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ÖN SÖZ

“Onların qəlblərində mərəz vardır” (əl-Bəqərə, 10).

Bismillahir Rahmənir Rəhim,
Şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah, İslamdan qeyri Din, 

Hz. Muhəmməddən sonra peyğəmbər yoxdur. Rəbbimə sonsuz 
həmd-sənalar, Rəsuluna, onun mübarək əhli-beytinə, əshabına, 
arxasınca gedənlərə saysız salavat və salamlar olsun!

“Beşikdən Behiştə” kitabının növbəti 5-ci cildində də möv-
zumuz mənəvi mərəzlərdir. Allahın lütfü və izni ilə başa düş-
düyümüz və bacardığımız qədər qəlbin qaranlıq qatlarına işıq 
tutmağa çalışmışıq. Nur mənbəyimiz ancaq Quran və Sünnədir. 
Çünki başqası, sadəcə olaraq, yoxdur. Zülməti görməyən ya-
xud görmək istəməyən kimsəyə heç bir nurun, aydınlığın, Allah 
diləməzsə, fayda verməyəcəyinin fərqindəyik. Faydalanmaq 
üçün insanın öz içinə girmək əzmi olsun gərək. Girsə görəcək ki, 
dərd də oradadır, dərman da. Xəstə də odur, həkim də.

“Yerdə tam yəqinliklə inananlar üçün əlamətlər vardır. Sizin 
özünüzdə də. Məgər görmürsünüz?” (əz-Zariyat, 20-21)

Adəm oğlu “mən-mən” deyən məxluqdur. Olmayan fəzilətləri 
özündə “görsə” də, olan nöqsanlara çox zaman kordur. Odur 
ki, Kitabda, mərəzlərə daha çox diqqət yetirilir, müalicədən o 
qədər də bəhs olunmur. Əvəzində isə hər qəlb xəstəliyi ilə bağlı 
bölmənin sonunda xəstənin özünə ünvanlaya biləcəyi suallar ve-
rilir. Təbii ki, bunlar şərtidir. Fəqət ən təcrübəli təbib də xəstəni 
müayinə etmədən, sorğu-suala tutmadan müalicəyə başlamaz.

Qəlb xəstəsi sağalmaq istəyirsə öz həkimi olmalı, ilk növbədə 
özünü hesaba çəkməlidir. Zərrəcə şübhəmiz yoxdur ki, istər cis-
mani, istər də mənəvi mərəzlərlə bağlı şəfa mexanizmini şəfanın 
Sahibi insanın özündə yerləşdirmişdir. Adəm oğlunun, sadəcə, 
bu mexanizmi işə salması, yəni cəhddə bulunması yetər.



5

“Bizə xatir cəhd edənləri Öz yollarımıza hidayət edərik” (əl-
Ənkəbut, 69).

Biz, Rəbbimizdən yardım və uğur diləyərək kitabın maraq-
la oxunması üçün, əlbəttə, səy göstərmişik. Lakin əsas məsələ 
onun maraqlı deyil, faydalı olmasıdır. Fayda və xeyir isə bizim 
əlimizdə deyildir.

“Xeyir yalnız Sənin əlindədir. Sən, əlbəttə, hər şeyə 
qadirsən” (Ali-İmran, 26).

“Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə möhta-
cam!” (əl-Qəsəs, 24)

Allahım! Biz Sənin rizanı umaraq, Sənə güvənərək bu kitabı 
hazırladıq. Bizi də, oxuyucularımızı da bağışla və Sənin Kitabına 
sarılanlardan eylə!

Ey insan, dərdini bil, xəstə sənsən, həkim sənsən.
Haqqını, həddini bil, məhkum sənsən, hakim sənsən.

Dost üçün getmə uzaq, sənə səndən yaxındı O
Düşmən də içindədir, ilk özünə qənim sənsən.

Ərşin, ərzin qula qarşı qərəzi-qəsdimi var?
Zülmü bətnində ara, məzlum sənsən, zalim sənsən.

Səndə şeytan və mələk, şirk və iman üz-üzədir
İblis sən, məlakə sən, müşrik sənsən, müslim sənsən.

Cənnətlər, cəhənnəmlər səndən ötrü xəlq olunub
Cahan seçmək yeridir, rəhmət sənsən, rəcim sənsən.

Sirri aləmlərin Adəmdə deyil, kimdədi bəs?
Ey insan, nəfsini bil, cahil sənsən, alim sənsən.

Nəfsini bilsə bəşər, Rəbbini bilməzmi olur?
Rəbbini bilsən əgər, biləcəksən heç kim sənsən.
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Bismillahir Rahmənir Rahim

1. HƏSƏD

“Və həsəd etdiyi zaman paxılın şərindən (sübhün 
Rəbbinə sığınıram)” (əl-Fələq, 5).

Həsəd, paxıllıq başqasının imkan, fəzilət və uğurlarının 
varlığına üzülüb yoxluğunu istəməkdir və haramdır. Əgər 
üzüntü var, istək yoxdursa haram sayılmaz, amma mərəz 
olaraq qalır.

Həsəd şərdir, onun Allahın Kitabında məhz bu cür qiy-
mətləndirildiyini görməkdəyik. 

“De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının 
şərindən; Zülmətə büründüyü zaman gecənin şərindən; 
Düyünlərə üfürən (ovsun oxuyan) qadınların şərindən; Və 
həsəd etdiyi zaman paxılın şərindən!” (əl-Fələq)

Allah Təala həsədçinin, paxılın şərini cadugərlərin, 
zülmətlərin şəri ilə bir sırada qoyur. Çünki hər üçünün 
içindəki təhlükə gizlidir və təhlükənin yönəldiyi kimsələr 
üçün bəlli olmaz. Bu qara və qaranlıq qüvvələrdən qorun-
maq üçün, həqiqətən, sübhün və aydınlığın Rəbbinə sığın-
maqdan başqa çarə yoxdur.

Şər, bütövlükdə, şeytani, yəni atəşlik əməlləri ifadə edir. 
Quranın son surəsində insanlar üçün şərin əsas gizli mən-
bəyi açıqca vurğulanmaqdadır: 

“De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; İnsanların 
Sahibinə; İnsanların gerçək İlahına! Vəsvəsə verənin, 
(Allahın ismi zikr olunanda) qaçıb gizlənənin şərindən” 
(ən-Nas, 1-4).

Şübhəsiz ki, “Vəsvəsə verən” Şeytandan başqası deyil, 
şərin başında o durur və həsəd, cadu, zülmət onun əsas və 
gizli silahlarından, tələlərindəndir. Zatən ilk həsədçi, onun 
özüdür. Allah Təala Adəmi (aleyhissalam) yaradıb mələkləri 
ona səcdə etdirəndə bunu çəkə bilmədi və vəsvəsə verərək 
ilk insanın cənnətdən çıxarılmasına nail oldu. 
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“Ey Adəm oğulları! Şeytan sizi fitnəyə düşürməsin. 
Necə ki, əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək 
üçün libaslarını soyunduraraq cənnətdən qovdurdu. 
Şübhəsiz ki, şeytan və qəbiləsi onları görə bilməyəcəyiniz 
yerdən sizi görür. Həqiqətən, Biz iman gətirməyənləri 
şeytanların ovliyası etdik” (əl-Əraf, 27).

İBRƏT Rəvayət edirlər ki, bir gün Şeytan eşşək taci-
ri qiyafəsində üç yüklü eşşəyi ilə birgə bazara gedərkən 
Hz.İsa (əleyhissalam) onu tanıyıb hara getdiyini soruşur. 
Şeytan tanındığını görərək bazarda işi olduğunu deyir və 
aralarında belə bir söhbət keçir.

– Neyləyəcəksən bazarda?
– Bu eşşəkləri yükləri ilə bərabər satacağam.
– Eşşəkləri yükləriylə kim alar? Eşşəyi ayrı, yükü ayrı 

satmaq daha uyğun deyilmi?
– Xeyr, eşşəklərimin yükləri də özləri kimi qiymətlidir. 

Eşşəyi alan yükünü də almaq istər.
– Ey şeytan, sən bu eşşəklərə nə yüklədin ki, ikisini 

birdən satcağını düşünürsən?
– Birinci eşşəyə həsəd, ikinciyə təkəbbür, üçüncüyə zülm 

yüklənib.
– Kim alar sənin həsəd, kibr, zülm yüklənmiş eşşəklərini?
– Qulaq as, müştərilərimi sənə bildirim: Birinci eşşəyi və 

yükünü alimlərə, azacıq elmi olanlara satacağam. Çünki 
ən çox həsəd edən onlardır. İkinci eşşəyi və yükünü cahil 
zənginlərə satacağam. Malı çox, elmi az olanlar təkəbbürlü 
olurlar. Üçüncü eşşəyin müştəriləri isə hakimiyyət 
sahibləridi. Onlar zülmsüz dura bilməzlər. Bu eşşək də on-
larındır.

Hz.İsa (əleyhissalam) bunları eşidəndə əllərini açıb Rəb binə 
niyazda bulunur: “Ey Rəbbim! Bu eşşək tacirinə müş təri ol-
maq istəyənləri Özün qoru, həsəd, kibr, zülm eşşək lərinə 
möhtac eləmə!”
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Ey insan, içindəki qibtəmidi, həsədmidi?
Qəlb adı verdiyin can, qibləmidi, cəsədmidi?

Doymayan, doysa dəxi doyurmayan acdır paxıl
O qarın adlı vücud mədəmidi, məbədmidi?

Şeytanın çaldığına oynamayan çoxmu bu gün
Məluna züy tutanlar mütrübmüdü, mürtədmidi?

Müsibət vasitə və məqsədin səhv düşməsidir
Dünyan, Adəm balası, vasitəmi, məqsədmidi?

Ey qul, namərdə uyub nankora qulluq eləmə
Nəfsindən qeyri biri nankormudu, namərdmidi?

Həsəd mömini şeytanın dostu etmək gücündə olan bir 
şərdir. Həsəd edilən kimsə Allaha sığınmaqla bu şərdən 
qurtula bilsə də, həsəd edən haqqında bunu demək çətindir. 
Çünki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Aman, həsəddən uzaq olun! Çünki atəş odunu yandırıb 
kül etdiyi kimi, həsəd də həsənatları yeyib yox edər.”

Həsənatlar, sahibini Cənnətə götürən xeyir əməllərdir. 
Bunlar olmayanda insan onu cəhənnəmə götürən şər 
əməlləriylə baş-başa qalır. Bu var ki, həsədin bir qəlbdə 
mövcudluğu bir çox yaxşılıqları məhv etdiyi kimi, onun 
yoxluğu da bir çox pisliklərin üstündən xətt çəkir.

HƏDİS Ənəs ibn Malik (radiyallahu ənh) rəvayət etmiş-
dir: “Bir gün Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) hüzu-
runda oturmuşdum. Buyurdu ki: “Bu anda Cənnətlik bir 
kimsə içəri girir.”

Ənsardan ayaqqabıları sol əlində asılmış, saqqalından 
su damcılayan biri gəldi. Yeni dəstəmaz almışdı. Ertəsi 
gün yenə eyni şəxs içəri girdi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) yenə belə buyurdu. Üç gün bu hal təkrarlandı. 
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Abdullah ibn Əmr (radiyallahu ənh) o kimsənin əməlinin nə 
olduğunu öyrənmək istədi. Yanına gedib: “Atamla savaş-
dım, üç gecə sizdə gecələmək istəyirəm” dedi.

Ənsar razı oldu. Abdullah ibn Əmr üç gecə onun əməlinə 
diqqət yetirdi. Yatarkən Allah Təalanı zikr etməkdən başqa 
bir şey görmədi. Sonra o şəxsə: “Mən atamla savaşmadım. 
Lakin Rəsulullahdan belə-belə eşidib əməlini öyrənmək 
istədim” dedi. O da: “Mənim etdiyim, bax, bu gördüyün-
dür” söylədi.

Abdullah deyir ki, mən gedərkən arxamca səslənib: 
“Bir şey də var. Əsla heç kimə heç bir şey üçün paxıllıq 
etmədim” dedi.

Abdullah: “Deməli, sənin dərəcən bu əməlindən dolayı-
dır” dedi.

Sanma bal arısının sancdığı neştərdi həsəd
Şeytanın sapladığı bir haça şeşpərdi həsəd.

Mənbəyi bu mərəzin mülkə-mala məhəbbətdi
Qardaşa qardaşı qatil eləyən şərdi həsəd.

Ordu tək bətnimizdə üz-üzədir şərlə xeyir
Haqqın hər əsgərinə qarşı bir ləşkərdi həsəd.

Paxıl nadan ölüb nakam dirilən biçarədi
Küfrə qahmar, imana, İslama qənşərdi həsəd.

Cənnət, ey qul, iblisə uymayanın qismətidi
Qulu qismətsiz edən şeytani şakərdi həsəd.

Həsəd elə bir mərəzdi ki, ilk insanda, ilk valideyndə üzə 
çıxmasa da, ilk övladda, ilk qardaşda özünü biruzə verdi 
və böyük bir faciə ilə nəticələnərək bəşər tarixində qardaş 
qətllərinin əsasını qoydu.  
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İBRƏT Rəvayətə görə Hz.Adəm (əleyhissalam) ilk oğul-
ları Qabillə Habilin yetkinlik yaşına çatdığını görüb ailə 
həyatı qurmalarını istədi. Lakin Habilin nişanlısı daha 
gözəl olduğundan Qabil həsəd edərək onunla evlənmək 
fikrinə düşdü. Atası onu bu fikirdən daşındırmağa çalış-
sa da mümkün olmadı. Məsələni yoluna qoymaq üçün 
Hz.Adəm (əleyhissalam) hər iki oğluna ilahi dərgaha qur-
banlıq gətirmələrini şərt kəsdi. Şərtə görə kimin qurbanı 
qəbul edilsəydi, qızlardan daha gözəli ona qismət olacaqdı. 
Hadisənin bundan sonrası Quranda belə təsvir edilir:

“(Ya Rəsulum!) Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını 
olduğu kimi söylə. Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin 
(Habilin) qurbanı qəbul edilmiş, digərinin (Qabilin) qurba-
nı isə qəbul olunmamışdı. (Qabil) demişdi: “Səni mütləq 
öldürəcəyəm!” (Habil) belə cavab vermişdi: “Allah yalnız 
müttəqilərdən qəbul edər! Sən məni öldürmək üçün mənə 
əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran 
deyiləm. Mən Aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. 
Mən istəyirəm ki, sən mənim də günahımı öz günahın-
la birlikdə üzərinə götürəsən və beləliklə də, Cəhənnəm 
sakinlərindən olasan. Zalimlərin cəzası budur.”

Nəfsi onu (Qabili) qardaş qətlinə sövq etdi, onu (Ha-
bili) öldürdü və bununla da ziyana uğrayanlardan oldu” 
(əl-Maidə, 27-30).

Həsədin doğurduğu acı nəticələri Hz.Yaqubun (əlehissalam) 
oğullarının da timsalında görməkdəyik. Onlar qardaşları 
Yusifin məqamına paxıllıq edərək əvvəlcə onu quyuya at-
mış, sonra isə dəyərsiz bir kölə kimi satmışdılar. Bu qissələrə 
Qurani-Kərimdə geniş yer verilməsi həsəd mərəzinin 
müdhiş miqyasını təsəvvür etmək baxımından olduqca 
ibrətamizdir. Çünki Habili öldürən də, Yusifi quyuya atan-
lar da qardaş olmaqdan əlavə Peyğəmbər övladları idilər. 
Əgər Peyğəmbər tərbiyəsi görmüş övladların həsədlə bağlı 
durumu budursa, gör, digərlərinin halı necədir?
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Ya Rəbb, övladlarımı Özün ilə məşğul eylə
Sənin ancaq Kitabın, sözün ilə məşğul eylə.

Tutma nankorlar ilə bir səfdə zürriyyətimi
Sənə və valideynə şükür edən oğul eylə.

Zəngin et onları, yoxsulluq əgər ziyandısa
Zənginlik zərərdirsə, kərəm buyur, yoxsul eylə.

Sənə qulluqda qüsur etmədiyim bir günüm yox
Belimdən gələnləri məndən daha çox qul eylə.

Sənə qul olmayanın məqamdan bir nəsibi yox
Binəsib qılma bizi, bəndəlikdə məsul eylə.

Ya Rəbb, övladlarımı cahil bulunmaqdan qoru
Amma hirsi, həsədi onlar üçün məchul eylə.

Bəşər tarixində ilk həsəd qadınla bağlı olsa da, nəsillər 
artdıqca, tayfalara, qəbilələrə bölündükcə paxıllıq doğuran 
amillər də şaxələnməyə başladı. Şöhrət bunların önündə 
gələnlərdən biridir. Başqasının məşhurluğunu qısqanmaq, 
adətən, rəqabət yaradır və niyyət dürüst, yəni Allah üçün ol-
madığından nəinki bəyənilməyən, hətta bəyənilən işlərdə də 
acı nəticələr doğura bilir. Halbuki Uca Rəbbimiz buyurdu: 

“Onlara (Cənnət əhlinə) möhürlü şərabdan içir dilə cək
dir. Onun möhürü müşkdür. Qoy yarışanlar onun üçün 
yarışsınlar. Onun qatışığı isə təsnimdəndir. O elə bir 
çeşmədir ki, ondan Allaha yaxın olanlar içər” (əl-Mutəffifin, 
25-28).

Dünyəvi şöhrət üçün yarışanların niyyəti pozuqdur və 
möhtəşəm qələbələri müdhiş məğlubiyyətdən başqa bir 
şey deyildir. Lakin Allahdan uzaq olduqları üçün bunu an-
lamazlar.
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İBRƏT Yəmən hökmdarı səxavəti və ehsanları ilə tanın-
sa da, məclislərdə Hatim Tainin comərdliyindən daha çox 
bəhs edilməsinə dözə bilmir və onu öldürtməyi qərara alır. 
Cox qüvvətli bir cavanı muzdla tutaraq iyirmi qızıl verir 
və bir o qədər də axırda verəcəyini vəd edərək bu işi ona 
tapşırır.

Cavan soruşa-soruşa Tay qəbiləsinə gəlib çıxır. Burada 
özü kimi boy-buxunlu bir şəxsə rast gəlir. O şəxs cavanın, 
qərib və yorğun halını görüb onu öz evinə qonaq aparır və 
bir neçə gün ikramda bulunur. 

Cavan bir işlə əlaqədar getmək istəyini bildirəndə ev sa-
hibi ondan nə işi olduğunu soruşub köməyini təklif edir. 
Qonaq yardımsız keçinə bilməyəcəyini anladığından yaxş-
lıq gördüyü və isnişdiyi bu şəxsə etibar edərək gəlişinin 
səbəbini açıqlayır.

Ev sahibi yardımçı olmağa razılıq verib deyir: “Hatim 
də sənin kimi bir igiddir. Mən sənə nə etmək lazım olduğu-
nu tərif edəcəm. Ancaq öldürə bilməsən sənə kömək etdi-
yim üçün məni öldürə bilər. Ona görə də mənim əllərimi-
ayaqlarımı bağla ki, bu işə məcbur edildiyim düşünülsün.”

Cavan təklifi bəyənib onun əl-qolunu yaxşıca bağlayır. 
Bu işi görüb qurtardıqdan sonra ev sahibi qonağına deyir: 
“Hatim deyilən şəxs mənəm. Mənim başım sənin işinə ya-
rayacaqsa niyə də onu verməyim? Qonağın istəyini yerinə 
gətirmək, könlünü xoş etmək mənim ən böyük arzumdur. 
Dərhal öldür, kimsə eşitmədən buradan get.”

Cavan nə ilə qarşılaşdığını görüncə çaşıb qalır, Hatimin 
ayaqlarına qapanaraq üzrxahlıqda bulunur. Halallaşıb ora-
dan ayrılır. Birbaş Yəmən hökmdarının yanına gələrək baş 
verənləri danışır. Hökmdar özü də comərd olduğundan 
xətasını başa düşüb: “Daşınmış su ilə dəyirman işləməz. 
Comərdlik mal ilə deyilmiş. Hatimin comərdliyi yaradılı-
şından, fitrətindən, gözəl xasiyyətindən irəli gəlir. Sən tap-
şırılan vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdin” deyərək iyir-
mi əvəzinə qırx qızıl verir.
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Dərdi, ey qul, paxılın səlahiyyət və sərvətdir
Dərmanı paxıllığın sədəqə və səxavətdir.

Çox vaxt cinslər arası birtərəfli hərbdi həsəd
Çünki ən çox fal açan gizli tərəf qız-övrətdi.

Nəfsin istəklərini boğazlamaq, boğmaqdı Din
Hissin ən qorxulusu kor ehtiras və şəhvətdir.

Ol qohum düşmən ilə, qohum ilə düşmən olma
Ən pisi yamanlığın əqrəbayla ədavətdir.

Dünyanı etsən fəda, bu nə gözəl bir qurbandı
Dinini peşkəş etsən, bu nə çirkin bir rüşvətdi.

Qalma, Adəm balası, adamlara yaxşılıqdan
Çünki insanə qalan insanlıqdı, mürüvvətdi.

Ey könül, vəslə tələs, hirsdən, həsəddən aralan
Qəlbin hər döyüntüsü halal eşqə haqq dəvətdi.

Həsəd, paxıllıq qəzavü-qədəri bəyənməmək, dolayısıyla 
ilahi bölgüdəki elm, hikmət və ədaləti şübhə altına almaqdır. 
Unudulur ki, nemətin mütləq Sahibi Allah Təaladır. Kimə 
nəyi, nə qədər, nə vaxt verməyi qullarından yaxşı bilir. Baş-
qasının malının və ya özünün zavalını istəyənlər və buna ça-
lışanlar kamal sahibi, yəni gerçək iman əhli ola bilməz. Çün-
ki Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 

“Bir qulun qəlbində imanla həsəd bir araya gəlməz.”
Ruzi bölgüsü Allaha aiddir. Bu iş insanlara buraxıl-

saydı, bəlkə də çoxdan bir-birilərinin ətini yemişdilər. 
Özünə az, başqasına çox verildiyini, yaxud özünü başqa-
sından üstün, bacarıqlı sayaraq qabiliyyətlərin düzgün 
qiymətləndirilmədiyini zənn edənlər böyük xəta üzrədirlər. 
Çünki Allahın rizasından məhrumdurlar. Hz.Ömər (radi-
yallahu ənh) Bəsrə valisi Əbu Musaya (radiyallahu ənh) yaz-
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mışdı: “Bütün xeyirlər rizadadır (Allahın təqdirinə razı ol-
maqdadır). Gücün yetərsə razı ol, yoxsa səbir et.”

İBRƏT Muğirə ibn Şubə (radiyallahu ənh) Əbu Cəhllə 
birlikdə Məkkə küçələrindən birində Rəsulullaha (salləllahu 
əleyhi və səlləm) ilk dəfə necə rast gəldiyini, onun Əbu Cəhli 
İslama dəvətini nəql etdikdən sonra deyir: “Rəsulullah ora-
dan uzaqlaşınca Əbu Cəhl mənə dedi: “Nə yalan danışım, 
bilirəm ki, onun söylədikləri həqiqətdir. Lakin bir şey mane 
olur. Onun babalarından Bəni Qusay: “Kəbənin açarlarını 
daşımaq bizə aiddir” dedi, qəbul etdik, “Hacılara su ik-
ram etmə vəzifəsi bizə aiddir” dedilər, qəbul etdik, “Hərb 
və sülh qərarlarının verildiyi, nikahların bağlanıldığı 
məşvərət bizə aiddir” dedilər, bunu da qəbul etdik. Bir yerə 
əsgər göndərəndə “Bayraqdarlıq vəzifəsi bizə məxsusdur” 
dedilər, buna da bir şey demədik və razı olduq. Onlar da 
kasıbları yedizdirir, biz də yedizdiririk. Axırda onlarla 
təmamilə eyni səviyyəyə gəldiyimiz zaman indi də deyirlər 
ki: “Peyğəmbər də bizdən çıxdı.” Yox, vallah, buna dözə 
bilmərəm.”

Hər şey hikmət ilədir, kim hikmətə razı deyil
Demək, o, Allaha və Muhəmmədə razı deyil.

Allahın hikmətləri rəhmətinin içindədir
Hökmə narazı olan o rəhmətə razı deyil.

Ruhu kimdirsə verən, ruzini də bölən Odur
Paxıl o kimsədi ki, haqq qismətə razı deyil.

Hər qulun qiymətini Rəbbi quldan yaxşı bilir
Yalnız ən dəyərsizlər o qiymətə razı deyil.

Nəfsinə töhmət edən Rəbbinə həmd eyləmişdir
Nankor o kimsədi ki, o töhmətə razı deyil.
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İblisin düşməninə məlakələr hörmət edər
Kim həsəd əhlidisə, o hörmətə razı deyil.

Tövbəsi qəbul olan, körpə kimi məsum olur
Napak o kimsədi ki, o ismətə razı deyil.

Gecəni Xaliqə böl, gündüzünü xalqa ayır
Yalnız avarə gəzən o zəhmətə razı deyil.

Hər şey əlamətləriylə tanınar. Həsədin bəzi nişanələrini 
belə sıralaya bilərik:

1. Həsədçi, paxıl başqasının sevincinə üzülüb, üzüntüsünə 
sevinər, uğurlarına daralıb uğursuzluqları ilə təsəlli tapar.

“Sizə bir xeyir üz versə, onlar kədərlənir, bir zərər to-
xunsa sevinirlər. Əgər səbir edib özünüzü qorusanız, on-
ların hiyləsi sizə heç bir ziyan verməz” (Ali-İmran, 120).

İmam Əli (əleyhissalam) buyurdu: “Məzluma paxıl qədər 
bənzəyən zalım görmədim.”

İmam Şafi (rahmətullahi əleyhi) buyurdu: “Dünyada ən 
rahatsız adam, könlündə kin və həsəd tutandır.”

Pisliyi tərk elədik, bəs pislərdən hara qaçaq?
İnsandan seçilməyən iblislərdən hara qaçaq?

Dünyanın cilvələnib “gəl-gəl” deyən vədəsidir
Ruhlarda şəhvət olmur, nəfslərdən hara qaçaq?

Əks cinsdən, tutalım, abrımızı hifs elədik
Cinsi naməlum olan nacinslərdən hara qaçaq?

Sərvət Allah payıdır, paysız qalar paylamayan
Comərdlər axtarmır heç, xəsislərdən hara qaçaq?

İndi düzgün hədisə uyan onu biləndən az
Bəs bu uydurma, ucuz hədislərdən hara qaçaq?
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2. Paxıl paxıllıq etdiyi adamın olmadığı yerdə qeybətini, 
olduğu yerdə yaltaqlığını edər.

“Onlar sizinlə görüşdükləri zaman: “Biz də inandıq”
deyər, xəlvətdə olduqda isə sizə qarşı qəzəblərindən bar-
maqlarını gəmirərlər.

De: “Acığınızdan ölün! Şübhəsiz ki, Allah könüllərdə 
olanı bilir” (Ali-İmran, 119).

Hz.Musa (əleyhissalam) ərşin yanında bir adam görüb 
qibtə etdi: “Bunun sifəti nədir?” deyə soruşdu. “O kimsə 
Allah Təalanın insanlara ehsan etdiyi heç bir nemətə həsəd 
etməzdi” dedilər.

Nədən insan nura yox, zülmətlərə aludədir
Hərçənd sərbəstliyi var, seçimdə tam asudədir.

Nədən az baş verir qəlbin qəlibə qələbəsi
İçdə yoxdursa işıq, üzdə olan bihudədir.

İki şey var ki, qulu istiqamət üzrə qılar
Bunlar da möhkəm iman və möhtəşəm iradədir.

Nə qədər töksən də pul, puçdu sonu bu cahanın
Cənnətə qoy yatırım, həm sərfəli, həm sadədir.

Dünya bir maddədi ki, axırda mənasız olur
Uy Dinə, çünki sonda həm mənadı, həm maddədi.

3. Həsədçi az şükür, çox şikayət edər.

“Qullarımdan şükür edən azdır” (Səbə, 13).
“Əgər şükür etsəniz, sizə (nemətlərimi) artıraram. 

Yox, əgər, nankorluq etsəniz, Mənim əzabım, həqiqətən, 
şiddətlidir” (İbrahim, 7).



17

Muhəmməd ibn Vasi (rahmətullahi əleyhi) buyurdu: “Sı-
xıntı verən adamın dostu olmaz! Həsəd edənin də zənginliyi 
yoxdur.”

İbrahim ibn Ədhəm həzrətlərindən soruşdular: “Nə 
üçün insanlar ilə ünsiyyət etmirsiniz?”

Cavabında buyurdu: “Özümdən böyüklərin təkəbbü-
ründən, kiçiklərin axmaqlığından, yaşıdlarımın həsədindən 
qaçandan bəri könlüm rahat oldu.” 

Rəbbinə həmd edən qul o dünyada dərd eləməz
O qul dərd eyləsin ki, bu dünyada həmd eləməz.

Allahın təqdirinə qane olan kimsə ki, var
Asiman ağuş açar, torpaq onu rədd eləməz.

Mərd odur Mövlasına tövbə-istiğfarla gələ
Məhşərə mərd gələni Mövlası namərd eləməz.

Qulu xoşbəxt eləyən Rəbbi deyil, başqa kimdi?
Bədbəxt o kimsədi ki, xoşbəxtliyə cəhd eləməz.

Ey qul, az vəddə bulun, söz Sahibi başqasıdır
Sən Onun vədinə uy, aciz olan vəd eləməz.

4. Həsəd əhli mal və mövqe baxımından özündən aşağı-
da deyil, yuxarıda olana baxar.

“Onların malları və övladları səni təəccübləndirməsin. 
Allah bununla onlara dünyada əzab vermək və onların 
canlarını kafir olduqları halda almaq istər” (ət-Tövbə, 85).

Hz.Ömər (radiyallahu ənh) buyurdu: “Nemət sahibi olub 
da həsədçinin həsədindən salamat qalan yoxdur.”

Nədən, ya Rəbb, nəsibdən artığa göz dikmədəyik
Dinimizdən sökərək dünyamızı tikmədəyik?
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Nədən zəngin yaşamaq kimsədə ar oyatmayır
Amma yoxsul görünməkdən xəcalət çəkmədəyik?

Gəlmişik əkmək üçün, getməliyik biçmək üçün
Dünya bir qürbət imiş, qürbət üçün əkmədəyik.

Bir məsəldir quyunun özündə olsun su gərək
Daşıyıb dünyamıza dolça ilə tökmədəyik.

Haqq yolun səmti, ey qul, irəli və yuxarıdır
Həm geri çəkilmədə, həm aşağı çökmədəyik.

5. Paxıl, adətən, axirətlik yox, dünyalıq nemətlərə paxıl-
lıq edər.

“Allah dilədiyi kimsəyə ruzini genişləndirər və da-
raldar. Onlar isə dünya həyatına fərəhlənərlər. Halbuki 
Axirətlə müqayisədə dünya həyatı yalnız bir matahdır” 
(ər-Rəd, 26).

İbn Sirin (rahmətullahi əleyhi) buyurdu: “Əsla heç kim-
səyə həsəd etmədim. Əgər o kimsə Allahın Cənnətə doğru 
gedən vəlilərindəndirsə, nə cür həsəd edə bilərəm? Əgər 
o kimsə fani dünya malı üçün cəhənnəmə gedən Allah 
düşmənlərindən biriysə, nə cür həsəd edə bilərəm?”

Kimin milyardları var, amma ki, xeyriyyəsi yox
Dünyadan Axirətə qəpik də dövriyyəsi yox.

Dünya az bir matahdır, ver simiclik eyləmədən
Cənnətdə hurilərin başqa bir mehriyyəsi yox.

Nəfsini mədh edənin müşrikliyi meydandadır
Rəbbindən başqasına möminin mədhiyyəsi yox.

Qulluğa zənlə girən zərblə qulluqdan çıxacaq
Qul odur təkcə fərzi olsa da, fərziyyəsi yox.
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Ey vücud, varsan əgər, haqq olanı heçdən ayır
Varlığın ruhudu Din, yoxluğun ruhiyyəsi yox.

Həsəd xəstəliyi kin, qəzəb, riya, nifaq, hərislik, qeybət 
kimi bir çox mənəvi mərəzlərlə sıx bağlıdır. Bəzilərindən do-
ğulur, bəzilərini doğurur. Yəni paxıl, adətən, o mərəzlərin 
də daşıyıcısıdır. Beləsinin imanı da, yaxşı halda, şikəst olar. 
Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 

“Sirkə balı pozduğu kimi həsəd də imanı pozar.”
Bəllidir ki, əksər ərzaqlardan fərqli olaraq bal uzunö-

mürlüdür və hər şeydən korlanıb xarab olmaz. Hətta, bu 
keyfiyyətinə görə ondan cənazələrin çürüməsinin qarşısı-
nı almaq üçün istifadə edirlər. Lakin nə qədər möhkəm və 
mötəbər nemət olsa da bal sirkəyə qarşı acizdir. Hədisdə 
imanın bala, həsədin isə sirkəyə bənzədilməsi paxıllığın 
möminlər üçün təhlükəsini ən uğurlu şəkildə ifadə edir. 
Başqa sözlə, bir müsəlmanın imanı nə qədər sabit, oturuş-
muş olsa da, həsədin təsiri ilə sarsıla bilər.

İBRƏT Əməvi xəlifəsi Müaviyənin belə söylədiyi rəvayət 
olunur: “Pis əxlaqlar içində həsəd kimi adil olanı yoxdur. 
O, həsəd ediləndən öncə, həsəd edəni öldürür. Hər kəsi 
məmnun etməyə gücüm yetər. Fəqət həsəd edəni əsla razı 
sala bilmərəm. Çünki o, ancaq əldəki nemətin getməsindən 
məmnun olur.”

Fəqirlik halimizə, ey nas, həsəd eyləməyin
Qeyri bir əhvalı da, amma məqsəd eyləməyin.

Fəqirlik hal deyil, əslində məqam, mərtəbədir
Bu yolda nəfsləri tikanlı sədd eyləməyin.

İnsan, əlbəttə, mələklər kimi ruhani deyil
Amma şeytan kimi də ruhsuz cəsəd eyləməyin.

Münafiq gizli müşrik, müşrik açıq münafiqdi
Nifaqa adət edib, şirki xislət eyləməyin.
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Hər günah daşdı qara, daş şələsi ağır olur
Hər könül bir şüşədi, vurub şikəst eyləməyin.

Zaman qəflət zamanı, dünya qafil dünyasıdı
Qəlbi sərvaxt tutaraq nəfsi sərməst eyləməyin.

Hər günü Bədr bilib, hər gecəni Qədir sayın
Öndə Həsrət Günü var, O gün həsrət eyləməyin.

İbrahim əl-Həvvas həzrətləri buyurdu: “Dostlar! Hikmət 
göydən endiyi zaman, içində bu dörd vəsfdən biri bulunan 
qəlbə girməz:

1) Dünyaya aşiq olmaq;
2) Uzun xəyallara qapılmaq;
3) Boş və əyləndirici şeyləri sevmək;
4) Qardaşına həsəd etmək.
Dostlar! Bunu yaxşı bilməlisiniz! Dünya bir qula ağlama-

mışsa, Axirət ona gülməyəcəkdir.”

İBRƏT Bir könül əhlinin dərs verdiyi dərgahın qapısı 
önündə bir sərxoş yıxılıb qalır. O mübarək zat onu içəri alıb 
hər cür şəraitlə təmin edir. Sərxoş səhər oyananda ona xü-
susi ikramda bulunur, üstəlik gözəl bir at və xərclik verib 
hörmətlə yola salır.

Bu halı seyr edən və o zatın xidmətində bulunanlardan 
biri öz içində: “Biz illərdən bəri xidmət edirik, heç bir gün 
də belə bir ikrama nail ola bilmədik” deyərək ustadı haq-
qında sui-zənnə uymaqdan özünü saxlaya bilmir. Zamanla 
bu düşüncə ona iztirab verməyə başlayır. O mübarək şəxs 
müridinin qəlbindən keçənləri kəşf yolu ilə anlayaraq onu 
yanına çağırır və deyir: “Nədən o sərxoşa ikramımdan do-
layı qəlbində daima mənə etirazda bulunursan? O zavallı 
öz qüsurunu mənə çox ucuz satdı. İllərdən bəri bəlasına 
çevrilmiş sərxoşluğu bir heyvan və bir neçə qızıla dəyişdi. 
İndi ona kainatı bağışlasan, məstedici şeyin bir qətrəsini 
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də ağzına almaz. Zatən həyatda yeganə qüsuru da o idi. 
Çünki ondan başqa bütün halı bir vəlinin halı kimidir. Sənə 
gəlincə: sənin mən hansı halını islah edim? Səksən nöqsa-
nın var. Birini düzəltsək digəri çıxar, digərini islah etsək, 
daha bir başqası çıxar.”

Mürid bu sözlər qarşısında tövbə-istiğfarda bulunaraq 
halını islah edir və çox keçmədən könül rahatlığına qovuşur.

Elə bir dərddi salar dərdsizi min dərdə həsəd
Mərdi namərd eləyər, eyləsə mərd mərdə həsəd.

Hər könül Kəbə olar, əhli könül olsa bəşər
Ərz dönər Ərşə, əgər olmasaydı yerdə həsəd.

İnsanıq, nəfsimiz var, ruhdan ibarət deyilik
Xəta hər qəlbdə olur, dönməsin qoy virdə həsəd.

Dində hər şəkli, növü pislənilib paxıllığın
Etməsin qövmə qovm, həmçinin fərd fərdə həsəd.

Zənn et zülmət meşədə ac şir ilə üz-üzəsən
Çıxacaq qarşına aslan kimi Məhşərdə həsəd.

Yaxşı işlərdə yalnız qibtəyə var Dində cəvaz
Yoxsa başdan-başa şərdir xeyirdə, şərdə həsəd.

Həsəd xəstəliyinə ən çox məruz qalan təbəqə əmr, elm 
və sənət adamlarıdır. Çünki onlarda şöhrət, nüfuz, imkan 
kimi paxıllıq doğuran amillər daha qabarıqdır. Bu təbəqənin 
təmsilçiləri arasında çəkişmələr Dinin və dövlətin duru-
muna ciddi təsir göstərdiyindən daha təhlükəlidir. Allah 
Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) vida xütbəsində buyurdu:

“Bir-birinizə həsəd etməyin, bir-birinizə qəzəb etməyin, 
bir-birinizə arxa çevirməyin, bir-birinizin satışını pozma-
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yın. Ey Allahın qulları, qardaş olun!.. Bir insanın pis sa-
yılması üçün müsəlman qardaşını təhqir edib xor baxması 
yetərlidir. Bir müsəlmanın qanı, malı və namusu digər bir 
müsəlmana haramdır.”

Həsəd nəinki Dini yaxınlığı, hətta təbii, yəni doğma qar-
daşlığı da düşmənçiliyə çevirər. Birinci şəxs, yaxud ona 
daha yaxın olmaq istəyənlərin mübarizəsi amansız olur. 
Çox zaman unudulur ki, həsəd təkcə Axirətdə deyil, dün-
yada da həsədçinin öz əleyhinə işləyə bilir.

TƏMSİL Bir gün meşənin şahı aslan xəstələnir. Tülküdən 
başqa bütün heyvanlar onu ziyarətə gəlir. Canavar tülkü-
nün aslanın yanındakı etibarını çəkə bilmədiyindən onun 
əleyhinə danışır.

Tülkü gələndə aslan ondan soruşur: “Bizdən uzaq qal-
mağının səbəbi nədir? Nə üçün ziyarətimə gəlmədin?

Tülkü deyir: “Səni müalicə edə biləcək əlac axtarmaqla 
məşğul idim.”

– Nə kimi əlac buldun?
– Xəstəliyin əlacı canavarın baldırında bulunan bir qoz-

dur.
Aslan bunu eşidən kimi dərhal canavarın baldırını par-

çalayır. Tülkü oradan çıxıb gedir. Bir müddət sonra cana-
var baldırından qan axa-axa tülkünün yanına gəlir. Tülkü 
ona deyir:

“Ey qırmızı ayaqlı, bundan sonra şahların yanında otur-
duğun zaman, ağzından çıxan şeyə diqqət et.”

Bu ibrətamiz hadisə bir təmsil olsa da cəmiyyətdə onun 
nümunələri kifayət qədərdir. Ən acınacaqlısı isə odur ki, 
paxıllıq məsələsində alimlər, ziyalı adlananlar amirlərdən 
nəinki geri qalır, hətta onları üstələyirlər. Halbuki elmləri 
vardır. Böyüklərimizdən Sibqatullah Arvası həzrətləri 
buyurdu ki: “Həsəddən zərərli qəlb xəstəliyi yoxdur. 
Alimlərin afəti də ondandır.”
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İBRƏT İmami-Əzəm Əbu Hənifə həzrətləri həyatında 
heç kimə həsəd etməsə də, həmişə həsəd edilən olmuşdu. 
Onun paxıllığını edənlərdən biri, Xəlifə Mənsurun yaxın-
larından sayılan Əbul-Abbas Tusiydi. Daima fürsət tapıb 
xəlifəni Əbu Hənifənin əleyhinə çevirməyə çalışırdı. Bir 
dəfə sarayda təşkil edilmiş elm məclisində əvvəlcədən ha-
zırladığı sualı qərəzli bir şəkildə Əbu Hənifəyə ünvanladı: 

“Ya Əba Hənifə, nə deyirsiniz bu işə? Möminlərin Əmiri 
cəlladını çağırır, “filankəsin boynunu vuracaqsan” deyir. 
Buna səlahiyyəti varmı?”

İmami-Əzəm “var” desə haqqa ziddi. Qazıdan fətva ol-
ma dan, hətta xəlifə də bunu edə bilməz. “Yox” desə, Mən-
surun ipə-sapa yatmayan qəzəbinə bələddi. Qızsa əlindən 
hər şey gələ bilər. Hər iki cavab təhlükəliydi. Zatən sual 
verən də bunu hesaba almışdı.

İmami Əzəm ona belə bir sualla müraciət edir:
– Əmirəlmöminin cəlladına verdiyi əmrində haqq 

üzrəmidir, batil üzrəmidir?
– Haşa! Əmirəlmöminin, heç batil üzrə əmr verərmi, 

əlbəttə, haqq üzrədir.
– Elə isə haqq üzrə verilən bir əmrin icrasında səlahiyyət 

soruşmağa hacət varmı? Nə üçün soruşursan?
Bu dəfə Tusi çətin duruma düşdü. Əbu Hənifə onun 

udqunduğunu görərək yanındakının qulağına dedi: “Tusi 
məni çuxura düşürmək istədi, mən isə onu quyuya atdım.”

Elminin mənbəyini, ey qul, hədis, Quran eylə
Haqq budur, Haqqa əks hər nə ki, var qurban eylə.

İç gözündən bulağın, təşnəliyə çarə budur
Dərdə dərd Göndərənin Kitabıyla dərman eylə.

Sənə alim desələr zalimlərə nəsihət ver
Sənə amir desələr öz nəfsinə fərman eylə.

Bir qığılcım bəs edər ormanı yox etmək üçün
Sən su ol, atəş olma, bir fidan ək, orman eylə.
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Haqqı var hər nemətin, vermədikcə küfran olur
Ən böyük nemətdir haqq, haqla isən, şükran eylə.

Şərqə ya Qərbə deyil, göylərə tut qəlb yönünü
Məlunlar yerdə olur, mələklərlə dövran eylə.

Nəfsinə heyran isən, ərzdə boldu belələri
Rəbbinə heyran isən, Ərş əhlini heyran eylə.

Həsəd bəşər tarixində bütün dövrlərin daima təzə-tər 
qalan xəstəliklərindəndir. Allah yer üzünü istedadlı insan-
lardan məhrum etməz. İstedad olan yerdə paxıllıq labüd-
dür. Çünki, öncədən qeyd etdiyimiz kimi o bir şərdir. Şey-
tanın zəhərli oxlarından bir oxdur. Xeyir onsuz təsəvvür 
olunmaz. Gecə və gündüz kimi Qiyamətə qədər qoşa bu-
lunacaqlar. İnsan onların mübarizəsindən keçməlidir. Xe-
yir yalnız göylərdə şərsizdir və şəriksizdir. Ərzdə də belə 
olması lazım gəlsəydi, insan və iblis yer üzünə eyni vaxtda 
endirilməzdilər.

“Biz də (Adəmə, Həvvaya və şeytana) dedik: “Bir
birinizə düşmən kəsilərək enin! Yerdə sizin üçün müəyyən 
vaxta qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri var!” (Taha, 123)

İstedada paxıllıq min illər öncə necəydisə indi də elədir 
və yəqin ki, yer üzündə həyat davam etsə, min il sonra da 
belə olacaqdır.

İBRƏT Şair Məmməd Rahimin ömrünün son dövründə 
yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu 1937-38-ci illər repressiyası-
na işarə edərək ondan soruşur:

– Niyə o vaxt Mikayıl Müşfiqi “ifşa” edib tutdurdunuz?
– Məmməd Rahim deyir:
– Nə biləydim, mən tək deyildim ki...
– O birilər kim idi?
– Deyirsən deyim, yenə günaha batım?
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İns və cin var olduqca fitnə və fəsad olacaq
Hirs və kin var olduqca nalə və fəryad olacaq.

Dünya durduqca həsəd istedadın qənimidir
Qiyamət qopmadıqca yerdə istedad olacaq.

Rəhmanın qullarına qul Sahibi yardımçıdır
Şeytanın qullarına bəs hardan imdad olacaq?

Haqq bu ki, hər alimin fövqündə bir alim də var
Qövmün nadanlarına kim görən ustad olacaq?

Rəhman Adildi ədalət ya da rəhmət eləyər
Zülmlə abad olan zülmsüz bərbad olacaq.

O yalnız olsa Rəhim, kim axırda qəm yeyəcək
O ancaq Adil olsa, kim sonda bəs şad olacaq?

Həsəd fərdi olduğu kimi, həm də kütləvidir. Yəni təkcə 
ayrı-ayrı şəxslər deyil, bütöv xalqlar da paxıl ola bilir. 
Məsələn, yəhudilər axır zaman nəbisinin özlərindən ol-
mamasını qısqanaraq Hz.Muhəmmədin (salləllahu əleyhi və 
səlləm) peyğəmbərliyinə qarşı çıxdılar. Allah Təala öz Kita-
bında buyurdu:

“Yoxsa onlar Allahın Öz nemətindən bəxş etdiyi şeylərə 
görə insanlara həsəd aparırlar?” (ən-Nisa,54)

Bu həsəd və qısqanclıq o dərəcədə şiddətli idi ki, 
Mədinədə yaşayan ayrı-ayrı yəhudi qəbilələri bütün 
qəbilənin sürgün olunmasına, yaxud kişilərinin təmamən 
qətlə yetirilməsinə razı olsalar da, İslam Peyğəmbərini 
(salləllahu əleyhi və səlləm) təsdiq etmək istəmədilər. Halbuki 
haqsız olduqlarını bilirdilər.

Məsələn, Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) ilə 
müqaviləyə xəyanət etmiş Bəni-Qureyza qəbiləsi müsəl-
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manlar tərəfindən mühasirəyə alınanda qəbilə başçısı Kəab 
ibn Əsəd öz qövmünə xitabən bir neçə təklifdə bulundu. 
Onlardan birincisi bu idi:

“Ey yəhudilər! Gəlin hamımız birdən Muhəmmədə 
tabe olalım və onun peyğəmbərliyini təsdiq edəlim. Zatən 
Onun Allah tərəfindən göndərilmiş bir Rəsul olduğunu ha-
mınız bilirsiniz! Tövratda vəsfləri yazılıdır. Əgər ona iman 
edərsək qanlarımız, mallarımız, cocuqlarımız və qadınları-
mız qurtulmuş olur. Nə deyirsiniz?”

Yəhudilər dedilər: “Xeyr! Biz heç bir zaman bizdən ol-
mayan bir Peyğəmbərə tabe olmarıq. Tövratı başqa kitaba 
dəyişdirmərik.”

Bu kor inadkarlığın nəticəsində qalada olan 700-ə qədər 
kişi (bəzi mənbələrə görə 400) xəndəklərin yanına gətirilərək 
boyunları vuruldu. Hətta, qəbilə başçılarından Huyey ibn 
Əxtab öldürülməyə aparılarkən əynindəki qiymətli libasını 
müsəlmanların işinə yaramasın deyə parça-parça etmişdi.

Kin, həsəd, paxıllıq, heç şübhəsiz, təkcə yəhudilərin milli 
xəstəliyi deyildi. Nə yazıq ki, bu müdhiş mərəz müsəlman 
toplumlardan da yan keçmədi. Bir çoxları Axirətin 
müsəlmanların, dünyanın isə qeyri ümmətlərin olması-
nı həzm edə bilmədilər. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu: 

“Sizə əvəlki millətlərin xəstəliyi bulaşdı. Bu, həsəd və 
ədavətdir. Bu qazıyıcıdır. Biləsiniz, qazıyıcı deyərkən 
saçı qazımağı demirəm. O, Dini qazıyıcıdır. Nəfsimi 
qüdrət əlində tutan Zati Zülcəlala and içirəm, sizlər iman 
etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevmədikcə 
də iman etmiş olmazsınız.”

Kim kinin, paxıllığın, rəqabətin dışındadır
Hər iki dünyada o, müsibətin dışındadır.

Bir yönü-yöntəmi var qul qulu qısqansa əgər
Qövmə qövmün həsədi təbabətin dışındadır.
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Kişi eşsiz də qalar, evsiz-eşiksiz də qalar
Məhrum o kimsədi ki, məhəbbətin dışındadır.

Qulun, ey qul, nəsəbi mülkə-mala bağlı deyil
“Soyum, nəslim” deyənlər nəcabətin dışındadır.

Qəlbi içdən gəmirən qapqara bir qurddu həsəd
Bu qurddan qurtulanlar qəbahətin dışındadır.

Qəbrini nur elə ki, orda daha çoxdu gecən
Sanma dünya sarayı xərabətin dışındadır.

Əvvəli, axırı torpaq olana çaş qalıram
Bədbəxt o canlıdı ki, təbiətin dışındadır.

Həsədçilərin həsəd etdikləri kimsələrə qarşı fəaliyyətləri 
çoxşaxəlidir. Məqsədə çatmaq üçün hər vasitəyə əl atır, 
zordan, zərdən yararlandıqları kimi sehrdən, cadudan da 
gen-bol istifadə edirlər. Malı-mülkü əldən çıxartdırmaq, 
vəzifədən götürtdürmək, yaxud vəzifəyə gəlişi əngəlləmək, 
arvad boşatdırmaq naminə falçılara müraciət edilməsi gü-
nün adi hadisələrindəndir. Allah belələrinin şərindən qo-
rusun. Bəd nəzər, yəni göz dəyməsi də bir gerçklikdir və 
adətən, həsəddən, qısqanclıqdan doğur. Allaha sığınanlara 
bunlar, inşaallah, zərər verməz.

“Düyünlərə üfürən qadınların şərindən Sübhün 
Rəbbinə sığınıram” de” (əl-Fələq, 4).

Paxıl paxıllıq etdiyi kimsəyə qarşı hər hansı hərəkətdə 
bulunmazsa günahkar hesab edilməz. Çünki həsəd bu və ya 
digər şəkildə hamıda vardır. Uşaq uşaqlığıynan, görürsən 
ki, başqasının oyuncağını götürür və vermək istəmir. Lakin 
böyüklər kiçiklər kimi deyil, qanırlar. Nəfslərini cilovlama-
ğa borcludurlar. Hədisdə buyuruldu:
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“İnsan üç şeydən qurtula bilməz: Tayərə (uğursuzluğa, 
nəhsliyə inanmaq), sui-zənn (bir kimsə haqqında pis fikirdə 
olmaq), həsəd. Bir şeyi uğursuz saydığınız zaman Allaha 
təvəkkül edin (xoşlandığınız işi nəhs əlamətdir deyib da-
yandırmayın); sui-zənn etdikdə araşdırmağa başlamayın; 
həsəd etdiyiniz kimsəni əsla incitməyin (ona qarşı hərəkətə 
keçməyin).”

RƏVAYƏT Deyilənə görə Allah Təala Hz.Süleymana 
(əleyhissalam) vəhy etdi: “Sənə yeddi şey tövsiyə edirəm: 
Saleh qullarımın qeybətinə qalxma; qullarımdan heç birinə 
həsəd etmə...”

Bunları eşidən Hz.Süleyman (əleyhissalam): “Ya Rəbb, 
bunlar mənə yetər” dedi.

Bir zəngin görsən, ey qul, baxma həsəd, həsrət ilə
Bir fağır görsən, görüş, sanki əlahəzrət ilə.

Rəbbim heç bir şeyi batil, boşuna yaratmayıb
Dünyamız olsa da fani, doludur ibrət ilə.

Xalqı kim sevməz isə Xaliqi də sevməyir o
Çünki xəlq eyləyib o sevda dolu fitrət ilə.

Bil, səbəblər yaradan səbəblərsiz yaratmazmı?
Yəni həm hikmət ilə xəlq elər, həm qüdrət ilə.

İki yer var ki, könül, əsla girəmməzsən ora:
Eşq ilə Cəhənnəmə və Cənnətə nifrət ilə.

Həsəd, paxıllıq hər nə qədər pislənilsə də onun pis-
lənilməyən, bəzən, hətta, bəyənilən iki incə tərəfi də qeyd 
edilməkdədir. Biri rəzalət əhli ilə əlaqədardısa, digəri fəzilət 
əhli ilə bağlıdır. Hər iki halı bir qədər incələməyə çalışaq:

Birinci halda hesab olunur ki, zalımlara, haqqa qarşı 
gələnlərə bəd duada bulunmaq, onların mal və mülkünün 
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əllərindən çıxmasını istəmək caizdir, hətta lazımdır. Qurani-
Kərimdə bunun nümunələri də mövcuddur. Məsələn, 
Hz.Nuh (əleyhissalam) ilə Hz.Musanın (əleyhissalam) bəzi 
duaları belədir:

“Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Yer üzündə bir nəfər belə ka-
fir qoyma! Çünki sən onları (sağ) buraxsan, onlar Sənin 
bəndələrini yoldan çıxaracaq, ancaq pozğun və kafir 
doğubtörədəcəklər... Zalımların ancaq həlakını artır” 
(Huh, 26-28).

“Musa dedi: “Ey Rəbbimiz! Onların (Firon və camaa-
tının) maldövlətini məhv et və qəlbinə şiddət ver ki, acı 
əzabı görməyincə iman gətirməzlər” (Yunus, 88).

Göründüyü kimi, zalımların özlərinin və mallarının 
zavalını arzulamaq caizdir və Allahın Kitabında Peyğəm-
bərlərin dili ilə də təsdiqlənir. Amma bu var ki, biz 
Hz.Nuhun (əleyhissalam) yaxud Hz.Musanın (əleyhissalam) 
deyil, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Hz.Muhəmmədin 
(salləllahu əleyhi və səlləm) ümmətiyik və bizə buyurulan ona 
uymaqdır:

“Peyğəmbər (Hz.Muhəmməd) sizə nə verirsə onu alın, 
nədən çəkindirirsə ondan çəkinin” (əl-Həşr, 7).

Digər tərəfdən isə Allah son ümmət üçün Dinini tamam-
lamış və İslamı seçmişdir. Yəni son və kamil olan, Axırza-
man nəbisinə (salləllahu əleyhi və səlləm) nazil edilənlərdir.

“Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan 
nemətimi tamamladım və bir Din olaraq sizin üçün İsla-
mı bəyənib seçdim” (əl-Maidə, 3).

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) da peyğəmbərlərin 
sonuncusu olaraq buyurdu:

“Mən bütün gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün göndə-
rildim.”
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Sadalananlar göstərir ki, bizlər üçün ən xətasızı və xe-
yirlisi Hz.Muhəmmədin (salləllahu əleyhi və səlləm) əxla-
qına uyub sünnətinə sarılmaq, dua və tövsiyələrindən 
bəhrələnməkdir.

İBRƏT Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) müş-
riklərdən gördüyü işgəncə və həqarətlər son həddə çatdıq-
da, mübarək vücudu Taifdə daşa tutulub qanına bələndikdə 
ilahi təklif endi. Vəhy mələyi Cəbrail (əleyhissalam) 
görünərək vəhyi çatdırdı: “Ya Rəsulallah, dilərsən dağlar 
mələyinə əmr ver, Taif və Məkkə dağlarını bir-birinə qo-
vuşdursun və içində bir canlı da qalmasın!”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) mübarək qanını 
təmizləyə-təmizləyə buyurdu: “Xeyr, belə bir şeyi istəmirəm. 
İstəyirəm ki, Allah bu müşriklərin belindən Allaha heç bir şey 
ortaq qoşmadan ibadət edəcək bir nəsil dünyaya gətirsin!”

Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) duasından: 
“Ya Rəbb! Məni sevənlərə xeyirli mal ver. Mənə ədavət 
edənlərə çox mal, çox övlad ver.”

Bizi, ya Rəbbi, bağışla Quranın hörmətinə
Quransız dəqiqənin ya dövranın hörməti nə?

Oxuyan yaxşı bilir “Nəml”, “Nəhl” surəsini
Əfv et o qarışqanın, o arının hörmətinə.

Kərbəla hikmətini anlayan hər il azalır
Əhli hikmət bizi qıl Aşuranın hörmətinə.

Bir ömürdür ən azı, ya Rəbb, Sənin ayrılığın
Sonsuz et vəslimizi o hicranın hörmətinə.

Sənin dost seçdiklərin fəqirliyi seçdi, ya Rəbb
Bağışla zənginləri füqaranın hörmətinə.
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İkinci təbəqəyə, yəni bəzi fəzilət əhlinə həsəd etmənin 
mümkünlüyünə gəldikdə isə, burada həsəddən, paxıllıq-
dan daha çox qibtədən söhbət gedir və Allah yolunda elmi-
ni yayan alimlə malını yayan zəngin nəzərdə tutulur. Çün-
ki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Bu iki kimsə istisna olmaqla, heç kimsəyə həsəd etmək 
caiz deyildir: Biri, Allahın verdiyi hikmətlə hökm edən və 
bunu başqasına da öyrədən hikmət sahibi. Digəri isə, Allahın 
verdiyi malı haqq yolda xərcləyən zəngin kimsə.”

