün heç nə edə bilmirlər.
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Sidq; doğruluq, dürüstlük, düz yolda və ədalətli olmaq, din və
ağıl istiqamətində hə-rəkət etmək deməkdir. Sidq, sözün əslinə və
məlumatın xəbər verilən şeyə uyğun olmasıdır. Sidq, sadəcə sözdə
deyil, niyyət, iradə, əzm və əməldə də olur. İstiqamət də, haqq yoldan azmadan düz getmək, əmr edildiyi kimi yaşamaq deməkdir.
Sidqin əksi kizb, yəni yalandır.İstiqamətin də əksi əyrilikdir ki, bu
da doğruluğu qoyub haqqı və hüququ tapdalamaq və verilən sözun
üstündə durmamaqdır.
Sidq, İslamın ən mühüm əsası və ən əhəmiyyətli ülvi xislətlərindən biridir. Xilas ola bilmək üçün tuta biləcəyimiz ən sağlam qulp,
düzgünlükdür. Elə isə ictimai həyatımızın əsası olan doğruluğu, içimizdə əhya edib onunla mənəvi xəstəliklərimizi müalicə etməliyik.
Uca dinimiz İslam dürüst olmağa, yalan danışmamağa və düz
yolda olmağa müstəsna bir yer vermişdir.Saleh adamın vəsfləri
arasında ən başda dürüstlük gəlməkdədir.
“Sidq”və “istiqamət” əxlaqi vəsflərin hamısını ehtiva edən iki
əsas ruhani haldan ibarətdir.
Allaha, axirətə, mələklərə və kitablara iman edənlər, mallarını
qohumlar, yetimlər, yoxsullar, yolda qalmışlar, dilənçilər, qul və
əsirlərin yolunda xərcləyənlər, namaz qılıb zəkat verən, sözünün
üstündə duran və səbr edənlər, “sadiqlər” və təqvalı insanlar olaraq
adlandırılmışlar. Bundan başqa, istiqamət müsəlmanların müştərək
vəsfi olaraq zikir edilmişdir. (Bəqərə, 2/177; Əhzab, 33/35) Möminlərin ən
böyük idealları da „sırati-müstə-qim”, yəni düz yolda olmaqdır. (Fatihə,
1/6) Allah təala bəndələri üçün seçdiyi dini Əziz Peyğəmbərimizə
bildirmiş və:
“(Ya Rəsulum!) Sənə əmr edildiyi kimi, düz (yolda) ol. Səninlə
birlikdə iman gətirənlər (tövbə edib ardınca gedənlər) də düz
(yolda) olsunlar. (Allahın əmrlərini pozub) həddi aşmayın!” (Hud,
11/112) buyuraraq insanları xəbərdar etmişdir. Yəni ey Nəbi! Quran
əxlaqı və ehkamına uyğun davranıb konkret bir istiqamət nümunəsi
olmağın lazımdır ki, bunun sayəsində haqqında heç bir şübhə və
tərəddüdə yer qalmasın! Sən, müşrik və münafiqlərin ağzına gələni
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danışmalarına baxma, onları Allaha tapşır! (həvalə et). İstər ümumi,
istərsə də xüsusi vəzifələrində tam əmr olunduğun kimi layiqincə
istiqamət (doğru yol) üzrə ol və sirati-müstəqimdən ayrılma! Sənə
vəhy edilən əmrin yerinə yetirilməsi nə qədər çətin olsa da, həmin
əmrin təbliği, icrası və tətbiq edilməsində heç bir maneədən bezmə!
Rəbbin sənə kömək edəcəkdir. (Almalılı, IV, 2829-2830)
Əmr edilən sərhədlər daxilində və istənildiyi dürüst bir həyat
yaşamaq, təqdir ediləcəyi kimi, böyük bir ciddiyyət, həssaslıq və
zəhmət tələb edər. Bu isə olduqca ağır bir işdir. Belə ki, Peyğəmbər
-səllallahu əleyhi və səlləm- də bu ayəyə görə: “Məni, Hud surəsi
qocaltdı!” -buyurmuşdur.(Tirmizi, Təfsir, 56/6; Qurtubi, IX, 107)
Abdullah bin Abbas -r.a- Peyğəmbərimizin bu ifadəsi ilə əlaqədar
belə demişdir:
“Qurani-Kərimdə Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- üçün
bu ayeyi-kərimdən daha şiddətli bir xitab olmamışdır.” (Nəvəvi, Şərhu
Səhih-i Müslim, II, 9)

Buradakı xitab hər nə qədər Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm-ə olsa da, ona bu qədər məşəqqət (əzab) verən, yalnız özü
ilə əlaqədar doğru yolda olmaq əndişəsi deyildi. Çünki O; “(Ey
Həbibim!) Sən sirati-müstəqimdəsən (doğru yoldasan)” (Yasin
36/4) ilahi xəbərdarlığına düçar olmuşdur. Onu qocaldan, istiqamət
əmrinin möminlər üçün də məqbul olması səbəbilə, onlar haqqında
keçirdiyi təlaş idi. Belə ki, Əsad əfəndinin dediyi kimi;
“Alim olsun, şeyx olsun başında istiqamət sarığı olmayan hər
kəs nəticədə yox olub gedər. Əgər belin istiqamət yükü altında ikiqat
olmamışdırsa, arzu oxu heç ilahi yaxınlığa çata bilərmi?”(Divan,
səh.27)
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Allah təala başqa Quran ayəsində biz bəndələrini; “Bu, şübhəsiz
ki, Mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi (Allahın)
yolundan sapdıracaq yollara uymayın. (Allah) sizə bunları
tövsiyə etdi ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz!””(əl-Ənam 6/153) şəklində
xəbərdar etmişdir. Çünki xətalarla doldurulan bir ömrü təmizləməyə,

Gözəl Əxlaq
qocalıqda edilən peşmanlıq fayda verməyəcək. Həyat yalnız dürüst
yaşamağa kifayət edəcək qədər qısa bir zamandır:
Sevimli Peyğəmbərimiz insanların ən doğrusu idi. Onun bu
halını, ən qatı düşməni Əbu Cəhl, Ahnes bin Şərik, Nadr bin Haris və sonradan müsəlman olan Əbu Süfyan belə etiraf etmək
məcburiyyətində qalmışdırlar.59 Onun ağzından heç vaxt haqq sözdən başqası çıxmamışdır. Sözlə zarafat edərkən belə, doğruluqdan
yəni doğru yoldan ayrılmanışdır.
Şanı uca Allahın əmrinə uyğun yaşayan Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm-, ümmətinin də döğru yolda olmasını istəmiş və
tez-tez bu məsələ üzərində durmuşdur. “Tam mənası ilə bacarmanız
mümkün olmasa da, siz (yenə də) dürüst olmağa çalışın!”(İbn Macə,
Təharət, 4) hədisi-şərifi ilə mütəmadi olaraq doğru olmağa çalışmağın
lazım gəldiyini vurğulamışdır. Süfyan bin Abdullah -radiyallahu
anh- belə rəvayət edir:
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-ə:
Ya Rəsulallah! Mənə islamı elə şəkildə başa sal ki, onu bir daha
başqasından soruşmağa ehtiyac hiss etməyim, dedim. Peyğəmbərimiz:
“Allaha inandım de və dürüst ol!”-buyurdu. (Müslim, İman 62)
İnsan hər şeydən öncə Allaha qarşı dürüst olmalı və istiqamət
üzrə olmalıdır. Onunla olan sədaqətinə sadiq olmalı və Ona qarşı
duyğu, düşüncə, niyyət və sözlərində səmimi olmalıdır. Onun adına
verdiyimiz bir sözə, içdiyimiz anda və etdiyimiz işə daha çox diqqət
etməliyik. Bu xüsusda Sevimli Peyğəmbərimiz əshabını irşad etmiş
və doğru yola yönəltmişdir. Mövzu ilə əlqədar bir hadisə bu şəkildə
cərəyan etmişdir:
“Həzrət Aişə, Uhud döyüşü haqqında bir xəbər bilmək üçün
qadınlar arasında yola çıxmışdır. Harrə deyilən yerdə Hind binti
Amrla rastlaşdı.Hind, əri Amr bin Cəmuh oğlu Hallad və qardaşı
59. Buxari, Bədu-l -Vəhy, 6; Müslim, Cihad, 74; Təbəri, Təfsir, VII, 240; İbn Kəsir, əl-Bidayə,
III, 113.
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Abdullahın cəsədlərini bir dəvənin belində gətirirdi. Həzrət Aişə
ona; “Geridə nə xəbər var?”-deyə soruşdu. Hind:
-Xeyirdir. Rəsulullah yaxşıdır. O salamat olduqdan sonra hər
müsibət adi gəlir, -dedi. Həzrət Aişə dəvənin belindəki cəsədləri göstərərək:
-Bunlar kimdir?-deyə soruşu. Hind:
-Qardaşım Abdullah, oğlum Hallad və ərim Amrdır, dedi. Həzrət
Aişə:
-Onları hara aparırsan?-deyə soruşdu. Hind:
-Mədinəyə aparıram. Orada dəfn edəcəyəm, dedi. Dəvəni
getməsi üçün bir az məcbur edincə dəvə yerə çökdü. Həzrət Aişə:
-Dəvə, belindəki ağırlığa görə çökdü?-deyə soruşdu. Hind:
-Nəyə görə çökdüyünü bilmirəm, amma başqa vaxtlarda iki
dəvənin yükü qədər yük daşıyırdı. Lakin indi onda başqa bir hal
olduğunu görürəm, dedi.
Dəvəni təkrar məcbur etdikdə ayağa qalxdı, ancaq üzünü Mədinəyə tərəf çevirdikdə yenə çökdü. İstiqamətini Uhuda tərəf çevirdikdə
isə qaçmağa başladı. Hind Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in
yanına gəlib məsələni ona danışdı. Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və
səlləm- ona:
“-Dəvə məmurdur (əmrə tabedir). Amrın hər hansı bir vəsiyyəti
var idimi?” -deyə soruşdu. Hind:
-Amr, Uhuda gedəcəyi zaman qibləyə yönəlmiş; “Allahım!
Mənə şəhidlik nəsib et! Məni məyus və məhrum bir halda ailəmə
qaytarma! -deyə dua etmişdi. Bundan sonra Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm- Allaha qarşı sədaqətin əhəmiyyətini göstərən bu
sözləri dedi:
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“-Məhz buna görədir ki, dəvə getmir. Ey ənsar camaatı! Sizdən
hər kim Allaha and içmişsə andına sadiq qalsın. Ey Hind! Ərin
Amr həmin sadiqlərdəndir.O şəhid edildiyi andan etibarən mələklər
qanadları ilə üstünə kölgə saldılar və haraya dəfn ediləcək deyə

Gözəl Əxlaq
dayanıb baxırlar. Ey Hind! Cənnətdə Amr bin Cəmuh da, oğlun
Hallad da bir yerə toplanacaq və yoldaş olacaqlar.” Bu müjdədən
sonra Hind, sadiqlərdən olan əri ilə əbədi həyatda da bir yerdə olmağı
arzu edərək:
-Ya Rəsulallah! Nə olar Allaha dua et, məni də onlarla bir yerdə
etsin, deyə yalvardı.”(Vaqidi, I, 264-265; İbn Həcər, Fəthu-l-Bari, III, 216; İbn
Abdilbər, III, 1168)

Bu şəkildə sadiq insanları Allah təala belə müjdələmişdir:
“Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allahdır!” -deyən, sonra da (sözündə)
düz olan kəslərə (ölüm ayağında) mələklər nazil olub (belə deyəcəklər): “Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə
sevinin! Biz dünyada da, axirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada
(Cənnətdə) sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayandan, rəhm edəndən (Allahdan) ruzi (ziyafət) olaraq!” (Fussilət 41/ 30-32)
Qiyamət gününün dəhşəti içərisində onlar qorxu və kədər hiss
etməyəcəklər. Bir insan üçün ən böyük mükafat olan bu halı Allah
təala belə xəbər verir:
“Şübhəsiz: “Rəbbimiz Allahdır!” -deyənlərin, sonra da (sözünün üstündə) möhkəm duranların (qiyamət günü) heç bir
qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə də görməyəcəklər! Belələri
cənnətlikdirlər, onlar (dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllərin əvəzi
olaraq orada əbədi qalacaqlar!” (əl-Əhqaf 46/13-14)
Doğru olmaqda qəlbin və dilin dürüs olması böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Ürək, bədəndəki bütün üzvlərin hökmdarıdır.
Tək Allaha iman edib doğruluğu mənimsəyən bir qəlbə sahib olan
bədən, xoşbəxtlik məkanıdır. Ürək sağlam olduğunda digər orqanlar
da sağlam olurlar. Dil isə qəlbin tərcümanıdır. Onun doğruluğu və
əyriliyi digər əzalara da təsir edir. Belə ki, bir hədisi-şərifdə:
“İnsan səhərə çıxınca, bütün əzaları dilə müraciət edər və (sanki
ona yalvararaq) belə deyərlər; “Bizim haqqımızı qorumaqda Allahdan qorx.Biz yalnız sənin dediklərinlə cəza görürük. Biz, sənə tabeyik. Əgər sən doğru olarsansa, biz də doğru olarıq. Əgər sən əyi-
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lər, yolunu azrsansa biz də sənə tabe olar və sənin kimi olarıq.” buyurmuşdur.”(Tirmizi, Zöhd 61) Mözu ilə əlaqədar başqa bir hədisdə də
Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur:
“-Qəlbi dürüst olmadıqca, bəndənin imanı doğru olmaz. Dili
doğru olmadıqca isə qəlbi doğru olmaz.”(İbn Hənbəl, III,198)
Doğruluq insanın əməllərinin islahına və günahlarının əfvinə
səbəb olar. Bəndələrini bağışlamağı çox sevən Şanı uca Rəbbimiz
belə əmr edir:
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!
(Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və günahlarınızı
bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir
səadətə (Cənnətə) nail olar.”(əl-Əhzab 33/ 70-71)
Doğru danışdığı üçün Allahın əfvinə nail olan Kab bin Malik
-r.a- belə buyurur:
“Allaha and içirəm ki, İslam ilə şərəfləndikdən sonra Allah
təalanın mənə verdiyi ən böyük nemət, Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in hüzurunda doğru danışmağım və beləliklə yalan
danışanlarla birlikdə həlak olmaqdan qurtulmağımdır. Çünki Allah
təala Təbük səfərində iştirak etməyib yalan danışanlar haqqında, heç
kim üçün istiafadə etmədiyi ağır sözləri vəhy edərək belə buyurdu:
“Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan vaz keçməniz (onları
məzəmmət etməməniz) üçün (yalandan) Allaha and içəcəklər.
Siz də onlardan vaz keçin! (Qoyun qiyamət günü əzabı daha
şiddətli olacaq küfr və nifaqlarında davam etsinlər!) Çünki onlar
murdardırlar və qazandıqlarının (qazandıqları günahların)
cəzası olaraq düşəcəkləri yer də Cəhənnəmdir!Onlardan razı
olasınız deyə, qarşınızda (Allaha) and içəcəklər. Siz onlardan
razı olsanız da, Allah fasiq bir tayfadan razı olmaz! ” (ət-Tövbə 9/
95-96) (Buxari, Məğazi, 79)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- doğruluğun, insanın aqibətini müəyyən edən başlıca prinsiplərdən biri olduğunu belə bəyan
edir:
390
N

Gözəl Əxlaq
“-Doğruluq insanı yaxşılığa, yaxşılıq isə cənnətə aparır. İnsan
doğru danışmağa davam etdikcə nəticədə siddiqlərdən olur. Yalan
insanı günaha, günah da cəhənnəmə aparır. İnsan yalan danışmağa
davam etdikcə, nəticədə Allah yanında yalançı olaraq yazılır.”(Buxari,
Ədəb 69)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- dilə çox böyük əhəmiyyət
vermiş və əshabını onun afətlərindən çəkindirmişdir. Süfyan bin Abdullah -r.a-:
-Ey Allahın Rəsulu! Mənim haqqımda ən çox narahat olduğun
şey nədir, deyə soruşduğunda Peyğəmbərimiz, mübarək dilini əli ilə
tutaraq:
“-Bax budur!”-buyurmuşdur.(Tirmizi, Zöhd, 61)
İnsan istiqamət (doğru yol) üzrə yaşamalı, sadiq olmalı və doğru sözdən heç vaxt ayrılmamalıdır. Belə olan təqdirdə sıxıntı və
stressdən qurtulur, hətta yuxuları belə doğru olmağa başlayır. Belə
ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, həyatında doğru olan
insanların yuxularının da doğru olacağını belə ifadə etmişdir; “Sizin
ən doğru yuxu görənləriniz, ən doğru danışanlarınızdır” (Müslim,
Yuxu, 6)

Mövlana, insanların doğruluq xüsusunda ayna və tərəzi kimi olmalarının gərəkli olduğunu belə ifadə edir:
“Ayna ilə tərəzi, biri inciyəcək və yaxud utanacaq deyə doğrunu
deməkdən çəkinirmi? Susarmı? Ayna ilə tərəzi elə qədri uca və doğru
məhək daşlarıdır ki, sən onlara iki yüz il xidmət etsən və sonra da
aynaya desən ki; “Mən sənə bu qədər xidmət etdim, xətirim üçün
məni çirkin göstərmə!” Tərəziyə də desən ki, “Yalvarıram sənə!
Artıq çək, əksiyimi üzə vurma!” Onlar sənə belə cavab verərlər:”
“Ay yazıq, camaatı özünə güldürmə, özünü aləmə məsğərə etmə!”
Ayna ilə tərəzi yalan danışmağı bilməzlər. Doğru yoldan ayrılmayan
ayna ilə tərəzi deyərlər ki; “Allah, həqiqətlərin bizim vasitəmizlə
tanınıb bilinməsi üçün qədrimizi ucaltdı, bizə bu vəzifəni verdi. Bu
doğruluğumuz olmasaydı, həqiqəti olduğu kimi göstərməsəydik,
bizim nə dəyərimiz olardı? Yaxşıların, gözəllərin üzünü necə görər
və necə göstərə bilərdik?”(Məsnəvi, beyt: 3546-3551)
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Doğruluq xüsusilə ictimai həyatda çox mühüm bir yer tutur.
Ticarət əlaqələrində ən çox üzərində durulması vacib olan xüsus da
budur. Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bazarda bir
satıcının yanına getdi. Qarşısındakı buğda yığınının içinə əlinə saldı
və nəm olduğunu hiss etdi. Satıcıya:
“-Bu nə məsələdir?”-deyə soruşdu. Adam:
-Ey Allahın Rəsulu, yağış islatdı dedikdə Peyğəmbərimiz:
“-Bu nəmliyi üst tərəfə çevirib hər kəsin görə bilməsinə imkan
yarada bilməzdinmi? Aldadan məndən deyildir.”-buyurdu. (Müslim,
İman 164)

Doğruluğun və dürüstlüyün ticarətdəki əhəmiyyətni göstərmək
üçün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Əmin və doğruluqdan
ayrılmayan ticarət əhli, peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə və şəhidlərlə
bərabərdir.”-buyurmuşdur.(Tirmizi, Büyü, 4)
Əziz Peyğəmbərimizin alış verişdə nə qədər həssas davrandığını
göstərən bu rəvayət də olduqca ibrətlidir. İbn Vəhb belə rəvayət
edir:
“Adda bin Xalid mənə; “Rəsulullahın mənə yazdığı məktubu
sənə oxuyum?” dedi. Mən də; “Məmnuniyyətlə!” dedikdə məktubu
çıxardı və oxudu. Bunlar yazılmışdı; “Bu məktub, Adda bin Xalid
bin Hevzenin Məhəmməd -əleyhissalamdan- satın aldığı şeyi bəyan
edir. Adda ondan bir kölə satın aldı. Kölədə hər hansı bir xəstəlik;
(oğurluq, qaçmaq kimi) vərdiş və (satılmasına mane olan hər hansı
bir) haramlıq yoxdur. Bu, müsəlmanın müsəlmanla ticarətidir
(alveridir).”(Tirmizi, Büyü, 8; Buxari, Büyü, 19)
Allah təala, sözlərində sadiq davrandıqları müddət ərzində
kafirlərə belə sədaqətlə davranmalarını müsəlmanlara əmr edərək:
“Onlar sizinlə doğru-düzgün davrandıqca (əhdi pozmadıqca) siz
də onlarla doğru-düzgün dolanın!”(ət-Tövbə 9/7)
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Sadiq olmaq və doğru-düzgün yaşaya bilmək doğurdan da çətindir. Həmin çətinliyi asanlaşdirmayın və bu gözəl əxlaqı əldə edə bilməyin yolunu şanı uca Rəbbimiz bizə; “Sadiqlərlə bərabər olun!”
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(ət-Tövbə 9/119) əmri ilə bildirir. Bir adamın sədaqəti öyrənməsi üçün
sadiqlərlə bir yerdə olması lazımdır. Bu birlikdəlik davam etdikcə
insan tədricən onlara bənzəməyə başlayar. Tam sadiq olmasa belə,
ən azından özünü pisliklərdən mühafizə edər.

Doğurdan da insan yalnız sadiqlərin yanında gözəl nailiyyətlər
əldə edə bilir. Əshabi-Kəhfin iti belə sədaqətinə görə Qurani-Kərimdə
zikr edilmiş və adı əbədiləşdirilmişdir. Onsuz da bir adamın öz əməli
ilə cənnətə girə bilməsi mümkün deyildir. Ancaq niyyəti doğru olarsa,
Allahın rərhməti onu qurtarar və nicat tapa bilər.
Ö. İSTİĞNASI (KÖNÜL ZƏNGİNLİYİ)
“Təvazö və isiğna bərəkətilə
dünyanın ən rahat insanıyam. İki
gözüm də həzzlər aləminə bağlıdır”

Əsad Ərbili, Divan, səh.51

İstiğna; gözü tox, könlü zəngin olmaq, başqasına möhtac olmamaq, sahib olduğu şeyə qənaət edib, insanlardan bir şey gözləməmək və ehtiyacını da başqalarına deməməkdir. Bu şəkildə davrananlara “müstəğni” deyilir. İstiğna, insanlara və dünya malına qarşı
edildikdə (göstərildikdə) mədh edilmiş, Allaha qarşı olanı isə qadağan edilmişdir.
İstiğna əhli, dünyanın bütünü onlara verilsə və buna görə axirətdə
hər hansı bir sualla qarşılaşmayacaqları deyilsə yenə də zöhd içində
yaşayarlar. Çünki şanı uca Rəbbimiz onları “əl-Muğni” ismi-şərifi
ilə özündən bağqa hər şeydən “müstəğni” (gözü tox) yaratmışdır.
Əbu Həzimə; “Sərvətin nədir?”-deyə soruşduqlarında; “İki şeydir, biri Allah təaladan razı olmaq, digəri də insanlara qarşı gözütox
olmaq”-demişdir. “Elə isə kasıbsan”-deyildikdə isə; “Yerlər, göylər
və bunların arasında olan hər şey Allah təalanın mülkü və mən də
Onun muxlis bir bəndəsi olduğum halda necə kasıb ola bilərəm!”-
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cavabını vermişdir. Bu düşüncəyə görə istiğna, insanın hər xüsusda
Allah təalaya möhtac olmasını idrak etməsi və Ondan başqa heç
kimdən bir şey gözləməməsidir.
Allah təalanın gözəl adlarından biri də “əl-Ğaniyy”dir. Bu sifət
Allah təalanın sonsuz zənginliyini, bütün mülkün Ona aid olduğunu
və hər şeyin Ona möhtac olduğunu ifadə edir. Allah eyni zamanda “əsSaməd”dir. Saməd heç nəyə möhtac olmayan, əksinə hər şeyin ona
möhtac olduğu yeganə varlıqdır. Allah təala özünün bu xüsusiyyətini
belə ifadə edir.
“Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə (heç nəyə, o
cümlədən sizin ibadətinizə) möhtac deyildir. O (hər cür) şükrə
(tərifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!)”(əl-Fatir 35/15)
Bu ayədən ilham alaraq, xüsusilə başda Şazəlilər olmaqla bir
çox təsəvvüf əhli Allaha möhtac olduğunu ifadə etmək üçün özlərini
“füqəra” adlandırmışdılar. Həmçinin alimlərimiz, ariflərimiz və
sənətkarlarımız özlərindən bəhs edərkən və ya əsərlərinə avtoqraf
yazarkən “əl-Faqir ilə rabbihi-l-Qadir” kimi ifadələr istifadə etmişdilər. Beləliklə əsərlərinin Allahın lütfü ilə meydana gəldiyini və
özlərinin də Ona möhtac olduqlarını bildirmişdirlər.
İnsanların, ehtiyaclarını heç kimə ərz etmədən yalnız Allahdan
istəmələri, təşviq və tövsiyə edilən haldır. Çünki Allah təala
bəndələrinin ehtiyaclarını yalnız ona ərz etmələrini sevər.
Bəndə insanlara qarşı gözütox (müstəğni) olmaqla yanaşı Allah
təaladan gələn nemətlər barəsində heç vaxt müstəğni davranmamalıdır. Bu hədisi-şərifdə belə ifadə edilmişdir:
“Əyyub -əleyhissalam- paltarını çıxarıb yuyunarkən üstünə
qızıldan bir yığın (dəstə) çəyirdək tökülür. Tez onları ovuc-ovuc
paltarının arasına doldurmağa başlayır. Bundan sonra Allah təala
belə nida edir:
-Ey Əyyub! Mən səni bu gördüyün (dünya malına qarşı) müstəğni
(ehtiyac duymayan) yaratmadımmı? Həzrət Əyyub:
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bərəkətə qarşı mənim müstəğniliyim (gözütoxluğum) yoxdur, deyə
qarşılıq verir.”(Buxari, Qüsl, 20)
Musa -əleyhissalam-ın çarəsiz qaldığı bir məqamda etdiyi bu
yalvarışı da Allahdan gələn ehsanlara qarşı hansı əhval-ruhiyyədə
olduğunu göstərir:
“Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə möhtacam!”(əl-Qəsəs 28/24)
Həzrət Musanın bu duasına qarşılıq olaraq Alla təala bir müddətdən sonra ikramlarını yağdırmış və ona Şuayb -əleyhissalam-ın
şəfqət qanadlarını və qohumluğunu ehsan etmişdir.
Bunun əksinə, Allaha qarşı müstəğni davranmaq isə böyük bir
bədbəxtlikdir. Allah təala belə buyurur:
“Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə,
(mal-dövlətinə güvənib Allaha) möhtac olmadığını sansa, Və
ən gözəl sözü (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa, Biz ona
ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm
üçün hazırlayacağıq!) (O, Cəhənnəmə) düşəcəyi zaman maldövləti ona heç bir fayda verməz.” (əl-Leyl, 92/8-11)
Həsən Bəsri -qüddisə sirruh- Allah təalaya belə dua edərdi:
“Allahım! Məni zatına (varlığına) möhtac etməklə zənginləşdir.
Səndən müstəğni edərək məni kasıblaşdırma!”(Baqillani, səh.107)
Allaha qarşı müstəğni olmaq təkəbbür və özündənrazılığın
əlamətidir. Belə mənfi əxlaq içində yaşayarkən azğınlaşan insan,
şanı uca Rəbbinə qarşı nalayiq hərəkət etmiş olar. Allah təala bu
xarakterə sahib insanları belə xəbərdar edir:
“Xeyr, insan azğınlıq edər, Özünün dövlətli olduğunu gördüyü
üçün! Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!” (əl-Ələq 96/6-8)
İstiğna halının ən gözəl misallarını Sevimli Peyğəmbərimizin
həyatında görə bilərik. Bir nəfər Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in yanına gəldi və:
-Ya Rəsulallah! Mənə elə bir əməl de ki, onu etdiyimdə məni
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Allah da, insanlar da sevsin, dedi. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
“-Dünyaya rəğbət etmə ki, Allah səni sevsin. İnsanların əlində
olan şeylərə göz dikmə ki, insanlar səni sevsin.”-buyurdu.(İbn Macə,
Zöhd 1)

Allah təala; “Cümə namazı qılınıb qurtardıqdan sonra yer
üzünə dağılın və Allahın lütfündən ruzi diləyib axtarın!”(əl-Cümə
62/10) ayəsi ilə insanın dolanışığını təmin etmək üçün çalışmasını
istəyir. Aləmlərin fəxri də; “Heç bir adam, əsla öz qazancından daha
xeyirli bir ruzi yeməmişdir.Allahın Peyğəmbəri Davud da əlinin
əməyini yeyirdi.”(Buxari, Büyü 15) buyurmuş, eyni şəkildə Zəkəriyyə
-əleyhissalamın- da dülgərlik edərək dolanışığını təmin etdiyini
bildirmişdir. (Müslim, Fəzail 169)
Aişə anamız səhabələrin öz işlərini özlərinin gördüyünü xəbər
vermişdir. Hətta işləyib tərlədikləri üçün Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in; “Kaş məscidə yuyunub gəlsələr”-deyə təmənni
etdiyini bildirir.(Buxari, Büyü, 15)
Allah Rəsulunun:
“Hər hansı birinizin iplərini göürüb dağa getməsi, belinə bir
bağ odun yüklənib gətirərək onu satması və Allahın bu səbəbdən
onun şərəfini qoruması, versələr də, verməsələr də insanlardan bir
şey dilənməsindən daha xeyirlidir.”(Buxari, Zəkat, 56) buyurması hədisənin hansı səviyyədə olmasını göstərmək üçün kifayətdir.
Peyğəmbərimizin bu sözündən, dilənçilik kimi insanın üzünü
qara edən yola düşməkdənsə, ən çətin şərtlər altında da olsa zəhmət
çəkərək heç kimə möhtac olmamağa çalışmağın gərəkli olduğunu
və hər kəsin mütləq edə biləcəyi bir işin olduğunu başa düşürük.
Bu şəkildə iffətli davranan insanları Allah təalanın da sevəcəyini
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- belə bəyan etmişdir:
“Allah təala, baxıma möhtac əhlü-iyal (ailə-uşaq) sahibi olub
dilənçilik və haram qazancdan çəkinən kasıb mömini sevər.”(İbn
Macə, Zöhd, 5)
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Əhməd bin Hənbəl kimi zöhd halı ilə məşhur bir insanın, ona;
“Zəginlik üstündür, yoxsa kasıblıq?”-deyə soruşan bir nəfərə belə
dediyi rəvayət edilir:
“Bazarda ticarətlə məşğul ol. Xalqa möhtac olma. İnsanlara
möhtac olmamaq qədər bir fəzilət bilmirəm.” Məhməd Akif Ərsoy
isə bu haqda belə deyir:
Kim qazanmazsa bu aləmdə bir əkmək parası
Dostunun üz qarası, düşməninin məsğərəsi
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əshabına, bir yandan
bol-bol infaq etməyi və hər xüsusda insanlara yardım etməyi əmr
etdiyi halda, digər yandan da heç kimdən bir şey istəməməyi tövsiyyə
etmişdir. Hicrətdən sonra Ənsar bütün var-dövlətini mühacirlərlə yarı
bölərkən, mühacirlər də bu infaq həyəcanına eyni dərəcədə böyük və
mənalı bir gözütoxluqla qarşılıq vermişdilər. Çox zəruri ehtiyaclarını
borc olaraq almış və imkanları düzəldikdən sonra onları dərhal geri
vermişdilər. (Buxari, Hibə,35; Müslim, Cihad, 70)
Sevimli Peyğəmbərimiz ənsarla mühaciri bir-birinə qardaş
edərkən Sad bin Rəbi ilə Abdurrəhman bin Avfı qardaş elan etmişdi.
Sad -r.a- qardaşına malının çox olduğunu və bunun yarısını qardaşına
vermək istədiyini demişdi. Bu böyük qonaqpərvərlik qarşısında
Abdurrəhman -r.a- da böyük bir alicənablıq göstərmiş və “Allah
ailəni və malını sənə mübarək etsin, ey qardaşım! Mənə bazarın
yolunu göstər, bu kifayət edər.”(Buxari, Büyü, 1) deyərək ticarətlə
məşğul olmuş və əshabın ən varlılarından biri halına gəlmişdir.
Avf bin Malik -r.a-ın rəvayət etdiyi bu hadisə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in müstəğni (gözütox) olmağı əshabına
nə dərəcədə öyrətdiyini göstərməsi baxımından olduqca ibrətlidir:
“Biz yeddi-səkkiz nəfərlik bir qrup olaraq Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-in yanında oturmuşduq. Bizə:
“-Allahın Rəsuluna beyət etməyəcəksiniz?” -buyurdu. Bu dəfə
əllərimizi uzadaraq:
-Ey Allahın Rəsulu! Biz sənə daha öncə beyət etmişdik. İndi
nəyə görə beyət edəcəyik? dedik. Əziz Peyğəmbərimiz:
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“Allaha qulluq (bəndəlik) edib Ona heç nəyi şərik qoşmamaq,
beş vaxt namazı qılmaq, itaət etmək və səsini alçaldaraq heç kimdən
bir şey istəməmək üçün beyət edəcəksiniz!”-buyurdu. And içirəm ki,
bu dəstədən bəzilərini görürdüm; (at üzərində ikən) qamçısı yerə
düşürdü və qamçısını ona verməsini heç kimdən istəmirdi.” (Müslim,
Zəkat, 108)

Əsri-səadətdə hər zaman bu gözəl əxlaq nümunələrinə rast gəlmək olar. Onların hər birinin arxasında gözəl xatirələr dayanır. Çünki Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- onlara necə müstəğni yaşanacağını göstərdiyi kimi bu xisləti qazanmaq üçün Allah təalaya
necə yalvarmağı da öyrətmişdir. Əli -r.a-dan rəvayət edildiyinə görə
razılaşması olan bir kölə onun yanına gələrək; “Borcumu ödəyəcək
imkanım yoxdur, yoxdur mənə yardım et!” -dedi. O da:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in mənə öyrətdiyi duanı
sənə öyrədimmi? Bu duanı etdiyin təqdirdə, üzərində Səbir dağı qədər borc olsa belə Allah təala onu ödəməyinə yardım edər, dedi və
bu duanı oxudu:
“Allahım! Mənə halal ruzi nəsib edərək haramladan qoru! Lütfünlə məni Səndən başqasına möhtac etmə!” (Tirmizi, Dəavat, 110)
Bir borcu ödəyə bilmək üçün əlindən gələni etməyə çalışmaqla
yanaşı digər yandan da Allah təaladan kömək istəməlidir. Haradan
gəldiyinə baxmadan tamahkarlıq edərək var-dövlət yığmağa çalışmaq, bir müsəlmana qəti şəkildə yaraşan hərəkət deyil. İslamın izzət
və şərəfini təmsil edən müsəlman, Allahdan başqasına möhac olmamağı özünə düstur edəcək və alan əl deyil, verən əl olmağa çalışacaqdır.
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ÜÇÜNCİ BÖLMƏ

Adabi Muaşərətdə Üsveyi-Həsənə
ALLAH RƏSULUNDA ADABİ MUAŞƏRƏT ƏSASLARI

“Və’ləmu ənnə fikum rasulallah”
“Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır”

ADABİ MUAŞƏRƏT

Çeşt beküşay-ı bi-bin cümlə kalamullah
Ayət ayət həməgi mani-i Kuran ədəbəst
“Gözünü aç da Allahın kəlamına başdan ayağa bir bax!
Ayə-ayə bütün quran ədəb təlimindən ibarətdir!”
Həzrət Mövlana

Dinin mükəmməl bir şəkildə yaşana bilməsinin şərti, ancaq
ədəbi-müaşərətə riayət etməklə mümkündür. Adab “ədəb” sözünün
cəmi olub gözəl əxlaq, yaxşı tərbiyə, utanmaq, fərasət, dərakkə,
insanlarla sözdə və əməldə gözəl davranmaq deməkdir. Müaşərət
isə insanlara qarışmaq, onlarla birlikdə olmaq və xoş davranmaqdır.
Qısacası ədəbi-müaşərət, insanlar tərəfindən gözəl qarşılanan, qəbul
olunan və riayət edilməsi zəruri olan nəzakət qaydalarıdır.
Bu qaydalar əvvəlcə fərdin öz şəxsiyyətinə tətbiq olunur və oradan da cəmiyyətə əks edər. Bunun sayəsində də müntəzəm və firavan
bir həyatın yaranmasına səbəb olur.
İslamın və onun Uca Peyğəmbərinin bəşəriyyətə göstərmək
istədiyi ən önəmli əsas, ədəbdir. Ədəb sayəsində şəxs Allah qarşısındakı vəzifələrinin sərhədlərini, insanlar qarşısındakı vəzifə və
məsuliyyətinin hüdudlarını müəyyənləşdirir. Məhz fərzləri tam
olaraq yerinə yetirə bilmək üçün vaciblərə, vacibləri nöqsansız
yerinə yetirə bilmək üçün sünnələrə, sünnələri tam olaraq təqib edə
bilmək üçün müstəhəblərə, müstəhəblərə də ideal vəziyyətə çata
bilmək üçün ədəbə riayət etmək şərtdir. Yəni ədəb olmadan fərzlərin