Hədisdə vurğulanan həsəd sözü qibtə mənasındadır. 
Fərq ləri niyyətlərlə bağlıdır. Maddi və ya mənəvi sər vət-
lərini Allah yolunda sərf edən birini görəndə həsədçi o 
kimsənin bu sərvətə layiq olmadığını, qibtəçi isə o sərvət 
özündə olsaydı eyni cür hərəkət edəcəyini düşünür. Birinci 
niyyətin sahibi günahla, ikinci isə savabla iç-içədir. Çünki 
Allah ixlaslı qullarının gerçəkləşə bilməyən niyyətlərini də 
mükafatlandırandır.

İBRƏT Tabiindən Haris ibn Nufeyr əshabdan Abdullah 
ibn Məsuda (radiyallahu ənh) xitabən dedi: “Ey Muhəmmədin 
(salləllahu əleyhi və səlləm) yoldaşı! Biz, sizin kimi olanlara 
qibtə edirik. Siz, Peyğəmbəri görməklə və onun söhbətində 
bulunmaqla bizdən üstün oldunuz.”

Abdullah ibn Məsud bu cür qarşılıq verdi: “Əslində, biz 
sizin imanınıza qibtə edirik. Çünki siz, Hz.Muhəmmədi 
(salləllahu əleyhi və səlləm) görmədiyiniz halda ona iman et-
diniz. Şübhəsiz ki, ən üstün iman qeybə iman etməkdir.”

Ardınca bu ayəni oxudu:
“Onlar qeybə iman edərlər” (əl-Bəqərə, 3).

Məhəbbət sirdi, könül, sirri Muhəmməddə ara
Muhəmməd sirdi, könül, sirri məhəbbətdə ara.

At içindən qərəzi, paxıllığı, ədavəti
Atmasan, aqibəti ancaq məşəqqətdə ara.
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Dünyadan dönən-sadiq, Dindən dönən-xain olur
İblisi, şeytanı mürtəddə, müxənnətdə ara.

Həyatın hikməti hikmətli həyat sürmədədi
Arasan, ilk öncə insafda, mürüvvətdə ara.

Necədir ətrafımız, eyləcədir əxlaqımız
Şahın mahiyyətini, ey qul, məiyyətdə ara.

Elm və hikmət əhlinə qibtə etmək çox xoş və xeyirlidir. 
Çünki onlardan öyrənmək, onlara uymaq həvəsi yaxud 
tələbatı doğurur. Lakin comərd sərvət sahiblərinə qibtə 
etmək xoş görünsə də xeyirli olacağı bir qədər mübahisəlidir. 
Çünki hikmət qəlbləri düşündürür, yumşaldır, təmizləyir, 
hidayətə hazırlayır. Sərvət isə belə deyil. Əldə olmayan-
da onu Allah yolunda bölmək asan, bölən çox bulunsa da, 
ələ gələndə paylamaq çətin, paylayan az olur. Bir ibadət 
əhlindən: “Əlində ancaq 20 qəpiyin olsa yarısını bir möhtaca 
verərdinmi?” deyə soruşdum, “Bəli” dedi. “Bəs 20 min ma-
natın olsa necə, yarısnı ehtiyacı olana bağışlardınmı?” deyə 
xəbər aldım. Fikrə getdi. Sonra: “Yox, verə bilməzdim” deyə 
cavab verdi. 

Görünən budur ki, elm-hikmət əhlinə qibtə, mal-dövlət 
əhlinə qibtədən daha xeyirli, daha xətasızdır. Hətta, bir 
hədisdə buyuruldu: 

“Nemət sahiblərindən ehtiyaclarınızı gizli istəyin. Çün-
ki nemət sahiblərinə həsəd edilir.” 

Digər tərəfdən, zənginlər deyil, alimlər peyğəmbər 
varisləri sayılır. Hər halda söhbət həqiqi varislərdən gedir. 
Qibtə də ancaq onlara olur. Böyüklərimizdən Əhməd ibn 
Asim əl-Antaki həzrətləri buyurdu: “Mən ancaq Mövlasını 
tanıyan birinə qibtə edərəm və istərəm ki, Onu təsdiq edən 
kimi deyil, sevən ariflər kimi tanıyım.”

Abdullah ibn Mehdi həzrətləri isə buyurdu: “Yalnız 
qəbrində mömin olaraq yatana qibtə edirəm. Özüm də o 
cür olmaq istərəm.”
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HƏDİS İki xislət var ki, bunlar kimdə bulunursa, Allah 
onu şükür edici və şəbir edici yazar: “Kim dünya işlərində 
durumu özünkündən aşağı olana baxarsa, özündə olan üs-
tünlüyü səbəbiylə Allaha həmd edər. Kim dini məsələlərdə 
özündən üstün olanlara baxarsa ona uyar. Kim də dünya 
işlərində özündən üstün olanlara baxarsa, əlində olmayan-
lar üçün təəssüf edər, üzülər və beləcə şükür edən və səbir 
edən olaraq yazılmaz.”

Mal-dövlət əhlinə qibtə həsədə, paxıllığa çevrilə bilir. 
Elm-hikmət əhlinə qibtə edənlər üçün bu cür təhlükənin 
ehtimalı daha azdır.

İBRƏT Bir adam Süfyan Sevri həzrətlərinin yanına gələrək 
bir məsələni soruşdu. Aralarında belə bir söhbət keçdi:

– Sən haralısan?
– Doğudan.
– Doğunun ən böyük elm adamı sizin yanınızda deyilmi?
– Ey Abdullahın atası, kimdir o?
– Abdullah ibn Mübarək.
– O Doğunun ən böyük alimidirmi?
– Bəli, həm də Batının ən böyük alimi.

İndi Din aliminə az bulunur qibtə edən
Çünki yox qismindədir öz nəfsinə diqtə edən.

Ərzdə, Adəm balası, yaxşılıqdan yaxşı nə var?
Çəkilib ərşə bu gün, ehsanları müftə edən.

Çoxmu xalqın yükünü indi alan öhdəsinə
Çıxır öz millətinin çiyninə çin, rütbə edən.

İndi, hətta, nəsihət vaxt və təmənna ilədir
Ya mükafat, ya da muzd ummadadır xütbə edən.

Bir yazıymış yaşamaq, son nöqtəni düşün, yaşa
Biz nə yazsaq da, qələm, biz deyilik nöqtə edən.
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Düşünmək üçün suallar

1. Həsəd edənlərdənsən, yoxsa həsəd edilənlərdən? 
Nəfsinə hansı xoş gəlir?

2. Hansına daha çox sevinirsən: öz uğuruna, yoxsa 
özgə müsibətinə? Hansına daha çox üzülürsən: özgə uğu-
runa, yoxsa öz müsibətinə?

3. Mal və xilqət baxımından özündən aşağıdakılara ba-
xıb həmd, yoxsa yuxarıdakılara baxıb həsəd edirsən? Yəni 
şükrünmü çox, şikayətinmi çoxdu?

4. İmkanlı birini görəndə hansı arzu sənə güc gəlir: 
Sənin də onun kimi imkanlı olman yoxsa onun da sənin 
kimi imkansız olması?

5. Möminlərin qibtə, münafiqlərin isə həsəd etdiyi rəva-
yət olunmuşdur: Qibtə edənlərdənsən yoxsa həsəd edən-
lərdən?

6. İmanının zəiflədiyini hiss edəndə səbəbini kimlərəsə 
həsədinin şiddətlənməsində axtardığın olurmu?

7. Sənə həsəd edənlərə qarşı mübarizə aparırsanmı? Yəni 
şərlərdən Allahamı sığınır yoxsa digər vasitələr axtarırsan?

8. Həsəd etdiyin kimsəyə qarşı hərəkətə keçirsənmi? 
Əgər keçirsənsə bu özünü nədə göstərir: Qeybət, bəd dua, 
cadu və ya başqa şeylər?

9. Kimə daha çox paxıllıq edirsən: Din əhlinə ya dün-
ya əhlinə? Elm yoxsa hökm əhlinə? Zəngin, imkanlı yoxsa 
sağlam, yaraşıqlı insanlara?

10. Həsəd xəstəliyindən qurtulmaq üçün cəhd edir sənmi?
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2. KİN

“Ey Rəbbimiz! Qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı 
kinə yer vermə!” (əl-Həşr, 10)

Kin, başqasından xoşlanmamanın ən eybəcər, barışma-
ğa və bağışlamağa yol qoymayan ən oturuşmuş şəklidir. 
Adətən, qəzəbdən doğur. Amma qəzəb keçsə də, o qalır. 
Bu baxımdan kin, qısa müddətdə soyumayan, davam edən 
qəzəbdir. Qısa müddət dedikdə ən çoxu üç gün nəzərdə 
tutulur. Çünki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) bu-
yurdu:

“Bir müsəlmanın Din qardaşından üz döndərib üç 
gündən artıq küsülü qalması caiz deyildir.”

Kin qəlbin hüzurunu pozan gizli ədavət duyğusudur. 
Onun, necə deyərlər, görünməyən, yaxud güclə sezilən 
tərəfidir. Bu baxımdan kin gizli ədavət, ədavət açıq kindir.

“Ey iman gətirənlər! Sizdən olmayanları özünüzə sir-
daş etməyin. Çünki onlar sizə fənalıq etməkdən əsla 
geri durmaz, daim sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. 
Düşmənlikləri ağızlarından daşmaqdadır. Sinələrində 
gizlədikləri isə daha böyükdür” (Ali-İmran, 118).

“Yoxsa qəlblərində xəstəlik olanlar elə sandılar ki, 
Allah onların kinlərini üzə çıxarmayacaqdır? Əgər 
Biz istəsəydik, onları sənə göstərərdik, sən də onları 
üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın. Sən onları danışıq 
tərzindən mütləq tanıyacaqsan” (Muhəmməd, 29-30).

İBRƏT Bədr savaşındakı məğlubiyyətdən sonra Məkkə 
müşrikləri böyük bir ruh düşkünlüyü yaşadılar. İslamın qatı 
düşmənlərindən Amir ibn Vəhəb ilə Safvan ibn Ümeyyənin 
ikilikdə olan bir söhbəti bu durumun ifadəsiydi. Belə ki, 
ibn Ümeyyə ibn Vəhəbə dedi:

– Yaşamaqdan ikrah etdim, bundan sonra məncə həyatın 
qiyməti yoxdur.
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Amir bu qarşılıqda bulundu:
– Çox gözəl söyləyirsən. Ah, ailəm və bir də borcum ol-

masa mən təkbaşına bu işi həll edərdim.
– Nə cür?
– Özüm gedər, Muhəmmədi öldürərdim.
– Sən o işi gör, mən bütün borcunu ödəyər, ailənə də 

baxaram.
Amir ibn Vəhəb “Çox gözəl” deyib evinə döndü, qılıncı-

nı itiləyib zəhərlədi və Mədinəyə üz tutdu. Mədinədə onu 
yaxalayıb Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) hüzuruna 
gətirdilər. Aralarında belə bir danışma oldu:

– Burada nə işin var, niyə gəldin?
– Oğlumu sərbəst buraxdırmaq üçün çarə aramağa 

gəldim.
– O halda niyə qılıncınla gəldin?
– Ona nə qiymət verirsiniz? Bədirdə nə işə yaradı ki, indi 

nə işə yarasın.
– Amir! Ağlını başına yığ. Allahın Rəsulunun yanında 

niyyətini gizləmə, söylə. Gizli bir guşədə Safvan ilə danış-
dıqlarını və məni öldürmək üçün verdiyiniz qərarı bizə anlat. 

Amir ibn Vəhəb Peyğəmbər möcüzəsi ilə qarşılaşmışdı. 
Çünki Safvanla söhbətinin Allahdan başqa şahidi yoxdu. 
Təqsirini etiraf edərək oradaca kəlmeyi-şəhadətdə bulundu.

Allahın qoruduğu kimsəyə kim neylər, ey qul?
O əgər qorumasa, kimdi xanlar, bəylər, ey qul?

İblisdən məlakəyə zərrə qədər varmı zərər
Neylər pak, kinsiz qula kirli, kinli səylər, ey qul?

Bil cəhənnəm cahanı, hər atəşə vermə sinə
Eşq ilə odlanana neylər xamlar, çiylər, ey qul?

Qaldır hərdən başını, sonra yenə sal aşağı
Bax, kimin əmrindədi yerlər, ey qul, göylər, ey qul?

Hökmü ərşdəndisə, yurdun, cahanın, kainatın
Bunu dərk eyləyənə neylər axı keylər, ey qul?
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Xalqa yox, Xaliqə uy, görsən uyub dünyaya xalq
Səni qorxutmasın qoy ictimai rəylər, ey qul.

Kin, fitnəsi altda, fəsadı ortada olan qəlb xəstəliyidir. Bu 
fəsadlar çoxdur. Onlardan biri haqsızlıq, ədalətsizlikdir. 
Kinli adam özünü ədalətli hesab etsə də, hətta kənardan bu 
təəssüratı doğursa da, kin bəslədiyi insanlara qarşı, adətən, 
ədalətli ola bilmir. Bəzilərinə ədalət, bəzilərinə, hətta, bircə 
nəfərə isə zülm edən kimsə adil sayılmaz. Ədalət kinə qalib 
gəlməsə, kin onu məğlub edəcəkdir.

“Ey iman gətirənlər! Allah üçün haqqı ayaqda tutan, 
ədalətlə şahidlik edən kimsələr olun. Bir topluma qarşı 
kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun! Bu, 
təqvaya daha yaxındır” (əl-Maidə, 8).

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) və onun tərbiyəsi 
altında yetişmiş möminlər pislik gördükləri kimsələrə qar-
şı ədalətlə davranmanın ən gözəl nümunələrinı vermişlər. 
Çünki təqvalıydılar. Ədalətli təqvasız ola, yəni bir çox gü-
nahlardan çəkinməyə bilir. Lakin təqvalı insan ədalətsiz ol-
maqdan qorxar, Rəbbinə qarşı gəlməkdən çəkinər.

İBRƏT Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) sağ-
lığnda Hz.Aişəyə (radiyallahu ənhə) iftira atılarkən bu olay-
da adı hallandırılanlardan biri də tanınmış şair Hassan ibn 
Sabit idi. Möminlər anasının qəlbi ondan qırılmışdı. La-
kin Hz.Peyğəmbərin (salləllahu əleyhi və səlləm) vəfatından 
sonra bir məclisdə bu dəyərli şairin əleyhinə danışılarkən 
məclisdə bulunan Hz.Aişə dərhal müdaxilə edərək dedi:

“Xeyr! Hassandan incik olsam da haqqımı ona ha-
lal etmişəm. Hassan Rəsulullahı kafirlərin hücumundan 
çox güclü şəkildə müdafiə etmişdir. O müdafiə bütün 
qəbahətlərinin əfv olunmasına kafidir. Onun əleyhində bu-
lunmaq bizə yaraşmaz.”

Bizi məhv etsə mənəmlik mərəzi məhv edəcək
Qəlblərin qəlblərə qəsdi-qərəzi məhv edəcək.
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Daş tapılmaz bizə, ölçülsə kiçik suçlarımız
Başqa şey yox, bizi mizan-tərəzi məhv edəcək.

Bizə bizdən irəli olanların xətti gərək
Hal budur ki, bizi bizdən gerisi məhv edəcək.

Əhli zöhd içrə ara xalqa xilaskar arasan
Xalqı, yox şübhə ki, xalqın hərisi məhv edəcək.

Rəhbərin fərlisinin Rəhbəri Rəhman özüdür
Rəhbərin fərsizini yan-yörəsi məhv edəcək.

Əsli torpaqdı qulun, tapdandıqca mətin olur
Su kimi axanları su pərisi məhv edəcək.

Ədalət hər bir halda haqqı ortaya qoymaqdır. Bu isə istər 
kinlilər, istərsə də sevgililər üçün eyni dərəcədə çətindir. 
Çünki sevənlər sevdiklərinin nöqsanlarını, sevməyənlər 
sevmədiklərinin fəzilətlərini görmür yaxud görmək istə-
mir lər. Adil olmayanlar amir də, alim də, arif də, aqil də 
ola bilər, amma nəbi ola bilməzlər. Ədalət peyğəmbərlik 
xislətindəndir. Ona görə də birisi qənimətlərin bölgüsü 
zamanı Allah Rəsulunu (salləllahu əleyhi və səlləm) ədalətli 
olmamaqda günahlandıranda o Həzrət buyurmuşdu: 
“Vay halına! Mən də ədalətli olmasam, kim ədalətli olar? 
Ədalətli olmasam ziyana uğrayanlardan olaram.” 

İBRƏT Yəhudilərdən Zeyd ibn Səanə İslamı qəbul 
etməzdən əvvəl Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ondan 
borc almış, lakin vaxtında ödəyə bilməmişdi. Zeyd bir gün 
Peyğəmbərin hüzuruna gələrək çox qaba şəkildə narazılı-
ğını bildirdi: “Ey Abdulmuttalib oğulları! Siz borclarınızı 
qaytarmamaq üçün bir sürü bəhanələr bəyan edib durur-
sunuz.” 

Hz.Ömər (radiyallahu ənh) də hüzurda idi. Bu sözlərdən 
hiddətləndi: “Ey Allahın düşməni! Hz.Peyğəmbərə bu cür 
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sözləri nə cür söyləyirsən?” deyərək yəhudiyə həddini 
bildirmək üçün hərəkətə keçəndə Rəsulullah (salləllahu 
əleyhi və səlləm) onu saxladı. Təbəssüm edərək buyurdu: 
“Səndən bunu heç gözləməzdim, ya Ömər. Borc sahibi haqq 
sahibidir. Sən ona alacağını daha nəzakətlə istəməsini 
öyrətməli, mənə də borcumu daha tez ödəməmi tövsiyə 
etməliydin. İndi qalx, bu adama haqq etdiyindən əlavə 20 
sa xurma ver.”

Hz.Ömər tapşırığı yerinə yetirəndə Zeyd ibn Səanə 20 
sa xurmanın əlavə olaraq verilməsinin səbəbini soruşdu. O 
da: “Səni qorxutduğum üçün” deyə cavab verdi.

Zeyd ibn Səanənin məhz bu hadisədən təsirlənərək İsla-
ma girdiyi rəvayət olunur.

Adil olmaq diləsən zindanları təhqiq eylə
Evin əvvəl içinə ədaləti tətbiq eylə.

Zindan nə gündədisə ölkə də o durumdadı
İçəri düzəlməsə, istefanı təsdiq elə.

Hər şeyin öz haqqı var, o haqqı verməkdi ədl
Xalqı dünyaya dönük, Axirətə aşiq eylə.

Dostu düşmən eləmək cin işi, şeytan işidir
Bəni-Adəmsən əgər, rəqibləri rəfiq eylə.

Rəbbindən, ey könül, ilham dilə, irfanə sarıl
Ədalət dərk olunmaz təkcə ağıl-məntiq ilə.

Kin o qədər dərin və dəhşətli xəstəlikdir ki, öz sahibi-
ni haqsızlığın, ədalətsizliyin ən amansız şəkli olan qətlə də 
sürükləyə bilər. Hz.Ömərin (radiyallahu ənh) bir atəşpərəst 
kölə, Hz.Əlinin (əleyhissalam) bir nadan müsəlman 
tərəfindən sübh namazında öldürülməsi həmin xəstəliyin 
nəticəsidir. Bu mərəz təkcə kafirlərin, nadanların deyil, 
Dində irəli gedən möminlərin də qəlb gözünü qanla örtmək 
gücündədir.
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İBRƏT Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Bəni Müs-
təliq qəbiləsi üzərinə yürüşdən zəfərlə Mədinəyə dönərkən 
münafiqlərin başçısı Abdullah ibn Ubey: “Bizi öz yurdu-
muzda bir-birimizə qarşı qoydular. Vallahi, Mədinəyə ça-
tan kimi əziz olan zəlil olanı sürüb çıxaracaqdır” dedi. Son-
ra bunu dansa da, ayə nazil olaraq onun bu çirkin sözləri 
söylədiyini təsdiqlədi:

“Münafiqlər: “Əgər Mədinəyə dönərsək, and olsun 
ki, əziz olan zəlil olanı oradan çıxaracaqdır” dedilər. 
Halbuki izzət Allaha, Peyğəmbərə və möminlərə aiddir” 
(əl-Münafiqun, 8).

Abdullah ibn Ubeyin oğlu Abdullah atasından tam 
fərqli olaraq sadiq və saleh bir mömin idi. Ayənin nüzu-
lundan sonra Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) 
hüzuruna gəlib dedi: “Ey Allahın Rəsulu, atam ibn Ubeyin 
öldürüləcəyinə dair xəbər aldım. Əgər bu qərar sənindirsə, 
mənə əmr et, onu öz əlimlə öldürüm. Vallah, xazrəclilər də 
yaxşı bilir ki, atası ilə mənim qədər yaxşı rəftar edən övlad 
yoxdur. Amma, bir şeydən narahatam: Sən atamı öldürməyi 
başqa birinə həvalə etsən və o da atamı öldürsə, qorxu-
ram ki, nəfsim atamın qatilinin insanlar arasında gəzib-
dolaşmasına tab gətirməz. Bu dəfə də mən o kafirə (atama) 
görə onu öldürən müsəlmanı qətlə yetirər və Cəhənnəmə 
gedərəm.” Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 
“Xeyr. Bizimlə qaldığı müddətdə onunla şəfqətli davrana-
caq, mülayim rəftar edəcəyik.”

HAŞİYƏ Usamə ibn Zeyd rəvayət edir: “Peyğəmbərimiz 
(salləllahu əleyhi və səlləm) Bəni Müstəliq səfərindən qayı-
darkən Abdullah qılıncını çəkib münafiqlərin başçı-
sı olan atası Abdullah ibn Ubeyin qabağını kəsdi: “Bax, 
ata! Muhəmməd əziz, mən isə zəliləm” demədikcə qılın-
cımı qınına qoymayacağam” dedi. Atası: “Yaxşı, yaxşı. 
Muhəmməd əziz, mən zəliləm!” – dedi.”

Qoyma qoynunda, ey qul, dünya Dinə qalib gəlsin
Cəhd et insan ilana, mələk cinə qalib gəlsin.
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İçlər zidd qüvvələrin, duyğuların məskənidir
Çalış nur qaranlığa, sevgi kinə qalib gəlsin.

Xalqı haqdan ayıran, Din haqqında gümanlardır
Xalqa yox, Haqqa uy ki, yəqin zənnə qalib gəlsin.

Bir yalan sözdü guya qaliblərə yoxdu divan
Bil ki, şeytan sözüdü, qoyma sənə qalib gəlsin.

Haqqın nəzdində bütün səmtlərin öz hikməti var
Qoyma sol səndə sağa, arxa önə qalib gəlsin.

Qalib olmaq diləsən, nəfsinə sən çal qələbə
Zəfərə öyrənib o, qoyma yenə qalib gəlsin.

Uğur tam mənada, son nəticədə ruhanidir
Bacar, can təndə ikən ruh bədənə qalib gəlsin.

El arasında “Filankəs dəvə kimi kinlidir” ifadəsi məş-
hur dur. Bir təmsildə isə dəvənin ondan halallıq istəyən 
sahibinə: “Hər haqqımı halal edirəm, amma bir dəfə məni 
eşşəyin quyruğuna bağlamışdın, onu sənə bağışlamayaca-
ğam” deyə cavab verdiyi bildirilir.

Gerçəkdən də kin çox zaman qəlbin qırılmasından qay-
naqlanır. Yersiz bir söz, yaxud sükut, hərəkət yaxud hə rə-
kət sizlik aylarla, illərlə davam edən gizli və ya açıq ədavətə 
səbəb olur. Adəm oğlu danışmaq və ya susmaq ədəbinə 
mükəmməl yiyələnsəydi, yer üzündə münaqişələr, kim bi-
lir, nə qədər az olardı.

Rəvayət olunur ki, Hz.Musa (əleyhissalam) münacatında 
Allah Təaladan soruşdu: “Ya Rəbbi! Səni harada axtarım?” 
Allah Təala buyurdu: “Məni qəlbiqırıqların yanında axtar.”

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) kimsənin qəlbinə 
toxunmamağa xüsusi diqqət edər, küsülüləri barışdırar, 
əshabını küsməkdən və küsdürməkdən çəkindirərdi.
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İBRƏT Əbu Sufyan bir dəstə adamla Hz.Salman, Hz.Su-
heyb və Hz.Bilalın (radiyallahu ənhum) yanından keçirdi. O 
əsnada Əbu Sufyan haqqında belə dedilər: “Allahın qılınc-
ları heç cür bu Allah düşməninin boynuna tuş gəlmədi!”

Hz.Əbu Bəkir (radiyallahu ənh) onlara irad tutdu: “Siz nə 
haqla Qüreyşin böyüyü barəsində belə sözlər söyləyirsiniz?” 
Ardınca da Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanına 
gedərək olanları danışdı.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) ona buyurdu: “İn-
şaallah, qardaşlarını qəzəbləndirməmişsən. Onların qəlbini 
qırdınsa, Rəbbini də incitmiş oldun.”

Hz.Əbu Bəkir üzrxahlıq etmək üçün dərhal qayıdıb yoldaş-
larından soruşdu: “Qardaşlarım, sizin qəlbinizi qırdımmı?”

Onlar da: “Xeyr. Allah səni bağışlasın, qardaşım!” dedilər.

İncidin nəfsləri, siz ürəyə toxunmayın
Sındırın köntöyləri, siz kövrəyə toxunmayın.

Qula Mövlası yetər, qulun varı onsuz da yox
Toxunun mülkə-mala, duz-çörəyə toxunmayın.

İçlərə yaxşı baxın, daş-kəsəkdən təmizləyin
Vurun hər cür alağı, gül-çiçəyə toxunmayın.

Küsdürmək bir-birini cavanların adətidir
Ey gənclər, ağsaqqala, ağbirçəyə toxunmayın.

Sizlər, ey xalqa xeyri toxunmayan ziyanlılar
Sizə vermirsə zərər, heç böcəyə toxunmayın.

Çox zaman kin nifrətin sinonimi kimi işlənsə də bunları 
ayıran cəhətlər vardır. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, nifrət 
canlı-cansız hər şeyə aid edilə bildiyi halda, kin ancaq in-
sanlara qarşı olur və tədbir görülməsə qəlbdə daha çox kök 
salır. Bəzən o qədər dərinə işləyir ki, təkcə diriləri deyil, 
ölüləri də əhatə edir. Halbuki hədislərdə buyuruldu:

“Ölülərinizin yaxşılıqlarını anın, pisliklərini örtün.”
“Ölənlər haqqında ya xeyir danışın ya da susun.”
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Din qardaşını sevməmək olar, çünki sevgi insanın əlində 
deyildir. Lakin ona kin bəsləmək qəlb xəstəliyindən xəbər 
verir. Ölülərə qarşı kinli olmaq, onları bağışlaya bilməmək 
isə bu mərəzin ən şiddətli göstəricisidir. Çünki artıq haqq 
dünyasındadırlar. Əgər Allah, onları bağışlamayıbsa, bu 
cəza onlara yetər. Əgər bağışlayıbsa, onda sənin kin və 
nifrətin təkcə bağışlanana deyil, həm də Bağışlayana qarşı 
çevrilmiş olur.

“Sonra gələnlər deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən 
öncə iman gətirən qardaşlarımızı bağışla. Qəlblərimizdə 
iman gətirənlərə qarşı kinə yer vermə. Ey Rəbbimiz, 
həqiqətən Sən Rauf (şəfqətli) və Rəhimsən!” (əl-Həşr, 10).

Üzülərək deməliyik ki, 1400 ildən artıq vaxt keçməsinə 
baxmayaraq hələ də bəzi Din qardaşlarımız Hz.Əbu Bəkr 
Siddiqi (radiyallahu ənh) və bir çox səhabələri xeyirlə an-
mırlar. Səbəb olaraq da Hz.Peyğəmbərin (salləllahu əleyhi 
və səlləm) vəfatından sonra xilafət məqamına Hz.Əlinin 
(radiyallahu ənh) deyil, Hz.Əbu Bəkirin (radiyallahu ənh) 
gətirilməsini göstərirlər. Halbuki Hz.Əli (əleyhissalam) özü 
bu məsələdə ən gözəl nümunəni göstərmişdir.

İBRƏT Hz.Əbu Bəkir (radiyallahu ənh) xəlifə seçiləndən 
sonra Əbu Sufyan Hz.Əli (əleyhissalam) ilə Hz.Abbasın 
(radiyallahu ənh) yanına gedərək dedi: “Ey Əli və sən, 
ey Abbas! Niyə xilafət Qureyşin ən zəif və ən kiçik olan 
sülaləsinin əlindədir! Vallah, əgər istəsəniz, Əbu Bəkirin 
üzərinə hücum etmək üçün Mədinəni atlı və piyadalarla 
dolduraram.”

Hz.Əli (əleyhissalam): “Sən hələ də İslama və müsəl-
manlara ədavət edirsən! Amma bu, İslama və Möminlərə 
heç bir zərər verməz. Biz Əbu Bəkiri xilafət məqamına layiq 
gördük” buyuraraq Əbu Sufyanı yanından uzaqlaşdırdı.

Möminlərin anası Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) rəvayət edir: 
“Atam qılıncına qurşanmış, atına minmiş, Zul-Qassaya doğru 
getmək üçün yola çıxmışdı. Əli ibn Əbu Talib (əleyhissalam) 
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gəldi, atamın miniyinin cilovundan tutaraq dedi: “Hara, ey 
Allah Rəsulunun xəlifəsi! Mən Uhud günü Rəsulullahın sənə 
dediyi sözləri təkrarlayacağam: “Qılıncını qınına qoy, bizi də 
özünlə birgə müsibətlərə düçar etmə! Ey Allah Rəsulunun 
xəlifəsi! Allaha and olsun ki, sən öldürülsən, İslamın birlik 
və nizamı birdəfəlik pozular.” Bu xəbərdarlığın nəticəsində 
atam geri qayıdıb ordunu göndərdi.

Hz.Əbu Bəkirin (radiyallahu ənh) vəfatından sonra Hz.Əli 
(əleyhissalam) bu nitqdə bulundu:

“Sən fırtınaların və ən şiddətli qasırğaların tərpədə 
bilmədiyi bir dağ idin. Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurduğu kimi, sən bədənində zəif, Allahın 
dinində qüvvətli, mütəvazi, Allahın yanında və yer üzündə 
məqamı uca, möminlərin yanında böyükdün. Heç kimsənin 
sənə kini yoxdu. Heç kimsənin səndə dəyərsiz bulduğu bir 
vəsf yoxdu. Qüvvətli olan, zəifin haqqını alıncaya qədər, 
sənin yanında zəifdi. Zəif olan da haqqını alıncaya qədər, 
qüvvətliydi. Allah sənin əcrindən bizi məhrum etməsin. 
Bizi səndən sonra sarsıtmasın.”

Ayırıb nəfsləri, könülləri birləşdirin
Belləyib köksləri, sünbülləri birləşdirin.

Qəlblərə bağban olun, viranə bir yer qalmasın
Bayquşlar düşsün pərən, bülbülləri birləşdirin.

Səf tutub sədd çəkin şirkin, nifaqın qarşısına
Müşrikə, münafiqə müşkülləri birləşdirin.

Kökü dərin olanın şaxəsi yüksəkdə gəzər
Pis sözün yox təməli, özülləri birləşdirin.

Gülzara ətri verən gül-çiçəyin sıxlığıdı
Alaq hər yerdə bitir, siz gülləri birləşdirin.

Təməli düz qoyulan hər bir işin var uğuru
Din bətndən başlayır, sütülləri birləşdirin.
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Kin duyğusu təkəbbürlü, özündən razı kimsələrdə daha 
güclü olur. Belələri haqsız tərəfdisə üzr istəməyi, haqlıdır-
larsa bağışlamağı özlərinə sığışdırmır, qarşı tərəfin ilk ad-
dım atmasına da adətən, şərait yaratmırlar.

Yaxından tanıdığım iki qonşu vardı. Önəmsiz bir şey 
üstə bir-biriləriylə haqq-salamı kəsmiş, illərdi danışmırdı-
lar. Onlardan biri “mən, mən” deyənlərdən idi. Övladının 
xeyir işində nüfuzlu bir tanışımı dəvət edib-etməməklə 
bağlı məndən münasibətimi soruşdu. Ondansa küsü saxla-
dığı qonşunu çağırmağı məsləhət gördüm. Tərəddüd etsə 
də, xeyli təkiddən sonra razı sala bildim. Amma tədbirə 
gələndə dəvət göndərmədiyi məlum oldu.

Aradan yenə illər keçdi. Özümün təşkil etdiyim bir 
ziyafətə hər iki qonşunu çağırdım. Bu dəfə digər qonşu-
dan tədbirdə qonşuyla salamlaşmağı, umu-küsünü aradan 
götürməyi xahiş etdim. Etirazda bulunmadı və o qədər isti 
qarşılıq görməsə də, üzərinə düşəni lazımınca yerinə yetirdi.

Barış üçün ilk güzəşti şənlərinə nöqsan sayanlar bunun nə 
böyük fəzilət olduğunu bilsəydilər, bir gecəni də küsülü hal-
da keçirməzdilər. Heyhat! Təkəbbür və buna bənzər şeylər 
bir qətrə çirkli sudan yaradılan Adəm övladına mane olur.

Gözlərdə kin görürəm, görünənlər səksəndirir
Sözlərdə cin görürəm, törənənlər səksəndirir.

Küsdürən, küsən boldu, barışdıran, barışan az
Küsmək dəhşətli deyil, dirənənlər səksəndirir.

Vaxt, zaman tələsdirir, tutammırıq səmtimizi
Qorxudur əylənənlər, ərinənlər səksəndirir.

Bu yolun yolçuluğu elm, mərifət ilədir
Baxıram öyrədənə, öyrənənlər səksəndirir.

Kim könül, yəni səma əhlidisə, əndişə yox
Amma bu qıvrılanlar, sürünənlər səksəndirir.
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Gizlənibdir donunun, dərisinin altda bəşər
Çılpağın eybi məlum, bürünənlər səksəndirir.

Kinsizlik Cənnət əhlinin xüsusiyyətlərindəndir. Orası 
qəlblərin əbədi hüzur, rahatlıq bulduğu, hər hansı xarici və 
daxili gərginliyin əsla yaşanmadığı göz və könül oxşayan 
əmin-amanlıq yurdudur. Əgər bu məkanda da kin-kidurət 
olsaydı, insanlar bir-birinə can deyib can eşitməsəydilər 
cənnətin cahanla fərqi qalmazdı. Bu baxımdan kinin ziddi 
qardaşlıqdır. Çünki Rəbbimiz buyurdu:

“Biz onların (cənnət əhlinin) köksündəki kinkidurəti 
çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşıqarşıya 
əyləşən qardaşlar olacaqlar” (əl-Hicr, 47).

Zatən İslamın əsas məqsədi kafirləri mömin, möminləri 
qardaş etməkdir. Çünki Cənnətə bunlardan başqası girməz.

“Həqiqətən, möminlər qardaşdırlar. Elə isə qardaşları-
nızın arasını islah edin” (əl-Hucurat, 10).

Allah Rəsulu da (salləllahu əleyhi və səlləm) Məkkədən 
Mədinəyə hicrət edərkən ilk gördüyü iş, mühacirlərlə 
ənsar arasında qardaşlıq əqdi bağlamaq olmuşdur. Çün-
ki müsəlmanlar arasında əsil qardaşlıq ruhu təşəkkül 
tapmazsa, İslama girənlər girməzdən əvvəlki kin və 
düşmənçiliklərdən təmizlənməsələr İslamın böyük fütuha-
tından söhbət də gedə bilməzdi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) ömrünün sonuna qədər bu ruhu qorumağa çalış-
dı. Vida xitbəsi bunun bariz nümunəsidir.

“Bir-birinizlə əlaqəni kəsməyin! Bir-birinizə arxa çe-
vir məyin! Bir-birinizə kin saxlamayın! Həsəd etməyin! 
Ey Allahın qulları! Qardaş olun!”

Bu hədisə uyan möminlər hər iki dünyada cənnətdədirlər. 
Uya bilməyən möminləri isə Axirətdə Allah, dilərsə, bu 
mərəzlərdən təmizləyib sonra Behiştə daxil edəcəkdir.

İBRƏT Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bir gün 
əshabına buyurdu: “Ümmətimdən biri Aləmlərin Rəbbinin 
hüzurunda diz çöküb: “Ya Rəbb, mənim haqqımı ondan al, 
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mənə zülm etmişdir, haqqımı istəyirəm” – deyəcək. Allah 
Təala digərinə: “Bunun haqqını ver” – buyuracaq. O kimsə: 
“Ya Rəbb, bütün yaxşılıqlarımı, savablarımı düşmənlərim 
aldı, məndə heç bir şey qalmadı” – deyəcək. Məzlum: “Ya 
Rəbb, günahlarımı ona yüklə” – deyəcək. Beləcə, günahla-
rı ona yüklənər. Yenə də zülmü bitməz. Sonra Allah Təala 
zülm olunana: “Bax, nə görürsən?” – buyuracaq. “Ya Rəbb, 
gümüşdən şəhərlər, qızıldan bəzənmiş saraylar görürəm. 
Hansı Peyğəmbərin, hansı siddiqin, yaxud hansı şəhidin 
olduğunu bilmirəm” – deyəcək.

Allah Təala: “Bunlar satılır” – buyuracaq. “Ya Rəbb, 
bunların qiymətini kim verə bilər?” – deyəcək. Allah Təala: 
“Sən verərsən” – buyuracaq. “Ya Rəbb, mən bunu nə ilə ala 
bilərəm?” – deyəcək. Allah Təala: “Din qardaşını əfv et-
məklə” – buyuracaq. “Ya Rəbb, onu əfv etdim” – deyəcək. 
Allah Təala: “Qalx, əlindən tut və ikiniz də Cənnətə girin” 
– buyuracaq.”

Bundan sonra Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu-
yurdu: “Allahdan qorxun və müsəlmanları barışdırın. Çün-
ki Allah Təala Qiyamət Günü müsəlmanları barışdıracaq.”

Torpaqdan yaransa da nə gil, nə də daşdı bəşər
Nəsliyik bir atanın, bacı ya qardaşdı bəşər.

Əsrimiz, əyyamımız olsa da ayrı, aralı
Həmcins olmasaq belə Behiştdə həmyaşdı bəşər.

Fərli o övladdı ki, cinlərlə qardaşlığı yox
Fərsiz olduqca fəqət şeytana fərraşdı bəşər.

Mələklər kinsiz olur, cin-şəyatin tərsinədi
Nəfsinə çalsa zəfər, gör kimlə yurddaşdı bəşər.

Cənnət əcdadımızın ilk yeri, son arzusudu
Cahanı bilsə vətən nə pis vətəndaşdı bəşər.
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Rəhman öz qullarını sadə və saf görmək umar
Dünyada dikbaş isə, məhşərdə külbaşdı bəşər.

Zikrdən qaldıqca qul, hər zillətə qabil olur
Zikrə etdikcə davam, Rəbbiylə sirdaşdı bəşər.

Düşünmək üçün suallar

1. Kinli olduğunuzu düşünürsünüzmü?
2. Haqqınızda xoşunuza gəlməyən bir söz eşitdikdə 

onu xeyirə yozursunuz yoxsa şərə?
3. Təkzib edildiyiniz zaman tələsik qərarlar verib 

tədbirlər görürsünüzmü?
4. Sizə edilən pisliyi tez unudursunuz yoxsa yaxşılığı?
5. Pisliyə pisliklə yoxsa yaxşılıqla cavab vermək sizə 

xoş gəlir?
6. Zarafat zamanı səslənən kobudluqları ciddiyə alır-

sınızmı?
7. Bağışlamaq yaxud bağışlanmaq üçün ilk addımı at-

mağa meyillisinizmi?
8. Sevdiyiniz adama sevginizi bildirirsinizmi? Bəs ki-

ninizi necə?
9. Kin bəslədiyiniz adamın xeyrinəmi yoxsa ziyanına-

mı danışırsınız və ya susmağa üstünlük verirsiniz?
10. Kin bəslədiyiniz yaxud sizə kin bəsləyən şəxs 

barəsində xeyir-duada bulunursunuzmu?
11. Zaman və ya məkan fərqi kininizi azaldır yoxsa ar-

tırır?
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3. NİFRƏT

“Əgər O, ruzisini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, 
onlar azğınlıq və (haqqa) nifrətdə dirənib durmaqdadır-
lar” (əl-Mulk, 21).

Nifrət hər hansı bir şeydən yaxud şəxsdən və ya 
hərəkətdən xoşlanmamanın, ikrah etmənin, üz çevirmənin, 
diksinmənin şiddətli dərəcəsidir. Həm Haqqa, həm xal-
qa qarşı olur. Haqdan xoşlanmayanların xəstəliyi daha 
dözülməzdir. Çünki gedişat daha ağrılı, nəticə daha qorxu-
ludur. Başqa sözlə, həm dünyada, həm də Axirətdə rahatlıq 
tapa bilmirlər. Ən dəhşətlisi isə odur ki, haqsızlara haqq 
təbliğ olunanda nifrətləri daha da şiddətlənir.

“Onlara: “Rəhmana səcdə edin” – deyildiyi zaman on-
lar “Rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şeyəmi səcdə edə
cəyik?” – deyə cavab verərlər. Bu, onların nifrətini daha 
da artırar” (əl-Furqan, 60).

İBRƏT Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) əmisi Əbu 
Talib və xanımı Hz.Xədicənin (əleyhasalam) vəfatından son-
ra Məkkədə himayəsiz qalaraq oğulluğu Zeyd ibn Harisə 
(radiyallahu ənh) ilə birgə Taif şəhərinə üz tutdu. Burada 
Bəni Əbdi-Yəlil qəbiləsinin başçılarından olan üç qardaşla 
görüşdü, İslamı onlara anladaraq yardımda bulunmalarını 
istədi. Çünki Taifdə bir qəbilənin himayəsi altına girmədən 
yeni Dinin təbliği mümkün olmayacaqdı. Lakin Əbdi-Yəlil 
oğulları Hz.Peyğəmbərə (salləllahu əleyhi və səlləm) ana 
tərəfdən qohum olsalar da, qardaşlar onu aşağılamaqdan 
çəkinmədilər. Biri: “Əgər Allah səni bir şeylə göndərdisə 
mən Kəbənin örtüyünü oğurlamış olum”, digəri: “Allah 
Peyğəmbər olaraq səndən başqa göndərməyə adam bulma-
dımı?”, üçüncüsü də: “Artıq səninlə heç bir zaman danış-
mayacağam. Çünki bir peyğəmbərsənsə, səni rədd etməklə 
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böyük bir təhlükəyə düşmüş olaram. Yox, əgər Allah adına 
yalan uyduran birisisənsə, səninlə danışmağa tənəzzül belə 
etmərəm” dedilər.

Qardaşlar dəvətə qarşı nifrətlərində daha da irəli 
getdilər və onların təhrikiylə küçədəki uşaqlar Rəsulullahı 
(salləllahu əleyhi və səlləm) daşa basaraq mübarək vücudunu 
yaraladılar.

Xalqa nifrət edənlər bu cahanda necə məğrur
Cənnətdə nifrət olmur, cənnətsizlər necə mənfur.

Adəm övladları qoy qaçmasınlar şöhrət üçün
Cənnətdə, Cəhənnəmdə bəllənəcək kimdi məşhur.

Xalqa yol göstərilib, dünya seçim dünyasıdı
Qul özü küfrü seçir, Rəbbi onu etməz məcbur.

Tövbə dərvazələri gündüz-gecə taybataydı
Üzür dünyada olur, Axirətdə yoxdu məzur.

Baxtından, taleyindən eyləməsin kimsə giley
Dində yox uğursuzluq, dünyada bəs varmı uğur?

Azmaqdan asan, azmamaqdan çətin şey, bəlkə də yox-
dur. Allah nəfsə zor, şeytan isə xoş gələni sevdirmək istər. 
Təcrübə göstərir ki, çətinlik görən, aza qane olan sadə 
təbiətli insanları Allahın istədiyi şeyə inandırmaq, Allahın 
lütfü ilə daha tez və uğurla başa gəlir. Rəsulullahın (salləllahu 
əleyhi və səlləm) dəvətinə ilk cavab verənlərin kölələrdən, 
kasıblardan, kimsəsizlərdən olması buna sübutdur. Lakin 
həyatda ciddi sıxıntılar, sarsıntılar yaşamayan, sərvət və ya 
səltənətinə güvənib nəfsini ilah edən harınlaşmış kimsələr 
şeytanın istədiyi şeyə daha sadiq və ya meyilli olur, haqqa 
daha dözümsüz yanaşırlar.
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“Peyğəmbər onlara haqla gəldi. Lakin onların əksəriy
yəti haqqı xoşlamır. Əgər haqq onların nəfslərinin istək
lə rinə uysaydı, göylər, yer və bunlarda bulunanlar pozu-
lub gedərdi. Xeyr, Biz onlar üçün gətirdik, onlar isə zikrə 
arxa çevirirlər” (əl-Muminun, 70-71).

Ümumiyyətlə, haqqa nifrət iki şəkildə özünü biruzə verir:
1) Haqqın özünə nifrət;
2) Haqqı gətirənə, təbliğ edənə nifrət;
Haqqın özünə nifrət, əsasən, Allaha şərik qoşanlarda, 

Axirətə inanmayan yaxud yalnız dünya həyatı üçün çalışan 
kimsələrdə olur. Haqqın kim tərəfindən gətirilməsi onlar 
üçün çox önəm daşımaz. Vacib olan, belələrinin dünyasını 
təhdid edən bir şeyin gətirilməməsidir. İstər İslam, istər də 
əvvəlki haqq dinlər Axirət həyatını önə çəkdiyi, zəiflərin, 
məzlumların müdafiəsində durduğu üçün daima ən barış-
maz müqavimətlə qarşılanmışlar. 

“Tayfasının kafir olan, Axirətə qovuşacaqlarını yalan 
hesab edən və dünyada nemət verdiyimiz əyanəşrafı 
(tabeliklərində olanlara) dedi:

“Bu sizin kimi ancaq adi bir insandır, yediyinizdən ye-
yir, içdiyinizdən içir. Əgər siz özünüz kimi adi bir insana 
itaət etsəniz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayarsınız. O sizə ölüb 
torpaq və sürsümük olduqdan sonra çıxarılacağınızımı 
vəd edir? Vəd olunduğunuz şey çox uzaqdır, çox uzaq! Bi-
zim həyatımız yalnız bu dünyadadır” (əl-Muminun, 33-37).

Hz.Muhəmməd (salləllahu əleyhi və səlləm) peyğəm bərli-
yinin Məkkə dövründə həcc mövsümü zamanı Yəmənin 
Kində qəbiləsinə İslamı anladarkən onlar soruşdular: 
“Müvəffəq olduğun təqdirdə səltənəti özündən sonra bizə 
verərsənmi?”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Mülk və səltənət 
Allaha aiddir, onu dilədiyinə verər” buyurduqda Kindənin 
öndə gedənləri bu həyasız cavabda bulundular: “Onda bi-
zim sənin gətirdiyinə ehtiyacımız yoxdur.”
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Fəzilət əhli olmaq, sanma yalnız fitrətdəndi
Hər kim olmazsa, səbəb, nəfslərdə nifrətdəndi.

Sevgidən ayrı düşən, şeytanıyla baş-başadı
Sevgidən ayrı düşmək Rəbbi ilə firqətdəndi.

Qəlbə hicrət edənlər xeyirləri götürdülər
Nə bəla gəlsə qula, qəlbdən nəfsə hicrətdəndi.

Dünyaya aşiq olan Axirətə asi düşər
Orda qəm-qüssə görmək burda eyş-işrətdəndi.

Ey könül, arif isən, bir anı da zay eləmə
Hər gələn gün xeyratdan, hər gedən gün ibrətdəndi.

Haqqa nifrət zamanla haqqı gətirənə də nifrət oyadır. 
Necə ki, Hz.Muhəmmədə də (salləllahu əleyhi və səlləm) 
peyğəmbərliyə qədər Məkkəlilərin bir kini-küdurəti yoxdu. 
Əksinə, o Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) onu tanıyanların 
etibarını qazanmış, “Əmin” ləqəbi ilə məşhur olmuşdu.

Məsələn, “Ən yaxın qohumlarını qorxut” (əş-Şuara, 214) 
ayəsi endikdən sonra Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
öz qövmünü Səfa təpəsinin ətəyinə toplayaraq soruşdu: 
“Nə deyirsiniz? Bu vadidə bəzi atlıların sizə hücum etmək 
üzrə olduğunu xəbər versəm, mənə inanarsınızmı?”

Onlar da: “Səndən heç bir yalan eşitmədik. Elə deyir sən-
sə, doğrudur” dedilər. Onda o Həzrət (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu: “Elə isə qəti olaraq bilin ki, mən şiddətli 
bir əzabın yaxın olduğu bu zamanda sizə xəbərdar edici bir 
peyğəmbər olaraq göndərildim.”

Lakin bu sözləri deyən kimi əmisi Əbu Ləhəb aranı qatdı 
və gələnlər dağılışdılar.

Məkkə müşriklərindən Utbə ibn Rəbiyə isə Qureyşin 
Hz.Muhəmmədə (salləllahu əleyhi və səlləm) münasibətini 
belə ifadə etmişdi: “Bax, əmioğlu! Səni aramızda ailə baxı-
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mından orta səviyyəli, lakin mövqe etibarı ilə ən üstün adam 
kimi görürəm. Amma, sən bizim başımıza heç kimin öz 
qövmünə rəva görmədiyi bir iş gətirdin. Bu söylədiklərinlə 
mal yığmaq istəyirsənsə, qövmün bu məsələdə öhdəsinə 
düşəni dərhal yerinə yetirər və sən də bizim ən varlımız 
olarsan. Şərəf dalınca qaçırsınsa, sənə səlahiyyət verərik ki, 
qövmün içində ən yüksək mövqe sahibi olasan. Yox, əgər 
sənə cin toxunduğu üçün belə sözlər danışır və bundan da 
xilas ola bilmirsənsə, var-dövlətimizi xərcləyər, hər şeyi bu 
yolda fəda edər, səni sağaldarıq. Yox, əgər hökmdar olmaq 
istəyirsənsə, buna razıyıq.”

Göründüyü kimi Məkkəlilərin Hz.Muhəmmədə müna-
sibəti Rəsulullaha (salləllahu əleyhi və səlləm) münasibət dən 
fərqlidir. Yəni o Həzrət risalətini elan etməsə, İslamı yay-
masa Qureyşin mötəbər üzvlərindəndir. Lakin, “Bu ilahi 
təbliğ vəzifəmi tərk etməyim üçün günəşi sağ əlimə, ayı da 
sol əlimə versələr yenə bu yoldan dönmərəm. Allah mənə 
yetər” buyuraraq qətiyyətini ortaya qoyduqda Haqqa 
ədavət edənlər haqlıya da qənim kəsildilər.

Yalqız o kimsədi ki, Vahid ilə üzləti yox
Xalqdan ayrılmayanın Xaliq ilə vüsləti yox.

Ayrılıq adamının yeganə təskinliyi var
Hicr müddətli olur, vəslin amma müddəti yox.

Ey qul, haqq sevgi bizə lütfüdü haqq Sahibinin
Qulun istəklərinə çünki qulun qüdrəti yox.

Aşiq ərşül-əzimin ən fədakar işçisidir
Eşq o işdir ki, bu dünyada onun üçrəti yox.

Ən asan əcrə belə yox niyyəti münafiqin
Ən kiçik bir suça da müttəqinin cürəti yox.

Ey könül, Rəbbinə dön, gir qulların zümrəsinə
O elə zümrədi ki, məxluq ilə ülfəti yox.



54

Haqqa nifrət haqqı gətirənə də gec-tez nifrət oyatdığı 
kimi, haqqı gətirən sevilməyəndə onun gətirdiyi də çox 
vaxt sevimsiz olur. Bunu Hz.Peyğəmbərin (salləllahu əleyhi 
və səlləm) əmisi Əbu Ləhəbin misalında görə bilərik.

Bəllidir ki, O Həzrətin (salləllahu əleyhi və səlləm) İslama 
çatmış məşhur əmiləri dörddür: Hz.Həmzə, Əbu Talib, 
Abbas və Əbu Ləhəb. İlk üç əmi Hz.Muhəmmədə qarşı 
həmişə mehriban olmuş, hətta İslamı qəbul etmədikləri 
dövrdə belə öz dəstəklərini ondan əsirgəməmişlər. 
Məntiqlə Əbu Ləhəb də alicənab təbiətli olmasa belə eyni 
cür davranmalıydı. Çünki ərəblərdə qohumcanlılıq, əqrəba 
təəssübkeşliyi həddən ziyadə güclüdür. Əgər Əbu Ləhəb 
öz qardaşlarından fərqli olaraq Hz.Muhəmmədi (salləllahu 
əleyhi və səlləm) əsla sevmirsə, nəinki özü, hətta arvadı da o 
Həzrətin kölgəsini belə qılınclayırsa, deməli bu nifrət hər 
halda səbəbsiz deyil, nədənsə qaynaqlanır. O səbəbə işıq 
tutan rəvayətlərdən biri belədir:

“Əbu Talib ilə qardaşı Əbu Ləhəb arasında bir gün 
münaqişə yarandı. Əbu Ləhəb qardaşını yerə yıxdı və 
üzərinə çökərək sifətinə vurmağa başladı. Hz.Peyğəmbər 
(salləllahu əleyhi və səlləm) o zaman hələ gənc idi. Dərhal 
köməyə tələsdi və Əbu Ləhəbi itələyib kənara atdı.

Sonra Əbu Talib dikələrək qəzəb içində qardaşı Əbu 
Ləhəbin üzərinə atıldı. İndi o onun sinəsi üzərinə çökmüş 
və üzünə zərbələr endirməyə başlamışdı. Bu davadan son-
ra Əbu Ləhəb Hz.Muhəmmədə (salləllahu əleyhi və səlləm) 
dönərək dedi:

“Ey Muhəmməd! Mən də Əbu Talib kimi sənin əminəm. 
Edəcəyini mənə elədin. Nədən ona qarşı da eyni cür dav-
ranmadın? Nədən? Vallahi, könlüm səni əsla sevməyəcək, 
əsla!”

Çox güman ki, peyğəmbərlik Əbu Ləhəbin başqa bir qo-
humuna verilsəydi, ona münasibəti qardaşları nın müna-
sibə tindən çox da seçilməyəcəkdi. Seçilsə belə, qohuma qar-
şı ədavətdə ifrata varmayacaqdı. Lakin Hz.Muhəm mədin 
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(salləllahu əleyhi və səlləm) şəxsiyyətinə olan kin və nifrə-
ti nəticə etibarı ilə onu haqqın qatı düşməninə çevirərək 
cəhənnəmlik etdi. Zatən yəhudilər də eyni xətada bulun-
muşdular. Fərq ancaq bundaydı ki, onlar Hz.Muhəmmədi 
(salləllahu əleyhi və səlləm) yəhudi olmadığına görə qəbul 
etmədilər. Qureyşdən bəzi imkanlı şəxslərin bəhanəsi 
isə o Həzrətin (salləllahu əleyhi və səlləm) mal və mövqecə 
özlərindən aşağı olmasıydı:

“Onlar səni gördükdə ancaq sənə lağ edirlər: “Budur-
mu, Allahın elçi göndərdiyi kəs?” (əl-Furqan, 41)

Kimin insanlara bir nifrəti yox, kini yoxdu
Bir mələkdi sanasan şeytanı yox, cini yoxdu.

Dünyası əleyhinə, Dini qulun lehinədi
Xeyrini bilməyənin dünyası yox, Dini yoxdu.

Ərzdə dağlardan uca və möhtəşəm, söylə, nə var
Qəlb dağa dönməsinmi dumanı yox, çəni yoxdu.

Təqvadan qeyri nədir ilahi dərgahda məqam
Yazıq o kimsədi ki, rütbəsi yox, çini yoxdu.

Elə dardır ki, cahan, çarə tərki-dünyalıqdır
Seç elə dünyanı ki, uzunu yox, eni yoxdu.

Haqqa nifrət edənlər üçün onu kimin deməsi önəmli ol-
madığı kimi, şəxsə nifrət edənlər üçün də onun nə deməsi 
əhəmiyyət daşımaz. Hər iki halda itirən nifrətdə bulu-
nanlardır. Amma, bu itkinin fərqinə varmazlar. Halbuki 
böyüklərimiz “Deyənə baxma, deyilənə bax” buyurmuşlar.

Xalqa nifrət dedikdə təkcə haqqı gətirənlər deyil, xəlq 
olunan hər kəs və hər şey nəzərdə tutulur. Yəni bir insa-
nın rəhbərindən, qonşusundan, övrətindən, hətta özündən 
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ifrat şəkildə zəhləsi gedə bilər. Eyni zamanda bir işin, ta-
maşanın, ölkənin, quruluşun, yaşayışın bir kimsədə ik-
rah doğurması mümkündür. Lakin bir şeyin mümkün-
lüyü onun hələ məqbul sayılması demək deyildir. Hər 
hansı bir xasiyyətin, halın, hərəkətin yaxud hadisənin 
xoşagəlməzliyi, adətən, nəfsdən qaynaqlandığı üçün kimə 
və ya nəyə isə qarşı nifrətə səbəb yaratmamalıdır. Yaradırsa 
təbiilikdən, caizlikdən yox, xəstəlikdən xəbər verir ki, bu 
da Dinimizdə bəyənilməyən yaxud pislənilən hallardandır.

Məsələn, ailə münasibətlərini götürək. Bəzən ər və arvad 
arasında nifrət o həddə çatır ki, faciəylə nəticələnir. Halbu-
ki Uca Rəbbimiz buyurdu:

“Onlarla (qadınlarla) gözəl rəftar edin. Əgər onlara 
nifrət etsəniz, ola bilsin ki, sizdə nifrət doğuran bir şeydə 
Allah çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun” (ən-Nisa, 19).

Çox zaman nifrət yalnız pis cəhətləri görməkdən doğur. 
Nə yazıq ki, bu mərəzə tutulanlara fəzilətlər nöqsanları de-
yil, nöqsanlar fəzilətləri unutdurur. Hədislərdə buyuruldu:

“Mömin bir kişi möminə bir qadına nifrət bəsləməsin. 
Çünki onun bir xasiyyətini xoş görməsə də başqa bir 
xasiyyətinə razı olur.”

“Özü döyülməyə daha çox layiq ikən zövcəsini döyən 
kişiyə təəccüb edirəm.”

HİKMƏT Biri Həsən Bəsri həzrətlərinin yanına gəldi 
və qızının ərlik çağına çatdığını söyləyib məsləhət istədi. 
Həzrət buyurdu:

“Onu təqvalı kişiyə ərə ver. Əgər qızını sevsə, sevgisindən 
dolayı ona hörmət edəcək. Əgər sevməsə, təqvasından dola-
yı ona zülm etməyəcək.”

Nikah, nifrətdən uzaq ürəklərin birliyidir
Bir dirək tutmaz evi, dirəklərin birliyidir.
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Tutmaz nur əhlinin od əhli ilə ittifaqı
Sevgi şeytanların yox, mələklərin birliyidir.

Qəlb sevən göyçək olur, nəfs sevən şübhəlidir
Məhəbbət, şübhəsiz ki, göyçəklərin birliyidir.

Din cütü olmayana tən cütlüyü caiz deyil
İzdivac imanların, məsləklərin birliyidir.

Rəbbinizdən diləyin Behiştdə də tən olmağı
Ailə Allah üçün diləklərin birliyidir.

Rəbbimin sevdiyi təfriqə yox, haqq cəmaətdi
Haqq saleh qadınların, erkəklərin birliyidir.

Bir dam, bir döş altında tutmaz iki dünya qərar
Ruhların birləşməsi gerçəklərin birliyidir.

Ailə kiçik dövlət, dövlət böyük ailədir
Cəmiyyət böyüklərin, kiçiklərin birliyidir.

Bəzilərinin nifrəti öz dövlətinə, məmləkətinə, millətinə 
olur. Zahirən firavan yaşayan ölkələrə köçmək üçün təkcə 
dəridən-qabıqdan deyil, hər oyundan da çıxırlar. Rahat 
yaşamaq, münasib məkana köçmək istəyini, əlbəttə, an-
lamaq olar. Anlaşılmayan odur ki, soruşulanda öz milli 
mənsubiyyətini dilə gətirməkdən utanan, hətta özünü qey-
ri ölkənin və millətin nümayəndəsi kimi təqdim edənlər 
də vardır. Əcəba, bir insan da doğulub böyüdüyü bir di-
yara, içindən çıxdığı, eyni dildə danışdığı bir millətə bu 
dərəcə də nifrət edərmi? Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi 
və səlləm) 63 illik mübarək həyatında ən böyük zülmləri 
Məkkədə və Qureyşdən gördü. Amma, bu onun öz yur-
duna və qövmünə sevgisini əsla azaltmadı, əksinə, onların 
əsil səadəti bulması üçün heç bir fədakarlıqdan çəkinmədi. 
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Rəbbi ona Məkkənin fəthini nəsib edərkən bütün zalimləri 
bağışladı.

İmam Zeynəlabidin (əleyhissalam) buyurdu: “Öz millə-
tinin sənin boynunda haqqı onun salamatlığını istəmək, 
ona qarşı mərhəmətli və mülayim olmaq, pisləri ilə güzəştli 
davranıb ünsiyyət yaratmaq, islah olmalarını diləməkdir. 
Bütün millətə duada bulun... Böyüklərini öz atan, kiçiklərini 
öz övladın kimi tanı, orta yaşlılarını öz qardaşın bil...”

Mömin millətindən və məmləkətindən ayrı düşərsə on-
ların əleyhinə olan söz və hərəkətdə bulunmamalı, lehinə 
olan məsələlərdə isə bacardığı köməyi və xeyir-duasını 
əsirgəməməlidir. Çünki boynunda haqq var. Qürbətdə 
yaşamaq bu haqqı düşürməz. Yurdun tərki qulun Dinini 
qorumaq üçündürsə bu bir hicrət, dünyasını qurtarmaq 
üçündürsə bir fərardır.

“Hamınız bir yerdə Allahın ipindən möhkəm yapışın, 
birbirinizdən ayrılmayın! Allahın sizə verdiyi neməti 
xatırlayın ki, siz birbirinizə düşmən ikən O, sizin 
qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir
birinizlə qardaş oldunuz” (Ali-İmran, 113).

“Açıqaydın dəlillər gəldikdən sonra birbirindən ayrı-
lan və ixtilaf törədən şəxslər kimi olmayın! Onlar böyük 
bir əzaba düçar olacaqlar” (Ali-İmran, 105).

İBRƏT Hz.Yunus (əleyhissalam) qövmünün imana 
gəlməsi üçün bir qərinə, yəni 33 il çalışdı. Ancaq nə ya-
zıq ki, iki nəfər dəvəti qəbul etdi. O Həzrət də qövmünə 
bəd duada bulundu. Ona: “Qullarıma bəd dua etməkdə 
nə qədər tələsdin! Geri dön, onları qırx gün daha Allahın 
dininə çağır” deyə vəhy edildi.

Hz.Yunus (əleyhissalam) dönüb qövmünü otuz yeddi 
gün də haqqa çağırdı, fəqət onlar yenə iman gətirmədikdə 
buyurdu: “Sizə üç günə qədər bir əzab gələcəkdir. Bunun 
ilk əlaməti olaraq bənizləriniz saralacaq.”
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Ertəsi gün oyandıqda bənizlərinin qaçdığını görüb 
Hz.Yu nusun yalan söyləmədiyini anladılar. Bir-birilərinə: 
“Gözləyin, əgər Yunus aramızda gecələrsə əzabdan qorx-
mayın. Əgər aramızdan ayrılarsa, bilin ki, əzab bizi yaxala-
yacaq” dedilər.

Qırxıncı günün tamamında qapqara buludlar hər tərəfi 
qaplamağa başladı. Adamlar əzabın haqq olduğunu an-
layaraq tövbə etmək üçün Hz.Yunusu (əleyhissalam) ara-
dılarsa da tapa bilmədilər. Hamılıqla bir təpəyə qalxaraq 
fəryad içində Allaha həmd-sənalarda bulunub yalvardılar: 
“Ey Rəbbimiz! Bizim günahımız böyükdür, fəqət Sən daha 
böyüksən. Sən bizə layiq olduğumuzu deyil, Sənə yaraşanı 
rəva gör...”

Allah dualarını qəbul edərək əzabı onların üzərindən 
qaldırdı.

“Elə bir bölgə əhalisi yoxdur ki, əzabı gördükdən sonra 
imanları onlara fayda vermiş olsun. Yalnız Yunus qövmü 
müstəsnadır. Onlar iman etdikdə dünya həyatlarındakı 
rüsvayedici əzabı onlardan qaldırdıq və bəlli bir vaxta 
qədər (ölənədək) onları nemətlərimizə qovuşdurduq” 
(Yunus, 98).

Hz.Yunus (əleyhissalam) öz bölgəsindən aralı olduğun-
dan qövmünün tövbəsindən və Allahın onları bağışlama-
sından xəbərsizdi. Lakin ilahi izin almadan qövmünü tərk 
etməsi ona baha başa gəldi və dənizdə ikən nəhəng bir ba-
lıq tərəfindən uduldu.

“ZunNunu (balıq sahibi Yunusu) da xatırla. Qəzəb lə
nərək qövmünü tərk etmiş və Bizim də onu möhnətə dü-
çar etməyəcəyimizi sanmışdı. Sonra qaranlıqlar içində: 
“Səndən başqa ilah yoxdur! Sən Subhansan! Mən isə, 
həqiqətən, özümə zülm edənlərdən oldum.” – deyib 
dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurduq və onu 
sıxıntıdan qurtardıq. Biz möminlərə belə nicat veririk” 
(əl-Ənbiya, 87-88).
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Elmimiz xalqımıza faydamızın mislindədi
Əcrimiz Mövlamıza sevdamızın mislindədi.

Allahdan başqasına yalvaranın yaxşısı yox
Dinimiz, imanımız duamızın mislindədi.

Hər kəsin müsibəti səbrinə nisbətdə olur
Dərdimiz artıq deyil, dəvamızın mislindədir.

Qədər və qismət ilə barışmaqdı məqsədimiz
Sülhümüz nəfsimizlə qovğamızın mislindədi.

Vəznimiz və ölçümüz zöhdümüzün miqdarında
Qədrimiz-qiymətimiz təqvamızın mislindədi.

Şükür Allaha, müsəlmandı, könül, millətimiz
Haqq Onundur, kim axı Mövlamızın mislindədi?

Nifrətin ziddi sevgidir. Nifrət sevə bilməmək, sevgi 
nifrət edə bilməməkdir. Allah insanları, o cümlədən, əks 
cinsləri bir-birinə qarşı yox, bir-biri üçün yaradıb.

“Bu Onun ayətlərindəndir ki, təskinlik (sakitlik) ta-
pasınız deyə özlərinizdən sizə zövcələr yaratmış, aranıza 
sevgi və rəhmət qoymuşdur. Həqiqətən, bunda təfəkkür 
edən qövm üçün ibrətlər vardır” (ər-Rum, 21).

Göründüyü kimi, Allahın muradı insanlar arasında sev-
gi və mərhəmətdir. Kin və nifrət daşıyıcıları ilahi iradəyə 
qarşı çıxanlardır. Başqa sözlə, sevgi fitri, anadangəlmə, 
nifrət isə kəsbi, sonradan qazanılmadır.

Məhəbbət əhvalı, ey qul, fəqirə fitrətdəndi
Hər kimi görsən xəbis, o sonrakı nifrətdəndi.
Allah hər bir quluna qabiliyyət bəxş eləyib
İşarət anlamamaq eyşdəndi-işrətdəndi.
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Yeri gəlmişkən, bəzən Allah üçün olan kin və nifrətdən 
danışılır və bunun caiz, hətta vacib olduğu bildirilir. Dü-
şünürük ki, burada terminlər yerində deyil. Çünki nifrət 
sözü Quranda bir neçə yerdə keçsə də, yalnız kafirlərə və 
müşriklərə aid edilib. O bir qəlb xəstəliyidir və Rəhmani 
bir tərəfi yoxdur. Ayələrdə, adətən, Allahın filan kimsələri, 
məsələn, kafirləri, zalımları, naşükürləri, xəsisləri sevmədiyi 
yaxud onlara qəzəb etdiyi buyurulur. Bu baxımdan Allah 
üçün nifrət deyil, Allah üçün qəzəb ifadəsi, fikrimizcə daha 
çox yerindədir. “Qəzəb” bölməsində, inşaallah, bu mövzu 
daha geniş şərh olunacaqdır.

Allah sevgisi yaxud Allah üçün sevgi möminlərin bulaş-
dığı hər cür qəlb mərəzlərini, xüsusən kin-nifrəti müalicə 
etməyə, kökündən silib atmağa qadirdir. Sevənlər zatən 
fitrət üzrədirlər, yəni sevmək fitrətə qayıtmaqdır. Fitrətdə 
isə, öncədən qeyd etdiyimiz kimi nifrət kimi xəstəliklər 
yoxdur. Allah Təalaya layiq olan ən gözəl və kamil ibadət 
məhz sevgidən doğan ibadətdir.

İBRƏT Yəhya ibn Muaz həzrətləri rəvayət etmişdir: “Bir 
gecə Bəyazidin məğrib və işa namazlarını qıldıqdan sonra 
səhərə qədər iki dizinin üstünə oturub heyrət və təəccüb 
içində baxdığını və sonunda uzun bir səcdə etdiyini gör-
düm. Sonra geri dönüb məni gördü. “Bu hallardan mənə 
danış” dedim.

O da bunları dedi: “Sənə uyğun olanları söyləyim. Məni 
ən yüksək və ən aşağı mələkutda (məna aləmində) dolaş-
dırdılar. Ərş, Kürsi, göylər və bütün cənnətlər gəzdirilib: 
“Bunlardan hansını istəyirsən seç, verək” dedilər. Mən: 
“Bunlardan heç birini istəmirəm (Bunları yaradanı 
istəyirəm)” – dedim. Sonra Allah Təala: “Sən Mənim həqiqi 
qulumsan” buyurdu.”
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* * *

Xanım övliyalardan Hz.Rəbiyənin yanında Cənnətdən 
söz açdıqda buyurdu: “Əvvəl ev Sahibini, sonra evi düşün-
mək lazımdır.”

Möminə layiq olan Allah üçün məhəbbətdir
Bunun da örnəyi Allah Rəsulu Muhəmməddir.

Qeybi Allahdı bilən, bildiyimiz bir şey vardır:
Qəbrə nifrət daşımaq, qəbrə qədər məşəqqətdir.

Allah aşiqlərinə məlakələr xidmət edər
Şeytan məşuqlarına cin-şəyatin müsəllətdir.

Nəfsini islah edən mələkdən də sədaqətli
Nəfsini ilah edən şeytandan da müxənnətdir.

Nifrət qəlbin kilidi, sevgi onun açarıdı
Açmamaq Dosta qapı, ah, nə müdhiş məzəmmətdir.

Ey könül, gerçək əməl Allah üçün olanlardı
İxlasa zidd nə ki, var, ya batil, ya mücərrəddir.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm): “Hər kəs (Axi-
rətdə) sevdikləri ilə bərabərdir” – buyurdu, “Hər kəs sev-
mə dik ləri ilə bərabərdi” – buyurmadı. Bu o deməkdir ki, 
kim dünyada Allahın sevdiklərini sevəcəksə Axirətdə on-
larla, kim də Allahın sevmədiklərini sevəcəksə bunlarla 
olacaqdır. Seçim insana düşər.

Qarşılıqlı sevgi sevginin ən gözəlidir. Çünki nifrətə, ay-
rılığa yer qoymur. Qarşılıqlı nifrət nifrətin ən çirkinidir. 
Çünki sevgiyə, sülhə yer saxlamır. Bu bəladan qurtulmaq 
üçün onu əvvəlcə qarşılıqsız, yəni birtərəfli hala gətirmək 
gərəkdir. Bir-birinə nifrət edən iki nəfərdən biri ilk addımı 
atmasa, xoşagəlməz nəticələr qaçılmazdır. Allah Rəsulunun 
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(salləllahu əleyhi və səlləm) qəlbində bir kimsəyə qarşı kin-
nifrət yox idi. Ən barışmaz düşmənini də asanlıqla bağrına 
basa bilirdi. Ona nifrətlə gələnlər sevgiylə qarşılandıqların-
dan bir anın içində dəyişir, düşməndən dosta çevrilirdilər.

İBRƏT Bəladəviyyə qəbiləsindən bir nəfər Mədinəyə 
gəlişini, Hz.Peyğəmbərlə (salləllahu əleyhi və səlləm) görüşü-
nü, müsəlman oluşunu belə nəql edir: “Ondan: “Bir şəxs 
haqqında “İnsanları zəlalətə sürükləyir, onları atalarının 
dinindən uzaqlaşdırmağa çalışır” deyirlər. O sənsənmi?” – 
deyə soruşdum. “Bəli” dedi.

– İnsanları nəyə dəvət edirsən?
– Allahın qullarını Allaha dəvət edirəm.
– Başqa nələri təbliğ edirsən?
– Allahdan başqa ilah olmadığına və mənim Allahın El-

çisi olduğuma, Onun mənə nazil etdiklərinə inanmağı, Lat 
və Uzzanı inkar etməyi, namazı doğru-dürüst qılmağı, ma-
lın zəkatını verməyi təbliğ edirəm.

– Zəkat nədir?
– Varlılarımızın kasıblara verdiyi maldır.
– Sən nə gözəl şeyə dəvət edirsən!..
Ona iman gətirdim. İnan mənə, bundan əvvəl yer üzü 

sakinləri içində ən çox ona nifrət edirdim. Amma o andan 
etibarən o, mənə anamdan, atamdan, övladlarımdan və bü-
tün insanlardan daha sevimli oldu.”

Çəkən, ey saqi, bizi nə Məkkə, nə Mədinədir
Rəbbinin, Rəsulunun ətriylə qul məstanədir.

Nəfs ilk insanı və nəslini yer əhli qılıb
Qulu göy əhli edən sevgi deyil, başqa nədir.

Elə bir Məhbubu sevdik ki, bizə bənzəri yox
Elə Vahiddi ki, O, hər kəs üçün yeganədi.

Şübhə var əqlinə Rahməndən həya etməyənin
Qəhhardan qorxmayanlar, yox şübhə ki, divanədir.
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Hamı şair doğulub sonda bəstəkar gömülür
Həyat ahəstə şeir, ölüm həzin təranədir.

Səni var Eyləyənə vasitəsiz varini ver
Eşqə axtarma səbəb, hər nə bulsan bəhanədir.

Birinə sevgi başqasına nifrət üzərində ola bilməz. Ola 
bilirsə, demək, sevən öz sevgisində səmimi deyil, yəni 
Rəbbi üçün yox, nəfsi üçün sevmişdir. Nəfslər dəyişkən ol-
duğundan şeytani vəsvəsəyə asanlıqla uyur. Rəbbani sevgi 
isə sabitdir və Rəbbi dilərsə bu ehsanını daha da artırar. 
Allahı sevən yaxud Allah üçün məxluqu sevən Onun əxlaqı 
ilə zinətlənir. Bu əxlaqda isə çirkin, napak heç nə yoxdur. 
Cüneyd Bağdadi həzrətlərindən məhəbbətin tərifi soruşu-
landa bu cavabı verdi: “Məhəbbət, sevənin (pis) sifətlərinin 
gedib, onların yerinə sevgilinin (gözəl) sifətlərinin 
gəlməsidir.”

Bir qəlbə Allah sevgisi yerləşincə ondan başqalarına da 
pay düşər, yəni ancaq sevgi saçılar, kin-nifrət saçılmaz.

İBRƏT Əbu Səid Xarraz həzrətlərindən rəvayət edilmiş-
dir: “Röyamda Hz.Peyğəmbəri (salləllahu əleyhi və səlləm) 
gördüm. Ona: “Ey Allahın Rəsulu, məni üzürlü sayın, Allahın 
məhəbbəti məni sizin məhəbbətinizdən uzaq saldı” de-
dim. O zaman Hz.Peyğəmbər (salləllahu əleyhi və səlləm): 
“Ey mübarək, Allahı sevən kimsənin məni sevmiş olacağını 
bilmirsənmi?” buyurdu.

Külli aləm sənə pislik eləsə, ehsanı sev
Nə çıxar bir damcıdan, ey qul, seli, leysanı sev.

Bil ki, insan və əməl, can və cəsəd eyni deyil
Sən nə naqislərə nifrət elə, nə nöqsanı sev.

Nifrətdə bir sevgi bul, sevgidə nifrət arama
Asilər fərqli olur, nəfsə qarşı üsyanı sev.
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Hər mahir sənətkarın şah əsəri, şəksiz, olur
İnsan kamil əsərdir, insan oğlu, insanı sev.

Sevgi şöhrətdi, onun saxtası var, gerçəyi var
Əsil ad-san diləsən, nə adı sev, nə sanı sev.

İnsan ərzə gələli əfsanələr yurdudu yer
Həqiqət umsan əgər hər səmavi dastanı sev.

Dinimizdə nifrət etmək pislənildiyi kimi, nifrət oyatmaq 
da bəyənilməmişdir. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
buyurdu:

“Asanlaşdırın, zorlaşdırmayın; müjdələyin, nifrət etdir-
məyin.”

Yer üzündə Firondan zalimi, bəlkə də yoxdur. Fəqət 
Allah Təala Hz.Musaya (əleyhissalam) Misir hökmdarıyla 
yumşaq danışmağı tövsiyə etdi. Hz.Muhəmmədə (salləllahu 
əleyhi və səlləm) isə Haqqa dəvət edərkən hər cür insanlarla 
gözəl ünsiyyəti buyurdu:

“Rəbbinin yoluna gözəl öyüdnəsihətlə çağır və onlar-
la ən gözəl şəkildə mübahisə et” (ən-Nəhl, 125).

Şübhəsiz ki, sevimli həqiqətlə sevimsiz həqiqət, sevgiylə 
aşılananla nifrətlə aşılanan eyni olmaz. İnsan fitrət etibarilə 
sevgiyə möhtacdı. Ona fitrətinə uyğun şeylərlə daha çox 
təsir etmək mümkündür. İstər söz, istər hərəkət ilə bez-
dirmək, usandırmaq, diksindirmək, ikrah yaratmaq ən 
azından sünnəyə tərsdir.Hədisdə buyuruldu:

“Qəlblər yaxşılıq edənlərə meyil etmək üzrə yaradılmışdır.”
Əshabdan Abdullah ibn Məsud (radiyallahu ənh) cümə 

axşamları insanlara moizə edərdi. Ondan hər gün gəlməsi 
üçün xahişdə bulundular. Buyurdu ki: “Hz.Peyğəmbər də 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bizi usandırmasın deyə müəyyən 
günlərdə öyüd-nəsihət edərdi.”
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Hz.Aişə (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Allah Rəsu-
luna (salləllahu əleyhi və səlləm) iki şeydən birini seçməkdə 
sərbəstlik verilsəydi, günah olmamaq şərti ilə ümməti üçün 
ən asanını seçərdi. O iş günah olardısa, ondan ən uzaq 
adam yenə özü olardı.”

Ey bacı-qardaşlarım, nəvazişdən utanmayın
Nifrətə öyrənməyin, məhəbbətdən usanmayın.

Pisi pis ilə deyil, haqq söz ilə dəf eləyin
Sevgidən, Sevgilidən başqasına uzanmayın.

Xeyir yığmaqdadısa, Axirətdən yaxşı yer yox
Xeyir bölməkdədisə, xeyir işə yubanmayın.

Dünyanı səhra bilin, aldatmasın ilğım sizi
Su görüb qızışmayın, atəş görüb sulanmayın.

Ömür bir dağ çayıdır, azalması, artması var
Artsanız köpüklənib kükrəməyin, bulanmayın.

Xoş rayihəli insandan ətir, pis qoxulu insandan üfunət 
yayıldığı kimi xəbis sözdən qəlbə ağırlıq, xeyir sözdən yün-
güllük gələr. Sevə bilməyənlər, sevinə bilməyənlər sevdirə 
bilməzlər, sevindirə bilməzlər.

İBRƏT İki qələm əhli bir gün şəhərdə rastlaşır. Biri digə-
rindən halını soruşur. O isə gileylənir: “Əşşi, halım necə 
olacaq?! Çox pis! Oğlum Tibb Universitetini bitirir, onu ha-
radasa yerləşdirmək lazımdır. Bağımı təmir etdirib qurta-
ran kimi maşınımın təmiri məsələsi ortaya çıxdı. Maşının 
xərci lap məni çökdürdü. Əlimdə olan getdi...”

Dostu onun sözünü kəsir: “A kişi, insafın olsun! Bundan 
gözəl nə ola bilər ki, oğlun ali təhsilini başa vura, bağını 
səliqə-sahmana saldırasan, hələ üstəlik maşınını da təmir 
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elətdirəsən. Mənə bu xəbərləri elə verəydin ki, səni təbrik 
edəydim də.”

İslam insanlara “insanları sev” xitabıdır
Quran qəlbində qərəz olmayanın kitabıdır.

Neçə cür fəziləti bir turş sifət batil edər
Bir gülər üz nə qədər ayıbların hicabıdır.

Sevinc və sevda ilə könülləri abad edin
Sevincsiz, sevgisiz ev evlərin ən xarabıdır.

Kinsiz, küfransız həyat yer üzünü cənnət elər
Şənsiz, şükransız ömür cəhənnəmin əzabıdır.

Ədəb sahibləri ənsar və mühacir kimidir
Əsəb sahibləri əksərdə şeytan əshabıdır.

Gün ibrət, ibadət və istirahət üçlüyüdür
İstirahət fəqirin öz nəfsindən hesabıdır.

Qulluq Haqdan saqınıb Haqqa sığınmaqdı, ey qul
Təşnə olsan bu işə, əcri Behişt şərabıdır.

Ey qul! Sənə kimin pislik etdiyini deyil, nə üçün pislik 
etdiyini düşün. Əgər səbəbi özündə görə bilirsənsə, daha 
başqa səbəb arama, özünü islah elə. Əgər səbəbi başqasın-
da görürsənsə, unut getsin.

Ey qul! Birinin sənə etdiyi yaxşılıqları unudub etmədiyi 
yaxşılıqları xatırlamaq Allahın sənə verdiklərini unudub 
vermədiklərini xatırlamaq kimidir. Çünki insandan gələn 
yaxşılıq da Allahdandır. İnsan yalnız vasitədir. Həm də 
unutma ki, Allahın vermədiyi verdiyindən xeyirlidir.
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Düşünmək üçün suallar

1. Nifrətinizə səbəb olan şey nifrətə dəyirmi?
2. Qəlbinizin dərinliyində nifrət daha sevimlidir yoxsa 

sevgi daha mənfur?
3. Nifrət etdiyiniz şeydə xeyir, xoşladığınız şeydə zərər 

olduğunu düşünürsünüzmü yoxsa nifrət sağlam dü şü-
ncəyə mane olur?

4. İşinizə nifrət etməyiniz işləməyinizə mane olmursa, 
ibadətə nifrət etmədiyiniz halda ibadət etməyinizə əngəl 
nədir?

5. Nifrətə sevgiylə cavab vermək asanmı, sevgiyə nif-
rətlə cavab vermək zormu?

6. Başqasının nöqsanı sizdə nifrət doğururmu? Eyni 
eyib özünüzdə də varsa münasibətiniz necə olur?

7. Haqqa çox nifrət edirsiniz yoxsa xalqa?
8. Nifrət etdiyiniz şəxsin imanlı olub-olmamasının sizin 

üçün bir fərqi varmı?
9. Nifrət etməmək və ya nifrət doğurmamaq üçün cəhd-

də bulunursunuzmu?
10. Sevindirdikləriniz çoxdur yoxsa incitdikləriniz? Hə-

vəs ləndirdikləriniz çoxdur yoxsa usandırdıqlarınız?
11. Hansından daha çox zövq alırsınız: Sevindirilməkdən 

yoxsa sevindirməkdən?
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4. QƏZƏB

“Bizi doğru yola yönəlt, nemət verdiklərinin yoluna, 
qəzəbə uğramışların və azmışların yox” (əl-Fatihə, 6-7).

Qəzəb insanın xoşlanmadığı bir durum qarşısında 
əlindən və ya dilindən xəta çıxa biləcək şəkildə öz ruhi və 
zehni tarazlığını qeyb etməsidir. Bu halın daşıyıcısı olan, 
həssas dönəmdə tarazlığını, təmkinini qoruya bilməyən 
kimsə təkcə öz dünyasını deyil, Din və Axirətini də təhdid 
və təhlükə altına almış bulunur. Çünki Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Müsəlman, əlindən və dilindən başqalarının əmin oldu-
ğu kimsədir.” 

İBRƏT Ədalət və təqvası ilə tanınan Əməvi xəlifəsi 
Ömər ibn Əbdüləziz həzrətlərinə biri nalayiq sözlər söy-
lədi. Möminlərin Əmiri başını önünə əyib buyurdu: “Sən 
şeytanın məni qəzəbləndirməsini, sultan olduğum üçün 
yerimdən qalxıb səni döyməyimi istəyirsən. Bu gün mən 
qəzəblənim, Qiyamətdə isə mükafatımdan məhrum olum. 
Bunu əsla etmərəm.” 

Bundan başqa bir söz demədi.

Səndən, ey qul, qohum ya qonşu qorxsa, vay halına!
Səndə hirsdən savayı heç nə yoxsa, vay halına!

Bəşər mövcud olalı acla toxun hərbi gedir
Gözün hey ac, gödənin amma toxsa, vay halına!

Kim bu dünyada savab, kim də ki, sərvət qazanır
Malın əcrindən əgər xeyli çoxsa, vay halına!

Dışarı kim-kimə, lakin içəri kim-kimidi
Qorxma, boğ nəfsini, o, çünki boğsa, vay halına!



70

Ərşü-Rəhmandı könül, şeytan üçün eyləmə fərş
Cin-şəyatin özünü qəlbə soxsa, vay halına!

Qəlbin öz dünyası, öz Məğribi, öz Məşriqi var
Günəş ömrün sonunda qərbdən doğsa, vay halına!

Qəzəb dışdan görünən iç xəstəliyidir. Onun insanı 
gözəl göstərmədiyi məlum bir gerçəkdir. Söz var, deyərlər: 
“Filankəs hirslənəndə üzünü görmə!” Əgər qızmış birinin 
sir-sifəti görüləsi deyilsə, içinin nə halda olduğunu dü-
şün! Zatən eləsinin zehni də zahirindən geri qalmaz, yəni 
düşünmə qabiliyyəti də zəifləyər. “Hirsli başda ağıl olmaz” 
məsəli də zamanın sınağından çoxdan çıxıb.

İnsanı heyvandan ayıran əsas üstünlük təfəkkürdür. 
Hirs, hiddət isə bu fərqi anən və asanlıqla aradan qaldıra 
bilir. Adəm oğlu, hətta, heyvanın belə etməyəcəyi bir çox 
vəhşiliklərə məhz qəzəb anında qol qoyur.

Sərxoşluq da, divanəlik də huşu başdan alan amil lər-
dəndir. Lakin sərxoş da, divanə də əsəbini cilovlaya bil mə-
yən “ağıllılar” qədər təhlükəli olmurlar. İmam Cəfər Sadi-
qin (əleyhissalam): “Qəzəb bütün pisliklərin açarıdır”, “Kim 
qəzəbinə sahib deyilsə, ağlına da sahib deyil” buyurduğu 
rəvayət olunur.

HƏDİS İbn Ömərdən (radiyallahu ənh) nəql edilmişdir: 
“Rəsulullahdan (salləllahu əleyhi və səlləm) soruşduq: “Allah 
Təalanın qəzəbindən uzaqlaşdıracaq şey nədir?” Buyurdu 
ki: “Qəzəblənməmə.” Neçə dəfə soruşuldusa eyni cavabı 
təkrarladı.” 

Abdullah ibn Mübarək həzrətləri də gözəl əxlaqın bir 
kəlməylə ifadə edilməsini istəyənlərə: “Qəzəblənməməkdir” 
dedi.

Bağırmaq, bağrı yarmaq, zənn eləmə erkəklikdir
Səsin ən gur yerinə salmaq ancaq eşşəklikdir.
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Qışqıra-qışqıra Quran oxunan gördünmü heç
Halbuki ən uca söz olduğu bir gerçəklikdir.

Kim əsəb əhlidisə, sanma ədəb əhlidi o
İşi hər biədəbin təhlükə ya təlxəklikdir.

Qəlblər tez sınsa da nazik şüşə tək olmalıdır
Qurtaran sonda qulu köntöylük yox, kövrəklikdir.

Hər kəsin elmi onun mənbəyinin məhsuludur
Arıdan ibrət alın, qonduğu gül-çiçəklikdir.

Qəzəb şeytanın iki əsas tələsindən biri hesab olunur. 
Adəm oğlunu bu dünyada qızdırıb o dünyada yandırmaq 
onun başlıca məqsədidir. Nə yazıq ki, bir çoxları bu şeytani 
məqsədin qarşısını elə şeytani vasitələrlə almağa cəhd edir, 
mənəvi odu maddi atəşlə söndürməyə çalışırlar. Məsələn, 
öz halal övrətinə qızanlardan soyumaq, sakitləşmək üçün 
naməhrəm xanımların yanına, yəni zinaya tələsənlər var-
dır. Halbuki, İblisin ikinci əsas tələsi məhz qadınlardır. 
Yaxud bir çox kişilər, o cümlədən qadınların bəziləri kimə 
və nəyəsə hirslənən kimi dərhal siqaretə, yəni oddan oda 
cumurlar. Həqiqətən, dövrün insanları get-gedə bir barıt 
çəlləyinə bənzəməkdədir.

Şeytani məqsədlərin önünə şəri (Dini) vasitələrlə çıxmaq 
daha münasib və məqsədəuyğundur. Çünki bu yolu tutan-
lara Allah Özü yardımçı olur. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu: 

“Qəzəb şeytanın vəsvəsəsindən hasil olur. Şeytan atəşdən 
yaradılmışdır. Atəşi su ilə söndürərlər. Qəzəblənəndə dəstə-
maz alın.”

İslamın gözəlliyi məhz ondadır ki, nəinki xətaların qarşı-
sını alır, hətta, xəta doğuracaq şeyi savaba çevirir. Dəstəmaz 
isə Dinin ən gözəl ayinlərindən biri olaraq insanı təkcə özü-
nün deyil, başqalarının da qəzəbinin şərindən qoruyur.
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İBRƏT Rəvayətə görə Hz.Ömər (radiyallahu ənh) səhabə-
lərdən birini Kəbənin örtüsü üçün Misirə göndərir. Səfər 
zamanı o, bir keşişin evinin yaxınlığında gecələməli olur. 
Xəlifənin elçisi keşişin bilgisindən faydalanmaq məqsədilə 
onun evinə gəlib qapısını döyür. Fəqət qapı xeyli 
müddətdən sonra açılır və səhabə içəri girərək keşişin elmi-
nin dərəcəsini müəyyən etmək üçün bəzi suallar soruşur. 
Cavablar xoşuna gəlsə də qapının üzünə gec açılmasından 
narazılığını bildirir. 

Keşiş bu izahda bulunur: “Qapımıza gəldiyiniz zaman 
səni hökmdar ədasında gördüyümüz üçün səndən qorx-
duq. Səni gözlətməyimizin səbəbi isə budur: Allah Təala 
Hz.Musaya (əleyhissalam): “Ey Musa, bir hökmdar tərə-
findən təhdid edildiyin zaman sən və ailə üzvlərin dərhal 
dəstəmaz alın. Çünki dəstəmazlılar Mənim himayəm altına 
girərək qorxduqları şeylərdən əmin olarlar” – buyurdu. Biz 
də ailəliklə dəstəmaz alıb namaz qılaraq sənin qorxundan 
əmin oluncaya qədər qapını üzünə açmadıq.”

Ey könül, hər səhvdən yox, son səhvdən, son xətadan qorx
Hər səhvi sonuncu bil, qarşıdakı vidadan qorx.

Odu od ilə deyil, nur ilə söndürməyə bax
Qəzəbin, ehtirasın doğurduğu ədadan qorx.

Ölüm son, bəlkə də ilk çağırtıdı, göz-qulaq ol
Səslər dünyasıdı yer, sən səmavi sədadan qorx.

Bir könül əhli ara, bulmasan da xeyirləsən
Dünya bir kənddi kiçik, o kənddə hər xudadan qorx.

Qul qızmaz qismətinə, verməyən O, verən Odur
Haqq olan aclıqdan yox, haram olan qidadan qorx.

Qul qızdığı zaman, adətən, qızışdıranı, yəni şeytanı unu-
dur. Unutmasa, durumun fərqinə vara bilsə, sürükləndiyi 
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xəta yaxud xətalar önlənə bilər. Allah Rəsulu (salləllahu 
əleyhi və səlləm) qızışdırıcını və Qoruyucunu nişan verərək 
qəzəbin şərindən qorunmanın yolunu göstərmişdir. O 
Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) qızğın mübahisə edən iki 
nəfərin ədəb həddini keçdiyini görəndə buyurdu:

“Mən bir kəlmə bilirəm, əgər bu adam bunu söylərsə 
qəzəbi keçər. O kəlmə: “Əuzu billahi minəş şeytanir rə-
cim”dir.”

Şübhəsiz ki, bu nəsihətdən ən çox faydalananlar müt-
təqilər, yəni Allaha qarşı gəlməkdən saqınan kimsə lər dir. 
Çünki təqvasızlar, günahlardan çox çəkin mə yən lər üçün 
fərqi yoxdur. Onlar nəinki qəzəbli, heç qəzəbsiz hallarında 
da Allahı az zikr edərlər.

“Allahdan çəkinənlərə Şeytandan bir vəsvəsə toxundu-
ğu zaman onlar xatırlayıb düşünər və dərhal görən olar-
lar” (əl-Əraf, 201).

İBRƏT Ariflərdən biri şeytandan Adəm oğlunu necə ələ 
aldığını soruşur. Şeytan deyir: “Qəzəb və azğın istəkləri qa-
bardığı zaman onu ələ alıram.”

Arif o kimsədi sərvətdə dəxi zikrdədi
Aşkarı bir yana, xəlvətdə dəxi zikrdədi.

Fani dünyanı vətən saymayan bir quldu fəqir
Qərib o kimsədi qürbətdə dəxi zikrdədi.

Kim könül əhli deyil, əhli zikr sayma onu
Kim könül əhlidi şəhvətdə dəxi zikrdədi.

Yaxşı əhvalda şükür çox nadir əhvalat deyil
Gerçək haqq yolçusu hiddətdə dəxi zikrdədi.

Təkcə Dost sevgisiylə əhli zikrin bitməz işi
Nəfsə, Şeytanə ədavətdə dəxi zikrdədi.
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Daim Xaliq ilə həmsöhbət olar əhli zikr
Amma ki, xalq ilə söhbətdə dəxi zikrdədi.

Ey qul, çox öyünməsin rahib olan zikri ilə
Zakir o kimsədi külfətdə dəxi zikrdədi.

Qəzəbin ən böyük təhlükəsi hakimlərlə, idarəçilərlə bağ-
lıdır. Çünki insan taleyini həll edirlər. Hədisdə buyuruldu:

“Bir hakim qəzəbli olduğu zaman iki şəxs arasında 
hökm verməsin.”

Bu qayda, tabeliyində yaxud hökmü altında bircə nəfə-
rin də olduğu bütün idarəçilərə, o cümlədən, ailə başçı-
larına aiddir. Sonuncularla bağlı üzülərək qeyd edək ki, 
bəzi əsəbi ərlər övrətinə qəzəblənərək onları boşadıqlarını 
bəyan edir, ata evinə göndərir, hətta məsələni məhkəmə 
həddinə çatdırır, qəzəbi soyuyandan sonra isə barışaraq 
əvvəlki ailə həyatlarını davam etdirirlər və bu hal dəfələrlə 
təkrar olunur. Halbuki kişinin üç dəfə təlaq verməsindən, 
yəni “boşayıram” deməsindən sonra xanımı ona əbədiyyən 
haram olur. Yalnız başqa kişinin nikahı altına girib ondan 
boşandıqdan sonra əvvəlki ərinə dönə bilər.

Bir mömin , tabeliyində heç kəs olmasa belə, yenə 
idarəçidir. Yəni hər kəs özünü idarə etməli, xüsusilə qəzəbli 
hallarında nəfsinə hakim olmağı, özünü ələ almağı bacar-
malı, şəxsi həyatıyla bağlı yanlış qərarları verməməlidir.

Şübhəsiz ki, ən təhlükəli qəzəb, səlahiyyətləri və qüdrəti 
ən çox olan idarəçilərin qəzəbidir. Çünki onlar təkcə 
fərdlərin, ailələrin deyil, bütöv bir xalqın yaxud xalqların 
müqəddəratına məsuldurlar. Belələrinin xətaları istər baş-
qalarına, istər də özlərinə çox baha başa gəlir.

İBRƏT Möminlərin Əmiri Hz.Ömər (radiyallahu ənh) 
bir sərxoşu cəzalandırarkən ona əməlindən dolayı qızaraq 
sərt sözlər deməyə başlayır. Dərhal da qəzəbli olduğunu 
düşünərək cəzanın tətbiqini təxirə salır.
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* * *

Əməvi xəlifəsi Ömər ibn Əbdüləziz həzrətləri də bir 
nəfərə cəza verəcəkdi. Qəzəbləndiyi üçün o kimsəyə ağır 
sözlər söyləməkdən özünü saxlaya bilmir. Lakin tez də du-
rumun fərqinə varır və günahkarı azad edərək deyir: “Əgər 
məni qəzəbləndirməsəydin, sənə cəza verəcəkdim.”

Uyma, ey qul, qəzəbə, insafı, imanı pozar
Elə bir dərddi qəzəb, birbaşa dərmanı pozar.

Sirr deyil, səltənəti ədalətdi sabit edən
Bir sitəmdir ki, əsəb ən adil fərmanı pozar.

Baxmaz o başçıların nəhənginə, xırdasına
Yurdda, həm ailədə qırx illik sahmanı pozar.

Görmürsənmi azacıq sirkə balı xərab elər
Elə bir oddu qəzəb, bütöv bir ormanı pozar.

Rəbbinin rəhminə, əlbəttə, könül, bəslə ümid
Qəhrindən amma ki, qorx, ərzi, asimanı pozar.

Nəfsi üçün qızan kimsənin əsas şəri dilindən olur. Bu 
elə bir şərdir ki, Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) ona 
xüsusi diqqət çəkmişdir: 

“Sizdən biriniz qəzəblənərsə sussun.”
Gerçəkdən, əgər qəzəbsiz halında birinin dilini tuta 

bilməməsi özünə və başqalarına kifayət qədər ciddi ra-
hatsızlıqlar yaşada bilirsə, o kimsənin qəzəbli ikən ağzına 
yiyəlik etməyi bacarmamasının nə kimi fəsadlara yol aça-
cağını təsəvvür etmək çətin deyildir.

Qızarkən qəzəbini boğa bilməyənlərin düşünmədən, 
yəni ağlına yox, ağzına gələni qarşısındakının ünvanına 
söyləməsi həyatda tez-tez rast gəlinən hallardandır. Hətta, 
bəziləri sakitləşəndən sonra etiraf edirlər ki, o anlarda su-
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sub danışmasalar ürəkləri partlaya bilər. Bu baxımdan 
demək mümkündür ki, qəzəbləndiyi zaman dilinə sahib 
olan qəzəbinə də hakim olmuşdur.

Nəfsi üçün qızanın Rəbbi üçün susmasından gözəl nə 
ola bilər? Gerçək ibadət budur.

İBRƏT Bir gün Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
dəvəsinə minib əshab ilə yola çıxmışdı. Səhabələrdən heç 
biri onun önünə keçmir, sağında və solunda gedirdilər. 
Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu ənh) dedi: “Ey Allahın Rəsulu! 
Allahdan sənin ölümünü bizim ölümümüzdən önə keçir-
məməsini diləyirəm. Allah o günü bizə göstərməsin. Ancaq 
sizə bir şey olursa, sizdən sonra hansı əməllərdə bulunma-
mızı tövsiyə edirsiniz?”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Allah 
yolunda cihad edin.”

– Anam-atam sənə fəda olsun.
– Allah yolunda cihad nə gözəldir. Fəqət bu günkü insan-

lar üçün bundan daha gözəl bir şey vardır.
– Ondan daha önəmlisi, hər halda oruc tutmaq və zəkat 

verməkdir.
– Oruc və zəkat, əlbəttə, önəmli məsələlərdir. Fəqət on-

lardan da önəmli bir şey vardır.
O zaman Muaz bildiyi bütün saleh əməlləri sıra ilə bir-

bir söylədi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) hamısında 
da “Bundan daha önəmli şey vardır” deyə cavab verdi.

Nəhayət Muaz: “Ya Rəsulallah, bizə bu önəmli şeyi açıq-
larmısınız?” – deyə soruşdu.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) mübarək dilinə işarət 
edərək: “Bununla xeyirdən başqa bir söz söyləməməkdir” 
buyurdu.

– Ya Rəsulallah, biz söylədiyimiz şeylərdən sorğu-sual 
ediləcəyikmi?

– Anan səni itirsin. İnsanları üzüüstə cəhənnəmə sürük-
lə yən, dilləriylə söylədikləri pis şeylərdən başqa bir şey-
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midir? Kim Allaha və Axirət Gününə inanırsa ya xeyir 
danışsın, ya da sussun. Gözəl şeylər söyləyin ki, yaxşılıq 
görəsiniz. Pis şeyləri söyləməkdən də çəkinin ki, salamat 
qalasınız.

Ey iman əhli, susun, şirkin çoxu bəyandadır
Orta ümmətdən olun, xalq o yanda, bu yandadır.

Qəzəbi cilovlayın, dil qəzəbin cilovudur
Yəhərsiz, yüyənsiz at, yiyəsinin boynundadır.

Demirəm ki, mələyək, mən deyirəm ulamayaq
Hər halda Din-bərəkət qurdda deyil, qoyundadır.

Hər səsin var ölçüsü, ölçməyənlər zillətdədir,
Hər sözün var çəkisi, çəkməyənlər ziyandadır.

Elm haqq sükutdadır, batil sədalarda deyil
Qızdı söz oyunları, yalnız cahil oyundadır.

Qulda yoxdursa səbir, nə var isə dilindədir
Qulda yoxdursa şükür, qəlbi onun hədyandadır.

İçlər yoxsul olmasa, zəngin, fağır xeyir bulur
İçlər zəngin olmasa, hər ikisi üsyandadır.

Qəzəb dalğaya bənzər. Dəniz həmişə qabarmadığı kimi, 
insan da daima coşmaz. Hərdən coşanda da bu, uzun 
çəkməz, sakitləşər. Bu baxımdan qəzəb xəstəliyi kin və 
nifrət kimi mənəvi mərəzlərdən fərqlənir. Əgər qəzəb uzun 
müddət soyumursa, keçmirsə, o artıq qəzəb olmur, kinə çev-
rilir. Əgər qəzəb edilən şəxslərə və ya şeylərə qarşı qəlbdə 
şiddətli və davamlı ikrah halı yaşanırsa, bu artıq nifrətdir. 

Mömin tam qəzəbsiz yaşaya bilməz. Çünki öz əlində 
deyildir. Üstəlik qəzəbin fəzilət tərəfi də var. Buna, inşa-
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allah, bir az irəlidə qayıdacağıq. Burada isə onu qeyd edək 
ki, mömin hərdən qızsa da, özünü tez ələ almağı bacarma-
lı, qəzəbinin davamlı olmasına, kinə, nifrətə çevrilməsinə 
əsla imkan verməməlidir. Çünki bu sonuncular fəzilətdən 
məhrumdur. Hədislərdə buyuruldu:

“Mömin kinli olmaz.”
“Kim, din qardaşını bir il tərk edib küsülü durarsa, onun 

qanını tökmüş kimi günaha girər.”
“Kim müsəlman qardaşını üç gündən artıq tərk edib 

küsü saxlar və o hal üzrə ölərsə, cəhənnəmə girər.”
“Din qardaşı ilə arasında ədavət bulunan şəxs istisna 

olmaqla, Allaha şərik qoşmayan hər qulun günahları ba-
ğışlanır. Mələklərə: “Siz bu iki şəxs bir-biriylə barışıncaya 
qədər gözləyin” buyurular.”

“İki müsəlman qarşılaşırlar. Biri bir tərəfə, digəri o biri 
tərəfə üzünü döndərər. Halbuki o ikisinin ən xeyirlisi öncə 
salam verəndir.”

İBRƏT Yezid ibn Harun (rahmətullahi əleyh) vəfatından 
sonra röyada görüldü. Ondan: “Münkər, Nəkir haqdır, 
elə deyilmi?” – deyə soruşuldu. O da bu cavabda bulun-
du: “Bəli, Özündən başqa ilah olmayan Allaha and içirəm 
ki, məni oturtdular, məndən: “Rəbbin kim? Dinin nə? 
Peyğəmbərin kim?” – deyə soruşdular. Mən də ağ saqqa-
lımdan torpağı silkələyərək: “Mənim kimi birinə bu suallar 
verilirmi? Mən Yezid ibn Harun əl-Vasitiyəm. Dünya yur-
dunda insanlara altmış il bunu öyrətdim” dedim.

Biri: “Doğru söylədi. O, Yezid ibn Harundur. Rahat uyu, 
bu gündən sonra sənə qorxu yoxdur” dedi.

Digəri isə: “Sən Hüreyz ibn Osmandan hədis yazdınmı:” 
deyə soruşdu. Mən də: “Bəli, hədisdə sağlamdı” dedim. O 
da: “Sağlamdı, ancaq Hz.Əliyə qəzəb edərdi, Allah da ona 
qəzəb etsin” dedi.”

Artmasın, neyləsin İslamda fəlakətlərimiz
Qoymayır birliyə qol İslam məmləkətlərimiz.
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Bu gün hər yanda müsəlmandı qıran bir-birini
Çatdırıb arzuya şeytanı hərəkətlərimiz.

Ağzı göyçəklərimiz ağzına baxdıqca yadın
Axır düşmən cibinə ruzi-bərəkətlərimiz.

Baxırsan əsrimizə əcnəbi fironluq edir
Açıb ağuşları müşriklərə şirkətlərimiz.

Rüku əhliylə rüku etməyi Allah buyurub
Nədən amma ayırır bizləri rükətlərimiz?

Nəfsani qəzəbə yol verməmək Peyğəmbərlər (əleyhimus-
salam) əxlaqındandır. Çünki nəfsi üçün qəzəblənən şəxsin 
içində qəzəbləndirən şəxsdən dərhal intiqam almaq, onun, 
necə deyərlər, yerindəcə dərsini vermək istəyi şiddətlə baş 
qaldırır və bu duyğu qəzəb soyuyanadək davam edir. Hal-
buki Allahın ən yüksək məqama seçdiyi kimsələr bu cür hiss 
və hallardan çox uzaqdı. Əks təqdirdə, əsla seçilməzdilər.

İBRƏT Keçmiş peyğəmbərlərdən (əleyhimussalam) biri 
öz qövmünə belə buyurdu: “Sizdən hər hansı biriniz qəzəb-
lənməməyə dair mənə söz verib öhdəlik götürərsə, mənim 
mərtəbəmə yüksəlir və məndən sonra peyğəmbər olur.” 
O qövmdən bir cavan: “Mən kəfil oldum və qəbul etdim” 
dedi. O Peyğəmbər eyni sualı təkrar soruşunca o cavan 
eyni cavabı verdi və kəfalətinə (öhdəliyinə) sadiq qalaraq 
Peyğəmbərin vəfatına qədər qəzəbinə hakim oldu.

Peyğəmbərin ölümündən sonra peyğəmbərlik ona veril-
di. Rəvayətə görə Quranda Zulkifl (kəfalət sahibi) adı ilə 
keçən bu peyğəmbərdir.

Dinsizin yaxşısına, yamanına inanmayın
Andına inanmayın, amanına inanmayın.
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Könül sultanlarının əhdi səma qanunudur
Dünya sultanlarının fərmanına inanmayın.

Cismi xəstə düşənin, inanın, yüz çarəsi var
Qəlbi bimar olanın dərmanına inanmayın.

Kim zina əhlidisə cinsi onun bəlli deyil
Nacinsin, nakişinin imanına inanmayın.

Səbir etdikcə kasıb, dövrü onun qabaqdadır
Naşükür zənginlərin zamanına inanmayın.

Axirət qazancının damlası dəryayə dönər
Dünyanın damlası heç, ümmanına inanmayın.

İslamda nəfsə qızmaq var, nəfs üçün qızmaq yoxdur. 
İslamda Haqqa qızmaq yoxdur, Haqq üçün qızmaq var. 
Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) rəvayət etmişdir:

“Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) özünə edilən 
haqsızlıqdan dolayı intiqam aldığını görmədim. Allahın 
haram qıldığı bir şey işləndiyində çox qızardı.”

Digər rəvayətdə belədir: “Öz nəfsi üçün intiqam almaz-
dı. Fəqət Allahın yasaqladığı bir şey işlənirsə, Allah üçün 
ondan intiqam alırdı.”

Hz.Ənəs (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) söyən, lənət edən, pis söz söyləyən 
birisi deyildi. Birimizə qızdığında: “Alnın torpaqlansın” 
deyirdi.”

Cadə ibn Xalid (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Bir 
gün Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanına onu 
öldürməyə təşəbbüs edən birisi gətirildi. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) ona: “Bunu bacara bilməzsən. 
Əgər bunu etməyə çalışsan Allah səni buna müvəffəq 
etməz” deməkdən başqa bir şey yapmadı.



81

İbn Ömər (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Hz.Ömər 
qızdığında yanında Allahdan bəhs edildiyi və ya əzabıyla 
qorxudulduğu yaxud bir kimsə tərəfindən ayə oxunduğu 
zaman etmək istədiyi şeydən dərhal vaz keçdiyini görür-
düm.”

Hz.Əsləm (radiyallahu ənh) anlatmışdır: “Hz.Ömər yax-
şı bir insandı. Fəqət qızdığı zaman durum fərqli olurdu. 
Qızarkən yanında Quran oxunsa, qəzəbi dərhal keçərdi.”

Hz.Malik əd-Dar (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Hz.
Ömər bir gün mənə qəzəblənib vurmaq üçün dəyənəyini 
qaldırınca: “Sənə Allahı xatırladıram” dedim. O da: “Mənə 
böyük bir şeyi xatırlatdın” deyərək dəyənəyi fırladıb atdı.”

Yaxşı iş görsən əgər, gör o işi Allah üçün
Nəfsə xatirdisə, at hər vərdişi Allah üçün.

Sənə kim açsa ağız, bəhanə yox, vasitə gəz
Yetir ancaq yerinə o xahişi Allah üçün.

Ver dəyər-dəyməzinə dünyanı düşkünlərinə
Küsünü qoy kənara, um behişti Allah üçün.

Gönlərin rənginə yox, könüllərin rənginə bax
Varsa imanı əgər, sev həbəşi Allah üçün.

Axtar axtarmayanı, əfv elə əfv etməyəni
Qısma səndən qısana, payla, kişi, Allah üçün.

Hubbifillah və buğzifillah, yəni Allah üçün məhəbbət 
və Allah üçün qəzəb qula ən zor gələn və əcri ən çox olan 
ibadətlərdəndi. Çünki böyük cihaddan, başqa sözlə, nəfsə 
qarşı mücadilədən söhbət gedir. Adəm oğlunun ən zəif bu-
lunduğu savaş, adətən, özgələrlə deyil, özüylə apardığıdır. 
Ən aciz, ən gücsüz durumu isə bu savaşı, bu mübarizəni 
aparmadıqda olur. Hədisdə buyuruldu: 
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“Əsil igid güləşdə güclü olan deyil, qəzəbləndikdə nəfsinə 
hakim olandır.”

Adəm oğlu, adətən, öz qələbəsinə sevinəndir. Qələbə nə 
qədər şanlı olursa, sevinc bir o qədər möhtəşəm olur. Bu ba-
xımdan gerçək qalib, həqiqi müzəffər öz düşmənlərinə de-
yil, Allahın düşmənlərinə zəfər çalandır. Allahın düşmənləri 
ikidir: Nəfs və şeytan. Bu sonuncu isə həm görünməyən, 
həm də görünən məxluqlardan, yəni cinlərdən və insanlar-
dandır.

Şübhəsiz ki, görünən şeytanlarla mübarizə bir mömin 
üçün qat-qat çətin və əzablıdır. Çünki aralarında nəfsin 
sevdiyi yaxud səmimi münasibətdə bulunduğu kimsələr 
də vardır. Belələrinə qarşı Allaha xatir qəzəb etmək, 
düşmənlik dərəcələrinə uyğun davranmaq böyük qurban, 
yəni əsil iman tələb edir.

“Allaha və Rəsuluna düşmən olanlar ki, var, onlar ən 
rəzillər arasındadır. Allah: “Əlbəttə, Mən və elçilərim qa-
lib gələcəyik” deyə yazmışdır. Şübhəsiz ki, Allah Qəvi və 
Əzizdir (Qüvvətli və Qalibdir).

Allaha və Axirət gününə inanan bir qövmün, ataları, 
oğulları, qardaşları yaxud qohumları da olsa, Allaha və 
Rəsuluna qarşı çıxanlarla dostluq etdiyini görməzsən. 
Bunlar o kimsələrdi ki, Allah qəlblərinə iman yazmış və 
onları Özündən bir ruh ilə dəstəkləmişdir” (əl-Mücadilə, 
20-22).

Allah üçün qəzəblənmək şeytanı qəzəbləndirməkdir. 
Nəfs üçün qəzəblənmək isə şeytanı sevindirər. Uca Dostu 
məmnun, alçaq düşməni isə məyus etməkdən gözəl nə ola 
bilər? Yarışanlar bunun üçün yarışsınlar.

HİKMƏT Allah Təala Hz.Musaya (əleyhissalam) buyur-
du: “Ya Musa! Mənim üçün nə iş gördün?”

Hz Musa (əleyhissalam) dedi: “Ya Rəbb! Sənin üçün na-
maz qıldım. Oruc tutdum. Zəkat verdim. İsmini çox zikr 
etdim.”
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Uca Rəbbimiz buyurdu: “Namazın mömin olmağına də-
lil dir. Səni pis işlərdən qoruyar. Oruc qalxandır. Səni cə-
hənnəm atəşindən qoruyar. Zəkat Məhşərdə kölgədir. Sənə 
rahatlıq gətirər. Zikr nurdur, zülmətdən qurtarar. Mənim 
üçün nə etdin?”

Hz.Musa (əleyhissalam): “Ya Rəbb! Sənin üçün olan əməl 
nədir, onu mənə bildir” deyə yalvardı.

Allah Təala buyurdu: “Sevdiklərimi sevdinmi? Düşmən-
lərimlə düşmən oldunmu?”

Nifrəti danmaq olar, sevgini inkar eləmə
Tövbəni anmaq olar, günahı aşkar eləmə.

İttifaq Dostla olur, düşmən ilə təhlükədir
Nəfsi yad tutmaq olar, şeytanı həmkar eləmə.