401
N

Üsveyi-Həsənə 1
kamilliyindən bəhs edilə bilməz. İslam Peyğəmbərinin ümmətinə
ibadətlərdən yemək-içməyə qədər hər cür davranış üçün müəyyən
ədəb qaydaları gətirməsinin hədəfi də məhz budur.
Forma və şəkildən ibarət olduğu başa düşülən muaşərət qaydalarının qayəsi, müsəlmanın həyatına şüurlu bir nizam verməkdir. Ümməti üçün qulluqda, əxlaqda və ədəbdə ən gözəl nümunə olan Həzrət
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, bir hədisi-şərifində:
“Bu bir həqiqətdir ki, mən sizin atanızın yerindəyəm, sizi təlim
və tərbiyə edər, ehtiyac duyduğunuz bilgiləri öyrədərəm....” (Əbu
Davud, Təharət, 4) buyurmaqla mövzu ilə bağlı qaydaları təfərrüatı ilə
tətbiq etməyə borclu olduğunu bildirmişdir.
Bir gün müşriklərdən birisi Salman Farsiyə, bir az tənəli şəkildə:
-Belə görürəm ki, dostunuz Məhəmməd, sizə hər şeyi, hətta
ayaqyolunda necə oturmağınızı belə öyrədir,-demişdir. Salman -r.açox ciddi bir şəkildə:
-Bəli, həqiqətən də elədir,-deyə onun sözlərini təsdiq etdikdən
sonra Həzrət Peyğəmbərimizin tualet ədəbi ilə bağlı tövsiyələrini
xatırlatmışdır (Müslim, Təharət, 57-58).
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Gözəl əxlaqı düşünərək hərəkət etmək və ölçülü davranmaq , peyğəmbərliyin iyirmi
dörddə biridir”. (Tirmizi, Birr, 66) buyuraraq ədəbin əhəmiyyətini
göstərmişdir. Haqq dostları da “Ey aşiq bəndələr, nəfsinizi ədəblə
bəzəyin.Çünki eşqullah, yollarının hamısı da ədəbdən ibarətdir”
-demişdirlər. Bu səbəbdən ilahi eşqə aparan yollar ədəbdən ibarətdir.
Ilahi eşqi dada bilmək üçün nəfsi ədəblə bəzəmək lazımdır.
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Ədəbin həm zahiri, həm də daxili tərəfləri vardır. İnsanların
əksəriyyəti ədəbi sadəcə zahiri qaydaların yerinə yetirilməsindən
ibarət olduğunu zənn edərlər. Qəlb əhlinin nəzərində isə ədəb, zahiri
ilə yanaşı, daxilini də qorumaq və Allah təalaya qarşı qəlbən səmimi
bir ehtiram duyğuları içərisində olmaqdır. Məhz, ədəb bədəndəki
ruhun yerində olub övliyaullahın gözünün və qəlbinin nurudur.
Ədəbin əhəmiyyətini bildirən bu misallar necə də gözəldir:

Adabi Muaşərət

Ədəb bir tac imiş nuri Xudadan,
Gey o tacı əmin ol hər bəladan
“Ədəb, Uca Mövlamızın sonsuz nurundan dünyaya əks edən
möhtəşəm bir tacdır. Bu tacı qoyaraq bütün bəlalardan əmin ol,
qurtul! (Xilas ola)”
Mövlana (quddisə sirruh) insanın görkəm, xarakter və mənəviyyatında kamala çatıb gözəlləşə bilməsi üçün Allah təaladan daim
ədəb rica etməsinin zəruriliyini və ən böyük düşməni olan şeytana
qalib gəlməsinin yeganə silahının ancaq ədəb olduğunu belə dilə
gətirir:
“Allah təaladan bizi ədəbli olmağa müvəffəq etməsini istəyək.
Çünki ədəbi olmayan hər kəs Allahın lütfündən məhrumdur.
Ədəbsizin zərəri yalnız özü ilə hüdudlanmaz. Əksinə bütün ətrafını
atəşə sürüklər... Dost yolunda ədəbsizlik başqalarının da yolunu
kəsmiş olur. Belə bir kəs namərddir. Hər kim bu yolda həyasız olarsa
onun aqibəti kədər və peşmanlıq vadisində boğulmaqdır. Fələk
ədəbi sayəsində nura qərq olmuş, mələk də ədəbi üzündən məsum
və pak olmuşdur. Günəşin tutlması isə Ayın küstaxlığı (ədəbsizliyi)
nəticəsindədir. İblisin ilahi qapıdan qovulması, haqqın qarşısında
cürət edib, ədəbsiz danışmasındandır” (Məsnəvi, beyt, 79-96).
“Əgər şeytanın başını əzməyi arzulayırsansa gözünü aç və gör
ki, şeytanın qatili ədəbdir”.
Məhəmməd Əsəd Ərbilinin (q.s) ədəblə bağlı qiymətli beytlərindən bir neçəsinin tərcüməsi isə belədir:
“Mənim gözüm cahanda ədəbin bir çox iltifatını görməsinə
baxmayaraq, ədəb süfrəsindəki nemətlərdən əsla doymaz. Xızırdan
abı-həyat istəyən insanın, ədəb mənbəyindən bir neçə udum içməsi
lazımdır. Təkəbbür, lovğalıq və cəhalət kimi xəstəliklərin müalicəsi
üçün ədəbdən daha təsirli bir dərman görmədim.
Ədəbdən bərk-bərk yapışan ağıllı insan, qədir-qiymət taxtını və
etibar məqamını əldə etmiş deməkdir. Seyrü-süluk şamının işığı canı
canana qovuşdurur, ədəbin parlaq ayı isə gözü aydınladır. Əgər ədəb
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ləzzətindən dodaqlarına zərrə qədər dəyməmişsə dostların sözündə
və dodağında gözəllik nəşəsi ola bilməz. Ey Əsad, səfərdən, yəni
tərbiyə yolundan vətəninə qayıdanda ədəb ümmanından dostlarına
hədiyyə olaraq bir neçə inci gətir” (Divan, s, 24-25).
Nəticə etibarı ilə, həyatda müvəffəq ola bilmək və mənən
yüksələ bilmək üçün Allah təalanın tərbiyəsində yetişən Həzrət
Peyğəmbərimizin gətirdiyi ədəbi muaşərətə tabe olmaq lazımdır.
A. Yemək - içmək ədəbi
Ettibanın budur pendü kəlamı
Sakın ifrat ilə yemə teamı60
Firdövsi - Ruhi

Həyatın hər anında ədəbə riayət etməyi şüar kimi qəbul edən hər
müsəlmanın yeyib-içməsi də peyğəmbər sünnəsinə uyğun olmalıdır.
Yeyib-içmək ehtiyacı ödənilərkən, halal yolla qidalanmağa və
israfdan qaçmağa səy göstərilməsi əmr edilmişdir. Islam cəmiyyətinin
özünəməxsus bir süfrə mədəniyyəti və qidalanma ədəbi vardır.
Bunların bilinməsi və ona görə hərəkət edilməsi, sağlam və xoşbəxt
bir həyatın yaşanmasında ən mühüm rol oynayır.
1. Yemək ədəbi
Yeməyə başlamazdan əvvəl və yeməkdən sonra əllər yuyulmalıdır. Bu təmizlik və sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən olduqca əhəmiyyətlidir. Hədisi-şərifdə; “Yeməyin bərəkəti, yeməkdən əvvəl və
sonra əllərin yuyulmasındadır” (Tirmizi, Ətimə,39) buyrularaq bu hala
işarə edilmişdir. Yeməkdən əvvəl əllərin yuyulması kirləri, sonra
yuyulması isə ələ bulaşan yağ və bənzəri şeyləri təmizləyir.
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə xəbərdarlıq edir:
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“Əlində yemək bulaşığı qaldığı halda yumadan yatan kimsə hər
hansı bir zərərə uğrayarsa özündən başqa heç kimi günahlandırmasın!”
(Əbu Davud, Ətimə, 53).

Hər xeyirli işdə olduğu kimi yeməyə də “bismillah”-deyərək
başlamaq İslamın gətirdiyi gözəlliklərdəndir. Həzrət Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Kimsə evinə girərkən və yemək yeyərkən bəsmələ çəkərsə,
şeytan əsgərlərinə, “Burada nə gecələyə nə də yemək yeyə bilərik”
-deyir. Əgər o kimsə evə girərkən bəsmələ çəkməzsə şeytan onlara
“Gecəni keçirəcək bir yer tapdıq” - deyir. O şəxs yemək yeyərkən
bəsmətə çəkməzsə, şeytan yenə əsgərlərinə, “Həm sığınacaq yer,
həm də yeyəcək yemək tapdınız” - deyir” (Müslim, Əşribə, 103).
Yeməyə başlayan kimsənin bəsmələni unutduğunda nə edəcəyini
yenə Peyğəmbərimizin tövsiyələrində görürük.
Həzrət Aişə belə nəql edir: Bir dəfə Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi
və səlləm- əshabından 6 nəfərlə birlikdə yemək yeyirdi. Bir bədəvi
gələrək yeməyi iki loxmada yeyib qurtardı. Həzrət Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Əgər bu kimsə “bismillah” desəydi yemək hamınıza yetərdi.
Elə isə biriniz yemək yediyi vaxt “bismillah” desin. Yeməyin əvvəlində
bunu söyləməyi unudarsa:
“Əvvəlində də sonunda da bismillah” -desin” buyurdu. (İbn
Macə, Ətimə,7; Əbu Davud, Ətimə,15).

Bununla bağlı digər bir heyrətamiz hadisə də belə cərəyan
etmişdir. Əshabdan Ümeyyə bin Mahşiənin -r.a.- nəql etdiyinə görə
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yanında bir adam yemək
yeyirdi. Həmin adam son loxmaya qədər bəsmələ çəkmədi. Son
loxmanı ağzına apararkən “bismillahi əvvəlihi və axirihi”-dedi.Bunu
eşidən Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- təbəssüm
etdi və; “Şeytan onunla birlikdə yemək yeyirdi. Adam bəsmələ çəkən
kimi şeytan yediklərini qaytardı” buyurdu. (Əbu Davud, Ətimə, 15).
Yemək, mümkün olduqca bir yerdə yeyilməlidir. “Topluluqda
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rəhmət, ayrılıqda əzab vardır” (Münavi, III, 470) buyuran Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- yeyərkən də bir yerdə yeməyi
tövsiyə etmişdir. Vəhşi bin Hərbin -r.a- xəbər verdiyinə görə bir qrup
səhabələr:
-Ya Rəsulallah! Yemək yeyirik, amma doymuruq, dedilər. Həzrət
Peyğəmbərimiz onlara:
“ -Hər halda tək-tək yeyirsiniz”- dedikdə:
-Bəli, elə edirik dedilər. Allah Rəsulu:
“Birlikdə yeyin və bəsmələ çəkin ki, yeməyiniz bərəkətlənsin!”
-dedi (Əbu Davud, Ətimə, 14).
Yeməyə böyüklərdən əvvəl başlanmamalıdır. Əshabdan Hüzeyfə
-r.a- deyir ki, “Birlikdə yemək yeyəcəyimiz zaman, Peyğəmbərimiz
başlamadan biz əlimizi yeməyə uzatmazdıq” (Müslim, Əşribə, 102).
Əshabı kiramın Rəsulullahın böyüklüyünə hörmət edib tətbiq etdiyi bu
gözəl ədəb, əsrlərlə müsəlman ailələrdə öz əksini taparaq günümüzə
qədər gəlib çatmışdır. Evin böyüyü oturub yeməyə başlamadan əvvəl
yeyib-içmək böyük ədəbsizlik kimi qiymətləndirilmişdir.
Bir mömin yeməyini sağ əli ilə və qabağından yeməlidir. Ömər
bin Əbi Sələmə -r.a- belə nəql edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- in himayəsində böyüyən
bir uşaq idim. Yemək yeyərkən əlimi qabın hər tərəfinə uzadardım.
Bunu görən Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- mənə belə
buyurdu:
-“Balam, bəsmələ çək, sağ əlinlə və həmişə qabağından ye.”
(Buxari, Ətimə, 2).

Sələmə bin Əqva (r.a) da bunları söyləyir: “Bir nəfər Peyğəmbərimizin yanında sol əliylə yemək yeyirdi. Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- ona:
-“Sağ əlinlə ye!” buyurdu. Həmin adam:
-“Yeyə bilmərəm, deyə cavab verdi. Allah Rəsulu həmin adama:
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“Heç yeyə bilməyəsən!” - dedi.
Sələmənin bildirdiyinə görə, həmin adam təkəbbürünə görə belə
demişdi. Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- bədduasını aldıqdan sonra, həqiqətən də əlini ağzına apara bilmədi. (Müslim, Əşribə, 107).
Bu gün cəmiyyətimizdə islamdan uzaq mədəniyyətlərin təsiri ilə
və müasirlik adı altında sol əllə yemək yeməyi adət halına gətirmək
meyli görünür. Xüsusilə yeməkxana və restoran kimi yerlərdə
bıçaqların sağ tərəfə, qaşıq və çəngəllərin sol tərəfə qoyulması və
dəyişməz bir qayda kimi tətbiq edilməsi bunun bir təzahürüdür. Bu
yanlış bir davranışın İslamın yemək ədəbi ilə uyğun olmadığı özünü
bariz şəkildə göstərir. Müsəlmanlar bu mövzu ilə bağlı həddindən
çox diqqətli və tələbkar olmalıdırlar.
Yemək yeyərkən, acgözlülük sayıla biləcək bayağı hərəkət və
davranışlardan uzaq olmaq lazımdır.
Cəbələ bin Sühaym deyir ki; “İbn Zübeyr ilə birlikdə döyüşdüyümüz il qıtlıq oldu. Bizə ərzaq olaraq xurma payladılar. Xurmanı
yeyərkən Abdullah bin Ömər yanımızdan keçdi və bizə belə dedi:
“Xurmanı iki-iki yeməyin. Çünki Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- bizə xurmanı belə yeməyi qadağan etdi. Amma birinizə
yoldaşı icazə verərsə, iki-iki yeyə bilər” (Buxari, Ətimə, 44).
O cümlədən, loxmanı yaxşı çeynəyib udmadan, o birini
götürməmək də yeməyin ədəbindəndir.
Bir kimsə xoşuna gəlməsə belə hazırlanan yeməyə hörmətsizlik
etməməli, bəyənmədiyini biruzə verməməlidir, heç olmasa bunu dil
ilə ifadə etməkdən çəkinməməlidir. Əbu Hüreyrə -r.a-, Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-ın heç bir zaman yeməkdə qüsur
axtarmadığını, ürəyi istəyərsə yeyər, istəməzsə yemədiyini bildirirdi.
(Buxari, Mənakıb, 23).

Yeməyi yedikdən sonra qabı yaxşıca təmizləmək də İslami bir
ədəbdir. Ənəsdən -r.a- rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-, yemək yediyi zaman üç barmağını da yalayardı və
bununla bağlı belə buyurardı:
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“Birinizin loxması yerə düşdüyü zaman, üstünü təmizləyib
loxmanı yesin. Onu şeytana saxlamasın”. Sözlərinə davam edərək
qabın sıyrılmasını da əmr edərək “Bərəkətin, yeməyin harasında
olduğunu bilməzsiniz” -deyərdi (Müslim, Əşribə, 136).
Hədisi-şərifdə Həzrət Peyğəmbərimizin yemək yedikdən sonra
barmaqlarını üç dəfə yaladığı ifadə edilir. O dövrdə çəngəl, qaşıq
kimi yemək alətləri olmadığı və ya tez-tez istifadə edilmədiyi üçün
yeməklər ümumiyyətlə əllə yeyilirdi. O zamanın şərtlərinə görə
bundan daha təbii vəziyyət ola bilməzdi. İslam yeməkdən əvvəl və
ya sonra əlləri yaxşıca yuma ədəbini təlim edərək, bu şəkildə yeməklə yaranacaq təhlükələri dəf etmişdir. Məhz, gözəl şəkildə yuyulan bir əl, metaldan düzəldilən qaşıq və çəngəldən daha təmiz olduğu kimi, sağlamlıq baxımındanda də daha etibarlıdır. Məhz, bu
gün sünnə olduğu düşüncəsiylə əl ilə yemək mövzusunda təkid etmək və ya qaşıq olduğu halda əllə yeməyi yalnış bir davranış olaraq
qiymətləndirmək bəyəniləcək vəziyyət deyildir. Çünki, müsəlman
hər baxımdan təmiz və pak davranış nümayiş etdirməlidir.
İslam, gümüş və qızıl qablarda yemək yeməyi haram olaraq
qəbul etmişdir. Hüzeyfədən -r.a- nəql edildiyinə görə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-belə buyurmuşdur: “Xalis ipəkdən
paltar geyinməyin. Qızıl və gümüş qabdan bir şey içməyin. Bu cür
qablarda yemək də yeməyin!”61 (Buxari, Ətimə, 29) Digər tərəfdən
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61. İslam qızıl və gümüşdən düzəldilən yeyəcək və içəcək məmulatları ilə digər ev əşyasının
istifadə edilməsini həm kişi, həm qadınlara haram etmişdir. Bununla bağlı hadisələrdəki
qadağanın haramlıq ifadə etdiyi haqda alimlərin fikri eynidir. Bu qada\a mütləq olduğundan bəzi
maddələr və əşyalar bu qadağadan kənarda qalmamışdır. Hüzeyfə -radiyallahu anh- Medayin
şəhərində olan zaman bu şəhərin tanınmış adamlarından biri ona gümüş qabda su gətirmişdi.
Hüzeyfə qabı sərt bir tərzdə gətirənə qaytararaq:
Sənə bu qabda dəfələrlə su gətirməməyi dəfələrlə deməsəydim, indi belə davranmazdım deyərək Rəsulullahın səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurduğunu nəql etmişdir:
“Harir və dibac adı ilə tanınan ipək parçalardan tikilmiş paltarlar geyinməyin. Qızıl və gümüş
qablarda su içməyin. Qızıl kasa və boşqablarda qoyulan yeməkləri yeməyin. Bu əşya dünyada
kafirlərə aid zinət əşyasıdır. Axirətdə isə bizim zinət əşyamız olacaqdır” (Müslim, Libas, 4).
Sadəcə bəzək əşyası kimi evdə qızıl və gümüş qablar, məcməyi və buna bənzərlərini
saxlamaq olar. Təmiz qızıl və gümüşdən düzəldilməmiş, bu ikisinin suyuna salınıb bəzədilmiş
əşyadan istifadə etmək də haram deyildir. Bəzək mahiyyəti daşımamaq məqsədi ilə ehtiyaca görə
dişlərin üzərinə qızıl çəkmək və ya qızıldan diş düzəltdirmək haram deyildir. Arfəcə bin Əsad
adlı səhabənin burnu cahiliyyət dövrü cərəyan edən Kilab döyüşündə kəsilmiş, o da gümüşdən
bir burun düzəltdirmişdi. Bunu görən Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- ona qızıldan
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yeməyi mümkün qədər təqva əhli kimsələrlə yeyib, şər adamların
süfrələrindən uzaq durmaq lazımdır.
Spirtli içkilər və buna bənzər haramların olduğu süfrələrin
kənarında oturmaq da haramdır. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-; “Allaha və axirət gününə iman edən kimsə, üstündə
spirtli içki olan süfrənin kənarında oturmasın!” buyurmuşdur (Tirmizi,
Ədəb, 43). Spirtli içkilərin geniş yayıldığı bu dövrdə müsəlmanlar son
dərəcə diqqətli davranaraq içki olan yerlərdə yemək yeməməyə və
bu cür yerlərdən alış-veriş etməməyə cəhd və səy göstərməlidirlər.
Zərurət olmadığı halda, vəziyyət belə tələb edir deyərək laqeyidlik
göstərilməməlidir.
Yemək yeyərkən bir yerə söykənmək, uyğun bir davranış olaraq
qəbul edilməmişdir. Vəhb bin Abdullahdan -r.a- rəvayət edildiyinə
görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- “Mən bir yerə söykənərkən yemək yemərəm” buyurmuşdur (Buxari, Ətimə, 13).
Abdullah bin Büsr -r.a- belə nəql edir; Həzrət Peyğəmbərimizi
qoyun ətinə qonaq etmişdim. Peyğəmbərimiz onu yemək üçün dizi
üstə oturdu. Orada olan bir bədəvi:
-Bu necə oturuşdur - deyərək heyrətini ifadə etdi. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Şübhəsiz, Allah məni təvazökar və kərəm sahibi bir bəndə
olaraq yaratdı, təkəbbürlü və inadkar biri etmədi” -deyə cavab verdi
(İbn Macə, Ətimə, 6).

Belə bir hərəkət nemətə şükür əlaməti olduğu kimi, eyni zamanda
daha çox nemətin sahibinə ehtiramdır. Bir yerə söykənmədən yemək
yemənin sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən də həddindən çox faydaları
mövcuddur.
Ehsan edilən saysız nemətlərin sahibinə ehtiram və şükrün
bir burun düzəltdirməsini tövsiyə etdi. O da qızıldan bir qoyma burun düzəltdirdi (Əbu Davud,
Hatəm, 7; Tirmizi, Libas, 31). Çünki qızıl sağlamlıq baxımından daha münasib və qoxu verməyən
bit metaldır. Ümumiyyətlə, bu gün də bədənimiz hər hansı bir üzvünə bir metal qoymaq zəruri
olduqda qızıl və ya platin qoyulur.
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digər bir ifadəsi, yeməkdən sonra dua oxumaqdır. Allah Rəsulu,
süfrəsini toplayarkən belə dua edərdi: “Ey Rəbbimiz! Sənə tərtəmiz,
saf duyğularla, əksilməyib artan, hüzurundan geri çevrilməyib
qəbul edilən saysız həmd ilə şükür edərik” (Buxari, Ətimə, 54).
Peyğəmbərimizin belə dua etdiyi də rəvayət edilir:
“Bizi yedirən, içirən və müsəlman edən Allaha həmd olsun”
(Əbu Davud, Ətimə, 52).

Digər bir hədisdə də yemək duasının əhəmiyyəti belə ifadə edilməkdədir: “Bir kimsə yemək yedikdən sonra, “Mənə bu yeməyi
yedirən, nəticəyə təsir edəcək bir güc və qüdrətim olmadan onu
mənə nəsib edən Allaha həmd olsun!” -deyərsə keçmiş gümahları
bağışlanır” (Əbu Davud, Libas, 1).
Rəvayətə görə Əbu Heysəm yemək hazırlayaraq Peğəmbərimiz
və əshabından bəzilərini dəvət edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- yeməyini bitirəndən sonra:
-“Qardaşınızı mükafatlandırın!” -dedi. Əshab:
-“Mükafatı nədir, ya Rəsulullah?” -deyə soruşdular. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
-“Bir kimsənin evinə girib yeməyi yeyildikdə və içəcəyi içildiyi
zaman onun üçün dua edilir. Bax bu onun mükafatıdır”-cavabını
verdi. (Əbu Davud, Ətimə, 54)
Yemək yeyərkən ölçülü davranıb doyana qədər yeməmək lazımdır. Peyğəmbərimiz deyir ki; “Heç bir insan mədəsindən daha
təhlükəli bir qab doldurmamamışdır. Halbuki, insana onu ayaq üstə
saxlaya biləcək bir neçə loxma kifayətdir. Əgər bir kimsə mütləq çox
yemək istəyirsə mədəsinin üçdə birini yeməyə, üç də birini içməyə,
üç də birini də nəfəsinə ayırsın!” (Tirmizi, Zöhd, 47).
Həzrət Peğəmbərimizin tamamilə doldurulan mədəni təhlükəli
bir qaba bənzətməsi, bədən və ruh sağlamlığı ilə yeyib-içmək arasında yaxın bir münasibət olduğunu göstərir.
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İskəndəriyyə hökmdarı Mukavkıs, Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-ə həddindən çox hədiyyələrlə yanaşı, bir də həkim göndər-

Adabi Muaşərət

mişdi. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- həkimə:
“-Ailənin yanına qayıda bilərsən. Çünki biz acımamış yeməyən
bir qövmük.
Yediyimiz zaman da doyana qədər yemərik” -dedi. (Hələbi, III, 299)
Hər iki hədisdə də həyatın davamını təmin edəcək yemək ilə,
yeyib-içməyi həyatın qayəsi halına gətirmək arasındakı fərqə diqqət
çəkilmişdir. Yəni yemək üçün yaşamaq yox, məhz yaşamaq üçün
yeməyin zəruriliyi vurğulanmışdır. Yeyib-içməkdə zəruri olan ölçü;
bədənin güc və qüvvətini davam etdirəcək, şəxsin çalışa bilməyəcək
dərəcədə taqətsiz qalmasına yol verməyəcək qədər olmasıdır. Bunun
hər adama görə dəyişən bir miqdar olacağı da təbiidir. Bu səbəblə
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, mədənin ən azı üçdə
birinin boş qalmasını tövsiyə edərək, hər kəs üçün qəbul oluna bilən
bir yol göstərmişdir.
Bir atalar sözündə belə deyilir: “İnsan yemək üçün yaşamamalı,
yaşamaq üçün yeməlidir!” Beləki insanlar qıtlıq dövrlərində aclıqdan
deyil, məhz vərdiş etdiyi toxluqdan ölürlər.
Həzrət Peyğəmbərimiz, möminin yalnız mədəsini, kafirin isə
yeddi bağırsağını birdən doldurmaqla yeyib-içdiyini vurğulayaraq,
islam əxlaq və ədəbinin bu mövzu ilə bağlı ölçüsünü nəzərə çarpan bir
təsvirlə bəyan etmişdir. Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına bir qonaq gəlmişdi. Qonaq o
zaman kafir idi. Peyğəmbərimiz onun üçün bir qoyunun sağılmasını
istədi. Qonaq gətirilən südü içib qurtardı, yenə gətirdilər, onu da içdi,
üçüncü dəfə gətirdilər, onu da içdi. Beləliklə, tam yeddi qab süd içdi.
Bu qonaq ertəsi gün səhər müsəlman oldu. Allah Rəsulu yenə ona
süd gətirilməsini əmr etdi, amma qonaq bu dəfə südü içib qurtara
bilmədi. Bu hadisə ilə bağlı Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm-:
-“Mömin bir bağırsağı ilə, kafir isə yeddi bağırsağı ilə içər”
-buyurdu (Müslim, Əşribə, 186).
Nafi -r.a- belə nəql edir:
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“İbn Ömər, onunla bir yerdə yemək yeyəcək bir kasıb olmadan
əsla süfrə arxasında oturmazdı. Bir gün birlikdə yemək üçün yanına
adam gətirdilər. O da çox yedi. Bunun müqabilində İbn Ömər:
-Ey Nafi! Bu adamı bir daha yanıma gətirmə! Çünki mən, Həzrət
Peyğəmbərimizin belə buyurduğunu eşitdim:
“-Mömin bir bağırsağı ilə yeyər, kafir isə yeddi bağırsağı ilə
yeyər.” (Buxari, Ətimə, 12).
Qurani-Kərimdə Allah təala kafirlərin yeməklə bağlı davranışını
bir təşbehlə belə anladır.
“Kafirlər isə (dünyada) səfa sürər, heyvan kimi yeyib-içərlər.
(öləndən sonra) cəhənnəm odları onların məskəni olacaqdır!”
(Məhəmməd,12).

Kafirlərin bütün diqqət və fikirləri mədələrində və şəhvətlərindədir. Axirət heç onların yadına belə düşməz. Dünyaya hərisdirlər və
aqibətdən qafildirlər. Buna görə mömin, onlardan fərqli olaraq, yeyibiçməkdə ölçülü olmalı, dünyaya və onun nemətlərinə ehtiyaclarına
görə meyl etməlidir. Məhz bir hədisi-şərifdə
“Ürəyinin istədiyini və arzu etdiyin hər şeyi yeməyin, şübhəsiz
israfdır!” (İbn Macə, Ətimə, 51) -buyurularaq belə bir hərəkət,
ölçüsüzlük olaraq qiymətləndirilmişdir. Allah dostlarına görə isə şəriətdə doyduqdan sonra yemək israf, təriqətdə doyana qədər yemək
israf, həqiqətdə də Allahın hüzurunda olduğunu unudaraq yemək israfdır.
Bir dəfə çox yeyən bir adam gəyirməyə başladıqda Peyğəmbərimiz
həmin adama; “Gəyirməyi saxla. Çünki dünyada çox doyanlar, qiyamət günündə ən uzun müddət ac qalacaq olanlardır” -deyə xəbərdarlıq
etmişdir (Tirmizi, Qiyamət, 37).
Yemək ədəbindən biri də soğan və sarımsaq kimi qorxusu insanları narahat edən yeyəcəkləri yedikdən sonra, cəmiyyət içinə
çıxmasıdır. Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Kim sarımsaq və ya soğan yeyərsə, bizdən uzaq dursun!” Digər
bir rəvayətdə: “Məscidimizə yaxınlaşmasın!” buyurmuşdur. (Buxari,
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Azan, 160)
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Bir dəfə Peyğəmbərimizə xoşagəlməz bir tərəvəz yeməyi gətirdilər. Onu yemədi, amma əshabından birinə: “Sən ye! Çünki mən,
sənin minacatda olmadığın (dua etmədiyin mələklərlə) minacatda
oluram” -buyurdu (Buxari, Ətimə, 40).
Mələklər və nurani varlıqlar, insanların təmiz olmasını və gözəl qoxumasını sevirlər. Əksinə olduqda da xoşlamazlar. Bu səbəbdən məscidə və ya izdihamlı yerlərə soğan, sarımsaq, siqaret kimi
narahatedici ətir və bənzəri qoxularla girməmək ən digər davranışdır.62
“Qurani-Kərimdə bu hal belə ifadə edilir:
“Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz ruzilərin təmiz və
halalından yeyin! Əgər Allaha ibadət edirsinizsə (bu nemətlərə
görə) ona şükr edin” (Əl-Bəqərə,172) ayəsində ifadə edildiyi kimi,
hər cür halal ruzidən yeyib-içmək əslində mübahdır. Ancaq başqa
mövzularda olduğu kimi yeyib-içməkdə də müəyyən bir ölçüdə
hərəkət edərək, həddi aşmaqdan və israfdan çəkinmək lazımdır.
Yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki Allah israf edənləri
sevməz!” (Əl-Əraf, 31).
Hər işin müəyyən qayəsi vardır və niyyət görülən işlərin
qiymətini, dəyərini təyin etməkdə böyük bir vəzifə icra edir. Yemək
də hansı niyyət və məqsəd üçün yeyilirsə ona güc və qüvvət olur.
Buna görə yemək yeyərkən məqsədimiz, zövq və ləzzət alaraq nəfsin
boyunduruğu altına girmək deyil, Allaha qulluq və ibadət üçün güc
qazanmaq olmalıdır. Yəni yemək, əsl qayə deyil, hədəfə gedən yolda
bir vasitə olmalıdır. Yemək və içməkdə təhlükəli olan şey, toxluq səbəbi ilə günaha düşməkdir.
Həzrət Mövlana yemək və içmək ilə insan mənəviyyatı arasındakı əlaqəni belə dilə gətirir:
62. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə müasir ətirlərdə əsasən əks cinsin diqqətini cəlb etmək
üçün xüsusi maddələrdən istifadə edilməkdə və bu istiqamətdə ciddi işlər görülməkdədir.
Qoxularn, beyinlərin dərk etmə mərkəzlərinə təsiri araşdırılır və bu məlumatlar kosmetika
sənayesində istifadə edilir. Məhz buna görə müsəlmanların bu mövzu ilə bağlı çox diqqətli
olmaları lazımdır.
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“Gənə kimi üfunətli bir dəriyə yapışıb işləməkdənsə, quşlar kimi
yarı ac ol ki, fəzalarda dolaşasan”.
Gecə olduqda yemək qablarının ağzının örtülməsi tövsiyə edilmişdir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir çox mövzuya toxunduğu bir hədisi-şərifində bu mövzuya da yer verərək belə buyurur:
“Qaranlıq çökdüyü zaman uşaqlarınızı çölə çıxartmayın. Çünki
bu zaman şeytanlar hər tərəfə yayılırlar. Gecə vaxtından bir müddət
keçdikdən sonra onları sərbəst buraxa bilərsiniz. Qapını ört, Allahın
adını zikr et! Su qabının ağzını bağla, Allahın adını zikr et! Yemək
qabının ağzını bağla, Allahın adını zikr et! (Bağlayacaq bir şey
tapmadığın təqdirdə) hər hansı bir şeyi üstünə uzadıb qoymaqla
da olsa (bunu et). Çünki şeytan bağlı qapını aça bilməz. Şamları
söndürün. Çünki siçan fitili çəkib ev xalqını yandıra bilər” (Buxari,
Bədül-xalq, 11; Müslim, Əşribə, 96).

Həzrət Muhyiddin bin Ərəbi bu hədislə bağlı belə bir verir: “İlin
içərisində bilinməyən bir gecə vardır. O gecədə bütün xəstəliklər endirilir. Bu gecə xəstəlik, açıq bir yemək qabına və ya su qabına rast
gələrsə, mütləq ora girər.”
2. İçmək ədəbi
Allahın Rəsulunun sünnəsində yeməklə bağlı olduğu kimi, su
və bənzəri içəcəyi içməyin də ədəbi vardır. Buna görə su mümkün
olduğu qədər gözlə görülə biləcək bir qabdan içilməlidir. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- içərisində zərərli maddələr ola biləcəyi
təlaşı ilə su qabından ağızla su içməyi qadağan etmişdir (Buxari,
Əşribə, 23).

Su içərkən bəsmələ çəkilərək üç nəfəsdə içilməli və sonunda
“Əlhamdulillah” deyilməlidir. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- suyu və digər mayeni üç nəfəsdə içər və bununla bağlı
belə buyurardı: “Dəvə kimi bir nəfəsdə içməyin. Iki və ya üç nəfəsdə
için. Bir şey içəcəyiniz zaman bəsmələ çəkin; içdikdən sonra da
“Əlhamdulillah” deyin! (Tirmizi, Əşribə, 13).
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Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- suyu üç nəfəsdə
içməyin faydalarını belə izah etmişdir:
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1. Üç nəfəsdə içən kimsə sudan yaxşıca doyar, beləliklə
susuzluğunu söndürər.
2. Suyu üç nəfəsdə içmək sağlamlığa daha xeyirlidir. (Müslim,
Təharət, 65; Əşribə, 121).

Suyun mədəyə az-az qəbulu halında insanın bədən quruluşu, onu
dərhal ehtiyac duyulan yerə sövq edər. Çöx miqdarda suyun birdən
qəbulu nəticəsində isə bədən tarazılığını itirərək vəzifəsini tam
olaraq yerinə yetirə bilməz. Üşüyən bir adam mədəsinə düşən suyun
soyuqluğu ilə daha da üşüyər, hərarətli bədən də bir anda gələn çox
suya qarşı müqavimət tam olaraq göstərə bilməz. Yavaş-yavaş və
az-az içərkən isə bu kimi zərəli hallar baş verməz.
Bir şey içərkən, mayenin olduğu qaba hər hansı bir səbəblə
üfürülməsi də uyğun görülməmişdir. Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət
edildiyinə görə Həzrət Peyğəmbərimiz içilən şeylərin üfürülməsini
qadağan etmişdir. Bir adam:
-Qaba çör-çöp düşdüyünü görsəm nə edim? -dedikdə
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
-“Düşən şeyi yerə tök!” - buyurdu. Bu dəfə həmin adam:
-Bir nəfəsdə içəndə sudan doymuram -dedi. Həzrət Peyğəmbərimiz:
“-O təqdirdə su qabını ağzından çək! (Üç udumda iç!)” -buyurdu
(Tirmizi, Əşribə, 15).

Həzrət Peyğəmbərimiz qabın içinə nəfəs verməyi və ya qabın
içinə üfürməyi qadağan etməsi, çox əhəmiyyətli bir nəzakət qaydasıdır. Çünki suyun içinə və ya su qabına nəfəs verərək su içmək,
heyvanların adətidir. Həm də suyu üfürərkən suyun içinə ağızdan nə
isə düşə bilər, bu da başqalarının diksinməsinə səbəb olar. Bu yolla
ağızdan karbondioksid verilərək suyun kirlədilməsi və bəzi yolxucu
xəstəliklərin yayılması da baş verə bilər. Su və yemək qabının içərisinə üfürməmək, bəsmələ çəkdikdən sonra suyu iki və üç nəfəsdə
içmək, hər dəfə də qabı ağızdan bir az uzaqlaşdırmaq və qurtaranda
da “Əlhamdulillah” demək İslamın gətirdiyi ədəb qaydasıdır.
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Su və ya başqa mayelər ayaq üstə deyil, mümkün qədər oturular
içilməlidir. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-,
ayaq üstə su içməyi qadağan etmişdir. Qatadə belə deyir:
Biz Ənəsdən “Bəs ayaq üstə yemək necə?- deyə soruşduq.
Ənəs:
-Ayaq üstə daha pisdir (betərdir), dedi: (Müslim, Əşribə, 113).
Bununla yanaşı, bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin ayaq üstə
su və zəmzəm içdiyi də nəql edilir. Ibn Abbas -r.a-:
-“Peyğəmbərimizi zəmzəmə qonaq etdim. Onu ayaq üstə içdi.”
- demişdir (Buxari, Həcc, 76).
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, hərdən bir
ayaq üstə su içərək bunun qadağan olmadığını göstərmiş, bəlkə də
sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən uyğun görmədiyi üçün bunun vərdiş
halına gətirilməsini istəməmişdir. Suyu oturaraq içmənin daha uyğun
olduğunu bildirmək, insanları buna istiqamətləndirmək və istəyinin
bu yöndə olduğunu daha açıq bir şəkildə başa salmaq üçün də ayaq
üstə su içməyin yaxşı olmadığını bildirmişdir. Bunun bir hikməti də
ümmətini irşad və daha gözəl ədəbə istiqamətləndirməkdir. Çünki
oturaraq içmək zərif və yerində bir davranış şəkli olub sudan doymağı,
sakit içilməsini və bədənin onun lazımi yerlərə sərf etməsini ən gözəl
şəkildə təmin edir.
Bir məclisdə su, limonad, süd və bənzəri mayelər verilərkən,
qonaq edənə nisbətdə sağ tərəfdən başlanılmalıdır. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- su və şərbət kimi şeylər içəndə
yanındakıları da qonaq edərdi. İçki qabını daim sağında olanlara verər
və beləcə davam edərdi. Bir gün Peyğəmbərimizə içinə su dağılmış süd gətirdilər. Bu zaman Peyğəmbərimizin sağında bir bədəvi,
solunda isə Həzrət Əbubəkr oturmuşdu. Süddən bir az içdikdən sonra
onu bədəviyə verib: “Hər kəs sağındakına versin!” -buyurdu (Buxari,
Əşribə, 14, 18). Səhl bin Sadın -r.a- nəql etdiyi bir rəvayət də belədir:
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Rəsulullaha -səllallahu əleyhi və səlləm- bir içki gətirlimişdi.
Ondan bir qədər içdi. Bu vaxt sağ tərəfində bir uşaq, sol tərəfində
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isə əshabın tanınmış böyüklərindən yaşlı kimsələr oturmuşdu.
Peyğəmbərimiz sağında oturan uşağa həddindən artıq bir ehtiram və
nəzakətlə:
“İcazə versən bu içkini əvvəlcə bu böyüklərinə verərdim”- dedi.
O ağıllı uşaq da hamını heyrətləndirən və aləmə ibrət olan bu böyük
cavabı verdi:
Ya Rəsulullah! Səndən mənə bəxş olunan nəsibimi heç kimə
vermərəm!
Buna görə də sevimli Peyğəmbərimiz mübarək əlindəki içkini o
uşağa verdi. (Buxari, Əşribə, 19)
Bir məclisdə hörmətə layiq bir kimsə olarsa əvvəlcə onu qonaq
etmək və onun sağından davam etmək lazımdır. Bundan başqa xeyirdua almaq üçün, saleh insanların yediyindən yemək və içdiyindən
içmək ədəbdəndir.
İnsanlara su və bənzəri içkiləri paylayan kimsənin, əlindəki içkidən ən axırıncı içməsi də bir ədəb qaydasıdır. Bir hədisi-şərifdə
“Xalqa su paylayan kimsə suyu ən axırıncı içər” buyurulmuşdur
(Tirmizi, Əşribə, 20). Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- bu qısa və aydın sözlərini səfərdə olarkən söyləmişdir. Uzun
sürən səfər zamanı müsəlmanlar həm yaxşıca yorulmuş, həm də su
ehtiyatları tükənmişdi. Haris bin Rabi, yorğunluğuna baxmayaraq
Həzrət Peyğəmbərimizə xidmət edərkən səhv etməməyə çalışırdı.
Müsəlmanlar susuzluqdan əməlli-başlı əziyyət çəkməyə başladıqda,
Peyğəmbərimiz içərisində bir az su qalmış olan qabı istədi. Məhz o
anda Rəsulullahın möcüzələrindən biri gerçəkləşdi. Əbu Qatadənin
tutduğu stəkan mübarək əlləri ilə kiçik qabından su doldurdu, Əbu
Qatadə də səhabələrə paylamağa başladı. Səhabələr doya-doya içdilər. Ən sonda Allah Rəsulu və Əbu Qatadə qalmışdı. Rəsullulah
-səllallahu əleyhi və səlləm- stəkanı doldurduqdan sonra Əbu Qatadəyə:
“İç”- dedi. Amma Əbu Qatadə Peyğəmbərdən əvvəl içmək istəmədi.
-Sən içməsən, mən içmərəm ya Rəsulullah! - dedi. Bunun müqabilində Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
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- “Xalqa su paylayan kimsə, suyu ən axırıncı içər” - buyurdu.
Nəticədə Əbu Qatadə bu əmrə boyun əyib suyu içdi, ən axırıncı da
Allah Rəsulu özü içdi (Müslim, Məsacid, 311).
Qızıl və gümüş qablarda su içməkdən çəkinmək lazımdır. Hüzeyfə -r.a- deyir ki, “Həzrət Peyğəmbərimiz bizə xalis ipək və atlas parçadan paltar geyməyi, qızıl və gümüş qablarda su içməyi qadağan
etdi və belə buyurdu: “Bunlar bu dünyada kafirlərin, axirətdə isə
sizin olacaqdır” (Buxari, Əşribə, 28). Ümmü Sələmədən -r.a- rəvayət
edildiyinə görə Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur: “Gümüş və qızıl
qablarda su içən kimsə, qarnına cəhənnəm odu doldurmuş olur”
(Müslim, Libas, 1-2).