Gözü nurdan, qulağı səsdən edəndir qocalıq
Yaş çoxaldıqca çalış, qəlbini kor, kar eləmə.

Günahkar qövmə uyan günahlara ortaq olur
Nə bəla ensə sənə qövmü səbəbkar eləmə.

Faydasız zəhmətdən çox, sən zəhmətsiz faydadan qaç
Nəfsini məşğul edib könlünü bikar eləmə.

Məzlum kim olsa saqın, Ərşə çıxan naləsi var
Mömindən ovçu çıxmaz, həm onu şikar eləmə.

Ancaq Allah çəkidən və ölçüdən münəzzehdi
Hər kəsin var qəlibi, gədanı kübar eləmə.

Mömin təkcə nə yediyinə, nə içdiyinə deyil, kimlə yeyib-
içdiyinə də diqqət etməlidir. Məzlumlarla həmsüfrə olan 
Allahla, zalimlərlə həmsüfrə ola Şeytan ilə birgədir.
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İBRƏT Allah Təala Hz.Yuşaya (əleyhissalam) vəhy etdi: 
“Ey Yuşa! Qövmündən qırx min saleh və altmış min fasiq 
kimsəyə əzab verəcəyəm.”

Hz.Yuşa (əleyhissalam) soruşdu: “Ya Rəbb! Fasiqlərə, ha-
ram işləyənlərə əzabın haqdır. Bəs salehlərə qəzəb etmə-
yinin səbəbi nədir?”

Allah Təala buyurdu: “Mənim qəzəb etdiklərimə onlar 
qəzəb etmədilər. Birlikdə yeyib-içdilər.”

Fərqi nə, Adəm oğlu, şahzadə ya nə zadə ol
Adam olmaq diləsən, halaldan ye və sadə ol.

Eşq dolu piyalədi, çəkmə başa birnəfəsə
Bu yolun yolçuluğu atla deyil, piyadə ol.

Qabağa cumsan əgər, yol yükünü yüngül elə
Zirvəni umsan əgər, zikrində çox ziyadə ol.

Kimdi suçlu doğulan? Sınaq hələ qabaqdadır
Kimdi suçsuz dirilən? Amma müşrik nəbadə ol.

Əsri aşsaq belə dünya həyatı an kimidir
Qısa hicrandı cahan, uzun vəslə amadə ol.

Qula yaraşan hirs deyil, helmdir, həlim xasiyyətli ol-
maqdır. Mömin Rəbbi üçün elə qəzəb etməlidir ki, sanki 
sinirdən ibarət, nəfsi üçünsə elə mülayim davranmalıdır ki, 
sanki sinirsizdir.

“Muhəmməd Allahın Elçisidir. Onunla birlikdə olan-
lar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər” 
(əl-Fəth, 29).

Allahın əfv etmədiklərini əfv etmək, bağışladıqlarını isə 
bağşlamamaq böyük qəbahətlərdəndir. Qəzəb intiqam his-
si, helm əfv duyğusu oyadır. Allah əfv edən, əfvi sevəndi. 
Bir hədisdə buyuruldu:
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“Allah məxluqatı yaratdığı zaman yanında bulunan, 
Ərşin üstündəki bir kitaba bunu yazdı: “Şübhəsiz ki, rəh-
mətim qəzəbimi keçmişdir.”

Əgər Allahın rəhməti qəzəbinin önündədisə, onda 
bəndə də qəzəbini rəhmindən arxaya keçirməlidir. Əməlin 
gözəli, əlbəttə ki, ümumiyyətlə əsəbləşməməkdir. Lakin 
helmli olmaq nəinki cahillərin, hətta bir çox elmlilərin də 
sahib olmadığı nemətdir, lütfdür. Ona görə də bir mömin 
qəzəblənməyə bilmirsə, onda onu qəzəbləndirmiş din qar-
daşının haqlı yaxud üzürlü olduğunu düşünməli və müm-
kün qədər tez bağışlamağa çalışmalıdır. Çünki əfvin ən 
fəzilətlisi qəzəbin ilk anında olandır.

“O kəslər (müttəqilər) bolluqda və darlıqda Allah 
üçün xərcləyər, qəzəblərini udar, insanları əfv edərlər. 
Allah ehsan edənləri sevər” (Ali-İmran, 134).

“O kəslər (Rəbbinə iman edib güvənənlər) böyük gü-
nahlardan və əxlaqsız əməllərdən qaçar, qəzəbləndikləri 
zaman bağışlayarlar” (əş-Şura, 37).

İBRƏT Bəni-İsraildə bir-birini çox sevən və bir dağ ba-
şında ibadətə çəkilən iki adam vardı. Biri bazarlıq etmək 
üçün şəhərə endi. Meyxanadakı bir qadına gözü sataşıb 
ona vuruldu və istər-istəməz onunla qaldı.

Bir neçə gündən sonra yoldaşı onu axtarmağa gəldi, ba-
şından keçənləri öyrənib yanına getdi. O isə utandığından 
özünü tanımamazlığa vurdu. Yoldaşı: “Kədərlənmə, sənə 
qarşı olan sevgim bu gün səndən ayrılacaq qədər az deyil” 
deyərək onu qucaqlayıb öpdü. Bu şəfqəti görəndə yoldaşı-
nın gözündən düşmədiyini anladı. Qalxdı, tövbədə bulu-
nub onunla getdi.

Hirsli qəlblərdə hüzur, təravət ya intizam yox
Hirssiz qəlblərdə həsəd, ədavət ya intiqam yox.

Qullar qardaşdısa qulluq dəxi qardaşlıq olur
Qula kin varsa onun Rəbbinə də ehtiram yox.
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Qəzəb Rəbbanidisə, nə möhtəşəm duyğudu o
Sevgi nəfsanidisə, o hissdə bir ehtişam yox.

Bu nə sirdir ki, qəzəb milyonları cəm eləyir
Sevgi mülkündə fəqət seyrəklikdi, izdiham yox.

Mövla, ey əhli qəzəb, qəlbi qırıqlar ilədir
Qırmayın qəlbləri ki, bundan böyük ittiham yox.

Allah Təala Öz Kitabında möminləri qardaş adlan-
dırmış və aralarında sülhün bulunmasını buyurmuşdur. 
Əgər möminlər qardaşdırsa, demək, qardaşlıq imandan bir 
hissədir. Şübhəsiz ki, qan qardaşları kimi Din qardaşları da 
nəfsli məxluqdurlar, yəni insandırlar. Onlar da bir-birindən 
inciyə, soyuya, aralana bilərlər. Lakin bu qısa və müvəqqəti 
olmalı, qardaş incikliyi qardaşlığın pozulmasına, qardaş-
lıqdan çıxarmağa gətirməməlidir. Bu hal baş verərsə, bais-
karlar, yəni barışmaz mövqe tutanlar təkcə Din qardaşını 
deyil, həm də imanının bir hissəsini itirmiş olur.

Din qardaşları arasında qəzəb, adətən, nəfsani yaxud 
şeytanidir. Bunu Allah üçün olan qəzəb halına gətirmək la-
zım deyil və qardaşın özünə yox, əməlinə yönələ bilər. Əks 
təqdirdə, barışığa çox az yer qalar. Halbuki mömin mömi-
nin güzgüsüdür və qardaşında bir ayıb görərsə, o ayıbın 
ifşası üçün deyil, islahı üçün çalışmalı, əməllərə görə qar-
daşlığın üstündən xətt çəkməməlidir. Allah buyurdu:

“Əgər sənə qarşı çıxsalar, de: “Şübhəsiz ki, mən sizin 
əməllərinizdən bəriyəm” (əş-Şuara, 216).

Bu ayə yaxın qohumlarla əlaqədar ensə də, uzaq 
əqrəbaya, yəni bütün Adəm övladlarına da aid edilə bilər. 
Çünki digər bir ayədə buyuruldu: 

“(Lut) dedi: Həqiqətən, mən sizin əməlinizə qəzəb 
edənlərdənəm” (əş-Şuara, 168).

İstənilən şəxs pis əməllərindən tövbə edib Allaha dö-
nürsə, Onun mərhəmətini görür. O bağışlayırsa, biz nə de-



87

yib Din qardaşımızı bağışlamayaq? Allah Rəsulu (salləllahu 
əleyhi və səlləm) ən çox pislik gördüyü kimsənin tövbəsini 
eşidən kimi dərhal ona şəfqət qanadını açardı.

Bir qəlbdə Allah sevgisi qul xətasından böyük və ya ağır 
olarsa, bağışlanmayan günah yoxdur. Yetər ki, qul üzr və ya 
tövbədə bulunsun. Kim bağışlaya bilmirsə, demək, qəlb du-
rumu tərsinədir, yəni günah sevgidən böyük ya ağır görünür.

İBRƏT Hz.İbrahim (əleyhissalam) mələkut aləminə qal-
dırılıb ilahi möcüzələri seyr edərkən yer üzündə birinin 
zina etdiyini gördü. Qəzəbə gələrək: “Allahım, onu həlak 
et” dedi. O da dərhal həlak oldu.

Sonra ikinci, ardınca üçüncü şəxsi də eyni günah işləyən 
görüb onların da həlakını istədi. Rəbbi Öz xəlilinin bu 
istəklərini də gerçəkləşdirdi. Lakin Hz.İbrahim (əleyhissalam) 
günah edən dördüncü adamın da həlakı üçün duada bu-
lunanda Allah Təala onu saxlayıb buyurdu: “Dur, ya İbra-
him! Hər günah işləyəni həlak etsəydim yer üzündə kimsə 
qalmazdı. Günah işləyənə möhlət verərəm. Tövbə edərsə, 
qəbul edər, günahda israr edənlərin əzablarını təxirə salar, 
Axirətə saxlaram. O Mənim mülkmdən çıxmayacaqdır.”

Allaha xatir əməl, hərçənddi çox çətin olur
Kim üçün etdiyini amma bilən mətin olur.

Əzabdan qorxursa qul, qorxutmasın qəzəbiylə
Yoxsa dünyada ikən qorxduğu şey təlqin olur.

Kim nəfs əhlidisə şəkkə salar hirsi onu
Kim könül əhlidisə, şəksiz, əhli yəqin olur.

Qul haram üzrədirsə, halal olur atəş ona
Kim halal üzrədirsə, atəşdən o əmin olur.

Varlıq tövhid kəlamı üstə, könül, tutdu qərar
Var isək, haqq bəyana tək kəlməmiz “Amin” olur.
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Nəfsə xatir başqasına qəzəblənməmək çox böyük fəzilət 
sayılsa da, başqasını qəzəbləndirməmək ondan fəzilətsiz 
deyil. Hər yerdə və hər zaman, əlbəttə, haqqı demək və 
etmək lazımdır. Lakin bu, ziyanlı yaxud faydasız olmaya-
cağı təqdirdə belədir. Haqq, yerində və vaxtında deyilmirsə 
o yerin, o vaxtın haqqı verilməmişdir. Yaxşı bir adamın 
yaxşılıqlarını özünə söyləmək onu pozacaqsa, söyləməmək 
daha xeyirli olduğu kimi, pis bir adamın pisliklərini özünə 
demək onu daha pis edəcəksə, susmaq daha faydalıdır.

İBRƏT Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanına bir 
müsafir gələrək içəri girməyə izn istədi. O Həzrət (salləllahu 
əleyhi və səlləm): “O çox pis adamdır” buyuraraq girməsinə 
izn verdi.

Həmin şəxs içəri keçdikdə onunla şirin-şirin söhbət etdi, 
xoş davranaraq ikramda bulundu. Musafir getdikdən sonra 
evdəkilər bu yumşaq rəftarın səbəbini soruşdular. Buyur-
du: “Qiyamətdə ən pis yerdə olacaq şəxs, dünyada şərindən 
qorunmaq üçün ikram olunan kimsədir.”

Qardaşı qardaşa kim qarşı qoysa, məlun olur
Yalnız İblis buna çünki sevinir, məmnun olur.

Çalış, mindirmə nəfs əhlini sən cin atına
Süvari piyadədən daha qorxunc qoşun olur.

Qorun o kimsədən ki, aşkar əxlaq pozğunudur
Qorx o kəsdən ki, onun əsəbləri pozğun olur.

Qanun şahlar çəkinən gerçək qəzəb olmalıdır
Yoxsa rəhbər qəzəbi rəiyyətə qanun olur.

Məzlumun naləsinə qarşı hələ yoxdu silah
Elə bir gücdü qəzəb, sərçə dönür quzğun olur.

Ey könül, nəfsin üçün hər hissdə bir təhlükə var
Ancaq Haqq naminə sevda və qəzəb uyğun olur.
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Mömin başqalarında qəzəb və ya qıcıq doğuran söz və 
davranışdan çəkinməli, yaradacağı durumun fərqinə var-
malıdır. Zatən qıcıq qəzəb qığılcımından başqa bir şey 
deyildir. Tez hirslənib özündən çıxan adamla ölçülüb-
biçilməyən rəftarda bulunmaq ağıl əlaməti sayılmaz. Əgər 
adam səlahiyyət sahibidisə, ona qarşı daha həssas yanaşıl-
malıdır. Bir rəvayətdə təsvir edildiyi kimi, yuxu görmüş 
hökmdara: “Yaxınlarının hamısı səndən tez öləcəkdir” 
deyən ilə “Sən yaxınlarının hamısından çox yaşaycaqsan” 
deyənin durumu eyni olurmu? Birinci yuxuyozan cəza, 
digəri isə mükafat aldı. Halbuki eyni fikri ifadə etmişdilər.

ATA NƏSİHƏTİ İbn Abbas (radiyallahu ənh) rəvayət 
edir: Atam (Hz.Abbas) mənə dedi: “Oğlum, görürəm ki, 
Möminlərin Əmiri (Hz.Ömər) səni özünə yaxın bilir, sənə 
hörmət göstərir, Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) 
səhabələri ilə yanaşı sənin fikirlərinə də müraciət edir. 
(Onun qəzəbini çəkməmək üçün) bu üç nəsihətimi yaxşı 
dinlə: Allahdan qorx, yalan danışma, xəlifənin sirlərini heç 
kimə açma və onun hüzurunda heç kimin qeybətini etmə.”

Ey oğul, Allahdan qorx, qorxanlar çox xəta etməz
O edən yaxşılığı övlada heç ata etməz.

İşlə və suç qazanma, qazansan haqq qazandırma
Suçda israr edənə Rəbbin tövbə əta etməz.

Ey oğul, bulunduğun hər peşənin ustası ol
Mahir fəhlə olmasan, Rəbbin səni usta etməz.

Muhəmməd ümmətini orta ümmət qıldı Allah
Gir işin düz içinə, yoxsa səni orta etməz.

Yüngül et yol yükünü, yəni Allah yolçusu ol
Haqq müsafir cahanı öz çiyininə çanta etməz.
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Biz əmr sahibi yox, oğlum, əməl sahibiyik
Haqq əməllərdə tələs, haqq əmri qul asta etməz.

İnsanları güldürmək, şübhəsiz ki, qəzəbləndirməkdən 
daha yaxşı görünür. Amma rəhbərlərə münasibətdə bu 
durum tərsinədir. Çünki müvəqqəti hökmdarlar qəzəb-
ləndikdə uzaqbaşı, bu dünya üçün təhlükəlidirlər. Mütləq 
Hökmdarın qəzəbi isə qəzəbə gələnin həm dünya, həm də 
Axirət həyatını puç edə bilər. O elə bir Hökmdardı ki, qul-
ları arasında saray təlxəklərini, yaltaqlarını əsla sevməz.  

İBRƏT Əlqamə ibn Vəqqas (radiyallahu ənh) rəvayət edir: 
“İşsiz və boş-boş gəzən bir adam vardı. Valilərin hüzuruna 
girib onları güldürürdü. Atam həmin adama dedi: “Niyə bu 
adamların hüzuruna girib onları güldürürsən? Mən Allah 
Rəsulunun səhabəsi Bilal ibn Haris əl-Muzənidən eşitmiş-
dim. Rəsulullahın belə buyurduğunu nəql edirdi: “Qul 
Allahın razı olduğu bir söz deyərsə, Allah ona heç umma-
dığı dərəcələr verər. Və Allah-Təala o sözünə görə həmin qu-
lundan Qiyamət günü razı olar. Yenə insan Allahın qəzəbinə 
səbəb olan söz deyərsə, Allah-Təala o sözə görə ona Qiyamət 
Günündə əzab edər.”

İnsanlar müxtəlifdi, sadəlövhü, maymağı var
Çünki bir çoxlarının Məhşəri mif saymağı var.

Baxırsan bəzisinin bir quş qədər beyni də yox
Soruşsan, süfrəsində quş südü, quş qaymağı var.

Rəbbim axırda, yəni Axirətdə güldürəndi
Onun çox gülənləri ağlar günə qoymağı var.

Hər yuxu sanki ölüm, hər ölüm gerçək yuxudu
Gec ya tez hər yatanın o röyadan doymağı var.

Saray təlxəkləri, yaltaqları ən müdhiş olur
Çünki təlxəkliyi, yaltaqlığı tez yaymağı var.
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Həyat qəbrimlə bitər, həşrim ilə başlar həyat
Yalnız hər gün ölənin bu hikməti duymağı var.

Tərki-dünya olana azdı bu gün beyət edən
Əhli dünya olana çünki qövmün uymağı var.

Çoxunun nəfsi şişib, ruhu düşüb, yox xəbəri
Nə ruha üzülməyi, nə də nəfsə qıymağı var.

Qəzəbin ziddi rizadır. Zatən qulluq, ibadət Allahın qə-
zə bini deyil, rizasını qazanmaq, yəni Onun razı olduğu 
işləri görüb qəzəb etdiyi əməllərdən çəkinməkdir. Məhz bu 
vəzifəni dərk və təbliğ edənlərin özlərinin icra etməməsi 
ilahi qəzəbə səbəb verən əsas xətalardan biridir.

“Ey iman edənlər! Etməyəcəyiniz şeyi nə üçün söylə
yirsiniz? Etməyəcəyiniz şeyi söyləməyiniz Allah yanında 
böyük qəzəbə səbəb olar” (əs-Səff, 2-3).

Allahın riza və ya qəzəbinə səbəb olan əməllər Quranda 
və hədislərdə göstərilmişdir. Mömin onları öyrənməli və 
bildiklərini tətbiq və təbliğ etməyə çalışmalıdır.

Hər cür halda yalnız haqqı demək nəfsə ən zor gələn 
əməllərdən biridir. Adətən, qul bir çox fəzilətlərə sahib 
olsa da, qəzəblənərkən riza halında etmədiyi xətalara 
yol verərək haqdan uzaqlaşır, müxtəlif günahlara girir. 
Məsələn, qəzəb etdiyi şəxsi təhqir edər, ünvanına böhtanlar 
yağdırar, sirlərini ifşa edər, ona elədiyi yaxşılıqları şişirdib 
başına çaxar və s. Halbuki haqq, ovqata görə dəyişməz, on-
dan asılı deyil. Əksinə ovqat haqdan asılı olmalı, ona uy-
ğunlaşmalıdır. İlahi riza da bundadır.

HƏDİS Abdullah ibn Əmr (radiyallahu ənh) Rəsulullahdan 
(salləllahu əleyhi və səlləm) eşitdiklərini yazardı. Bir dəfə so-
ruşdu: “Ya Rəsulallah, qəzəbliykən söylədiklərinizi də ya-
zımmı?”

O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Yaz! Məni 
insanlığa göndərən Allah Təalaya and içirəm ki, qəzəb-
lənsəm də, dilimdən haqdan başqası çıxmaz.”



92

Digər bir hədisdə Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və 
səlləm): “Ya Rəbb! Riza halımda da, qəzəb halımda da haq-
qı söyləməyi mənə nəsib et!” deyə dua etdiyi rəvayət olu-
nur. Ya Rəbb! Bizi də o duaya şərik qıl!

Uyma çox zənnə ki, zənn əsla həqiqət olamaz
Sünnədən keçməyən yol əsla təriqət olamaz.

Əhli eşq, əhli sidqin ta özüdür, qeyri kimdi?
Allahdan başqasına vəfa sədaqət olamaz.

Hirsini məğlub edən, hər zəfərə layiq olur
Hirsinə məğlub olan əhli ləyaqət olamaz.

Qəlbə köntöy yanaşan, sanma kübar zümrədəndi
Nəfsə nazik yanaşan əhli nəzakət olamaz.

Xaliqdən qorxana dünya həyatı qazilikdir
Məxluqdan qorxana Din ömrü qəzavət olamaz.

Allahın qəzəbi cəhənnəm, əfvi cənnət, rizası camalı de-
məkdir. İlahi rizanı uman və buna cəhd edən kimsələrin 
umduqlarına qovuşması umulur. Bu isə qulun Allahdan 
razı olmasıyla, yəni qəzavu-qədərə, başqa sözlə başına 
gələn müsibətlərə “mərhəba” deyərək xoş üz göstərməsiylə 
mümkündür.

Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) bir dua-
sı beləydi:“Ya Rəbb! Qəzandan sonra Səndən riza halını 
istəyirəm.” Əbu Osman həzrətləri bu duayla bağlı demiş-
dir: “Qəzadan öncə riza, rizaya əzm etməkdir. Qəzadan 
(başa gələndən) sonra riza isə, əsil rizadır.”

Allahın rizası və məğfirəti eyni şey deyil. Məsələn, 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Namazın 
vaxtın əvvəlində qılınması Allahın rizasına, sonunda qı-
lınması məğfirətinə səbəbdir.”
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İBRƏT Bir adam köləsinə qəzəblənir. Kölə bağışlanması 
üçün bir vasitəçi tapır. Ağası onu əfv edir. Lakin kölə otu-
rub ağlamağa başlayır. Vasitəçilik edən şəxs ondan soru-
şur: “Ağan səni əfv etdi, daha niyə ağlayırsan?”

Kölə susub cavab vermir. Ağası deyir:
“O mənim ondan razı olmağımı istəyir, bu isə artıq 

mümkünsüzdür. Buna görə də ağlayır.”

Sanma, ey qul, məsələ qədərdə və qəzadadır
Haqqı bilmək diləsən, iş qədərə rizadadır.

Rəbbinin vermədiyi verdiyindən xeyirlidir
Hər şeyi arzulama, gör Allah nə arzudadır.

Nəfsin, Adəm balası, nazı ilə oynama çox
Qurdu ha bəsləsən də, gözü qoyun-quzudadır.

Dünya çoxdan cızılan taleyinə doğru gedir
Hər nə baş versə bu gün, o əzəli yazıdadır.

Cəhənnəmdən qurtuluş böyük vəslə vəsiqədi
Qul vüsal ummadıqca cənnətdə də cəzadadır.

Qələmin haqqı onu Xəlq Edən haqda yazıdır
Ey həqiqət arayan, həqiqət o mövzudadır.

Şübhəsiz ki, qəzəblənərkən, haqlı olsan belə, bağışlamaq 
cəzalandırmaqdan fəzilətlidir. Çünki Uca Rəbbimiz buyurdu:

“Həsənat və pislik eyni deyildir. (Pisi) daha yaxşı olan-
la dəf et. O zaman aranızda ədavət olan kimsəni həmdəm 
görərsən” (Fussilət, 34).

Biri Rəsulullahdan (salləllahu əleyhi və səlləm) soruşdu: 
“Ey Allahın Rəsulu, xidmətçilərin qüsurlarını neçə dəfə ba-
ğışlayım?”

O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Yetmiş 
dəfə.”
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İnsanın öz nəfsi üçün qəzəblənməsi incələnərsə, əslində 
bu qəzəbin nəticə etibarilə tam ya qismən Allaha, yəni 
Onun qəzavü-qədərinə, yaxud əmr və yasaqlarına qar-
şı yönəldiyini sezmək mümkündür. Çünki nəfsani qəzəb 
şeytan vəsvəsəsindən qaynaqlanır. Onun isə düşmən ola-
raq işi Adəm övladını Rəbbinə asi etməkdən başqa bir şey 
deyildir. Möminlər bunun fərqinə vararaq mümkün qədər 
qızmamalı, mümkün olmazsa qəzəblərini hər vəchlə cilov-
lamağa cəhd etməlidir.

İBRƏT Şəqiq Bəlxi bazardan bir qarpız alıb evə gətirir. 
Lakin kəsəndə yaxşı olmadığı üzə çıxır. Xanımı bundan 
bərk qəzəblənib deyinməyə başlayır. Şəqiq Bəlxi onun qız-
dığını görüb deyir:

“Kimə qəzəblənirsən? Qarpızı satanamı, alanamı, əkə nəmi 
yoxsa onu Yaradanamı? Bu, əgər satıcılıq olsaydı, o ən dadlı-
sını və gözəlini satmasını istərdi. Alan da ən yaxşısını almaq 
istərdi. Əkənə gəldikdə isə, o da ən yaxşısını yetişdirmək 
istərdi. Allah istisna olmaqla, sənin qızdığın başqa bir kimsə 
qalmadı. Elə isə sən Allaha qızırsan. Allahdan qorx, Onun 
qəza və qədərinə razı ol.” 

Qadın ağlayaraq tövbədə bulundu.

İnsanlar eyni deyil, qananı var, qanmazı var
Qanana, qanmayana qədərin öz qapazı var.

Qananın fərqi bu ki, qismətinə qane olur
Qədərlə güləşənin qoltuğunun qarpızı var.

Qəflətən çarpılanlar qafillərdi, qeyri deyil
Bəla da fərqli olur, düzü, çalın-çarpazı var.

Xeyir nəfsin daha çox sevmədiyi şeylərdədir
İlan xoşlanmasa da, yuvasında yarpızı var.

Qızma, ey qul, qədərin süfrəsinə, nəfsinə qız
Çünki hər mətbəxə layiq özünün aşpazı var.
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Düşünmək üçün suallar

1. Qızarkən qəzəbiniz adamadır yoxsa əməlinə?
2. Rəbbiniz üçün çox qəzəblənirsiniz yoxsa nəfsiniz 

üçün?
3. Allah üçün qəzəbiniz şiddətlidir yoxsa nəfsiniz üçün 

sevginiz?
4. Allah üçün sevginiz böyükdür yoxsa nəfsiniz üçün 

qəzəbiniz?
5. Hansı təhlükə daha böyükdür: Allahın bağışladıqla-

rını bağışlamamaq yaxud Allahın bağışlamadıqlarını ba-
ğışlamaq?

6. Qəzəblənməyiniz çox olur yoxsa qəzəbləndirməyiniz?
7. Sizdən zəifə qəzəbinizi yenə bilməyəndə Allahın 

sizdən daha güclü, qəzəbinin daha şiddətli olduğunu dü-
şünürsünüzmü?

8. Özünüzdən qüdrətliyə qəzəbinizlə özünüzdən zəifə 
qəzəbiniz eynidirmi?

9. Qəzəblənərkən sünnəyə uyursunuzmu: 1) Rəcim 
şey tandan Allaha sığınırsınızmı? 2) Dəstəmaz alırsınızmı? 
3) Ayaq dasınızsa oturursunuzmu, oturmusunuzsa uzanır-
sınızmı? 4) Susursunuzmu yaxud yalnız haqqı söyləyir-
sinizmi?

10. Sevdiyiniz adama qəzəblənərkən hansı daha böyük 
görünür: Ona olan sevginiz yoxsa onun işlədiyi xəta?

11. Sevmədiyiniz adama qəzəblənərkən hansı daha şid-
dətli olur: ondan intiqam almaq duyğusu yoxsa onu əfv 
etmək hissi? Bağışlamağı xoşlayırsınız ya cəzalandırmağı?

12. Eyni adamı neçə dəfə bağışlaya bilirsiniz?
13. Qəzəbləndiyiniz adama qarşı etmək istədiklərinizi 

qəzəbləndirdiyiniz adamın sizə qarşı etməsini istərdinizmi?
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5. SUİZƏNN

“Ey iman edənlər! Çox zəndən çəkinin. Həqiqətən, 
zənnin bəzisi günahdır” (əl-Hucurat, 12).

“Su” pis, zənn isə düşüncə anlamındadır. Sui-zənn baş-
qasının haqqında yaxşı olmayan fikir, güman, rəy deməkdir. 
Mənəvi mərəzlər içində ən yayğın olanıdır. İmanlı da, 
imansız da bu xəstəliyə mübtəladır. Kiminsə ondan qurtul-
ması zor, hətta mümkünsüz görünür. Hədisdə buyuruldu:

“İnsan üç şeydən qurtula bilməz: Sui-zənn, tayərə (uğur-
suzluğa inam) və həsəd.”

Əslində, zənnin nəinki pisi pisdir, elə yaxşısı da yaxşı 
deyil. Yəni zənnin özü bəyənilməz. Çünki haqq mənbədən 
yox, şəxsi mülahizədən qaynaqlanır və bir qayda olaraq, 
səhvdən, xətadan, hətta günahdan xali olmur.

“Onların əksəriyyəti zəndən başqa bir şeyə uymaz. 
Şübhəsiz, zənn haqq olan heç bir şeyi əvəz etməz” (Yu-
nus, 36).

İBRƏT Abdullah ibn Utbə ibn Məsud (radiyallahu ənh) 
rəvayət etmişdir: “Hz.Ömərdən (radiyallahu ənh) eşitdim: 
“Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) sağlığında bəzi 
insanların gizli əməlləri nazil olan vəhylərlə ifşa edilirdi. 
Artıq vəhy kəsildi, ayə enməyəcək və bundan sonra biz 
sizinlə əməllərinizə görə rəftar etmək məcburiyyətindəyik. 
Davranışları yaxşı olan adamı etibarlı qəbul edər, onu ara-
mıza qatarıq. Onun qəlbində olanlar bizi ilgiləndirməz, ba-
tini təmamilə Allaha aiddir. Davranışları pis olan adama 
da, ürəyinin təmiz olduğunu söyləsə belə, əsla güvənməz, 
etibar etmərik.”

Düz əgər üzdədisə, hər cürə zəndən çəkinin
Düz əgər altdadısa üzdə üzəndən çəkinin.

Yalnız öz fikrini rəhbər tutana cahil uyar
Haqqa üz qırışdırıb dodaq büzəndən çəkinin.
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Dərdin ən müdhişi dərmanların səhv düşməsidir
Dünyanı əzizləyib Dini əzəndən çəkinin.

Nagüman olduğunuz hər kişidən gen yürüyün
Naməhrəm olduğunuz hər cür zənəndən çəkinin.

Həqiqət əhli azadlıqda və azlıqda olur
Xaliqə üsyan edib xalqa dözəndən çəkinin.

Yaddısa zəhmətə qul, zənni xilas etməz onu
İşrətdən çəkinməyib işdən bezəndən çəkinin.

Quran elmin özü, sünnət əməlin kəndisidi
Kitab haqq, sünnə haqdır, haqsız gəzəndən çəkinin.

Sui-zənnin ən pisi Haqq Təala haqqında bulunandır. 
Çünki bütün nöqsanlardan pak olan Uca Rəbbimizə iftira 
yaxılır.

“Şirk qoşanlar deyəcəklər: “Əgər Allah diləsəydi, nə 
biz ortaq qoşardıq, nə də atalarımız. Və heç bir şeyi də 
haram qılmazdıq.” Onlardan öncəkilər də əzabımızı da-
dıncaya qədər bu cür təkzib etmişdilər. De: “Yanınızda 
Bizə qarşı çıxara biləcəyiniz bir elmmi var? Siz, sadəcə, 
zənnə uyursunuz və yalan söyləyirsiniz” (əl-Ənam, 148).

Haqq Allahın Özüdür, Ondandır. Başqasından, o cüm-
lədən insanlardan haqq gələ bilməz. Adəm oğlu bilmədiyi 
şey barəsində yalnız zənnini ortaya qoya bilər ki, bu da şəxsi 
düşüncəsinin məhsulundan qeyri bir şey deyildir. Onun 
bildiyi doğru şeylər isə ancaq hər şeyi bilənin, yəni Allahın 
bildirdiyidir. Mələklərdən dürüst və pak məxluq yoxdur. 
Halbuki onlar Allahın Adəmə (əleyhissalam) öyrətdikləri ilə 
əlaqədar demişdilər:

“Sən Subhansan! Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa 
biz heç bir şey bilmirik. Şübhəsiz, Sən Bilənsən, hikmət 
Sahibisən” (əl-Bəqərə, 32).
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Allah haqqında nəinki gözəl olmayan, hətta gözəl olan 
sözləri də zənnə qapılaraq söyləmək caiz deyildir. Onun 
vəsfi də Özünün öyrətdiyi şəkildə olmalıdır. Allah Rəsu-
lunun (salləllahu əleyhi və səlləm) bir duası beləydi:

“Allahım! Sənin cəzandan Sənin əfvinə, qəzəbindən riza-
na və Səndən Sənə sığınıram. Allahım, Səni öyməyə acizəm. 
Sən, ancaq Özünü öydüyün kimisən!”

İBRƏT Bəyazid Bistami həzrətləri bir gün əlindəki al-
maya: “Nə lətif almadır” deyərkən gizli bir səs eşitdi:

“Ya Bəyazid, utanmazmısan ki, adımı (Lətif Uca Allahın 
gözəl isimlərindən biridir) meyvəyə qoyursan?”

Bəyazid Bistami andda bulundu: “Nə qədər ki, diriyəm, 
Bistam meyvəsindən yeməyəcəyəm.”

Həqiqət daima var, əhli həqiqət varmı?
Təriqət indi də var, əhli təriqət varmı?

Haqqa sadiqliyini zənn eləyən boldu bu gün
Zənn, güman hamıda var, amma sədaqət varmı?

Sidq, şəhadətdən uca, nübüvvətdən aşağıdır
Nəbilər olmayacaq, alt məqamlar fəqət varmı?

Həyat cənnətlər üçün yarış deyil, başqa nədir
Behişt haqdır, şübhəsiz, amma rəqabət varmı?

Əvvəli xoşbəxt olan gör nə qədər bədbəxt var
Xoşbəxtlik ummaq üçün kafi məşəqqət varmı?

Düşmüşük bir yola ki, vəslə qədər dincliyi yox
O niyyət, əlbəttə, var, amma o taqət varmı?

Mövladan qeyrisinin yox ləyağı həmdə, qələm
Bəs Onun vəsfi üçün səndə ləyaqət varmı?

Mömin və müttəqi kimsələr, şübhəsiz ki, Allahdan bəd-
güman olmazlar. Bundan çəkinərlər. Lakin söhbət təqva 
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əhli olmayan bəndədən gedəndə durum dəyişir. Bu dün-
yada sui-zənnə uymayan, yəni özü kimi birisi barədə pis 
düşünməkdən nəfsini gözləyən, qəlbini qoruyan çox az 
adam tapılar. Hətta, iman və təqva da köməyə yetmir. Fəqət 
qorxulu olan, bu deyil. Çünki hədisdə buyuruldu: 

“Qəlbə gələn pis şeylər söylənmədikcə və buna uyğun 
hərəkət edilmədikcə əfv olunur.” 

Əsas təhlükə bir qulun başqası haqqında pis düşün-
mə sinin pis şey olduğunu düşünməməsi yaxud düşünə 
bilməməsidir. Gerçək mömin pis düşüncələrdən qəlbini 
qoruya bilməsə də, qəlbinə gələn şeylərin pis olduğunun 
fərqinə varmalı və bunlardan qurtulmağa cəhd etməlidir.

HƏDİS Səhabələr bir dəfə Rəsulullahdan (salləllahu 
əleyhi və səlləm) soruşdular: “Ya Rəsulallah! Qəlbimizə pis 
şeylər gələrsə, nə edək?”

O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Qəlbə yax-
şı şey də gəlir, pis şey də. Pis şeylərin pis olduğunu bilmək 
və anlamaq da imandandır.”

Haqqı, ey qul, arasan, yalandan qorx, gümandan qaç
Zənnin yaxşı-pisi var, yaxşıdan qorx, yamandan qaç.

Uyma hər gördüyünə, görüntüdür çünki çoxu
Görsən cənnətdi cahan, huridən qorx, qılmandan qaç.

Dünya bir dərddi ki, xalq dərman onu zənn eləyər
Canda su varsa hələ, dərdlidən qorx, dərmandan qaç.

Fani nemətlərə şəhvət qula xoş göstərilib
Uyma nəfsin umana, uyandan qorx, umandan qaç.

İçi boş, üstü duman, sahibi kor qəlblərə vay
Birdimi korla görən? Dərədən qorx, dumandan qaç.

Sən məkansız və zamansız olana uymağa bax
Vaxt əcəl, yer məzardı, məkandan qorx, zamandan qaç.
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Sui-zənn yalan, qeybət, böhtan, söz gəzdirmə, eyib araş-
dırma kimi bir çox böyük günahlara yol açan gizli qəlb 
xəstəliyidir. Üzə çıxarılarsa, yəni zənn söz və ya əməldə 
özü nü biruzə verərsə, o günahlardan birini yaxud bir ne-
çə sini qazanmaq qaçılmaz olur. Odur ki, Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Sui-zənn etdikdə buna uyğun hərəkətə yol verməyin.”

İBRƏT Hz.Ömər (radiyallahu ənh) bir gecə evindən çıx-
mışdı. Hz.Talha (radiyallahu ənh) onu görüb təqib etməyə 
başlayır. Xəlifənin bir evə girdiyini, sonra oradan çıxıb bir 
başqa evə girdiyini görür.

Səhər açılınca Hz.Talha həmin evlərdən birinə gedir. 
İçəridə gözləri kor və yerindən qalxa bilməyən qoca bir 
qadını görüb ondan: “O adam niyə gecələri sənin yanına 
gəlir” deyə soruşur. 

Qadın: “Bu qədər vaxtdır o, mənim yanıma gəlir, ehti-
yaclarımı aradan qaldırır, təmizliyimi edib gedir” – deyə 
cavab verir.

Hz.Talha bu cavabı eşidəndə: “Anan matəminə əyləşsin, 
Talha! Sən Ömərin sirlərini araşdırırsan?!” – deyərək özü-
nü danlayır.

Sui-zənn adlı mərəz, ey könül, qəlb qeybətidir
Qula, ey qul, yaraşan xalqa hüsn-rəğbətidir.

Götürər ilğıma zənn, Məhşərdə də təşnə qılar
Götür haqq badəsi, nuş eylə, behişt şərbətidir.

Zikrdir zər-zibası, zinəti qəlbin, lisanın
Zikr gündüz və gecə Rəbb ilə qul söhbətidir.

Bədbəxtlər müxtəlifdi, münasibi, müdhişi var
Xalqı bədbəxt eləyən xalqın ən bədheybətidir.
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Ruhu aclıq çəkən insanların həmsüfrəsi ol
Nəfsi aclar ilə üns müsəlmanın qürbətidir.

Haqdan qəflət edənin qəlb gözünə pərdə enər
Dünya axsaq dəvə və korlar onun nalbəndidi.

Mömin qul Din qardaşı barədə zənnə uyar və bunu 
başqaları ilə paylaşarsa, ən azı iki xoşagəlməz haldan biri 
ilə üzləşmiş bulunur ki, hər ikisi onun əleyhinədir. Əgər 
zənnində yanılarsa böhtan, yanılmazsa qeybət sahibi olur. 
Çünki Din qardaşının gizli ayıbını açmaq Allah Təalanın 
sevmədiyi bir şeydir.

“Ey iman edənlər! Zənnin çoxundan çəkinin! Həqi qə
tən, zənnin bəzisi günahdır. Birbirinizin qüsurunu araş-
dırmayın. Biriniz digərinizin qeybətini etməsin. Sizdən 
biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yeməkdən xoşlanırmı? 
Bundan diksindiniz. O halda Allahdan qorxun!” (əl-Hü-
curat, 12).

HİKMƏT Rəvayətə görə, Din böyüklərindən biri qar-
daşlığını ziyarət edir. Söhbət zamanı hər ikisinin tanıdığı 
bir yoldaşları haqqında ev sahibinin məmnun qalmadığı 
bəzi zənlərini də bölüşür. Ev sahibi ona deyir:

“Qardaşım, qeybət etdin, ziyarətimə üç suçla gəldin: 
1) ardaşıma qarşı məndə kin doğurdun; 2)Qəlbimi məşğul 
edib rahatlığımı qaçırdın; 3)Sənin haqqındakı güvənimi 
sarsıtdın.”

Zəndən, ey qul, qurtuluş, haqq qulluğun zinətidir
Qul əgər qurtuldusa, Rəbbinin bir minnətidir.

Haqqa uy, zənnə deyil, bildiyini söylə yəni
Bəzən, hətta, bildiyi, sonda qulun möhnətidir.

Quran Haqdır və bütün ins və cinə Haqla gəlib
Qulu Haqqa götürən gətirənin sünnətidir.
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Ərzə biganə olan əhli-behiştdən sayılar
Cahan cinlər ilə cur cənabların cənnətidir.

Könülsüz hər əməldən, ey könül, Allaha sığın
Çünki ixlas qulun oddan bəraət sənədidir.

Haqq bu ki, haqqa səbir salehlərin haqq şüarı
Amma ki, haqqa riza sadiqlərin sənətidir.

Qəlbin xətası dilin yaxud digər əzaların xətasına çevril-
məməlidir. Bu gerçəkliyi nəzərə almayanlar böyük günah-
lara bulaşmaqla yanaşı nöqsanlarının da ifşasına zəmin ha-
zırlayırlar. Hədisdə buyuruldu:

“Ey dili ilə iman etdiyi halda, qəlbi ilə iman etməyənlər! 
Müsəlmanların qeybətini etməyin, ayıblarını araşdırma-
yın. Çünki kim qardaşının ayıbını araşdırarsa, Allah da 
onun ayıbını araşdırar. Allah kimin ayıbını araşdırarsa, 
onu evinin içində rüsvay edər.”

HİKMƏT Bir donuz Hz.İsanın (əleyhissalam) yanından 
keçdi. Heyvana xitabən: “Salamat get!” buyurdu.

“Ya Ruhullah! Donuza da belə deyilərmi?” – deyənlərə bu 
cavabı verdi: “Dilimi yaxşılıqdan başqa bir şeyə öyrətmək 
istəmirəm.”

Qul o vaxt arifdi ki, qəlb qəflətdən yuxarıdı
Qəlb o vaxt huşyardı ki, dil qələtdən yuxarıdı.

Elmə hər vaqif olan, sanma elmin əhli olur
Alim o kimsədi ki, cəhalətdən yuxarıdı.

Hakim o kimsədi ki, zülm ondan aşağıda
Həkim o kimsədi ki, ədalətdən yuxarıdı.

Azmaq imkanı qulun qəbrə qədər daima var
Yalnız zəndən qurtulan zəlalətdən yuxarıdı.
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Rəhmanın qullarının baxma səfil görkəminə
Ruhuna eylə nüfuz, səfalətdən yuxarıdı.

Bədbəxtlər bədbəxtidir həşrə üzü qarə gələn
Xoşbəxt o kimsədi ki, xəcalətdən yuxarıdı.

Din qardaşı haqqında sui-zəndən qurtula bilməyən 
kim sənin gözəl bir niyyətlə o qardaşının yanına gedərək 
məsələni ona açması daha uyğundur. Bu isə iki xeyirin 
birindən və ya hər ikisindən məhrum deyildir. Əgər pis 
zənn etdiyi adam zənn etdiyi kimidirsə ona nəsihətdə bu-
lunmuş və islahına kömək etmiş olar. Əgər zənn etdiyi 
kimi deyilsə, özü şəkdən qurtulub qəlb rahatlığı əldə edər.

İBRƏT Türk yazarı Əhməd bəy Şahinin bir kitabın-
da belə bir hadisəyə yer verilmişdir. Vəhbi bəy zöhr na-
mazından sonra Caminin həyətində köhnə bir dostu ilə 
söhbətləşib ayrılarkən bir tanışı yaxınlaşıb ona deyir: “Sən 
bu sapıqla səmimi olma. Etiqadı pozuqdur. Namazlarını 
dəstəmazsız qılır.”

Vəhbi bəyi inandıra bilməyib belə bir təklifdə bulunur: 
“İstəyirsən əsr namazına erkən gəl, həyətdə gözlə, mənim 
gördüyümü sən də gör. Ayaqyoluna girəcək, sonra çıxıb 
dəstəmaz almadan camiyə yönələcək.”

Vəhbi bəy elə də edir və tanışının dediyi təsdiq olunur. 
İşin əslinə varmaq üçün əsr namazından sonra tanışıyla 
birgə köhnə dostuna yaxınlaşır və ümumi sözlərdən sonra 
soruşur: “Suyunuz gəlirmi? Dəstəmaz məsələsini necə yo-
luna qoyursan?” Dostu dərindən köks ötürüb deyir: “Heç 
soruşma. Dəstəmazda vəsvəsəyə qapılıram.” Ardınca da 
səbəbini açıqlayır: “Bir müddətdir ki, göbəyimin altında 
bir çiban çıxıb. Yaxşılaşmaq bilmir. Yol boyu çibanın qana-
mış ola biləcəyindən dolayı dəstəmazın pozulmasını dü-
şünüb vəsvəsəyə uyuram. Vəsvəsəni yenmək üçün camiyə 
girməzdən öncə ayaqyoluna keçir, açıb baxıram. Çibanın qa-
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namadığını, namazımın pozulmadığını görür, bundan son-
ra arxayın bir şəkildə camiyə girib rahat namazımı qılıram. 
Məlum məsələdir ki, dəstəmazsız nə namaz olur, nə niyaz.”

Vəhbi bəyin yanında dayanmış tanışı da bu sözləri eşi-
dirdi. Göz yaşlarını tuta bilməyib söhbətə qarışır, etiraf 
və üzrxahlıqda bulunur: “İndi xətamı anlayıram. Mən 
də zahirə görə hökm verməyib Vəhbi bəy kimi soruşmalı 
idim... Abi, ver əlini öpüm, mənə haqqını halal et. Səndən 
üzr diləyirəm.”

Qucaqlaşıb halallaşırlar. Halbuki sui-zənnə uğrayan zat 
olanlardan bir şey anlaya bilməmişdi.

Elmin yoxdursa, könül, hər isrardan, inaddan qaç
Elmin vardırsa əgər, hər gümana isnaddan qaç.

Demirəm hər zənn zərər, hər güman da günahdı, yox
Deyirəm bilməsən də, bilsən də hər cür anddan qaç.

Sən bu dünyanı satın alsan əgər, udduğun nə?
Ya dəmirdi, ya kağız, qəpikdən qaç, manatdan qaç.

Səni haqq məqsədə vasil eləyən vasitə bul
Yarı yolda qırılandırsa, qoşa qanaddan qaç.

Fitnə ifratə varan zənn və gümandan doğulur
Haqqa uymuşsan əgər, fitnəçidən, fanatdan qaç.

Sui-zənnə uyanlar özləri haqqında yüksək yaxud yaxşı 
fikirdə olan və ya ən azından, pis zənn etdikləri şəxsdən üs-
tün olduqlarını düşünən kimsələrdir. Belələri şeytan kimi 
düşünür, amma bunun fərqinə varmırlar. Çünki o da özü-
nü insandan şərəfli sanaraq demişdi:

“Mən ondan xeyirliyəm. Məni oddan yaratdın, onu isə 
palçıqdan xəlq etdin” (Sad, 76).
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Sui-zənn xəstəliyinin qabarıq xüsusiyyətlərindən biri 
budur ki, sui-zənnə uyanlar uğrayanların bir fənalığını 
yadda saxlayır, çoxsaylı fəzilətlərini isə yaddan çıxarır ya-
xud inkar edirlər. Halbuki o fənalıq bir zəndir və yanlış 
da ola bilər. Üstəlik, zənn sahibinin özündə də bulunması 
mümkündür. Fəqət bu cür xəstələr özgələrin fənalıqlarını, 
özlərinin isə fəzilətlərini görməyə meyilli olurlar.

İBRƏT Biri Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) hü-
zuruna gələrək dedi: “Ya Rəsulallah, filan kimsə arxamdan 
danışmış, Allah üçün mənə qəzəb etdiyini söyləmişdir. Onu 
Hüzurunuza çağırın, mənə qəzəbinin səbəbi olan qüsurumu 
açıqlasın. Əgər o qüsur məndə varsa, özümü islah edim.”

O adam hüzura gələrək nə üçün çağırıldığını biləndə 
deyilənləri təsdiqlədi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
ondan soruşdu: “Nəyə görə qəzəb edirsən, qüsuru nədir?”

Adam bu cavabı verdi: “Mən bu adamın vaxtıyla 
xidmətçiliyini etmişəm. Bütün hallarını bilirəm. Ona görə 
qəzəb edirəm.”

Şikayət edən şəxs müdaxilədə bulundu və aralarında 
belə bir söhbət keçdi:

– Ya Rəsulallah, soruşun bundan, namazımda, 
dəstəmazımda, rüku və səcdəmdə bir qüsur gördümü?

– Xeyr, bunlarda bir qüsurunu görmədim. Amma qıldığı 
da bundan ibarətdi. Əsla artığını qılmazdı.

– Soruşun bundan, ya Rəsulallah, zəkatımda bir qüsur 
gördümü?

– Xeyr, görmədim. Amma verdiyi də zəkatından ibarətdi. 
Daha çox verdiyini heç görmədim.

– Soruşun, ya Rəsulallah, orucumda bir qüsurumu gör-
dümü?

– Xeyr, heç görmədim, amma tutduğu da, sadəcə Rama-
zan orucundan ibarətdi.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) Din qardaşı haq-
qında sui-zəndə bulunanı məzəmmət edərək ona buyurdu: 
“Bəlkə sənin qəzəb etdiyin insan səndən xeyirlidir!”
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Zaman işlərmi bizə, biz zamana işləməsək?
Məkan işlərmi bizə, Asimana işləməsək?

Xeyir İslama sarılmaq və daha sapmamaqdır
Şər müzəffər görünür müsəlmana işləməsək.

Müşrikdən, münafiqdən müqəddəslər düzəltməyin
Yaman yaxşı olmazmı biz yamana işləməsək?

Haqqı zənn etməz əvəz, bu Allahın kəlamıdı
Haqq bizə işləməzmi biz gümana işləməsək?

Yazıq olsun Dini dərd, dünyanı dərman edənə
Dərd bizə dəstək olur, biz dərmana işləməsək.

Bu yola dağ-dərə yox, çən və duman maneədi
Dağ bizə bələdçidi, biz dumana işləməsək.

Tərki-dünya olana verdi bu dünyanı o Rəbb
Dünya işlərmi bizə, biz Rəhmana işləməsək?

Sui-zənnin ziddi hüsni-zəndir, yəni yalnız yaxşı şeyləri 
düşünməkdir. Bu isə biri Xaliq, digəri məxluq haqqında ol-
maqla iki cürdür. Birinci, yəni Allah barəsində hüsni-zənn 
Onun cəlal sifətlərindən daha çox camal sifətlərini, başqa 
sözlə, bağışlayan, rəhm edən, tövbələri qəbul buyuran, du-
alara cavab verən olduğunu anaraq ümidlənmədir. Əslində, 
Rəbbimizdə gözəl olmayan heç nə yoxdur. Sadəcə, bəzən cəlal 
sifətləriylə rəftar edərək günahkar qullarını cəzalandırarar, 
əksər hallarda isə camal sifətləriylə davranaraq yaxşı əməl 
işləyənləri mükafatlandırar. Hər ikisi xeyirdir.

HƏDİSİQÜDSİ Allah Təala Hz.Davuda (əleyhissalam) 
buyurdu: “Ya Davud! Məni sev, Məni sevənləri də sev. Və 
Məni qullarıma sevdir.”
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Hz.Davud (əleyhissalam) dedi: “Ya Rəbb! Səni sevirəm, 
Səni sevənləri də sevirəm. Ancaq Səni qullarına necə sev-
dirə bilərəm?”

Allah Təala buyurdu: “Qullarıma ehsan Sahibi olduğu-
mu, onlarla gözəl rəftar etdiyimi anlat. Mənim nemətlərimi, 
ehsanımı zikr et və bunları qullarıma xatırlat. Çünki onlar 
Mənim haqqımda ancaq gözəl olan şeyləri bilirlər.”

Biz nə Leyla dəlisi, nə də Məcnun aşiqiyik
Onları xəlq edən var, bizlər Onun aşiqiyik.

Eşq mərifətdi bütün, Böyük, kiçik olmalıdır
Hər işdə əxlaq-ədəb, qayda-qanun aşiqiyik.

“Hüsn ondur və onun doqquzu dondur” dedilər
İç həqiqətdi hüsn, sanma donun aşiqiyik.

Dünya, ey qul, ikidir, ikinciyə çoxmu qalıb?
Vüsal əvvəldə deyil, bizlər sonun aşiqiyik.

“Qul Hu Vəllahu Əhəd”, Vahid Allah, yəni, Odur
Üç ismin: Allah, Əhəd, bir də “Hu”nun aşiqiyik.

Allah haqqında hüsnü-zənn bəndənin, əsasən, Axirət 
həyatıyla bağlıdır. Bunu dünya həyatıyla, maddi rifah və ra-
hatlıq ilə əlaqələndirmək hüsnü-zəndən daha çox sui-zənn 
olur. Çünki dünya həyatı müvəqqətidir və əbədi nemətləri 
əldə etmək üçün bir sınaqdır. Qulun sınanmaması, sıxın-
tılarla üzləşməməsi onun xeyrinə deyil, ziyanınadır. Allah 
isə qullarının xeyrini özlərindən çox istəyir. Sadəcə, bunu 
anlamayanlar, pislə yaxşını qarışdıranlar vardır.

İBRƏT Peyğəmbərlərdən biri iyirmi il sıxıntılara mübtəla 
oldu. Bunların birindən Rəbbinə şikayətdə bulununca vəhy 
gəldi:
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“Məndənmi şikayət edirsən? Məndən həya etməzmisən? 
Mənə görə sənin xeyirin bundadır ki, sənə təqdir etdim. Elə 
isə nədən sənə təqdir edilmiş qəzama qarşı gəlirsən? Yoxsa 
istəyirsən ki, sənə görə dünyanı dəyişdirim və ya nəfsinin 
istəyinə uyaraq Lövhi-Məhfuzu pozum və Mənim iradəm 
deyil, sənin muradın üzrə davranım? Mənim sevdiyim şey 
yox, sənin sevdiyin şey olsun və bütün arzularına qovu-
şasan? İzzətimə and içərək söyləyirəm ki, əgər bu pozuq 
fikirlər bir daha könlündə dolaşarsa, adını peyğəmbərlər 
dəftərindən silərəm.”

Nəfsin hər istədiyi, şübhəsiz ki, ziyan deyil
Fəqət ariflər üçün çox istəmək şayan deyil.

Rəbbindən ummayana umduğu şey fayda verməz
Rəbbinə uymayana Rəbbi Özü həyan deyil.

Dinə üz tutmaq üçün, dünyadan üz dönsün gərək
Dünyadan dönən asi, dönmək isə üsyan deyil.

Şeytanı güldürənlər Axirətdə ağlayacaq
Şeytanı ağladanlar o dünyada giryan deyil.

Ey nəfs, dörd qulaq ol, ilk oxucum özgəmidi?
Demirəm vəhydi sözüm, amma axı hədyan deyil.

Allaha və Axirət Gününə bütün varlığıyla inananlar da-
ima cəza qorxusu ilə mükafat ümidi arasında çapalayar-
lar. Ömür azaldıqca çoxlarında qorxu daha da artar. Allah 
Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm): “Hər biriniz Allaha, 
hüsnü-zənn edərək ölsün” buyurduğu rəvayət olunur. Bir 
Hədisi-qüdsidə isə bildirildi:

“Mən qulumun zənni üzrəyəm. O Məni andıqca Mən 
onunla bərabərəm. O Məni içində (xəlvətdə) anarsa Mən də 
onu içimdə (xəlvətdə) anaram. O, Məni bir camaat içində 
xatırlayarsa, Mən də onu daha xeyirli bir camaat içində xa-
tırlayaram. Əgər o Mənə bir qarış yaxınlaşarsa, Mən ona 
bir zira yaxınlaşaram. Əgər o Mənə bir zira yaxınlaşar-
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sa, Mən ona bir qulac yaxınlaşaram. Kim Mənə yeriyərək 
gələrsə, Mən ona qaçaraq gedərəm. Kim Mənə şirk qoş-
madıqca ərz dolusu günahla gəlsə, Mən də onu bir o qədər 
məğfirətlə qarşılayaram.”

Bir qul Rəbbindən qorxsa da xeyirdədir, Rəbbinə ümid 
etsə də. Çünki qorxusu da, ümidi də başqasıyla deyil, 
Rəbbiylə bağlıdır. Lakin Rəhman və Rəhim olan Allah 
rəhmətinə sığınmanı, yəni hüsnü-zənni daha çox sevər. 
Şübhəsiz ki, bu sevgi əql sahiblərinə, yəni Axirətini dünya-
sından, Rəbbini nəfsindən üstün tutanlara, varlanmaqdan 
çox bağışlanmağı diləyənlərə aiddir. Hədisdə buyuruldu:

“Ağlın əlaməti nəfsə qalib və hakim olmaq, öldükdən 
sonra lazım olanları hazırlamaqdır. Axmaqlığın əlaməti 
nəfsə uyub Allahdan əfv, mərhəmət gözləməkdir.”

İBRƏT Allah dostlarından Bişr Hafi həzrətləri vəfatından 
sonra röyada görüldü. Ondan: “Allah Təala səninlə necə 
rəftar etdi?” deyə soruşulduqda bu cavabı verdi:

“Məni əfv etdi və mənə: “Ey Bişr, Məndən bu qədər 
qorxmaqdan utanmırsanmı (Dost dostdan ümidsiz qalacaq 
şəkildə bu dərəcə qorxarmı)” buyurdu.”

* * *

Ustad Əbu Səhl Suluki, Əbu Səhl Zəccacini vəfatından 
sonra röyada gördü. Zəccaci, böyük günah işləyənlərin 
əfv edilməyib cəhənnəmdə əbədi qalacağı görüşündə idi. 
Suluki ondan: “Allah Təala səninlə necə davrandı?” deyə 
soruşdu. O da: “Burada iş, bizim zənn etdiyimizdən daha 
asanmış” buyurdu.

* * *

Ustad Əbu Səhl Sulukini vəfatından sonra gözəl bir hal-
da röyada görüb: “Bu halı nə ilə buldun?” deyə soruşdular. 
“Rəbbimə qarşı bəslədiyim gözəl zənnim sayəsində” cava-
bını verdi.



110

* * *

Xanım övliyalardan Rəbiə Ədəviyyə duasında: “İlahi, 
Sən Səni sevən bir qəlbi atəşdə yandırarsanmı?” deyərək 
inlədi. Bu zaman gizli bir səs eşidildi: “Biz elə bir şey 
etmərik. Bizim haqqımızda sui-zəndə bulunma.”

Dində, dünyada uğur rəhmət ilə hasil olur
Rəhmətdən ayrı düşən cəhənnəmə vasil olur.

Rəhmandan qeyri kimə bağlasan bel, ey könül, şirk
Rəhmətdən qeyri nəyə etsən ümid, batil olur.

Hüsnü-zənn haqqadısa, zənni qulu qurtaracaq
Hüsnü-zənn nəfsədisə, nəfsə uyan qafil olur.

Mürşidi Allah olan, qulluğa qəbul edilir
Mürşidi İblis olan şeytanlığa qabil olur.

Qulu təqvalı edən doğru-dürüst tərbiyədir
Tədrisdən, tərbiyədən qəflət edən qatil olur.

Elm azlıq edəcək, haqqı mərifət ilə bul
Sanma, ey qul, Cəhənnəm əhli ancaq cahil olur.

Ubeydullah ibn Muhəmməd həzrətləri rəvayət etmişdir: 
“Çox ibadət edən bir qadının belə dediyini və ağladığını 
eşitdim: “Allaha and içirəm ki, həyatdan usandım. Əgər 
ölümün satıldığını görsəm, Allaha qovuşma şövqümdən 
dolayı onu satın alardım.”

Ona dedim: “Əməlinə güvənirsənmi?”
O da bu cavabı verdi: “Xeyr, Vallahi, bu ancaq Onu sev-

diyim üçün və Ona olan hüsnü-zənnimdən dolayıdır. Mən 
Onu sevərkən Onun mənə əzab edəcəyinimi sanırsan?”

Sanma ki, bu cahanı, o cahanı dilər könlüm
Aləmlər Rəbbi olan o Sübhanı dilər könlüm.
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Yoxdan var eyləməyə qeyri kimin qüdrəti var?
Hamı qul ya kənizdi, o Sultanı dilər könlüm.

Vaxtın və varlığın fövqündədi biz umduğumuz
Nə məkan var gözümdə, nə zamanı dilər könlüm.

Quran var könüllərdə, Quran da var rəflərdədir
Taxtını qəlbdə quran o Quranı dilər könlüm.

Fani hicrə dözənə baqi vüsal müjdəsi var
Müjdəli, müvəqqəti o hicranı dilər könlüm.

O elə Alidi, xəlq adi və aciz görünür
Rəhmə möhtacdı xilqət, o Rəhmanı dilər könlüm.

Bəndə barəsində hüsnü-zənn Allah haqqındakı hüsnü-
zənn kimi deyildir. Haqq Təala nöqsansız olduğu halda, 
insan qüsurludur. Qulun öz Din qardaşı ilə bağlı sui-zənn 
nə qədər pisdirsə, hüsnü-zənni bir o qədər gözəldir deyə 
bilmərik. Həm yaxşı, həm də yaxşı olmayan tərəfləri vardır.

Məsələ burasındadır ki, Adəm oğlu pis zənn etdiyi 
kimsələri pisləməyə və bu zaman əndazəni aşmağa həvəsli 
olduğu kimi, yaxşı zənn etdiyi şəxsləri də yaxşı cəhətdən ta-
nıtmağa və bu zaman şişirtməyə meyillidir. Halbuki hər iki 
halda zənnə uyur. Zənn həqiqət olmadığına görə pislərkən 
də, təriflərkən də yanılmalar mümkündür. Bu isə həmişə 
ziyansız ötüşmür.

HƏDİS Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanında 
birini təriflədilər. O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) bu-
yurdu: “Sənə yazıqlar olsun! Qardaşının boynunu qırdın. 
Hökmən bir adamı tərifləmək istəyirsinizsə “filankəsi belə 
zənn edirik, Allaha qarşı kimsəni təmizə çıxaran deyilik. 
Hər kəsin nəzarətçisi Allahdır. Allah da belə qəbul etsə, 
yaxşıdır” deyin.”
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İBRƏT Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu ənh) ölüm yatağında 
ikən qızı Hz.Aişəyə (radiyallahu ənhə): “Ömərdən daha çox 
sevdiyim bir insan yoxdur” dedi. Ardınca da qızından: 
“Mən necə dedim?” deyə soruşdu.

Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) eşitdiklərini təkrar etdikdə 
Möminlərin Əmiri: “Nəzərimdə Ömərdən daha dəyərli bir 
kimsə yoxdur” söyləyərək sözünə düzəliş verdi.

Ey qul, qardaş arasan, qardaşlığın qaydası var
O qula qardaş de ki, Qiyamətdə faydası var.

Elə bağdır ki, qardaş, mövsümə bağlantısı yox
Elə dağdır ki, qardaş, dərhal əks-sədası var.

Dünya qardaşlarının dünyası var, qardaşı yox
Yalnız Din qardaşının qardaşa haqq sevdası var.

Qardaşlar bir-birinə aşna deyil, ayna olur
Qardaş qardaşda görünməzsə əgər, vidası var.

Ey qul, qardaşlıq əsil qulluğun bir parçasıdır
Bəndə olmayanların, olsa-olsa, bandası var.

Anladığımız budur ki, bəndə barəsindəki hüsnü-zənn 
də nəfs üçün deyil, Allah üçündür və dünya həyatından 
çox Axirət həyatı ilə əlaqəlidir. Belə ki, bir qul Din qar-
daşının xətalarını dəfələrlə görsə də, eşitsə də onu itiril-
miş saymamalı, “Düzələn deyil” deyərək yaxasını kənara 
çəkməməli, islahı üçün daima dua və fəaliyyətlərdə bu-
lunmalı, tövbəsindən ümidini üzməyib qardaşının Axirəti 
üçün çalışaraq qardaşlığını axıra qədər sürdürməlidir. 
Əgər hüsnü-zənn budursa nə gözəl zəndir. Əks təqdirdə, 
sui-zəndən elə bir ciddi fərqi yoxdur.

İmam Cəfər Sadiqin (əleyhissalam) belə buyurduğu rəvayət 
olunur: “Bir mömin qardaşına dair bir şey eşitsən, birdən 
yetmişə qədər üzür qapısını araşdır. Tapa bilməsən “Bəlkə 
mənim anlamadığım bir üzür qapısı vardır” de və qapa.”
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İBRƏT Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) arxa-
sında namaz qılan bir cavan vardı. Onun günah əməllərlə 
məşğul olduğunu Hz.Peyğəmbərə (salləllahu əleyhi və səlləm) 
xəbər verdikdə o Həzrət buyurdu:

“Namazları onu təmizləyər.”
Həqiqətən də, cavan çox keçmədən günahlarına tövbə 

edərək salehlərdən olur.

Ey qul, Din qardaşını nə İblis, nə ilah eylə
Düzdüsə, Dininə uy, əyridisə islah eylə.

Qırma qardaşlığı ta qəbrə, hətta, həşrə qədər
İslamdan çıxmadıqca, insanlığı izah eylə.

Şirki tərk etsə bəşər, Şeytanı tərksilah edib
Silah imansız olur, imanı sən silah eylə.

Xeyir ağ, şər qaradır, həyat rənglər davasıdı
Könlünü bəm-bəyaz qıl, nəfsini sim-syah eylə.

Subaylıq umsan əgər, bu dünyaya üç təlaq ver
Evlilik umsan əgər, hurilərlə nikah eylə.

Dünyada yaxşıyla pis gecəylə gündüz kimidir
Tam rahatlıq arasan Behiştlərdə rifah eylə.

Hüsnü-zənn nə qədər gözəl, sui-zənn nə qədər pis sa-
yılsa da, bu baxış başqaları barəsində keçərlidir. Qulun 
özündən söhbət gedəndə durum tərsinə olur. Yəni mömi-
nin özü haqqında sui-zəndə bulunması hüsnü-zəndə bu-
lunmasından xeyirli görünür. Hər halda, Din böyüklərimiz 
nəfslərini qınamaqla, özlərini özgələrdən aşağı görməklə 
yüksək məqamlara yetişmişlər.

Adəm oğlu Axirətdəki yeri bəllənincəyə qədər ümid və 
qorxu arasında çapalayan nəfsli məxluqdur. Onun bu dün-
yada özü barədə sui-zənn etməsi nə qədər ümidvericidisə, 
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hüsnü-zənn etməsi bir o qədər qorxuludur. Çünki Allah 
Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Heç bir günah etməsiniz, daha böyük günaha düçar ol-
mağınızdan qorxaram. O da özünü bəyənməkdir.”

İBRƏT Həssas ibn Əbi Sinan həzrətləri bir adam-
la gedərkən cahil biri ilə qarşılaşdı. Həzrət ondan xoş bir 
məsələni soruşdu. Ayrılandan sonra yoldaşı ona dedi: “Bu 
cür adamdan bu məsələni soruşursan, o da özünü bir şey 
zənn edir.”

Həzrət buyurdu: “Nə bilirsən, bəlkə onda Allahın sevdi-
yi bir xislət vardır və səndə də Allahın sevmədiyi bir xislət 
vardır?”

– Ey Abdullahın atası, ondakı Allahın sevdiyi xislət 
nədir? Və məndə Allahın sevmədiyi o xislət nədir?

– Bəlkə o səni gördüyü zaman içində: “Bu adam məndən 
daha yaxşıdır” demiş, sən də onu gördüyün zaman içində: 
“Mən ondan daha yaxşıyam” demişsən.

Kim desə “Mən də varam”, ilk öləsi axmaq odur
Heç zaman ölməyən kimdirsə, Diri ancaq Odur.

Kimsənin mərtəbəsi niyyətini üstələməz
Xalqa üstdən aşağı kim ki, baxar, alçaq odur.

Zəngin olmaq kimi qorxutmasa, təqvalı deyil
Fağır düşmək kimi qorxutsa əgər, qorxaq odur.

Söz nəfsin yeddi qatından keçə ki, qədri ola
Nəfsə xoş gəlməyi hər kim düşünür, yaltaq odur.

Nəbiyə, siddiqə, ey qul, şəhidə, salehə uy
Qalsa hər kim geri onlardan əgər, axsaq odur.

Şirkin mövcudluğunu axtarma çox gendə, könül
Nəfsin istəklərinə “yox” deməsən, ortaq odur.
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Allah Təala “Zənnin çoxundan çəkinin. Çünki zənnin 
bir qismi günahdır” (əl-Hücurat, 12) buyurdu. Həmin gü-
nahlardan biri, hətta, birincisi yalandır. Onun əsas təhlükəsi 
gizliliyindədir. Bəzən dağ boyda yalan nazik bir zənn du-
manına bürünür. Zənn sahibi özü də “zənn edirəm, gü-
man edirəm, fikrimcə” deyə-deyə işlədiyi günahın fərqinə 
varmır yaxud vara bilmir və nəticədə gizli bir yalanı açıq 
şəkildə paylaşır. Hədisdə buyuruldu:

“Zəndən saqının. Çünki zənn, sözlərin ən yalanıdır.”
Zənnə uyan öz düşüncəsini başqalarıyla bölüşməsə belə, 

Din qardaşı barədə pis fikrə düşməsi, bir xəta olaraq zənn 
sahibinə yetər.

İBRƏT Möminlər anası Hz.Səfiyyə binti Huyey (radiya-
lahu ənhə) rəvayət etmişdir: “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
səlləm) itikafa girmişdi. Bir gecə ziyarətinə gedib onunla da-
nışdım. Evə qayıtmaq üçün ayağa durduğum zaman, o da 
məni ötürmək üçün ayağa qalxdı. Yolda ənsardan iki kişi 
bizimlə qarşılaşdı. Peyğəmbəri (salləllahu əleyhi və səlləm) 
görüncə, oradan tez uzaqlaşmaq istədilər. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm): “Bir az asta olun. Yanımdakı 
Səfiyyə Binti Huyeydir” dedi.

Onlar: “Subhanallah! Elçisinin uyğunsuz bir davranış-
da bulunmasından Allahı tənzih edirik, ya Rəsulallah!” 
deyincə buyurdu:

“Şeytan insanın vücudunda qan kimi dolaşır. Onun 
qəlbinizə bir pislik atmasından ehtiyat etdim.”

Artıq əvvəlki deyil Şirin və Fərhadlarımız
Çünki əvvəlki deyil şagird və ustadlarımız.

Qarışıq zəmanədi, yoxdu şərə başqa səbəb
Qarışıb bir-birinə kişi və arvadlarımız.

Zöhdə, təqvayə həvəs əvvəl hara, indi hara
Bağlanıb mülkə-mala nalə və fəryadlarımız.
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Fala və fəhşə meyil fikirləri fəth eləyib
Nə Qurandır, nə hədis indiki isnadlarımız.

Qulda ruhsal rifahın rəhni dürüst tərbiyədir
Ədəbə, əxlaqa aşiq idi əcdadlarımız.

Nəfsimiz, şeytanımız eyni bezin qırağıdı
İns və cindən umulur ümid və imdadlarımız.

Düşünmək üçün suallar

1. Allahdan qorxunuz çoxdur yoxsa Allaha ümidiniz? 
Hansını düşünürsünüz: Sizə əzab edəcəyini ya sizi bağışla-
yacağını və ya heç birini?

2. Özünüzü hansına layiq zənn edirsiniz: Cənnətə ya 
Cəhənnəmə?

3. Özünüz haqqında zənniniz özgələr haqqında 
zənninizdən yaxşıdır yoxsa pis?

4. Həyat və həyatdakılar haqqında yaxşı yoxsa pis 
şeyləri düşünməyə meyillisiniz?

5. Başqalarının sizin barənizdə nə düşündüyü sizi dü-
şündürürmü? Düşündürürsə, fəaliyyətinizdə nəzərə alırsı-
nızmı?

6. Dünya həyatı haqqında daha yaxşı fikirdəsiniz yoxsa 
Axirət həyatı haqqında? Zehninizi hansı daha çox məşğul 
edir?

7. Başqaları barəsində yaxşı məlumatlara daha çox və 
tez inanırsınız yoxsa pis məlumatlara?

8. Din qardaşınız haqqında pis zəndə olduğunuz za-
man onu hüsnü-zənnə çevirmək üçün tədbir görürsünüz-
mü?

9. Allah dilədiyi kimsənin şirkdən başqa bütün günah-
larını bağışlayandır. Siz necə, özünüzdə və ya başqalarında 
bağışlaya bilməyəcəyiniz günah və ya günahlar görürsü-
nüzmü?
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10. Üzr istəyəcəyiniz sözü deməmək asandır yoxsa de-
diyiniz sözə görə üzr istəmək?

11. Bir insanla yaxın olmaq, yoldaşlıq etmək istərkən 
onun dünyasıyla yoxsa Axirətiylə bağlı seçim edirsiniz?

12. Birinin dünya işlərinə dəstəyiniz onun dini işlərinə 
zərbədisə və yaxud dini işlərinə yardımınız onun dünya 
işlərinə əngəldisə, hansına üstünlük verirsiniz?

13. Maddi və ya mənəvi sıxıntıları həll edərkən haqqa 
uyursunuz yoxsa zənnə?

14. Doğru yolda olduğunuza əminsinizmi? Yanlış yolda 
olduğunuzu zənn edirsinizmi?

15. Dini bilgiləriniz həqiqətlər yoxsa ehtimallar 
üzərindədir?

16. Hədisdə buyuruldu: “Zəndən çəkinin. Çünki zənn, 
sözlərin ən yalanıdır.” Çəkinirsinizmi?

17. Haram olmayan bir şeyi Allahdan istəyərkən dua-
nızın qəbuluna inanırsınız yoxsa inanmırsınız? Birinci hal 
Allah barəsində hüsnü-zənn, ikinci hal sui-zəndir.
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6. LƏNƏT

“Onlar (istehzayla) dedilər: “Qəlblərimiz kiflənib.” 
Əksinə, Allah küfrlərinə görə onları lənətləmişdir. Buna 
görə də çox az iman edərlər” (əl-Bəqərə, 88).

Lənət məlunun, yəni lənətlənənin ilahi rəhmətdən uzaq-
laşdırılıb ilahi qəzəbə uğramasını, başqa sözlə, cənnətdən 
məhrum, cəhənnəmə məhkum edilməsini istəməkdir. Çün-
ki rəhmət Cənnətə, qəzəb Cəhənnəmə götürər. Lakin bu 
tərif şüurlu canlılara aiddir. Şüursuz canlılar və cansız var-
lıqlar üçün Axirət həyatı olmadığından lənət onları Allahın 
qəzəbinə həvalə etməkdir. İlahi qəzəb isə bilinən və bilin-
mə yən şəkildə özünü biruzə verər.

HƏDİS İmran ibn Hüseyn (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Səfərlərin birində Ənsardan bir qadının mindi-
yi dəvə yerimirdi. Qadın dəvəyə lənət oxudu. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) qadının lənətini eşidincə buyur-
du: “Dəvənin belindəkiləri götürün, özünü boş buraxın. 
Çünki o, lənətə uğramışdır.”

Bu anda, dəvənin yolçular arasında sərsəri dolaşdığını, 
kimsənin ona əl sürtmədiyini sanki görürəm.”

Bir Allah bəndəsi ki, məlun ya lənətlik olur
Bəndəlikdən çıxır o, çünki üfunətlik olur.

Yer mərhum ya rəhmətlik qullardan da məhrum deyil
Çünki hər bir əməli Quranlıq, sünnətlik olur.

Məhrum o kimsədi ki, əvvəlini cənnət edib
Mərhum o kimsədi ki, axırda cənnətlik olur.

Haqqa sadiqliyimiz xalqa sədaqətdi, könül
Xalqa xainliyimiz, haqqa müxənnətlik olur.
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Bəlli ki, qəbrə qədər can və cəsəd ayrı deyil
Ruh əgər bəslənməsə, bir gün bədən ətlik olur.

Lənətin ziddi rəhmətdir. Rəhmətlik olanlar mələklər 
kimi Cənnətə girib əbədi nemətlərə sevinər, lənətlik olanlar 
da şeytanlar kimi Cəhənnəmə girib əbədi əzabı dadarlar. 
Allahın Kitabındakı rəhmət və lənət ayələri birincinin yal-
nız imanlılara, ikincinin isə ancaq imansızlara aid olduğu-
nu göstərməkdədir.

“Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən, 
yalnız kafir qövm Allahın rəhmətindən ümidini üzər” 
(Yusif, 87).

Quranın lənət ayələrindən görünür ki, Allah Təala an-
caq əbədi cəhənnəmlik olanlara lənət edər yaxud yalnız 
Onun rəhmətdən uzaqlaşdırdığı, yəni lənətlədiyi kimsələr 
Cəhənnəmdə əbədi yanar. Digər sözlə, ilahi lənət məlunlara 
əbədi cəhənnəmdən başqa bir yer qoymur.

“Demək siz iş başına gələcək olsanız yer üzündə fəsad 
çıxaracaq və qohumluq bağlarınızı qoparacaqsınızmı? 
Məhz onlar Allahın lənətlədiyi, qulaqlarını kar, gözlərini 
kor etdiyi kimsələrdir” (Muhəmməd, 22-23).

“Həqiqətən, küfr edən və kafir kimi ölənlər ki, vardır, 
Allahın da, mələklərin də, bütün insanların da lənəti on-
laradır” (əl-Bəqərə, 161).

“Allaha iftira yaxanlardan daha zalim kimdir. Məhz 
onlar Rəblərinin hüzuruna gətirilər, şahidlik edənlər isə 
deyər: “Bunlar Rəbbi haqqında yalan satanlardı. Allahın 
lənəti olsun zalimlərə!” (Hud, 18)

Kitabdan bir nəsib verilmiş olanları (yəhudiləri) 
görmürsənmi? Onlar Cibt və Tağuta (bütə və şeytana) 
inanır və kafirlər üçün də “Bunlar möminlərdən daha 
doğru yoldadırlar” deyirlər. Onlar Allahın lənətlədiyi 



120

kimsələrdir. Və Allah kimə lənət edərsə, ona yardımçı 
tapmazsan” (ən-Nisa, 51-52).

Xatırlanan ayələr möminlərə lənət oxumanın əsla caiz 
olmadığının göstəricisidir. Mömini lənətləmək onun iman-
dan çıxmasını arzulamaqdır. Çünki iman ilə əbədi cəhən-
nəmlik olmaq mümkün deyil. Halbuki, əksinə olmalı, yəni 
möminin imandan çıxması yox, kafirin imana gəlməsi üçün 
dua edilməlidir. Hədislərdə buyuruldu:

“Möminə lənət etmək onu öldürmək kimidir.”
“Mömin qüsur axtaran, lənət edən, qaba danışan kimsə 

deyildir.”
“Allahın lənətiylə, qəzəbiylə, cəhənnəmiylə bir-birinizə 

lənət oxumayın.”

İBRƏT Əshabdan biri şərab içdiyinə görə Rəsulullahın 
(salləllahu əleyhi və səlləm) hüzurunda bir neçə dəfə hədlə 
cəzalanaraq ayaqqabı və xurma budaqları ilə döyülmüşdü. 
Növbəti dəfə hədd cəzası tətbiq edilərkən bir səhabə dözməyib 
dedi: “Allah ona lənət etsin, bu işi nə qədər çox etdi.”

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm): “Qardaşına qar-
şı şeytanla bərabər olma” buyuraraq onu lənət oxumaqdan 
çəkindirdi.

Başqa bir rəvayətdə “Elə demə, O Allahı və Rəsulunu se-
vir” buyurduğu bildirilir.

Qula ən çox yaraşan əsla lənət etməməkdir
Qulluqdan qeyri şeyi əsla sənət etməməkdir.

Yaxşı olmaq, pisə də yaxşı bulunmaqla olur
Ehsanın, ey millət, ilk şərti minnət etməməkdir.

Dünya şeytanə behişt, Axirət atəş yeridir
Atəşdən qurtuluş dünyanı cənnət etməməkdir.

Tutdu dünya həyatı zor və zər üstündə qərar
Din, zoru zülm, zəri zülmə zinət etməməkdir.
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Mömin, dost və düşmənin əmin olduğu kimsədi
İman xalqa, Xaliqə heç xəyanət etməməkdir.

Allah insanları Onu tanısınlar, Ona ibadət etsinlər deyə 
yaratdı. Yəni qullarının Din qardaşları olmasını istədi. Eyni 
Məbuda qulluq edənlər Onun muradına, iradəsinə uyma-
lı, lənət və qəzəbini deyil, sevgi və rəhmətini bir-birilərinə 
diləməlidilər. Əgər belə deyillərsə, demək, lənət və qəzəbə 
uğramış biri, yəni şeytan araya girib. İnsan tayfasından ol-
mayan, insana görə lənətlənən, rəhmətdən qovulan odur.

Allah haqqı üzə çıxarmaq üçün lənətləşməyə yalnız iki 
yerdə: 1) Eyni Dindən olmayanların; 2) Eyni cinsdən ol-
mayanların arasında icazə verib. Birincini “mübahilə”, 
ikincini “Lian” hadisəsi adlandırırlar. Eyni Dindən olma-
yanlar müsəlmanlarla xristianlardır. Allah Təala Rəsuluna 
(salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Kim sənə gələn elmdən sonra səninlə höcətləşməyə 
qalxarsa, de: “Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadın-
larımızı və qadınlarınızı, nəfslərimizi və nəfslərinizi çağı-
raq! Sonra lənətləşib yalançılara Allahın lənətini diləyək” 
(Ali-İmran, 61).

Eyni cinsdən olmayanlar isə ərə xəyanətdə suçlanan 
övrətlərlə şahidi bulunmayan ərlərdir.

“Arvadlarına zina isnad edib özlərindən başqa 
şahidləri olmayanlara gəlincə, onların hər birinin şahid-
liyi, özünün doğru söyləyənlərdən olduğuna dair, Allah 
adına dörd dəfə and içərək şəhadət etməsidir. Beşinci 
dəfə, əgər yalan söyləyənlərdəndisə, Allahın lənətinin öz 
üzərinə olmasını diləməsidir.

Qadının da, ərinin yalan söyləyənlərdən olduğuna 
dair dörd dəfə Allah adına and içib şahidlik etməsi, be-
şinci dəfə də, əgər əri doğru söyləyənlərdən isə, Allahın 
qəzəbinin öz üzərinə olmasını diləməsi özündən (qadın-
dan) əzabı dəf edər” (ən-Nur, 6-9).
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Allah yalanı heç sevməz. Ayələrdən göründüyü kimi hər 
iki lənətləşməni şərtləndirən əsas amil böyük günahlardan 
sayılan yalandır. Birincidə Allaha, ikincidə isə ərə yaxud 
qadına qarşı iftiradan söhbət gedir. Qarşılıqlı lənətləşmənin 
məhz bu iki məsələdə caiz görülməsi Dinimizdə ər və arvad 
münasibətlərinə Rəbb və qul münasibətləri qədər önəm 
verilməsinin göstəricisidir. Nə yazıq ki, “Lian” ayəsinin 
enməsinə səbəb olan qadın zinaya yol verdiyi halda dün-
ya biabırçılığını Axirət rüsvayçılığından qorxunc sana-
raq əriylə lənətləşməyə cəsarət etdi. Halbuki “Mübahilə” 
ayəsinin nüzulunun baiskarı olan Nəcran xristianları bu 
işin aqibətindən qorxaraq Peyğəmbər və əhli-beyti ilə qarşı-
lıqlı lənətləşmədən imtina etmiş və İslam dövlətinə “cizyə” 
ödəməyə razı olmuşdular.

HƏDİS Abdullah ibn Məsud (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Ənsardan bir kimsə Rəsulullahın (salləllahu əleyhi 
və səlləm) hüzuruna gəlib soruşdu: “Əgər bir kimsə xanı-
mının yatağında bir adam görsə və bunu açıqlarsa, ona 
iftira cəzası tətbiq edərsinizmi? Yaxud bu kimsə o adamı 
öldürərsə, siz də onu (qisas olaraq) öldürərsinizmi? Əgər 
bu kimsə susarsa, qəzəb edilməsi gərəkən bir şey haqqında 
susmuş olacaqmı?”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Allahım, bu 
məsələyə aydınlıq gətir” deyərək duada bulundu. Bunun-
la əlaqədar: “Zövcələrinə zina isnad edib özlərindən baş-
qa şahidləri olmayanlara gəlincə...” şəklindəki lənətləşmə 
ayəsi endi. Məhz bu ayələrdəki durum insanlar arasından 
elə həmin sualları verən kimsənin başına gəldi.

Bu kimsə və xanımı Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) 
yanına gələrək lənətləşdilər. Ər özünün doğru söylədiyinə 
Allahı dörd dəfə şahid göstərdi, sonra da beşincidə, əgər ya-
lan söyləyirsə Allahın lənətinin öz üzərinə olmasını dilədi. 
Qadın da lənətləşməyə yönəldi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) ona: “Gəl vaz keç” buyurdu. Amma qadın vaz 
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keçmədi. Hər ikisi oradan ayrıldıqlarında Rəsulullah: 
“Hər halda, qara və qıvrım saçlı çocuq doğacaq” buyurdu. 
Nəticədə qadın qara və qıvrım saçlı bir cocuq doğdu.”

O qədər suç işlədik, savab xilas etməz bizi
O qədər sual yığdıq, cavab xilas etməz bizi.

Haqqa üsyan eləyib çox əzabı haqq elədik
Rəhmədir ancaq ümid, əzab xilas etməz bizi.

Ey bu dünyada qəmi, dərdi meylə dağıdanlar
Kövsərdən içməyincə, şərab xilas etməz bizi.

Əhli məclis nə bilər əhli məscid əhvalını
Ey aşıq, ahəstə çal, rübab xilas etməz bizi.

Yer bizi gizləyəcək, amma ki, təskinliyi yox
Torpaq örtməz günahı, niqab xilas etməz bizi.

Bulud örtər Günəşi, bəs günaha örtü nədir?
Günəş olsaq dəxi biz, hicab xilas etməz bizi.

Hər kəsin boşqabında hər nə varsa, məğzi odur
Qızıldan olsa belə, boş qab xilas etməz bizi.

Ruzisi ruhumuzun ruhumuza bəs eləmir
Elə aclıqdı ki, bu, kabab xilas etməz bizi.

Öpüb göz üstünə qoymaq Quran əxlaqı deyil
Uymadıqca Kitaba, Kitab xilas etməz bizi.

Gerçək mömin qəlbini qoruyan, dilini güdən kimsədir. 
Başqalarının xeyirini istər və buna çalışar. Çirkin söz söy-
ləməz, lənətdə bulunmaz. Dilini lənətə alışdıranlar Aləm-
lərə rəhmət olaraq göndərilən son Peyğəmbərin (salləl lahu 
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əleyhi və səlləm) ümməti olduqlarını unudanlardır. Hal-
buki o Həzrətdən (salləllahu əleyhi və səlləm) düşmənlərini 
lənətləməsi xahiş olunanda buyurdu:

“Heç şübhə yoxdur ki, mən lənətedici bir peyğəmbər ola-
raq göndərilmədim, ancaq rəhmət olaraq göndərildim.”

İslamdan sonra Din, Hz.Muhəmməddən (salləllahu 
əleyhi və səlləm) sonra peyğəmbər gəlməyəcəyinə görə Yer 
üzündə insanları haqqa dəvət etmək, hidayət olunma-
ları üçün çalışmaq müsəlmanların üzərinə düşür. Lənət 
edənlər isə bu işin öhdəsindən gələ bilməzlər. Çünki bəri 
başdan insanların cəhənnəmlik olmasını arzulayırlar. Hal-
buki kimin məlun, yəni cəhənnəmlik olduğunu Allahdan 
və Onun Öz qatından elm verdiyi kimsələrdən başqası 
bilməz. Allah qatından elm və ya işarət alanlar üçün isə 
örnək Hz.Muhəmməddir (salləllahu əleyhi və səlləm). Yəni 
lənətçi deyillər.

Başqasını rəhmətlə anmaq lənətlə anmaqdan həm xe-
yirli, həm də təhlükəsizdir. Əgər rəhmətlə anılan kimsə 
rəhmətə layiq deyilsə, ona xeyir-duada bulunanın itirdi-
yi bir şey yoxdur. Əgər lənətlə anılan kimsə lənətə layiq 
deyilsə yaxud bağışlanıbsa və ya bağışlanacaqsa lənətin 
lənətçiyə qayıtma təhlükəsi vardır. Bir hədisdə buyuruldu:

“Qul bir şeyə lənət etdiyi zaman lənəti göyə doğ-
ru yüksəlir, göyün qapıları o lənətə örtülür. Sonra lənət 
təzədən yer üzünə enir. Yer üzünün qapıları da bağlanır. 
Bu zaman lənət sağda-solda girə biləcəyi yer axtarır. Əgər 
haqdısa, sığına biləcək bir yer tapmayınca, lənət olunan 
şəxsə, haqq deyilsə lənət edənə qayıdar.”

Rəhmət diləmək xeyir-duaların ən mübarəki olduğu kimi, 
lənət diləmək də bəd duaların ən müdhişidir. Ən azından 
dili bu dəhşətli duaya öyrətməmək üçün, hətta şeytanı da 
lənətləmək yox, ondan Allaha sığınmaq məsləhət görülür.

“Quran qiraət edərkən rəcim şeytandan Allaha sığın” 
(ən-Nəhl, 98).
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“De: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəsvəsələrindən Sənə 
sığınıram” (əl-Muminun, 98).

“Şeytandan sənə bir vəsvəsə gəldiyi zaman Allaha sı-
ğın” (əl-Əraf, 200).

Bir hədisdə buyuruldu: 
“Bir kimsə şeytana lənət edərsə Şeytan: “Mənə zatın 

məlum oldu. Bu lənətin mənə zərəri olmaz” deyər. O kimsə: 
“Ya Rəbb, məni şeytandan qoru” deyərsə, Şeytan: “Eyvah, 
bel sümüyümü qırdın” deyər.”

İBRƏT Rabia Ədəviyyə həzrətlərindən soruşdular: 
“Sən Şeytana düşmənsənmi?” “Xeyr” dedi. Səbəbini xəbər 
aldılar. Buyurdu: “Mən Dostla elə məşğulam ki, başqası 
xatirimə gəlmir.”

Dünya söhbətlərinə bizdə maraq mümkün deyil
Dini söhbətlərə də əhli-dünya düşkün deyil.

Dünya ünsiyyəti nəfsani ya şeytani olur
Dində Rəhmanidir üns, elmsiz söz düzgün deyil.

Şərindən Şeytanın Rəbbim buyurub Rəbbə sığın
Çünki lənətlərə, qarğışlara o, üzgün deyil.

Dindən illərlə küsüb ayrı qalan gör nə qədər
Kimsə üç gündən artıq bu dünyadan küskün deyil.

Məkkənin fəthi ilə “kiçik hicrət” durduruldu
Nəfsin tərkidi “böyük”, çoxluq fəqət köçkün deyil.

Əgər bir kimsə lənətsiz, bəd duasız dura bilmirsə, bu 
zərərli vərdişə alışıbsa, onda bunu edərkən ad çəkməkdən 
çəkinməlidir. Məsələn, bəd ayaqda zalımlara lənət oxuya 
bilər, amma “filana lənət olsun” deməməsi məsləhətdir. 
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Çünki lənətlədiyi şəxsin sonu lənətləyənə bəlli deyil. Kim 
bilir, bəlkə Allah sonda o kimsəni hansısa əməlinə görə ba-
ğışlamışdır. Ən salamatı isə, heç ümumi şəkildə də qarğış 
etməməkdir. Belə ki, dərinə gedilsə, zalımlara qarğış edənin 
özünün də məzlumlardan olmadığı üzə çıxa bilər. Bu hal-
da lənətçi öz əleyhinə dua etmiş olur. Halbuki Dinimizdə 
zalımlara qarğışda deyil, yardımda bulunmaq məsləhət gö-
rülmüşdür.

HƏDİS Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 
“Qardaşına, istər zalim, istər məzlum olsun, yardım et.”

Bir səhabə soruşdu: “Bəs o zalıma necə yardım edim?
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Zalı-

mın zülmünə əngəl olman ona yardımdır.”

Yaxşıya yaxşı ol, amma pisə pis olmaginən
Adam ol, Adəm oğlu, cin ya İblis olmaginən.

Habil öz qardaşına, ölsə də, qaldırmadı əl
Qardaş qatillərinə xələf, varis olmaginən.

Adəm övladlarını sevgi xilas eyləyəcək
Olginən əhli-könül, əhli-nəfs olmaginən.

Hikmət hər şeydə olur, paslamayan, paslayan var
Sən qızıl xassəli ol, dəmir ya mis olmaginən.

Maddi, həm mənəvi nemətləri möhtacla bölüş
Nə xəta işləsən də, əsla xəsis olmaginən.

Zaman dərya kimidir, fırtınası-filanı var
Mömin dağdı möhtəşəm, duman ya sis olmaginən.

Çox lənət edənlər Axirətlərini çox düşünməyənlərdir. 
Çünki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:
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“Lənətçilər Qiyamət Günü nə şəfaətçi, nə də şahid olur-
lar.”

Bir kimsənin dünya həyatında mötəbər sayılmaması, 
yəni heç bir yerdə xahişinin keçməməsi, şahidliyinin qəbul 
olunmaması rüsvayçılıq, şərəfsizlik sayılır. Halbuki Axirət 
rüsvayçılığı və şərəfsizliyi dünyanınkı ilə heç müqayisəyə 
də gəlməz.

“O gün insanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş 
deyillər. Bu, ancaq Allahın əzabının şiddətli olmasından-
dır” (əl-Həcc, 2).

Dünya lənətçiləri Axirətlərini, heç olmasa dünyala-
rı qədər düşünə bilsəydilər, dillərinə sahib çıxar, Axirət 
lənətçiləri bulunmaqdan qorxardılar. Çünki o biri dünyada 
yalnız cəhənnəmliklər bir-birinə lənət oxuyacaqlar.

“Allah: “Sizdən öncə keçmiş cin və insan tayfaları ilə 
bərabər Cəhənnəmə girin” buyurar. Cəhənnəmə girən 
hər ümmət öz din qardaşına lənət edər. Nəhayət hamısı 
orada toplandığı zaman sonrakılar öncəkilər haqqında 
deyərlər: “Rəbbimiz! Bizi doğru yoldan bunlar azdırdı. 
Onlara qatqat cəhənnəm əzabı ver!” Allah buyurar: “Hər 
kəsin əzabı qatqatdır, fəqət siz bilməzsiniz!” (əl-Əraf, 38).

Dünyada bəd dua etməkdən çəkinənlər məhz Axirət 
lənətçisi olmaqdan saqınanlar, yəni təqva əhlidirlər. Bun-
lar nəinki başqalarına lənət edər, hətta, başqalarından lənət 
eşitdikdə xeyir-dua ilə cavab verərlər.

İBRƏT Rəbi ibn Heysəm həzrətlərinin qiymətli bir atı 
oğurlandı. Ona: “Oğruya bəd dua et” dedilər. O da: “Allahım, 
əgər zəngin isə onu bağışla. Əgər fağır isə onu zəngin et” 
deyə dua etdi.

* * *
Muhyiddin ibn Arabi həzrətlərinin böyüklüyünü inkar 

edən biri vardı. Həzrəti pisləyir, hər namazının sonunda da 
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ona 10 dəfə lənət oxuyurdu. Bir gün öldü. Dəfndə Muhyid-
din Arabi də iştirak edərək onun bağışlanması üçün Allaha 
yalvardı.

Dəfndən sonra dostlarından biri Muhyiddin Arabini 
evinə dəvət etdi, süfrə açdı. Amma Həzrət o evdə yeməyə 
yaxınlaşmayıb saatlarla müraqəbə halında gözlədi. Nəhayət 
o halından ayrılıb süfrə başına gələndə yeməklər soyu-
muşdu. Gülümsəyib buyurdu: “Mənə hər dəfə namazları-
nın sonunda 10 dəfə lənət oxuyan bu şəxs əfv və məğfirət 
edilincəyə qədər Allah Təalaya heç bir şey yeməmək və 
içməmək üzrə əhd etmişdim. Ona görə bu halda gözlədim. 
Yetmiş min kəlmeyi-tövhid (lə ilahə illəllah) oxuyaraq ru-
huna bağışladım. Əlhəmdulillah, Rəbbim diləyimi qəbul 
buyurdu. Artıq yemək yeyə bilərəm.”

Hər kim o dünya üçün çalışmasa, fərsiz olur
Bu dünya dul qarıdı, kim alsa da ərsiz olur.

Dünyaya xatir əməl, yaxşı halda, xeyirsizdi
Axirət naminə iş, yaman halda şərsiz olur.

Nə gözəl kəlmədi bu, zər qədrini zərgər bilər
Zərgər o kimsədi ki, bu dünyada zərsiz olur.

Bir həqiqətdi bu ki, dahilər az-az yetişir
Meşə çaqqalsız olmaz, bəzən, heyhat, şirsiz olur.

Hər sözün, hər əməlin həm pakı, həm napakı var
Allaha xatir olan kirli olmaz, kirsiz olur.

Ey qul, hər yerdə, hər an lə ilahə illallah de
Onsuz amma nə desən, harda desən, yersiz olur.

Adəm oğlu təkcə lənətləməkdən deyil, lənətlənməkdən 
də çəkinməli və bu çəkinmə daha şiddətli olmalıdır. Çünki 
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lənət qazananlara rəhmət yeri görünmür. Belələri şeytanın 
aqibətini yaşar.

İki cür lənət vardır: 1) Ümumi lənətlər; 2) Fərdi lənətlər.
Ümumi lənətdə ad çəkilməz, lənətlənən əməllər sadala-

nar. Bunlar ayə və hədislərdə bildirilmişdir. Belə əməlləri 
işləyib tövbə etmədən ölənlərin aqibəti, ən yaxşı halda, 
şübhəlidir. Şübhənin dünyada olduğu kimi Axirətdə də 
müqəssirin lehinə olacağını deyə bilmərik. Çünki O dünya-
da məxluq deyil, Xaliq hökm verir. Onun üçün isə hər şey 
şübhəsizdir. 

Kafirlərin, zalımların lənətləndiyi ayələri öncədən qeyd 
etmişdik. Lənətlik əməllərin siyahısı hədislərdə daha geniş 
və müfəssəldir. Onlardan bəzisini burda xatırlatmaq yerinə 
düşər:

“Cəbrail yanıma gəlib dedi: “Ya Muhəmməd, Allah Təala 
içkiyə, onu emal edənə, etdirənə, satana, alana, içənə, içdi-
rənə, qazancını yeyənə, daşıyana, daşıtdırana lənət etdi.”

“Rüşvət verənə də, alana da, rüşvətə vasitəçi olana da 
Allah lənət etsin.”

“Allah faiz yeyənə, yedirənə, faizə şahidlik edənə, faiz 
yazana lənət etsin.”

“Allah Təala qadınlardan kişilərə bənzəməyə çalışan-
lara, kişilərdən də qadınlara bənzəməyə çalışanlara lənət 
etsin.”

“İnsana çox lənət qazandıran iki şeydən çəkinin: Bun-
lar insanların yolu üzərində və dincəldiyi kölgəliklərdə 
dəstəmaz pozmaqdır.”

“Adam zövcəsini yatağına dəvət edər və o qadın getməzsə 
mələklər sabaha qədər o qadına lənət edər.”

Siyahını artırmaq da olar. Lakin daha vacibi təqvanı ar-
tırmaqdır. Çünki istənilən ağıllı adam nəyin pis olduğunu 
öyrənməsə belə, dərk və hiss edir. Əgər pis əməllərdən 
çəkinərsə yaxud əvvəllər çəkinmədiyi üçün tövbədə bulu-
narsa, Allahın bağışlayan və tövbələri qəbul edən olduğu-
nu görər.
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İBRƏT Qul bir günah işləyər. Ardınca dua edər: “Allahım, 
günahımı məğfirət eylə.”

Bu zaman Allah Təala mələklərinə: “Qulum bir günah 
işlədi, fəqət günahı bağışlayacaq və günahına görə onu 
cəzalandıracaq bir Rəbbi olduğuna inandı” buyurar və onu 
bağışlayar.

Sonra bu qul təkrar günah işləyər. Yenə: “Ey Rəbbim! 
Mənim günahımı bağışla” deyə dua edər.

Allah Təala buyurar: “Qulum yenə günah işlədi. Ancaq 
günahını bağışlayacaq yaxud günahına görə cəza verəcək 
bir Rəbbi olduğunu bildi. Ey qulum, Mən səni əfv etdim.”

HƏDİSİQÜDSİ “Ey Adəm oğlu! Sən Mənə heç bir 
şey ortaq qoşmadıqdan sonra yer üzü dolusu xətalarla da 
gəlsən, Mən də səni yer üzü dolusu məğfirətlərlə qarşılaya-
ram.”

“Ey Adəm oğlu! Sən Mənə dua edib məğfirətimə ümid 
etdiyin müddətdə böyüklüyünə-kiçikliyinə baxmadan bü-
tün günahlarını bağışlayaram.”

Can boğazdan çıxmamış tövbə edən doğuşdadı
Sorğusu olsa da sərt, sonda doğma ağuşdadı.

Hər xəta bir quyudu, hər günah amma uçurum
Tövbəsiz can verənlər bir əbədi yoxuşdadı.

Mal və mövqe hərisi öz hirsinin girovudur
Zahirən milyonçu, zatənsə qəpik-quruşdadır.

Məğlub o kimsədi ki, Rəbbi ilə rəqabətdə
Qalib o kimsədi ki, nəfsi ilə boğuşdadı.

Oyun, ey qul, olsa da, bəxt oyunu deyil dünya
Bir oyundur ki, ancaq oynamayan uduşdadı.
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Ümumi lənətlərdə ad vurğulanmasa da, lənətlənən 
əmə lin sahiblərinə aid əlamətlər Quranda və sünnədə 
açıq göstərilmişdir. İstənilən şəxs onların işığında özü-
nün məlun olub-olmadığını asanlıqla müəyyən edə bilər. 
Məsələn, zülmün ən lənətlik əməl olduğu məlumdur. 
Qurani-Kərimin bir neçə yerində Allah zalimlərə lənət et-
miş və fərqli ayələrdə bu zümrənin nişanələrini açıqlamış-
dır. Onlardan bəzisini xatırlayaq:

“Allahın hədlərini kim aşarsa, məhz onlar zalimdirlər” 
(əl-Bəqərə, 229).

“Həqiqətən, yetimlərin malını zülmlə yeyənlər qarın-
larına od yemişlər və onlar Cəhənnəm atəşində yanacaq-
lar” (ən-Nisa, 10).

“Ey iman gətirənlər! Bir qövm başqa qövmə məsxərə 
etməsin. Bəlkə də onlar özlərindən xeyirlidirlər. Qadın-
lar da başqa qadınlara (məsxərə etməsin). Bəlkə onlar 
özlərindən xeyirlidirlər. Birbirinizi rüsvay etməyin və 
pis ləqəblərlə çağırmayın. İmandan sonra fasiqlik nə pis 
addır. Kim də tövbə etməzsə, məhz onlar zalimdirlər!” (əl-
Hücurat, 11).

“Ey iman gətirənlər! Allaha qarşı gəlməkdən çəkinin və 
möminsinizsə, faizdən qalanı tərk edin. Belə etməsəniz 
Allah və Rəsulu ilə hərbə girdiyinizi bilin. Tövbə 
edərsinizsə malınızın sərmayəsi sizədir. Zülm etməyin, 
sizə də zülm edilməz” (əl-Bəqərə, 278-279).

“Ey iman gətirənlər! Mallarınızı aranızda haqsızlıqla 
yeməyin. Ancaq öz rizanızla etdiyiniz ticarət istisnadır. 
Birbirinizin canına qıymayın. Həqiqətən, Allah sizə 
mərhəmətlidir. Kim qəsdən və zülm ilə bunları edərsə, 
Biz onu oda atarıq və bu, Allaha asandır” (ən-Nisa, 29-30).

“Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, məhz 
belələri zalimdirlər” (əl-Maidə, 45).

Kimlərin zalimlərdən, yəni lənətə uğrayanlardan oldu-
ğunu hədislər də bildirməkdədir:
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“Borcunu ödəməyə imkanı olan kimsənin borcunu 
ödəməməsi zülmdür.”

“Sizdən biri məzlum bir adamın döyüldüyü yerdə dayan-
masın. Çünki lənət onu müdafiə etmədikləri zaman orada 
bulunanlar üzərinə enər.”

“Kim ərzdən bir qarış yeri haqsız zəbt edərsə Qiyamət 
günündə yerin yeddi qatı halqa kimi onun boynuna keçirilir.”

“Beş adam var ki, Allah onlara qəzəb etmişdir. Dilərsə 
onlara dünyada qəzəbini icra edər, dilərsə axirətdə atəşə 
atılmalarını buyurar:

1) Təbəəsindən öz haqqını nöqsansız alıb onlara qar-
şı insaflı davranmayan və onlara zülmdən vaz keçməyən 
dövlət başçısı və idarəçiləri;

2) Güclülərlə zəiflər arasında bərabər davranmayan və 
öz nəfsinin istəyinə uyğun danışan və buna rəğmən qövmü 
tərəfindən sayılan qəbilə başçısı;

3) Ailə üzvlərinə Allaha itaəti əmr etməyən və onlara 
vəzifələrini öyrətməyən ailə başçısı;

4) İşçini çalışdırdıqdan sonra muzdunu ödəməyən iş sa-
hibi;

5) Qadının mehrini verməyən kişi.”

İBRƏT Tavuz əl-Yəmani həzrətləri bir gün Əməvi 
xəlifəsi Hişam ibn Abdulməlikin hüzuruna girərək deyir:

“Nida günündə Allahdan qorx!”
Xəlifə: “Nida günü nədir?” deyə soruşur.
Tavus Allah Təalanın bu ayəsini oxuyur: “Bu zaman ara-

larında bir münadi: “Allahın lənəti zalimlərin üzərinədir” 
deyə nida edər.” (əl-Əraf, 44)

Hişam ayəni eşidincə bayılır. Tavus deyir: “O dəhşətli 
anın vəsf edilməsi insanı bu zillətə düşürürsə, o anı birbaşa 
müşahidə etmənin nəticəsi nə olar?”

Ey qul, padşahsan əgər, səmavi fərmanə yanaş
Şahlıq dərd, qulluq dərman, dərdə yox, dərmanə yanaş.
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Hökmsüz olsa da hikmət, hikmətsiz hökmü yenər
Yanaşma hakimanə xalqa, həkimanə yanaş.

İman əhlində ümid qorxu ilə yan-yanadır
Rəhmandan Qəhhara yox, Qəhhardan Rəhmanə yanaş.

Hər cür naməhrəmə yum baş gözünü, can gözünü
Qeyri qadınlara can-başla məhrəmanə yanaş.

Elm təlimlə olur, amma helm tərbiyədir
Tərbiyə görməyənə, ey qul, həlimanə yanaş.

Fərdi, həm fərqli olur səviyyələr, qalx sən, enmə
Mərd sayılmaq diləsən, namərdə mərdanə yanaş.

Nəfsə qulluqdadı, ey qul, kökü zülmün, sitəmin
Haqla olmaq diləsən, Haqqa məzlumanə yanaş.

Ümumi lənətlərdən fərqli olaraq, fərdilər, belə demək 
caizsə, ünvanlı lənətlərdir və adətən, daha qorxuludur. 
Çünki lənətləyən də, lənətlənən də bəllidir. Lənət haqdısa 
ikincini, nahaqdısa birincini bulacaq. Əgər lənətçi həqiqətən 
məzlumdusa, zülmə uğrayıbsa, onda zülm edən, yəni lənət 
qazanan kimsə ən azı iki səbəbə görə dünya və Axirəti sa-
rıdan rahatlığını itirməlidir. Birinci səbəb odur ki, məzlum, 
hətta, kafir də olsa, zalimə qarşı bəd duası eşidiləcək. Çünki 
hədisdə buyuruldu:

“Məzlumun bəd duasından çəkinin. Çünki onunla Allah 
arasında pərdə yoxdur.”

İkinci səbəb isə odur ki, məzlumun bağışlamadığı zalimi 
Allah da bağışlamır. Eləsinin hətta imanı, saleh əməlləri də 
kara gəlmir. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Qiyamət Günündə bütün haqlar haqq sahiblərinə veri-
lir. Hətta, buynuzlu qoç buynuzsuz qoça görə qisas olunur. 
Kimin öhdəsində (Din) qardaşının özünə yaxud malına 
təcavüzdən doğan haqq bulunursa, dinar-dirhəm bulun-
mayan Gün gəlməzdən öncə bu gün məzlumlardan halal-
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lıq alsın. Halallıq alınmadığı təqdirdə, zalimin saleh əməli 
varsa ondan zülmü qədər alınır. Əgər zalimin həsənatı ol-
mazsa, məzlumun günahlarından ona yüklənir.”

Yezid ibn Hakimin (rahmətullahi əleyh) belə söylədiyi 
rəvayət olunur: “Zülm etdiyim adamdan çəkindiyim qədər 
heç kimsədən çəkinmirəm. Çünki bilirəm ki, onun Allah-
dan başqa yardımçısı yoxdur. O mənə qarşı: “Allah mənə 
kafidir, aramızda Hakim Odur” deyir.”

İBRƏT Abbasi xəlifəsi Harun Rəşidin məşhur vəziri Xa-
lid ibn Bərməki xəlifənin qəzəbinə gələrək oğlu ilə birgə 
həbs olunur. Oğlu deyir: “Ata, səltənətdən sonra zəncirlənib 
zindana salındıq.”

Vəzir bu cavabı verir: “Oğlum, məzlumların gecələr 
etdikləri bəd dualardır ki, bizi bu hala düşürdü. Biz onların 
ahlarından qafil idik, amma Allah qafil deyildi.”

Xalid ibn Bərməki zindanda çox qalmır, xəlifənin əmrilə 
edam edilir.

Qulda varsa ağalıq, o qulluğun faydası nə?
Bəydə yoxsa bəndəlik, o bolluğun faydası nə?

Rəhman Öz qullarını Cənnət ilə müjdələyir
Cahanla bağlı olan muştuluğun faydası nə?

Yoxsullar cənnətlərə zənginlərdən tez girəcək
Təkəbbür əhlidisə, yoxsulluğun faydası nə?

İnsanlar içrədə kim vardır uşaqdan daha saf
O saflıq qalmayınca hədd-buluğun faydası nə?

Ən məsul vəzifələr bir yanıqlı aha dəymir
Məhşərdə o mənsəbin, məsulluğun faydası nə?

Nə xalqın gir gözünə, nə də xalqdan gizlən, ey qul
Ərzdə məşhurluğun ya məchulluğun faydası nə?
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Nəfsini, can var ikən, Rəbbin ilə məşğul elə
Qeyri mövcudluğun ya məşğulluğun faydası nə?

Mövzunun sonunda onu da bildirək ki, Allah Rəsulunun 
(salləllahu əleyhi və səlləm) müəyyən hadisələr zamanı bəzi 
fərd və ya qövmlərin adlarını çəkərək onlara bəd duada 
bulunduğu da görülmüşdür. Lakin bunların içində lənət 
yoxdur, yəni qarğış insanların Axirəti ilə deyil, dünyası 
ilə bağlıdır. Axirətlə ilgili məsələləri o Həzrət (salləllahu 
əleyhi və səlləm), bir qayda olaraq, Allaha həvalə etmişdir. 
Bu barədə daha geniş şərh, inşaallah, “Bəd dualar” mövzu-
sunda gələcəkdir.

Düşünmək üçün suallar

1. Lənətləmək sizi sevindirirmi, lənətlənmək qorxudur-
mu?

2. Lənətin mənasını anlayaraq lənət edirsiniz yoxsa an-
lamadan?

3. Kimisə lənətlərkən onun cəhənnəmlik olmasını 
gerçəkdənmi istəyirsiniz yoxsa bu, ani qəzəbdən yaxud da-
vamlı vərdişdən doğur?

4. Lənət etdiyiniz adamın sizdən xeyirli ola biləcəyini ya-
xud lənətin özünüzə qayıda biləcəyini düşünürsünüzmü?

5. Allahın lənətinizi qəbul edəcəyinə inanırsınızmı?
6. Allahın və Rəsulunun lənətlədiyi əməllər sizdə varmı?
7. Lənətlədiyiniz kimsənin Qiyamət günü bağış-

lanıb cənnətə girdiyini, özünüzün isə qəzəbə uğrayıb 
cəhənnəmlik olduğunuzu təsəvvür edə bilirsinizmi?

8. Şeytana lənət edirsiniz yoxsa ondan Allaha sığınırsınız?
9. Rəhməti çox oxuyursunuz yoxsa lənəti? Hansında 

daha səmimisiniz?
10. Hansı əməlləriniz daha çoxdur: Rəhmət yoxsa lənət 

qazandıran?
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7. BƏD DUA 

“İnsan xeyirdua etdiyi kimi bəd dua da edər. İnsan 
tələskəndir” (əl-İsra, 11).

Dua ərəb mənşəli sözdür, çağırış deməkdir. Ərəblərdə 
həm Xaliqə, həm məxluqa xitabən işlənsə də, dilimizdə 
yalnız Allaha müraciət mənasında oturuşub. Yəni “dua 
etmək” deyəndə ancaq Bir olan Rəbbimizi çağırmaqdan, 
Ona yalvarmaqdan söhbət gedir.

Dualar iki cürdür: 1) Xeyir dualar; 2) Bəd dualar. Birinci 
ikincidən daha gözəl və təhlükəsiz sayılsa da, hər ikisinin 
caiz görüləni və görülməyəni var. İnsanlardan eləsi var ki, 
bəd duaya, eləsi də var ki, xeyir-duaya layiq deyil. Lakin bu 
meyarı, yəni kimin hansı duaya ləyağının olduğunu xalq yox, 
Xaliq müəyyən edir. Məsələn, bir insan öz nəfsinin istəyinə 
uyursa və Allahın sevdiklərinə bəd, sevmədiklərinə xeyir-
duada bulunursa, ən yaxşı halda özünü yormuş olacaqdır. 
Çünki istəyən nəfs olsa da, istənilən Allahdır. Başqasından 
istənilərsə bu, artıq dua olmaz. Allah Öz Rəsuluna (salləllahu 
əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Onlar (münafiqlər) üçün istər bağışlanma dilə, istər 
diləmə. Onlar üçün yetmiş dəfə bağışlanma diləsən də, 
yenə Allah onları bağışlamayacaqdır. Bu, onların Allahı 
və Rəsulunu inkar etmələrinə görədir. Allah fasiq qövmü 
hidayət etməz” (ət-Tövbə, 80).

“Budur, Siz dünya həyatında onlardan (xainlərdən) 
ötrü mücadilə etdiniz. Bəs Qiyamət Günü kim onlardan 
ötrü Allahla mücadilə edəcək, kim onlara vəkil olacaq-
dır?” (ən-Nisa, 109).

Allah hər xeyir duanı qəbul etmədiyi kimi, hər bəd du-
anı da qəbul eləməz. İmam Cəfər Sadiqdən (əleyhissalam) 
rəvayət edilən bir hədisi-qüdsidə bildirilir: 
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“Allah Təala buyurdu: “İzzət-cəlalıma and olsun, əgər 
məzlum özünə olan zülm kimi bir zülmü başqasına qar-
şı edibsə onun zalim barəsində etdiyi bəd duanı və lənəti 
qəbul etmərəm.”