B. Geyim-kecim ədəbi
“Təqva libası daha xeyirlidir”
Əl-Əraf, 26

İnsan üçün yeyib-içmək nə qədər zəruri bir ehtiyacdırsa, geyinmək və cəmiyyət içərisində gözəl bir görünüşə sahib olmaq da o
dərəcədə əhəmiyyətlidir. Bədən, ancaq geyim vasitəsilə xarici təsirlərdən qorunur, eyblərdən xilas olur və gözəlliyini tamamlayır.
Əslində örtük, zərrədən kürəyə qədər kainatın hər varlığında, hər
ünsüründə müşahidə edilən fitri bir həqiqətdir. Dünyanın atmosferi,
ağac və meyvələrin qabıqları, heyvanları dəri və tükləri, ananın qarnındakı dölü qoruyan plasenta bir növ paltar (örtük) hökmündə olub
bunları xarici təsirdən qoruyur və görünüşlərini gözəlləşdirir. Qurani-Kərimdə:
“Ey adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərini örtəcək bir geyim və
bir də bəzəkli libas (və ya mal-dövlət) nazil etdim. Lakin təqva
libası daha yaxşıdır (xeyirlidir) (Əl-Əraf, 26).
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“Allah sizi istidən (və soyuqdan) qoruyacaq geyimlər yaratdı....” (Ən-Nəhl, 81) buyrulmaqla haqqında bəhs olunan həqiqətlərə
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toxunulmuşdur. Mühit və iqlim şərtlərinə qarşı qorunmaq duyğusu,
insanlarda olduğu kimi heyvanlarda da mövcuddur. Aradakı bariz
fərq insanın ağlından şüurlu bir şəkildə istifadə edərək cəmiyyət
içərisində namus və vicdanını mühafizə qabiliyyətinə sahib olmasıdır.
Bu isə həya duyğusunun bir zərurəti olaraq övrət sayılan yerlərin
örtülməsi ilə mümkündür. Qurani-Kərimdə zikr edilən “Təqva
libası” ifadəsi ilə bu xüsusiyyətə diqqət çəkilməklə yanaşı, təqva
halını əldə etmənin insani mənəvi fəlakətlərdən mühafizə edəcəyi
bildirilmişdir. Hacə Məhəmməd Lütfü belə deyir:
“Zinət olan libas, əslində pak olan ruhun geydiyi mənəvi
paltardır. Bu paltarı gey ki, səni ariflərin zahirini bəzəyən qızıl kimi
qiymətli etsin”.
Allahın qoyduğu bu qayəyə məhəl qoymayan, insanı təqvadan
uzaqlaşdıracaq şəkildə geyilən paltarlar, İslami bir qiyafə olaraq
xarakterizə edilə bilməz. Belə ki, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- Həzrət Aişənin bacısı Əsmanın açıq bir paltar geydiyini
görən kimi dərhal üzünü çevirmiş:
-“Ey, Əsma! Həddi-buluğ yaşına çatdıqdan sonra, qadınların
(üzü və əlinə işarə edərək) bu və bundan başqa yerlərinin görünməsi
doğru olmaz” buyurmuşdur. (Əbu Davud, Libas, 31)
Yenə Nəbi -səllallahu əleyhi və səlləm- eyni mövzu ilə bağlı
belə buyurmuşdur:
“Cəhənnəmliklərdən hələ görmədiyim (və daha sonra ortaya
çıxacaq) iki qrup vardır: Bunlardan biri, öküz quyruqları kimi qırmanclarla insanları döyən bir qrupdur. Digəri geyinmiş olduqları
halda çılpaq görünən, başqalarını da özləri kimi geyinməyə məcbur
edən və başları dəvə hörgücünə bənzəyən qadınlardır. Məhz bu
qadınlar cənnətə girə bilməzlər. Hətta onun çox uzaq məsafələrdən
hiss edilən qoxusunu belə duya bilməzlər” (Müslim Cənnət, 52)
Paltar geyməyin əsas qayəsi, bədənin uyğun bir şəkildə örtülməsi
və bir görkəm qazanmasıdır. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmbir paltar geyindiyi zaman:
“Örvət yerimi örtdüyüm və həyatımda onunla gözəl göründüyüm
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bu paltarı mənə geyindirən Allaha həmd olsun” duasını oxuyur, sonra
da, Yeni paltar geyərkən bu şəkildə həmd edən və köhnə paltarlarını
da sədəqə verən kimsə, həyatı və ölümündə Allahın hifzi amanında
(qoruması altında) olar-buyururdu. (Tirmizi, Dəavat, 107)
Qadınlar, örtünmə məsələsində daha diqqətli olmalıdır. Bir gün
Abdurrahmanın qızı Hafsa, başında nazik bir örtük olduğu halda
Həzrət Aişənin yanına gəlmişdi. Aişə onun başındakı örtüyü götürüb
yerinə qalın bir baş örtüyü verdi. (Muvatta, Libas, 6)
Qadınların saçlarını, boyunlarını və zinətlərini örtəcək və bədən
cizgilərini göstərməyəcək şəkildə örtünmələri kitab, sünnə və icma
ilə yekdil olan bir fərzdir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“Mömin qadınlara da de ki, gözlərini haram buyurulmuş
şeylərdən çevirsinlər (naməhrə baxmasınlar) ayıb yerlərini
(zinadan) qorusunlar (və ya örtüklü saxlasınlar); öz-özlüyündə
görünən (əl-üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan,
boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş
örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri
görünməsin)...”. (Ən-Nur, 31) Bu Qurani-Kərimdə qadınlardan:
1. Gözlərini baxılması haram olan şeylərdən çevirmələri,
2. Namus, ismət və iffətlərini qorumaları,
3. Görünməsi mümkün olan yerlər istisna zinətlərini (cazibə və
gözəlliklərini) göstərməmələri,
4. Baş örtüklərini boyun, buxaq və s. örtəcək şəkildə yaxalarının
üstünə salmaları tələb edilməkdə, davamında da, qadınların zinət
yerlərini kimlərin yanında aça biləcəkləri sadalanmaqdadır.
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Qurani-Kərimdə ifadə olunan “humur”, “hımar” sözünün cəm
şəkli olub “qadının başını örtdüyü şey, baş örtüyü mənasını bildirir.
“Humur; həm İslamdan əvvəl, həm də İslamdan sonra ərəb qadınlarının istifadə etdikləri ənənəvi baş örtüyüdür. Bu baş örtüyü İslamdan əvvəlki dövrdə ümumiyyətlə bəzək kimi istifadə edilir və
ucları qadının kürəyinə doğru salınırdı. O dövrün yayılmış modasına
görə qadınların geydiyi köynəyin ya da bluzanın önündə açıq yer
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olur və beləliklə sinələri örtülməzdi. (Qurtubi, XII, 153; Almalılı, V,
bu formadakı açıqlığı qadağan edib, baş örtüyünün yaxa
üzərinə örtülməsini əmr edərək örtüyü fərz buyurmuşdur. Buna görə
qadınların baş örtüklərini yaxalarının üzərinə salmaları; başlarını,
saçlarını, qulaqlarını, boyunlarını, buxaqlarını və sinələrini gözəl şəkildə örtmələri zəruridir.
3506) İslam

Həzrət Aişənin bildirdiyinə görə bu ayə nazil olduqda mühacir
və ənsar qadınları dərhal donlarından bir parça, kəsərək başlarını və
yaxalarını əmrə uyğun olaraq örtmüşdürlər. (Buxari, Təfsir, 24-13; Əbu
Davud, Libas, 31-33)

Qaramanlı Nizami, həya və ədəb sahibi olmaq üçün örtünmənin
zəruri olduğunu, belə ki, gülün ona baxan yad kimsəyə açılmamasının
təəccüblü bir hal olmadığını belə dilə gətirir:
Gül arızına olsa maruz əcəb olmaz
Kim üzü açılmışda haya ədəb olmaz
Bir başqa rəvayətdə də qadın geyiminin təməl xüsusiyyətlərinin
“bədən cizgilərini göstərməmək” olduğuna diqqət çəkilməkdədir
(Heysəmi, V, 137)63. Bu səbəbdən bədəni göstərə biləcək paltarın altından və üstündən mütləq başqa bir şeyin geyilməsi zəruridir. Allah
təala belə buyurur:
“Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə,
bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) çarşablarını örtsünlər. Bu
onların tanınmaması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının
bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir.
Allah bağışlayan və rəhm edəndir!” (Əl-Əhzab, 59).
Bu ayədə, müsəlman qadınların evlərindən çıxarkən əyinlərinə
bədən cizgilərini göstərməyəcək bir əlavə paltar geyinmələri,
63. Geniş və rahat paltar geyilməsinin insan sağlamlığı nöqteyi-nəzərindən olduqca əhəmiyyətli
olduğu mövzunun mütəxəssisləri tərəfindən bildirilməkdədir. Bədəni əməlli-başlı sıxan cins
və strec kimi paltarların qan dövranını zəiflətməsi və oynaqların rahat hərəkət etməsinə mane
olduğuna görə müxtəlif sağlamlıq problemlərinə yol açdığı bilinməkdədir.
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ev qiyafələri ilə küçəyə çıxmamalı əmr edilir. Bütün müfəssirlər,
deyimləri dəyişik olsa da, mərhumda birləşərək ayədəki “çarşab”dan məqsədin, qadının paltarların üstündən geydiyi və bütün bədənini
örtən bir paltar olduğunda həmfikir olmuşdurlar. Bu səbəbdən
dövrümüzdə qadınların çölə çıxarkən ev qiyafələrinin üstündən
palto, manto və buna bənzər bir paltar geymələri zəruridir. Ayə, sətriövrətin, yəni örtünmənin tam şəklini də tərif edir. (Təbəri, Təsfir, XXII,
33; Razi, XXV, 230; Əbu Xəyyam, VII, 250)64 Əhməd Paşa, müsəlman bir
qadının naməhrəmin yanında örtünməsinin zəruriliyini belə ifadə
edir:
Cemalin safhasın açma rakibe
Önünde kafirin kuran yakışmaz
Çalışarkən və ya idman edərkən sətri-övrətə qəti olaraq riayət
edilməlidir. Misvər bin Mahrəmə nəql edir; Ağır bir daşı çiynimə
götürüb gətirdim.Əynimdə nazik bir paltar var idi. Daş çiynimdəykən
izarım (Qurşaqdan aşağını örtən geyim) açıldı. Daşı tullamadım və
o vəziyyətdə yerinə qədər apardım. Bunun müqabilində Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- “Geri dön paltarını götür! Belə çılpaq
dolaşmayın!” buyurdu. (Müslim, Heyz, 78)
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64. Alimlərimiz “Nur” surəsinin 31-ci ayəsindəki “zinət” sözü və “görünməsi mümkün olan (əl
və üz kimi) yerləri müstəsna” ifadəsi haqqında izahat verərək qadınların örtünmələri ilə bağlı bu
nəticələrə gəlmişlər:
“Zinət”, istər təbii istərsə də süni olsun insanı bağqalarının gözündə bəzəyən və gözəlləşdirən
şeylərdir. Bu halda zinət iki cürdür. 1) Qadınların istifadə etdikləri qızıl, gümüş kimi bəzək
əşyaları. 2) Qadınların, kişilərin diqqətini çəkən yerləri. Müfəssirlərə görə Qurani-Kərimdə zinət
dedikdə, daha çox ikinci nəzərdə tutulmuşdur (Kurtubi, XII, 153; İbn Kəsir, Təfsir, III, 284).
“Ayənin öz-özlüyündə görünən” və ya “görünməsi mümkün olan” - deyə müstəsna edilən
hissəsini, Əshabdan Həzrət Əli, İbn Abbas, İbn Ömər, Ənəs; tabiindən Səid bin Cübeyr, Ata,
Mücahid, Dəhhar, Müctəhid imamlardan Əbu Hənifə , Malik və Əvzal kimi alimlərinçoxu
“üz və biləklərə qədər əllər” şəklində şərh etmişdirlər. Səhabə və tabiinin bir qrupu ilə İmam
Şafi və Əhməd ibn Hənbəl kimi fəqihlər, qadının üz və əllərinin açılmasının da haram olduğu
fikrindədirlər. Bu səbəbdən bunlara görə açılmasına icazə verilən xarici zinət, Qurani-Kərimdə
istifadə olunan “zahara” felinin xüsusiyyətinə görə öz-özlüyündən açılan zinətdir və bunun
“əllər və üz” olması mümkün deyildir. Çünki bunların örtülmə imkanı vardır və öz-özlüyündən
açılması mümkün deyildir. Bu, qadının ifadəsindən asılı olmayaraq külək və s. ilə açılan zinəti
olmalıdır. Ayədə zinətin ikinci dəfə zikr edilməsində müstəsnanın olmaması da bunu göstərir.
Yaxud da bu, əslində örtmək imkanı olmayan və “siyab” adlanan üst geyimdən ibarətdir (Təbəri,
Təfsir, XI-II, 92-92; Cəssas, V, 172).
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Geyimdə qadınlarla kişilərin bir-birilərinə bənzəmələri də
qadağan edilmişdir. Rəsulullah, qadın kimi geyinən kişilərin və kişi
kimi geyinən qadınların ilahi rəhmətindən məhrum qalacaqlarını
bildirmişdir. (Əbu Davud, Libas, 28)
Rəhmət Peyğəmbəri olan Peyğəmbərimizin əks cinsin geyimini
üstün tutanlara bu şəkildə xəbərdarlıq etməsi, hər şeydən əvvəl
zahiri görünüşün sadə bir şəkildən ibarət olmadığını göstərir.
Bundan başqa cinslər arasındakı hisslərin pozulmasının da geyim
təqlidi ilə başladığı məlumdur. Çox təəsüf ki, bu gün cinslər arası
oxşarlığı daha irəli aparmaq və yaymaq məqsədi ilə çox özəl və ciddi
səylər göstərilməkdə, böyük kapitallar qoyulmaqda və guya iqtisadi
vəziyyəti yüngülləşdirmək, asanlaşdırmaq üçün həm kişinin, həm
də qadının geyə biləcəyi geyimlər istehsal olunub satılmaqdadır.65
Cəmiyyətdə gedən deformasiya qarşısını ancaq Peyğəmbərimizin
xəbərdarlıqlarını ciddi şəkildə qəbul edib yerinə yetirməklə almaq
mümkündür.
Digər tərəfdən örtünmə və təbii bəzənmə kimi iki əsas məqsədə
xidmət etməyən, həddindən artıq diqqəti cəlb edən süni göstərişə,
təkəbbürə, şöhrətə səbəb olan geyimlər də qadağan edilmişdir.
Bununla bağlı, hədislərdən bəziləri belədir:
“Kim dünyada şöhrət paltarı geyinirsə, Allah təala ona qiyamət
günündə rüsvayçılıq paltarı geydirər” (İbn Macə, Libas, 24)
“Allah böyüklük fikirləşərək paltarının ətəkləri yerlə sürünən
kimsənin qiyamət günündə üzünə baxmaz” (Buxari, Libas, 1,5)
Hədisdə zikr edilən “şöhrət libası” ifadəsi iki nöqteyi-nəzərdən
şərh olunmuşdur: kimsənin insanlar arasında geyimi ilə şöhrət
qazanması və tanınması, bahalı və zahiri görünüşü gözəl olan
paltarlar geyinmək şəklində olduğu kimi, köhnə və yırtılmış paltar
geyərək Zöhd və təqva nümayişi şəklində də təzahür edə bilər.
Böyüklük fikrinə düşmək, özünə qarşı diqqəti cəlb etmək və
65. Geyilən geyimin insan şəxsiyyətinin təşəkkülünə də təsiri vardır. Məsələn öz cinsinin əksi
olan geyimləri geyinən insanların xarakterində də zaman keçdikcə belə dəyişikliklər müşahidə
edilir.
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süni göstəriş kimi mənfi davranışlarla yanaşı, geyimdə israfdan da
qaçmaq lazımdır. Məhz Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm-: “İsraf etməmək şərti ilə yeyin, için sədəqə verin geyinin”
(Buxari, Libas, 1) buyurur. Böyük səhabə İbn Abbas da “Şöhrət və israf
xətasına düşmədiyin müddət ərzində dilədiyini ye, dilədiyini gey!” demişdir. (Buxari, Libas, 1)
Xüsusi ilə bu günümüzdə geyimlə bağlı bədxərclik və ifrata
varmanın bir nümunəsi də geyim əşyası kimi istifadə olunan dəri
məmulatlarında özünü bariz şəkildə göstərir. Kürk əldə etmək üçün
bir çox heyvanların nəsli kəsilmək üzrədir.66
Əhlullah, geyimlə bağlı israfı, şəriət baxımından həddi aşmaq,
təriqət baxımından kifayət edəcək qədərindən çox geyinmək və
həqiqət baxımından da geyilən paltara həddindən artıq bağlanmaq,
məhəbbət göstərmək şəklində 3 mərhələdə izah etmişdirlər.
Digər tərəfdən gücü və imkanları olduğu halda, sırf təvazökarlığa
görə bahalı paltarı geyinməyən hər kəsə Allah təalanın hamıdan
əvvəl xitab edəcəyi və cənnət paltarının ən yaxşılarından geydirəcəyi
müjdəsi verilmişdir. (Tirmizi, Qiyamət, 39)
Bununla yanaşı, hər kəsin imkanlarına görə şöhrətə meyl etmədən, təmiz paltarlara üstünlük verməsi də təbiidir. Ibn Məsud deyir
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66. Bəzi kürk növləri üçün ağlasığmaz dərəcədə yüksək məbləğdə pullar xərclənir. Məsələn,
tamamilə bəzək və zinət üçün hazırlanan qaragül və su samuru kim çox bahalı dəri məmulatları
bunlardan sadəcə bir neçəsidir. Bu bahalı dərilərdən bir ədəd qaragül kürk əldə etmək üçün
hələ doğulmamış qoyun və keçi balalarından 8-10-nun anasının qarnından çıxarılıb kəsilməsi
lazımdır.
Həddindən artıq israf və göstərişin ayə və hadisələrdə qadağan edilməsinə görə bu cür
vəziyyətlərdə ehtiyatlı davranmaq dünyəvi salamatçılıq üçün daha xeyirlidir. Qanuni Sultan
Süleyman ilə Şeyxulislam Əbus-Suud əfəndi arasında baş verən bu hadisə, haqq-hesab
narahatçılığı keçirən həssas möminlər üçün gözəl bir ölçüdür; Bir gün Qanuni Sultan Süleyman
Sarayın bağçasında armud ağaclarını qurudan qarışqaların öldürülə bilməsi üçün Şeyxulislamdan
aşağıdakı beyti ilə fətva istədi:
Derəxtə gər ziyan etsə qarışqa,
Zararı var mıdır anı karınca!?
“Əgər qarışqa ağaca zərər verirsə onu öldürməyin bir qadağası vardırmı?”.
Padşahın bu fətva tələbinə Əbus-Suud əfəndi də bir beytlə bu cavabı verdi:
Yarın Hakkın divanına varınca
Süleymandan hakkın alır karınca!
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ki, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan adam cənnətə girməyəcəkdir” -buyurdu. Ona:
-İnsan paltar və ayaqqabısının gözəl olmasını istəyər dedikdə
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allah gözəldir, gözəl olanı sevər. Təkəbbür isə haqqı bəyənməmək, azğınlıq və insanlara yuxarıdan aşağı baxmaqdır”- buyurdu.
(Müslim, İman, 147)

Başqa bir çox rəvayətdə də Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- nimdaş paltarları yaxşı qarşılamadığını görürük. Əshabı
Kiramdan Malik bin Nadia belə nəql edir:
“Bir gün köhnə bir qiyafədə Peyğəmbərimizin ziyarətinə
getmişdim. Məni bu şəkildə görən Peyğəmbərimiz soruşdu:
“-Sənin malın-mülkün varmı?.”
“Bəli, var ya Rəsulullah!” -dedim.
“- Nə kimi malların var?” -dedi. Mən:
-Allah mənə dəvə, qoyun, at sürüləri, arpa və buğda xırmanları
ehsan etmişdir, -dedim. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Allah sənə var-dövlət ehsan etmişsə, Onun nemətinin və
hədiyyəsinin əsəri üstündə görünsün” buyurdu. (Əbu Davud, Libas, 14)
Yenə “Cəbrail hədisi”ndə, Cəbrailın (ə.s) Peyğəmbərimiz və
əshabının hüzuruna çıxdığı zaman par-par parıldayan görkəmdə,
saçlarının qap-qara, paltarının ağappaq olduğu, üst-başında zərrə qədər bir ləkənin və səliqəsizliyin olmadığı ifadə edilməkdədir (Müslim,
İman, 1).

Həzrət Peyğəmbərimiz, imkanı daxilində ağ geyinməyə üstünlük
verən və bununla bağlı “Ağ rəngli paltar geyinin. Çünki ağ paltar
təmiz və daha xoş görünür. Ölülərinizi də ağ kəfənə bürüyün!”
(Tirmizi, Ədəb, 46) buyuraraq möminlərin dirisi ilə yanaşı ölüsünə belə
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daha təmiz və daha xoş görünən ağ rəngli paltarı tövsiyə etmişdir.8
Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- səfərə çıxan bir qrup
əshabına verdiyi bu nəsihətlər də olduqca ibrətamizdir; “Siz qardaşlarınızın yanına çatacaqsınız, minik heyvanlarınızı sahmana salın, pal-paltarınızı səliqə-səhmana salın! Ta ki, insanlar arasında,
üzdəki gözəlliyin timsalı olan üzdəki xal kimi olun. Çünki Allah
çirkin görünüşü və pis sözü sevməz”. (Əbu Davud, Libas, 25) Aparılan
tədqiqatlar göstərir ki, rənglər insan psixologiyasına müxtəlif cür
təsir edir. Məsələn, ağ rəngin saflıq, təmizlik və paklıq duyğularını,
qırmızının isə hiddət və qızğınlıq duyğularını oyandırdığı məlumdur.
Göründüyü kimi, Həzrət Peyğəmbərimiz, insanların qarşılıqlı
əlaqələrində, geyim tərtibləri ilə yanaşı, miniləcək vasitələrin belə
səliqə-səhmana salinmasını əmr edir. Bu davranış, başqalarına olan
ehtiram və sevgimiz haqqında da fikir formalaşdırır. Bu səbəblə
geyilən hər cür paltarın təmiz və səliqəli olması zəruridir.
Bir kimsənin geyimi, qarşıdakı həmsöhbətində o şəxsin şəxsiyyəti ilə bağlı müəyyən təəssürad yaradır. Təbii ki, bu yeganə ölçü
deyildir, amma əhəmiyyətli ölçülərdən biridir. “İnsanı paltarına görə
qarşılayıb, ağlına görə yola salırlar”, atalar sözü bu hikmətin ən
gözəl ifadələrindən biridir. Çünki səliqəli bir geyim, insanın görünməsinə və hörmət edilməsinə səbəb olur. Bu isə dinimizdə arzu edilən bir haldır. Iİnsanlar belə gözəl bir görkəmə sahib olan bir kimsəyə daha yaxın olmaq istəyər və onunla danışmaq üçün fürsət yollarını axtararlar. Bu şəkildə qəlblər bir-birinə daha tez isinir və insan
qarşısındakıəna vermək istədiyi mesajı daha asan verə bilir. Bu halda
səliqə-səhmanlı və təmiz geyimlərlə, təkəbbür və özünü bəyənməni
ifadə edən geyimləri bir-birindən ayırmaq lazımdır.

426
N

Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm-in tövsiyə və əmrlərindən
anlaşıldığına görə geyimdə moda və dəb deyil, yaraşma və uyğunluq
əsasını təyinedici olması, cinsiyyət fərqinin tələb etdiyi təbii və
normal bəzəyə laqeyidlik göstərilməməsi lazımdır. Həmçinin saçı
olanın ona qulluq göstərməsini istəyən Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-, (Əbu Davud, Tərəccül, 3) saçının yarısı qırxılmış bir
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uşaq gördükdə, “ya tam qırxın, ya da tamamilə saçlarını uzadın!”
buyurmuş, (Əbu Davud, Tərəccül, 14) başın hər hansı bir yerində bir topa
saç saxlanmasını xoş qarşılamamışdır.
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- bir dəfə ona pərdə
arxasından bir kağız uzadan əlin, kişi əli yoxsa qadın əli olduğunu
soruşmuş, qadın əli olduğunu bildikdə “Elə olsaydı dırnaqlarına xına
yaxardı” buyurmuşdu (Məsahi, Zinət, 18). Yenə Peyğəmbərimiz şərfi
başına iki dəfə doladığını gördükdə Ümmü Sələmə anamıza, bunun
kişilərin sarığına bənzədiyi üçün; “bir dəfə sarı, iki dəfə yox! - deyə
xəbərdarlıq etmişdir. (Əbu Davud, Libas, 35) Hətta qadınların istifadə
edəcəkləri ətrin xəfif qoxulu olmasının zəruriliyini vurğulanırkən,
kişi ətirlərinin buna nisbətən bir az və ağır ola biləcəyi söylənilmişdir.
(Nəsai, Zinət, 32)

Bununla yanaşı, ipək və qızıldan istifadə kişilərə haram edilmiş,
ancaq bunların qadınlar üçün geyim və zinət əşyası olduğu vurğulanmışdır. (İbn Malə, Libas, 19)
Üzərində insan və ya heyvan rəsmi olan paltarların geyinilməsinə
də icazə verilməmişdir. Peyğəmbərimizin, şəkil və it olan evlərə
mələklərin girməyəcəyi bildirdiyi və rəsmli örtüklərin açılıb götürülməsini istədiyi bilinməkdədir. (Əbu Davud, Libas, 45)
Yenə vəhşi heyvanların aşılanmamış dərilərindən düzəldilən
kürk və digər əşyalarının istifadəsi də Peyğəmbərimiz tərəfindən
qadağan edilmişdir. (Tirmizi, Libas, 32; Darimi Ədahi, 19) Alimlərimiz
müxtəlif hadisələrə istinad edərək donuz dərisi müstəsna aşılanıb təmizləndikdən sonra digər heyvanların dərilərindən istifadə etməkdə
bir əngəl olmadığını bildirmiş həmçinin Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-: “Aşılanaraq istifadəyə yararlı olan hər cürv dəri
təmizdir” buyurmuşdu (Tirmizi, Libas, 7)67
67. Mövzu ilə bağlı, bu və ya buna bənzər hədisi-şərifləri dəyərləndirən alimlərimiz, bir neçə
fərqli nəticələr əldə etmişdir. Imam Əbu Hənifə, sadəcə donuz müstəsna olmaqla bütün ölmüş
heyvan dərilərini aşılanaraq təmiz olacağı qənaətindədir. Imam Şafiyəyə görə isə donuz, it və
onların balaları müstəsna bütün ölü heyvanların dəriləri aşılandıqdan sonra təmiz olur və bunlar
quru işlərdə də su qabı düzəltmək kimi sulu işlərdə də istifadə olunur (Mübarəkfuri, 5, 400-401;
Kamil Miras, Təcridi Sarih, tərcüməsi, 5, 301).
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Geyim-kecimdəki qaydalara əlavə olaraq, möminin xarici görkəmi ilə bağlı bir qrup müəyyən prinsiplər gətirilmişdir. Məsələn,
kişilərdən saqqalın uzadılması və bığların mümkün olduğu qədər
qısa saxlanması beləliklə, müşriklərə müxalifət edilməsi tələb olunmuşdur. (Buxari, Libas, 64) Yenə bəzi rəvayətlərdə, zəfəranla həddindən artıq sarıya boyanmış paltarların, kafirlərin və ya ümumi olaraq
qadınların geydiyi paltar olması və digər yandan diqəti öz üzərinə
çəkməsi səbəbilə kişilər tərəfindən istifadə edilməsi qadağan edilmişdir (Müslim, Libas, 27-28)
Bundan başqa, bəzi hədisi-şəriflərdə qadınların saçlaırnın dibindən qırxdırması doğru qəbul edilməmişdir (Nəsai, Zinət, 4). Qadınların Allahın yaratdığı şəkli pozaraq üzlərinin və qaşlarının tüklərini almaları, gözəl görünsün deyə, dişlərini seyrəkləşdirmələri, bədənlərinə şəkillər döydürmələri və parik taxmaları şiddətlə qadağan
edilmişdir. (Buxari, Libas, 82-87)68
Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- gözlərə “ismit” adlanan sürmə çəkmənin görməni qüvvətləndirəcəyini və kiprikləri qidalandırdığını bildirmiş və bunu tövsiyə etmişdir (Əbu Davud, Libas, 13)
Xülasə, geyim-keçimlə bağlı əmr və tövsiyələrdən başa düşüldüyünə görə şəxs örtüyə uyğun olmayan paltarlardan istifadə etməkdən
qaçmalı və imkan daxilində səliqəli bir görünüşə sahib olmağa cəhd
etməlidir. Həm də qadın və kişi, öz fitri qurluşlarına uyğun olmayan
geyim-kecim ilə israfa və ya təkəbbürə varacaq xarici görünüşdən
uzaq durmalıdırlar.
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68. Gözəl görünmək məqsədilə parik taxıb naməhrəmə görünmək dinimizə görə qadağandır.
Ancaq saç tökülməsi kimi tibbi bir gerçəyə görə məhrəm hüdudlar çərçivəsində gözəl görünmək
üçün parik taxmağa heç bir maneə yoxdur. Bu müstəsna, hər hansı bir səbəbə görə parikdən
istifadə etmək “şəri bir qayəyə qeyri məşru bir vasitə ilə nail oluna bilməyəcəyi” qaydasına görə
dinən yol verilməzdir.
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C. Təmizlik ədəbi
“Müsəlmanın ruhu, bədəni, evi və
ətrafı, Allah Rəsulu hər an ziyarətinə gələcəkmiş kimi səliqəli və
təmiz olmalıdır”

Dinimiz, təmizliyin əhəmiyyəti və vacibliyi üzərində təkidlə
durmaqdadır. Allah təala:
“Şübhəsiz Allah, çox tövbə edən və çox təmizlənənləri sevir”.
(əl-Bəqərə, 2-222) buyuraraq həm tövbə edərək mənəvi təmizliyə, həm

də maddi təmizliyə əhəmiyyət verən möminləri tərif etməkdədir.
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- də nümunəvi davranışları ilə yanaşı “Təmizlik imanın yarısıdır”. (Müslim, Təharət, 1)
“Allah təmizdir, təmizliyi sevər”, (Tirmizi, Ədəb, 41) “Namazın açarı
təmizlikdir” (Əbu Davud, Salam, 73) kimi tövsiyə və əmrləri ilə möminləri təmizlik ədəbini yerinə yetirməyə dəvət etmişdir.
Maddi təmizlik, görünən və ya hökmü çirkablardan xilas olmaqdır. Mənəvi təmizlik isə haram yemək, qeybət etmək, yalan danışmaq, həsəd, təkəbbür, göstəriş, tamah və buna bənzər pis xasiyyət və
xəstəliklərdən uzaq durmaq, hətta qəlbi masivadan, yəni Allahdan
başqa hər şeydən təmizləməkdir. Əsasən maddi təmizliklə də mənəvi
təmizliyin təmin olunması hədəf tutulur. Belə ki, axirətdə insanı təmiz qəlbdən başqa heç bir şey xilas edə bilməyəcəkdir. Qurani-Kərimdə belə buyurulur:
“O gün nə mal fayda verir, nə də övlad. Ancaq sağlam, təmiz
(daxilində şək-şübhəyə, küfrə, şirkə və nifaqa yer olmayan) bir
qəlblə Allahın hüzuruna gələn kimsədən (möminlərdən) başqa.”
(Əş-Şüəra, 89).