İBRƏT Malik ibn Dinar həzrətləri bir məzluma kömək 
etmək üçün vergi məmurluğuna getmişdi. Məmurlar onun 
istəyini yerinə yetirib ondan dua istədilər. Yanlarında bir 
bardaq vardı ki, insanlardan aldıqları pulları onun içinə qo-
yardılar. Malik ibn Dinar bardağa işarə edərək buyurdu: 
“Bardağa söyləyin, sizə dua etsin. Sizin üçün mən necə dua 
edim ki, min insan sizə bəd dua etməkdədir? Minin duası 
qəbul olunmaz da, birin duasımı qəbul olunur?”

Hər fəslin öz hüsnü var, nə bahardan, nə qışdan qaç
Hər nəslin öz hüznü var, xain, xumar baxışdan qaç.

Nə ki, nəfsanidi, şeytanidi, irfani yanaş
Söysələr təhqirə döz, sevsələr hər alqışdan qaç.

Allah Adildi, zülm əhlinədir ədaləti
Məzlumun qarğışı var, məzlumdan yox, qarğışdan qaç.

İnsan var mələk kimi, insan var iblis kimidir
Sən nur əhliylə hərbdən, od əhliylə barışdan qaç.

Şuxluğun zahirə yox, batinə bağlantısı var
Nəfsdə təravətdən, amma qəlbdə qırışdan qaç.

Qaçırsan Allaha qaç, başqa səmtin onsuz da yox
Allaha qarşı, hətta, ən uduşlu yarışdan qaç.

Bəd dua, yaxud qarğış, adətən, başqa insanların, o 
cümlədən, görünən və görünməyən digər canlıların və can-
sızların, bəzən də duaçının özünün dünyada ya Axirətdə 
ziyanına olan şeyləri diləməkdir.
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Lənət də bəd duaya daxildir. Lakin o ancaq Axirətlə bağ-
lıdır və lənətlənən kimsənin cəhənnəmlik olmasını nəzərdə 
tutur. Bu baxımdan bəd dua Din və dünyayla, həyat və 
ölümlə, mövcudluq və tələfatla əlaqəli olan bütün qarğış-
ları əhatə edir.

Bir insanın başqa şəxslərin yaxud şeylərin, bəzən də 
özünün yaxud özünə aid şeylərin ölümünü yaxud tələfini 
arzulaması tez-tez rast gəlinən dualardandır və, bir qay-
da olaraq, qarğış hesab edilir. Ölüm şər əməllərlə yanaşı 
xeyir əməllərə də son qoyduğundan bu istəkdə bulunmaq 
Dinimizdə caiz görülməmişdir. Eyni zamanda ölümdə 
gizli bir xeyir də buluna biləcəyindən onun bəd dua sayıl-
maması da mümkündür. Lakin hər şeyin ən xeyirlisi yal-
nız həyat və ölümü Yaradana bəllidir. Ona görə də Allah 
Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) ölüm istəyi ilə bağlı duanı 
bu şəkildə etməyi məsləhət görmüşdür:

“Sizdən heç kimsə başına gələn müsibətə görə özünə 
ölüm diləməsin. Əgər çıxılmaz vəziyyətdə qalarsa, belə de-
sin: “Ya Rəbb! Yaşamaq mənim üçün xeyirlidirsə məni ya-
şat, ölmək mənim üçün xeyirlidirsə məni öldür.”

Digər rəvayət belədir: “Sizdən heç kəs özünə ölüm 
diləməsin. Əgər əməlisaleh adamdırsa, yaxşı işlər görüb 
savabını artırar, günahkar adamdırsa, bəlkə tövbə edər.”

İBRƏT Abdullah Münazil həzrətlərinə biri: “İmanın dü-
rüstdür, aqibətin xeyirdir” dedi.

Həzrət: “Bundan belə mənə dirilik gərəkməz” buyura-
raq yıxılıb canını tapşırdı.

* * *
Fəriduddin Əttar həzrətlərinin atası əttar idi. Ətir, 

dərman kimi şeylər satardı. Atasının vəfatından sonra bu 
işi gənc Fəriduddin davam etdirdi.

Bir gün bir dərviş dükanın qapısından içəri baxıb dərdli-
dərdli köks ötürdü. Fəriduddin ona: “Nə key-key durub 
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baxırsan? Yeri get işinə-dərdinə, sənin üçün xeyirli budur” 
dedi.

Dərviş bu qarşılıqda bulundu: “Mən yükü yüngül 
biriyəm. Dünyada bu xirqədən başqa bir şeyim yoxdur. Bu 
dünya bazarından tez və asanlıqla keçib gedərəm. Sən öz 
başının çarəsinə bax ki, üzərində bu qədər yükün var.”

Fəriduddin ondan soruşdu: “Sən bu dünyadan necə ke-
çib gedərsən?”

Dərviş: “Bu xirqəni əynimdən çıxarar, başımın altına 
yastıq kimi qoyar, canımı Allaha təslim edərəm” söyləyərək 
xirqəsini çıxarıb başının altına qoydu və bir dəfə “Allah” 
deyib ruhunu təslim etdi.

Bu durum qarşısında Fəriduddin əttarlığı atdı. Bütün 
malını kasıblara paylayaraq könül əhlinin yolunu tutdu.

Demirəm ölmək bizə yaşamaqdan sevgilidi
Bu var ki, atmaq yükü, daşımaqdan sevgilidi.

Canın ağırlığı yox, amma cəsəd yordu bizi
Sağlam ruh hər əzanı qaşımaqdan sevgilidi.

Qəlb sevən başqasıdı, nəfsə cahan gəlsə də xoş
Kimsə danmaz ki, sevmək xoşlamaqdan sevgilidi.

Şükür Allaha ömür insana bir dəm verilir
Bu yolu vurmaq başa başlamaqdan sevgilidir.

Dünya bir xatundu ki, xəyanətə vərdişi var
Üç təlaq, təkrar-təkrar boşamaqdan sevgilidir.

Abdullah ibn Cəfər Təyyar (radiyallahu ənh) sərvət və 
səxavəti bir-birini tamamlayanlardan idi. O qədər comərddi 
ki, “Ehsan dəryası” adını almışdı. Mədinə camaatı bir-
birindən borc götürəndə “Abdullah ibn Cəfərin ehsan və 
bəxşiş günü qaytaracağam” deyərdilər.
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Hər şeyin bu dünyada sonu olduğu kimi Abdullah ibn 
Cəfərin sərvəti də tükəndi. Rəvayət edirlər ki, o, Cümə 
Günü məscidə gedərək bu duada bulundu: “Allahım! Sən 
mənə bəxşiş, ehsan adətini verdin. Mən də xalqı ehsan 
və bəxşişlərimə alışdırdım. Əgər dünya malından məni 
məhrum edəcəksənsə, məni bu dünyadan apar.”

Ertəsi gün Abdullah ibn Cəfər dünyasını dəyişdi. Məzarı 
“Bəqi” qəbristanlığındadır. Allah razı olsun.

Bir yəqindir, şübhədən, gümandan çıxmaqdı ölüm
Dağdı hər yolda duran, dumandan çıxmaqdı ölüm.

Hər dərdə bir dəva var, dünya dərddi, Din dərmandı
Dərddən çıxmayanlara dərmandan çıxmaqdı ölüm.

Həyat hər doğulmuşa təkrar doğuş imkanıdır
Tövbəsiz ölənlərə imkandan çıxmaqdı ölüm.

Allah verməzsə aman bir quluna, kimdi əmin?
Amansız kimsə üçün amandan çıxmaqdı ölüm.

Ərzin, ey qul, min ili, Ərşin ancaq bir günüdür
Məkandan çıxmaq deyil, zamandan çıxmaqdı ölüm.

Yaxşı işlərdə tələs, yalnız səfeh tətildədi
Oxdu dünya həyatı, kamandan çıxmaqdı ölüm.

Əfv Onun rəhmətidir, əzab Onun ədaləti
Sanma Adil bulunan Rəhmandan çıxmaqdı ölüm.

Həyatın şərəflisi-şərəfsizi olduğu kimi ölümün də 
şərəflisi-şərəfsizi var. Ömrün ən şərəflisi cihadda keçən, 
ölümün ən şərəflisi şəhadətlə bitəndir. Allah Rəsulunun 
(salləllahu əleyhi və səlləm) tərbiyəsini görənlər şərəfli ölümü 
şərəfli həyatdan üstün tutardılar.



141

İBRƏT Səad ibn Vaqqas (radiyallahu ənh) rəvayət etmiş-
dir: “Uhud savaşında Abdullah ibn Cəhş (radiyallahu ənh) 
mənə: “Gəl Allaha dua edək” dedi. İkimiz də birgə kənara 
çəkildik. Mən: “Allahım! Düşmənlə üz-üzə gəldiyimiz za-
man məni elə bir adamla qarşılaşdır ki, çox qüvvətli bir 
döyüşçü olsun. Onunla şiddətli vuruşum. Nəhayət, ona 
üstün gəlməyi nəsib eylə. Onu öldürüm və üzərindəkiləri 
qənimət olaraq götürüm” deyə dua etdim.

Abdullah da “Amin” dedi. Ardınca o, duaya başlayaraq: 
“Allahım, məni elə bir adamla qarşılaşdır ki, çox qüvvətli bir 
döyüşçü olsun. Onunla vuruşum. Sonunda mənim burun və 
qulaqlarımı kəssin. Sabah Sənin hüzuruna çıxdığım zaman 
məndən: “Qulaqların və burnun nə üçün kəsilmişdir?” deyə 
soruşasan. Mən də: “Sənin və Rəsulunun yolunda kəsildi” 
deyə cavab verim. Sən də: “Doğru söylədin” buyurasan.”

Səad ibn Əbi Vəqqas bu hadisəni nəql etdiyi adama de-
mişdir: “Oğlum, Abdullahın duası mənimkindən xeyirliy-
di. Allaha and içirəm ki, o gün axşamüstü mən onun burun 
və qulaqlarını kəsilmiş və bir ipə düzülmüş olaraq gör-
düm.”

Sevən öz Sevdiyinə bu dünyada yetməz, ey qul
Can təndən ayrılmasa, ayrılıqlar bitməz, ey qul.

Bir yarışdır həyat, yaxşıyla yarış, pis ilə yox
Bu da var ki, şəhidi heç bir diri ötməz, ey qul.

Axirət biçin yurdu, dünya əkin tarlasıdır
Fəsli fövtə vermə ki, gec əkilən bitməz, ey qul.

Sevgi haqdırsa nə hiss, nə də ki, söz oyunudur
Zəhmət çək, rəhməti bul, halal zəhmət itməz, ey qul.

Yolsalar bu dünyada, bir tükün də tərpənməsin
Sevən Öz sevdiyini o dünyada ütməz, ey qul.
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İlk baxışda bəd görünən bir duada xeyir ola biləcəyi kimi, 
xeyirli görünən bir duada da şər buluna bilir. Dua məxluqdan 
deyil, Xaliqdən istəməkdir. Xaliqdən isə məx luq dan istənildiyi 
kimi istənilməz. Düşünərək, içdən ke çi rərək, xeyrini-şərini 
hesablayaraq diləmək lazımdır. Məsə lən, “Allah eləsin, oğul 
toyu görəsən, qız köçürəsən” kimi dualara tez-tez rast gəlinir. 
Zahirən xeyirli istəkdir. Amma gerçəkləşərsə şərə də dönməsi 
mümkündür. Bəzən ailə faciələri, hətta, qətlləri ilə nəticələnən 
toylar, izdivaclar azdırmı?

Ona görə də Allahdan istənilən şeylər, hətta, dünyəvi 
olsa belə Onun əmr və yasaqlarına, yəni Dinin tələblərinə 
cavab verməlidir. Misal üçün, kiməsə oğul və ya qız toyu 
diləyirsənsə nikahın xeyirli, bəy ya gəlinin və onlardan dün-
yaya gələcək uşaqların imanlı, əməlisaleh, sağlam olmala-
rını duada bildirmək məqsədəuyğundur. Əks təqdirdə, 
xeyirdən çox şər istənilmiş olur.

İBRƏT Biri Rəca ibn Hayvədən (rahmətullahi əleyh) 
ayrılarkən: “Allah səni qorusun!” deyərək duada bulundu. 
Rəca ibn Hayvə də: “Ey qardaşımın oğlu! Allahdan imanı-
mı qorumasını dilə” deyə qarşılıq verdi.

Dərd sənə doğmadısa, ey könül, dərman diləmə
Qədərin hökmünə uy, əlavə fərman diləmə.

Məvayə aşiq isən, tərki dünya olsan yetər
Mövlaya aşiq isən, huri ya qılman diləmə.

Xeyri dünya malının ziyanından əskik olur
Möminə dünyasını, ey əhli iman, diləmə.

Zilə və zirvəyə yol cəhd və cəfa ilə olur
Ərşü-əlayə tələs, ərz ya asiman diləmə.

Dərdə düşmən olanın Dosta müxənnətliyi var
Can Ona təşnədisə, ey nəfs, ümman diləmə.
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Zərdə və zorda deyil, zöhddə və zəhmətdədi zövq
Var tumu orman Edən, tum dilə, orman diləmə.

“Fağırlıq fəxrim” deyən qul nəbinin ümmətiyik
Versələr müftə sənə təxti-Süleyman, diləmə.

Əhli dərd bulsan əgər, duasını almağa dur
Əhli dərd olsan əgər, əsla nagüman diləmə.

HAŞİYƏ Bu qəzəli Naxçıvanda yaşayan dəyərli Din qar-
daşımız Hacı Qadir Qədirzadə 2016-cı ildə Bakıda müalicə 
kursu keçərkən ona xitabən bir avtoqraf olaraq qələmə al-
mışdıq. Eyni bölgənin çətinliklərini bölüşən digər qiymətli 
qardaşımız, zarafatla özünü “Altay qardaşımızın Naxçıvan-
da fövqəladə və səlahiyyətli səfiri” adlandırmağı çox xoş-
layan, kitablarımızın yayılması üçün bizdən qat-qat artıq 
səy göstərən Hacı Abutalıb müəllimdən eşitdik ki, hörmətli 
Hacı Qadir özünün yenicə işıq üzü görmüş kitabına həmin 
qəzəli daxil edərək bizi xatırlamışdır. Uca Allah da ahıl və 
müdrik çağlarını yaşayan hər iki ağsaqqalımızı hər iki dün-
yada xatırlayaraq xeyirlə mükafatlandırsın!

Daha bir mənzumə ilə bu haşiyəni bitirək:

(Qardaşım Hacı Abutalıba)

Nə meyi, nə məclisi, nə saqini dilər könlüm
Elə bir faniyəm ki, o Baqini dilər könlüm.

Bilməsə nəfsini qul, Rəbbini hardan biləcək?
Elə bir adiyəm ki, o Alini dilər könlüm.

Qul cənnətdən cahana cihad üçün sürgün olub
Nəfsinə qalib olan hər qazini dilər könlüm.

Qəlbləri ayrı salan şeytan deyil, başqa kimdi
Qəlbləri cəm eyləyən o Camini dilər könlüm.
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Dərd əgər Haqdandısa, dərman məgər xalqdanmıdır
Dil şəfa istəsə də, o Şafini dilər könlüm.

O murad eyləməsə kimdi hidayət olunan?
Yol Onun, yolçu Onun, o Hadini dilər könlüm.

Ey Hacı Əbutalib, ver umana dünyaları
O kifayətdi bizə, o Kafini dilər könlüm.

İmam Əli (əleyhissalam) buyurdu ki: “Subhan Allahın 
kərəmi Onun hikmətinə zidd deyil. Ona görə hər dua qəbul 
olunmur.” Allah, şübhəsiz ki, kərəm Sahibidir. Qarşılıqsız 
olaraq istəniləni, hətta istənilməyəni əta edər. Eyni zman-
da O, hikmət Sahibidir. Odur ki, Allah Təaladan hikmətinə 
uyğun şeyləri istəmək lazımdır. İstənən şey ilahi hikmətə 
ziddirsə, ya qəbul olunmaz, ya da qəbul olunarsa istəyənin 
əleyhinə çevrilər.

İBRƏT Numan ibn Bəşirdən (radiyallahu ənh): “Atam 
məni Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanına aparıb 
dedi: “Ey Allahın Rəsulu, şahidlik et, mən bu oğluma bir 
köləmi bağışladım.”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) soruşdu: “Digər öv-
ladlarına da Numana bağışladığını bağışladınmı?” Atam 
“Xeyr” dedikdə buyurdu: “Elə isə məni buna şahid tutma, 
çünki mən haqsız işə şahid ola bilmərəm. Allahdan qorxun 
və uşaqlarınıza qarşı eyni davranın.”

* * *
Sultan Tamanbay Misirdə taxt-taca sahib olan kimi İb-

rahim Gülşəni həzrətlərinin yanına gəlib duasını almaq 
istədi. Həzrət buyurdu:

“Siz duaya qabiliyyət və istedad hasil eləyin ki, dua sizə 
yetişsin. Sultanların duaya istedadı ədalətdir. O da Allahın 
Kitabı ilə hökm verməkdir. Hər kim Allah Təalanın Kitabı 
üzrə hökm etməzsə zalimdir.”
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Ey nəfs, hiddəti at, hirsə deyil, helmə sarıl
İşi yox, işrəti at, eyşə deyil, elmə sarıl.

Məzlumun heç nəyi olmazsa da, haqq duası var
Zülmə qalsan da məruz, nəbadə sən zülmə sarıl.

Əvəz dünyasıdı bu, qarşılıqsız heç nə olmur
Rəbbindən rəhmət umursansa, özün rəhmə sarıl.

Quluna nəfsi Verən, nəfsə qarşı əqli verib
Şəhvətə uysa nəsil, fəhşə deyil, fəhmə sarıl.

Haqqı yaz, ey qələmim, boynumdakı haqqın budur
Çox sözün xətası bol, nəsrdən çox nəzmə sarıl.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) kiminsə yaxud 
kimlərinsə nöqsanına münasibət bildirərkən, adətən, ad 
çəkməz, “Bəziləri” deyərdi. Eyni zamanda o Həzrətin 
(salləllahu əleyhi və səlləm) ünvanlı şəkildə, ad çəkərək ayrı-
ayrı fərdlərə, toplumlara bəd dua etdiyi də görülmüşdür. 
Lakin bu bəd dualar onları haqq edənlərin, qazananların 
axirətiylə deyil, dünyasıyla bağlıdır. Yəni lənət yoxdur. 
Çünki lənət lənətlənənə əbədi cəhənnəm əzabını layiq 
bilməkdir. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) isə bunu 
hətta düşmənlərinə də rəva görməzdi.

HƏDİS Rəsulullahdan (salləllahu əleyhi və səlləm) 
müşriklərə bəd dua etməsini istədilər. O da: “Mən lənətedici 
olaraq Peyğəmbər göndərilmədim. Mən ancaq və ancaq 
rəhmət olaraq göndərildim.”

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) hər cür bəd du-
aya layiq şəxslərin və ya toplumların adını çəkməli olan-
da Allah Təaladan onlar üçün dünyalıq bəlaları diləyər, 
axirətlik cəzaları isə Allahın özünə həvalə edərdi. O 
Həzrətin (salləl lahu əleyhi və səlləm) azsaylı bəd dualarından 
bir qismi bunlardır:
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HƏDİSLƏR Abdullah ibn Məsuddan (radiyallahu ənh): 
“Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Kəbənin yanında na-
maz qılarkən Əbu Cəhl və yoldaşları da orada otururdu. 
Bir gün öncə bir dəvə kəsilmişdi. Əbu Cəhl yoldaşlarına: 
“Filan ailənin kəsdiyi dəvənin qarnını kim gətirib, səcdəyə 
gedincə Muhəmmədin çiyinləri arasına qoyar?” dedi.

Oradakıların ən talesizi sıçrayıb qarını qapdı və Rəsulul lah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) səcdəyə qapanınca iki çiyninin 
arasına qoydu. Buna hamısı güldülər, aldıqları ləzzətdən 
bir-birilərinin üzərinə əyilməyə başladılar. Mən ayaq 
üstə dayanıb onlara baxırdım. Bir dəstəkçim olsaydı onu 
kürəyindən atardım. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
səcdədə idi, başını qaldırmırdı.

Bu zaman biri qalxıb Hz.Fatiməyə (əleyhasalam) xəbər verdi. 
O, hələ kiçik bir qızcığazdı, gəldi, qarını atasının kürəyindən 
yerə atdı. Sonra onlara yönəlib, həqarətlər yağdırdı.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) namazını tamam-
layınca, səsini yüksəltdi və hamısına bəd duada bulundu. 
O günə qədər Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) bəd 
dua etdiyini görməmişdim. O, dua edəndə üç dəfə təkrar 
edərdi, bir şey istəyəndə üç dəfə istərdi. Namazı bitincə: 
“Allahım, Qureyşi sənə həvalə edirəm!” buyurdu və üç 
dəfə təkrar etdi. Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) səsi 
qulaqlarıma gəlincə gülməklərini kəsdilər. Duasından qor-
xuya düşdülər. Bəd dua edincə, bu onlara çox ağır gəldi. 
Çünki onlar bu bölgədə edilən duaların qəbul olunduğunu 
bilirdilər. 

Sonra Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Allahım, 
Əbu Cəhl ibn Hişamı, Ütbə ibn Rabianı, Şeybə ibn Rabianı, 
Vəlid ibn Utbəni, Umeyyə ibn Xələfi, Utbə ibn Əbi Muay-
tı Sənə həvalə edirəm” dedi. Bir yeddincini də zikr etmiş-
di, onu yadda saxlaya bilmədim. Muhəmmədi (salləllahu 
əleyhi və səlləm) Haqq ilə göndərən Zati Zülcəlala and olsun, 
Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) adlarıyla zikr etdi-
yi bu adamları, Bədir günü yerə sərilmiş gördüm. Bunlar, 
sonra da quyuya, Bədir quyusuna sürüklənib atıldılar.”
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Yer usandırdı məni, yerlilərdən yorulmuşam
Şər usandırdı məni, şərlilərdən yorulmuşam.

Bir məsəl var: mirası fərli neylər, fərsiz neylər
Fərsizlər yordu məni, fərlilərdən yorulmuşam.

Pula “əl çirki” deyənlər əlini pulla silir
Kirlərdən yorulmuşam, kirlilərdən yorulmuşam.

Hər yanda əhli müslim qan və tərin içindədir
Qanlılar qorxu yayır, tərlilərdən yorulmuşam.

Əhli-zər əhli zora züy tutmaqdan yorulmadı
Zorlulardan usanıb, zərlilərdən yorulmuşam.

Hər qarışda qarışıb ins cinə, cins cinsə bütün
Ərlərdən yorulmuşam, ərlilərdən yorulmuşam.

İndi ön, açıq bazar bağlı qapı dalındadır
Sirlərdən yorulmuşam, sirlilərdən yorulmuşam.

Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) ən davam-
lı bəd duası Bir-i Maunə faciəsi ilə əlaqədardır. Bu faciə 
Hicrətin 4-cü ilinin Səfər ayında Bir-i Maunə quyusu deyilən 
yerdə böyük bir xəyanət üzündən baş vermiş, nəticədə 
Nəcd qəbiləsinin başçılarından Amir ibn Malikin təkidli 
dəvət və təminatı üzrə tayfasının irşadı üçün göndərilən 
70-ə qədər Quran bilicisi dincələrkən mühasirəyə alınaraq 
şəhid edilmişdi. Əshabdan Ənəs ibn Malikin (radiyallahu 
ənh): “Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) Bir-i Maunədə 
şəhid edilən əshaba yanıb üzüldüyü qədər heç bir kimsəyə 
və heç bir şeyə yanıb üzüldüyünü görmədim” dediyi rəva-
yət olunur.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) tam bir ay hər na-
mazda qunut tutaraq xainlərə bu şəkildə bəd dua etmişdir: 
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“Alahım, Mudar qəbilələrini şiddətə uğrat. Onların illərini 
Yusufun (əleyhissalam) qıtlıq illəri kimi zorlaşdır, dünyala-
rını başlarına dar gətir. Lihyan oğullarını, Zib, Ril, Zəkvan və 
Usayya qəbilələrini Sənə həvalə edirəm. Çünki onlar Allaha 
və Rəsuluna qarşı asi oldular.”

Xaliqin sevmədiyi böyük günah xəyanətdir
Xəyanət eylənən şey çünki xalqa əmanətdir.

Hər cürə bəd duaya xainlərin ləyağı var
Hərçənd ilk qaçdığı şey son nəbinin, məhz lənətdir.

Xainlər, xəyanətlər var olduqca cihad da var
Rəbbimin Özü Mətin, sevdiyi şey mətanətdir.

Tutmaz bir qəlbdə qərar həm xəyanət, həm də iman
Çünki tək ərzə deyil, Ərşə qarşı cinayətdir.

Göylərin sevimlisi sadiqlərdən qeyri kimdir?
Ali Sultan yanında sidq ayrıca səltənətdir.

Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) daha bir ünvan-
lı bəd duası İran imperatoru Xosrov Pərvizlə bağlıdır. 
Hadisənin qısa tarixi belədir. O Həzrət (salləllahu əleyhi və 
səlləm) Hüdeybiyyə sülhündən sonra İran da daxil olmaq-
la bir çox dövlətlərin və qəbilələrin başçılarına məktub 
göndərərək onları İslama dəvət etdi. Xosrov Pərvizə 
göndərilən məktub bu məzmundaydı:

“Rahmən və Rəhim Allahın adı ilə!
Allahın Rəsulu Muhəmməddən İran hökmdarı Kisraya:
Allahın salamı hidayət yolunu tutub Alaha və Onun 

Elçisinə inanan, Allahdan başqa ilah olmadığına, Onun tək 
və şəriksiz olduğuna, Muhəmmədin Onun qulu və Elçisi 
olduğuna şəhadət edib iman gətirənin üzərinə olsun. Mən 
səni tam səmimiyyətimlə İslama dəvət edirəm. Çünki mən 
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hər bir kəsə xəbərdarlıq etmək və inanmayanlar barəsində 
Alahın sözünü onlara çatdırmaq üçün Allahın göndərdiyi 
rəsulam. Elə isə tabe ol ki, nicat tapasan. Əgər rədd etsən, o 
zaman Məcusilərin (atəşpərəstlərin) günahı da sənin boy-
nunda olacaqdır.”

İran hökmdarı məktubu öz katibinə oxutmuş, Hz.Pey-
ğəm bərin (salləllahu əleyhi və səlləm) adını imperatorun adın-
dan əvvəl yazmasına qəzəblənərək məktubu cırmış, elçini 
isə qovmuşdu.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu məlumatı eşi-
dən də bəd duada bulunaraq buyurdu: “Allah da onun 
səltənətini parça-parça etsin.” Digər bəd dualar kimi bu 
da gerçəkləşmiş, Xosrov Pərviz qısa müddətdə sui-qəsd 
nəticəsində öldürülmüşdür.

Ey insan, istək ilə, ilham ilə İslama gəl
Ey insan, iman ilə, İslam ilə ilhama gəl.

İstəksiz İslam elə İslamsız istək kimidir
Qəlbə zor eyləmədən son Nəbini salama gəl.

Nəfsi-əmmarədən qopmaqla olur Dinə gəliş
Gəlməzdən öncə öyrən, nədir nəfsi-ləvvamə, gəl.

Baxma eynidir dövr, hər qulun öz dövranı var
Sən könül əhlinə vacib qılınan əyyamə gəl.

Hər gün hər şey dəyişir, dəyişməyən haqq kəlmədi
Ən zor əyyamda dəxi sabit olan əhkamə gəl.

Qadir Allah qulunu bir anda da kamil elər
Sən Həkim Rəbbinə uy, hissə-hissə o Tamə gəl.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) birini sol əliylə 
yeyən görüb “Sağ əlinlə ye!” buyurdu. Bu əmrini üç dəfə 
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təkrarlasa da adam hər dəfə “Bacarmıram” deyərək Pey-
ğəm bərə müxalifət etdi. O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) 
“Bacarmaz ol!” buyuraraq bəd duada bulundu. O kimsə 
də ölənə qədər bunun əziyyətini çəkdi.

Rəsulullaha (salləllahu əleyhi və səlləm) itaət və ya itaət siz-
lik Allaha itaət və ya itaətsizlikdir. Kimliyindən asılı olma-
yaraq hər kəs öz nəsibini alır.

Əslində, hikmətinə varılsa Allah Rəsulunun (salləllahu 
əleyhi və səlləm) bəd duaları xeyir dualara daha çox bənzəyir. 
O Həzrətin (salləllahu əleyhi və səlləm) duaları hər nə qədər 
qəbula keçsə də, ən azı iki səbəbə görə ilahi rəhmətdən 
ümid siz olmağa əsas yaratmır. Birinci səbəb budur ki, nə-
bəvi bəd dualar dünya həyatıyla bağlıdır. Allah qatında on-
suz da dünyanın bir dəyəri yoxdur. Bəd dua qazananlar baş-
larına gələn bəlalardan ibrət alıb tövbədə bulunsalar, çəkmiş 
olduqları sıxıntılar, hətta, günahlarının kəffarəsi ola bilər.

İkinci səbəb odur ki, Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və 
səlləm) bəd duasını təsirsiz qılacaq, hətta, xeyirə çevirəcək 
başqa duası vardır. Bu isə o Həzrətin (salləllahu əleyhi və 
səlləm) şəfqət və mərhəmətinin qəzəb və hiddətindən çox 
və öndə olmasından irəli gəlir. Aşağıdakı hədis də bunu 
təsdiqləməkdədir:

HƏDİS Ənəs ibn Malik (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: 
“(Anam) Ümmü Süleymin yanında yetim qız uşağı var idi. 
Bir ara Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) onu gördü və: 
“Bu sənmisən? Böyümüşsən, ay yaşı böyüməyəsi!” buyurdu.

Yetim qız bu sözdən ağlayaraq Ümmü Süleymin yanına 
getdi və “Peyğəmbər “yaşım böyüməsin” deyə bəd dua etdi. 
Daha bundan sonra mənim yaşım böyüməyəcək” dedi.

Ümmü Süleym dərhal başını örtərək Rəsulullahın 
(salləllahu əleyhi və səlləm) yanına gəldi. Rəsulullah (salləllahu 
əleyhi və səlləm) ondan soruşdu: “Nə olub, ey Ümmü Sü-
leym?” O da: “Ey Allahın Rəsulu, mənim yetim qızıma bəd 
duamı etdin?” dedi.
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Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) soruşdu: “Ey Ümmü 
Süleym, nə demişəm? O da: “Onun üçün “yaşı böyüməsin, 
ömrü uzanmasın” deyə bəd dua etdiyini söylədi” deyə ca-
vab verdi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) güldü və buyur-
du: “Ey Ümmü Süleym, bilmirsənmi? Mənim Rəbbimlə bir 
şərtim vardır. Rəbbimə bu duada bulundum: “Mən də bir 
insanam. Bir insan kimi mən də razı ola bilirəm. Bir insan 
kimi mən də qəzəblənə bilirəm. Ümmətimdən hər kimsəyə 
layiq olmadığı halda bəd dua etdimsə, bunu o kimsə üçün 
günahlardan təmizlənmə və Qiyamət Günü Sənə yaxınlaş-
dıracaq vasitə et.”

Biz quluq, qulluq üçün, xidmət üçün yaranmışıq
Dinclik cənnətdə olur, zəhmət üçün yaranmışıq.

Qula cəhddir yaraşan Aləmlərin Rəbbi üçün
Hidayət Odur edən, himmət üçün yaranmışıq.

Bu qədər nöqsan ilə nəfsimizi öymədəyik
Halbuki nəfsimizə töhmət üçün yaranmışıq.

Dünyanın puçluğunu naşı ya nadan nə bilir
Halbuki elm üçün, hikmət üçün yaranmışıq.

Həyat əyləncəmi, işgəncəmidir, sonda məlum
Möhnətə tab eləsək, nemət üçün yaranmışıq.

Qul, behiştlik Edənə beyət elər, Behiştə yox
O bilir əzab yoxsa rəhmət üçün yaranmışıq.

Rəhmət Peyğəmbərinə salavat və salam olsun
Şükür Allahə ki, son ümmət üçün yaranmışıq.

Adəm oğlu sevmədiklərinə bəd dua etdiyi kimi, bəzən 
sevdiklərinə də qarğıyandır. Belələri həqiqi sevgidən və 
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duanın hikmətindən qəflət edənlərdir. Kimə bəd dua et dik-
lərinin, ziyanlıq istədiklərinin fərqinə varsalar da Kimdən 
istədiklərinin fərqində deyillər. Allah Rəsulu (salləllahu 
əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Nəfslərinizin əleyhinə dua etməyin, çocuqlarınızın 
əley hinə də dua etməyin, xidmətçilərinizin əleyhinə də dua 
etməyin. Mallarınızın əleyhinə də dua etməyin. Ola bilər ki, 
Allahın duaları qəbul etdiyi saata rast edər və istədiyiniz 
qəbul olunar.”

“Özünüzə, uşaqlarınıza bəd dua etməyin. Allahın qədə-
rinə razı olun. Nemətlərini artırması üçün Ona dua edin.”

“Ananın, atanın övladına və məzlumun zalimə olan bəd 
duaları rədd olunmaz.”

İBRƏT Abdullah ibn Mübarək həzrətlərinin yanına bir 
valideyn gələrək oğlunun itaətsizliyindən şikayətləndi. 
Həzrət ondan soruşdu: “Sən oğluna bəd dua etdinmi?”

Valideyn: “Bəli, canımı çox sıxdığı zamanlarda etdim” 
dedi.

Abdullah ibn Mübarək ona buyurdu: “Sən özün uşa-
ğı pis etmisən. Ana-atanın çocuğu haqqındakı duası rədd 
olunmaz. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) mübarək 
dişini qıran qövmü üçün: “Ya Rəbb, qövmümü hidayət et. 
Onlar nə elədiklərini bilmirlər” – deyə dua etdi. Sən də bu 
anlayış içində olsaydın, ziyan eləməzdin. Allah Rəsulunun 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bu səbri və mətanəti ziyan 
gətirmədi, sonunda qövmünün imanına səbəb oldu.”

***
Alimlərdən biri Muhəmməd əz-Zəmahşəridən (rahmətul-

lahi əleyh) ayağının qırılma səbəbini soruşdu. O da bu izah-
da bulundu: “Uşaq ikən bir sərçə tutmuşdum. Ayağına bir 
ip bağladım. Sərçə əlimdən qaçıb bir bacaya girdi. Mən onu 
sığındığı yerdən çəkib çıxaranda ayağı qırıldı. Anam bu 
hadisəni görüb çox üzüldü və: “Bunun ayağı qırıldığı kimi 



153

Allah da mərhəmətdən uzaq olan kimsənin ayağını qırsın” 
deyərək bəd dua etdi.

Aradan bir müddət keçdi. Sonra mən elm öyrənmək 
üçün Buxaraya gedərkən yolda heyvandan yıxıldım və 
ayağım qırıldı.”

Kimə övladı əzizdirsə ona bağırmasın
Bağıran kimsədisə barı ona qarğımasın.

Demirəm, gül balaya, güldən ağır söz deməsin
Deyirəm öz ağzından ətirsiz söz çıxarmasın.

İstəyim doğmaların ortasında durmaq deyil
Sadəcə, istəyirəm sevən qəlblər ağrımasın.

Varmı bir fərqi qadın hansı cinsə hamilədir?
İns doğursun, bu yetər, cin-şəyatin doğurmasın.

Sabah hər bir ana, hər bir ata üzlər görəcək
Oğlunu qarə görüb öz rəngləri ağarmasın.

Cəddin, Adəm nəvəsi, cənnəti şəksiz qazanıb
Cəhd elə, ciyərparan Cəhənnəmə uğramasın.

Qulluq Allahadı, amma ağalıq nəfsə olur
Ağa o, qul odur ki, başqa bir Rəbb çağırmasın.

Bəd duaya eyni bəd duayla qarşılıq vermək, qisas hök-
münə əsasən, əlbəttə, caizdir. Amma sən o bəd duaya 
layiqsənsə, o isə bunu haqq etməyibsə, onda onun duası 
qəbula şayan, səninki isə boş şey olur.

HƏDİS Cabir ibn Abdullah (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Yəhudilərdən bir dəstə, Rəsulullahın (salləllahu 
əleyhi və səlləm) yanına girmək üçün izn istəmiş və: (guya 
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“əs-səlamu əleykə” deyirlərmiş kimi) “əs-samu əleykə 
(ölüm olsun sənə), ya Əbu Qasim” söyləmişlər. O da: “Və 
əleykum” buyurmuşdur. Onların bu davranışına Aişə (ra-
diyallahu ənhə) qəzəblənmiş və “Onların nə dediklərini 
eşitmədinmi?” demişdir. Rəsulullah da (salləllahu əleyhi və 
səlləm): “Eşitdim, mən də “və əleykum” deyə qarşılıq ver-
dim. Bizim onların əleyhinə etdiyimiz dua qəbul olunur, 
amma onların bizim əleyhimizə etdikləri qəbul olunmaz” 
buyurmuşdur.”

Sənə “ədəbsiz” deyənə, “ədəbsiz özünsən” demək ədəb-
dən yaxud hazırcavablıqdan xəbər vermədiyi kimi hər bəd 
duanı eyni şəkildə cavablandırmaq da ədalət yaxud söz al-
tında qalmama sayılmaz. Çünki bu, bəzi abırsız insanlar kimi 
ağız-ağıza verməkdən başqa bir şey deyildir. Qarğış qarğa-
nan kimsəni qəzəbləndirməkdən çox düşündürməlidir. Əgər 
bəd duanı haqq etməyibsə, qəbul olunmayacağına inanaraq 
əhəmiyyət verməməli, əgər haqq edibsə, o qarğışı hansısa 
əməlləriylə qazanıbsa özünü islah etməyə çalışmalıdır.

Mömin bəd duaya səbəb yaradan hər söz və əməldən 
çəkinməlidir. Çünki, ilk baxışda, həqir təsiri bağışlayan, 
necə deyərlər, cındırından cin ürkən elə qullar vardır ki, 
duaları məqbuldur. Allah Təala Qədir gecəsini Ramazanın 
son gecələri içində gizli tutduğu kimi Öz dostlarını da ən 
sadə, fağır insanların arasında gizləmişdir. Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Qapılardan qovulan neçə saçı-başı dağınıqlar var ki, 
bunlar Allaha and içsələr, Allah onları andlarında doğru 
çıxarar.”

İBRƏT Biri Mutarrif ibn Abdullah həzrətlərini yalançı-
lıqda günahlandırdı. O da əllərini qaldırıb: “Ya Rəbb! Əgər 
bu kimsə sözündə yalançı isə onu həlak et!” deyə bəd dua 
etdi. O kimsə elə orada camaatın içində can verdi.
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Əskərlər dərhal Həzrəti qazının yanına apardılar. Qazı: 
“Sən adam öldürmüsən” dedi. Mutarrif ibn Abdullah: 
“Xeyr! Mən sadəcə dua etdim və duam o kimsə haqqında 
qəbul olundu” buyurdu.

Şahidlər də bu sözü təsdiqlədilər və Həzrət sərbəst bura-
xılaraq xalqın daha çox rəğbətini qazandı.

* * *
Bir adam Həbib Əcəmi həzrətlərinin yanına gələrək: 

“Sənin mənə üç yüz dirhəm borcun var” dedi və bunu bir 
neçə dəfə təkrarladı. Həbib Əcəmi də: “Sabah gəl” dedi.

Gecə olunca dəstəmaz alıb namaz qıldı və: “Allahım, əgər 
doğru isə, onu ödə. Əgər yalançı isə bədəninə bir dərd ver” 
deyə duada bulundu. Adam ertəsi gün xərəkdə gətirildi, 
bədəninin yarısı iflic olmuşdu.

Həbib Əcəmi: “Nə olub?” deyə soruşdu. O kimsə: “Mən 
dünən sənin yanına gəlib yalan danışdım. İmkanım yox-
du. Düşündüm ki, camaatın yanında utanıb istədiyimi 
verərsən” deyib bağışlanmasını dilədi.

Həzrət: “Bir daha eləməzsən, elə deyilmi? Allahım, əgər 
doğru deyirsə ona afiyət ver” buyuraraq dua etdi. Adam 
heç bir şey olmamış kimi sıçrayıb qalxdı.

Xalqın ən qorxduğu, yoxsulluğa xas müddəadı
Halbuki qorxmalı şey yoxsullardan bəd duadı.

Xaliq Öz dostlarını xalq içində gizli tutar
Cındırından neçə cin ürkən var ki, övliyadı.

İncimək, bəlkə, olar, incitməyə icazə yox
Allahdan qorx və utan, Din qorxudu, Din həyadı.

Sonda zülmətdi zülm, hədis ilə sabitdi bu
Dinsiz bir dünya zülmət, dünyasız bir Din ziyadı.
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Şirkin ən qorxulusundan, yəni ki, riyadan qorx
Allahdan qeyri nə vardırsa qəlbdə, o riyadı.

Dünya aşiqləri də məşuquyla kor sevişər
Qul öləndə görəcək həyat qısa bir röyadı.

İki haqq köynəyi qul geyməyə cəhd eyləməsin
Ey könül, o köynəklər əzəmət və kibriyadı.

Düşünmək üçün suallar

1. Dua edirsinizmi? Xeyir duada çox bulunursunuz, 
yoxsa bəd duada?

2. Bəd dua etdiyiniz varlıq bəlaya uğrayıb ömürlük 
şikəst olarsa, nəfsinizə xoş gələrmi?

3. Bəd duadan qorunursunuzmu yoxsa önəm vermir-
siniz?

4. Övladlarınıza yaxud digər yaxınlarınıza bəd dua 
edərkən duanın qəbulunu istəyirsinizmi?

5. Açıq bəd dua edirsiniz yoxsa gizli?
6. Ölülərə də bəd dua edirsinizmi?
7. Sizcə, Allah yanında xeyir dua xoş qarşılanır yoxsa 

bəd dua?
8. Allahdan pis adamın islahını diləmək yaxşıdır yoxsa 

cəzasını?
9. Haqqınızda bəd dua edildiyini eşidəndə islah yoxsa 

intiqam barədə düşünürsünüz?
10. Allah pisliyin yaxşılıqla dəf edilməsini buyurur. 

Nədən bəs bəd dualarda bulunursunuz?
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8. SÖYÜŞ

“Onların Allahdan başqa tapındıqlarına söyməyin ki, 
onlar da elmsizlikdən düşməncəsinə Allahı söyərlər” (əl-
Ənam, 108).

Söyüş, adətən, qəzəbdən doğan, sözlə, bəzən də əl-qol 
hərəkətləriylə ifadə edilən, ədəb çərçivəsini aşan və baş-
qasının ləyaqətinin alçaldılmasına yönələn həqarətdir. 
Qəzəbdən doğduğu kimi vərdişdən də irəli gələ bilir. 
Hər ikisi ədəbsizlik sayılsa da, niyyətlər fərqli olduğun-
dan qəzəbini söyüşlə biruzə verənlər daha pisdirlər. Çün-
ki söydüklərini aşağılamaqdan başqa niyyətləri yoxdur. 
Bəzən belələri soyuyub sakitləşən kimi söylədiklərindən 
dolayı peşmançılıq və xəcalətlərini bildirsələr belə bu, 
söyüşə haqq qazandırmaz. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu: 

“Mömin nə tənə edən, nə lənətçi, nə qaba və çirkin sözlü, 
nə də həyasızdır.” 

Əslində, hədisdə sadalananların hamısı söyüşdür və 
dillə ifadə edilir. Bu baxımdan dilini qorumayan, imanını 
da mühafizəsiz qoymuş olur. Lakin dilimizdə söyüş de-
dikdə, ilk növbədə, qaba və çirkin, ədəbə sığmayan nala-
yiq, latayır sözlər başa düşüldüyündən tənə yaxud lənət 
edənlər, bəd-duada bulunanlar söyənlərin sırasına, adətən, 
aid edilmir. Biz də mövzumuza məhz bu mənada yaxınlaş-
mağa çalışacağıq.

Kamil ədəbin və əxlaqın nümunəsi olan Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm) heç zaman söyməz, söyənləri də 
bəyənməzdi.

HƏDİS Ənəs ibn Malik (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Peyğəmbər nə söyən, lənət edən, nə də pis söz 
söyləyən biri deyildi. Birimizə qızdığında: “Alnın yerə sür-
tülsün” buyurardı.”
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Hz.Aişədən (radiyallahu ənhə): “Rəsulullah (salləllahu 
əleyhi və səlləm) pis söz söyləyən, ağzı pozuq, küçələrdə 
hay-küy salan, çığırıb-bağıran birisi deyildi. Pisliyə pislik 
ilə cavab verməzdi. Əfv edən, bağışlayan idi.”

Əshabı da söz və davranışlarında o Həzrətə (salləllahu 
əleyhi və səlləm) uyar yaxud uymağa çalışardı.

İBRƏT Bəhriyyə rəvayət edir: “Əmim Hidaş Rəsulul lah dan 
(salləllahu əleyhi və səlləm) yemək yediyi çanağı istəmiş, o 
da vermişdi. Çanaq bizdə idi. Ömər (radiyallahu ənh) bizə 
gəldiyi zaman “Çanağı mənə gətirin” deyərdi. Biz də içinə 
zəmzəm suyu qoyaraq ona verirdik. Suyu içər, üzünə və 
başına tökərdi.

Bir gün evə girən oğru bu çanağı oğurladı. Daha sonra 
Hz.Ömər bizə gəlib çanağı istədiyində: “Mallarımızla birgə 
oğurlandı” dedik. Hz.Ömər oğruya nə qızdı, nə söydü, 
sadəcə: “Vay gözü açıq, Rəsulullahın çanağını da oğurla-
yıb” deməklə kifayətləndi.”

Ey könül yolçuları, yolumuzu əyməyəlim
Qəlb əmanətdi bizə, qəlbimizə dəyməyəlim.

Nəfsə uymaqla nədir umduğumuz, udduğumuz?
Söyüş vacibsə əgər, başqa nəfsi söyməyəlim.

Həşrimiz lüt olacaq, vay halına təqvasızın
Abrımız varsa əgər, təqvasız don geyməyəlim.

Dünya üç gündü, biri keçdi, daha dönən deyil
Yazığıq, bu gün döşə, sabah başa döyməyəlim.

Ey dil, söymək üçün yox, öymək üçün dil yaranıb
Yaradan bəllidisə, özgəsini öyməyəlim.

Ölkəmizdə ən biədəb hesab edilən, ən çox qıcıq doğur-
masına rəğmən ən dəbdə olan söyüşlərdən biri, necə 
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deyərlər, ana-bacı söyüşləridir. Maraqlıdır ki, bu söyüş 
uşaq və yeniyetmələr arasında daha çox yayılmışdır. Hətta, 
bəzən onu bir and kimi də dilə gətirirlər. Yaşlandıqca, mü-
hit dəyişildikcə bir çoxları bu xasiyyəti tərgitsələr belə, 
tərk etməyənlər də az olmur. Bu cür ədəbsizlikləri təkcə 
küçə mühiti ilə bağlamaq düzgün sayılmaz. Çünki küçə 
tərbiyəsi də küçəyə evdən daşınır. Sirr deyil ki, ağzı pis 
olan, söyməyə adət edən bir qisim kişilər bayırdan evə hirs-
li gələndə yaxud evdə əsəbləşəndə övrətin valideynlərinə 
söyməklə qəzəblərini soyudurlar. Təbii ki, uşaqlar da bunu 
eşidir, mahiyyətini o qədər anlamasalar belə bayıra çıxıb 
tay-tuşları ilə oynayanda yaxud dalaşanda təkrarlayırlar. 
Başqa sözlə, valideynlərin söyülməsinin əsas səbəbkarı çox 
vaxt valideynlərin özləri olurlar.

Bir ailə tanıyırdım. Təzə gəlin ərinin hər cür təhqirinə 
dözə biləcəyini bildirərək ana-atasının söyülməməsini bir 
şərt olaraq qoymuş, əri də razılaşmışdı və əməl də edirdi.

Valideynlərin, xüsusən də ataların söyülməsi çeşidli 
olur və qəribəliklərdən xali deyildir. Məsələn, ən məşhur 
valideyn söyüşlərindən biri “köpək oğlu, köpək qızı” 
ifadəsidir. Gah kimisə aşağılamaq, gah əzizləmək, gah 
da bir fikri, məlumatı qüvvətləndirmək üçün işlənir. 
Bölgələrin birindən gəlmiş biriylə söhbət edirdim. Öz ana-
sına məhəbbətini ifadə edərkən onu “köpəyin qızı” adlan-
dırırdı. İrad tutdum, təəccübləndi və kəndlərində bunun 
adət olduğunu və adi qarşılandığını bildirdi.

Bəziləri də başqaları barəsində danışarkən narazılıq və ya 
təəccüblərini o kəlmələrlə ifadə etməyə alışıblar. Birindən, 
“köpək oğlu” deyə bəhs etdiyi şəxsin atasını tanıyıb-tanı-
madığını xəbər aldım. Tanımadığını, çoxdan öldüyü üçn 
üzünü də görmədiyini söylədi. Dedim, əgər narazılığın fi-
lan tanışındandırsa, özünü qoyub tanımadığın atasına niyə 
“köpək” deyirsən. Duruxdu, sonra da “yaxşı kişi olsaydı 
pis oğul qoyub getməzdi” deyə cavab verərək zarafata sal-
mağa çalşdı. Halbuki, hətta, peyğəmbər övladı da pis ola 
bilər, amma bu, atanın yaxşı olmadığına dəlildirmi?
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Maraqlıdır ki, “köpək oğlu, köpək qızı” kimi ifadələr 
bəzən qüvvətləndirici, yaxud əzizləyici mənada işləndiyi 
halda, “it oğlu, it qızı” və ya “heyvan oğlu, heyvan qızı” 
kimi bəyanlar ancaq söyüş kimi qəbul edilir. Halbuki 
mahiyyətdə heç bir fərq yoxdur. Şübhəsiz ki, ən gerçək və 
gözəl olan iş dili bu kimi sözlərdən təmamilə təmizləməkdir.

HƏDİS Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) əshabına 
buyurdu: “İnsanın öz anasına və atasına söyməsi böyük 
günahlardandır.”

Huzurda olanlar dedilər: “Heç adam ana-atasına söyərmi?”
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu cavabı verdi: 

“Bəli! Adam, bir başqasının atasına söyər, o da bunun ata-
sına söyər; anasına söyər, o da bunun anasına söyər.”

İslam yer əhli üçün asimani bir əxlaqdı
Göylərə qarşı gələn ya əxlaqsız ya axmaqdı.

Yaxşı ki, üstümüzdə Rəbbimizin rəhməti var
Yoxsa üsyanlarımız umummilli, umumxalqdı.

Fani dünyanı deyil, haqq olan dünyanı düşün
Haqqa meydan oxuyan, haqq meydanda ən qorxaqdı.

Əxlaqın qırx qolu var, ilki qəzəb etməməkdi
Şeytan hər qəlbə hər qoldan soxulan qırxayaqdı.

Dünya qırxqıçlıları Cəhənnəmə ilk girəcək
Cənnətə son girənlər Dində olan hər axsaqdı.

İBRƏT Birisi Nəsirəddin Tusi həzrətlərinə təhqiramiz 
bir məktub göndərdi. Məktubda bir çox nalayiq söyüşlər, 
o cümlədən “it oğlu, it” ifadəsi yer almışdı. Həzrət cavab 
məktubunda gözəl bəyanda bulundu və sonda bunları yazdı:

“Sənin mənə xitabən yazdığın “Ey it” kəlməsi doğru 
deyil, çünki it dördayaqlıdır və uzun dırnaqları var. Mən 
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isə, məlumdur ki, düz qamətli bir insanam. Bədənim it 
bədəni kimi tüklü deyil. Dırnaqlarım enlidir, Mən danı-
şan və gülənəm. Deməli, mənim xasiyyətlərim itdə olan 
xasiyyətlərdən fərqlənir.”

HAŞİYƏ Nəsirəddin Tusi 1274-cü ildə Marağadan Bağ-
dada gəldi. İmam Museyi-Kazimin (əleyhissalam) məzarını 
ziyarət edərkən yanındakılara vəsiyyətdə bulundu: “Məni 
burda dəfn edərsiniz. Başqa yerdə dəfn etsəniz Hz.Musa 
ibn Cəfərdən (əleyhissalam) xəcalət çəkərəm.” Elə həmin 
ildə dünyasını dəyişərək vəsiyyətinə uyğun şəkildə dəfn 
olundu. Allah rəhmət eləsin!

İmandan sonra qula ən gözəl ehsandı ədəb
Əslinə varsaq əgər, birbaşa imandı ədəb.

Vicdanı olmayan bilməz ədəbin qiymətini
Çünki vicdanı olan bilir ki, vicdandı ədəb.

Təkcə təmkində, təhəmmüldə onu sən arama
Allahdan qeyri nə “varsa”, ona üsyandı ədəb.

Elm əhlində ədəb elmin əsas bir qoludur
Mərifət əhli üçün birbaşa irfandı ədəb.

Ey könül yolçusu, karvanə deyil, sarvana uy
Fəzilət karvanına ən sadiq sarvandı ədəb.

Söyüş münaqişəyə, münaqişə söyüşə səbəb olur.Yaxşı 
söz yaxşı sükutdan yaxşı ola bilər, fəqət pis söz pis sükutdan 
həmişə pisdir. Din böyüklərindən birinə: “Adəm övladında 
neçə eyib buldun?” deyə sual verdilər. “Sayıla bilməyəcək 
qədər çox. Amma bir xislət də buldum ki, Adəm oğlu əgər 
ondan düzgün istifadə edə bilsə, bütün eyibləri örtülər. O 
da dilindən faydalana bilməkdir” deyə cavab verdi.
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Gözəl söz Rəhmani, çirkin söz şeytanidir. Ayədə buyu-
ruldu:

“Qullarıma de ki, gözəl sözlər söyləsinlər. Çünki şey-
tan onların arasını vurmaq istər. Şübhəsiz, şeytan insana 
açıq düşməndir” (əl-İsra, 53).

İnsan qızanda qızğınlığının şeytandan qaynaqlandı-
ğını unudur və təbii ki, Rəbbini də yaddan çıxarır. Zatən 
sözlərin ən çirkinləri də bu məqamda meydana gəlir.

İBRƏT Rəvayət olunur ki, bir gün Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu  
ənh) Rəsulullahla (salləllahu əleyhi və səlləm) oturarkən 
bir şəxs gəldi və Hz.Əbu Bəkrə nalayiq sözlər dedi. O, 
ədəbsizlik etdikcə Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bir 
şey söyləmir, hərdən də gülümsəyirdi.

Nəhayət, o şəxs həddini aşdıqda Hz.Əbu Bəkr dözmədi, 
qəzəblənərək bir neçə kəlməylə cavabını verincə Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) qalxıb getdi. Hz.Əbu Bəkr özü-
nü ona yetirib soruşdu: “Ya Rəsulallah! Nədən bir həyasız 
mənə qarşı həqarət etdikcə susaraq bir şey söyləmədiniz. 
Ancaq mən ona bir neçə kəlmə deyincə durub getdiniz. Bu-
nun hikməti nədir?”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Ya Sid-
diq! O həyasız və bədbəxt adam səni təhqir etməyə başla-
yanda Allah-Təala bir mələk göndərdi. O, həmin ədəbsizin 
qarşısını alıb qovacaqdı. Sən o an qəzəbləndin və cavab 
verməyə başladın. O mələk gedib yerinə İblis gəldi. İblis ol-
duğu yerdə isə mən durmaram.”

Bu hadisədən sonra Hz.Əbu Bəkr lüzum olmadan danış-
mazdı. Bir dəfə onu dilindən tutub çəkərkən gördülər. “Ey 
Rəsulullahın xəlifəsi, nə edirsən?” deyə soruşdular.

“Bu məni həlak edəcək. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu: “Bədəndə dilin bəlasından şikayətlənmə-
yən heç bir əza yoxdur” deyə cavab verdi.
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Hər baxış sorumludur, gözə xəyanət eləmə
Hər bəyan sorumludur, sözə xəyanət eləmə.

Ey dil, səndən savayı gör nə qədər var əzamız
Xainə olmur aman, bizə xəyanət eləmə.

Allahdan Allaha yol Rəsulunun iziylədir
Cinə-şeytanə uyub izə xəyanət eləmə.

Hər kətan parçasının Qiyamətdə sorğusu var
Kəfəndi təkcə malın, bezə xəyanət eləmə.

Qövmün əksər kəsimi qəbrə üzü qarə girər
Yoxmudu başqa bir rəng, üzə xəyanət eləmə.

Qəddini əysə zaman, qəlbini şax daima tut
Rəbbinə ancaq əyil, düzə xəyanət eləmə.

Əsrə çox qaldımı? Əsrin yarısı arxadadır
Ömrü Allahdı verən, yüzə xəyanət eləmə.

Söyüş təkcə abırsız, Kitabda, ictimai yerdə işlənə bil mə-
yən sözlərdən ibarət deyil. Nəinki məxluq əlindən çıxan 
əsərlərdə, hətta Quranda keçən “kafir”, “fasiq”, “zalim”, 
“zi nakar” kimi sözləri kiminsə ünvanına söyləmək də söy-
mək sayılır. Həm də betərindən. Çünki söyülən kimsə o cür 
sözləri haqq etməyibsə, söyən kimsə üçün bu durum dün-
yada və ya Axirətdə izsiz, səmavi cəza olmadan ötüşmür. 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 

“Heç kim bir başqasına “fasiq” və ya “kafir” deməsin. 
Əgər ittiham edilən kimsədə bu sifətlər yoxdursa, o söz onu 
söyləyənə qayıdar.”

İBRƏT Bir qadın Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) 
yanına gələrək dedi: “Ya Rəsulallah, mən cariyəmə “ey 
zaniyə!” (ey zinakar qadın) dedim.
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Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) soruşdu: “Onu o 
halda gördünmü?”

– Xeyr, görmədim.
– Bil ki, Qiyamət Günündə o səndən haqqını istəyəcəkdir.
Qadın təlaşlanaraq cariyəsinin yanına getdi, ona bir 

qamçı verərək “Al, məni vur” dedi. Amma cariyə vurmadı. 
Qadın onu azad etdi. Sonra təkrar Peyğəmbərin hüzuruna 
çıxıb cariyəsini azad etdiyini bildirdi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Umulur (ki, bağış-
lanasan)” buyurdu.

Qəlbdə olmazsa Quran, qeyri sözün nə xeyri var?
Qəlbdə olmazsa işıq, iki gözün nə xeyri var?

Adəm övladı dilin, duyğunun birləşməsidir
Hissdə yoxdursa tövbə, sözdə üzrün nə xeyri var?

Dalğa coşmaqla deyil, dəryada dürr çıxmaz üzə
İç qaranlıq gecədirsə, ay üzün nə xeyri var?

Deyirlər sağlam canlar sağlam cəsədlərdə olur
Dili şərdirsə qulun, qeyri üzvün nə xeyri var?

Xoşbəxt o kimsədi ki, dünyaya dönmək diləməz
Behiştsiz burda darıx, orda hüznün nə xeyri var?

Yalana cürət edən kimsəni qorxutmaq olur
Yalana adət edən şəxsə düzün nə xeyri var?

Ömür, Adəm balası, əsrdə yox, əsərdədir
Yaxşı ad qoymayana neçə yüzün nə xeyri var?

Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) “Adəm oğ-
lunun bütün söylədikləri onun əleyhinədir, lehinə deyil! 
Ancaq əmr be məruf, nəhy əz münkər və Allahın zikrinə 
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dair danışmaları istisnadır” buyurduğu rəvayət edilir. 
Təbii ki, istisna edilənlər də ədəb çərçivəsində söyləndiyi 
təqdirdə söyləyənin xeyrinə olur. Çünki ən gözəl fikir də 
çirkin şəkildə, yəni söyüş-filanla ifadə edilərsə ən azından 
gözəlliyini itirir. Bəzi yer əhlinə xoş gəlsə belə, bundan xoş-
lanan göy əhli yoxdur.

Mömin hər bir halında, yəni evdə və bayırda, xəlvətdə, 
aşkarda, yaxşı və pis ovqatda, hətta sülhdə və savaşda hər 
cür çirkin davranışdan, o cümlədən söyüşdən çəkinməli, 
ədəbsiz, nalayiq sözlərinə haqq qazandırmamalıdır. 
Hədisdə buyuruldu: 

“Müsəlmana söymək fisqdir.”

İBRƏT Möminlərin Əmiri Hz.Əli (əleyhissalam) Sif-
feyn səhrasında Şam valisi Müaviyə ibn Süfyanın böyük 
ordusu ilə üz-üzə gəldi. Hər iki tərəfdə müsəlmanlardı. 
Əmirəlmöminin yaxın ətrafından bəzilərinin şamlıları söy-
düyünü eşidərək buyurdu:

“Bu iş ədəbsizlikdir. Onların etdiklərini söylədiniz, 
əməllərini yada saldınız. Bu ən doğru və üzrlü bir işdir. 
Onları söymək əvəzinə deyin ki: “Allahım, onların canları-
nı, bizim də canımızı qoru. Onlar ilə aramızı uzlaşdır. On-
ları əyri yoldan döndər. Hidayətə yönəlt; bilməyən haqqı 
tanısın, əyri yoldan dönsün.”

Kimin haqq Dində əgər mürşidi yox, ustadı yox
Varsa da elmi onun, irfanı yox, irşadı yox.

Mürşid kamil ədəbi öyrədən haqq aşiqidi
Aşiq o yolçudu ki, fədası var, fəryadı yox.

Bəlkə də Leylisi var, Şirini var dövrümüzün
Görünən amma bu ki, Məcnunu yox, Fərhadı yox.

Alim, Peyğəmbərə varis olanın rütbəsidir
Cahil o kimsədi ki, İslama bir isnadı yox.
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Elmə yox, zülmə uyan varlıya müflis deyilir
Zəngin o fəqirdi ki, insanlardan imdadı yox.

Dünya cənnətlərinin sahibi bol, sahəsi qıt
Cənnət dünyalarının fitnəsi yox, fəsadı yox.

Mürşidi Allah olanlar nə gözəl mürid olur
Mürid o quldu Mürşiddən savayı muradı yox.

Möminlər təkcə Din qardaşlarıyla deyil, Din düşmənləri 
ilə də münaqişə yaxud müharibə edərkən ədəbini qoruma-
lı, qarşı tərəfin səviyyəsinə enməməlidirlər. Çünki əvvəla, 
bəzən gözəl əxlaq ən qatı düşməni də tərk-silah etməyə 
kifayət edir. Zatən əxlaqıyla qalib gələ bilməyənlərin qələ-
bəsi məğlubiyyətə daha çox oxşayır. Digər tərəfdən də Din 
düşmənləri ilə savaş Allah üçündür. Allah üçün olan hər 
şey isə əxlaqlı olmalıdır. Əks halda qəbul edilməz.

İBRƏT Uhud savaşında müsəlmanlar geri çəkilərək 
Uhud dağına sığındılar. Müşrik ordusunun başçısı Əbu 
Sufyan onların bulunduğu yerə yaxınlaşıb: “İçinizdə 
Mu həm məd varmı?” deyə üç dəfə qışqırdı.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) cavab verməməyi 
buyurdu. Əbu Sufyan: “Əbu Bəkr varmı?” deyə soruşdu. 
Yenə cavab almadı. “Ömər varmı?” deyə soruşdu. Yenə ca-
vab ala bilməyib yoldaşlarına xitabən: “Hər halda bunların 
hamısı öldürülüb. Sağ olsalardı, cavab verərdilər” dedi.

Hz.Ömər (radiyallahu ənh) bu sözləri eşidəndə dayana 
bilməyib gur səsiylə hayqırdı: “Vallahi, yalan deyirsən, ey 
Allahın düşməni. Adlarını çəkdiyin zatların hamısı həyat-
dadır. Allah səni rəzil və rüsvay etmək üçün onları yaşatdı. 
Bu Rəsulullah, bu Əbu Bəkr, bu mən.”

Əbu Sufyan Hz.Ömərin heç bir vaxt yalan söyləmədiyini 
bildiyi üçün bu xəbərdən pərişan olsa da qalib ədasını poz-
mayaraq ucadan dedi: “Hərb növbəylədir. Uhud Bədirin 
qarşılığıdır. Yüksəlt dinini, Hubəl! Yüksəlt dinini, Hubəl!”
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Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Hz.Ömərə: “Ən uca 
olan Allahdır” de” buyurdu. Hz.Ömər də o cür söylədi.

Əbu Sufyan: “Bizim Uzzamız var, sizin yoxdur” dedi.
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Bizim Mövlamız 

Allahdır, sizin Mövlanız yoxdur” de” buyurdu. Hz.Ömər 
eynən cavab verdi.

Əbu Sufyan: “Bir gün yenildik, bir gün yendik. Filanı fi-
lana qarşı, filanı da filana qarşı öldürdük” dedi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Biz sizinlə eyni 
deyilik. Bizdən ölənlər Cənnətdə, sizdən öldürülənlər isə 
cəhənnəmdədir” de” buyurdu. Hz.Ömər cavabı eynən tək-
rarladı.

Əbu Sufyan: “Siz bəzi ölülərinizin bədənlərinə işgəncə ve-
rildiyini, burun və qulaqlarının kəsilib ətrafa səpələndiyini 
görəcəksiniz. Mən buna razılıq verməmişdim: nə bunu əmr 
etdim, nə də buna əngəl oldum! Növbəti görüşümüz gələn 
ilin əvvəlində Bədr olsun” deyərək geri qayıtdı və ordu-
suyla Məkkəyə üz tutdu.

Xalqa Allah Rəsulu kamil ədəb örnəyidir
Sanma təqva libası başqasının köynəyidir.

Qulu fəzlə götürən, əndamı yox əxlaqıdır
Qulu fəhşə götürən nəfsi deyil, bəs nəyidir?

Mömin olmaq diləsən, nəfsini imana gətir
Digər müslim camaat həvəskarlar dərnəyidir.

Dibsiz dəryadı bu Din, su sənəyi suda sınar
Təşnə o kimsədi ki, o dəryanın sənəyidir.

Dünya öz heyranını yəhərləyib, palanlayıb
Amma Din aşiqinin dünya hazır miniyidir.

Ey könül, meyvələrdən meynə kimi olmağa bax
Yeyilən həm üzümü, həm də onun tənəyidir.
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Söyüşə, təhqirə qarşı ən gözəl tədbir ədəbdir. Ədəbsizlər 
ədəbliləri görməsələr ədəbin nə qədər gözəl və faydalı oldu-
ğunu anlamazlar. Eləcə də ədəblilər ədəbsizləri görmədən 
ədəbsizliyin nə qədər çirkin və ziyanlı olduğunu fərq 
etməzlər. Loğman həzrətləri “Ədəbi kimdən öyrəndin?” 
sualına “Ədəbsizlərdən. Onların etdiyini etmədim” deyə 
cavab vermişdir.

Elm nə qədər şərəfli olsa da, sahibinin əxlaqını gözəl ləş-
dirmirsə, dilini söyüşdən, çirkin bəyanlardan təmiz lə mir-
sə Allahdan və Allah üçün deyildir. Söyən alim Pey ğəm-
bər varisi sayıla bilməz. Çünki o Həzrət (salləllahu əleyhi və 
səlləm) heç vaxt söyməz, söyənləri isə bundan çəkindirərdi.

“Söyüşən iki kimsənin söylədikləri (günah olaraq), 
məzlum tərəf təcavüzə başlamadıqca başlayana aiddir.”

İBRƏT Bir gün İmam Cəfər Sadiq (əleyhissalam) onu çox 
sevən və daima yanında bulunan bir kişi ilə pinəçilər baza-
rına getmişdi. O kişinin zənci köləsi də arxalarınca gəlirdi.

Kölə dükanlara baxdığından bir ara geri qaldı. Ağası ar-
xaya baxıb onu görməyəndə bərk qəzəbləndi. Nəhayət kölə 
gəlib çıxanda onun anasını söyərək harada olduğunu so-
ruşdu.

İmam Sadiq (əleyhissalam)kişinin öz köləsinə qarşı ədəb-
siz davranışına təəccüblənərək buyurdu: “Sən onun anası-
nı söyürsən? Mən isə səni təqvalı bir şəxs hesab edirdim. 
Buna görə də uzun müddət səninlə dostluq edərək dost-
larım arasında səni tərifləyirdim. Yaxşı oldu ki, sənin düz-
əməlli bir dost olmadığını anladım. Tez məndən uzaqlaş.”

Hər nə ki, Dində ədəbdən sayılır, o dəb deyil
Hər nə də dünyada dəbdən sayılır, ədəb deyil.

Neyçün Adəm balası qardaşını sancmadadır
Nədən insan şükür etməz ki, ilan, əqrəb deyil.

Qul kimə arxalanıb qeyri qulu təhqir edər
Çünki təqvadı ucaldan qulu, soy-nəsəb deyil.
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Xalqa düşmən kəsilən, Haqdan ayrı düşənlərdir
Nəfsimizdən başqası ayrılığa səbəb deyil.

Dərsdi, ibrətdi bəşər tarixi ibrət alana
Bəşər şagird olmasa tarix dəxi məktəb deyil.

Təhqir təfriqədi, qardaşlığı əxlaqda ara
At o söhbətləri ki, fərz ya da müstəhəb deyil.

Rəbbim son ümmətə kamil Dini ehsan eləmiş
Kamil məzhəb arama, çünki İslam məzhəb deyil.

Söyüşə, həqarətə qarşı ədəb, təkcə gözəl sözlər deyil, həm-
çinin saleh əməllərdir. Bəzilərinə öyüd-nəsihətdən daha 
çox ehsan-sədəqə təsir edir. Qəlbləri haqqa meyilləndirmək 
üçün ehsanlarda bulunmaq İslamda caizdir. Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bu rüsxətdən həmişə istifadə edir, 
sözüylə olduğu kimi səxavətiylə də müsəlmanların sayı-
nın, İslamın çəkisinin artmasına vəsilə olurdu.

Adəm oğlu unutqandı. Bəzən öyüd-nəsihətdən təsir-
lən sə də, deyilənləri yaddan çıxara bilir. Amma yaxşılığı 
qiymətləndirməmək, yaxud unutmaq çox çətindir. Nan-
korluğu göy əhli sevmədiyi kimi yer əhli də xoşlamır. Hər 
halda, əksər insanlar dünya malına Axirət söhbətindən 
daha artıq həssasdırlar.

İBRƏT Şamlı bir kişi Mədinədə olarkən İmam Həsəni 
(əleyhissalam) gördü, yaxınlaşıb ona və mübarək atasına 
söyərək lənət oxudu. O Həzrət susub cavab vermədi. Sonra 
isə buyurdu:

“Deyəsən, qəribsən? Əgər minik istəsən verərik, bəxşiş 
istəsən əta edərik, kömək istəsən, yardımda bulunarıq.”

Şamlı kişi rəvayət edir ki, ondan ayrılanda yer üzündə 
mənim üçün ondan sevimli insan yox idi.
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Qanunun və əxlaqın məcəlləsi ayrı deyil
İslamın və ehsanın məhəlləsi ayrı deyil.

Dil nədən etsə də bəhs, könüllərə eylə nüfuz
Niyyətin və əməlin məsələsi ayrı deyil.

Etmiş aləmləri cəm aləmlərin Rəbbi qula
Qəlbin və qiyamətin zəlzələsi ayrı deyil.

Din o eşqdir ki, qılar aşiqi məşuqda fəna
Eşq o Dindir ki, fərzi, nafiləsi ayrı deyil.

Haqqa yol Haqdan keçir, qeyri keçid sən arama
Məqsəd ancaq O isə, vəsiləsi ayrı deyil.

Haqqı buldunsa, könül, həşrədək qulluqda bulun
Qul o şəxsdir ki, işi, fasiləsi ayrı deyil.

Ədəbsizliyin qarşısını almanın üsullarından biri də ha-
zırcavablıqdır. İncə yumor hissi olan insanlar vardır ki, ye-
rini bilməyən birini yerində işlənmiş sərrast bir kəlməylə 
susdura yaxud sakitləşdirə bilirlər. Bəzən hazırcavablığın 
özündə də ədəbsizlik gizlənmiş olur. Hətta, Aristotel onu 
“təhsil görmüş tərbiyəsizlik” adlandırmışdır. İstənilən hal-
da, münaqişə zamanı incə yumor kobud söyüşdən yaxşıdır.

İBRƏT Amerika yazıçısı Mark Tven bir gün imzasız 
məktub alır. Orada yeganə bir söz yazılmışdı: “Donuz.”

Məşhur yazıçı ertəsi gün qəzetdə belə bir yazı dərc etdi-
rir: “Mən tez-tez imzasız məktublar alıram. Dünən ilk dəfə 
məktubsuz imza almışam.”

***

Bernard Şounun yeni bir əsəri oynanılarkən böyük mü-
vəff əqiyyət qazanır. Tamaşaçılar müəllifin səhnəyə çıxma-
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sını tələb edirlər. Lakin o, səhnədə görünərkən gurultulu 
alqışlarla yanaşı “Rədd ol!” deyən də olur.

Şou üzünü səs gələn tərəfə tutub deyir: “Mən sənin 
təklifinə razıyam! Lakin biz ikilikdə bu qədər tamaşaçının 
tələbi qarşısında nə edə bilərik?”

Ey qul, tərk eyləginən nəm küçə söhbətlərini
Gündüz söhbətlərini, həm gecə söhbətlərini.

Gündüzlər gülşəni gəz, hər gülün öz nəğməsi var
Gecələr uy xoruza, at cücə söhbətlərini.

Ağa-bəy söhbəti et, yəni Quran məclisi aç
At Sultan süfrəsində qul-beçə söhbətlərini.

Arif ol, naşıdan qaç, söysə, qulaqardına vur
Arif bul, naşı olma, al incə söhbətlərini.

Ey könül, sərraf isən, saf malı xammaldan ayır
Dur, qızıl xırdala sən, at külçə söhbətlərini.

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) çoxsaylı hədis-
lə rində ümmətini qarşıdurmadan çəkindirmiş, müsəl man-
ların arasında qarşılıqlı sevgini təbliğ edərək salamın yayıl-
masına diqqəti çəkmişdir. Həqiqətən də, söyüşlə gələnlərin 
salamla qarşılanmasının atəşə su səpdiyi həyatda çox gö-
rülmüşdür. Bunun əksi, yəni salamla gələnlərin söyüşlə 
qarşılanması yaxud söyüşün salamı əvəz etməsi isə 
Qiyamət əlamətlərindən xəbər verir. Nə yazıq ki, bəzi soy-
daşlarımızın, xüsusən də gənclərimizin görüşüb ayrılarkən 
həddən ziyadə ərkyana davranması, nalayiq ləqəblərdən, 
ifadələrdən istifadə etməsi vaxtaşırı rastlanan hallardandır.

HƏDİS Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyur-
du: “Bu üç şeylə qarşılaşmadıqca ümmətim gözəl bir yol 
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üzərində olacaqdır: Yaxşılıq yox olmadıqca, zina çocuqları 
çoxalmadıqca, aralarında eşşəkqarun zühür etmədikcə.”

“Eşşəkqarunun nə olduğu soruşulanda buyurdu: “Axır 
zamanda gələcək bir nəsildir ki, aralarındakı salamlaşma-
ları bir-birilərini söymək olacaq.”

Dünya bir fitnədi ki, fəsad hələ qabaqdadı
Dünya bir səhnədi ki, fəryad hələ qabaqdadı.

İmanla olmaq asan, ölmək amma zor görünür
Həyata cəhdimiz var, cihad hələ qabaqdadı.

Demə: “Nəfsim arınıb”, bilmədiyin şeylərdə sus
Demə: “Şeytan sarınıb”, inad hələ qabaqdadır.

Baxırıq arxamıza, çox körpülər yandırmışıq
Baxırıq qarşımıza, Sirat hələ qabaqdadır.

Öləni var Dirildən, sən yatanı oyat, ey qul
Ölümü dalda qoyan həyat hələ qabaqdadır.

Yol uzandıqca qısalmaqda, könül, müddətimiz
Arzu-istəkləri boğ, Murad hələ qabaqdadır.

Məqsəd, mümkün qədər tez bu dünyadan qurtulmaqdı
Qurtula bilsək əgər, nicat hələ qabaqdadır.

Hicranın həşrə qədər ömrü qalıb, vəslə tələs
Ölüm toy öncəsidir, büsat hələ qabaqdadır.

Söyüş təqva və mərifətin azlığından yaxud yoxluğun-
dan irəli gəlir. Çünki Adəm oğlu asılı və ya bağlı olduğu in-
sanların, məsələn, valideynlərin, müəllimlərin, rəhbərlərin 
yanında söyməkdən çəkindiyi halda, Allahın hüzurunda 
pis sözləri dilə gətirməkdən ehtiyatlanmır. Əgər Xaliqdən 
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həyası məxluqdan həyasını üstələsəydi, heç yerdə və heç 
vaxt söyməzdi. Çünki Allah hər yerdə və hər zamandır.

Təqva da, mərifət də qəlbdə olur, dildə olmaz. Qəlb bu 
fəzilətlərdən məhrum bulunanda dilə mane olan, istiqamət 
verən qalmır. O da hər cür ədəbsizliyi özünə rəva görür. 
Məsələn, Rəbbini tanıyan, Ona qarşı gəlməkdən çəkinən, 
başqa sözlə, mərifət və təqva sahibi olan kimsə nə qədər 
pis duruma düşsə də zəmanəni, dünyanı söyməz. Çünki 
insana pis görünən dövranın ilahi hikmətə bağlı olduğunu 
bilir, əsil İdarəçinin kimliyindən xəbərdardır. Hədislərdə 
buyuruldu:

“Zəmanəyə söyməyin. Çünki Allah Təala belə buyurdu: 
“Zaman Mənimdir. Onu yeniləyən Mənəm, onu köhnəldən 
Mənəm. Bəzi hökmdarları aparır, bəzilərini gətirirəm.”

“Dünyaya söyməyin. Çünki o, möminin miniyidir. Ora-
da xeyir qazanır. Onun sayəsində özünü pis əməllərdən qo-
ruyur. Çünki pis işlərin nələr olduğunu dünyada öyrənir və 
onlardan uzaq durur. Şübhəsiz ki, bir qul: “Allah dünyaya 
lənət etsin!” dediyi zaman, dünya da belə deyər: “Rəbbinə 
qarşı gəlib günah işləyənlərə Allah lənət etsin.”

Qəlb əsir, dil isə hürrdürsə söyüş labüd olur
Sanma hürriyyət əsarət ilə tən ya cüt olur.

Tutmaz, ey qul, qoşa qəlb bir sinədə əsla qərar
İki haqq yoxdu, biri mütləqa batil büt olur.

Nadana baş qoşana əhli-mərifət deməyin
Arifə dil uzadan nadan olur ya küt olur.

Bəzən adil atadan asi oğul pöhrə verir
Halbuki barlı ağac sanma barsız söyüd olur.

Nəfsin od, Şeytanın od, nura bürün, sonra yeri
O zirehsiz yeriyən, atəşlər içrə lüt olur.
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İnəyə yem olan göy yoncada sən hikməti gör
İki ifraz arasından keçərək ağ süd olur.

Bal dadır, ey qul, ədəb, amma söyüş sirkədi tünd
Sirkə girdikcə qaba, bal dəxi turş və tünd olur.

Adəm övladının söyülməkdən xoşlanmaması öyülmək-
dən xoşlanması qədərdir. Özünü tərifə layiq görənlər az 
olmasa da, söyüşə layiq görənlər çox deyildir. Mömin hər 
ikisinə, eyni dərəcədə biganə qalmadıqca, yəni tərifdən 
fərəh, təhqirdən qəzəb duyduqca ədəbin kamalına qovuş-
maz. Dərk elər ki, heç birini haqq etməyibdir. Çünki bütün 
təriflər Allahın haqqıdır. Söyüşlər isə Onun sevmədiyi şey-
dir. Dolayısıyla söyən kimsə haqq üzrə sayılmaz.

Bəzən öyülmək söyülməkdən daha təhlükəlidir. Təh qi-
rə qarşı tədbir görüb tərifə qarşı tədbir görməyənlər o təh-
lükənin mahiyyətinə varmayanlardır. Möminin öyül məyə 
qarşı tədbiri etiraz, söyülməyə qarşı tədbiri isə səbirdir:

“Onların dediklərinə səbir et” (Qaf, 39).
“Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və Allaha şərik 

qoşanlardan sizi üzən sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbir 
edər və Allaha qarşı gəlməkdən çəkinərsinizsə, bu əzim 
işlərdəndir” (Ali-İmran, 186).

Hüneyn döyüşündən sonra qənimət bölgüsündən nara-
zı qalan biri Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) haqqın-
da artıq-əskik danışanda o Həzrətin cavabı ancaq bu oldu:

“Allah Musaya mərhəmət etsin. O bundan daha çox 
əziyyət və cəfaya məruz qaldı, amma yenə də səbir etdi.”

HİKMƏT Şeyx Əbul Fazil Əhmədi həzrətləri buyurdu: 
“Bəzi xətalar var ki, onların kəffarəsi xalqın heysiyyətə to-
xunan sözləridir.”

Din böyüklərindən birinə qarşı çirkin sözlər dedilər. O 
Həzrət buyurdu: “Cənnətlə aramda bir əngəl vardır. Əgər o 
əngəli aşarsam, sənin dediklərindən daha xeyirli birisiyəm. 
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Əgər o əngəli aşa bilməyib cəhənnəmə düşsəm, o halda 
sənin bu dediklərindən daha pis biriyəm.”

Möminlərin Əmiri Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu ənh) bir dəfə 
onu pisləyən birinə belə cavab verdi: “Sənin bilmədiyin 
daha neçə eyiblərim var.”

Dözməyən Haqq cəfaya, cəbrə səbir əhli deyil
Kimdə yoxdursa səbir səbrə, səbir əhli deyil.

Tərki-dünya olanın, sadəcə, zahidliyi var
Dünyası dönmədikcə qəbrə, səbir əhli deyil.

Səbir Allah üçün Allahla və Allahdan olur
Girsə kim səbri ilə kibrə, səbir əhli deyil.

Hər qulun nəfs və şeytan kimi düşmənləri var
Son qoyan düşmən ilə hərbə, səbir əhli deyil.

Səbir yer əhli üçün səmavi bir fəzilətdir
Uysa kim Şərqə və ya Qərbə, səbir əhli deyil.

Möminə yaraşan iş söyməmək, üzərinə düşən vəzifə 
isə söyüşənləri, dalaşanları sakitləşdirmək, barışdırmaq-
dır. Əgər bunun üçün əliylə, yaxud diliylə və ya qəlbiylə 
cəhddə bulunmursa imandan nəsibsiz kimi görünür. Çün-
ki pis bir şeyi qəlbində də olsa pisləmənin ən zəif iman ol-
duğu hədislərdə bildirilmişdir.

“Həqiqətən, möminlər qardaşdırlar. Elə isə qardaşla-
rınız arasında sülh yaradın və Allaha qarşı gəlməkdən 
çəkinin ki, bəlkə rəhm ediləsiniz” (əl-Hücurat, 10).

İBRƏT Rəvayət edirlər ki, bir gün Vuheyb ibn Ömər Say-
rafi həzrətləri (Bəhlul Danəndə) Bağdad küçələrindən biri 
ilə gedərkən iki adamın dalaşdıqlarını gördü. Biri digərinin 
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ünvanına ədəbsiz sözləri yağdırırdı. Bəhlul Danəndə sö-
yənə yaxınlaşıb dedi: “Sən bizə gəl, nə cür istəyirsən söy, 
əvəzində bizdən bir kəlmə də cavab almazsan.”

Qəzəbin təsiri altında qızmış pələngə dönmüş şəxs 
birdən dayandı və: “Ey Bəhlul, məni o məğlub edə bilmədi, 
amma sən məğlub etdin” dedi.

Beləcə, dava odu sönmüş oldu.

Nə qədər olsa da kamil bəni-Adəmdə camal
Yalnız əxlaq və ədəb ilə olur qulda kamal.

Ədəbdən ayrılanlar əsəbdən ayrılmaz olur
Gecə-gündüz əlləşə, nə əməl var, nə də amal.

Nəfsini razı edən Axirətdə binəsibdi
Rəbbini razı elə, nəsibini orda tam al.

Kim nəfs yolçusudu, nəfsə, yolun nə faydası
Kim könül yolçusudu, könlü şuxdu, yolu şumal.

Elmə xərclənsə bir mal, hər ikisi xeyirdədir
Mala xərclənsə elm, zaydı elm, ziyandı mal.

Bəziləri dirilərlə yanaşı, ölüləri də söyməkdən çəkinmir, 
hətta, bunu özlərinin haqqı və ya borcu sanırlar. Unudurlar 
ki, onlar artıq Haqq dünyadadırlar və aqibətləri də dirilərə 
naməlumdur. Əgər bağışlanacaqlarsa, deməli, yaxşılardan-
dırlar və söyüşə layiq deyillər. Əgər bağışlanmayacaqlarsa, 
deməli, pislərdəndirlər və tərif də, təhqir də artıq onlar üçün 
eynidir. İstənilən halda, itirən söyülənlər yox, söyənlərdir.

Bu məsələdə ən anlaşılmayanı isə Hz.Peyğəmbərin 
(salləllahu əleyhi və səlləm) əshabına dil uzadılmasıdır. Hətta, 
Hz.Aişəni (radiyallahu ənhə) təhqir etməkdən çəkinməyənlər 
də vardır. Halbuki Allah Təala “Peyğəmbərin xanımları 
möminlərin analarıdır” (əl-Əhzab, 6) buyurdu. Bir mömin 
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öz anasını necə söyə bilər?! Muhəmməd ümmətindən oldu-
ğunu iddia edən biri o Həzrətin (salləllahu əleyhi və səlləm) 
sevdiklərinə həqarət edərək mübarək ruhunu incitməyi 
özünə nə cür rəva görə bilər?! Sabah bunun hesabını verə 
biləcəkmi? Məgər aydın deyilmi ki, əshabın aqibəti bəllidir. 
Allah Öz Kitabında onları öymüş, onlardan razı olduğunu 
açıq şəkildə bildirmişdir.

“And olsun (Hüdeybiyyədə) o ağacın altında sənə 
beyət edərkən Allah möminlərdən razı oldu” (əl-Fəth, 18).

“Mühacir və ənsardan İslama ilk girənlərin öndə 
olanlarına, həmçinin yaxşı əməllərdə onları izləyənlərə 
gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razı-
dırlar. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, altından çaylar 
axan cənnətlər hazırlamışdır. Böyük qurtuluş budur” (ət-
Tövbə, 100).

İBRƏT İmam Zeynəlabidinin (əleyhissalam) yanına İraq 
xalqından bir bölük insan gəldi. Hz.Əbu Bəkr, Hz.Ömər 
və Hz.Osman (radiyallahu ənhum) haqqında artıq-əskik 
danışdılar. Danışmalarını bitirincə İmam (əleyhissalam) 
onlara sual etdi: “Mənə deyə bilərsinizmi? Siz bu ilk 
mühacirlərdənsinizmi:

“Hicrət edən o fağırlara aiddir ki, onlar yurdlarından və 
mallarından didərgin salınmışlar, Allahın lütf və rizasını 
arayarlar, Allaha və Rəsuluna yardım edərlər. Sadiqlər 
məhz onlardır” (əl-Həşr, 8).

İraqdan gələnlər: “Xeyr” dedilər. İmam (əleyhissalam) on-
lara sual etdi: “Siz (Ənsar adlanan) bu kimsələrdənsinizmi:

“Onlardan öncə o yurdda (Mədinədə) yerləşən və ima-
na sarılanlar öz yanlarına mühacirət edənləri sevərlər 
və onlara verilən qənimətə ürəklərində ehtiyac duymaz-
lar. Özlərinin ehtiyacları olsa da, onları (mühacirləri) 
özlərindən üstün tutarlar” (əl-Həşr, 9).

İraqdan gələnlər: “Xeyr” dedilər.
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İmam (əleyhissalam) onlara buyurdu: “Hər iki firqədən 
(mühacirlərdən və ənsardan) olmadığınızı dillərinizlə 
təsdiq etdiniz. Mən də şahidlik edirəm ki, siz Allah Təalanın:

“Onlardan (mühacirlərdən və ənsardan) sonra gələnlər: 
”Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman gətirən qardaş-
larımızı bağışla. İman edənlərə qarşı qəlblərimizdə kinə 
yer vermə!” (əl-Həşr, 10) dediklərindən deyilsiniz. Çıxın, 
Allah haqq etdiyinizi versin.”

* * *
Cabir əl Cufidən: “İmam Muhəmməd Baqir (əleyhissalam) 

mənə dedi: “Ey Cabir, eşitdiyimə görə İraqda bir qövm bizi 
sevirmiş; Əbu Bəkr ilə Ömərə dil uzadırlarmış və bunu on-
lara mənim əmr etdiyimi iddia edirlərmiş. Onlara təbliğ et 
ki, mən Allah üçün onlardan bəriyəm. Muhəmmədin ruhu 
əlində olan Allaha and içirəm ki, əgər mən iş başına keçərsəm, 
onların qanlarını axıdaraq Allaha yaxınlaşacağam.”

Rəbbindən başqasını, bəndədisə, öyməz kişi
Nəfsindən başqasını, Dindədisə, söyməz kişi.

Göylərin şilləsi var, yerdə qəza adlanır o
Qədərə iman edən, imanlını döyməz, kişi.

Cihadın izzətini, ləzzətini ərlər bilər
Dava pul üstədisə, o quruşa dəyməz kişi.

Fani dünyanı qəbir, cismini də cənazə say
Kim belə saysa kəfəndən savayı geyməz, kişi.

Ey qul, qüvvətliyə ancaq əyil, Allahdı Qəvi
Kişidirsə, özü tək gücsüzə baş əyməz kişi.

Əshab Hz.Peyğəmbərin (salləllahu əleyhi və səlləm) yar və 
yardımçıları, yəni qoruyucuları və sevdikləridir. Allahın 
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razı olduğu , Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) sevdiyi 
kimsələrə dil uzatmaq sağlam düşüncədən xəbər vermir. 
Söyən özünü söymüş olur. Müsəlmanlar ildən-ilə, gündən-
günə artıb çoxalsalar da, bu bir həqiqətdir ki, onlardan 
heç biri səhabə olmayacaq, barələrində ayə enməyəcəkdir. 
Hədisdə buyuruldu:

“Əshabıma söyməyin! Sizdən birinin Uhud dağı qədər 
qızıl paylaması səhabələrdən birinin iki ovuc sədəqəsinə, 
hətta, bunun yarısına yetişə bilməz.”

İBRƏT Sələmə ibn Şəbih rəvayət etmişdir: “Məkkəyə 
köçməyə qərar verdim, evimi satdım. İşi yekunlaşdırıb boş 
evin qapısında durdum və: “Ey ev əhli (mələklər, cinlər), 
sizinlə qonşuluq etdik, bizə yaxşı qonşu oldunuz. Allah 
sizə xeyirli mükafat versin. Biz indi evi satdıq, Məkkəyə da-
şınmaq üzrəyik. Allahın salamı və rəhməti sizin üzərinizə 
olsun” dedim.

Evdən bir səs mənə belə cavab verdi: “Allah sizə də xe-
yirli mükafat versin. Biz də sizdən xeyirdən başqa bir şey 
görmədik. Biz də daşınmaq üzrəyik. Çünki evi alan şəxs 
Hz.Əbu Bəkrlə Hz.Öməri söyən kimsədir.”

İnsan, ey Adəm oğlu, ya alim ya tələbədi
Qeyrilər adamlıqdan ayrı düşən təbəədi.

Kamil mürşid diləsən son nəbi ən öndə gəlir
Kamil mürid arasan, əlbəttə o, səhabədi.

Tərki-dünya əyana-əşrafa əshab deyilir
Zahirən dünya saray, zatən amma sərdabədi.

Ümmətin qaymağıdı əhli-beyt əshab ilə
Onlara dil uzadan Dindən uzaq bir cəbhədi.

Göydə əshab kimi kim mədh və məhəbbət edilir?
Göylərə qarşı gedən hər xaniman xərabədi.
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Girin tarix deyilən dünya qəbristanlığına
Oxuyun, hər səhabə orda haqq bir kitabədi.

Rəbbin, ey qul, çağırır bu qürbətdən yurda bizi
Qul nədən qəribsəmir yurdu üçün, qəribədi?

Düşünmək üçün suallar

1. Nalayiq ifadələrlə söyməyə və ya söyülməyə insan 
layiqdirmi?

2. Söyüşə söyüşlə cavab verməyi özünüzə yaraşdırırsı-
nızmı?

3. Söyməyiniz və söydükləriniz çoxdu yoxsa öyməyiniz 
və öydükləriniz?

4. Əgər söyənlərdənsinizsə, özünüzdən qüdrətliləri üzü-
nə söyürsünüz yoxsa arxasınca? Bəs özünüzdən zəifləri necə?

5. Özünüzü və yaxınlarınızı söydürənlərdənsinizmi?
6. Dilinizi söyüşlərdən təmizləmək üçün cəhddə bulu-

nursunuzmu yoxsa buna adi bir hal kimi baxırsınız?
7. Uşaqların, əks cinsin nümayəndələrinin yaxud 

möhtərəm saydığınız insanların yanında söyürsünüzmü? 
Bəs Allahın hüzurunda necə?

8. Qəzəblənərkən söyüş sizi sakitləşdirir yoxsa coşdurur?
9. Söydükləriniz içərisində sizi söyməyənlərin sizdən 

ləyaqətli olduğunu düşünürsünüzmü?
10. Fikirlərinizi söyüşsüz ifadə edə bilirsinizmi?
11. Münaqişə zamanı ilk söyən siz olursunuz yoxsa qarşı 

tərəf?
12. Yalnız qəzəblənərkən söyürsünüz yoxsa bu, bir vər-

dişə çevrilib?
13. Mömin öz Din qardaşına söyürsə, imanı dürüst ola 

bilərmi?
14. Gorunuza söyənlərin olacağı sizi düşündürürmü?
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9. QİSASÇILIQ (İNTİQAM)

“Cəza verəcək olsanız, sizə verilən cəzanın mislində 
cəza verin. Amma səbir etsəniz, bu, səbir edənlər üçün 
daha xeyirlidir” (ən-Nəhl, 126).

İnsanda borclu qalmamaq duyğusu güclüdür. Həm 
yaxşılığa yaxşılıq, həm də yamanlığa yamanlıq ilə qarşılıq 
vermək istər. Birincisi təşəkkür və ya minnətdarlıq, ikinci-
si isə qisas və ya intiqam adlanır. Mövzumuz yamanlığa 
yamanlıq, habelə yamanlığa yaxşılıq olduğundan yaxşılığa 
yaxşılıq bəhsinə qısaca toxunmaq istəyirik. Çünki bu o bi-
rinin ziddidir. Hər şey öz ziddiylə daha gözəl qavranılır.

Yaxşılığa yaxşılıqla cavab vermək ən azı ilahi bir töv-
siyədir.

“Ehsanın əvəzi ancaq ehsan deyilmi?” (ər-Rəhman, 60).

Yaxşılığa yaxşılıq iki cür olur: 1) Xaliqin ehsanına ehsan-
la cavab. Bu, şükür adlanır; 2) Məxluqun ehsanına ehsanla 
cavab. Buna isə təşəkkür deyilir.

Birinci durumla bağlı səhih olan məşhur bir hədisi xatır-
lamaq yerinə düşərdi: 

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) “Ey Allahın 
Rəsulu, Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağış-
ladığı halda nədən ibadətlə özünü bu qədər yorursan?” 
deyənlərə bu ibrətli cavabı vermişdi: “Bəs mən şükür edən 
bəndə olmayımmı?”

Şübhəsiz ki, imanlı qul Rəbbindən gördüyü yaxşılığın 
qarşılığını heç vaxt və heç nə ilə verə bilməz. Allah onu 
yoxdan var edib, varlıqlar içində cansız deyil, canlı, canlılar 
içində heyvan ya cin-şeytan deyil, insan, insanlar içində ka-
fir deyil, mömin yaradıb. Təkcə buna görə qul gecə-gündüz 
şükürdə bulunsa, yenə də qulluğun haqqını vermiş sayıl-
maz.
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İkinci durumla, yəni məxluqa təşəkkürlə bağlı isə onu 
bildirək ki, bunsuz o biri də yoxdur. Bir hədisi-qüdsidə bil-
dirildi:

Allah Təala Qiyamət Günü qullarından birinə buyu-
rar: “Filankəsə təşəkkür etdinmi?” Qul deyər: “Xeyr, ey 
Rəbbim! Mən sənə şükür etdim.”

Allah Təala ona buyurar: “Ona təşəkkür etmədiyin üçün, 
Mənə də şükür etməmisən.”

Haqq Təala Öz yaratdıqları arasında qarşılıqlı yardım-
laşmanı, sevinməni, mehribanlığı, məhəbbəti daha çox 
sevər. Bu işlər Allaha xatir görülürsə şükrü də əvəz etmiş 
olur. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) müşriklərdən 
hədiyyə qəbul etməz, möminlərdən isə qəbul edəndə qar-
şılıqda bulunardı.

İBRƏT Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) sədəqələri bəzəyər, 
ətir vurar, sonra möhtaclara göndərərdi. Səbəbini isə bu 
cür açıqlayardı: “Mən Allah Rəsulundan (salləllahu əleyhi 
və səlləm) eşitdim ki: “Sədəqə fağırın əlinə keçməzdən əvvəl 
Allahın əlinə düşər.” Allahın əlindən keçən sədəqə isə Ona 
layiq olmalıdır.”

Eyni zamanda, sədəqəni kiminlə göndərərdisə ona bu 
xəbərdarlıqda bulunardı: “Diqqətli ol! Sədəqəni alan fəqir 
necə dua edərsə, onu yadında saxla və mənə çatdır.”

Bunun hikmətini də belə izah edərdi: “Bu, o fəqirin mənə 
duası sədəqəmin qarşılığı olmasın deyə ona eyni duada bu-
luna bilməyim üçündür. Çünki ehsanımın təmənnasız, an-
caq Allah rizası üçün olmasını istəyirəm.”

Vəznini yüngül edib, daha çox qiymətdə bulun
Vəzini sadə tutub, daha çox himmətdə bulun.

Sevinmək haqqı, bu dünyada, şəksiz, hamının var
Sən sevindirməyə bax, ən azı hörmətdə bulun.
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Haqqı axtarmasa kim, şeytan üçün tapıntıdır
Haqqı bulmaq diləsən, sən halal zəhmətdə bulun.

Hər dadı batil edən gerçək Qiyamət Günü var
Bitməyən zövq diləsən, hər gün Qiyamətdə bulun.

Xalq nala-mıxa vursa, naşılardan məsafə tut
Xalq sola-sağa dursa, sən orta ümmətdə bulun.

Yerdə görkəmli xadimlər yetişən zəmanədi
Görkəmə vermə önəm, göylərə xidmətdə bulun.

Tərif, ey qul, ikidir: xalqdan və Xaliqdən olur
Rəbbindən mədh diləsən, nəfsinə töhmətdə bulun.

Qisas, yəni edilən pisliyə, vurulan ziyana eyniylə cavab 
vermək, başqa sözlə, yamanlığa yamanlıq, ilk baxışda yaxşı 
görünməyə bilər. Lakin ilk baxış çox zaman aldadıcı olur. 
Qisasa ilahi izn, hətta, əmr var. Yəni hikmətdən xali deyil. 
Hikmət isə heç vaxt pis ola bilməz.

“Qisasda sizin üçün həyat vardır, ey ağıl sahibləri. Ola 
bilsin ki, çəkinəsiniz” (əl-Bəqərə, 179). 

Qisas lüzumsuz qətllərin, qan davalarının, nəsil əda-
vətlərinin qarşısını ala biləcək bir vasitədir. Yuxarıdakı ayə 
ilə bağlı İmam Zeynəlabidinin (aleyhissalam) belə söylədiyi 
rəvayət olunur: “Kimsə başqasını öldürmək qərarına gəlsə 
və bu halda qisas tətbiq olunacağını bilsə, qətldən çəkinər. 
Bu, həm öldürmək istədiyi adamın, həm özünün, habelə 
başqalarının həyatda qalmasına səbəb olar.”

Qisas məzlumun Allah tərəfindən tanınan haqqıdır. 
Dilərsə bu haqqını zalımdan eynilə alar, dilərsə almaz. Əgər 
edilən zülmün qarşılığı eynilə alınmazsa, ağırlığından, 
yüngüllüyündən asılı olmayaraq digər üsullar, məsələn, 
qan bahası tətbiq edilərsə, bu, qisas sayılmaz.
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“Ey iman edənlər! Qətldə qisas sizə vacib qılındı. 
Hürrə hürr, köləyə kölə, qadına qadın” (əl-Bəqərə, 178).

“Kim sizə təcavüz etdisə, siz də etdiyi təcavüzün 
mislində ona təcavüz edin. Allaha qarşı gəlməkdən 
çəkinin. Bilin ki, Allah təqvalılarladır” (əl-Bəqərə, 194).

Mövzumuz qisas deyil, qisasçılıqdır. Əgər qisasda həyat, 
sağlıq vardırsa, qisasçılıqda ölüm, xəstəlik mövcuddur. Bu 
mərəzə tutulanlar özlərinə qarşı başqalarının münasibətini 
xəstə təxəyüllərinin süzgəcindən keçirərək qiymətləndirir 
və xoşlarına gəlməyəndə haqlı ya haqsız olduqlarının 
fərqinə varmadan intiqam almaq, əvəz çıxmaq, borclu 
qalmamaq arzusuyla alışıb yanırlar. Belələri sərvət və ya 
səlahiyyət əldə etdikdə cəmiyyət üçün təhlükəli olurlar.

Zəifləri basıb keçər, güclülərin isə zəif yerini və za-
manını axtarar, fürsətini bulunca vurarlar. Onlar Dini və 
Din Sahibini az düşünər, daha çox nəfslərinin diqtəsi ilə 
hərəkət edərlər. Adil Əməvi xəlifəsi Ömər ibn Abduləziz 
həzrətlərinin belə buyurduğu rəvayət edilir:

“Qüdrətinə, qüvvətinə, varlığına güvənərək başqa-
larını əzməyə qalxdığın zaman dərhal Allahın qüvvət 
və qüdrətini xatırla. Öz gücünün Onun gücünə qarşı nə 
dərəcədə olduğunu düşün.”

HƏDİS Əbu Məsud əl-Bədri (radiyallahu ənh) rəvayət 
etmişdir: “Bir köləmi qamçı ilə döyürdüm. Bu zaman ar-
xamdan: “Biləsən ki, ey Əbu Məsud!” deyən bir səs eşit-
dim. Qəzəbimdən səsin sahibini ayırd edə bilməmişdim. 
Mənə yaxınlaşınca, baxdım ki, Rəsulullahdı (salləllahu əleyhi 
və səlləm). “Biləsən ki, ey Əbu Məsud! Biləsən ki, ey Əbu 
Məsud” deyirdi.

Əlimdəki qamçını atdım. “Ey Əbu Məsud! Allahın sənə 
qarşı gücü sənin bu köləyə qarşı gücündən daha böyük-
dür” buyurdu.

Daha bundan sonra heç bir köləni əsla vurmadım.”
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* * *
İbn Ömər (radiyallahu ənh) cəzalandırdığı bir köləsini 

çağırır. Bu zaman onun kürəyində bir iz görür və ondan: 
“Canını acıtdınmı?” deyə soruşur. Kölə: “Xeyr” deyə cavab 
verir.

İbn Ömər: “Sən bundan belə hürrsən” deyir. Sonra 
yerdən bir çöp götürərək əlavə edir: “Səni köləlikdən azad 
etməyimdə bu çöp qədər bir savabım yoxdur. Çünki, mən, 
Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm): “Kim, işləmədiyi bir 
suçdan dolayı köləsini döyərsə, şübhəsiz ki, bunun kəffarəsi 
(cəriməsi) onu azad etməkdir” buyurduğunu eşitdim.”

Dünya üç gündü, könül, əsas günün qarşıdadır
Hifz elə hisslərini, həssas günün qarşıdadır.

Səndən, ey qul, zəifə göstərmə çox öz zorunu
Səndən qüvvətli ilə təmas günün qarşıdadır.

Dünya sərvətləri bir kimsəni zəngin eləməz
Dünyaya uysan əgər, iflas günün qarşıdadır.

Rəbbini üzsən, Onun rəhmi boldu qullarına
Bir qul incitsən əgər, qisas günün qarşıdadır.

Bölünən, Adəm oğlu, dünyalardı, dünya deyil
Bölgüdə tələsməsən, miras günün qarşıdadır.

Qulu cənnətlik edən cənnətlərə imanıdır
İmanın xalis isə, xilas günün qarşıdadır.

Dilimizdə qisas və intiqam kəlmələri, demək olar, eyni 
məna yükünü daşıyır və bu da təbiidir. Şəriət qanunla-
rı ilə idarə olunmadığımızdan qisas hüquqi termin kimi 
işlənmir. Məsələn, hər hansı rəhbər onu tənqid etmiş biri-
ni işdən çıxaranda “qisas alır” deyirlər. Eyni fikri “intiqam 
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alır” şəklində də deyə bilərlər. Sözün əslinə varsaq, burda 
qisaslıq bir şey yoxdur. Çünki, öncədən qeyd etdiyimiz 
kimi qisas ziyan çəkənin ziyan vurana eyni ziyanı vurma-
sını nəzərdə tutur. İntiqam isə fərqli cəzalarda da özünü 
biruzə verə bilir.

İntiqam ikidir: 1) İlahi intiqam; 2) Bəşəri intiqam. Bi-
rincisi qüsursuz, ikincisi qüsurludur. Bəşər qüsursuz ola-
nı dərk etsəydi, öz intiqamının qüsur tərəfini dərhal tərk 
edərdi. Allahın intiqamı Onun cəlal sifətlərindən biridir. 
Uca Rəbbimizin gözəl isimləri arasında “Muntəqim” adı 
da vardır. İntiqam alan, şiddətli cəza verən mənasına gəlir.

“Allahın ayələrini inkar edənlər ki, var, həqiqətən on-
lara şiddətli əzab vardır. Allah Əzizdir, Muntəqimdir” 
(Ali-İmran, 4).

İlahi intiqam hər iki dünyaya aiddir. Axirətdəki intiqam 
cəhənnəm əzabıdır və əbədidir. Dünyadakı intiqam isə 
müvəqqətidir və islah məqsədi daşıyır.

“Və Biz onlara böyük əzabdan başqa yaxın əzabdan da 
daddırarıq. Bəlkə (günahdan) dönərlər. Rəbbinin ayələri 
zikr edildikdən sonra onlardan üz döndərən kimsədən 
daha zalim kim ola bilər? Həqiqətən, Biz günahkarlardan 
intiqam alacağıq” (əs-Səcdə, 21-22).

“O Gün sizi ən böyük cəzayla cəzalandırarıq. Biz, 
həqiqətən, Muntəqimik” (əd-Duxan, 16).

Yaxın əzabı görə-görə tövbə etməyənlər böyük əzaba la-
yiq olurlar. Belələrinə ağıllı deyilməz. Çünki üzləşdikləri 
təbii yaxud ictimai və ya fərdi fəlakətlər onlara dərs olmur. 
Halbuki yaxın əzablar böyük əzabın uzaq olduğunu deyil, 
gerçək olduğunu göstərmək üçündür.
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HƏDİS Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bir xəstəni 
ziyarət edərkən onun: “Allahım, mənə Axirətdə nə cəza 
verəcəksən, bu dünyada ver” deyə dua etdiyini eşidib bu-
yurdu: “Elə etmə. Tab gətirməzsən. “Ey Rəbbimiz! Bizə bu 
dünyada da yaxşılıqlar əta et, Axirətdə də yaxşılıqlar əta 
et. Bizi atəş əzabından qoru!” ayəsi bəs nə üçündür? Onu 
zikr et.”

İBRƏT Mahruq Əfəndi (rahmətullahi əleyhi) 100 ildən ar-
tıq yaşadı (İstanbulda, 1597-ci ildə vəfat edib). Ömrünün so-
nunda: “Ya Rəbb! Məni Cəhənnəmdə yandırma. Dünyada 
yandır. Axirətdə mərhəmət eylə” deyərək duada bulundu. 
Duası qəbul edildi və bir gecə təndirin kənarında yatarkən 
üzərinə atəş düşdü. Çox yaşlı olması səbəbiylə bunu dəf 
edə bilmədi və vücudu yandı. Ertəsi gün vəfat etdi.

Vaydı, Vallahi, Qiyamətdə bu gün toylarımız
Haqq budur ki, çıxacaq ərşə o gün vaylarımız.

Dünyanın atəşinə qarşı çayı, çeşməsi var
Yalnız Cənnətdə axır Axirətdə çaylarımız.

Çatmışıq bir yaşa ki, yaxşını pisdən ayıraq
Qanmayır gənclərimiz, qandırmayır taylarımız.

Burda dünya yayının qızmarına yox tabımız
Allah göstərməsin, orda uzana yaylarımız.

Aylar-illər boyu məhrum yaşamaq faciəmi?
Dərd odur fövtə gedə illərimiz, aylarımız.

Kimsə zənn etməsin Məhşərdə keçir zər ilə zor
Dünya əşraflarıdır Axirət rüsvaylarımız.

Tarix ibrət ilə, insan nə ilə bəs doludur?
İbrətdən məhrum olanlardır ən əzvaylarımız.
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Dinmi, dünyamı deyə şəkkə düşüb millətimiz
Bizi bədbəxt edəcək sonda götür-qoylarımız.

Birlik, ey qul, Bir olan Məbudu bilməklə olur
Yoxsa aldatmasın aləmdə bizi saylarımız.

Alah zalımlardan, haqsızlıq edənlərdən başqasını 
cəzalandırmaz. Bunlar da iki cürdür: 1) Allahın Öz qulları 
üzərindəki haqqını pozanlar; 2) Qulların Allah tərəfindən 
tanınan haqlarını pozanlar. Bu zalimlər zahirən özlərindən 
başqasının haqqına təcavüzdə bulunmuş görünsələr də, 
əslində özlərinə qarşı zülm edənlərdirlər. Çünki zülm 
cəzasız qalmır. Tövbə edilməzsə, halallıq alınmazsa tez ya 
gec, yəni bu və ya o dünyada intiqamı alınır.

“Allah insanlara əsla zülm etməz. Lakin insanlar özləri 
özlərinə zülm edərlər” (Yunus, 44).

Allahın Axirətdə intiqamı fərdlərə görədir. Hər kəslə 
ayrıca haqq-hesab çəkiləcəkdir. Lakin dünya əzabı həm 
fərdlərə, həm də toplumlara enə bilər. Bəşər tarixində ilahi 
qəzəbə uğramış qövmlər kifayət qədərdir. Onlardan bəzi-
sinin ibrətamiz qissələri Qurani-Kərimdə dönə-dönə xatır-
ladılır.

HƏDİS Bir gün səhabələr: “Ey Allahın Rəsulu! Keçmiş 
ümmətlərdən bir qisminə zəlzələ ilə əzab edildi. Torpaq al-
tında qaldılar. Bunların arasında salehlər də vardı” dedilər.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Bəli, salehlər 
də həlak oldular. Çünki Allaha üsyan edilərkən susmuş, 
asilərdən ayrılmamışdılar” buyurdu.

Başqa bir hədisdə isə “niyyətlərinə görə həşr olunacaq-
ları” bildirilmişdir. Yəni ölərkən zalımlarla bərabər olanlar 
dirilərkən zalımlarla bərabər olmaya da bilərlər. Əməllər 
niyyətə görədir.
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Din yasaqlar və əmrlərdi, ey qul, əmrə sarıl
Dünya suçlar və əcrlərdi, ey qul, əcrə sarıl.

Gecənin qədrini bilsən o, Qədr gecəsidir
Vəznə ya vəsfə deyil, qiymətə və qədrə sarıl.

Axşam Ay, gündüz Günəş – hər biri vaxt ölçüsüdür
Uysan gün təqviminə, dön, yeddinci əsrə sarıl.

Bir gün, ey qul, Bədr, bir gün də Uhud mislindədir
Tarixin dərsləri var, ibrət alsan, Bədrə sarıl.

Cənnət gül rayihəli, Cəhənnəm leş qoxuludur
Duyğu orqanlarının haqqını ver, ətrə sarıl.

Din könül ehtiyacı, dünya nəfs istəyidir
Son ver istəklərə, sonsuz bulunan ömrə sarıl.

Müvəqqəti dünya həyatı əbədi Axirət həyatına hazır-
laşmaq üçün verilən ilahi möhlətdir. Rəbbimiz bu möhlət 
bitənə qədər bəzən camal, bəzən də cəlal sifətləri ilə təcəlli 
edərək qullarını tərbiyə edər. Allahın Muntəqim, yəni inti-
qam alan olması ədalətindən doğduğu kimi, mərhəmətini 
də aradan qaldırmaz. Zatən möhlətin özü rəhmətdir.

“Allah insanları zülmlərinə görə dərhal cəzalandırsaydı, 
bir canlını da sağ qoymazdı. Lakin Allah məlum bir vaxta 
qədər onlara möhlət verər” (ən-Nəhl, 61).

Adəm oğlu yer üzündə baş vermiş və verməkdə olan 
faciələrə ibrət gözü ilə baxmalı, özünün üzləşdiyi fəlakətlərə 
isə sevinməsə də, qəzəb də etməməlidir. Çünki onun xeyri 
üçündür. Allah zülm etməz, ədalət edər. Ədalətə qızmaq 
ağılsızlıqdır. Şüurlu məxluq olan insan başına gələcək 
hadisələrdən qorunmaq istəyirsə, özü zülm etməməli, fay-
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dalanmaq istəyirsə ilahi ədalətdən ilahi mərhəmətə, Allahdan 
Allaha, yəni Allahın intiqamından onun ikramına sığınma-
lı, başqalarına ziyan yox, Allah üçün fayda verməlidir.

İBRƏT Rəvayət edirlər ki, bir adam həmişə Allaha: “Ya 
Rəbbi! Mənə qarşı ədalətinlə rəftar et” deyə duada bulu-
narmış. Tale elə gətirir ki, bir gün adam bir suçdan dola-
yı payaya keçirilməklə cəzalandırılır və cəzanın icrası-
na başlanılarkən Allaha üz tutub: “Ya Rəbbi! Mən daima 
Səndən mənimlə ədalətinlə rəftar etməyini diləyib yalva-
rırdım. İndi başıma gələn bu hal nədir?” deyincə gizli bir 
xitab qəlbinə təcəlli edir:

“Elədir, qulum! Duanı qəbul etdim. Sən vaxtıyla dəyə-
nəyin ucuna iynə taxar, Mənim yaratdığım milçəyi də ona 
keçirər, onun çırpınaraq vızıldamasından zövq alardın. Bu 
gün onun qisası tətbiq edilir.”

Qulu qızdırmasın qoy intizamı Rəbbimizin
Çünki yoxdur qızana iltizamı Rəbbimizin.

Yalnız yardımçısı Allah olanın yanında ol
Məzluma, məhruma var ehtiramı Rəbbimizin.

Zülmə adət edənin varmı səbri ədalətə
Çünki dəhşətli olur intiqamı Rəbbimizin.

Rizqə narazı düşən Rəzzaqa da razı deyil
Qula asanmı gəlir ittihamı Rəbbimizin?

Qədərə qarşı gələndir qəzəbə rast gəlinən
Qədərə sarı gedəndir adamı Rəbbimizin.