Burada isə daha çox maddi təmizlik ədəbi üzərində durulacaqdır.
1.Hədəsdən təmizlik
“Hədəs”dən təmizlik gözlə görünməyən, ancaq bədəndə hökmən
var olduğuna inanılan mənəvi pislikdən təmizlənməkdir. Bu təmizlik,
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vəziyyətə görə dəstəmaz və qüsl (boy dəstəmazı) ilə yerinə yetirilir.
Bu cür təmizlik maddi kirləri yox etmək və bədən sağlamlığını
qorumaq kimi bir çox faydanı əhatə etməklə yanaşı, eyni zamanda
müstəqil bir ibadət olub, digər ibadətlərə hazırlıq hökümündir.
Allah təala hansı vəziyyətlərdə müsəlmanların dəstəmaz və ya qüsl
almalarının vacibliyin belə bəyan etmişdir:
“Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü
və əllərinizi dirsəklərinizi də daxil olmaqla (və ya dirsəklərinizə
qədər) yuyun, (yaş əlinizi) başınıza məsh edin (çəkin), ayaqlarınızı
topuqlarınıza qədər (və ya topuqlarınız da daxil olmaqla yaş
əllə) məsh edin (və ya yuyun). Əgər cinsi əlaqədə olmusunuzsa
qüsl edin (bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin)
xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz
və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak
torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün
(paklığa niyyət edib əllərinizi bir dəfə torpağa sürtərək üzünüzə,
bir dəfə torpağa sürtərək dirsəklərinizdə daxil olmaqla əllərinizi
məsh edin). Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin o sizi pak,
təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq)
istərki, bəlkə, şükr edəsiniz!”. (Əl Maidə, 5-6)
Göründüyü kimi Qurani-Kərimdə namaza qalxarkən
dəstəmaz almaqdan, lazım olarsa qüsl etməkdən, bundan başqa su
olmadığı təqdirdə təyəmmüm edilməsinin zəruri olduğundan bəhs
edilməkdədir. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləmdə Allahın, dəstəmazsız heç bir namazı qəbul etməyəcəyini bəyan
etmişdir. (Müslim, Təharət, 1)
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Bu kimi hallar, hər müsəlmanın öyrənməsi zəruri olan məsələlərdir. Beləliklə, Allah təala ayənin sonunda bunları bir çətinlik, bir
zəhmət olsun deyə əmr etmədiyini, amma inananları təmizləmək,
maddi-mənəvi pisliklərdən və günahlardan saflaşdırmaq üçün fərz
qıldığını bəyan edir. Əsasən hər insan tərəfindən məcburi olaraq yerinə yetirilməsi zəruri olan təmizlik, İslam tərəfindən ibadət mahiyyətinə büründürülmüşdür. Bu şəkildə insanın, təmizlənərkən eyni
zamanda bir ibadət sevinci hiss etməsi təmin olunmuşdur.
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2. Nəcasətdən təmizlik
“Nəcasətdən təmizlik bədənimizi, geyimimizi və namaz qılacağımız yerləri gözlə görünən maddi kirlərdən təmizləməkdir. Bu
mövzu ilə bağlı ilk növbədə diqqət ediləsi məsələ, tualet ədəbinə
riayətdir. Bununla bağlı, həzrət Peyğəmbərimizin sünnəsində və
tətbiqinə mövcud olan bir qrup ədəb qaydaları bunlardır:
1. Tualetə girməmişdən əvvəl, üzərində Allah və ya Peyğəmbər
kimi müqəddəs sözlər yazılan və ya üzük kimi əşyalar çıxarılmalıdır.
Belə ki, həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- tualetə
girəcəyi zaman üzərinə kəlmeyi-tövhid nəqş edilmiş olan üzüyünü
çıxarardı. (Əbu Davud, Təharət, 10)
2. Həzrət Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi və səlləm- tövsiyəsinə görə tualetə girərkən:
“Allahım! Maddi və mənəvi bütün pisliklərdən sənə sığınıram”
çıxdıqdan sonra da:

(Müslim, Heyz, 122) deməli,

“Məndən sıxıntını uzaqlaşdıran və mənə sağlamlıq bəxş edən
Allaha həmd olsun” duasi oxunmalıdır. (İbn Macə, Təharət, 10)
3. Böyük və ya kiçik dəstəmaz pozarkən qibləyə doğru yönəlmək
olmaz. Allah Rəsulu bununla bağlı belə xəbərdarlıq etmişdir: “Biriniz tualetə gedərkən heç vaxt önünü və arxasını qibləyə doğru çevirməsin!”. (Buxari, Vudu, 11)
4. Ayaq üstə sidik ifrazat edilməməlidir. Məhz bu şəkildə
kiçik dəstəmaz pozmaq, bədənə və paltara sidik sıçramasına səbəb
olur. Həzrət Aişə, Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm-in kiçik
dəstəmazını həmişə çömələrək pozduğunu xəbər verir (Tirmizi, Təharət,
8) İbn Abbasın -r.a- rəvayət etdiyinə görə həzrət Peyğəmbərimizin
-səllallahu əleyhi və səlləm- iki qəbrin yanından keçərkən: “İkisi
də əzab çəkirlər, ancaq böyük bir günah səbəbindən deyil. Biri söz
aparıb gətirdiyinə, digəri də kiçik dəstəmaz pozarkən lazımi şəkildə
qorunmadığına görə əzab çəkir” buyurdu. Dərhal yaş bir xurma
budağı istədi. Onu iki yerə sındırıb hərəsini bir qəbirin baş tərəfinə
əkdi. Sonra da sözlərinə belə davam etdi. “Qurumadığı müddətcə
onların əzabını yüngülləşdirəcək”. (Müslim, Təharət, 111)
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Bundan başqa ayaq üstə sidik ifrazat etməyin sıra böyrək xəstəliklərinə səbəb olduğu da tibbi bir həqiqətdir11.
1.Kiçik dəstəmaz pozarkən bədən üzvi sağ əl ilə tutulmamalı,
təmizlənərkə sol əldən istifadə edilməlidir. Hədisi-şərifdə belə buyurulmuşdur: “Heç biriniz kiçik dəstəmaz pozarkən üzvünü sağ əliylə
tutmasın və ya sağ əliylə təmizlənməsin!....” (Buxari, Vudu, 19)69
2.Təmizlənmə mümkün olduğu qədər su ilə edilməlidir. Allah
Rəsulu imkan daxilində su ilə təmizlənməyi üstün tutmuşdur (Buxari,
Vudu, 15-17) Kubalıların bu təmizliyi su ilə etdiklərinə görə, Allah
təala tərəfindən tərifləmişlər. Rəvayətə görə “O (təqva üzərində
qurulmuş Kuba məscidində) paklığı sevən insanlar vardır. Allah
pak olanları (özlərini qismən təmizləyənləri, mənəvi qüsurlardan,
çirkinliklərdən qorumağa çalışanları) sevər!” (Ət-Tövbə, 108) ayəsi
nazil olduqda Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- Kubalıların
yanına gedib:
- “Ey ənsar camaatı! Allah təala sizin təmizliyinizi tərifləyir, siz
necə təmizlənirsiniz?” soruşmuş, onlar da:
- Namaz üçün dəstəmaz alır, cünub olduqda qüsl edir və su ilə
təmizlənirik -deyə cavab vermişdirlər. Bunun müqabilində həzrət
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Məhz, bunun üçün tərifləyir. Belə etməyə davam edin!” buyurmuşdur. (İbn Macə, Təharət, 28)
Qurani-Kərimdə su ilə təmizləndiyinə görə Allah təalanın Kubalıları tərifləməsi, Rəsulullahın da bu səbəbdən söylədiyi təqdir və
təşviq edici sözləri, su ilə təmizlənmənin mütləq surətdə İslam ədəbindən olduğunu açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır. Gözəl bir təmizlik
üçün, yalnız kağız və buna bənzər şeylərdən istifadə etmək kifayət
deyildir. Su ilə təmizləndikdən sonra bir də ququlanmaq lazımdır.
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69. Mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə insan oturaraq dəstəmaz pozarkən sidik kisəsi tam
olaraq boşalır və içərisindəki maddələr maye ilə birlikdə çölə çıxır. Ayaq üstə idrar edərkən
isə sidik kisəsi gərildiyi üçün maddələr içəridə qalır bir müddət sonra sidik yollarını tutur və
iltihabla bir yerdə bəzi narahatçılıqlara səbəb olur.
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7. Təbii ehtiyac dəf etmə əsnasında danışmamaq və övrət yerlərini başqalarına göstərməkdən çəkinmək də ədəbdəndir. Həzrət
Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi və səlləm- bu cür ədəbə diqqət
etməyənlərə Allah təalanın qəzəblənəcəyini bildirmişdir. (Əbu Davud,
Təharət, 7)

8. Kiçik dəstəmazı pozan kişilərin dərhal deyil, bir müddət gəzdikdən, hərəkət etdikdən sonra dəstəmaz alması da ədəbdəndir. Çünki,
şəxs bunun sayəsində sidik kisəsində qalan sidikdən tamamilə azad
olur və beləliklə də dəstəmazına bir xələl gəlmir. (İbn, Macə, Təharət,
19) Həzrət Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi və səlləm- bu məsələ
ilə bağlı olaraq ifrazatdan sonra kişinin cinsiyyət üzvünü arxadan
önə doğru üç dəfə çəkməsini tövsiyə etmişdir. (İbn Macə, Təharət, 19;
İbn Hənbəl, IV, 347)

9. Açıq ərazidə ikən dəstəmaz pozan kimsələr yollara,
kölgəliklərə, gəzinti, istirahət yerlərinə, durğun sulara, heyvan
və həşərat yuvalarına dəstəmaz pozmaqdan çəkinməlidirlər. Əbu
Hüreyrədən -r.a- rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-:
“-Lənəti zəruri edəcək iki şeydən çəkinin!” -buyurdu. Əshabi
Kiram:
-Lənəti zəruri edən iki şey nədir? - deyə soruşdu. Həzrət Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-İnsanların gəlib getdikləri yollarda və kölgələndikləri yerlərdə
dəstəmaz pozmaqdır” -buyurdu. (Müslim, Təharət, 68)
Cabir -r.a-da: “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- durğun
sulara idrar etməyi qadağan etdi”- demişdir (Müslim, Təharət, 94)
Abdullah bin Sərcis -r.a- isə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- yer üzündəki heyvan və həşərat yuvalarına idrar etməyi
qadağan etdiyini bildirmişdir. (Əbu Davud, Təharət, 16)
3. Bədəni müxtəlif ifrazatdan təmizləmək
Yuxarıda bəhs edilən hədəs və ya nəcasət halı müstəsna, bədəndə
yaranan bir sıra kir, pas, qoxu və bunların yaranmasına səbəb olan
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ifrazatdan təmizlənmək, Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləmsünnəsidir. Hər müsəlmanın ən azından həftədə bir dəfə, xüsusi
ilə cümə günləri yuyunması, Peyğəmbərimiz tərəfindən bilavasitə
tövsiyə edilmişdir. Bu mövzu ilə bağlı rəvayətlərdən bir neçəsini
sizə təqdim edirik:
“Biriniz cümə namazına gedəcəyiniz zaman
alsın” (Buxari, Cümə, 2)

boy dəstəmazı

“Bir kimsə cümə günü cunubluqdan təmizlənirmiş kimi boy
dəstəmazı aldıqdan sonra tezdən cümə namazına gedərsə, bir dəvə
qurban etmiş kimi savab qazanır...” (Buxari, Cümə, 4)
Cümə namazına getmədən əvvəl qüsl almaq mövzusundakı
hədisi-şəriflərə baxdıqda, bunun fərz olmadığı məlum olmaqla
yanaşı, boy dəstəmazını alaraq cüməyə getmənin və bu şəkildə rahat
qəlblə namaz qılmanın insana böyük savab qazandıracağı da ortaya
çıxır. Cümə namazının vaxtına yaxın bir saatda qüsl vermək, məscidə
hazırlıqlı getməyə zəmin yaradır. Ancaq, daha tezdən yuyunmaqla
da cümə günü qüsl vermə sünnəsi yerinə yetirilmiş olur.
Yenə gündə 5 vaxt namaz üçün alınan dəstəmazdan başqa, hər
yeməkdən əvvəl və sonra əllərin yuyulması təmizlik ədəbindəndir
(Tirmizi, Ətimə, 39) Digər tərəfdən fitrətə görə dırnaqların tutulması,
saqqal və bığların qısaldılması, dişlərin fırçalanması Peyğəmbərimizin
bizə öyrətdiyi ədəb qaydalarından bir neçəsidir. Əbu Hüreyrədən
-r.a- rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmbelə buyurdu:
“Peyğəmbərimizin sünnəsi beşdir. Bu beş şey fitrətdəndir. Sünnət olmaq, qasıqları qırxmaq, dırnaqları tutmaq, qoltuq altını təmizləmək, bığları qısaltmaq” (Buxari, Libas, 63-64)
İnsan olaraq yaradılmanın təbii gərəyi deyə anlaşılması mümkün
olan bu beş xüsusiyyətin, bir başqa rəvayətdə ona qədər olduğu görünür. (Müslim, Təharət, 56) Hər iki rəvayəti nəzərə alaraq fitrətə aid
olduğu bilinən bir neçə əməli bu şəkildə sıralayaraq izah edə bilərik:
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a) Sünnət olmaq.
Müsəlmanlığın əlamətlərindən biridir. Sünnət olmaq vaxtı anadan
olanın 7-ci günündən başlayaraq həddi-buluğ yaşına qədərdir. Ancaq
bu işi uşaq sünnət olmağı dərk edənə qədərki yaşlarda etmək daha
uyğundur.
Sünnət olmaq, fitri ehtiyacla yanaşı sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən
və müvazinətli cinsi duyğulara sahib olmaq baxımından da faydalıdır.
Sünnət olmanın faydası bu gün daha artıq yaxşı bilinməkdə və
sağlamlıq baxımından sünnət olanların sayının getdikcə artdığı
görünməkdədir.
b) Dırnaq tutmaq.
Dırnaqları barmaqlara zərər verməyəcək şəkildə kəsmək lazımdır.
Dırnaq tutmaq üçün müəyyən bir zaman təyin edilmədiyindən, dırnaq uzandıqca kəsilir. Dırnaq tutmağın mümkün olmadığı hər hansı
bir gün yoxdur. Bununla yanaşı, Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm-in cümə günləri dırnaq tutmağı sevdiyi də nəql edilir. (Heysəmi,
II, 170; Beyhəqi, Əs-Sünnənül-Kübra, III, 244)

Dırnağı kəsərkən diqqətli davranıb ətrafa sıçratmamağa və kəsilən dırnaq qalıqlarını ortalıqda qoymamağa cəhd edilməlidir.
Bu gün xanımların bir çoxu dırnaqlarını müxtəlif səbəbə görə
uzadırlar. Bunun isə İslam ədəbiylə gəlmədiyi gün kimi aydındır.
Dırnaqların altına yığılan bir sıra kirlər, sağlamlığımıza olduqca
zərərlidir. Xüsusilə, mətbəxdə yemək hazırlayan xanımların uzun
dırnaqlarla bu işləri görmələri xoşa gəlməzdir.
Əbu Vasıl belə nəql edir:
“Əbu Əyyub Əl-Ənsariyə rast gəldim, mənimlə əl verib görüşdü.
Dırnaqlarımın uzun olduğunu gördükdə Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm-in belə buyurduğunu nəql etdi:
“Sizdən elələri vardır ki, səma xəbərləri ilə maraqlanır, halbuki
dırnaqlarını (yırtıcı) quş dırnağı kimi uzatdığından diblərində
cunubluq, kir, pas və pislik yuva salmışdır.” (İbn Hənbəl, V, 427)
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c) Qoltuq altlarını təmizləmək
Qoltuq altındakı tükləri, yolmaq və ya qırxmaq, yaxud da dərmandan istifadə etməklə təmizləmək mümkündür. Təmizlik işinə
sağ qoltuqdan başlamaq daha uyğun bir hərəkətdir.
d) İstihad
Qasıqları, ədəb yerlərini qırxmaq deməkdir.
İslamın əmr etdiyi bədən təmizliyi və dırnaqların kəsilməsi kimi
fitri işləri, qəsdən yerinə yetirməmək, sünnəni tərk etməyə səbəb
olacağı üçün doğru deyildir.
f) Bığı qısaltmaq.
Bığları, üst dodaqlarınızın qırmızısı görünənə qədər qısaltmaq
və bunu sağdan başlayaraq etmək daha gözəldir. Bığları ağzı örtənə
qədər uzatmaq əsla tövsiyə edilməmişdir. Çünki yeyilən və içilən
şeylərin bığlara bulaşmamasına diqqət etmək lazımdır.
e) Saqqalı uzatmaq.
Müsəlman kişilərinin saqqalarını tamamilə qırxmamaları doğru
qəbul edilməmişdir. Saqqalların həddindən çox uzanıb çirkin bir
mənzərə yaratdığı halda səliqəli çəkildə müəyyən qədər kəsilə biləcəyi haqda ittifaq edilmişdir. Sünnəyə uyğun olan, saqqalın uzunluğunun bir yumruq olması, ondan artığının kəsilməsidir.
i) Misvakdan istifadə etmək.
Misvak, diş və ağız təmizliyində istifadə olunan yumuşaq lifli
Ərak ağacının çubuqlarına deyilir. Hədislərdə adı çəkilən “Sivak”
kəliməsi də eyni mənanı ifadə edir. Sivak həm də fel olaraq dişləri
fırçalamaq mənasını işlədir. Rəsulullahın həm misvakdan istifadə
etməsi, həm də bununla bağlı tövsiyələri olduqca önəmlidir. Mövzu
ilə bağlı bəzi rəvayətləri nəzərinizə çatdırırıq:
“Ümmətimə çətin olmayacağını bilsəydim, onlarla hər namaz
vaxtında misvakla dişlərini təmizləmələrini əmr edərdim”. (Buxari,
Cümə, 8)
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“Misvakdan istifadə etmək ağzın təmiz qalmasına və Rəbbin razı
olmasına səbəbdir”. (İbn Macə, Təharət, 7)
Həzrət Aişə -rdiyallahu anha- belə deyir:
“Biz Peyğəmbərimizin -səllallahu əleyhi və səlləm- misvakını
və dəstəmaz suyunu axşamdan hazırlayardıq. Allah onu, gecənin dilədiyi saatında oyandırardı. Oyanan kimi dərhal misvakla dişlərini
təmizləyər, dəstəmaz alar və namaz qılardı”. (Müslim, Musafirun, 139)
Şüreyh bin Hani deyir ki, həzrət Aişədən
Peyğəmbərimiz, evə girdiyi zaman əvvəlcə nə edərdi? - deyə
soruşdum.
Dişlərini misvakla təmizləyərdi - dedi. (Müslim, Təharət, 43-44)
Mövzu ilə bağlı rəvayətlər tədqiq edildikdə, Rəsulullahın
həyatında misvakdan istifadəetmənin böyük bir önəmi olduğunu
görürük. Bu rəvayətləri ümumi mənada ağız və diş təmizliyi tövsiyəsi
olaraq qiymətləndirmək lazımdır. Yəni bu təmizlik üçün “qəti olaraq
misvakdan istifadə etmək lazımdır” kimi səhv şəhrə yol vermək
doğru deyildir. Ancaq tapa bilənlər misvakdan istifadə edə bilərlər.
Çünki misvakın əhəmiyyəti çoxdur. Misvakı tapa bilməyənlər isə
uyğun diş fırçası və məcunundan istifadə etməklə lazımi təmizliyi
əldə edə bilərlər. Hətta misvak və ya fırça olmadığı zaman müvəqqəti
olsa da barmaqlarla dişləri təmizləmək olar.
a) Burna su çəkmək (İstinşaq).
Burun deşiklərini su çəkməklə təmizləmək sünnədəndir. Burun
içinin təmizlənməsi qüsl dəstəmazının fərzlərindən olduğu üçün qüsl
edərək qəti olaraq tərk edilməməlidir.
b) Barmaq büküklərini yaxşıca yumaq.
Barmaq bükükləri və qulaq arxası kimi yerləri təmizləmək
sünnədəndir.
c) Ağzı yumaq.
Dişləri fırçalamaqla yanaşı, ağzı su ilə yaxşıca yaxalamaq da
sünnədəndir.
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4. Ətraf mühitin təmizliyi
Müsəlman özünün bədən və ruh təmizliyinə fikir verdiyi kimi,
evinin, küçəsinin və ətraf mühitinin təmiz olmasına hədsiz dərəcədə
əhəmiyyət verir. Müsəlmanın evi və olduğu digər yerlər, sanki axşam və ya səhər Rəsulullah ziyarətə gələcəkmiş kimi səliqəli və
təmiz olmalıdır. Ayaqqabı və tərlikləri səliqəsiz şəkildə sağa-sola
atılmamalıl əksinə qarışıqlığa yol verməyəcək və heç kimi narahat
etməyəcək şəkildə münasib bir yerə qoyulmalıdır.
Məscidi haramın və sevimli Peyğəmbərimizin məscidinin
qapılarında müsəlman səliqə-səhmanına və təmizliyinə yaraşmayan
xoşagəlməz mənzərələrin yaranmasına yol verməməlidir. Xüsusi ilə
həcc və ümrə ziyarətinə gedən müsəlmanlar təmizliyə həddindən
artıq səy göstərməlidir.
Həzrət Peyğəmbərimizin məkan və ətraf mühit təmizliyi ilə
bağlı bir çox tövsiyələri mövcuddur. Məsələn, Ənəs bin Malikdən
rəvayət edildiyinə görə Allah Rəsulu məscidin qiblə istiqamətində
bir tüpürcək gördü. Onu özü şəxsən əli ilə təmizlədi. Mübarək üzündə, buna duyduğu hiddətin şiddəti görünürdü (Müslim, Məcasid, 52;
Beyhəqi, Əs-Sünnənül-Kübra, I, 255) Peyğəmbərimiz ümmətinin təmiz,
səliqəli və zərif olmasını istəyər, buna müxalif davranışlardan uzaq
durmalarını arzu edərdi. Bu səbəbdən bir müsəlmanın hara gəldi
tüpürmək kimi insanları diksindirəcək hallardan qəti şəkildə uzaq
olması zəruridir. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləmdigər bir hədisində belə buyurmuşdur:
“Mənə ümmətimin pis və yaxşı əməlləri göstərildi. Yaxşılıqların
arasında, əziyyət verən şeyin yoldan götürülməsini də gördüm. Pis
əməlləri arasında, məscidin içərisinə tüpürüb onu təmizləməməyi də
gördüm.” (Müslim, Məcasid, 58)70
Hədisi-şərifdə məscidlər, Allaha ibadət edilən məkanlar olmaqla
yanaşı, insanların kütləvi yığışdığı yerlərdir. Bu müqəddəs yerlərin
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təmizliyinə fikir verən möminlər, eyni zamanda insanların birlikdə
istifadə etdiyi yerlərin, gəlib keçdiyi yolların, küçə və prospektlərin
də təmizliyinə həddindən ziyadə fikir verməlidirlər. Məhz bu kimi
yerlərin də insanlara əziyyət verən şeylərdən təmizlənməsi İslamın
əmridir. Allah Rəsulu bu məsələ üzərində xüsusi ilə durmuş, ümumiyyətlə əziyyət verən şeylərin yollardan təmizlənməsini imanın bir
şöbəsi olaraq qiymətləndirilmişdir (Müslim, İman, 58). Bu baxımdan
sadəcə tüpürmək deyil, hara gəldi zibil atmaq, maşın saxlamaq,
insanların gəlib getməsini çətinləşdirəcək əşyalar qoymaq kimi hər
cür əziyyət verən davranışdan çəkinmək lazımdır.
D. Qapı döymək və izin istəmək ədəbi
Gündəlik həyatımızda həm özümüzə məxsus, həm də başqalarının
olduğu yerlərə girib çıxarıq. Əlbətdə bu hal, mömin bir kimsə üçün
müəyyən bir ədəb çərçivəsində gerçəkləşməlidir. “Qurani Kərim” bu
xüsusda bizə belə səslənir:
“Ey iman edənlər! Başqalarının evlərinə (sizin olmayan evlər) sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin!....” (Ən-Nur, 27)
Evə və ya buna bənzər bir yerə girmək üçün izin istəmək, məhrəmiyyətin qorunması prinsipinə əsaslanır. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- bir hədisində buna belə işarə edir: “İzn istəmək göz
(ün evin ayıblarını görməməsi) üçün şərtdir” (Buxari, İstizan, 11)
Hədisin bəyanına görə məhrəmiyyəti pozmaq sadəcə bir yerə
girməklə deyil, eyni zamanda baxmaqla da yaranır. Bu səbəbdən hər
hansı bir adam bir yerə girmək üçün icazə istədikdə Peyğəmbərimizin
göstərdiyi kimi, qapıdan bir az geridə, sağ ya da sol tərəfini dönərək
durmalıdır (Əbu Davud, Ədəb, 127)
Başqasının evinə pəncərə və ya açar dəliyindən və buna bənzər
yerlərdən baxmaq və içəridəkiləri müşahidə etmək, şəxsiyyətli bir
möminə heç yaraşmayan bir davranışdır. Çünki bu davranış, baxan
adam nöqteyi-nəzərindən əxlaqi düşkünlük və ruhi xəstəlik, baxılan
üçün də həya və narahatçılıq mənbəyidir.
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Səhl bin Saddan -r.a- rəvayət edildiyinə görə bir adam, Rəsulullahın qapısındakı dəlikdən içəri baxmışdı. Bu vaxt Rəsulullahın
əlində bir daraq var idi. Həmin adamın bu davranışını hiss edən
Peyğəmbərimiz belə buyurdu:
“Sənin məni müşahidə etdiyini bilsəydim, bununla gözünü oyardım. İcazə istəmək, evin içərisi görülməsin deyə əmr edilmişdir”
(Müslim, Ədəb, 40-41).

Yenə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-: “Bir kimsə,
icazə olmadan insanların evinin içərisinə baxarsa, gözünü çıxarmaları
onlara halal olur” (Müslim, Ədəb, 43) buyuraraq, belə insanların nə qədər
böyük bir xəta və günah etdiklərinə diqqəti çəkmişdir. Burada Allah
Rəsulunun, baxanın gözünü çıxarmanın hala olduğunu söyləməsi,
edilən ədəbsizliyin nə qədər insanlığa yaraşmayan və pis bir davranış
olduğunu anlatmaq üçündür.71
Əsri səadətdə evlər, xurma budaqlarından əksəriyyətlə bir mərhələ və sadə qurluşda tikildiyi üçün o dövrdə insanlar qapı önündə,
insanların eşidə biləcəyi səslə “Əs-səlamu aleykum, girə bilərəmmi?” deyərək icazə istəyirdilər. Məhz, bu qaydaya tabe olmayan səhabələrin Rəsullah tərəfindən qınandığını görürük.
Kində bin Hənbəl -r.a- deyir ki Rəsullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- yanına getdim və salam vermədən hüzuruna girdim. Bunun
müqabilində Peyğənbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Geri qayıt və Əssəlamu aleykum, girə billərəmmi? - de” buyurdu. (Əbu Davud Ədəb, 127)
Bəni Əmirdən bir nəfər Allah Rəsulu evdəykən, “İçəri girə
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71. Bu gün “rentgen apparatı” kimi insanların gizli hal və hərəkətlərini izləmək, heç kimin xoşuna
gəlməyən çirkin bir davranışdır. Məhz, heç kim evinin və məhrəm yer, hal və hərəkətlərinin gizli
şəkildə müşahidə edilməsini əsla qəbul etməz. Bu hədisi ilə Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- belə pis və iyrənc xisləti qəti olaraq rədd etmişdir. Başqalarını güdən bir insanda
bu hal, müəyyən müddət keçdikdən sonra xəstəliyə çevrilir. Islam bu cür çirkin davranışları hələ
meydana gəlmədən və ya əməlli-başlı xəstəlik halına keçmədən qarşısını almaq istəyər. Çoxu
haram olan şeyin, azının da qadağan edilməsi bu səsəbdəndir. Bu hikmətə əsaslanaraq spirtli
içkinin çox az bir miqdarı insanı sərxoş etmədiyi halda, haram edilmişdir. Burada da belə şiddətli
bir təhdidlə, insanların evlərini güdmək kimi pis və çirkin bir hərəkətin qarşısının alınmasına səy
göstərilmişdir.
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bilərəmmi?”- deyə icazə istəmişdi. Rəsullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- xidmətçisinə:
Çölə çıx, bu adama izn istəməyi öyrət. Əvvəlcə “Əs-Səlamu
aleykum” -desin, sonra “ girə bilərəmmi?”- deyə soruşsun buyurdu.
Həmin adam Peyğənbərimizin dediklərini eşidərək:
Əs-Səlamu aleykum, girə bilərəmmi? - dedi. Bunun müqabilində
həzrət Peyğənbərimiz icazə verdi, o da içəri girdi. (Əbu Davud Ədəb,
127)

Bu gün binalar və qapılar, əsri səadətdəkilərə bənzəmədiyi
üçün icazə istəyərkən əvvəlcə salamı eşitdirməyin şətin olacağı
şübhəsizdir. Ümumiyyətlə dövrümüzün zərurəti olaraq qapımızın
zəngi çalındıqdan sonra icazə istənilir. Bununla yanaşı, icazə istəyən
kimsənin ev sahibiylə qarşılaşdığı an əvvəlcə salam verməsi yenə
sunnəyə uyğun bir davranış olacaqdır.
Bundan başqa hər hansı bir evin qapısını döyərkən icazə istəyən
kimsə, bu işi ən çox üç dəfə təkrarlamalı, cavab verilmədiyi təqdirdə
təkid etməməlidir. Ayeyi-Kərimədə belə buyurulur.
“Əgər orda heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənədək
içəri girməyin. Sizə: geri dönün deyilsə, geri dönün.” Bu Allah
yanında sizin üçün daha yaxşıdır. Allah nə etdiklərinizi bilir”
(Ən-Nur, 28)

Peyğənbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- də; “İzin istəmək üç
dəfədir, icazə verilərsə girərsən, verilməzsə geri dönərsən” buyurmuşdur. (Buxari, İstizan, 73) Bununla yanaşı, içəridəkilərin eşitmədiyini
güman edən kimsənin, qapını çox döyməsində bir qəbahət yoxdur.
İcazə istəyərkən “kimsiniz” sualına “mən” və ya “mənəm” kimi
məchulluq ifadə edən sözlərlə cavab vermək də xoş qarşılanmır.
Çünki tanıdığın bir adam olsa da hər insan zaman insanları səsindən
tanımaq mümkün deyildir. Elə isə “Sən kimsən və ya kimsən,” şəklində suallar, qarşıdakı insanı minumum ölçüdə tanımaq istəyi daşıyır. “Mən”, “mənəm”, “bir insan”, “bir adam” kimi cavablar kifayyət deyildir. Belə ki, bu rəvayyət mövzu ilə bağlı bizə açıq şəkildə
xəbərdarlıq edir. Cabir -r.a- deyir ki, Rəsulallah -səllallahu əleyhi və
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səlləm-in yanına gəldim və qapısını döydüm Peyğənbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-!
-Kimdir?- dedi
-Mənəm deyə çavab verdim. Allah Rəsulu:
-Mənəm, mənəm deyə təkrar etdi. Deyəsən bu cavab xoşuna
gəlmədi.(Buxari, İstizan,17)72
Başqa bir rəvayyətdə isə Peyğənbərimiz “Kimsiniz?” sualına
bəzi səhabələrin “Mən filankəsəm”- deyə adlarını bildirərək cavab
verdikləri vurğulanır. (Buxari, Riqaq, 13) Dolayısı ilə evimiz olsa belə
qapını döyərkən özümüzü tanıdacaq açıq bir ifadə ilə cavab verməliyik.
Bütün bu rəvayyət və dəyərləndirmələrdən başa düşüldüyü kimi
bir müsəlman, bilavasitə başqasının evinə girərkən müəyyən olunan
ədəb qaydalarına tabe olaraq ev sahibini xəbərdar edib onun icazəsini
almalıdır. Bunu əksi olan bir davranış mömünə yaraşmaz.
Bununla yanaşı bir şəxsin ailə içində evdəki otaqlara girərkən də
müəyyən ədəb qaydalarına riayyət etməsi zəruridir. Məsələn, evdəki
xidmətçi və uşaqlarıngünün müəyyən vaxtlarında başqalarına aid
olan yataq otağına icazəsiz girə bilməyəcəklərini ayeyi-kərimədə
belə ifadə edilir:
Ey iman gətirənlər! Sahib olduqlarınız (kölə və kənizlər),
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72. Təfsirçilər bu hədisin şəhrində işarə olunan bu mənaya da toxunurlar. Peyğənbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- Cabirin “mən” deməsinə razı olmadı. Cünki “mən” sözündə
lovğalıq, təkəbbür və böyüklük vardır.Mövlana hədisin bu mənasına istinadən belə bir hekayə
anladır: Birisi gəldi, bir dostunun, bir sevgilisinin qapısını döydü. Sevgilisi içəridən; Ey etibarlı
adam kimsən? -deyə səsləndi. Qapını döyən: “mənəm” dedikdə sevgilisi: “Get! Sənin içəri
girmək zamanın deyildir. Belə bir mənəvi nemətlər süfrəsində yad adamın yeri yoxdur ”- dedi.
Yad adam, ayrılıq və hicran atəşindən başqa nə bişirə bilər? Nifaqdan, ikiüzlülükdən onu nə
xilas edə bilər? O zavallı adam qapıdan geri qayıtdı, tam bir il yollara düşdü, sevgilisinin ayrılığı
ilə yanıb qovruldu. O yanan aşiq ayrılıq atəşi ilə dönüb gəldi, dost evinin ətrafında dönüb
dolaşmağa başladı. Ağzından sevgilisini üzəcək bir söz çıxmasın deyə yüz dəfə qorxaraq və
yüz dəfə ədəbə riayət edərək qapını döydü. Sevgilisi içəridən: “Qapını döyən kimdir ?”-deyə
səsləndi. Həmin adam: “Ey qəlbimi almış olan! Qapıdakı da sənsən ” cavabını verdi. Sevgilisi:
“Madam ki, indi sən mənsən. Ey mən olan, məndən ibarət olan içəri gir. Bu ev dardır, bu evdə
iki mən yerləşəcək yer yoxdur. İynənin gözündən keçiriləcək sap, ayri-ayri iki sap olsa, ucu
haçalanıb iynədən keçməz.Madam ki. sən tək qatsan, bir dəndsən gəl bu iynədən keç!” - dedi.
(Məsnəvi, beyt: 3052-3064)
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həddi-büluğa çatmayanlar (yanınıza daxil olmaq istədikdə) bu
üç vaxtda sizdən icazə alsınlar: sübh namazından əvvəl, günorta
(yatıb dincəlmək, istirahət etmək üçün) paltarınızı çıxartdığınız
zaman və gecə namazından sonra. (Bu vaxtlar insan paltarını
çıxarda bilər, zövcəsi ilə bir yerdə uzanıb ixtilat edə bilər və i.
a.) bu üç vaxt sizin üçün xəlvət vaxtdır (paltarsız ola bilərsiniz).
Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına (icazəsiz) girib-çıxmaqda
sizə də, onlara da heç bir günah yoxdur. Allah ayələri sizə belə
izah edir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir! (Ən-Nur, 58)
Həddi-buluğa çatmış uşaqların isə artıq yeni-yetmələr kimi hər
içəri girəndə icazə istəmələrinin vacibliyi “Qurani-Kərim”də belə
bəyan edilir:
“Sizdən olan uşaqlarda həddi buluğa çatanda (yanınıza
daxil olmaq istədikləri zaman) özlərindən əvvəlkilər kimi izn
istəməlidilər...” (Ən-Nur, 59)
Bu rəvayyət, mövzunun daha aydın anlaşması baxımından olduqca maraqlıdır. Bir kimsə Peyğənbərimizin yanına gələrək:
-Ya Rəsulallah içəriyə girmək üçün anamdan izin istəməliyəm?
Deyə soruşduqda Peyğənbərimiz;
-“Bəli!” -deyə cavab verdi. Həmin adam:
-Mən onunla bir yerdə yaşayıram dedi Rəsulallah -səllallahu
əleyhi və səlləm-:
-“Yenə də izin almalısan”- buyurdu. Həmin adam:
-Mən onun daimi xidmətcisiyəm -dedi Peyğənbərimiz:
-“İzn almalısan! Sən onu çılpaq görmək istəyirsənmi?” -deyə
soruşdu. Həmin adam:
-Xeyr dedi. Allah Rəsulu təkrar:
-“Elə isə, ondan izn al!” -buyurdu.(Muvatta, İstizan, 1)
Nəticə etibarı ilə yaxın qohum və ailə üzvləri olsa belə, birlikdə yaşadıqları evlərində və xüsusilə bir-birlərinin otaqlarına girmək
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istəyərkən diqqətli olmalı, ən uyğun bir şəkildə izin almağa çalışmalıdırlar.
E. Salamlaşmaq ədəbi
Həzrət Peyğənbərimizdən -səllallahu əleyhi və səlləm-:
Kitab əhli olanlar bizə salam verirlər, onların salamını necə
alaq?- deyə soruşmuşlar. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
- “Və aleykum” deyin buyurmuşdur (Müslim, Salam, 7)
Aişənin -r.a- anlatdığı bu hadisə kafirlərə qarşı göstərilməsi
zəruri olan bu davranışın səbəbini açıq şəkildə ortaya qoymuşdur. O
belə deyir: Rəsullahın -səllallahu əleyhi və səlləm-: yanına bir qrup
yahudi girdi və “Əs-Samu aleykum: ölüm sənin üzərində olsun!”dedilər. Mən dərhal söylədikləri çümləni sezdim və “Əs- Samu
saleykum vəl-lanətu: ölüm və lənət sizin üzərinizdə olsun!”- dedim.
Həzrət Peyğənbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Yavaş ol, ey Aişə! Allah bütün işləri səbirlə davranmağı sevər”deyərək mənə xəbərdarlıq etdikdə:
Ya Rəsullah! Nə dediklərini duymadınızmı, -dedim. Bunun müqabilində Allah Rəsulu:
“Mən də əslində Və aleykum: Bilavasitə sizin üzərinizə demişdim” buyurdu (Buxari, Ədəb, 35)
Ancaq müsəlmanlarla birlikdə müsəlman olmayanların da olduğunu bir qrupa salam verilə bilər. Məhz, Həzrət Peyğənbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- müsəlmanlar müşriklər və yahudilərdən
ibarət bir qrup insanla qarşılaşmış və bunlara salam vermişdir. (Buxari,
İstizan, 20)
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Səhv başa düşülmə vəya hər hansı bir fitnə qorxusu olmayanda
qadının kişiyə, kişinində qadına salam verməsi mümkündür. Həzrət
Peyğənbərimiz məçiddə oturan bir qrup qadına salam vermiş, (Tirmizi,
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İstizan, 9) bundan başqa əmisinin qızı Ümmü Hani də Rəsulullah salam
vermişdir. (Müslim, Müsafirin,82) Yenə bəzi səhabələrin onlara xidmət
edən yaşlı qadına salam verdiklərini görürük . (Buxari, İstizan, 16)

Uşaqlara da salam verilməlidir. Həzrət Peyğənbərimizin
uşaqlara salam verdiyi və tərk etmədiyi səhabədən gələn rəvayətlər
arasındadır. Məsələn, hələ çox kiçik yaşlarından etibarən uzun bir
müddət Peyğənbərimizin xidmətində olmuş Ənəs -r.a- uşaqlara rast
gəldikdə onlara salam verər və “Rəsulullah belə edərdi”- deyərdi.
(Buxari, İstizan, 15)

Ümumi olaraq salam verilməməsi zəruri olan bir sıra hallar
vardır ki, bunları belə sıralaya bilərik:
Böyük və kiçik dəstəmaz pozanlara, içki və qumar kimi çirkin
işləri görənlərə salam verilməz.
Bundan başqa dəstəmaz alarkən, namaz qilarkən və “Quran”
oxuyarkən salamlaşmaq uyğun deyildir.
F. Əl verib görüşmək ədəbi (Musafaha)
İki müsəlman qarşılaşdıqda
əl verib görüşürlərsə bir-birlərindən
ayrılmamışdan əvvəl günahları bağışlanır.
Əbu Davud, Ədəb, 142

Musafaha, dilimizdə əl verib görüşmək deməkdir. Bir-biri ilə
qarşılaşan möminlərin əvvəlcə salamlaşıb sonra əl verib görüşmələri
İslamın tövsiyə etdiyi gözəlliklərdəndir. Bu səbəbdən görüşmələr
üçün əlini uzadandan üz çevirmək və görüşməmək, ədəbsiz bir
davranış kimi xarakterizə edilir. Ümumiyyətlə, əl verib görüşmək bir
hədisi-şərifdə salamlaşmanın əlavəsi olaraq dəyərləndərilmiş (Tirmizi,
İstizan, 30), Rəsullah -səllallahu əleyhi və səlləm- də ona yönələn
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hər bir kimsə ilə əl verib görüşmüş, qarşısındakı əlini çəkmədikçə
əlini çəkməmiş və üzünü çevirmədikçə o da çevirməmişdir. (Tirmizi,
Qiyamət, 46)

Həzrət Peyğəmbərimiz müsəlmanları həm də əl verib görüşməyə
bu sözlərlə təşviq etməkdədir:
“İki müsəlman qarşılaşdıqlarında əl verib görüşərlərsə, Allaha
həmd edər və bağışlanmalarını diləyərsə, hər ikisi də bağışlanar”
(Əbu Davud, Ədəb, 142)

Burada zikr edilən bağışlanma, qul haqqları müstəsna kiçik
günahları əhatə edir. Asan görünən bir davranışa belə bir müjdənin
verilməsi bunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Eyni
şəkildə dinimizə görə bir söz (İbn Hənbəl, II, 316) hətta bir təbəccüm
belə möminin savab dəftərinə sədəqə olaraq yazılır. (Tirmizi, Birr, 36)
Məhz, insanlar arasında məhəbbət və dostluqlar bu cür gözəl xislətlər
sayəsində böyüyür və inkişaf edir.
İslamda əl verib görüşməkdən başqa bilavasitə uzaqdan gələn
yoldaş və dostlarla qucaqlaşmaq, vəziyyətə görə əl və alından öpmək
də mümkündür. Həzrət Aişə, Rəsullahın -səllallahu əleyhi və səlləmin uzaqdan Mədinəyə gələn Zeyd bin Harisəni qarşılayıb boynuna
sarıldığını və qucaqlayıb öpdüyünü bildirməkdədir. (Tirmizi, İstizan, 32)
Yenə Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləmHəbəşistandan geri qayıdan Cəfər -r.a-i qucaqlayaraq iki gözünün
arasından öpmüşdür (İbn, Hişan, III, 414)
İbn Ömərin bildirdiyinə görə həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-, əlini öpmək istəyən səhabələrə icazə vermişdir.
(Əbu, Davud, Cihad, 96; Ədəb, 148) Safvan bin Assalın -r.a- nəql etdiyi
bu hadisə, əl öpmənin yerinə görə uyğun bir davranış olduğunu
göstərməkdədir:
Bir yəhudi digər bir yəhudi yoldaşına:
Bizi bu peyğəmbərin yanına apar-dedi. Bunun müqabilində yoldaşı:
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Nəbadə ona peyğəmbər deyəsən! Əgər belə dediyini eşidərsə
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çox sevinər və gözləri gülər, xəbərdarlıq etdi. Sonra həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- yanına gəldilər və (müsəlmanlarla yəhudilər arasında ortaq olan) tam açıq şəkildə doqquz əmri
soruşdular. Allah Rəsulu onlara belə cavab verdi:
“Allaha heç bir şeyi ortaq qoşmayın, oğurluq etməyin, zina
etməyin, Allahın haram buyurduğu cana haqsız yerə qıymayın, günahsız bir insanı öldürməsi üçün dövlət adamını yanına aparmayın,
sehrbazlıq etməyin, faiz verməyin, iffətli bir qadına zina damğası
vurmayın, döyüşdə cəbhədən qaçmayın. Bir də sadəcə siz yahudilərə
məxsus olmaq uzrə, şənbə qadağasını pozmayın!”
Bunun müqabilində onlar Rəsullahın -səllallahu əleyhi və
səlləm- əlini və ayağını öpərək:
Şəhadət edirik ki, sən həqiqətən bir peyğəmbərsən deyirlər.
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“O halda mənə tabe olmağınıza mane olan nədir?” -deyə
soruşdu. Onlar belə dedilər.
Davud -ə.s-, davamlı olaraq zəruriyyətdən bir peyğəmbərin olması üçün Rəbbinə dua etmişdi. Sənə tabe olduğumuz halda yəhudilərin bizi öldürmələrindən qorxuruq. (Tirmizi, İstizan, 33)
Bu rəvayətlərin işığında alimlərimiz bir kimsənin zöhd və təqvasına elm və şərəfinə, dürüstlük və ədalətinə görə əlinin öpülə biləcəyini söyləmişdilər. Ancaq hər hansı bir adamın var-dövləti və dünyalığı üçün əlinin öpülməsi uyğun deyildir. (İbn Həcər, Fəthul-Bari, XI, 57)
Məhrəm olmayan kişilərlə qadınların əl verib görüşmələri və ya
bir-birilərinin əllərini öpmələri yol verilməzdir.
Belə ki, Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, qadınlardan beyət alarkən onlarla əl verib görüşməkdən qəti şəkildə
çəkinmiş. (Buxari, Talaq, 20) və “Mən qadınlarla əl verib görüşmərəm”
buyurmuşdur. (İbn Macə, Cihid, 43) Ancaq zəmanəmizdə bir sıra səhv
adət-ənənələrə riayət edən bəzi müsəlmanların bu mövzuda tələbkar
davranmadıqlarını görürük. Halbuki, müsəlmana yaraşan hər mövzuda üsveyi-həsənə olan Həzrət Peyğəmbərimizin sünnəsinə tabe
olmaqdır
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G. Danışmaq ədəbi
Üzr istəmək məcburiyyətində
qalacaq bir söz söyləmə!
İbn Macə, Zöhd, 15

Danışmaq, insanlar arasında ünsiyyəti, məhəbbəti və qaynayıb
qarışmağı təmin edən böyük bir ilahi lütfdür. Yəni insanlar duyğu və
düşüncələrini, arzu və istəklərini danışaraq ifadə edirlər. Bir insanın
istifadə etdiyi dil və üslub, ona həyatda müvəffəqiyyət qazandırdıği
kimi uğursuzluğa da düçar edə bilər. Hətta kimsənin dilini qoruya
bilməsi, cənnəti əldə etmə vasitələri arasında zikr edilir. Həzrət
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurur:
“Kim mənə iki çənəsi arasında (dili) ilə iffət və namusunu
qorumağa dair söz verərsə, mən də ona cənnəti söz verərəm” Buxari,
Riqaq, 23 Bir başqa hədisi şərifdə, “Ən fəzilətli kimdir?” sualına
Rəsullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Dilindən və əlindən müsəlmanların əmin olduğu kimsədir”
cavabını vermişdir. (Buxari, İman, 4-5) Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- danışmaq ədəbi ilə bağlı bəzi qaydalar müəyyən etmişdir. Bu qaydaları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik:
1. Açıq və aydın bir şəkildə həmsöhbətin səviyyəsinə görə danışılmalı, zərurət olduqda əhəmiyyətli olan ifadələr təkrar edilməlidir.
Əshabın, gözəl, aydın və bəlağətli bir üslub ilə danışan Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- haqqındakı bu müşahidələri olduqca
əhəmiyyətlidir:
“Rəsullahın nitqi hər dinləyənin rahatlıqla anlaya biləcəyi şəkildə açıq idi”. (Əbu Davud, Ədəb, 18)
“Danışdığı zaman onun sözlərini saymaq istəyən saya bilərdi”.
(Buxari, Mənaxıb, 23)
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“Yaxşıca başa düşülməsini istədiy söz və cümlələri, üç dəfə təkrar edilməsi lazımdır”. (Tirmizi, mənaxıb, 9)
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Sözün, qarşısındakı insan tərəfindən yaxşı başa düşülə bilməsi
üçün bəzən etmək lazımdır. Bu səbəblə “Qurani Kərim”də diqqəti
cəlb etmək məqsədi ilə hadisələr bir neçə dəfə təkrar edilmişdir.
Məsələn, şeytanın ilahinin əmrinə üsyan edib səcdə etməməsi yeddi
yerdə, Musaya(ə.s) iman edən sehrbazların halı isə dörd yerdə təkrarlanmışdır.
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-, namaz qılarkən diqqətə cəlb edən ayələri bəzən iki, bəzən də üç dəfə təkrar
edərdi. Səhabəyə nəsihət və xəbərdarlıq edərkən bir sıra ifadələrı
təkrar edərdi. Allah dostlarının söhbətlərində də bu şəkildə təkrarlara
həddindən çox rast gəlmək mümkündür. Ancaq bunun təlqin məqsədli
olması, usandırıcı olmaması və camaatın səviyyəsinə uyğun olması
zəruridir.
Sözü anlayacaq kimsənini olmadığı məclisdə danışmaq isə çənəniyormaqdan başqa bir şey deyildir. Məhz Məşhurinin dediyi kimi:
“Aqil ta sözün yerini tapmadıqca söyləməz!”.
2.Alimlik edib gözdək pərdə asmaq və özünü başqalarından üstün
tutmaq məqsədilə boş mənasız söhbətlər etmək və ya insanların dərk
edə bilməyəcəyi kəlimələrlə onlara xitab etmək qadağan edilmişdir.
Sevimli Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Şübhəsiz ki, Allah təala, mal-qaranın otu yeyərkən ağzında
çər-çevir etdiyi kimi, sözü ağzında hərləyib fırlayaraq dili korlayan,
boş söz danışan kimsələrə nifrət edər” buyurmuşdur. (Əbu Davud,
Ədəb, 94)

Vəzifəsi, haqqı və həqiqi bəyan etmək olan Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- heç bir zaman sənət qayğısı çəkməmişdir. Sevimli
Peyğəmbərimiz, tərtəmiz duyğular içində, şəfqət və mərhəmət hissləriylə dolu olaraq və ruhunun ən təbii ifadələriylə danışmışdır. Beləliklə onun mübarək sözləri başqa bir gözəllikdə və şanına yaraşan
bir gözəl tərbiyə və ədəb üzrə olmuşdur.
3. Qışqırıb barışaraq, yüksək səslə danışmaq olmaz. Heç kimin
qarşısında kar varmış kimi qışqıraraq, ya da dava edirmiş kimi
hirsli bir səs tonu ilə danışması dogru deyildir. Xoş və nəzakətli bir

449
N

Üsveyi-Həsənə 1
üslübun mənimsənilməsi, hər zaman üçün ən doğru yoldur. “Qurani
Kərim”in bəyanıyla Loğman -ə.s- oğluna bəhs etdiyimiz mövzuyla
bağlı metodu belə tövsiyə edir:
“Yerişində müvazinət gözlə (nə çox yeyin, nə də çox asta get)
və (danışanda) səsini qaldırma. Çünki ən çirkin səs uzun qulaq
səsidir!” (Loğman 31/19)
Bir başqa ayədə də:
“(Ya Məhəmməd!)” Bəndələrimə de ki: “(Danışdıqları zaman, “La ilahl illallah; yərhəkuməllah; yəğfiru ləkəllah”, kimi)
gözəl sözlər söyləsinlər!” (Əl-İsra, 53) buyurmaqdadır. Hətta Allah
təala, həzrət Musa ilə qardaşı Harunu, Fironun yanına göndərərək
ona yumşaq bir sözlə xəbərdarlıq etmələrini tələb etmiş (Taha, 20/4344), qarşısındakı adam kafir də olsa ədəbə görə gözəl bir üslubun
istifadə edilməsini əmr etmişdir. Bir hədisi-şərifdə də, söylənəcək
gözəl sözlə belə cəhənnəm əzabından xilas oluna biləcəyi ifadə olunur:
“Xurmanın yarısını verməklə də olsa cəhənnəmdən qorunun.
Bunu da tapa bilməyən (heç olmasa) gözəl bir sözlə cəhənnəmdən
qorunsun!.” (Müslim, Zəkat, 68)
4. İki nəfərin yanlarında olan üçüncü adamı kənarlaşdıraraq öz
aralarında pıçıldaşmaları qadağan olunmuşdur. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- belə bir davranışın, yalnız qalan kimsənin üzülməsinə səbəb ola biləcəyini bildirmişdir. (Buxari, İstizan, 47)
Kamil bir müsəlman isə mömin qardaşını üzəcək və qəlbini qıracaq hərəkət əsla etməz.
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5.Bir məclisdə hər hansı bir mövzu müzakirə olunursa və ya
cavab vermək üçün bir sual verilmişsə, ilk söz haqqı məclisin böyüyünə aiddir. Bununla yanaşı, digər kimsələr də ədəbə uyğun bir şəkildə fikirlərini bəyan edə bilərlər. Belə ki, bir hadisəni anlatmaq
üçün, yaşca ən kiçik olan Abdurrahman bin Səhla hamıdan qabaq
danışmağa başlayanda Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Sözü böyüklərinə ver, sözü böyüklərinə ver,” buyurmuş, bundan
belə olan halda hadisəni böyüklər nəql etmişlər. (Buxari, Cizyə, 12)
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Abdullah ibn Ömər belə nəql edir: Bir gün Allah Rəsulu:
“Mənə möminə bənzəyən bir ağacın adını deyin!” buyurdu.
Orada olanlar çöldə bitən ağacları bir-bir saymağa başladılar.
Qəlbimdə onun xurma ağacı oldugunu düşündüm və dərhal söyləmək
istədim. Ancaq orada məndən böyük insanlar olduğundan danışmağa
cəkindım. Onlar cavabı tapa bilməyib susduqda, Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- onun xurma ağacı olduğunu söylədi”.
(Müslim, münafiqin, 64)

6. Az və mənalı danışmalı, mənasız təfsilatdan çəkinilkməlidir.
Digər bir ifadəylə desək, çox danışmamalı yerli-yerində və ölçülü
danışmağa adət edilməlidir. Allah təala möminlərin mümtaz
xislətlərini sayarkən: “O kəslər ki, lüzumsuz şeylərdən (qadağan
olunmuş əməllərdən) üz döndərərlər” (Əl-Minumum 23/3) buyurmuş,
lüzumsuz sözlərlə məşğul olmağı fasiqlik və dəlalət olaraq qiymətləndirmişdir. (Loğman,31/6)
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- bu mövzuya
aşağıdakı hadisələri ilə diqqəti çəkməkdir:
“Allahı zikr etmədən çox danışmayın. Allahı zikr etmək müstəsna, çox söz söyləmək qəlbi qatılaşdırır. Qatı qəlbli olanların isə
Allahdan ən uzaq kimsələr olduğunda şübhə yoxdur” (Tirmizi, Zöhd, 62)
“Özünü (birbaşa) maraqlandırmayan şeyi tərk etməsi, o adamın
yaxşı müsəlman olmasındahdır”. (Tirmizi, Zöhd, 11). Daşlıcalı Təhya,
çox danışanların çox xəta edəcəklərini bu şəkildə ifadə edir.
Ehli dillerde bu bu meşel anılır
Kim kim çox söyler isə çox yanılır.
7. Maddi və ya mənəvi heç bir faydası olmayan, bilavasitə zərəri
toxunan söhbətlərdən qəti şəkildə çəkinmək lazımdır. Belə ki:
“Dediyi hər sözü (yazmaq üçün) onun yanında hazır durub
gözləyən (iki mələk) vardır.” (Qaf, 50/18) ayəsinə, insanın özünə
bəxş edilən həyatın sözbəsöz hesabını verəcəyinə diqqəti çəkir. Həzrət Peyğəmbərimiz belə buyurmuşdur:
451
N

Üsveyi-Həsənə 1
“Allaha və axirət gününə inanan, ya xeyir söyləsin, ya da sussun!” (Buxari, Ədəb, 31,85)
8. Kimsənin halalmı harammı, gözəlmi çirkinmi, xeyirmi şərmi,
söyləməsi də nitq ədəbinə ziddir. Hədisi-şərifdə:
“Bəndə, yaxşı düşünüb-daşınmadan bir söz söyləyərsə, cəhənnəmin şərqi ilə qərbi arasından da daha uzaq bir yerinə düşüb orada
qalar” buyurmaqdadır. (Buxari, Rikak, 23) Babalarımız da “Min ölç,
bir biç” və buna bənzər gözəl sözləri deyərkən hər halda bu hədisdən
ilham almışdır.
9. İki tərəfli əlaqələrdə insanın müşgül vəziyyətə salacaq mənasız sözlərdən çəkinmək, dostluqların davamı nöqteyi-nəzərdən
fövqəladə əhəmiyyət kəsb edir. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-:
Üzr istəmək məcburiyyətində qalacağın bir sözü söyləmə. (İbn
Macə, Zöhdə, 15) Buyurmuşdur.
10. Mömin hər zaman düz və doğru danışmalı, yalan söz və yalan xəbərdən qəti surətdə çəkinməlidir. Allah Rəsulu belə buyurmuşdur:
“İnsan səhərə (sağ-salamat) çıxdıqda bütün üzvləri dilə müraciət
edər və(adətən ona) belə deyərlər; “Bizim haqlarımızı qorumaqda
Allahdan qorx! Biz ancaq sənin söyləyəcəklərinlə cəza görürük. Biz
sənə bağlıyıq. Əgər sən doğru olarsansa biz də doğru olarıq. Əgər
sən Əyilər, yoldan azarsansa, biz də sənə tabe olub, sənin kimi olarıq” (Tirmizi, Zöhd, 61)
“Qurani-Kərim”-də eyni formada bizə belə xəbərdarlıq edir:
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin!
(Əgər belə etsəniz), Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı
bagışlayır” (Əl-Əhzab 33/70-71)
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11.Gələcəklə bağlı danışarkən “inşallah” demək, danışmaq ilə
əlaqəli digər bir ədəb qaydasıdır. Bəndənin cüzi iradəsi hər hansı
bir şeyin olması üçün kifayət deyildir. Əhəmiyyətli olan Allahın
diləməsidir. Məhz, gələcəyə aid bir şey diləyərkən “inşallah” demək,
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Allahın iradəsini hiss etmək və onun iradəsindən üstün başqa bir
iradə tanımamaq deməkdir. Bir ayeyi-kərimədə: “Və heç bir şey
barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!”-demə! Ancaq “İnşallah
(əgər Allah istəsə; Allah qoysa) edəcəyəm!”-de: (əl-Kəhf 18/23-24)
Bir hədisi-şərifdə isə Süleyman -ə.s- gələcəyə bağlı bir işində, inşallah demədiyi üçün, dilədiyinin gerçəkləşmədiyi xəbər verilir.
(Buxari, Eyman, 3)

H. Hörmət və izzət ədəbi
Alemi Hızır bil batın u zahir
Olayıma der isen bu yolda mahir
Harabat ehline hor bakma zahid
Defineye malik viraneler var.
Həzrət Peyğəmbərimiz Haqqı

Eyni cəmiyyətdə yaşayan insanlar, həm sahib olduqları maddi və
mənəvi imkanlar baxımından, həm də cinsiyyət etibarı ilə fərqlənirlər.
Ancaq bu müxtəliflıyə, fərqə baxmayaraq hamı insan olmaq vəsfində
bərabərdirlər. Yəni birlikdə yaşamaq məcburiyyətində qalan
fərdlərin, bir-birilərinin haqqlarına riayət etməsi, qarşılıqlı hörmət
və anlayış içərisində həyatlarını davam etdirməsi, insan olmalarının
bir tələbidir. Dinimizin bu mövzu ilə bağlı əmr və tövsiyələri çox ibrətamizdir. Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- buyur ki:
“Kiçiklərimizə mərhəmət, böyüklərimizə hörmət etməyən bizdən
deyildir” (Tirmizi, Birr, 15)
Hədisi şərif, kiçiyə sevgi, böyüyə hörmət göstərmənin müsəlmanların təməl əxlaqi vəsfi olduğunu ortaya qoyur. Bir cəmiyyətin
ədəbiliyində sevgi və hörmət, həyat üçün əhəmiyyət daşıyan iki təməl əsasdır. Mövzumuzla birbaşa bağlı hörmət dedikdə ilk əvvəl
kiçiyin böytüyə qarşı davranışı ağlımıza gəlir. Bu səbəblə, burada
bilavasitə hədisin ikinci hissəsini vurğulamaq lazımdır. O da budur:
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Böyüklərimizə hörmət etməyən, böyüklərin şərəfini qorumayan və
böyüklərin haqqını tapdayan kimsə, həqiqi və kamil müsəlman ola
bilməz.
Böyüklərə hörmət etməyə səsləyən bir başqa hədisi-şərifdə isə
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurur:
“Allah təala yaşına görə bir qocaya hörmət bəsləyən gəncə,
qocalıqda hörmət edəcək kimsəni lütf edər”. (Tirmizi, Birr, 75) Bu bir
həqiqətdir ki, bu gün qoca olan dünən bir gənc idi. Yenə bu gün gənc
olan da, Allah ömür verdiyi təqdirdə sabah qocalacaqdır. Cəmiyyətdə
hörmət və ehtiiram ənənəsinin nəsillər boyu yaşadılması, hər kəsin
bir əvvəlki nəsilə mənsub insanlara, sırf böyük olmaları səbəbi ilə
ehtiramlı davranmalarına bağlıdır. Peyğəmbərimiz bu hədisi-şərifdə
yaşlılara hörmət edənlərə, Allah təalanın qocaldıqlarında onlara xidmət edəcək kimsələr lütf edəcəyini bildirir. Bunun mənası qocalara
hörmət edən gənclərin bu hərəkətinin əvəzsiz qalmayacağıdır. Bundan başqa, hədisdə, yaşlı adamlara hörmət edənin uzunömürlü olacaqlarına bir işarədə edilir.
O halda hər müsəlman özündən yaşca böyük olanlara diqqət
göstərməli onlara lazımi hörməti etməli və əlindən gələn xidməti
göstərməlidir. Belə olduğu təqdirdə cəmiyyətdə nəsillər arası sevgi
və hörmət bağları daha da möhkəmlənir. Nəsillər xoşbəxt və isti
əlaqə şəraitində həyatlarını sürdürürlər.
Müsəlman, bütün məxluqata hörmət bəsləyir. Hətta o zahirən
hörmətə layiq olmayan əxlaqsız kimsələrə qarşı, hörmət və ehtiramı
tərənnim etmək niyyəti ilə hörmətlə davranır. Məhz Allah təala,
seçilmiş bənədələrinin xislətlərini sayarkən onların, özlərinə cahil
şəkildə münasibət göstərən kimsələrlə mülayim davrandıqlarını və
“salamat-qal” deyərək keçib getdiklərini bəyan edir. Yenə Allah
təalanın həzrət Musanı Fironun yanına göndərərkən ona yumuşaq
söz söyləməsini əmr etməsi, hörmətlə davranmanın, ən qatı qəlblərin
kinini belə azaldacağına və onları daha mərhəmətli edəcəyini göstərməkdədir.
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Hörmət etmənin ədəbi ilə bağlı misallar təqdim edəsi olsaq hər

Adabi Muaşərət

hansı bir qonaqlıqda sağ tərəf nəzərə alınmaqla böyükdən başlanmalı
və ya eyni məclisdə böyüklərin danışması olan mövzularda kiçiklər
irəli çıxmamalıdır. Həzrət Peyğımbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- buyurur ki, “yuxumda dişimi misvaklayırdım, qəflətən məni,
biri digərindən daha yaşlı iki adam məni özünə tərəf çəkdi. Mən
misvakı kiçiyinə vermək istədim, ancaq mənə, “böyüyə ver deyildi,
mən də böyüyə verdim” (Müslim, Röya).
Buradan ehtimal olunur ki, bu iki nəfər eyni tərəfdə olduqlarına
görə Peyğımbərimiz ona ən yaxın olana misvaqı uzatmış, ancaq
Cəbrail tərəfindən xəbərdar olunaraq misvaqı yaşca böyük olana
verməsi ondan tələb olunmuşdur.
Hadisənin yuxuda cərəyan etməsi isə heç bir şeyi dəyişdirməz.
Çünki Peyğəmbərlərimizin yuxusu səhihdir (doğrudur). Səhl bin Əbi
Hasmə -r.a- anladır; “Abdullah bin Səhl və Muhayyisə bin Məsud,
sülh günlərində Heybərə gedirlər. Işlərini görmək üçün bir-birindən
ayrılırlar. Mühayyisə, görüş yerinə gələndə yoldaşlarını tapa bilmir,
onu axtarır və bir quyuda alçan içərisində ölü olaraq tapır. Ətrafındakı
insanların köməyi ilə tapır və dəfin edir. Sonra Mədinəyə qayıdır.
Abdullahın qardaşı Abdurrahman bin Sahl vəziyyəti öyrəndikdə
yanına Məsudun oğlulları Mühayyisə və Huvayyisəni də alaraq
Peyğəmbərimizin yanına gedir. Oradakıların yaşca ən kiçiyi olan
Abdurrahman, hadisəni anlatmağa başlayır. Bunun müqabilində
Peyğımbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Sözü böyüklərinə ver, sözü böyüklərinə ver!” buyurur. Abdurrahman susur. Hadisəni başqaları anladır. (Buxari, Cizyyə, 12)
Göründüyü kimi burada yaş baxımından ən kişikləri olmasına
baxmayaraq qətl edilənin qardaşı Abdurrahman hadisəni anlatmaq
üçün sözə başlamış, ancaq Allah Rəsulu böyüklərin haqqına
hörmət edərək buna diqqəti çəkmiş və “Sözü böyüklərin ver!” deyə
buyurmuşdur. Hadisənin mövzumuzla bağlı olan və maraqlandıran
tərəfi də elə budur.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- su və ya süd kimi bir şey
içdiyi zaman, hamısını içməz bir qədər saxlayar, onu da sağ tərəfində
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olanlara qonaq edərdi. Sağ tərəfindəki yaşca kiçik biri isə, onnan izn
almaqla sol tərəfindəkiləri qonaq edərdi. Onun sünnəsi belə idi.
Hörmət və ehtiram göstəriləcəklər arasında böyüklərlə yanaşı,
elmli “Quran” hafizləri və adil hökümdarlar da vardır. Bir hədisişərifdə belə buyrulur:
“Saçı saqqalı ağarmış müsəlmana, oxuyuşunda (Təğanni ilə)
həddini aşmayıb, ehkamı ilə əməl edən Quran hafisinə və adil
hökmdara hörmət etmək (ehtiram göstərmək), Allah təalaya duyulan
ehtiram və təzimdən irəli gəlir”. (Əbu Davud, Ədəb, 20)
Cabirdən -r.a- rəvayət edildiyinə görə Peyğımbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-, Uhud qazvəsində, (döyüşündə) şəhid olanları hər
qəbirə iki adam qoyulacaq şəkildə bir yerə gətirdi və sonra:
“Bunların hansı daha çox Quran bilirdi” deyə soruşdu.
Nəticədə şəhidlərdən hansını göstərdilərsə Peyğəmbərimiz onu
qibləyə doğru ön tərəfə qoydu. (Buxari, Cənayis, 73-76)
Rəsulullah bu cür tövsiyə və tətbiqləri ilə bilavasitə, “Quran”
elminə sahib olana hörmətin, sadəcə yaşayarkən deyil öləndən
sonra etibarlıı və zəruri olduğuna diqqəti çəkmişdir. Bundan başqa
“Qurani Kərim”də: “Heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni
ola bilərmi?!” (Əz-Zumər, 39/9) buyrulmaqla ümumi mənada alimlərin
hörmətə layiq olduğunu da vurğulanmışdır.
Müsəlman alimlər və ariflər bunun çox gözəl nümunələrini
nümayiş etdirmişlər. Həzrət Məhəmməd Parsa “Qızıl silsilə”dəki
pirlərin adlarını sıra ilə zikr etdikdən sonra onlara olan hörmət və
məhəbbətini ifadə etmək üçün belə dua edərdi:
“Allah təala bizi onların məhəbbəti ilə yaşatsın, bu məhəbbətlə
öldürsün və məhşərdə onlarla birlikdə toplasın. Onların bərəkəti
hörmətinə bizə rizası, cənnət və camalı ilə ruzi versin”.
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Əslində “bilən adam” layiq olduğu şəkildə etibar görməsə belə,
bir şey itirməz. Məhz “elmi” özü-özlüyündə bir dəyərdir. Ancaq
dəyərin qiymətini bilməyən cəmiyyətlər, yeni dəyərlər yarada bilməz
və bu nankorluqlarının əvəzini çox acınacaqlı şəkildə ödəyərlər.

Adabi Muaşərət

Islam cəmiyyətində isə dəyərə hörmət əsasdır. Hər kəsə layiq olduğu
mövqe və məqam verilir. Bilən ilə bilməyən əsla bir tutulmaz. Bu
səbəbdən müsəlmanlar arasında hər elm sahibi hörmətə layiqdir.
Buna görə alimlərin də qazandıqları mövqenin hörmətini qorumaları
zəruridir. Osmanlı şeyxulislanın, ölmək üçün əyilib əlinə sarılanda
Əbdülhəmid xanın söylədiyi bu sözlər nə qədər də əhəmiyyətlidir:
“Şeyxulislam əfəndi, başınızı qaldırın! Çünki tutduğunuz məqamı təmsil edən başınızdakı sarı, heç bir zaman əyilməməlidir”. (Nəcib
Fazil, s, 16)

Ayrıca bunu da bildirmək lazımdır ki, “bilənlər”, elm sahibi olub
elmləri ilə əməl edənlər yəni elmlərini yaşadanlardır. Elmi ilə əməl
etməyib ondan faydalanmayanlar isə, “bilməyənlər, cahillər” kimidirlər. O halda cəmiyyət içərisində görəcəkləri etibar və davranış da
ona görə olacaqdır.
Xülasə, insan olduqlarına görə, bütün insanlar eyni haqqa sahib
olmaqla yanaşı, cəmiyyət içərisindəki hörmətlərinə görə də fərqlənirlər. Bu vəziyyət bir alimlə cahil kimi, bir böyüklə kiçik kimi bir idarəçi
ilə edənlə sadə vətəndaş kimi davranmaq böyük bir səbatsızlıqdır. Hər
insana, cəmiyyətdəki yer və mövqeyinə uyğun şəkildə davranılması
onun ən təbii haqqıdır. Belə bir davranış, bölünmə və havadarlıq
deyil, insanları səviyyəsinə görə dəyərləndirməkdir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-.
“İnsanlarla mövqe, məqam və səviyyələrinə görə rəftar edən!”
buyurmuşdur (Əbu Davud, Ədəb, 20)
Bütün bunlarla birlikdə hörmətdə, İslamın təqdir etmədiyi
mübaliğələrdən çəkinilməlidir. Məsələn, Hirədə xalqın baş komandanına səcdə etdiklərini görən Kays bin Sad, Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- ə vəziyyəti anladıb bir Peyğəmbər olaraq onu səcdəyə, yəni hörmət və tənzimə daha layiq olduğunu söylədikdə Allah
Rəsulu bu cavabı vermişdir.
“Xeyir, belə etməyin.....” (Əbu Davud, Nikah, 20)
Bu ifadədən səcdənin yalnız Allaha ediləcəyi, məxluqa səcdə
etmənin isə, hörmətdə həddi aşmaq anlamına gəldiyinə görə qadağan
olunduğu açıq bir şəkildə bilinməkdədir.
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Yenə, bir kimsənin qarşılaşdığı qardaşı və ya yoldaşının qabağında əyilib-əyilə bilməyəcəyini soruşan bir kimsəyə Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-: “Xeyir, əyilə bilməz!” cavabını verərək, bəhs etdiyimiz davranışı təqdir etməmişdir. (Tirmizi,
İstizan, 31) Belə ki, bir qulluq ifadə edən rükü vəziyyətininhj, məxluqa
edilməsi, hörmət və ehtiramda ifratdan başqa bir şey deyildir.
Bununla yanaşı mömin, digər mömin qardaşlarına lazımi hörmət
və ehtiramı göstərməli, onu üzəcək və təhqir edəcək hərəkətlərdən
də uzaq olmalıdır. Bu mövzuda Allah Rəsulu böyük bir tələbkarlıq
göstərmişdir. Marur bin Süveyd belə nəql edir: Mən Əbu Zərrin
-r.a- əynində bahalı bir paltar gördüm. Eyni paltardan köləsi də geyinmişdir. Ondan bunun səbəbini soruşdum. Əbu Zərr belə dedi:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- zamanında birini anasının zənci olduğuna görə təhqir etmişdim. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz mənə:
“Sən daxilində cahiliyyət xüsusiyyəti olan bir kimsəsən. Onlar
sizin xidmətçiləriniz olmaqla yanaşı eyni zamanda da qardaşlarınızdır.
Allah onları sizin himayənizə vermişdir. Kimin himayəsində bir
qardaşı varsa öz yediyindən ona yedirsin, geydiyindən də geydirsin.
Onlara öhdəsindən gələ bilməyəcəkləri şeyləri yükləməsin. Əgər
yükləsəniz onlara kömək edin” buyurdu (Buxari, İman, 22)
Bir insanı irqinə və rənginə görə qınayıb təhqir etmək dinimizdə
qəti olaraq qadağan edilmişdir. Çünki rəng, irq və cinsiyyət kimi
anandangəlmə xüsusiyyətlər qınaq səbəbi olmamalıdır. Bunları
tənqid etmək, yaradıcını təhqir etmək deməkdir. Bir insanın cəmiyyət içərisindəki mövqeyi nə olursa olsun, əgər müsəlmandırsa, bütün
möminlərin qardaşıdır və ona lazımi ehtiram və hörmət göstərilməlidir.
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Həzrət Peyğəmbərimiz əshabının onun üçün ayağa qalxmasını
tələb etməmiş və xoş qarşılamamışdır. Əbu Ümamə -r.a- belə nəql
edir: “Bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- əlində əsa
yanımıza gəldi. Biz də onu görən kimi ayağa qalxdıq. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz:

Adabi Muaşərət

“Farsların böyüklərinə etdiyi kimi etməyin!” buyurdu. (İbn Macə,
Bir başqa rəvayətdə isə: “Bir-birilərinə təzim edən farslar
kimi etməyin” buyurmuşdur. (Əbu Davud, Ədəb, 152)
Dua, 2)

Ancaq Həzrət Peyğəmbərimizin qızı Fatiməni -r.a- (Əbu Davud,
azad etdiyi köləsi Zeyd bin Harisəni və bəzi səhabələri
qarşılayarkən ayağa qalxdığını görürük (Tirmizi, İstizan, 32).Yenə
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir hakim vəzifəsini həvalə
etdiyi Sad bin Muaz haqqında ənsara xitabən: “Əfəndiniz (və ya ən
xeyirliniz) üçün ayağa qalxın!” buyurmuşdur (Buxari, Məcazi, 30)
Ədəb, 143),

Bir-birinə müxalif kimi görünən bu iki qrup rəvayəti dəyərləndirən
alimlər, bilavasitə elm, əxlaq və fəzilət sahibi kimsələrlə birlikdə
cəmiyyətin faydası üçün çalışan məqam və mənsub sahibinə göstəriş
və təzim niyyəti ilə deyil, hörmət və məhəbbət göstərmək düşüncəsilə
ayağa qalxmağın mümkün olduğunu bildirmişdirlər (İbn Hacər, FəthulBari, XI, 49 v.d)

Peyğəmbərimizin isə özü üçün ayağa qalxmağı istəməməsi onun
ülvü təvazökarlığının bir əsəridir. Bundan daha önəmlisi də, əvvəlki
cəmiyyətlərin böyüklərinə göstərdikləri ifrat təzimə görə şirkə və
büdpərəstliyə düşmüş olmaları; Peyğəmbərimizin də ümmətini bu
kimi təhlükələrdən qorumaq istəməsidir.
Başqa tərəfdən hörmət və ehtiram bəsləyərək söylənən bir
sıra həddindən ziyadə tərifəlayiq ifadələrdən uzaqlaşmaq lazımdır.
Çünki yerli-yerində edilən təriflər bir tərəfə, həqiqətdən uzaq, yersiz
təriflərin aldadığı və etimad zədələyici bir davranış olduğugöz qabağındadır. Belə ki, hüzurunda bir nəfəri həddindən artıq tərifləyən
şəxsə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
-“Çox təəssüf! Yoldaşının boynunu vurdum” - demiş və bu sözü
üç dəfə təkrar etdikdən sonra bu xəbərdarlığı etmişdir. Əgər biriniz
bir şəxsi mədh etmək istəyirsə “Elə sanıram ki, o belə-belə yaxşıdır”
- desin. Bu sözünü mədh etdiyi şəxsin o vəsflərə layiq olduğunu
bilərək söyləsin (İç üzünü isə) Allah (bilir və əməlinə görə) haqqhesaba çəkər. Ona görə hər hansı biriniz Allahı şahid tutaraq heç bir
kimsəni haqlı çıxartmaq məqsədilə mədh etməsin (Buxari, Ədəb, 54)
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Bir başqa rəvayətdə də: “Bir-birinizi (ölçüsüz bir şəkildə)
tərifləməyin! Məhz bu hal (təriflənəni) öldürmək (kimi)dir” buyurmuşdur (İbn Macə, Ədəb, 36)
Yaltaqcasına söylənən tərif, çox vaxt tərifləyəni yalan danışmağa,
təriflənəni də təkəbbür və lovğalığa sövq edir. Yalan, təkəbbür və
qürur kimi pis xüsusiyyətlərin insanı maddi və mənəvi ziyana uğratdığı göz önündədir. Bu səbəblə Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm- həddindən artıq edənlərin üzünə torpaq atılmasını yəni
bundan mənfəət umanların ümidlərinin boşa çıxarılmasını, təriflərinə
etibar edilməsini tələb etmişdir (Müslim, Zöhd, 68). Hətta, o özünü
ölçüsüz bir şəkildə tərifləməmələri üçün əshabı kirama açıq və aydın
bir şəkildə xəbərdar etmişdir. Ənəs bin Malik -r.a- nəql edir: “Bir adam
Rəsulullahın yanına gəlib “Ey böyüyümüz, ey böyüyümüzün oğlu,
ey ən xeyirlimiz, ey ən xeyirlimimizin oğlu!” - deyə onu təriflədi.
Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm-: “E y insanlar Allahdan qorxun! Şeytan sizi aldatmasın. Mən
Abdullah oğlu Məhəmmədəm. Allahın qulu və rəsuluyam. And olsun
ki, məni Allahın mənə verdiyi məqamın üstünə qaldırmadığınızı da
istəmirəm” buyurdu (İbn Hənbəl, III, 153)
Həzrət Peyğəmbərimizin bu mövzu ilə bağlı bir başqa xəbərdarlığı isə belədir: “Xristianların Məryəm oğlu İsanı həddinən artıq
bir şəkildə təriflədikləri kimi, siz də məni tərifləməyin. Mən ancaq
Allahın bəndəsiyəm. O hakda mənə Allahın qulu və rəsulu deyin”
(Buxari, Ənbiya, 48)

Gördüyümüz kimi Həzrət Peyğəmbərimiz, sadəcə həqiqi keyfiyyətlərin dilə gətirilməsini istəmiş, uca zatı haqqında deyiləcək
şişirtmə, saxta təriflərdən insanları çəkindirmişdir. Çünki bir vaxt
xristianlar, peyğəmbərləri Həzrət İsaya ilahilik isnad etmiş və onu
Allahın oğlu kimi qəbul edərək həddlərini aşmışlar (Ən-Nisa, 171; ƏlMaidə, 72-77)

Dolayısı ilə hörmət və izzətli olmaq, iftiraya ya da təfrid sayıla
biləcək davranışlardan çəkinməklə, yəni kamala çatmaqla mümkündür ki, bu da sünnənin təsbit və elan etdiyi bir yoldur.
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İ. Gülmə ədəbi
“Çox gülməyin! Hədsiz gülüş qəlbi öldürür”
Tirmizi, Zöhd, 2

Gülmək insan oğlunun ümumiyyətlə sevinc, fərəh, şadlıq, əminamanlıq və bədii duyğularını ətrafa əks etdirən bir xüsusiyyətdir.
İnsanınlazımi hallarda gülməsi, təbii və müsbət bir davranışdır.
Təbii olmayan isə lazım olduğu zaman gülməmək və ya həddini
aşaraq gülərkən özünü sacxlaya bilməmək, yəni özünə nəzarıti
itirməkdir. Bu səbəbdən yerli-yerində və qədərində gülmək, ədəb
nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyət kəsb edir. Məlum olduğu kimi
gülüşün təbbəsüm etmə, qəh-qəhə çəkmək kimi növləri vardır.
Bununla bağlı tarazılığı qorumaq üçün üsveyi-həsənəmiz olan
Həzrət Peyğəmbərimizin sünnəsinə baxmaq kifayətdir. Həzrət Aişə
-r.a- deyir ki, Allah Rəsulunun dilçəyi görünəcək şəkildə qəh-qəhə
ilə güldüyünü heç görmədim. O (əksəriyyətlə) təbəssüm edərdi
(Buxari, Təfsir, 46-2)

Cərir bin Abdullah belə nəql edir: “Həzrət Peyğəmbərimiz,
müsəlman olduğum gündən bəri mənə hüzuruna girməyi qadağan
etməz və hər görəndə də təbəssüm edərdi”. (Buxari, Ədəb, 68)
Abdullah bin Haris isə “Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmdən daha çox təbəssüm edən bir kimsə görmədim” - demişdir. (Tirmizi,
Mənaxıb, 10)

Hədisi-şəriflərdən anlaşıldığına görə, Həzrət Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- ümumiyyətlə, xoş çöhrəli, gülərüzlü idi.
Yəni o ən sıxıntılı anlarında belə ümumiyyətlə qəm-qüssəsini biruzə
verməz və yaxınlarını qəmgin edəcək bir davranış tərzi göstərməzdi.
Bilavasitə, çox sevdiyi kimsələrlə qarşılaşdığı zaman təbəssümü bir
az da artardı.
Bir başqa tərəfdən sevimli Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi
və səlləm-, xoşuna gələn bəzi sözlər və ya hadisələr qarşısında, azı
dişləri görüşəcək şəkildə güldüyü də nəql edilmişdir.
Məsələn, Həzrət Aişənin nəql etdiyi bir rəvayətdə quraqlıqdan
susayan xalqın şikayəti ilə bağlı Həzrət Peyğəmbərimiz müsəlla
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deyilən açıq bir yerdə qısa bir rütbədən sonra namaz qılıb dua etmişdir.
Çox keçmədən göy gurlamış, şimşək çaxmış və leysan yağmış, sellər
axmışdır. Məhz bu vaxt insanlıarın yaxışdan qorunmaq üçün qaçıb
gizləndiklərini görən Həzrət Peyğımbərimiz, azı dişləri görünənə
qədər gülmüşdür. (Əbu Davud, İstisna, 2)
Əbu Zər -r.a- nəql edir: Həzrət Peyğəmbərimiz buyururdu ki,
“Mən cəhənnəmdən ən son çıxacaq və cənnətə ən son girəcək olan
kimsəyi şübhəsiz bilirəm. Bu elə bir adamdır ki, qiyamət günündə
gətirilir və “kiçik günahlarını özünə göstərin, böyük günahlarını isə
gizlədin” -deyilir. Bunun müqabilində ona kiçik günahları göstərəlir:
Sən filan günü bunu, bunu, filan gündə bunları etdin deyilmi? deyilir. Həmin adam da inkar edə bilməyərək:
Bəli, deyir bunların ardından böyük günahlarının da göstərilməsinə görə qorxuya düşür. Tam bu an ona :
Sənin üçün hər pisliyin yerinə bir yaxşılıq vardır - deyilir. Bunun
müqabilində həmin adam (ortaya çıxmasından qorxduğu böyük
günahlarını nəzərdə tutaraq):
- Ya Rəbbim mən bir qisim işlər gördüm ki, onları burada görə
bilmirəm - deyir.
- Əbu Zərin -r.a- bildirdiyinə görə Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm- bu xəbəri anlatdıqdan sonra azı dişləri görünənə
qədər gülmüşdür (Müslim, İman, 314).
- Abdullah bin Məsudun -r.a- nəql etdiyi bu rəvayətdə də Peyğəmbərimizin güldüyünü görürük; “Allah Rəsulu belə bir hadisə
anlatdı”; “Mən cəhənnəmdən ən axırıncı çıxacaq bir insanın vəziyyətini bilirəm. O, cəhənnəmdən sürünərək çıxar. Ona:
- İndi get, cəhənnəmə gir! - deyilər. Bunun müqabilində o adam
cənnətə doğru üz tutar. Çatıb qapısından içəri baxanda cənnət əhlini
tamamilə yerlərini tutduqlarını hər tərəfin dop-dolu olduğunu görüb.
Geri dönüb:
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Ya Rəbb, hər kəs yerini tutmuş hər tərəf ağzına qədər doludur,
girəcək yer qalmamışdır: Ona deyilir ki;
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Əvvəlki olduğu zamanın (yəni dünyanın nə qədər geniş olduğunu)
xatırlayırsanmı? O da:
Bəli, ya Rəbb! - deyir. Sonra ona:
Elə isə qəlbindən nə keçirsə dilə - deyilir. O da dilədiyini istəyir.
Nəticədə ona:
Sənə bu istəklərinin hamısını ayrıca dünyanın on qatı daha
veriləcəkdir - deyilir. Bunun müqabilində həmin adam:
Ya Rəbb! - Mənə istehza edirsən? Sən ki şanı uca bir hökümdarsan!
-deyir.
Abdullah bin Məsud -r.a- Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmbu hadisəni anlatdıqdan sonra azı dişləri görünəcək dərəcədə gülmüşdür. (Müslim, İman, 308, Tirmizi, Cəhənnəm, 10)
Gülüş ədəbi ilə bağlı Həzrət Peyğəmbərimizin sünnəsindən,
təbbəsümlü bir çöhrəyə sahib olmasğımızın zəruliliyi başa düşülür.
Bununla yanaşı, gözəl bir davranış və ya söz qarşısında gülüşün təbii
olacağı da aşkardır. Ancaq uğunaraq gülmək, güldürməyi peşə, sənət
kimi qəbul edərək bunun üçün saatlarla proqramlar təşkil etmək kimi
ifrat davranışlar düzgün deyildir. Çünki həddindən artıq gülmək
zarafatçılığın, hazırcavablığın və ya gülərüzlü olmağın deyil, Allahdan
qafil olmağın bir nəticəsidir. Belə ki, həzrət Peyğəmbərimiz:
“Çox gülməyin! Hədsiz gülüş qəlbi öldürür” (Tirmizi, Zöhd, 2) buyurmaqla bu həqiqətə diqqəti cəlb etmişdir.
Hətta Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-: “Əgər
siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız”. (Buxari, Təfsir, 5-12) Hədisi ilə də axirəti qazan narahatlığı ilə ağlamağın gülməkdən üstün tutulmasının zəruriliyini vurğulamışdır. Məhz,
ancaq Allahın əzəmətini hiss edənlər ağlaya bilir. Çox gülmək ilahinin əzəmətindən xəbərsiz olmaqdan qaynaqlanır. Bu səbəblə Allah
təala:
“Qazandıqları günahların cəzası olaraq az gülüb, çox ağlasınlar!”
buyurmaqdadır (Ə-Tövbə, 9, 82).
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K. Zarafatlaşma ədəbi
Latif olsa latifə hoşdur əlbət
velakin haric olmaya edepden
Kastamonulu Bəyani

Dilimizdə məshəkə, yumor və ya lətifə kimi sözlərlərlə ifadə
edilən zarafat kəlməsi, ümumi olaraq güldürmə və əyləndirmə qayəsi
daşıyan söz və ya davranışlar üçün istifadə edilir.
Zarafatlaşma-səmimiyyət nəticəsində insanları rahatetmə qəlbləri
fərəhləndirmə, dostluq və məhəbbəti inkişaf etdirmə kimi təzahürləri
göz önünə gətirən əsas etibarı ilə qanuni bir davranışdır. Həzrət
Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-də hərdənbir zarafat etmiş, bəzi səhabələrin buna etdiyi zarafatı bəyənmiş və təbəssümlə qarşılamışdır. Bununla yanaşı, yalana əsaslanan, yalandan bəhrələnən,
qəlb qıran, rişgəndedici, alçaldıcı, həyasız və ifrata varan zarafatlar
qadağan edilmişdir. Məhz Peyğəmbərimizin həm duzlu zarafatları
həm də sözlü tövsiyələri lətifənin lətif olmasının zəruriliyini açıq şəkildə təqdim etməkdə, belə olmayanların mənimsənilmədiyini göstərməkdədir. Həzrət Peyğəmbərimizin zarafatlarının mütləq gerçək
bir tərəfi olurdu. O yalana və ədəbsiz hallara zaraftla da olsa belə
meyl etməmiş, belə yanaşmanı da münasib görməmişdir. Əbu Hüreyrənin -r.a- nəql etdiyi bir xəbərə görə əshab:
Ya Rəsulullah! Bizə zarafat etməyi qadağan edirsiniz, amma
özünüz zarafat edirsiniz - demişdir. Allah Rəsulu:
-Bəli! Ancaq mən doğru olandan başqasını söyləmərəm cavabını
vermişdir (Tirmizi, Birr, 57)
Bir başqa hədisi-şərifdə isə bu mövzu ilə bağlı belə xəbərdarlıq
etmişdir: “Ar olsun milləti güldürmək üçün yalan söyləyən kimsəyə,
ar olsun, ar olsun!” (Əbu Davud, Ədəb, 80)
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Peyğəmbərimizin doğru sözə əsaslanan, heç kəsi incitməyən
gözəl və duzlu zarafatlarına gəlincə, bunlardan bir neçəsini zikr
edək.
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Bir gün bir adam Rəsulullahdan minmək üçün heyvan istəmişdir.
Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm-:
Yaxşı, səni bir dişi dəvə balasına mindirək buyurdu. Həmin
adam heyrətlə:
Ya Rəsulullah! Dişi dəvə balası nəyimə lazımdır, o məni necə
aparacaq? - deyərək heyrətini ifadə etdikdə Həzrət Peyğəmbərimiz:
Dəvənin kiçiyi də, böyüyü də şübhəsiz bir dişi dəvədən
doğulmamışdırmı? -deyə təbəssüm etdi (Tirmizi, Birr, 57)
Bir dəfə də qoca bir qadın Peyğəmbərimizin yanına gələrək:
Ya Rəsulullah! Cənnətə girməyim üçün Allaha dua et! - dedi.
Həzrət Peyğəmbərimiz:
Cənnətə yaşlı qadınlar girə bilməz! - deyə cavab verdi.
Verilən cavabın mənasını anlamayan qadın kədərlənir və ağladı.
Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- vəziyyəti ona belə izah edir:
Yaşlı qadınlar cənnətə o halları ilə deyil, gənc və gözəl olaraq
girərlər. Belə ki, Allah təala “Qurani Kərimdə”: “Şübhəsiz ki, biz
cənnət qadınlarını başqa cür (yeni bir yaradılışla) yaradacağıq.
Onları bakirə qızlar, ərlərini sevən, həmyaşıdlar edəcəyik.” (Əl-Vaqiə,
35-37) buyurur (Heysəmi, X, 419; Tirmizi, Şəmail, s. 91-92)
Bir dəfə də Abbas bin Mirdas adlı şair ona verilən qənimət malı
az olduğundan Rəsulullaha -səllallahu əleyhi və səlləm- xitabən
məzəmmətedici bir şey söyləmişdi. Həzrət Peyğəmbərimiz bu xəbəri
eşitdikdə onu çağırıb:
“-Sənin dilini kəsəcəyəm” - dedi. Peyğəmbərimiz Bilal Hədəşiyə
daha əvvəl; “Sənə onun dilini kəsəmyi əmr edəndə ona bir paltar
ver!” deyə xəbərdarlıq etmişdi. Sonra da:
“-Ey Bilal, gəl apar bunu, dilini kəs” buyurdu. Bilal Abbasın
əlindən tutub apararkən Abbas:
-Ya Rəsulullah dilimi kəsəcək, ey mühacirlər dilimi kəsəcək, ey
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ənsar dilimi kəsəcək -deyə fəryad etməyə başladı. Bilal isə Abbası
çəkib apardı. Abbas fəryadı çoxaltdıqda Bilal:
-Sus! Rəsulullah! Bir paltar verərək səni susdurmağımı əmr etdi
- dedi. Nəticədə Bilal Həbəşi, sakitləşən Abbasa əlavə olaraq bir
paltar da verdi (İbn Sad, IV, 273)
Ənəs bin Malik nəql edir: Çöl xalqından Zahir adında bir şəxs
var idi. Bu adam hər dəfə Allah Rəsulunun yanına gələndə çöldə
yetişən məhsullardan hədiyyələrə təqdim edərdi. Geri qayıdanda
isə Həzrət Peyğəmbərimiz ehtiyacı olan şeylərlə onun heybəsini
doldurar və belə deyərdi:
“-Zahir bizim çölümüz, biz də onun şəhərciyi”
Rəsulullah onu çox sevərdi. Zahiri görkəminə görə gözəl bir
adam deyildi. Bir gün Zahir, bazarda əlindəkiləri satmaqla məşğul
ikən Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- onu arxasından
qucaqlayıb, mübarək əlləri ilə gözlərini qapadı, Zahir isə:
- Sən kimsən? Burax, məni - deyərək xilas olmağa çalışdı, ancaq
gözlərini tutan adamın Rəsulullah olduğunu bildikdə rahatlaşdı
və kürəyini Peyğəmbərimizin sinəsinə əməlli-başlı yapışdırmağa
başladı. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu
əleyhi və səlləm-:
- Bu kölə satdıqdır, almaq istəyən varmı? - deyə səsləndi. Zahir
boynu bükük və kədərli bir şəkildə:
- Ya Rəsulallah! Mənim kimi dəyərsiz bir köləyə, vallah qəpik
də verən olmaz - dedi. Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- isə:
- Xeyr, ey Zahir! Sən Allah nəzərində son dərəcə qiymətli və
bahalısan! Buyurdu (İbn Hənbəl, III, 161)
Zahir əslidə kölə deyildi. Peyğəmbərimiz onun üçün qul, kölə
kimi mənaları verən “abd” kəliməsindən istifadə edərək onun Allahın
qulu olduğunu nəzərdə tutmuşdur.
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Mahmud bin Rəbi də “Mən beş yaşıında olarkən Rəsulullahın,
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evimizdəki vedrədən ağzına aldığı suyu üzümə püskürtdüyünü
xatırlayıram” - demişdir (Buxari, Elm, 18) Burada Allah Rəsulunun,
uşaqların səviyyəsinə enərək onların təbiətinə uyğun zarafatlar
etdiyini, oyunlarında iştirak etdiyini və bu şəkildə əməli bir nümunə
göstərdiyini görürük. Bu hal, Peyğəmbərimizin uşaqlara qarşı
məhəbbət və marağını təzahürüdür. Eyni zamanda bu yolla o həzrət
Peyğəmbərimizin mənəvi bir bərəkət də vermiş olur.
Ayrıca kiçik yaşlarında Allah Rəsuluna xidmət etmək şərəfinə
nail olan Ənəs bin Malikə Peyğəmbərimizin hərdənbir “Ey iki
qulaqlı!” -deyə sataşdığı, zarafat etdiyi rəvayət edilir (Əbu Davud,
Ədəb, 84)

Həzrət Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və səlləm- özü şəxsən
zarafat etməklə yanaşı, bəzi səhabələrin zarafatlarını da iltifatla
qarşılamışdır. Səhabədən Müayman Əl-Ənsiri adlı zarafatcıl bir
adam, bir gün Mədinəyə təzə meyvə və tərəvəz gətirildiyini görüb
dərhal onlardan alaraq Rəsulullaha təqdim edər:
Ya Rəsulullah! Bunu sənin üçün satın aldım, sənə hədiyyə
edirəm - deyərdi. Bir müddət sonra satıcı Nuaymandan malının pulunu istəyərək onu Rəsulullahın -səllallahu əleyhi və səlləm- yanına
gətirib:
Ey Allahın Rəsulu! Bu adamın borcunu versənə - deyir. Peyğəmbərimiz isə:
“Ey Nuaym, sən onu bizə hədiyyə etmədinmi?” deyə soruşur.
Nuayman da:
Ya Rəsulullah! Alarkən pulum yox idi, sənin onnan yeməyini də
istəyirdim. Bu səbəblə aldım -deyir. Bunun müqabilində Həzrət Peyğəmbərimiz gülür və meyvələrin borcunu ödəyir (İbn Həcər, Əl-İsabə,
III, 570)

Zarafatcıl və hazırcavab bir təbiətə sahib eyni zamanda İslamın
ilk əzab çəkənlərindən olan Suheyb Rumi adlı sahəbə də Rəsulullahla
olan bir xatirəsini belə anladır”Allah Rəsuluna baş çəkdikdə
süfrəsində çörək və xurma var idi. Mənə:
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“-Buyur, ye!” - dedi. Bu vaxt gözüm ağrayırdı. Dərhal süfrənin
kənarında oturub yeməyə başladım. Həzrət Peyğəmbərimiz mənə
baxıb:
“Həm gözün ağrıyır, həm də xurma yeyirsən, hə!” - dedi. Mən
də: Ağrımayan tərəfimlə çeynəyirəm ya Rəsulullah - dedim. Bu
cavabı eşidən Peyğəmbərimiz azı dişləri görünənə qədər güldü. (İbn
Macə, Tibb, 3)

Bir dəfə də Aişə anamız “Harira” adlı bir şorba bişirmiş və Sevda
anamızı qonaq etdi . Sevdanın bu yeməkdən xoşu gəlmədiyinə görə
Həzrət Aişə, “Yeyirsən ye, yemirsənsə yeməyi üzünə yaxacam”-dedi.
Yeməkdən imtina etdiyinə görə əlindəki yeməyi Sevda anamızın
üzünə yaxmaq istədi. Orada olan Həzrət Peyğəmbərimiz araya
girərək, eynilə cavab verməsi üçün Həzrət Sevdaya kömək etdi.
Eyni zamanda bu hadisə cərəyan edərkən Həzrət Peyğəmbərimiz təbəssüm edirdi (Heysəmi, IV, 315-316)
Nəticə etibarı ilə yuxarıda qeyd edilən xəbərlər, zərif və sevimli
zarafatlar üçün bir misaldır. Bilavasitə sabahın böyüyü olcaq uşaqlarla, ailə səadətinin davamını canlı tutacaq olan yoldaşlarla, cəmiyyətdə çox iltifat görməyən kasıb-kusub zümrəsiylə və sevgi gözləyən
kimsələrlə zarafatlaşmaq üçün biz möminlərə Peyğəmbər nümunə
olaraq təqdim edilir. Ancaq zarafatda yalan sözdən və qəlb qırmaqdan
çəkinmək işin özəyini təşkil edir. Bundan başqa zaman və şəriətə
riayət etmədən daim zarafat etmənin ifrat olduğu da unudulmalıdır.
Ifrat isə mötədilliyi əmr edən sünnənin uyğun görmədiyi bir haldır.
L. Əsnəmə və asqırma ədəbi
Əsnəmək-yuxusuzluq, yorğunluq və ya can sıxıntısı səbəbi ilə
insanın qeyri-iradi bir şəkildə ağzını açaraq uzun -uzadı nəfəs alıbverməsidir. İnsandakı bu hal bir baxımdan dalğınlıq və qəflət əlamətidir.
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Asqırmaq - isə nəfəs əzələlərinin təzyiqi ilə insanın daxilindəki
havanı bir an içində ağız və burun yolu ilə şiddətlə bayıra xaric etməsidir. Asqırmaq, bədəndə meydana gələn gərginlik nəticəsində baş
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verir və bu gərginlikdən azad olmaq üçün insan asqıraraq rahatlaşır.
Bir sözlə bu vəziyyət əsnəmənin əksinə olaraq insanda gümrahlığa
səbəb olur. Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm- asqırmağın
Allah təalanın xoşlandığı bir hal olduğunu bildirmiş, əsnəməyin isə
şeytandan gələn bir əlamət olduğuna diqqət çəkərək:
“Biriniz əsnəyəcəyi zaman gücü çatıdığı qədər onun qarşısını
almağa çalışsın.(Ağzını açaraq əsnəməsin) çünki bir adam əsnədiyində şeytan ona gülər.” (Buxari, Ədəb,125) buyurmuş, başqa bir
rəvayətdə isə “Biriniz əsnədiyində əli ilə ağzını tutsun.Çünki şeytan
onun ağzına girər” -deyə xəbərdarlıq etmişdir.(Müslim, Zöhd, 57-58)
Hədisi-şərifdə şeytana aid bir xislət olduğuna diqqət yetirilən
əsnəmək, tənbəllik və yuxunun gəlməsi kimi məsələlərdən irəli
gəlir. Həmçinin əsnəməyə səbəb olan hallardan hər biri şeytanın
xoşlandığı əməllərdir. Ona görə də əsnəmək düzgün bir davranış deyildir. Mümkün olduğu qədər əsnəməyin qarşısı alınmalı və edilən
hər şeyə baxmayaraq qarşısı alınmadığı təqdirdə isə ağızın əl ilə tutulması lazımdır.
Qafil olmaqdan irəli gələn əsnəmədən qurtulmağın müxtəlif yolları vardır. Xüsusilə namazda əsnəməmək üçün bu xüsuslara diqqət
etmək lazımdır:
-Tualet ədəbinə riayət etmək
-Hər namaz üçün yeni dəstəmaz almaq.
-İftitah təkbiri alarkən əlinin arxası ilə dünyanı arxaya atdığının
fərqində olmaq
-Əuzu bəsmələni şüurlu bir şəkildə demək.
Allah təalanın bəndələrinə bir ehsanı olduğu başa düşülən
asqırmağın ədəbi ilə əlaqədar Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmin tövsiyələri belədir.
“Sizdən biriniz asqırdığı zaman, “əlhəmdulilləh” desin. Qardaşı
və ya dostu da ona, “yərhəmukəllah” (Allah sənə mərhəmət etsin)
deyə qarşılıq versin. Asqıran isə, “yəhdikumullahu və yuslihu bəlaəkum” (Allah sizə hidayət versin və sizi islah etsin), desin!” (Buxari,
Ədəb 126)

469
N

Üsveyi-Həsənə 1
Asqırmaq beyin, burun və boğazla əlaqədar olsa da həqiqətdə
bütün orqanlar onun təsirindən sarsılır. Nəticədə bu hal orqanizmin
gümrahlığına və sağlamlığına vəsilə olur. Sağlamlıq isə insan üçün
böyük nemətdir. Hər nemətə həmd və şükür etmək lazımdır.Məhz bu
səbəbdən asqırmağa görə də Allaha həmd edilir.73 Həmd edən insana
yanındakı mömin qardaşlarının “yərhəmukəllah” deyə dua etməsi
tövsiyə edilmişdir. Asqırdığında həmd etməyənə isə qarşılıq verməyə
ehtiyac yoxdur. Belə ki, Ənəs -r.a- deyir ki, Nəbi -səllallahu əleyhi
və səlləm-in yanında iki nəfər asqırdı. Peyğəmbərimiz onlardan
birinə “yərhəmukəllah” dedi, digərinə isə demədi.Yərhəmukəllah
deyilməyən şəxs:
14

-Ya Rəsulallah! Filankəs asqırdı, ona “yərhəmukəllah” dediniz;
mən asqırdım, mənim üçün bunu demədiniz, dedikdə Peyğəmbərimiz:
“-O adam “əlhamdulillah” dedi, sən isə bunu demədin.” -buyurdu. (Buxari, Ədəb,127)
Peyğəmbərimizin burada “əlhamdulillah” deyən adama qarşılıq
verməsi, həmin adamın həmd şüuruna sahib olmasından irəli gəlir.
Digəri isə bu şüurdan uzaq olduğu üçün duadan məhrum qalmışdır.
Zökəm olduğuna görə çox asqıran adama, hər asqırmasında qarşılıq verməyə ehtiyac yoxdur.Çünki hədisi-şərifdə bu hadisəyə belə
aydınlıq gətirilir: “Qardaşına üç dəfə “yərhəmukəllah” de, əgər üçdən
çox asqırarsa demək artıq həmin adam zökəm (qrip) olmuşdur.”(Əbu
Davud, Ədəb, 92).

Digər yandan cəmiyyətimizdə asqırana “sağlam ol” deyən və bunun müqabilində “ço sağ ol” deyə qarşılıq verənlər də vardır.Bunlar
da qarşıdakı insanın yaxşılığını istəyirlər. Lakin məna baxımından
çox zəif olduğu üçün, bu cür ifadələrin sünnədə tövsiyə edilən duaların yerini tutmayacağı məlumdur.
Bütün bunlarla yanaşı asqırarkən insanın əli ilə və ya bir
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73. Asqırarkən insan həyatının asılı olduğu ürək bir anlığına dayanıb təkrar hərəkət etdirildiyinə
görə bir baxımdan insanın ölüb təkrar həyata qayıtması hadisəsidir. Bu düşüncə ilə edilən həmd
daha geniş bir əhəmiyyət kəsb edir.
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dəsmalla ağzını tutması və yüksək səs çıxarmaması sünnəyə uyğun
bir davranış tərzidir. Çünki Peyğəmbərimiz -səllallahu əleyhi və
səlləm- ağzını bəzən əliylə, bəzən də bir dəsmalla bağlayır və səsini
olduqca yavaş çıxarardı.(Əbu Davud, Ədəb,98)
M. Səfər ədəbi
“Allahım ümmətimin (səhər) erkəndən
başladıqları işlərini bərəkətli et”
Əbu Davud, Cihad, 78

İnsan həyatının ayrılmaz ehtiyac və vaqiələrindən biri, edilən
səfərlərdir. Bu səfərlər əsgəri, ticari, elmi məqsədlərlə ola bildiyi
kimi, ibrət almaq və qohum-əqraba ziyarəti üçün də ola bilər. Bunun
xaricində həyat şəraitinin şərtlərinə görə başqa məqsədlər üçün də
səfərə gedilə bilər. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, edilən
bu səfərlərin; dini cəhətdən “məşru” (uyğun) olması, müəyyən bir
məqsədə bağlı olması, Allaha və Rəsulunun əmrinə müxalif olmaması lazımdır.
Səfərin əsas məqsədini Rəbbimizin rizası və Onun öyrətdiyi
məqsədlər təşkil etməlidir. Şanı uca Rəbbimiz, Özünün əzəmət və
ucalıq nişanələrini müşahidə etmək və keçmiş nəsillərin yaxşı və ya
pis hallarından ibrət ala bilmək üçün səfər etməyi tövsiyyə edərək:
“(Ya Rəsulum!) De: “Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki,
(peyğəmbərlərə) yalançı deyənlərin aqibəti necə oldu?”” (əl-Ənam
6/11)

“(Ya Rəsulum!) De: “Yer üzünü gəzib (Allahın) məxluqatı
(ilk əvvəldən) nə cür yaratdığına baxın. Sonra da Allah axirət
həyatını yaradacaqdır. (Birinci yaradılışdan sonra ikinci
yaradılış gələcəkdir). Allah hər şeyə qadirdir!” (əl-Ənkəbut 29/20)
Qurani-Kərim, səmimi niyyətlərlə və gözəl məqsədlərlə səfərə
çıxmağı və səyahət etməyi təşviq edir. Bu məqsədlə səyahət edənləri; tövbə, ibadət, həmd, rüku və səcdə edənlər, əmri bil-məruf nəhyi
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ani-l-münkərdə olanlar ilə birlikdə zikr edərək müjdələmiş və mədh
etmişdir.(ət-Tövbə 9/112) Bu səbəbdəndir ki, Həzrət Ömərdən etibarən
islam aləmində yol kənarlarında qonaq evləri və karvansaraylar inşa
edilmişdir. Məsələn, Qahirədən yola çıxan bir nəfər Bağdada gələnə
qədər yanına nə özü üçün azuqə, nə də heyvanı üçün yem götürmədən
rahat və təhlükəsiz bir şəkildə səyahət edə bilmişdir.
Səyahət, təsəvvüfdə seyri-sülükün kamil hala gələ bilməsi
üçün tətbiq edilən bir metoddur. Bu qayda ilə doğulub böyüdüyü,
aşiq olduğu yerlərdən ayrılan insan, dünyada fani olduğunu hiss
edər. Ziyarət etdiyi yerlərdə onu heç kimin tanımaması nəticəsində
qərib olduğunu hiss etməsi onun mənəviyyatının və şəxsiyyətinin
təkamülünə vəsilə olur. Çünki səyahət etmək, suyun axmaqla pisliklərdən arınması kimi, Saliki (təriqət yolçusunu) dünyaya bağlılıqdan
və mənəvi çirkablardan təmizləyər.
Müsəlmanları, vaqiələrdən ibrət almaları və daha çox mənəvi bir
məqsəd üçün səyahətə təşviq edən islam dini, səfərin (yolçuluğun)
məşəqqətinə qarşılıq olaraq dörd rükətlik fərz namazları iki rükət
qılmaq, yerinə görə oruc tutmağı və Cümə namazını qılmağı insanın
öz ixtiyarına buraxmaq, imkansız vəziyyətə düşənə zəkat ala bilmək
və qurban kəsməmək rüxsəti vermək kimi bəzi asanlıqlar gətirmişdir.
Allah Rəsulu, hicrət, qəza və buna bənzər səbəblərlə bir çox
səfərlər etmişdir. Bu səfərlərində diqqət etdiyi bir sıra mühüm məqamlar vardır ki, bunlar ümməti üçün də tabe olunması gərəkli olan
örnəklərdir.
Həzrət Peyğəmbərimiz, səfərlərinə ümumiyyətlə cümə axşamı
çıxardı. Çümə axşamından başqa günlərdə səfərə çıxdığı çox nadir
hallarda olmuşdur. (Buxari, Cihad 103; Əbu Davud, Cihad 77)
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Əziz Peyğəmbərimizin səfər üçün bu günü seçməsinin şübhəsiz
ki, bir çox hikmətləri vardır. Çünki bu gün, əməllərin Allah təalaya
ərz edildiyi (Tirmizi, Savm, 43) və cənnət qapılarının açıldığı bir gündür.
(Müslim, Birr, 35). Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, səfəri də
Allah rizası üçün etdiyindən, bunun saleh bir əməl olaraq Rəbbinə
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ərz edilməsini istəmişdir. Bir sözlə möminlərin də bu həssaslığa
diqqət etmələri lazımdır.
Səfərə erkən saatlarda çıxmaq, səhərin sərinlik və dincliyindən
istifadə etmək lazımdır. Belə ki, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- “Allahım! Ümmətimin (səhər) erkəndən başladıqları işlərini bərəkətli et” -deyə dua edər, göndərdiyi orduları səhər tezdən
göndərirdi. (Əbu Davud, Cihad, 78)
İşə erkəndən başlamaq, yalnız səfər üçün deyil, elm öyrənmək,
ticarət etmək kimi bütün xeyirxah işlər üçün də çox mühüm bir
düstur və bərəkətdir. Möminlər bu bərəkət mənbəyindən istifadə
etməlidirlər. Səhabədən ticarətlə məşğul olan Sahr bin Vədaa əlĞamidinin, ticarət karvanlarını səhər erkəndən yola çıxardığı üçün
malının artdığı və zəngin olduğu bildirilmişdir. (Timizi, Büyü, 6)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- səfərə çıxarkən heyvanının üstünə rahat şəkildə oturduqdan sonra üç dəfə təkbir gətirər.
“Və O Allah ki, (bütün canlılardan erkək və dişi olmaqla) ciftlər
xəlq etdi, səvar olduğunuz gəmiləri və heyvanları yaratdı. Ona görə
ki, onları minəsiniz, sonra minib oturduğunuz zaman Rəbbinizin
ne’mətini yada salaraq deyəsiniz: “Bunları bizə ram edən Allah
pakdır, müqəddəsdir!” (əz-Zuxruf 43/12-13) ayəsini oxuyar, sonra da
belə dua edərdi:
“Ey Allahım! Biz bu səfərimizdə Səndən yaxşılıq və təqva, bir
də xoşuna gələn əməllərə müvəffəq etməyini diləyirik. Ey Allahım!
Bu səfərimizi asanlaşdır və uzağı yaxın et! Ey Allahım! Səfərdə
köməyim, evdə qalan ailə və uşaqlarımı qoruyan Sənsin. Ey Allahım!
Səfərin çətinliklərindən, kədərləndirici şeylərlə qarşılaşmaqdan və
qayıdanda malımızda, ailə və uşaqlarımızda pis əhval görməkdən
sənə sığınıram.”
Peyğəmbərimiz səfərdən qayıtdığında da eyni sözləri təkrarlayar
və bu cümləni əlavə edərdi:
“Biz səfərdən qayıdan, tövbə edən, qulluq edən və Rəbbimizə
həmd edən insanlarıq.”(Müslim, Hacc, 425; Əbu Davud, Cihad, 72)
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Bu duada Əziz Peyğəmbərimiz, səfərə çıxan hər kəsin hiss edə
biləcəyi müştərək əndişə və təlaşları dilə gətirərək, bunlar üçün Uca
Rəbbimizə necə dua ediləcəyini əməli olaraq göstərmişdir.
Əziz Peyğəmbərimiz səfərə çıxarkən və miniyinə minərkən bu
ayəni də oxuyurdu:
“Gəmiyə minin! Onun (üzüb) getməsi də, dayanması da Allahın
adı ilədir. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!” (Hud
11/41)

Səfərdə olarkən Peyğəmbərimiz, əshabı ilə birlikdə təpələrə çıxdığında “Allahu əkbər” deyirdilər, düzənliyə endiklərində də “sübhanallah” deyə təsbih edirdilər. (Əbu Davud, Cihad,72) Yenə həcc, ümrə
və ya savaşdan qayıdarkən hər yoxuşa və ya yüksək yerə çıxdığında
üç dəfə “Allahu əkbər” deyər, sonra da:
“Allahdan başqa ilah yoxdur, Onun şəriki yoxdur.Mülk Onundur,
həmd Ona aiddir. O, hər şeyə gücü çatandır.Biz səfərdən qayıdan,
tövbə edən, bəndəlik edən və Rəbbimizə həmd edən insanlarıq. Allah
verdiyi sözü yerinə yetirdi, bəndəsinə yardım etdi və o toplumları
məğlubiyyətə uğradıb pərişan etdi.”-buyurdu. (Buxari, Cihad, 158;
Müslim, Həcc,428)

Lakin Allah Rəsulu, səfərdə təkbir gətirib təsbihatla məşğul
olarkən mötədil olmağa çalışır, həddi aşmaz və əshabına da bunu
tövsiyə edərdi. İmkan olanda Allahın əzəmətini və Ona qarşı ehtiramla davranmağı xatırladardı. Bu xüsusda səhabədən Əbu Musa əlƏşari -radiyallahu anh-ın rəvayət etdiyi bu hadisə çox mənalıdır:
“Biz bir səfərdə Peyğəmbərimiz ilə birlikdə idik.Təpələrə
çıxdıqca “Allahu əkbər, Lə iləhə illəllah”deyə yüksək səslə təkbir
gətirirdik. Bundan sonra Əziz Peyğəmbərimiz; “Ey müsəlmanlar!
Özünüzə güc verməyin. Çünki siz burada karı və ya burada olmayan
birini çağırmırsınız. Allah daim sizinlə bərabərdir, eşidir və sizə
sizdən daha yaxındır.” buyurdu.” (Buxari, Cihad, 131; Müslim, Zikr, 44)
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Əziz Peyğəmbərimiz səfərlərində; “Ey yer üzü! Mənim də Rəbbim, sənin də Rəbbin Allahdır. Sənin və səndəkilərin şərrindən, səndə yaradılanların və üstündə gəzib dolaşanların şərindən Allaha
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sığınıram. Aslanın, böyük ilanın, digər ilan və əqrəblərin şərrindən,
burada yaşayanların, doğan və doğulanların şərindən Allaha sığınıram.” (Əbu Davud, Cihad, 75) -deyə dua edərdi. Həmçinin şərlərdən
mühafizə etməsi üçün Allaha dua etməsini tövsiyə edərək:
“Hər kim bir yerdə qonaqlayarsa:
“Yaratdıqlarının şərindən Allahın mükəmməl kəlmələrinə (ayə,
sifət və adlarına) sığınıram deyərsə, qonaqladığı yerdən ayrılana
qədər heç bir şey ona zərər verə bilməz” buyururdu. (Müslim, Zikr,
54-55)

İnsan səfərə təkbaşına çıxmamağa çalışmalıdır. “Əvvəl rəfiq,
summə-t-tariq; Əvvəl yoldaş, sonra səfər” düsturuna əsasən özünə
gözəl bir yol yoldaşı seçməlidir. Pir Məhəmməd Azmi, tək başına
səfərə çıxmağın ağılsızlıq olduğunu və bir çox təhlükələr daşıdığını
belə ifadə edir:
Aqil isən eyləmə tənha səfər
Yalnız getməkdə vardır çox xətər.
Səfərdə təbii çətinliklərlə yanaşı, gözlənilməz hadisələr də
baş verə bilər. Müxtəlif səbəblərlə insanlar yardıma möhtac olar.
Kiminin uşağı xəstə olar, kiminin azəqəsi qurtarar, kiminin heyvanı
xəstələnər, kimisinin də maşını xarab olar və ya buna bənzər başqa
hadisələr baş verə bilər. Çünki “Səfər, Sakardan (cəhənnəmdən) bir
parçadır” (Hətta ərəbcə yazılışlarında belə yalnız bir nöqtə fərqi
vardır.) Bu kimi hallarda müsəlman, mütləq yanındakı insanlara
yardım etməlidir. Bu da səfərdə islamın əmr etdiyi ədəblərdən biridir.
Əbu Səid əl-Xudri -radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
“Allah Rəsulu ilə birlikdə səfərdə ikən dəvənin belində bir adam
gəldi. (Kömək istəmək üçün) sağına, soluna baxmağa başladı. Bunu
görən Allah Rəsulu:
“Yanında artıq minik heyvanı olan olmayana versin, artıq azuqəsi
olan da olmayana versin!”-deyə hər cür maldan saymağa başladı.
Belə ki, biz, heç bir malın artığında heç birimizin haqqı olmadığını
zənn etdik.”(Müslim, Luqata, 18)
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Cabir -radiyallahu anh-dan rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- bir döyüşə çıxacağı zaman:
“Ey mühacirlər və ənsar camaatı! Var-dövləti və qohum-əqrabası
olmayan qardaşlarınız vardır. Hər biriniz onlardan iki və ya üç nəfəri
yanına götürsün” -buyururdu. Əslində bizim də yalnız növbə ilə
minə biləcəyimiz bir dəvəmiz var idi. Mən növbə ilə minmək üçün
iki (və ya üç) nəfər aldım. Mənim də onlar qədər dəvəmə minmək
haqqım var idi. (Əbu Davud, Cihad, 34)
Yenə Cabir -radiyallahu anh-, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-in səfərdə yoldaşlarına kömək etmək üçün arxada qaldığını,
yeriməyə çətinlik çəkən insanları tərkinə mindirdiyini və onlara
dua etdiyini xəbər verir. (Əbu Davud, Cihad, 94) Bir dəsətə ilə hərəkət
edilərkən ən zəif adamın vəziyyəti nəzərə alınıb ona görə hərəkət
edilməlidir. Çünki bir zəncirin güclülüyü ən zəif halqası ilə ölçülür.
Yola çıxmaq mənasına gələn “səfər” kəlməsində açmaq, aşkara
çxarmaq mənaları da vardır. Bu qaydaya uyğun olaraq səfərlər,
insanların xarakter və daxili aləmlərinin aşkara çıxıb başa düşülə
biləcəyi ən mühüm məqamlardır. Belə ki, aşağıdakı hadisə bunun
bariz nümunəsidir:
Bir nəfər Həzrət Ömərin hüzurunda başqa birisini mədh edir.
Həzrət Ömər ona:
-O adamla hər hansı bir ticarətiniz, alış-verişiniz oldumu?-dedi.
-Xeyr.
-Onunla qonşuluq etdinmi?
-Xeyr.
-Bəs bir yerdə səfərə çıxdınızmı?
-Xeyr.
Bundan sonra Həzrət Ömər:
-Onda siz heç tanımadığınız birisindən bəhs edirsiniz, demişdir.
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Xüsusilə çox məşəqqətli və yorucu olan həcc səfərlərində bu
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xüsus daha aydın bir şəkildə nəzərə çarpır. Çox kiçik səbəblərə görə
böyük incikliklər və narazılıqlar meydana çıxa bələr. Bu, insanın
zəifliyindən və daxilindəki xəbisliyə qarşı çıxa bilməmısindən irəli
gəlir. Halbuki belə qüdsi bir səfərdə olduqca nəzakətli və səbirli
olmaq lazımdır.
Səfərdə qarşıya qoyulan məqsəd yerinə yetirildikdən sonra, artıq
vaxt itirmədən dərhal geri qayıtmaq lazımdır. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm- səfərin bir sıra əziyyətləri olduğunu, insanın nizamlı bir şəkildə yeyib-içməyinə və yatmasına mane olduğunu qeyd edərək:
“Səfərə çıxan adam, işini bitirən kimi evinə qayıtmağa tələssin”
-buyurdu. (Buxari. Ümrə, 19; Müslim, İmarə, 179)
Çünki adamın üzərində, başda özü olmaqla ailəsinin və uşaqlarının da haqqı vardır. Bir müsəlman həyatını nizamlayarkən üzərinə
düşən vəzifə və cavabdehliklər arasında tarazlıq yaratmalıdır. Bu isə
hər şeyə, layiq olduğu haqqını verməklə təmin edilə bilər.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, uzun bir müddət ailəsindən ayrı qalan insanın, evinə gecə vaxtı gözlənilmədən gəlməsini də
qadağan etmişdir. (Buxari, Nigah, 130; Müslim, İmarə, 183)
Ənəs bin Malik -radiyallahu anh-ın bildirdiyinə görə Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- şəxsən özü də, səfərdən evinə gecə deyil, quşluq vaxtı və ya axşamüstü qayıdardı. (Müslim, İmarə,180)
Şübhəsiz ki, bu ədəbin bir çox hikməti, fərdi və ailəvi faydaları
vardır. Xüsusilə xəbərləşmək imkanı olmayan vaxtlarda bu xüsusa
diqqət edilməlidir. Çünki evdəkilər, özlərini fiziki və mənəvi cəhətdən
hazırlamaq imkanı əldə edəcək, əyər-əskiklərini tamamlayacaqdır.
Xəbər verilmişsə onsuz da hər hansı bir sürpriz olmayacaq və problem
çıxmayacaq. Əgər xəbər vermək mümkün deyilsə şəxs proqramını
gündüz vaxtı evə çatacaq şəkildə nizamlamalıdır.
Kab bin Malik -radiyallahu anh-dan rəvayət edildiyinə görə
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, hər hansı bir səfərdən
qayıtdığı zaman ilk olaraq məscidə uğrayar və iki rükət namaz
qılardı. (Buxari, Məğazi, 79)
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Belə bir davranışın, bir çox hikmət və faydaları vardır. İlk növbədə bu, səfərimizi sağ-salamat bitirib qayıtmağımızı nəsib etdiyi üçün
Uca Rəbbimizə həmd və şükür etməyin ifadəsidir. Digər tərəfdən
dəstəmaz və namaz insanı hər cür maddi və mənəvi çirkinliklərdən
təmizləyir və bədən həm cismani, həm də mənəvi olaraq dincəlir.
Səfərdən qayıtdığımızda dəxtəmaz alıb məsciddə qılacağımız iki
rükət namaz, bu yorğunluğu çıxarmağa və ailəmizin yanına nəşəli
və gümrah qayıtmağımıza səbəb olur. Həmçinin evə çatmadan bir
az gözləmək fürsəti əldə etməklə biz yox ikən meydana gələn ölüm,
xəstəlik və s. kimi hər hansı bir gözlənilməz hadisələrlə əlaqədar
məlumatları bilməyə və qəfildən xəbərdar olduğu zaman dərindən
təsir edəcək belə şeylərə qarşı ruhən hazırlanmaq imkanı taparıq.
N. Yatmaq ədəbi
Yatma səhərdə, uğrayarsan dərdə
Söylə hər yerdə əlhəmdulillah
Yunus Əmrə

Uca Rəbbimiz, gündüzü daha çox dolanışığın təmini üçün
işləmək, gecəni də yuxu və dincəlmək vaxtı etmişdir. Qurani-Kərim
ayəsində belə buyurulur:
“Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq yaradan, gündüzü
də (ruzi qazanmaqdan ötrü) həyat (iş, fəaliyyət vaxtı) yaradan
Odur.” (əl-Furqan 25/47)
“Yuxunuzu da istirahət etdik. Biz gecəni (hər şeyi bürüyən)
örtük etdik.” (ən-Nəbə 78/9-10)
Gecə (qaranlıq), örtən və gizləyən olduğu üçün libasa bənəzədilmiş və yuxu dincəlmək vasitəsi kimi təqdim edilmişdir. Çünki
yatan adam işləməyi tərk etmək və hərəkətsiz qalmaqla istirahət
edər.
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Doğurdan da gecələr, səhhət və əxlaq baxımından bədii bir li-
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bas, yəni örtüdür. Dünyanın boyuna görə biçilmiş qüdrət və nemət
libasıdır. İzdivac qanunu baxımından da bir səadət libası, abır-həyanı
qoruyan sirr pərdəsi, maddi və mənəvi olaraq gizlənmək istəyənlər
üçün də sığınacaq yeridir. Bu baxımdan gecələr, bir yandan Haqq
aşiqləri üçün vüsal dəmi olduğu halda, digər yandan günahkar və
nəfsinə məğlub olanlar üçün isə böyük bir aldanışdır.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-; “Yuxu ölümün qardaşıdır.”-buyurmuşdur. (Suyuti, II, 162) “Sizi gecələr yuxuya daldıran
(bu minvalla sizi bir növ ölüm halına salıb hiss-həyacandan
məhrum edən), gündüz isə nə etdiyinizi (nə qazandığınızı) bilən
Odur...” (əl-Ənam 6/60) ayəsində də bu həqiqətə işarə etmişdir. Bunun
mənası, təfəkkür-i mövt (ölümü düşünmək) üçün başqalarının
cənazəsində iştirak etməkdən daha çox real bir şəkildə, insanın öz
yuxusunu təfəkkür edərək ölüm həqiqətini idrak etməsidir.
Ona görə müsəlman, gecənin qaranlığında yuxuya gedərkən,
bir daha qayıdışı mümkün olmayan bir gediş ola bilər mülahizəsi
ilə hazır olmalıdır. Əziz Peyğəmbərimiz, ümmətinə yatmağın və
oyanmağın necə olması barədə çox gözəl ədəb qaydaları öyrətmiş və
bunu örnək həyatı ilə göstərmişdir. O, yatmaq istədiyində sağ yanı
üstündə yatar, sağ əlini sağ yanağının altına qoyar, sonra da belə dua
edərdi:
“Allahım! Özümü Sənə təslim etdim, işimi Sənə həvalə etdim,
üzümü Sənə çevirdim (Rizanı) istəyərək və (əzabından) qorxaraq
kürəyimi Sənə dayadım, Sənə sığındım. Sənə qarşı yenə Səndən
başqa sığınacaq yoxdur. Endirdiyin kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərəinandım.” Bir səhabəsinə də belə demişdi:
“Əgər bu duanı edib yatdığın gecə ölsən, imanla ölərsən. Bunlar
yatmazdan əvvəlki son sözlərin olsun.” (Buxari, Dəavat,7)
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in yatağının duruş
forması, meyidin qəbirə qoyuluş istiqamətində idi. Yatmaq üçün
uzandığı zaman başını məscidə tərəf qoyurdu. (Əbu Davud, Ədəb,
97) Yatarkən altına sərdiyi örtük də qəbirə qoyulanların üzərindəki
kəfənə bənzəyirdi. Əsad Ərbili həzrətləri farsca bir beytində Peyğəmbərimizin bu halını belə rəvayət edir:
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“Mərfət nurlarının təcəlla etdiyi yer madam ki, torpaqdır; mənim
bədənim yataqlar üstündə yatmaq arzusunda deyildir.”(Divan, s, 14)
Müsəlman, yatmağının belə ibadət olması şüuru içində bir həyat
yaşamalıdır. Çünki o, hər anının Allahın muraqabə və müşahidəsi
altında olduğunu, Allahın onu hər an gördüyünü, hər etdiyini
bildiyini, hər dediyini eşitdiyini, hətta ürəyindən keçirdiyi hər
şeydən anında xəbərdar olduğunu bilir. Elə bu səbəbdən Allahdan
bir an olsun qafil olmamağa çalışır. Allah təala mömin bəndələrinə
yuxu vasitəsilə bir çox mənəvi ikramlar nəsib edir. Bunlardan biri də
sadiq röyalardır.74
Peyğəmbərimizin tövsiyələrinə uyğun olaraq yatmaq, insanın
yuxusunu belə ibadətə çevirir və onu Allahın amanında saxlayır.
Allahın amanında olan bir insana Allahın izni olmadan heç kim və
heç bir şey zərər verə bilməz. Son dərəcə açıq və aydın ifadələrdən
ibarət olan yuxarıdakı duanın mənasını hər birimiz dərindən
düşünərək, sanki Allaha son dəfə halımızı ərz edirikmiş kimi bir hissə
qapılarıq. Çünki etdiyimiz bir dua son duamız, qıldığımız namaz son
namazımız, tutduğumuz orucumuz və bir sözlə etdiyimiz hər hansı
bir əməl son əməlimiz ola bilər.
Həzrət Peyğəmbərimizin sünnələrindən biri də hər işə sağdan
başlamaqdır. Ümumiyyətlə o, yatarkən də sağ tərəfi üstündə yatmağı
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74.15Yuxuya gedərkən insanın madi aləmlə əlaqəsi ən aşağı səviyyəyə enər. Bədənə həbs edilmiş
ruha aid hisslər güclənir. Bu şəkildə yuxularında qeyb aləmini seyr etmək, bəzi saleh bəndələrə
nəsib olur. Yuxuların üç növü vardır:
Şeytani röyalar: Şeytanın, insanı qorxutmaq, ruhi sıxıntıya salmaq və ya kədərləndirmək üçün
göstərdiyi yuxulardır. Yüksək bir yerdən yıxılmaq və ya insana ağır təsir edən problemlər və
fəlakət səhnələri görmək kimi. Belə yuxuların heç bir əsası yoxdur. Belə bir yuxu görən şəxs,
gördüyünü heç kimə danışmamalı və şeytanın vəsvəsəsindən Allaha sığınmalıdır.
Xarici bir təsirə görə görülən yuxular: İnsanın hal və xəyalına gələn və yuxusunda əks olunan
mənzərələrdir. Məsələn, çox duzlu yemək yeyənin yuxuda doyunca su içməsi və yaxud da zehnini
daha çox məşğul edən bir məsələnin yuxusuna əks etməsi kimi. Bunların da mənası yoxdur
Sadiq yuxular: Belə yuxula tam aydın şəkildə xatırlanırlar. Bunlar, Allah təala tərəfindən ya
müjdə, yaxud da xəbərdarlıq mahiyətindədir. Sadiq yuxular, səriştəsi olan insanlar tərəfindən
yozumlanır, yəni şifrələrin çözülməsinə möhtacdır. Yuxu yozumları da Haqq vergisi və bəzi
qaydalara əsaslanan bir elmdir. Ona görə yuxunu yozanın, mənəvi bir iqtidara sahib olması
lazımdır. Əks halda səhv yozumun təhlükələri ilə qarşılaşıla bilər. Çünki, Peyğəmbərimiz
-səllallahu əleyhi və səlləm- “... Yuxu ilk yozumlayana görə meydana çıxar.”-buyurmuşdur. (İbn
Macə, Təbir, 7) (Bax. Osman Nuri Topbaş, Təsəvvüf, səh. 389-395)
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üstün tutmuşdur. Bundan başqa sağ tərəf üstündə yatmağın sağlamlıq
baxımından da bir çox faydaları vardır. Məlumdur ki, insanın ürəyi və
mədəsi sol tərəfindədir. Hər iki orqanımız da çox mühüm funksiyaya
malik olub, sıxılmaları sağlamlıq baxımından çox zərərlidir. Ona
görə də həkimlər ürək və mədə üstündə yatmamağı tövsiyə edirlər.
Əziz Peyğəmbərimizin, səfər və buna bənzər səbəblərlə mübarək
evindən kənarda olduğu zamanlarda, yatmaq tərzi fərqli olmuşdur.
Belə vaxtlarda sağ tərəfinə uzanıb sağ dirsəyinə dirsəklənərək,
sağ əlinin ayasını sağ yanağının altına qoyaraq yatmışdır. (Müslim,
Məsacid, 313) Bu cür yatmaq şəklinə daha çox baş altına yastığı əvəz
edə biləcək bir şey tapılmadıqda, onu əvəz etsin deyə edilir. Yenə
Peyğəmbərimiz qısa müddət yatmaq istədiyində və xüsusilə zərurət
hallarında gec yatdığına görə sübh namazını qıla bilməmək əndişəsi
ilə belə etmişdir. (Buxari, Dəavat, 5; Müsafirin, 121-122)
Peyğəmbərimizin yatarkən və yuxudan oyanarkən oxuduğu
başqa dualar da vardır: Yatarkən:
“Allahım! Sənin adınla ölür və dirilirəm.”-deyə dua edər,
yuxudan oyandığı zaman da:
“Öldürdükdən sonra bizi dirildən Allaha həmd olsun. Dönüş
yalnız Onadır.”-deyirdi. (Buxari, Dəavat, 8)75
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Allahı zikr etmədən
yatan insanın əskik (yarımçıq) bir iş etdiyini deyirdi. (Əbu Davud,
Ədəb, 25) O, özü də hər gecə yatağına uzandığı zaman İxlas, Fələq və
Nas surələrini oxuyaraq əllərinə üfürər və onları bədəninə sürtərdi.
(Buxari, Fəzailu-l-Quran, 14) şləməkdən əlləri qabar bağlayan qızı
Fatimə ondan xidmətçi bir qız istədiyində qızına, yatağına uzanıb
istirahət edəcəyin zaman; “Otuz üç dəfə Allahu əkbər, otuz üç dəfə
sübhanallah və otuz üç dəfə də əlhəmdulilləh” deməsini tövsiyə etmişdir. Belə etməsinin xidmətçi saxlamaqdan daha xeyirli olacağını
demişdir.(Buxari, Dəavat, 11) Peyğəmbərimiz Həzrət Fatimənin gündəlik işlərdən yorulub yatmaq istəyərkən bu zikrləri etməklə, bir
baxımdan günün yorğunluğunu üstündən atmasını istəmişdir.
75. Allah dostlarından birisi də Peyğəmbərimizin bu duasından ilham alaraq yatarkən “Allahım
məni Səninlə öldür, Səninlə dirilt”-deyə dua etmişdir.
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Yatmazdan əvvəl, yatılacaq yerin gözdən keçirilməsi, hər hansı
bir zərərli şeyin olub-olmadığının yoxlanılması lazımdır. Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm- belə buyurmuşdur:
“Biriniz yatağına uzanacağı zaman paltarının bir ucu ilə
yatağını silkələsin. Çünki yatağından ayrıldıqdan sonra oraya hansı
zərərvericinin girdiyini bilməz. Sonra da belə desin; “Rəbbim! Sənin
adınla yatağıma uzandım, yenə Sənin adınla yatağımdan qalxaram.
Əgər yuxuda canımı alacaqsansa, mənə mərhəmət edib bağışla! Əgər
yaşadacaqsansa yaxşı (xeyirxah) bəndələrini mühafizə etdiyin kimi
məni də pisliklərdən qoru!”(Buxari, Dəavat, 13)
Hər cür şəraiti olan və ya bina evlərində yaşayan insanlar bu
hədisi-şərifdəki tövsiyələrin səbəbini lazım olduğu şəkildə başa
düşməkdə çətinlik çəksələr də, qapı-bacası olmayan səhra və kənd
evlərində yaşayanlar bunun əhəmiyyətini çox yaxşı bilirlər. Lakin bu
ədəb, şəhər həyatında yaşayan insanlar üçün də məqbuldur. Çünki
buralarda da iynə və buna bənzər təhlükəli şeylər ola bilər.
Həmçinin Əziz Peyğəmbərimiz, insanın hasarı (qapısı) olmayan
evdə yatmasını qadağan etmişdir. (Tirmizi, Ədəb, 82)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in qadağan etdyi yatmaq
formaları da vardır. Bunlardan biri üzüstə yatmaqdır. Allah Rəsulunun
xoşuna gəlməyən belə hallardan çəkinmək lazımdır. Tahfə bin Qeys
-radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
“Bir dəfə məsciddə üzüstə yatmışdım. Baxdım ki, bir nəfər ayağı
ilə məni itələyir və:
“Bu, Allahın qəzəbinə səbəb olan yatmaq tərzidir.” -deyir. Bir
də gördüm ki, həmin adam Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləmdir!” (Əbu Davud, Ədəb, 94)
Belə yatmaq şəkli Allah Rəsulunun xoşuna gəlməməklə yanaşı,
insanın sağlamlığına da zərərlidir. Mədə və ürək kimi orqanların
sıxılmasına səbəb olur. Eyni zamanda ədəbə yarşmayan bir hərəkətdir.
Nəticə etibarilə Peyğəmbərimizin qadağan etdiyi belə yatmaq
tərzindən uzaq durmaq bizlər üçün ən münasib və doğru yoldur.
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Abdullah bin Yezid -radiyallahu anh-, Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-i məsciddə bir ayağını digər ayğının üstünə aşırmış
və arxası üstə yatarkən gördüyünü rəvayət etmişdir. (Buxari, Salat, 85)
Başqa səhih bir rəvayətdə isə; “Uzanıb yatdığın zaman ayaqlarını
bir-birinin üstünə qoyma!” -buyurulur. (Müslim, Libas 73) Bu hədislər
arasında ziddiyyət yoxdur. İkinci hədis, övrət yerinin tamamilə və
ya bir qismi açılacaq şəkildə, arxası üstə ayağı ayaq üstünə qoymağı
qadağan etmişdir. Əvvəlki hədisdə isə şəxsən Allah Rəsulunun
davranış tərzini göstərən hədis isə açıq-saçıq yatmaqdan uzaq bir
yatmaq qaydasını göstərir.
Peyğəmbərimiz gecə yarısı oyandığı zaman, ehtiyacı varsa
ayqyoluna gedər, əllərini və üzünü yuyar, sonra təkrar yatardı. (Əbu
Davud, Ədəb, 105)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, gündüz və gecə həyatını nizamlı bir şəkildə tənzim edərdi. Ümumi bir qayda olaraq işa
namazından əvvəl yatmaz, işadan sonra da söhbət və danışmağa
yer verməzdi. (Buxari, Məvaqit, 23) İbn Məsud -radiyallahu anh-;
“Rəsulullah bizə işa namazından sonra gecə söhbətini qadağan edərdi.
-deyir. (İbn Macə, Salat,12) Bu, tövsiyə mahiyətində bir qadağadır.
Lakin buna tabe olaraq işa namazından sonra tez yata bilmək; radio,
televiziya kimi mənasız şeylərdən qurtularaq gecəni layiqincə dəyərləndirmək, xüsusilə təhəccüdə qalxa bilmək baxımından çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sunnənin ehyasına müsəlmanlar bu
gün daha çox möhtacdırlar.”76
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yatmağına gəlincə,
şübhə yoxdur ki, onun yatmağı bizim kimi deyildir. Bəlkə ona yuxu
demək belə çətindir. Çünki onun həyatının heç bir anında qafillik
olmamışdır. İmam Büsiri belə deyir:
76. Əziz Peyğəmbərimizin bu sünnəsinin insana verdiyi faydalardan bir qismini mütəxəssislər
belə izah edirlər: “Epifiz bezi, sagıladığı melatoninden dolayı ruhi hallarımız ilə əlaqədar bəzi
davranışlara aid mərkəz mahiyətindədir. Melatonin; cinsi həyatın normallaşmasına təsir edir,
infeksiyalara qarşı orqanizmi qoruyur, yuxu verir və ruh halını düzəldir. Melatoninin ən yüksək
olduğu saatı yaxalaya bilmək üçün saat doqquzda yatıb gecə saat 3-də qalxmaq lazımdır. Bu
vaxtda uyanık olub işıq alındığı zaman melatonin salınması davam edər.”(Dr.Arslan Mayda,
səh.37)
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Röyada vəhy aldığın inkar eyləmə sakın
Qəlbi uyumaz onun uyusa da gözləri
Yuxuda olarkən yatan və fəaliyyətdən kəsilən yalnız orqanizmdir.
Bu baxımdan Peyğəmbərimizin zahirən gözü yatsa da qəlbi, yəni
ruh, şüur və idrakı daim Allahın zikri ilə oyanıqdır. (Buxari, Mənaqib,
24)77 Çünki zikrin feyz və bərəkətindən yüksək dərəcədə istifadə
edə bilmək üçün onun yuxuda da kəsilmədən davam etməsi lazımdır.
Bununla əlaqədar ariflərdən biri belə deyir:
“Səhər edilən zikrin bərəkətinin axşama, axşam edilən zikrin
bərəkətinin də səhərə çata bilməsi üçün yuxuda belə zikrə davam
etmək lazımdır. Haqq aşiqi insanlar bu şəkildə böyük faydalar əldə
edib ilahi kəşflərə və kamilliyə nail ola bilirlər.”
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yatmaq vaxtı, ümumilikdə işa namazından sonra və sübh namazından əvvəlki zamandır.
Peyğəmbərimiz, imkan varsa zöhr namazından sonra bir saata qədər
yatardı. Buna “qaylulə”deyilir. Əziz Peyğəmbərimiz bununla əlqədar
olaraq:
“Gündüzün orucuna obaşdan yeməyi ilə, gecənin ibadətinə
də günorta yuxusu ilə kömək edin!” (Hakim, I, 588)-buyurmuş və bu
yuxunun daha çox gecə ibadətinə kömək edəcəyini ifadə etmişdir.78
Günəşin doğuşundan təxminən 45 dəqiqə keçənə qədər olan
müddətdə yatmaq müsbət qarşılanmamışdır. Ən yaxşısı erkən yatıb,
erkən qalxmaqdır. Sübh namazını qıldıqdan sonra təsbih, zikr, Quran
oxumalı və ya elmlə məşğul olmalı sonra isə işə başamaq lazımdır.
Əsr namazı ilə axşam namazının arasında yatmaq isə uyğun deyildir.
Hər kəs bu vaxtda yatmağın zərərini şəxsən təcrübədən keçirmişlər.
Həmin vaxtda yatıb qalxan insan sərsəm kimi olur və özünə gəl77 Muhəmməd Əsəd Ərbili həzrətləri; “Könül səni görmək üçün bədənə möhtac deyildir. Hər
nə qədər gecələr göz yuxuya getsə də, qəlbin gözü açıqdır.”-deyir. (Divan, səh.21)
.
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məkdə çətinlik çəkir.79 Sübh namazının vaxtında olduğu kimi, əsr
namazından sonra da zikr və təfəkkürlə dəyərləndirilməlidir.80
O. Oturmaq ədəbi
“Ey iman gətirənlər! Sizə: “Məclislərdə
(mö’min qardaşlarınıza) yer verin!”
- deyildiyi zaman (onlara) yer verin
ki, Allah da sizə (Cənnətdə) geniş yer
versin”
əl-Mücadələ 58/11

Həyatın hər sahəsini ən gözəl şəkildə nizamlayan islam dini,
oturuş tərzi ilə əlaədar da bir sıra ədəb qaydaları tətbiq etmişdir. Bir
müsəlmanın harda gəldi oturmayacağını, hər hərəkətinin bir qaydaya
bağlı olduğunu bildirmişdir.
Müxtəlif oturuş şəkilləri vardır. Diz çökərək, bardaş quraraq,
çömələrək, dizlərini bükərək, əllərini arxaya tərəf dayayaraq oturmaq
kimi. Bunlardan hansının harada və hansı şəkildə münasib olduğunu
bizə göstərən, şübhəsiz ki, Həzrət Peyğəmbərimizdir:
1. Həzrət Peyğəmbərin oturuş şəkilləri
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in normal oturuş tərzi,
diz üstə oturmaq idi. (Müslim, İman, 1,5; Buxari, İman 37) Lakin bunun
xaricində də otruş şəkilləri vardır.
79. Yenə mütəxəssislərin rəyinə görə saat 22.00-da təzyiq və ürək döyüntüsü aşağı düşür. Saat
04.00-dan sonra isə təzyiq və ürək döyüntüləri yüksəlməyə başlayar və 15.00-18.00 arasında
ən yüksək səviyyəyə çatır. Bir sözlə təzyiq və ürək döyüntüsünün yüksək olduğu, hüceyrələrin
ən yüksək səviyyədə metabolize olduğu əsr namazı vaxtlarında yatmamalıdır. Həmçinin bu
vaxtlarda yatmaq yüksək təzyiqə və ürəkdə narahatlığa səbəb ola bilər. İslam alimlərinin əsr
namazı vaxtında yatmamağı tövsiyə etməmələrinin hikmətlərindən bir də budur. (Mayda, səh.
38-39)
80. Təsəvvüf əhli sünnəyə tabe olaraq, zikr üçün ümumiyyətlə sübh və əsr vaxtlarını seçmişlər
və bu anların bərəkətindən faydalanmışdılar.
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Bunlardan biri bardaş quraraq otumasıdır. Cabir bin Səmurə
-radiyallahu anhumə-, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in,
sübh namazını qıldıqdan sonra günəş tam yüksələnə qədər bardaş
quraraq oturduğunu xəbər verir. (Əbu Davud, Ədəb 26)
Bardaş quraraq oturmaq, Həzrət Peyğəmbərimizin xoşuna gələn
və çox vaxt oturduğu oturuş tərzi idi. Çünki bu cür oturuş insanı
rahatladan, insanın övrət yerinin açılmasının qarşısını alan və ədəb
qaydalarına uyğun bir oturuş tərzidir. Allah Rəsulu, yalnız məsciddə
deyil, başqa məclislərdə də çox vaxt belə otururdu. Səhabənin də
Peyğəmbərimizin bu oturuş tərzinə uyğun davrandıqlarını və onun
kimi oturmağa üstünlük verdiklərini görürük.
Başqa bir oturuş şəkli “qurfusa” və ya “ihtiba” deyilən oturuş
şəklidir. İbn Ömər -radiyallahu anhumə-; “Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-i Kəbənin həyətində əlləri ilə dizlərini tutaraq belə
oturarkən gördüm.”-demiş və dizlərini qarnına dayayıb qolları ilə
dizlərini tutaraq, yanları üstündə oturmuşdu. (Buxari, İstizan, 34)
Qaylə binti Mahrəm də; “(Müsəlman olmaq üçün gəldiyimdə)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i dizlərini qarnına dayamış və
dizlərini əlləri ilə tutub yanları üstündə oturmuş vəziyyətdə gördüm.
Onun belə xüşu içində və mütəvazi bir vəziyyətdə oturduğunu
görüncə, heybətindən irkildim.”-deyir.(Əbu Davud, Ədəb, 22) Bu tərz,
Əziz Peyğəmbərimizin çox vaxt etdiyi, hətta Qazi İyaza görə bardaş
quraraq oturmaqdan daha çox etdiyi oturuş tərzidir. Təsəttürün tam
yerində olması və övrət yerinin açılma ehtimalının olmaması üçün
bu cür oturuşa üstünlük verilir. Səhabə də çox vaxt belə otururdu.
Cəmiyyətimizdə bu cür oturuş tərzinin geniş yayılması, hər halda
belə bir sünnənin tətbiq edilməsindən irəli gəlir.
Yalnız Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, Cümə günü
imam xütbə oxuyarkən bu şəkildə oturub xütbə dinləməyi qadağan
etmişdir. (Əbu Davud, Salat, 228) Çünki bu cür oturuş tərzi mürgüləməyə
səbəb ola bilər və insanın xütbəni dinləməsinə mane olar. Ən pis
ehtimal isə abdəstin pozulmasına səbəb ola bilər.
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dur. “İhtifaz” və ya “İka” kəlmələri ilə ifadə edilən bu tərzi, daha
çox yemək yeyərkən istifadə etmişdir. Ənəs bin Malik -radiyallahu
anh-:
“Mən Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i çömələrək oturmuş halda xurma yeyərkən gördüm.”-demişdir. (Müslim, Əşribə, 148149)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in müşahidə edilən başqa
bir oturuş şəkli də hovuz və ya quyunun kənarına oturub ayaqlarını
aşağıya doğru sallamasıdır. Əbu Musa əl-Əşari -radiyallahu anh-ın
rəvayət etdiyi bir hadisədə Allah Rəsulu, bir sıra əshabı ilə birlikdə
Əris quyusunun kənarına oturaraq ayaqlarını quyuya sallamışdır.
(Buxari, Əshabu-n-Nəbi, 5)

2. Həzrət Peyğəmbərin
bəyənmədiyi oturuş şəkilləri
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in bəyənmədiyi və
xoş qarşılamadığı oturuş tərzləri də vardır. Məsələn, tək əlini arxa
tərəfə uzadıb əlinin ayasına söykənərək və bədənini də ona tərəf
uzadarq oturmaq Peyğəmbərimiz tərəfindən xoş qarşılanmamışdır.
İki əlini arxaya qoyub yaslanaraq oturmaq da eyni şəkildə xoş
görülməyən oturuş tərzlərindən biridir. Çünki bu oturuş, insanlara
qarşı təkəbbürlənən və özlərini hər kəsdən üstün tutanların oturuş
tərzi kimi dəyərləndirilmişdir. Şərid bin Süveyd -radiyallahu anhbelə rəvayət edir:
“Bir gün sol əlimi arxaya uzadıb əlimin ayasına söykənərək oturarkən, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- yanıma gəldi və:
“-Allahın qəzəbinə uğrayanlar kimi oturursan?” buyurdu. (Əbu
Davud, Ədəb, 24)

Burada mühüm olan məqam, islam kimi ən böyük nemətə sahib
olan müsəlmanların, bu nemətdən məhrum qalmış və Allahın qəzəbinə
düçar olmuş qeyri-müslimlərə, oturuşlarında belə bənzəməmələridir.
Əgər belə bir oturuş, yeriş, yatış və buna bənzər davranışlar qeyri-
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müslimlərin davranışıdırsa, yəni bu davranışlar edildiyində onlar
yada düşürsə və onların əhvalı zehinlərdə canlanırsa, bunlardan uzaq
durmaq müsəlmanların vəzifəsidir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, hansı tərzdə olursa olsun, münasib (xoş) görülməyən yerlərə oturmağı qadağan etmişdir.
Bunlardan biri, küçələrə və yol kənarlarına oturmaqdır. Peyğəmbərimiz əshabına:
“-Yollarda oturmaqdan uzaq durun!” -buyurmuşdur. Onlar:
-Biz buna məcburuq. Məsələlərimizi orada danışırıq, dediklərində
isə Allah Rəsulu :
“-Oturacaqsınızsa, onda yolun haqqını verin!” -buyurdu.
-Yolun haqqı nədir ey Allahın Rəsulu? -dediklərində isə:
“-Harama baxmamaq, gəlib gedənləri incitməmək, salam almaq, mərufu əmr edib münkərdən nəhy etməkdir.(Yaxşılığı əmr edib,
pislikdən çəkindirməkdir.)” -buyurdu. (Buxari, Məzalim, 22; Müslim,
Libas, 114)

Başqa rəvayətlərdə də Peyğəmbərimiz, “yol soruşana yol göstərmək, imdad istəyənə kömək etmək” kimi bir neçə haqqa da işarə
etmişdir.
İnsanların gəlib-getdiyi yerlərdə oturub mənasız söhbətlər etmək,
insanları seyr etmək və rahat keçmələrinə mane olmaq nalayiq bir
hərəkətdir. Lakin zərurətdən oturulduğunda Peyğəmbərimizin işarə
etdiyi xüsuslara diqqət edilməlidir. Küçələrdə oturmağın bu qəbahətini bilən müsəlmanlar, o zamandan bəri məscid həyətində otumağı
özlərinə adət etmişlər.
3. Məclislərdə və insanların olduğu
yerlərdə oturmaq
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- məclislərdə oturmaqla
əlaqədar çox gözəl əsaslar qoymuşdur. O, “Sizdən biriniz başqa
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bir adamı oturduğu yerdən qaldırıb yerinə özü otumasın. Lakin
aralanaraq halqanı genişlədin.”-buyurmuşdur. (Buxari, Cümə, 20)
Başqa bir hədisi-şərifində də oturduğu yerdən qalxan adamın geri
qayıtdığında, əvvəlki oturduğu yerə oturmağa hər kəsdən daha çox
oturmaq haqqı olduğunu ifadə etmişdir. (Müslim, Salam, 31) Belə bir
nəbəvi tərbiyə alan səhabə, Peyğəmbərimizin hüzuruna getdiyi
zaman, tapdıqları boş yerdə otururdular.(Əbu Davud, Ədəb, 14)
Əshabın bu gözəl adəti, bizlər üçün də nümunə götürüləcək
davranışlardan biridir. Çünki bir cəmiyyətdə sonradan gələn
birisinin başa və ya qabağa keçmək istəməsi, bir sıra narazılıq və
küskünlüklərə, hətta düşmənliklərə səbəb ola bilər. Məclisə sonradan
gələn bir adam üçün oturacaq yer yoxdursa, halqanı genişlətmək və
səfləri sıxlaşdıraraq ona yer vermək lazımdır. Bu cür davranmaq
məclisin ədəbindəndir. Qurani-Kərimdə bu barədə belə buyurulur:
“Ey iman gətirənlər! Sizə: “Məclislərdə (mö’min qardaşlarınıza) yer verin!” - deyildiyi zaman (onlara) yer verin ki, Allah
da sizə (Cənnətdə) geniş yer versin.”(əl-Mücadələ 58/11)
Bütün bu prinsiplər, insanlar arasında bu cür səbəblərdən
meydana çıxa biləcək ixtilafların qarşısını ala bilmək, cəmiyyətdə
nizam-intizam yaratmaq və onları müəyyən ədəblərə riayət etməyə
alışdırmaq üçün qoyulmuşdur. Cəmiyyətimizdə bütün bu ədəb qaydalarına həssaslıqla yanaşılır. Bir çox məclisdə, yaşca kiçik olanlar
qəlbdən, savabına inanaraq və ehtiram göstərərək yerlərini alimlərə
və böyüklərə verirlər. Bu davranışlar, Peyğəmbərimizin sünnəsinin
müsəlman millətimizin gündəlik həyatına nə qədər təsir etdiyinin bir
təzahürüdür.
Məclislərdə riayət edilməsi gərəkli olan ədəblərdən biri də icazə
almadan iki nəfərin arasında oturmamaqdır. Çünki bu haqda Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“Özləri icazə vermədikcə, iki nəfərin arasında oturmaq başqa bir
adama halal olmaz” -buyurmuşdur. (Əbu Davud, Ədəb, 21)
Yanaşı oturan iki nəfəri bir-birindən ayıraraq aralarına girmək,
yaxud onların çiyinlərindən aşaraq irəli keçmək, ədəbə yaraşan bir
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hərəkət deyildir. Çünki hər iki halda da insanlara əziyyət verilir.
Çünki həmin insanarın xüsusi söhbəti və ya başqalarının eşitməsini
istəmədiyi bir sözü ola bilər. Belə bir şəraitin yaranmaması üçün
məsciddə səflərə düzülmüş camaat, xüsusilə qabaq səfləri doldurmalı
və aralarına başqa admların girə bilməyəcəyi qədər sıx oturmaları
lazımdır. Ənəs bin Malik -radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
“Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gün xütbə oxuyarkən
bir nəfər gəldi, insanların çiyinlərinin üstündən aşaraq qabağa keçdi
və Peyğəmbərimizin yaxınlığında oturdu. Əziz Peyğəmbərimiz namazı bitirdikdən sonra adama:
“-Ey filankəs səni bizimlə bir yerdə Cümə namazı qılmaqdan
uzaqlaşdıran nədir?” -dedi. Həmin adam:
-Ya Rəsulallah! Bu gördüyün yerə otura bilmək üçün belə etdim,
dedi. Allah Rəsulu:
“-Amma səni insanların çiyinlərinə basarkən və onlara əziyyət
verərkən gördüm. (Bunu bil ki,) bir müsəlmana əziyyət verən, mənə
də əziyyət vermiş olar.” -buyurdu. (Heysəmi, II,179)
Bu adam namazı Peyğəmbərimizin görə biləcəyi bir yerdə
qıldığı halda Peyğəmbərimizin ona “Cüməni niyə qılmadın?”-deyə soruşması, etdiyi bu hərəkətin səhv olduğunu qəti şəkildə bildirmək üçündür. Yoxsa bu hərəkət, səhv olmasına baxmayaraq fiqh
baxımından namazın qəbul olmasına mane deyildir.
Söhbət və ya vəz dinləmək, yaxud dərs öyrənmək üçün təşkil
edilmiş bir halqanın tən ortasına oturmaq da ədəbə yaraşmayan bir
hərəkətdir. Çünki Hüzeyfə -radiyallahu anh-dan rəvayət edildiyinə
görə, Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, halqa halındakı bir
toplumun ortasına oturan bir adamın səhv bir davranışda olduğunu
bildirmişdir. (Əbu Davud, Ədəb, 14)
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Peyğəmbərimizin qəti şəkildə qadağan etdiyi bu iki hərəkət, iki
cəhətdən xoş görülmür. Birincisi, qabağa keçə bilmək üçün oturanları
narahat edib aralarından və ya çiyinlərinin üstündən keçmək onsuz
da qadağan edilmişdir. İkincisi isə halqanın ortasına keçib oturan
adam məclisdəkilərin bir-birinin üzünü görməsinə mane olur ki, bu
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da oradakı insanlara əziyyət vermək deməkdir. Bu hərəkətin nalayiq
bir davranış olmasının başqa bir səbəbi isə bu cür hərəkət edən
insanın kamilləşməmiş ruh halına sahib olması və qeyri-ciddi insan
olmasından irəli gəlir.
Dinimizə görə nalayiq şeylərin danışıldığı yerlərə müsəlmanların
getməsi qadağan edilmişdir. Allah təala belə buyurur:
“Allah Kitabda (Quranda) sizə nazil etmişdir (bildirmişdir)
ki, Allahın ayələrini inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu
eşitdiyiniz zaman müşriklər başqa bir söhbətə girişməyənə qədər
onlarla bir yerdə əyləşməyin! Çünki o vaxt siz də onların tayı
olarsınız.” (ən-Nisa 4/140)
Ayeyi-kəriməyə görə Allah təalanın ayələrinin inkar edilməsi
və Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ilə lağ-lağı edilməsi
kimi halların olduğu məclislərdə iştirak edilməsi iman baxımından
olduqca təhlükəlidir.
Lakin həyat şərtlərinin tələbinə görə insan bəzən mənasız (boşboş) şeylərin danışıldığı məclislərdə də təsadüfən iştirak edə bilər.
Ehtiyatlı davranmasına baxmayaraq belə məclislərdə iştirak edən bir
müsəlman üçün mərhəmət Peyğəmbərimiz, məğfirət (bağışlanma)
qapısı açaraq:
“Hər kim mənasız söhbətlərin çox olduğu bir yerdə oturarsa,
oradan qalxmadan öncə bu duanı oxuyarsa , etmiş olduğu günahlarından arınar:
Allahım! Səni həmdinlə təsbih edir, Səndən başqa ilah olmadığına
şəhadət gətirirəm. Səndən bağışlanmağımı istəyir və Sənə tövbə edirəm ” -buyurmuşdur. (Tirmizi, Dəavat, 39)
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Ö. Dəvət edilən yerə getmək ədəbi
“Biriniz yeməyə dəvət edildiyi
zaman getsin; əgər oruc tutmuşsa
yemək sahibinə dua etsin, oruclu
deyilsə yesin.”
Müslim, Nigah, 106.

İslam dini, möminləri bir-birinə qardaş etmiş (əl-Hucurat 49/10)
və onların arasındakı qardaşlıq əlaqələrini gücləndirəcək vəsilələrə
böyük əhəmiyyət vermişdir. Bunlardan biri də bir möminin digər
mömin qardaşının dəvətini qəbul etməsidir. Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-:
“Bir müsəlmanın digər müsəlman üzərində beş haqqı vardır.Salamını almaq, dəvətində iştirak etmək, cənazəsini dəfn etmək, xəstələndiyində ziyarətinə getmək, asqırıb “əlhəmdulillah” dediyində
“yərhəmukəllah” deyərək dua etmək.”(İbn Macə, Cənaiz,1) -buyuraraq
bunu müsəlmanın başlıca vəzifələrindən biri saymışdır. Yenə o:
“Çağırıldığınız zaman dəvəti qəbul edin” (Müslim, Nigah, 99) buyurmuş, özü də dəvət edilən yerə gedərək bunu həyatında ən gözəl
şəkildə göstərmişdir.
Bədr savaşında iştirak edən səhabələrdən İtban bin Malik -radiyallahu anh-, qəbiləsi olan Səlimoğullarına imamlıq edirdi. Yağış
yağanda evi ilə məscid arasındakı vadini keçmək çox çətin olduğundan Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in yanına gələrək:
-Ey Allahın Rəsulu! Gözlərim yaxşı görmür. Onlarla mənim
aramdakı vadinin dərəsi yağış yağanda daşır və oranı keçmək çox
çətinləşir. Ona görə evimə təşrif buyurub evimin bir yerində namaz
qılın! Çünki həmin yeri namazgah etmək istəyirəm, deyərək Peyğəmbərimizi dəvət edir. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
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“-İnşallah bu tələbini yerinə yetirərəm” -deyə cavab verir. İtban
sözünə belə davam edir; Sabahısı günü, quşluq vaxtında Əbu Bəkrlə
birlikdə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- mənim yanıma
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gəldi. İçəri girmək üçün icazə istədilər və buyurun dedim. İçər girdi
və hələ oturmadan:
“-Evinin harasında namaz qılmağımı istəyirsən?” -buyurdu. Namaz qılmasını istədiyim yeri göstərdim, təkbir gətirib orada namaza
durdu. Biz də arxasında səf bağladıq (cərgəyə durduq). İki rükət
namaz qıldırdı, sonra salam verdi və biz də salam verdik. Namazı
bitirdikdən sonra onun üçün hazırlanmış yeməyi ikram etdik. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in bizdə olduğunu eşidən məhəllə
camaatının kişilərindən bir dəstə gəldi. Evə xeyli adam toplandı.
(Müslim, Məsacid,263; Buxari, Salat, 45-46)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, səhabəsinin bu dəvətini
qəbul etmiş və sabahısı gün günəşin doğmasından bir qədər sonra
İtbanın evinə getmişdir. Namazdan sonra “hazirə” deyilən un və
xırda-xırda doğranmış ətdən hazırlanan yemək ikram edilmiş, Peyğəmbərimiz də ev sahibinin ikramını qəbul edib bundan yemişdir.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in əshabının dəvətlərini
qəbul etməsinə dair digər bir hadisə də Xəndək qazılarkən baş vermişdir. Allah Rəsulunun çəkdiyi aclığı müşahidə edən Cabir -radiyallahu anh-, tez bir çarə tapmaq istəmiş və icazə alaraq evinə getmişdir. Özü hadisəni belə rəvayət edir:
Evə çatıb xanımıma:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-i dözülə bilməyəcək
vəziyyətdə gördüm, yeməyə bir şey varmı?- deyə soruşdum. Xanımım:
-Biraz arpa və bir oxlaq var, dedi. Oxlağı kəsdim, arpanı da
üyütdüm. Əti qazana qoyduq. Çörək bişib, qazan da daşların üstündə
qaynadığı vaxt Peyğəmbərimizin yanına gəldim.
-Ey Allahın Rəsulu! Bir az yeməyim var, bir-iki nəfərlə birlikdə
bizə gedək, dedim. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-:
“-Nə qədər yemək var?” -deyə soruşdu. Mən də olanı dedim.
Sonra:
“-Həm çox, həm də gözəl. Xanımına denən mən gələnə qədər
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qazanı odun üstündən götürməsin, çorəyi də təndirdən çıxarmasın!”
-buyurdu. Sonra əshaba:
“Qalxın!”-dedi. Mühacirlər və ənsar hamısı bir yerdə ayağa
qalxdılar. Mən təlaş içində xanımımın yanına gəlib:
-Vay, bu nə işdir düşdük! Peyğəmbərimiz, yanında mühacirlər
və ənsarla birlikdə gəlir, dedim. O:
-Sənə nə qədər yeməyimiz olduğunu soruşdumu? dedi. Mən:
-Bəli, dedim.
-Təlaşlanma, o səndən daha yaxşı bilir, dedi.
Bir müddətdən sonra gəldiklərində, Rəsulullah -səllallahu əleyhi
və səlləm- səhabələrə:
“-Bir-birinizi sıxışdırmadan girin!”-buyurdu. Peyğəmbərimiz
çörəyi qoparır, üzərinə ət qoyur və hər dəfəsində qazanın və təndirin
ağzını örtür, oradan aldığını əshabına verirdi. Sonra yenə eynisini
təkrarlayırdı. Oradakıların hamısı doyana qədər, çörəyi qoparıb üstünə ət qoymağa davam etdi. Axırda xeyli yemək artıq qaldı. Allah
Rəsulu xanımıma:
“-Bunu ye, bunu da qonşularına ikram et, çünki aclıq insanları
pərişan etdi!”-buyurdu. (Buxari, Məğazi, 29; Vaqidi, II, 452)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in qəbul etdiyi bu dəvətdə
bir neçə nəfərlik yeməklə Allahın izni ilə min nəfər doymuş, hətta
onlardan artıq qalanı da qonşulara ikram edilmişdir.
Peyğəmbərimizin dəvəti qəbul etməsinə dair başqa bir misal da
belədir; Ənəs bin Malik rəvayət edir; “Bir gün Rəsulullah -səllallahu
əleyhi və səlləm-” bizə əsr namazını qıldırdı. Namazdan çıxanda
yanına Bəni Səlimədən bir nəfər yaxınlaşıb:
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-Ey Allahın Rəsulu! Biz, bir dəvə kəsmək istəyirik və sizin
də dəvəni kəsərkən orada iştirak etməyinizi arzu edirik, dedi.
Peyğəmbərimiz “Olar!”-deyib bu dəvəti qəbul etdi. Biz də onunla
getdik. Gedib çatanda hələ dəvənin kəsilmədiyini gördük. Sonra
dəvəni kəsib doğradılar və bir qədərini bişirdilər. Günəş batmadan
həmin ətdən yedik. (Müslim, Məsəcid, 196)
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Əxlaq və təvazökarlığı dillərə dastan olan Peyğəmbərimiz,
əshabından kasıb kölələrin də dəvətini qəbul edər və onların könlünü
alırdı. Həzrət Ənəsin rəvayət etdiyinə görə, nənəsi Müleykə,
hazırladığı bir yeməyə Rəsulullahı dəvət etdi. Peyğəmbərimiz dəvəti
qəbul edərək yeməkdən yedi. Sonra; “Qalxın sizə namaz qıldırım!”buyurdu. Ənəs deyir ki, “Mən uzun vaxtdan bəri istifadə etdiyi üçün
qaralmış həsirimizi gətirdim və üstünə su səpdim. Peyğəmbərimiz
üstündə namaza durdu. Mən və yetim81 arxasında səf düzəltdik, nənəm də bizim arxamızda dayandı. Rəsulullah bizə iki rükət namaz
(nafilə namaz) qıldırıb sonra getdi.” (Buxari, Salat, 20)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, bənzərsiz təvazökarlığın
parladığı bu səmimi sözləri ilə və dəvətləri qəbul etməklə möminlərin
mehriban şəkildə dolanmasının əhəmiyyətini vurğulamışdır. Bu fani
dünyada ən dəyərli və Allah nəzdində ən məqbul olan iş, insanlarla
mehriban davranmaq və xoş münasibətlər quraraq dostluq əlaqələri
yaratmaqdan ibarət olmalıdır.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- müsəlman qadınlara,
qonşunun ikram etdiyi şey nə qədər adi olsa da, onu dəyərsiz görməmələrini tövsiyə etmişdir. Çünki müsəlman təvazökar bir insandır;
Ona nə ikram ediləcəyini nəzərə almadan dəvəti qəbul edər, özündən
razı olmağın, başqasını isə özündən aşağı görməyin islama zidd bir
davranış olduğunu bilər və bundan uzaq durar.
İctimai münasibətlərin inkişaf etməsində, insanların bir-birləriylə
qaynayıb-qarışmasında dəvətin və dəvət edilən yerə getməyin əhəmiyyəti çox böyükdür. Varlı, alim və cəmiyyətdə mühüm yeri olan
bir adam, kasıbın dəvətini qəbul etməklə həm onu sevindirir, həm də
təkəbbürlü nəfsini məğlub edərək Allah rizasını qazanmış olur.
1.Toy dəvətlərində iştirakı
Müxtəlif səbəblərlə müsəlmanların bir yerə toplanıb qaynayıbqarışmasını arzu edən əziz Peyğəmbərimiz, “vəlimə” deyilən toy
81. Hədisdə özündən “yetim” deyə bəhs edilən şəxs, Hüseyin bin Abdullahın babası Dümeyrə
-radiyallahu anh-dır.
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yeməklərinə başqa bir əhəmiyyət vermiş və belə buyurmuşdur:
“Biriniz toy yeməyinə dəvət edildiyi zaman mütləq getsin!”
(Buxari, Nikah, 71)

“Biriniz (toy) yeməyinə dəvət edildiyi zaman getsin; əgər orucludursa yemək sahibinə dua etsin, oruclu deyilsə yesin” (Müslim,
Nikah, 106)

Toy dəvətlərinə gedilməsini tövsiyə edən Peeyğəmbərimiz, heç
bir üzrü olmadığı halda bu dəvətdə iştirak etməyən şəxslərin “Allaha
və Rəsuluna qarşı çıxdıqlarını”-göstərir. (Buxari, Nikah, 72) Onun bu
barədəki həssaslığını bilən və etdiyi hər işi eynilə etməyə çalışan
Abdullah bin Ömər, toy yeməklərinə və digər dəvətlərə oruclu
olduğu zamanlarda belə getmişdir. (Buxari, Nikah 74)
Dörd məzhəb imamı toya dəvətdə iştirakın vacib olduğunu qeyd
etmişlər. Bunun xaricindəki dəvətlərdə məsələ belə deyildir. Ona
görə də bir adam oruclu olsa belə dəvət edilən yerə gedir; kəffarə
orucu kimi fərz və ya vacib bir oruc tutursa onu pozmaz və dəvət
edənə dua edər. Tutduğu oruc nafilədirsə orucunu pozub-pozmamaq
öz şəxsi işidir.
Toy dəvətinə bu qədər əhəmiyyət verilməsinin bəzi hikmətləri vardır: Toylar qaynayıb-qarışmağın və toy sahiblərinin ən xoşbəxt olduğu anlardır. Belə vaxtlarda insan, bütün dostlarını və sevdiklərini yanında görmək istəyir. Həmçinin toydan məqsəd, nikahın
elan olunmasıdır. Çünki nikahda ən başlıca məqsəd onu insanlara
çatdırmaqdır. Dəvət edilənlər nə qədər çox olarsa, bu məqsəd daha
çox yayılmış olar.
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Mümkün olduğu qədər dəvət edilməyən yerə getməmək və
ya biz dəvət edilmişiksə, yanımızda dəvətsiz birini aparmamaq da
ədəbdəndir. Əziz Peyğəmbərimiz bu xüsusda; “Dəvətsiz olaraq
bir süfrədə oturan şəxs, həmin məclisə orğu kimi girər və talançı
kimi çıxar” xəbərdarlığını etmişdir.(Əbu Davud, Ətimə, 1) Əgər bir nəfəri aparmaq məcburiyyətində qalanırsa belə, olan təqdirdə dəvət
sahibindən icazə almaq lazımdır. Mövzu ilə əlaqədar olan bu hadisə
olduqca ibrətlidir:
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Əbu Şuayb əl-Ənsari bir gün Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm-i ziyarət etməyə gedir. Mübarək üzünün biraz solduğunu
görür və xeyli vaxtdır yemək yemədiyini başa düşür. Qəssablıq edən
oğlunun yanına gedərək, Allahın Rəslunu yeməyə dəvət edəcəyini
və bu səbəbdən beş nəfərlik yemək hazırlanmasını deyir. Yemək
hazırlandıqdan sonra Peyğəmbərimizi dəvət edir. Gələrkən yolda bir
nəfər dalına düşür. Qapıya gəlincə Rəsulullah -səllallahu əleyhi və
səlləm- ev sahibinə:
“-Bu bizim dalımıza düşüb gəldi. İstəyirsənsə girməyinə icazə
verərsən, istəmirsənsə qayıdıb getsin” -dedi. Ev sahibi:
Bəli, ona icazə verirəm ya Rəsulallah!-deyərək qarşılıq verir.
(Buxari, Büyü, 21)

Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in dalına düşüb gələn
şəxsi, özünün gətirmədiyini ev sahiblərinə deməsi, həm dəvət edənləri çətin vəziyyətə düşməkdən qurtarmış, həm də dəvətsiz qonağın
rahat şəkildə orada iştirak etməsinə imkan yaratmışdır. Həmçinin
Peyğəmbərimiz belə davranışı ilə buna bənzər hadisələrlə qarşılaşıldıqda necə davranmağın yolunu bizə göstərmişdir.
2. Gedilməsi münasib olmayan dəvətlər.
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, münasib olan dəvətləri
qəbul edir, əgər dəvət edilən yerdə Allah təalanın rizasına zidd hər
hansı bir şey varsa getməzdi. Ənəs -radiyallahu anh-, Rəsulullah
-səllallahu əleyhi və səlləm-in bahalı qabların istifadə edildiyi təkəbbürlü insanların süfrəsində yemək yemədiyini xəbər verir. (Buxari,
Ətimə, 8)

Peyğəmbərimiz vəfat edənə qədər təkəbbürlü və zorba insanların
özlərini başqa insanlardan üstün tutmasının əlaməti olaraq təşkil
etdikləri məclislərdə əsla iştirak etməmiş və yemək yeməmişdir. Bu
cür dəbdəbəli süfrələr o dövrün təkəbbürlü və özündənrazı insanlarına
məxsus idi. Peyğəmbərimiz xüsusilə təkəbbürlü insanları və kafirləri
təqlid etməkdən uzaq durur, əshabının da bu cür davranışlardan uzaq
durmasını istəyirdi.
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Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-, cəmiyyətdə varlı ilə
kasıb arasındakı uçurumun aradan qaldırılması və hər kəsə eyni
imkanların yaradılması üçün əlindən gələni etmişdir. Cəmiyyətdə
belə bir nizamın yaranmasına xidmət edən amillərə üstünlük vermiş və
zərərli olanlarına qarşı son dərəcə etiraz etmişdir. Belə məsələlərdən
biri də varlıların dəvət edilb kasıbların çağırılmamasıdır. Bu haqda
belə buyurur:
“Yeməklərin ən şər olanı (ən pisi), varlıların dəvət edilib kasıbların çağırılmadığı toy yeməkləridir” (Buxari, Nikah 72)
Bir sözlə dəvət edilən yerə getmək mühüm bir sünnə və ictimai
bir ibadətdir. Möminlər digər islami ədəbdə olduğu kimi bunda da
həssaslıq göstərmişlər. Bununla yanaşı Allah Rəsulunun arzusuna
uyğun olmayan tərzdə təşkil edilən dəvətlərdə iştirak etmək doğru
davranış deyildir. Çünki müsəlmanın hədəfi etdiyi hər işdə Allahın
rizasını qazanmağa çalışmaqdır.
P. Ziyarət ədəbi
“Qohumluq və dostluq münasibətlərini kəsməyənlər və bir-birlərini ziyarət edənlər mənim həqiqi sevgimə layiqdirlər”
İbn Hənbəl, V, 229

Bir adamı görməyə, halını soruşmağa, könlünü almağa getmək
müsəlman olmaqdan və islam qardaşlığından irəli gəlir. Allah təala
bütün müsəlmanları qardaş elan etmiş və onların bir-birlərini sevib
əzizləməsini, bir-birlərinə kömək etmələrini əmr etmişdir. İnsanlar
arasında sevginin yaranmasına kömək edən ən mühüm səbəblərdən
biri də ziyarətlərdir. Bu baxımdan islam, ziyarətə böyük əhəmiyyət
vermişdir.

498
N

Ziyarət; xəstəlik, doğum, bayram, vəfat kimi müxtəlif səbəblərlə
yerinə yetirilə bilər. Hər hansı bir səbəb olmadan nəzakət üçün edilən
ziyarətlər də vardır. Müsəlmanlar ziyarət vasitəsilə bir-birlərinin
sıxıntılarını, problemlərini və ehtiyaclarını öyrənərək yardımlaşmaq

Adabi Muaşərət

fürsəti əldə edirlər. Eyni zamanda bir-birlərinin dünya görüşü, düşüncə
və təcrübələrindən istifadə edərək, bir çox məsələni öz aralarında
müzakirə edərək qərar vermək imkanı əldə edirlər. Cəmiyyətdə yalnız
olmadıqlarını hiss edir, gələcəyə ümid və etibarla baxırlar. Sevincli
və kədərli anlarında ətraflarında gördükləri qardaşları, onlara xoş
təsir edir. Ona görə də qonşu və yaxınları ziyarət etməyin bir çox
faydaları vardır. Allah Rəsulu, bu hikmətinə görə əshabını mütəmadi
olaraq ziyarət edirdi. Onun belə ziyarətlərindən birini Qeys bin Sad
-radiyallahu anh- belə rəvayət edir:
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- bir gün bizi ziyarətə
gəlmişdi.
“-əs-Səlamu aleykum və rahmətullah” -dedi. Atam, Peyğəmbərimizin eşitməyəcəyi asta bir səslə salamını aldı. Atam:
-Dayan, tələsmə! Bizə daha çox salam versin, dedi. Peyğəmbərimiz yenə:
“-əs-Səlamu aleykum və rahmətullah” -dedi. Atam salamı bu
dəfə də asta səslə aldı. Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- üçüncü dəfə:
“-əs-Səlamu aleykum və rahmətullah” -dedi. Sonra qayıdıb gedərkən atam tez dalınca qaçaraq:
-Ey Allahın Rəsulu! Mən verdiyin salamı eşidirdim, lakin bizə
daha çox salam verəsən deyə alçaq (zəif) səslə salamını aldım, dedi.
Peyğəmbərimiz atamla birlikdə geri qayıtdı.
Atam, Rəsulullah üçün su hazırlanmasını əmr etdi. Peyğəmbərimiz
qüsl aldı və zəfəran ilə boyanmış bir dəsmala büründü. Sonra da
əllərini qaldıraraq:
“-Allahım! Sad bin Ubadənin ailəsinə rəhmət və bərəkət ehsan
eylə!”-deyə dua etdi. Daha sonra isə ikram etdiyimiz yeməkdən
biraz yedi. Qayıtmaq istəyəndə atam, belində məxmər örtük olan bir
ulaq gətirdi və mənə:
-Qeys! Rəsulullaha yoldaşlıq et!-dedi. Mən də Peyğəmbərimiz
ilə bir yerdə yola çıxdım. Əziz Peyğəmbərimiz:
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“-Gəl sən də min!” -dedi. Mən çəkindim və bir dəfə:
“-Ya min, ya da (yorulmamaq üçün) geri qayıt!”-dedi. Mən də
geri qayıtdım.”(Əbu Davud, Ədəb, 127-128)
Başqa bir hədisdə də Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-in
ənsardan bir ailəni ziyarət etdiyi, evlərində yemək yediyi, namaz qıldığı və onlara dua etdiyi xəbər verilmişdir. (Buxari, Ədəb, 65)
Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm- ümmətinə də xəstə və
din qardaşlarını ziyarət etmələrini əmr edirdi. Bir hədisi-şərifində
belə buyurmuşdur:
“Kim Allah rizası üçün bir xəstəni və ya bir müsəlman qardaşını
ziyarət edərsə, bir münadi (mələk) ona belə səslənər; “Nə gözəl və
nə xoş bir əməl işlədin. Bunu etməklə sənin getməyinin əcri də gözəl
oldu və cənnətdə özünə bir yer hazırladın!”(Tirmizi, Birr, 64)
Ziyarətlər, hər hansı bir mənfəət üçün deyil, Allah rizası üçün
edilməlidir. Allah təala, saf niyyətlə ziyarət edənləri sevdiyini
bildirmişdir. Bir qüdsi hədisdə belə buyurulur:
“Mənim rizam üçün bir-birlərini sevənlərə, mənim rizam üçün
çoxlu infaq edənlərə, bir-birlərini sevməkdə səmimi davranan
sadiqlərə, qohum və dost münasibətlərini kəsməyənlərə və ya birbirlərini ziyarət edənlərə sevgim haqqdır.” (İbn Hənbəl, V, 229)
Allah və Rəsulunun tövsiyə etdiyi və xüsusilə vurğuladığı ziyarətləşmənin növlərini, Üsveyi-Həsənə (ən gözəl nümunə olan)
Peyğəmbərimizin həyatından misallarla bu şəkildə izah etmək
mümkündür.
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Rəbbimizin bizə lütf etdiyi Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və
səlləm-in örnək olacaq hal, əxlaq və davranışlarından (gücümüz
nisbətində) bir zərrə bəhs etməklə; onun pak, zərif çiçəklər və müşk
qoxuyan güllərlə bəzədilmiş gülüstanından bir dəstə gül təqdim
etməyin həzzi, sevinci və şükrü içindəyik.
Allah təala; “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq
(bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur.”(əl-Mülk 67/2)
-buyurmuş və həyatdan məqsədin, bu qısa ömrü Yaradanın rizasını
qazanmaq üçün gözəl əməllərlə bəzəyərək imtahanı qazanmaq
olduğuna diqqət yetirmişdir. Başqa bir ayeyi-kərimdə isə; “Allah
yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır” (əlHucurat 49/13) -buyuraraq insanlar arasında “üstün olmağın dəyərini”
göstərmiş, ona çatmaq üçün lazım olan hədəfi möminlərə təbliğ
etmişdir.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-in həyatı boyunca bizə
nümunə olaraq dilindən düşməyən “Allahım! Həyat yalnız axirət
həyatıdır” (Buxari, Riqaq, 1) duasında ifadə edildiyi kimi möminlər
üçün həqiqi və əbədi həyat, axirət həyatıdır. Bu həqiqəti gözləri
önündə canlandıran insan, dünya-axirət tarazlığını çox dəqiq qurmalı,
hər şeyə layiq olduğu nisbətdə qiymət verməli və etdiyi hər vəzifəni
ibadət vəcdi içində yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Son məqsəd isə
qəlbin mərifətullaha çatıb Rəbbi ilə aram tapmasıdır. Çünki dünya
pərdələrinin aradan qalxdığı, axirət aləminin açıldığı zaman ən
böyük peşmanlıq Haqqın özünə dair elmdən və ixlasdan məhrum
etdiyi insana aid olacaqdır. Çünki Allahı tanıya bilməmək və qəlbin
Ondan məhrum qalması ən böyük peşmanlıqdır.
Bizə bağışlanan ömür, qum saatı kimi hər gün biraz da axıb gedir.
Həyat yalnız sirəti-müstəqimdə, yəni doğru yolda yaşamağa kifayət
edəcək qədər qısadır və bitdikdən sonra geri qaytarlması mümkün
deyildir. Belə ki, Allah təala “Zamana and olsun ki!”(əl-Əsr 103/1)
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buyuraraq vaxtlarını diqqətli istifadə etmək xüsusunda bəndələrini
irşad və xəbərdar edir. Belə bir zərbi-məsəl vardır: “Dünya qısa
bir andır, onu ibadət və iataətlə nurlandır.”-deyilmişdir. Hər şeyi
tamamilə və ya qismən geri qaytarmaq mümkündür; zamanı isə
əsla!.. Bu enişli-yoxuşlu həyat yolunda salamat yürüyə bilmək, fani
ömrü saleh əməllərlə feyzləndirib təqvaya və mərifətullaha çata
bilmək; doğru olanı, yaxşını və gözəli ən qısa zamanda əldə edə
bilmək üçün bir haqq rəhbərinin əlimizdən tutmasına ehtiyac vardır.
Ona görə də qarışqaları əmirsiz, arıları ana arısız buraxmayan Allah
təala, bəşəriyyəti də peyğəmbərsiz buraxmamışdır.
Könül aləmimizi ən ülvi məqsəd olan məhəbbət və mərifətiilahiyə ilə cücərdib Allah təalaya təzim və təslimiyyət içində kamil
bir bəndəlik edə bilmək, üsveyi-həsənə olan Peyğəmbərimizin nurlu
yolunu getməklə mümkündür. Əziz Peyğəmbərimizin qoyduğu
qaydalara nə qədər tabe ola bilsək, axirətimiz bir o qədər xoşbəxt,
feyzli və nurani olacaqdır. Axirət səadətimizin kamilliyi bu bağlılığın
keyfiyyəti, doğruluğu və səmimiyyəti nisbətində baş verəcəkdir.
Bu baxımdan ilk olaraq etməli olacağımız şey, üsveyi-həsənə
olan Peyğəmbərimizin sünnəsini öyrənmək, qəlbi həyatımıza və həyat
tərzimizə tətbiq etməkdən ibarət olmalıdır. Peyğəmbər -səllallahu
əleyhi və səlləm-i tanımağın iman ilə doğurdan da bağlılığı vardır.
Allah Rəsuluna qəlbən uzaq qalan insanın məhəbbəti zəif olduğu kimi,
imanı da zəifləyər. Bunun əksinə olaraq könlü həmin məhəbbətlə
dolu olan insanın imanı da həmin nisbətdə zənginləşər. Çünki
Peyğəmbərimizin bütün hal və davranışları kamal səviyyəsindədir.
Bir mömin bunları tanıyıb yaşaya bildiyi və onunla həmhal olduğu
ölçüdə kamilliyə doğru gedə bilər. Allah təala bu həqiqətə işarə
edərək belə buyurur; “Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılar və
buna görə onu inkar edirlər?” (əl-Muminun 23/69) Əgər onu həqiqi
mənada tanıya bilsəydilər əsla inkar etməzdilər.

502
N

Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm-; əzəmətli səma xəritəsində, yalnız bir nöqtə kimi görünən dünyanı şərəfləndirən, ən nadir
ilahi bir nurdur. Yer üzü onun təşrifi ilə feyz və bərəkətlənmiş, onun
hidayət işığı zühur etdiyi səhradan bütün zaman və məkana, oradan

Son söz

da meracı ilə səmavat (göylər) aləminə bir nur qığılcımı halında təcəlla etmişdir. Bu uca Peyğəmbər, Allah təalanın bəşəriyyətə və bütün aləmlərə lütf və ərmağan etdiyi bir nuri-rəbbanidir. Bəşəriyyət,
Adəm -əlehissalam-dan etibarən əsrlərdən bəri gözləyən, yanmağa
hazır bir qəndil kimi onun zühurunu həsrətlə gözlədi və gözlənən
nurun zühuru ilə Allah təalanın rəhməti bu aləmə yayıldı. Səhərlər və
axşamlar başqa bir ahəngə büründü. Hisslər, söhbətlər, həzzlər başqa
bir mənaya büründü; hər şey başqa bir məna və lətafət qazandı.
Peyğəmbər -səllallahu əleyhi və səlləm- ilə vəhy, risalət və nübbüvvət sona çatmışdır. O, kamillyin ən yüksək zirvəsidir. Allah təala onunla ismarcını göndərmiş və “Bu gün dininizi sizin üçün
kamil etdim,”(əl-Maidə 5/3) buyurmuşdur. Bir sözlə ən kamil dini
Peyğəmbərimiz bütün dünyanı əhatə edə biləcək tərzdə təbliğ etdi.
O, yalnız bir millətin, bir zümrənin və ya bir nəslin Peyğəmbəri deyil,
qəlbi hidayət nuruna açılmış hər insan üçün ən gözəl nümunədir.
Allah təala Peyğəmbərimizə xitabən belə buyurur:
“(Ya Rəsulum!) Biz səni (təkcə öz qövmünə deyil) bütün
insanlara (mö’minlərə Cənnətlə) müjdə verdən, (kafirləri isə
Cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik.”
(Səbə 34/28)

Digər peyğəmbərlərə gəlincə, onların hamısı aləmşümulluqdan
daha çox müəyyən bir qövmə xitab etmişdirlər. Ona görə də onlara
edilən xitablarda qövmlərinin adları zikr edilir. (əl-Əraf 7/59; 65, 73,
85, 145) Rəsulullah -səllallahu əleyhi və səlləm-ə edilən xitablar isə
bütün bəşəriyyətə səslənir. Bu ayələrdən bəziləri belədir:
“(Ya Rəsulum!) De: «Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki) göylərin və
yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O
dirildir və öldürür. Buna görə də Allah, eləcə də Onun Allaha
və Allahın sözlərinə (ayələrinə, nazil etdiyi kitablara) inanan və
ümmi peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabe olun
ki, doğru yolu tapa biləsiniz!”(əl-Əraf 7/158)
“Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (bütün insanlara və cinlərə)
ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik.”(əl-Ənbiya 21/107)
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Ona görə bütün insanların Əziz Peyğəmbərimizin həyatını
tanımağa və örnək şəxsiyyətinə tabe olaraq ona layiq ümmət olmağa
ehtiyacı vardır. Allah təalanın, adına and içdiyi bu mübarək həyatı
idrak edib həyatımıza tətbiq edə bilməyin ən qısa yolu isə, oxuyub
öyrənməklə yanaşı onun həqiqi varisi olan Rəbbani alim və ariflərin
hallarını (həyatlarını) nümunə götürmək, onlara yaxın olmaq və
onların həyatında Allah Rəsulu -səllallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsini canlı olaraq tamaşa etməklə mümkündür. Bunu Allah təala
bizə:
“Tövbə edib Mənə tərəf dönənlərin (islamı qəbul edənlərin)
yolunu tut.” (Loğman 31/15) ayəsi ilə əmr edir. Çünki tarixdə yaşanmış
gözəl nümunələr insanlara xeyirxahlığı, doğruluğu, təmiz inancı,
əxlaq və ədəbi qazandırmaq barəsində ən təsirli təlim və tərbiyə
vasitəsidir.
Biz də özümüzdən əvvəlki örnək şəxsiyyətlərin izi ilə gedədək
gələcək nəsillərə gözəl bir nümunə olmaq məcburiyyətindəyik.
Əshabi-kiram və onların yolunu ən gözəl şəkildə təqib edən böyük
şəxsiyyətlər, Əziz Peyğəmbərimizə tabe olaraq necə bizə nümunə
oldularsa, eyni şəkildə biz də sonrakı nəsillərə nümunə olaraq ilahi
müjdələrə nail olmalıyıq. Çünki Allah təala:
“(İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (bu işdə başqalarından) irəli
düşən mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə, Allah onlardan, onlar
da Allahdan razıdırlar. (Allah) onlar üçün əbədi qalacaqları,
(ağacları) altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu,
böyük qurtuluşdur (uğurdur)!”-buyurur.(ət-Tövbə 9/100) Əgər
biz örnək bir müsəlman olmasaq, vəzifəmizə biganə münasibətin
bədbəxtliyi içində böyük bir vəbala girmiş olarıq.
“Ey bütün afət və bəlalara şəfa verən! Ey qiyamət günü Ərəsət
meydanına asi və günahkar olaraq gələn bütün bəndələrin sığınacağı!”
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“Göy üzündəki aydan dənizlərin dibindəki balığa qədər insanlar,
cinlər, mələklər və bütün məxluqat şübhəsiz sənin dərgahının yolunu
axtararlar”

Son söz

“Sənin nübüvvət tacının kölgəsi bu aləmə düşüncə, bütün dünya
sultanları o əzəmət qarşısında bir kölgə kimi qaldılar”
“Ey nur dəryası! Səni mədh edərkən nə qədər qüsur və xəta
etdimsə hamısını bağışlayaraq xəstə qəlbimi ehya et və mənə lütfünlə
təcəlla eylə.”
“Bizdə səni tam mənası ilə öyə biləcək sözə macal yoxdur! Çünki
sənin kamal vəsflərini haqqı ilə yalnız Allah təala bilir.”
“Bir sözlə ey vəfa iqliminin Sultanı! Sənə canım da fəda olsun,
mən də fəda olum!”
“Allahım! Peğəmbərin Məhəmməd -səllallahu əleyhi və səlləmin Səndən istədiyi xeyirləri biz də istəyirik. Peğəmbərin Məhəmməd
-səllallahu əleyhi və səlləm-in sığındığı şərlərdən biz də Sənə
sığınırıq. Yalnız Səndən kömək gözlənir. İnsanı dünya və axirətdə
muradına çardıracaq yalnız Sənsən.” (Tirmizi, Dəavat, 89)
“Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə Öz tərəfindən bir
mərhəmət bəxş et, çünki Sən, həqiqətən, (bəndələrinə mərhəmət,
nemət) bəxş edənsən!”(Ali-İmran 3/8)
“«Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş (din)
qardaşlarımızı bağışla.”(əl-Həşr 59/10)
“Ey Rəbbim! Haqq-hesab çəkilən gün (qiyamət günü) məni,
ata-anamı və mö’minləri bağışla!»” (İbrahim 14/41)
“«Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər
ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!” (əl-Bəqərə 2/201)
“Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: «Rəbbinizə inanın!» - deyə
imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib Sənə iman
gətirdik. Ey Rəbbimiz! İndi günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç (böyük günahlarımızı bağışla, kiçik günahlarımızın üstünü ört) və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir
yerdə al! Ey Rəbbimiz! Öz peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd
etdiklərini ver və qiyamət günündə bizi rüsvay etmə! Əlbəttə,
Sən Öz vədinə xilaf çıxmazsan!»” (Ali-İmran 3/193-194)
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“Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizi ağır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan
şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əfv edib bağışla, bizə rəhm et!
Sən bizim ixtiyar sahibimizsən (Mövlamızsan). Kafirlərə qələbə
çalmaqda bizə kömək et!” (əl-Bəqərə 2/286)
Amin!...
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