Qula vacib qılınan Muhəmmədə salamıdır
Vacibə uymayana yox salamı Rəbbimizin.
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Allah intiqam alandır, intiqamçı deyil, qisas tətbiq edən-
dir, qisasçı deyil. Yəni intiqam almaya da bilər, məzlum 
qulunu Özü razı salıb qisas tətbiq etməyə də bilər. Çünki 
elə bir mərhəmətin sahibidir ki, Rəsulu (salləllahu əleyhi və 
səlləm) bununla bağlı buyurdu: 

“Allah kimə mükafat vəd eləsə, vədinə sadiqdir, mütləq 
mükafatlandıracaqdır. Kimə cəza vəd etsə vədində sərbəst-
dir. (Dilərsə cəzalndırar, dilərsə əfv edər).”

“Əgər mömin Allahın yanındakı əzabı bilsəydi, kimsə 
cənnəti ağlından keçirməzdi. Əgər kafir də Allahın yanın-
dakı mərhəməti bilsəydi, heç bir kimsə cənnətdən ümidsiz 
olmazdı.”

İBRƏT Abdulkərim Kuşeyri həzrətləri rəvayət etmişdir: 
“Ustadım Əbu Əli Dəkkakı vəfatından sonra röyamda gör-
düm. Ondan: “Allah səninlə necə rəftar etdi?” deyə soruş-
dum. Ustadım: “Burada (Allah qatında) məğfirətin böyük bir 
dəyəri yoxdur (hər mömini əfv edir). Dəyəri ən düşük olan 
filankəs buraya gəldi, ona bu, bu nemətlər verildi” buyurdu.

Röyamda ustadımın bəhs etdiyi kimsənin haqsız yerə 
adam öldürən biri olduğu qəlbimə gəldi.”

Rəbbim Allahdı, bütün məxluqat o Rəbbə sığar
Elə Məbuddu ki, O, qəlibə yox, qəlbə sığar.

Onu səmtlərdə deyil, ey könül, həmdlərdə ara
Şərqdə O, Qərbdə Odur, nə Şərqə, nə Qərbə sığar.

Hanı fateh və cahangirləri yer kürəsinin
Ərz ona dar gələnlər ən darısqal qəbrə sığar.

Haqqa kim qarşıdı xar, kim doğrudu Yar olacaq
Hərb və sülh Rəbbidir O, nə sülhə, nə hərbə sığar.

Ayrılıq dərdi bu dünyaya sığan əsla deyil
Ey könül, səbrə sarıl, bu dərd ancaq səbrə sığar.
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Bəşəri intiqam, şübhəsiz ki, ilahi intiqamla müqayisəyə 
gəlməz. Amma, Allah Adəmi Öz surətində yaratdığından, 
Adəm oğlunda sevgi, mərhəmət kimi camal sifətlərlə yana-
şı qəzəb, intiqam kimi cəlal sifətlər də təcəlli etmişdir. 

Biri bəyənilən, digəri bəyənilməyən olmaqla bəşəri 
intiqam da ikidir: 1) Allah üçün; 2) Nəfs üçün. Allahda 
bəyənilməyən bir şey əsla olmadığından Rəhmani, yəni 
Allah üçün intiqam, hədləri aşmadıqca, Quran və sünnəyə 
uyduqca gözəldir, gerçəkdir və intiqamçıya savabdan baş-
qa bir şey qazandırmaz. Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) rəvayət 
etmişdir:

“Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) öz nəfsi üçün in-
tiqam almazdı. Əgər Allahın yasaqladığı bir şey edilirsə, 
Allah üçün ondan intiqam alırdı.”

Başqa bir rəvayətdə: “Allahın haram qıldığı bir şeyi 
işləyən kimsədən qətiyyətlə intiqam alırdı.”

İBRƏT Bədir savaşından sonra Mədinə yəhudilərinin 
tanınmışlarından olan Kəab ibn Əşrəf, Əsma binti Mərvan, 
Əbu Afək kimi şairlər İslama dil uzatdıqlarına görə qətl 
edildilər. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Kəab ibn 
Əşrəfin öldürülmə səbəbini soruşmağa gələn yəhudilərə 
bu cavabı verdi:

“O, suçsuz deyildi. Bizi həcv etdi. İslam və müsəlmanlar 
əleyhinə şeirlər söylədi. Aranızdan hər kim eyni əməli 
işləyərsə, onun da başı kəsiləcəkdir. Bunu belə bilin və bir 
daha İslam əleyhinə danışmayın.”

* * *
Hz Ənəs (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Bir yəhudi, 

ənsardan olan bir qız uşağını üzərindəki gümüşlərə 
görə daşla vurub öldürmüşdü. Qız uşağı can verərkən 
Rəsulullaha (salləllahu əleyhi və səlləm) gətirildi. O da: “Səni 
filanmı öldürdü?” deyə soruşdu. Qız başıyla “xeyr” işarəti 
verdi. Sonra ikinci adı çəkdi. Qız yenə başıyla “xeyr” işarəti 
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verdi. Sonra üçüncünü soruşdu. Qız başıyla işarət edərək 
təsdiqlədi.

Buna görə Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) o yəhu-
dini qisasla iki daş arasında öldürtdü.

* * *
Ureynə və ya Ukl qəbiləsindən bir camaat Mədinəyə 

gəldi. Mədə ağrısına və ya istisqa (qarında su toplanması) 
xəstəliyinə tutulduqlarından Mədinədə qalmaq istəmədilər. 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) onlara Beytulmala aid 
dəvələrin olduğu yerə gedib idrarlarından və südlərindən 
içməyi məsləhət gördü.

Adamlar buyurulanı etdilər. Səhhətləri yaxşılaşar-yaxşı-
laşmaz çobanları öldürərək dəvələri apardılar. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) arxalarınca dəstə göndərdi və ha-
mısı yaxalandılar. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
qisas olaraq əllərini, ayaqlarını kəsdirdi, gözlərini də oydu-
raraq ölüncəyə qədər Günəş altına atdırdı.

Rəhmanın əcri rəhm, intiqamı ədalətdir
Adil olmazsa cəza, o qisas yox, ədavətdir.

Öndə bir öc günü var, öngörənin xoş halına
Küsməyib küsdürməmək o görməyə əlamətdir.

Dünya qaynar qazandı, qaynar olan hər şeydən qaç
Sanma dünya hərəkət, Din, amma ki, ətalətdir.

O nəfs nigaran ki, şeytan ondan arxayındı
Əmin o nəfsdi ki, mələklərə əmanətdir.

Sultan harda oturur, dirçəliş də orda olur
Könlünü mərkəz elə, qalan yerin əyalətdir.

Haqqa qulluq kimi azadlığı sən heç arama
Xalqa, ey qul, ağalıq, ah, nə böyük əsarətdi.
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İntiqam Qurana və Sünnəyə uymazsa, Allah üçün olsa 
belə, məqbul sayılmaz. Xeyrindən ziyanı çox olar. Gerçək 
möminlər Allahın qulları və əsgərləridirlər. Şübhəsiz ki, qul 
ağanın, əsgər komandanın əmrlərini olduğu kimi yerinə 
yetirərsə nəticəyə görə sorğu-sual olunmaz. Fəqət bunu öz 
bildiyi şəkildə edərsə, məsuldur.

İBRƏT Hicrətin ikinci ilinin Rəcəb ayında Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bibisi oğlu Abdullah ibn Cəhşi 
(radiyallahu ənh) on iki nəfərlik dəstənin başında bir səfərə 
göndərdi və bir məktub da verərək iki günlük yolçuluq-
dan sonra açmasını və orada yazılanlara əsasən hərəkət 
etməsini tapşırdı.

Abdullah ibn Cəhş iki gündən sonra məktubu açıb oxudu. 
Ona Məkkə və Taif arasındakı Bətni-Nəhləyə qədər get mək, 
orada Məkkə karvanlarını pusaraq Qureyşin hərə kətləri 
barədə peyğəmbərə məlumat vermək əmr olunurdu.

Nəhləyə çatdıqda Qureyşin Şamdan qayıdan və dörd 
nəfərlə mühafizə edilən bir karvanına rast gəldilər. Hücum 
etməyə qərar verərək karvanın başçısı Əmr ibn Hadrəmini 
qətl, iki mühafizəçini əsir, malları isə müsadirə edərək 
Mədinəyə qayıtdılar.

Artıq ilk qan tökülmüş və üstəlik bu hadisə haram sayı-
lan Rəcəb ayında baş vermişdi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) olaydan xəbər tutunca çox üzüldü. Abdullah ibn 
Cəhşə: “Mən sənə belə bir şeyi müsaidə etdimmi?” buyura-
raq onu qınadı və gətirdiyi qəniməti də qəbul etmədi.

Məhz bu hadisə, yəni Əmr ibn Hadrəminin haram ayda 
qətli Bədr savaşını qaçılmaz etdi. Çünki dini və iqtisadi 
səbəblərlə yanaşı ortaya bir qan davası da çıxmışdı. İnti-
qam duyğusu isə, adətən, rəqibi daha döyüşkən, amansız 
və barışmaz edir. Müşrik ordusundakı Əbu Cəhl kimi qatı 
müharibə tərəfdarları “İntiqam, intiqam” qışqıraraq Qu-
reyşin sülhə meyilli olanlarının da tərəddüdünə son qoy-
dular.
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HAŞİYƏ Bətni-Nəhlə olayından bir müddət sonra “əl-
Bəqərə” surəsinin 217-ci ayəsi nazil oldu və baş verənlərə 
aydınlıq gətirildi:

“(Ya Rəsulum!) Səndən haram ayda döyüş haqqında 
soruşanlara söylə: “O ayda döyüşmək böyük günahdır. 
Lakin Allah yolunu qapamaq, onu inkar etmək, Məscidül
Hərama girməyə mane olmaq və oradakıları kənara çıxar-
maq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə salmaq isə 
(həmin ayda) vuruşmaqdan daha betərdir” (əl-Bəqərə, 217).

Bu ayənin nüzulundan sonra Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) Abdullah ibn Cəhşin gətirdiyi qəniməti qəbul etdi.

Ey qul, haqq fərmana uy, əmr səndən irəlidir
Haqq olan vədə sarıl, ümid zəndən irəlidir.

Qıy uzun arzulara, qıyma qısa ömrə qəti
Nəfsi at, Rəbbini tut, Dost düşməndən irəlidir.

Düşmə dünya dalına, sonra düşər-düşməzi var
Dünya yurddursa, Behişt min vətəndən irəlidir.

Dünya yer kürəsinin surəti, Din mənasıdır
Qəlb qəlibdən yuxarı, can bədəndən irəlidir.

Həyat həcc yolçuluğu, hər könül haqqın hərəmi
Daim ihramda bulun, o, kəfəndən irəlidir.

Allah üçün intiqam hər nə qədər bəyənilən olsa da, bu 
hiss ifrata varmamalıdır. Çünki hər şey qərəlində gözəldir. 
İntiqam isə elə bir təhlükəli duyğudur ki, bilərəkdən ya 
bilməyərəkdən hədlər aşılanda qəlblər bərkiyir, aman-
sızlaşır, sevgi, rəhm, ədalət kimi dəyərlərə biganələşir və 
nəticədə zahirən Allah üçün olan bir iş əslində nəfsani bir 
işdən fərqlənmir.
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Bədr savaşında əsir alınan 70 müşrikin taleyi ilə bağlı 
Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) öz əshabına belə bu-
yurduğu rəvayət edilir:

“Səd ibn Əbi Vəqqasa qardaşı Ümeyrin şəhid olduğu-
nu xəbər verməyin! Yoxsa o, əlinizdəki əsirlərin hamısını 
öldürər!”

Əshabın səbrini ən çox sınağa çəkən hadisələrin Uhud 
döyüşündə baş verdiyini söyləsək, güman ki, çox yanılma-
rıq. Bu döyüş Bədr savaşından fərqli olaraq müşriklərin 
zahiri qələbəsi ilə nəticələnmiş, 70 səhabə şəhid edilərək 
müdhiş işgəncələrə məruz qalmışdı. Savaşdan sonrakı 
tükürpədici mənzərə, hətta, ən kamil insanın belə dözümü-
nün fövqündə idi. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
şəhidləri bir-bir dolaşarkən sevgili əmisi, “Sağ əlim” ad-
landırdığı Hz.Həmzənin (radiyallahu ənh) cəsədinin ya-
rılıb ciyərinin çıxarıldığını, burnunun və qulaqlarının 
kəsildiyini görəndə çox üzüldü və: “Əgər müşriklərlə dö-
yüşüb, bir daha zəfər çalsaq, onlardan otuz nəfərə eynilə 
qarşılıq veriləcək” buyurdu.

Lakin “Cəza verəcək olsanız, sizə verilən cəzanın 
mislində cəza verin. Amma səbir etsəniz, bu, səbir 
edənlər üçün daha xeyirlidir” (ən-Nəhl, 126) ayəsi nazil 
oldu və Rəsulullah “Səbir edərəm, səbir edərəm” söyləyərək 
bir kimsədən intiqam almadı. Məkkənin fəthində 
Hz.Həmzənin qatili Vəhşini bağışlayaraq ondan yalnız bir 
müddət üz-üzə gəlməməsini istədi.

Sünnəyə varsa uyan, mübahisə eyləməsin
Quranı varsa duyan, mülahizə eyləməsin.

Nifrətin, intiqamın nəfsə görə növləri var
Möminlər heç birinə müsaidə eyləməsin.

İndi dövran dəyişib, xırda cihad əsri deyil
Nəfsindən qeyrisiylə müharibə eyləməsin.
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Günahsız günahsızı əsla ittiham eləməz
Müqəssir müqəssiri mühakimə eyləməsin.

Haqq sözün, haqq söhbətin öz məkanı, məclisi var
Yoxdusa əhli zikr, müzakirə eyləməsin.

Cənnətə Din götürür, dünya ancaq maneədir
Din və dünyasını qul mübadilə eyləməsin.

Allaha, Axirətə iman edən, ümid edən
Qədərin işlərinə müdaxilə eyləməsin.

Təqva Cənnət nurudu, nifaq cəhənnəm alovu
Müttəqi münafiqi müdafiə eyləməsin.

Qəlbin öz mərəzləri, müayinə yolları var
Mürşiddən qeyrisi qoy müalicə eyləməsin.

Allah üçün intiqam nəfs üçün intiqamdan, əsas etibarilə, 
niyyətə görə fərqlənsə də, yəni biri savaba, digəri günaha 
yol açsa da başqa fərqlər də mövcuddur. Bunlardan biri bu-
dur ki, Allaha xatir intiqam alanlar öz düşmənlərini Allaha 
xatir də asanlıqla bağışlaya bildikləri halda, bu iş nəfsə görə 
intiqam alanlara çox zor gəlir. Çünki birincilərin intiqamı 
da, əfvi də eyni mənbədən, yəni Allahdan qaynaqlanır. 
Onun isə rəhməti qəzəbindən həmişə çoxdur və öndədir.

“O, Özünə rəhmli olmağı yazmışdır!” (əl-Ənam, 12).
“Rəhmətim hər şeyi əhatə etmişdir” (əl-Əraf, 156).

Allahın Kitabında ilahi rəhmə dair bu kimi ayələri ilahi  
qəzəb haqqında müşahidə etmirik. Təbii ki, bu sifətlər 
mö min qullara da təcəlli edir. Yəni onlar da Allahın gözəl 
isim lərindən bəşəri ölçüdə öz nəsiblərini alırlar. Eyni şeyi 
nəfsani intiqamın daşıyıcıları barəsində demək olmur. Çün-
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ki onların qəzəbi şeytanidir. Şeytan isə özünün qəlblərdə 
qaladığı atəşə su səpməz.

Məsələn, Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) Əbu Süf-
yanın zövcəsi Hindin pisliklərini üzünə vurmadan beyətini 
dərhal qəbul etmişdi. Halbuki Hz.Həmzənin (radiyallahu 
ənh) qətlinə bais olan, ciyərini çıxartdırıb çeynəyən bu qa-
dın idi. O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) Əbu Cəhlin oğlu 
İkriməni əfv etmiş, qucaqlayaraq ona ikramda bulunmuş-
du. Halbuki onun öz atası ilə birgə illər boyu Peyğəmbərə 
və müsəlmanlara etmədiyi pislik qalmamışdı. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) hətta, atasına görə onu incidən 
davranış və sözlərdən əshabını çəkindirərək “Ölülərə görə 
diriləri incitməyin” buyurmuşdu.

HAŞİYƏ Aradan illər ötəcək, Hz.Ömərin (radiyallahu 
ənh) xilafəti dönəmində 240 minlik Bizans ordusu ilə 45 
minlik İslam ordusu arasında Yermuk savaşı baş verəcəkdi. 
Sabit ibn Bünani (radiyallahu ənh) rəvayət edir: “İkrimə ibn 
Cəhl filan gün (Yermuk savaşı günü) atdan düşüb piya-
da döyüşməyə başladı. Bunu görən ordu komandanı Xa-
lid ibn Vəlid: “İkrimə, nə olur, belə etmə! Sənin ölümün 
müsəlmanlar üçün ağır bir itki olar!” dedi.

İkrimə: “Xalid, yolumdan çəkil! Sən məndən əvvəl Allah 
Rəsuluna inanmısan. İslama xidmətin çoxdur. Halbuki 
mən və atam Nəbilər Nəbisinin ən qatı düşmənləri idik” 
deyərək getdi və şəhid oluncaya qədər piyada vuruşdu. Allah 
razı olsun.

Hər sözün qiyməti var, anlamadan deyənə vay
Hər duzun qisməti var, anlamadan yeyənə vay.

Əyri var ki, ha vuruş, ha əlləş, doğrulan deyil
Hər düzün zəhməti var, anlamadan əyənə vay.

Çox zaman yamanlığın ən yekəsi dillə olur
Hər zülmün zülməti var, anlamadan söyənə vay.
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Sap var həcc köynəyi, sap var ki, kəfənlikdi, kişi
Hər bezin hikməti var, anlamadan geyənə vay.

Tərif aləmlərə yox, aləmlərin Rəbbinədir
Hər nəfsin töhməti var, anlamadan öyənə vay.

Ey qul, bəylik, ağalıq iddiası nəfsə aid
Hər qulun rəhməti var, anlamadan döyənə vay.

Ərşür-Rəhmandı könül, Ərşi ara, Rəhmanı bul
Hər qəlbin hörməti var, anlamadan dəyənə vay.

Nəfsi üçün intiqam almayıb, Rəbbi üçün bağışlamaq 
peyğəmbərlər əxlaqındandır. Hz.Yusif (əleyhissalam) Misir 
hökmdarının vəziri, ən yaxını olaraq əlində hər bir ixtiyar 
bulunduğu halda, o, vaxtilə onu quyuya salıb ardınca kölə 
kimi satan qardaşlarına: “Bu gün sizə qınaq yoxdur. Allah 
sizi bağışlasın! O, ərhəmərrahimindir (rəhm edənlərin 
ən rəhmlisidir)” (Yusuf, 92) söyləyərək onları qınamadan 
əfv etdi. Min illər sonra Axır zaman nəbisi (salləllahu əleyhi 
və səlləm) vaxtilə hər cür zülmə məruz qaldığı, qovuldu-
ğu Məkkəyə bir fateh kimi girməsinə rəğmən Hz.Yusufun 
(əleyhissalam) söylədiklərini buyuraraq bütün Qureyşə 
aman verdi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ona beyət deyil, 
ədavət edənləri bağışlayarkən onların xeyirini özlərindən 
çox istəyir, yəni dünyalarından çox axirətlərini düşünür-
dü. Zatən Allah üçün intiqam almamanın, əfv etmənin 
əsas hikməti məhz budur. Umulur ki, aman verilən kimsə 
səhvini anlayacaq və bu amandan Axirəti üçün istifadə 
edəcəkdir. İnsanın bağışlaması ilə Allahın bağışlaması eyni 
deyil. Düşmənindən əfv görən biri dünyada beş-on gün ar-
tıq yaşamaq fürsəti qazanıb Axirətdə Cəhənnəmdə yana-
caqsa, o əfvin mənası qalmır. Fəqət Allahdan əfv görən biri 
Allahın lütfü ilə əbədi atəşdən qurtula bilir.
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İBRƏT Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) Abdullah 
ibn Cəhşin (radiyallahu ənh) Nəhlədə əsir edib gətirdiyi iki 
müşriklə görüşüb onların müsəlman olması üçün xeyli 
söhbət aparır. Bəzi səhabələr bu səylərin nəticəsiz olacağını 
söyləyib əsirləri öldürməyi təklif edirlər. Lakin çox keçmir 
ki, əsirlərdən Hakəm ibn Keysan şəhadət kəlməsini dilə 
gətirərək müsəlman olur.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu duruma çox 
sevinərək əshabına buyurur: “Əgər bir az əvvəl sizə qulaq 
asıb onu öldürmüş olsaydım, cəhənnəmə gedəcəkdi.”

HAŞİYƏ Hakəm ibn Keysan (radiyallahu ənh) İslamı 
qəbul etdikdən sonra saleh bir mömin kimi yaşamış və Biri-
Maunə hadisəsində müşriklər tərəfindən şəhid edilmişdi.

Müşrikə dahi və ya möminə divanə demə
Nur əhli başqadı, od əhlinə pərvanə demə.

Həyat bir axtarışdı, haqq arasan, İslama uy
Dünya öz işindi, amma Dinə əfsanə demə.

Dünya bir qəm evidir, “Son qəmin olsun” deyirəm
Meyə qəmlər dağıdan, dünyaya meyxanə demə.

Nəfsini abad edib əvvəlinə, ey sevinən
Könlünü bərbad edib, axıra viranə demə.

Dini tərk eyləyənə hər nə desən yerindədi
Tərki-dünya olana sən, hətta, biganə demə.

Ey qul, cənnətdə deyərsən “bizim əyyamdı bu gün”
Dünya qulluq yeridir, “Bizimdir zəmanə” demə.

Pisliyə qarşı daha çox pislik zülm, yaxşılığa qarşı daha 
çox yaxşılıq ədəbdir. Sənə ziyanı keçməyən birinə zərər və 
ya sənə xeyiri dəyməyən birinə xeyir vermək də o cürdür.
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HƏDİS Səhabələrdən biri: “Ya Rəsulallah! Rastlaşdığım 
zaman məni qonaq edib ikramda bulunmayan bir kimsə, 
mənə rast gəldiyi zaman mən də ona qarşı eynilə davrana 
bilərəmmi?” deyə soruşdu.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Xeyr! Sən ona ik-
ramda bulun” buyurdu.

Bir insana edilən yaxşılıq və ya yamanlığın ən böyüyü 
onun dünyasına deyil, Din və axirətinə yönələndir. Əgər 
bir kimsə bunu belə anlamırsa, yəni başqasının yaxşılığın-
dan yalnız dünyası üçün faydalanırsa, itkisi qazancından 
çoxdur. Lakin yaxşılıq edən, məsələn, zalimi cəzalandıra 
biləcəyi halda bağışlayan tərəf qarşı tərəfin davranışına uy-
mamalı, öz niyyətini Allah üçün etməlidir. Bu zaman ba-
ğışlayan bağışlananın itirdiyi qədər qazanmış olur. Bunu 
isə həqiqi elm və ədəb əhli anlar.

İBRƏT Rəvayət edirlər ki, məşhur Azərbaycan ali-
mi Xacə Nəsirəddin Tusi (rahmətullahi əleyhi) “Əhli-beyt” 
haqqında bir kitab yazır və Bağdada gələrək onu xəlifəyə 
təqdim edir. Xəlifə bu zaman öz vəziri ibn Hacib ilə çay 
gəzintisinə çıxıbmış. Kitabı baxmaq üçün ona verir. Vəzir 
kitabı bəyənməyib Dəclə çayına atır və Tusidən haralı oldu-
ğunu soruşur. Tusdan gəldiyini eşidəndə istehza ilə deyir: 
“Tusun öküzlərindənsən ya eşşəklərindən?”

Tusi: “Tusun öküzlərindən” deyə cavab verəndə vəzir: 
“Bəs buynuzların haradadır?” deyə soruşur.

Tusi: “Tusda qoymuşam, gedib gətirərəm” deyir.
Aradan illər ötür. Monqol ordusu Bağdadı işğal, xəlifəni 

isə edam edir. Nəsirəddin Tusi Monqol hökmdarı Hula-
ku xanın istəyi ilə onun yaxın çevrəsində yer alır. İbn Ha-
cib bunu bilib gizlənir. Lakin onu tapıb Tusinin yanına 
gətirirlər. Tusi vəzirə deyir: “Buynuzumu gətirmişəm.”

Xacənin yaxın adamları İbn Hacibə kitabın aqibətini ya-
şatmağı, yəni onu Dəclə çayına atmağı məsləhət görürlər. 
Lakin Tusi razı olmur və ibn Hacibə ehtiram göstərib onu 
əzizləyir.
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Vaxtilə Xacə Nəsirəddin Tusini sevməyən, hər məclisdə 
onu aşağılamağa çalışan şəxslərdən biri də tanınmış ast-
ronom və filosof Hacib Nəhv idi. O da Bağdadın işğalın-
dan sonra Nəsirəddin Tusinin intiqamından qorxaraq qa-
çıb gizlənir. Paytaxtda vəziyyət sabitləşəndən sonra Tusi 
Hacib Nəhvin yerini müəyyənləşdirir, özü onun yanına 
gedərək səmimi iltifatlarda bulunur, müsəlmanların rifahı 
üçün birgə fəaliyyətə çağırır, böyük hörmətlə onu Hulaku 
xana təqdim edir.

Olmasa Rəbbimizə vəslə qədər xidmətimiz
Əbədi ayrılıqdır haqq və halal qismətimiz?

Təkcə zəhmətlə, könül, qovuşmaz öz Rəbbinə qul
Nəfsi şeytandan ayır, zay olmasın zəhmətimiz.

Kamil əxlaq deyilən, Muhəmmədin əxlaqıdır
Ona uyduqca kamal üzrə olur ümmətimiz.

Hər könül bir kainat, nəzərgahi-ilahidir
O nəzər olmasa, yox zərrə qədər qiymətimiz.

Elə oddur ki, qəzəb, qəlbə ondan düşməz işıq
Atəş artdıqca azalmaz ki, artar zülmətimiz.

Qula təqva zirehi, tövbə tülü qalxan olur
Yoxsa getmişdi tamam əldən abır-ismətimiz.

Alaha xatir olan hər şey nə qədər gözəl buluna bilirsə, 
Allaha xatir olmayan hər şey də bir o qədər çirkin hal ala 
bilir. Bu durum Allah üçün intiqamla nəfs üçün intiqamın 
müqayisəsində daha qabarıq görünür. Bunun nümunələri 
Hz.Peyğəmbərin (salləllahu əleyhi və səlləm) sağlığında şirk 
ordusu ilə iman ordusu arasında baş verən müharibələrdə 
kifayət qədərdir. Onlardan bir neçəsini misal göstərək:
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İBRƏT Bədr savaşı ərəfəsində şirk ordusunun başçısı 
Əbu Cəhl İslam ordusuyla döyüşü gerçəkləşdirmək və qı-
zışdırmaq üçün, qardaşı müsəlmanlar tərəfindən Nəhlədə 
öldürülmüş Amir ibn Hadramini təhrik edir, o da yaxası-
nı yırtıb başına-gözünə vurmağa başlayır və “Vay yazıq 
qardaşımın halına” deyə-deyə, hətta, qohum-əqrəbaları ilə 
savaşa tərəddüd edən bəzi müşriklərdə də intiqam hissi-
ni coşdurur. Halbuki Məkkənin fəthi zamanı Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) İslam ordusunun bayraqdarların-
dan biri olan Səd ibn Ubadəni (radiyallahu ənh) komandan-
lıqdan çıxarıb yerinə onun oğlu Qeys ibn Sədi (radiyallahu 
ənh) təyin edir. Çünki Səd ibn Ubadə fəthdən əvvəl: “Bu 
gün qisas günüdür! Bu gün müqəddəs Hərəmdə savaş ha-
lal olacaq və Qureyş zəlil düşəcəkdir” söyləyərək sülhü de-
yil, müharibəni təbliğ etmişdi.

Rəci hadisəsində əsir götürülən Hubeyb ibn Ədiyy 
həzrətlərini (radiyallahu ənh) Qureyş dar ağacından asır və 
Bədir savaşında öldürülmüş müşriklərin uşaqlarının əlinə 
mizraq verərək intiqam adıyla onun mübarək bədənini 
dəlik-deşik etdirirlər. Halbuki Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
və səlləm) Bədrdə əsir edilən müşrikləri öldürməmiş, hətta 
savadlılarından fidyə də almayıb əvəzində müsəlman 
uşaqlarına yazıb-oxumaq öyrətməyi şərt qoşmuşdu.

Bədr məğlubiyyətindən sonra Əbu Süfyan Əbu Cəhlin 
yerinə başçı seçilir və Bədrdə öldürülən qohumlarının inti-
qamını alana qədər yuyunmayacağına və xanımı ilə yaxın-
lıq etməyəcəyinə and içir. Arvadı Hind isə ərindən də irəli 
gedərək atasını cəhənnəmə yuvarlamış Hz.Həmzənin (ra-
diyalahu ənh) ciyərini çıxartdırıb yeyəcəyini əhd edir. Uhud 
savaşında Hind əhdini gerçəkləşdirir, üstəlik Hz.Həmzənin 
qulaqlarını, burnunu ipə keçirib boynuna taxır. Halbu-
ki Məkkənin fəthindən sonra Hz.Peyğəmbərin (salləllahu 
əleyhi və səlləm) xanımı Hz.Meymunə (radiyallahu ənhə): “Ya 
Rəsulallah! Əgər Allah sənə Məkkənin fəthini nəsib etsə, 
Beytul-Məqdisdə (Qüdsdə) namaz qılmağı nəzir demişəm” 
söyləyərək getməyə izn istəyir. Rəsulullah (salləllahu əleyhi 
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və səlləm): “Sən buna güc yetirə bilməzsən. Beytul-Məqdisin 
şamları üçün yağ göndər. Oraya getmiş kimi olarsan” 
buyurur. Hz.Meymunə də bu məqsədlə hər il Qüdsə pul 
göndərərdi.

Nəfs üçün intiqamdan möminləri ən çox çəkindirən Allah 
Təala Özüdür. İfk hadisəsində Hz.Aişəyə (radiyallahu-ənhə) 
atılan iftiranı yayanlardan biri də öz qohumu Mistah idi. 
İmkansız olduğundan Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu ənh) ona 
yardım edərdi. Bu suçundan dolayı: “Qızım Aişəyə yapı-
lan bu iftiranı yaydıqdan sonra, vallahi, Mistaha daha heç 
bir şey verməyəcəyəm” deyib and içdi. Fəqət “ən-Nur” 
surəsinin 22-ci ayəsi enərək Hz.Əbu Bəkrə və onun timsa-
lında bütün möminlərə buyuruldu:

“Aranızda fəzilət və sərvət sahibi olanlar qohumlarına, 
fağırlara və Allah yolunda hicrət edənlərə yardımda bu-
lunmayacaqlarına and içməsinlər. Əfv edib vaz keçsinlər! 
Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah çox ba-
ğışlayandır, rəhm edəndir” (ən-Nur, 22).

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu ayəni oxuyanda 
Hz.Əbu Bəkr: “Vallahi, mən Allahın məni bağışlamasını, 
əlbəttə, istəyirəm. And içirəm ki, artıq ona etdiyim yardı-
mı heç bir zaman kəsməyəcəyəm” deyərək öncəki andının 
kəffarəsini ödədi.

Ey insan, nəfsini bil, gerçəkmisən, kölgəmisən?
Əslini, əksini bil, könülmüsən, gövdəmisən?

Səltənət hər sifətə, siyasətə meyil salar
Hər nəfs bir dövlətdir, qamçımısan, kökəmisən?

Nəfsinə kölə olan Rəbbinə qul olurmu heç?
Haqla ya xalqlamısan, qulmusan ya köləmisən?

Hamı məsum doğulub günah yığır qəbrə qədər
Saçın ağ, saqqalın ağ, ahılmısan, körpəmisən?
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Ey könül, mömin isən, nəfsini imana gətir
Əski adət bu idi, tazəmisən, köhnəmisən?

Allah zalimi, zorbanı zəif, aciz düşürüb zəifə, məzluma 
güc və qüdrət verəndir. Lakin bu, təkcə ədaləti deyil, həm 
də və daha çox haqqı bərpa və bərqərar etmək üçündür. 
Çünki Haqq yalnız ədalətdən ibarət deyil. O, ilk növbədə 
qeybə dair həqiqətlərdir. Adəm oğlu görmədiklərinə 
gördüklərindən, Allahın vəd etdiklərinə özünün sahib ol-
duqlarından daha çox inanarsa, yer üzündə bir çox zülmlər 
baş verməz yaxud təkrarlanmaz. Məzlumlar qüdrət sahibi 
olandan sonra zalimlərin səhvlərini yeniləyirlərsə, demək, 
haqq üzrə deyillər. Böyük Gündən, o Günün Sahibindən 
qəflətdədirlər.

İlahi intiqam kimi bəşəri intiqam da həm dünyada, 
həm Axirətdə olur. Burada qul haqqına girənlərin, yəni 
incitdikləri insanların halallığını almayanların Məhşərdə 
qisas olunacağı bir gerçəkdir. Ona görə də ağıllı adam qisa-
sı Qiyamətə saxlamaz. Çünki Axirət ölçüləri tam başqadır.

İBRƏT Bədr savaşında əsir alınan müşriklər arasında 
məşhur natiq Suheyl ibn Əmr də vardı. Hz.Peyğəmbərin 
(salləllahu əleyhi və səlləm) əleyhinə alovlu nitqlər söylərdi. 
Hz.Ömər (radiyallahu ənh) gələcəkdə onun şərindən qo-
runmaq üçün ön dişlərinin sökülməsini təklif edir. Lakin 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) razı olmayıb buyurur:

“Mən bir adama işgəncə versəm, Allah məni, peyğəmbər 
olsam belə, eyni şeyə düçar edər. Ondan əl çək, ya Ömər. 
Umuram ki, gün gələr, sənin razı olduğun bir iş görər.”

HAŞİYƏ Hz.Peyğəmbər (salləllahu əleyhi və səlləm) vəfat 
edərkən Məkkədə fitnələr baş qaldırır, iğtişaşlar elə bir 
həddə çatır ki, hətta, şəhərin əmiri gizlənməli olur. Bu za-
man artıq İslamı qəbul etmiş Suheyl ibn Əmr qabağa çıxaraq 
bəlağətli nitqiylə camatı sakitləşdirə bilir və Məkkədə asayiş 
bərpa olunur. Hz.Ömər (radiyallahu ənh) bu barədə eşidəndə 
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Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) sözlərini xatırlayır və: 
“Şahidlik edirəm ki, sən Allahın Rəsulusan” deyir.

* * *

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Bədrdə savaşdan 
əvvəl əlindəki oxla İslam ordusunun səflərini düzəldərkən 
Səvad ibn Qəziyyənin (radiyallahu ənh) qabağa çıxdığını 
gördü. Oxla onun qarnına toxunaraq səfə keçməsini bu-
yurdu. Səvad: “Ya Rəsulallah, canımı ağrıtdın. Şübhəsiz ki, 
Allah səni haqq ilə göndərdi. Elə isə qias almağıma icazə 
ver” dedi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) qarnını açaraq ona 
icazə verdi. Səvad dərhal onun qarnını qucaqlayıb öpdü və 
hərəkətini də belə açıqladı: “Ya Rəsulallah! Sağ qalacağım-
dan əmin deyiləm. Sənə son təmasımın dərimi sənin dərinə 
toxundurmaq olmasını istədim.”

* * *

Taif mühasirəsindən qayıdarkən Rəsulullah (salləllahu 
əleyhi və səlləm) mindiyi dəvəni hərdən qamçılayır və bu 
zaman zərbə tərkindəki Əbu Zürə əl-Cühəniyə (radiyallahu 
ənh) dəyirdi. Bir ara durumun fərqinə vararaq dönüb baxdı 
və: “Yoxsa qamçı sənə dəyir?” – deyə soruşdu.

Əbu Zürə “Bəli” söyləyərək əhəmiyyətsiz olduğunu bil-
dirdi. Lakin Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) mənzil ba-
şına çatan kimi ona bəxşişdə bulundu.

* * *

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) mübarək ömrünün 
son günlərində xəstəlikdən çox iztirab çəkir, bəzən nəinki 
danışmaq, hətta yemək-içmək üçün də ağzını aça bilmirdi. 
Ailə üzvlərindən bəziləri ağzının kənarından ona dərman 
içirtmək istədilər. Ancaq o, işarələrlə buna mane oldu.

Lakin onlar onun bezginliyini bildirmək istədiyini 
düşünərək dərmanı içirtdilər. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
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səlləm) bir müddət sonra özünə gələrək ətrafındakılardan 
nə etdiklərini soruşdu. Onlar da: “Həbəşistanda zatülcənb 
xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə bu dərmanın verildiyini 
görmüşdük” dedilər.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) qəzəblənərək: “Allah 
mənə bu (şeytani) xəstəliyi əsla verməyəcək” buyurdu. Sonra 
həmin dərmanın eyni şəkildə otaqdakılardan, əmisi istisna 
olmaqla, hər birinə verilməsini əmr etdi. Həmin gün oruclu 
olan xanımları da daxil olmaqla hər kəs bu əmrə itaət etdi.

* * *

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ömrünün son 
günlərində xəstə halıyla Məscidə gəldi və əshabı qarşısın-
da son xütbəsini oxudu. Hz.Fadl ibn Abbas (radiyallahu ənh) 
xütbənin bir yerini belə rəvayət etmişdir:

“Ey insanlar! Bəlkə məndən şikayətiniz ola bilər. Əgər 
kiminsə kürəyinə vurmuşamsa, buyurun kürəyim, gəlib qi-
sasını alsın! Kimi təhqir edib şərəfinə toxunmuşamsa, budur 
şərəfim, gəlib qisasını alsın! Kimin malını əlindən almışam-
sa, budur malım, gəlib istədiyi qədər alsın, etiraz edəcəyimi 
düşünməsin. Çünki etiraz etmək mənim sünnəm deyil. Mənə 
görə sizin ən dəyərliniz haqqını arayan və ya ondan vaz 
keçəndir. Bu yolla Allahın hüzuruna üzüağ çıxa bilərəm.”

Bu məsələdə çox təkid etdiyindən camaatın arasından 
biri qalxdı və Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) əmri 
ilə bir möhtaca pul (bəzi mənbələrə görə 3 dirhəm) verdiyi-
ni söylədi. Onun tələb etdiyi miqdar dərhal ödəndi.

Kim sizə yaxşıdısa ondan daha yaxşı olun
Kim də pissə, pisə yox, pisliyə siz qarşı olun.
Bir işi yaxşı bilən başqa işə güc eləməz
Əfvdə mahir isəniz qisasda siz naşı olun.

Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu ənh) xəlifəliyi dövründə əmrini 
dinləmək istəməyən birinə şillə vurur. Sonra onu yanı-
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na çağırıb “Sən də məni vur” deyir. Hz.Ömər (radiyallahu 
ənh) belə şeyləri ənənə halına gətirməməyi məsləhət görür. 
Xəlifə: “Sabah Qiyamət Günü bunun hesabını soruşanda 
kim məni qurtara bilər?” deyərək istəyində israr edir.

* * *
Bir misirli Hz Ömərin (radiyallahu ənh) yanına gələrək 

şikayətdə bulundu: “Ey Möminlərin Əmiri! Misir valisi 
Əmr ibn Asın oğluyla yarışdıq. Mən onu keçdim. Yarışdan 
sonra “Mən şərəflinin oğluyam” deyərək qamçıyla məni 
döydü.

Xəlifə dərhal Əmr ibn Asa məktub yazaraq özünü də, 
oğlunu da yanına çağırtdırdı. Onlar Mədinəyə gələndə isə 
misirlini tapdırdı, qamçını əlinə verərək: “Al, şərəflinin oğ-
luna vur” dedi. O da icra etdi. Sonra xəlifə: “İndi də Əmrin 
başına vur” dedi.

Misirli: “Məni vuran o deyil, oğluydu” deyərək valini 
vurmadı.

Əmr ibn As da: “Ey Möminlərin Əmiri! Mənim hadisə-
dən xəbərim yox idi” söyləyərək üzr istədi.

* * *
Hz.Ömər (radiyallahu ənh) bir adamı xətasından dola-

yı döydü. Adam Hz.Ömərə: “Ey Möminlərin Əmiri, mən 
bilməyərək xəta edən və xətası özünə öyrədilən və yaxud 
xəta edən və əfv olunan iki şəxsdən biri olmalı deyilmiy-
dim?” dedi.

Hz.Ömər: “Doğru söylədin. O cür etməli idim. Qalx, sən 
də məndən haqqını al” dedi.

Adam haqqını bağışladı. Hz.Ömər də onu əfv etdi.
* * *

Hz.Osman (radiyallahu ənh) xəlifəliyi dövründə bir 
yeniyetmənin qulağını çəkmişdi. Gənc: “Ey Möminlərin 
Əmiri! Hər kəsin bir-birindən haqqını umacağı o müdhiş 
günü düşünün” deyir.
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Xəlifə bundan çox üzülərək öz qulağını ona çəkdirir, 
hətta cəsarətləndirərək: “Bir az da ürəklə çək” söyləyir.

Gənc etdiyi ilə kifayətlənib deyir: “Bundan artıq çəkə 
bilmərəm. Siz Qiyamətin şiddətini düşündünüz və mənim 
kimi bir gəncə qulağınızı çəkdirdiniz. Bəs o Günün 
şiddətindən mən qorxmarammı?”

* * *
Hz.Əli (əleyhissalam) bir döyüşdə rəqibinə qalib gələrək 

öldürməzdən öncə onu İslama dəvət etdi. Lakin ka-
fir ölümdən və əbədi Cəhənnəm əzabından qurtulmaq 
əvəzinə Hz.Əlinin mübarək üzünə tüpürdü. Bu hərəkətiylə 
ölümünü tezləşdirmək istəyirdi. Həzrət onu öldürməkdən 
vaz keçərək geri döndü. Kafir heç bir şey anlamayıb onu 
öldürməməsinin səbəbini soruşdu. Hz.Əli dedi:

“Səni Allah üçün öldürəcəkdim. Ancaq mənə tüpür-
dün, qəzəbləndim. Nəfsim bu işə qarışdığı üçün ixlasım 
zədələndi. Ona görə də öldürmədim.”

* * *

Qənbər Hz.Əlinin (əleyhissalam) əmri ilə br nəfərə 
hədd cəzası tətbiq edərkən səhvən üç şallaq artıq vurur. 
Möminlərin Əmiri oradaca Qənbərə üç şallaq vurulmasını 
əmr edir.

Kimdə görsən aşırı nəfsani bir intiqam var
Sanma onda azacıq ruhani bir intizam var.

Baxma zabit kimi zahirdə səfərbərdi bütün
Qəlbi çoxdan dağılıb, nə iman var, nə İslam var.

Düşsə fürsət əlinə, milləti düşmən eləyər
Haqqa qarşı iddia, xalqa qarşı ittiham var.

Qıysa öz qəlbinə qul, zalim olur, məzlum olmur
Zülmə nə yerdə, nə göylərdə hörmət, ehtiram var.
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Ey qul, azlarla otur, azdır indi əhli şükür
Girmə dünya evinə, görmürsənmi izdiham var?

Nəfsinə kölə olan kölələrin ən pisidir
Ya qul ol, ya da kölə, məgər başqa cür adam var?

Düşünmək üçün suallar
1. Hansından daha çox ehtiyat edirsiniz: 1) Zalimin zül-

mündən; 2) Məzlumun qiyamından; 3) Allahın ədalə tin-
dən?

2. İnsanlardan bir sədəmə toxunanda bunu zülm sayır-
sınız yoxsa qədərin ədaləti?

3. Sizdən güclünün haqsızlığı ilə üzləşəndə eyni şeyi 
sizdən zəifə özünüzün də etdiyinizi xatırlayırsınızmı?

4. Özünüzdən zəifə qüdrətinizi tətbiq edəndə özü nüz-
dən Güclünün qüdrətini düşünürsünüzmü?

5. Boynunuzda qul haqqı varmı? Varsa kimliyindən 
asılı olmayaraq yaxınlaşıb halallıq istəyirsinizmi?

6. İncitdiyiniz və halallıq almadığınız adamlar arasında 
dünyasını dəyişənlər varmı? Varsa nə düşünürsünüz?

7. Qiyamətdə qisas alacağınız barədə çox düşünürsü-
nüz yoxsa qisas olunacağınız barədə?

8. Allah əfvin qisasdan xeyirli olduğunu buyurdu. Kön-
lünüz hansına yatışır: Qisasa yoxsa əfvə?

9. Heyvanlara işgəncə verirsinizmi? Onların Qiyamət 
Günü qisas üçün dirildiləcəyini düşünürsünüzmü?

10. Özünüzə qarşı qisas tətbiq və ya tələb edirsinizmi?
11. Kimdənsə qisas aldığınız olurmu? Olursa zülmə və 

ya əfvə yol verirsinizmi, yəni sizə ediləni eynilə edirisiniz 
yoxsa artırıb-azaldırsınız?

12. Boynunuzdakı qul haqqından çox qorxursunuz yox-
sa Allahın haqqından?
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10. ŞİKAYƏT

“Uf” da demə!” (əl-İsra, 23)

Şikayət, dilimizin izahlı lüğətində “Öz halından və ya 
başına gələn bir dərd və acıdan ah-zar etmə; məm nuniy-
yət sizliyini izhar etmə; giley” kimi anladılır. Dinimizdə, 
təbii ki, qəza-qədəri də içinə almaqla daha geniş mənaları 
ifadə edir.

Bu mənəvi mərəzə tutulmayan, demək olar ki, yoxdur. 
Çünki cəmiyyət onu ciddi bir nöqsan yaxud ayıb saymır 
və istər ictimai, istər qeyri-ictimai yerdə asanlıqla biruzə 
verilə bilir. Halbuki düşünənlər üçün düşünüldüyündən 
qat-qat ciddi çatışmazlıqdır. Təkcə onu demək kifayətdir 
ki, şikayətçi, adətən, özünü daha məzlum, yazıq, üstəlik 
də haqlı göstərmək üçün durumunu, başına gələni, habelə 
gətirəni təsvir edərkən şişirtmələrsiz keçinməyi, tam səmi-
mi və adil olmağı bacarmır yaxud istəmir. Bu isə yalan, 
qeybət, böhtan, qərəz kimi bir çox qəlb xəstəliklərinə mün-
bit şərait yaradır.

Şikayət hamının etdiyi bir şey olsa da, hər kəsin etməli 
olduğu bir şey deyil. Bəzən üzrlü sayılsa da, gözəl hesab 
edilməz. Gözəl olan, şikayət etməməkdir.

HƏDİS Həbbab ibn Ərət (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Kəbənin köl-
gəsində oturarkən, gəlib (müşriklərin müsəlmanlara etdik-
lərindən) şikayətdə bulunduq: “Bizə yardım etmir sənmi, 
bizə dua etmirsənmi?” dedik.

Bu cavabı verdi: “Sizdən öncə elələri vardı ki, biri yaxa-
lanır, onun üçün hazırlanan çuxura qoyulur, sonra gətirilən 
bir mişar ilə başının ortasından ikiyə bölünürdü. Bəzisi 
vardı, dəmir daraqlarla daranır, vücudunda ancaq ət və 
sümük qalırdı. Bu işgəncələr onları dinindən döndərə bil-
mirdi. Allaha and olsun ki, Allah bu Dini tamamlayacaq-
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dır. Belə ki, bir yolçu dəvəsinə minib Sənadan Hədramauta 
qədər gedəcək, Allahdan başqa heç bir şeydən qorxmaya-
caq, qoyunu üçün də yalnız qurddan ehtiyat edəcək. Ancaq 
siz tələsirsiniz.”

Nəfsini bilsə kişi, yaddan şikayət eləməz
Rəbbini bilsə kişi, ayrı hekayət eləməz.

Allahın bildiyi var, bilmədiyi yoxdu, könül
Bilənə bilinəni arif rəvayət eləməz.

Xalqa qarşı gələn öz qarşısında Haqqı görər
Haqqa qarşı gələni Rəbbi hidayət eləməz.

Zəngin o quldu o dünyada nəfsi, nəsibi var
Çünki bu dünya ona əsla kifayət eləməz.

Cahilin cahili o kimsədi bilməz, eləyər
Alimin cahilisə bilər, riayət eləməz.

Rizqinə razı düşən hər iki dünyada udar
Hər şeyə qane olub şükrə qənaət eləməz.

Qədərin vermədiyi bir şeyi, ey qul, diləmə
Qulluğa qəbul olan böylə cinayət eləməz.

Şikayətin iki hədəfi, iki də ünvanı vardır. Hədəflər kim-
disə, ünvanlar da odur. Yəni ya Alahdan və insandan şika-
yət edilər, ya da Allaha və insana şikayət olunar. Adəm 
oğlu başına gələnlərdən xoşlanmayıb sızlanırsa qədərindən 
gileylənmiş olur. Qədərdən şikayət isə, təqdir edəndən, 
yəni Allahdan şikayətdir. Başqasının belə bir səlahiyyət və 
qabiliyyəti yoxdur.

“Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir 
müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmazdan öncə bir Kitab-
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da yazılmış olmasın. Şübhəsiz ki, bu Allaha görə asan-
dır! Bu, əlinizdən çıxana üzülməməyiniz və sizə verilənə 
fərəhlənib qürrələnməməyiniz üçündür” (əl-Hədis, 22-23).

İnsanın mənəvi dərəcələri artdıqca şikayətləri azalır. 
Əks təqdirdə, dərəcələr artmaz. Bu baxımdan bəzi şikayət 
növlərini bu cür sıralamaq olar: 1) Allahdan (qədərdən) 
Allaha şikayət; 2) Allahdan (qədərdən) insana şikayət; 3) 
İnsandan Allaha şikayət; 4) İnsandan insana şikayət; 5) 
Sadəcə və gizlicə Allaha şikayət; 6) Özü-özünə deyinmək. 
Bunlardan ən məqbul sayılanı beşinci, yəni heç kimdən 
və heç nədən şikayətçi olmayıb sadəcə və gizlicə Allaha 
olandır və yalnız ariflərə məxsusdur. Başqaları buna tab 
gətirməz. Çünki Hz.Yəqub (əleyhissalam) oğlu Hz.Yusifin 
(əleyhissalam) uzanan ayrılığı ilə bağlı övladlarına buyurdu: 

“Mən kədərimi, hüznümü yalnız Allaha şikayət edirəm 
və Allahdan sizin bilmədiyiniz şeyləri bilirəm” (Yusuf, 86).

Səbir mücəssəməsi Hz.Əyyub da (əleyhissalam) ona üz 
verən xəstəliyin son nöqtəsinə çatanda Rəbbinə belə niyaz 
etdi:

“Mənə zərər toxundu. Sən isə mərhəmətlilərin ən 
mərhəmətlisisən.” Biz də duasını qəbul edib ona toxunan 
zərəri götürdük” (əl-Ənbiya, 83-84).

Sadəcə, Allahın Özünə şikayət gizli edilmirsə, aşkarda, 
insanların eşidəcəyi şəkildə olursa bu, Allahdan insan lara 
şikayət kimidir. Zatən Haqq Təala Hz.Əyyubun (əleyhis-
salam) duasını Öz Kitabında bildirməsəydi, Qiya mətə qədər 
gizli qalacaqdı. Qula bir müsibət üz verdiyi zaman aşkar-
da, elə gizlində də onun edə biləcəyi ən yaxşı iş Qurana və 
sünnəyə uymaqdır. Bir Hədisi-qüdsidə buyuruldu:

“Bir müsibət üz verdikdə “İnna lillahi və inna iləyhi 
raciun (Həqiqətən, Allaha məxsusuq və Ona dönəcəyik)” 
ayətini oxu.”
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Bəlalar Allahın izniylə baş verdiyi üçün aradan qaldırıl-
ması da vaxtı yetişəndə Onun izniylə olur. Şikayətlərlə o 
vaxt qabağa çəkilməz. Tələsənlər, səbirsizlik göstərənlər, 
sadəcə, özlərini əcirdən, ilahi mükafatdan məhrum edə 
bilərlər.

“Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, Özündən başqa 
heç kəs onu səndən sovuşdura bilməz...” (Yunus, 107)

İBRƏT Ariflərdən Ömər Öngüt həzrətləri rəvayət edir: 
“Bir dəfə Mədineyi-Münəvvərədə bulunurduq. Üzəri miz də 
böyük bir ibtila (bəlayla imtahan) vardı. Bu sıxıntı əs na sında 
böyük bir ehsanla da mükafatlandırıldıq. Qeyri-ixtiyari: “Bu 
ibtila götürülsəydi” dedik. “O zaman verdiyimiz mükafatı 
da geri alaq” nidası gəldi. “Yox, o qalsın” dedik. “Eləysə, o 
da qalsın” buyuruldu.

Biz də sükut etdik. O mükafatın getməməsi üçün o anda 
ən şiddətli ibtilaya razı olduq.”

Səndə, ey dil, görürəm şikayətə ehtiras var
Halbuki hər gileydə Allaha bir etiraz var.

Təqdirə təslim olan tədbirini təmin edib
Əks təqdirdə qula nə mükafat, nə miras var.

Hər iş Allah qatında baxt ilə yox, vaxt ilədir
Vəd tamam olmayınca nə nəzir var, nə niyaz var.

Qul əgər bilsə idi feyzini səbrin, şükürün
Görərdin hər qəm üçün neçə xahiş, iltimas var.

Din müsibətdədir əslində, mükafatda deyil
Bu gün dərdə dözənə sabah nə iş, nə iflas var.

Bir qara xaldı günah, qəlbdən onu bəla silər
Hər bəla bir təqdirdi, hər qədərdə bir xilas var.
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Adəm oğlu başına gələn bəlalarla bağlı Allaha suallar 
yağdırırsa bu, Allahdan şikayət, daha dəqiq desək, Allaha 
qarşı ittiham olur. Çünki:

“O etdiklərinə görə sual olunmaz. Onlardan isə soru-
şulacaqdır” (əl-Ənbiya, 23).

Dövrümüzdə, elə bütün dövrlərdə “Neyləmişəm ki, bu 
ehsanlara qovuşdum?” deyənlər “Neyləmişəm ki, başıma 
bu bəlalar gəldi?” deyənlərdən qat-qat azdı. İmam Əlinin 
(əleyhissalam) belə söylədiyi rəvayət olunur: “Kim riza sər-
gisi üzərində oturursa (qədərindən davamlı razı haldadır-
sa) ona Allahdan bir sıxıntı yetişməz. Kim də davamlı ola-
raq “nədən, niyə?” şəklində ilahi hökm və təcəllilərə dair 
sual soruşma xəstəliyinə düşmüşsə, o heç bir halda Allahdan 
razı olmaz.”

Əslində, təqdirə təslim olanlar üçün üzləşdikləri bəlalar 
birbaşa cavabın özüdür. Allah Təala buyurdu:

“Başınıza gələn müsibətlər əllərinizlə qazandıqlarını-
za görədir. Çoxunu da Allah əfv edər” (əş-Şura, 30).

“İnsanların, əlləriylə etdiklərinin üzündən quruda və 
suda fəsadlar əmələ gələr. Allah onlara əməllərinin bir 
qismini beləcə daddırar ki, bəlkə dönələr” (ər-Rum, 41).

Bu o deməkdir ki, Adəm oğlu başına gələnlərə görə itti-
ham dolu sualları yaxud sual dolu ittihamları Rəbbinə de-
yil, nəfsinə ünvanlamalı, özünü sorğuya çəkməli, günahla-
rına tövbə edib Haqqın yolunu tutmalıdır.

Allah seçdiyi qullarına dünyanı verməz. Dünyanı seçən-
lərin isə görəcəyi hələ qabaqdadır.

İBRƏT Peyğəmbərlərdən biri iyirmi il sıxıntılara mübtəla 
oldu. Bunların birindən Rəbbinə şikayətdə bulununca vəhy 
gəldi:
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“Məndənmi şikayət edirsən? Məndən həya etməzmisən? 
Mənə görə sənin xeyirin bundadır ki, sənə təqdir etdim. 
Elə isə nədən sənə təqdir edilmiş qəzama qarşı gəlirsən? 
Yoxsa istəyirsən ki, sənə görə dünyanı dəyişdirim və ya 
nəfsinin istəyinə görə davranım? Mənim sevdiyim şey 
yox, sənin sevdiyin şey olsun? İzzətimə and olsun ki, əgər 
bu pozuq düşüncələr bir daha könlündə dolaşarsa, adını 
peyğəmbərlər dəftərindən silərəm.”

Sorma Allah nə üçün hüzn verir, qüssə verir
Sormursan heç nə üçün hüsn verir, cüssə verir?

Yerdə və göydə Onun vermədiyi izahmı var
Düşün, hər şəxsə şüur, hər şeyə bir xassə verir.

Yalnız korlar ilə karlardı verən güc dilinə
Kitabda, kainatda gör nə qədər qissə verir.

Kim şükür etsə əgər, Tam Olana tam qovuşar
Kim şikayət eləsə, hissədən bir hissə verir.

Mənbəyi müsibətin mülkə-mala məhəbbətdir
Qula Öz sevgisini qul maldan qəlb kəssə verir.

Mömin qul başına gələnlərə şükür və ya səbir edərsə 
imanı və qulluğu tamdır. Çünki Allah Rəsulu (salləllahu 
əleyhi və səlləm) buyurdu:

“İman iki qisimdir: Yarısı şükür, yarısı səbirdir.”
Qul başına gələnlərdən şikayətlənərsə başına gətirəndən 

şikayət etmiş olur. Əgər bəlanın baiskarı insandısa ondan, 
insanın suçu yoxdusa Allahdan şikayətçidir. Məsələn, malı-
nı oğurlayıblarsa oğruları, hökuməti ağ yuyb qara sərəcək. 
Malını sata bilməyib ziyana düşübsə zəmanədən, kasıb-
lıqdan, dolayısı ilə Allahdan gileylənəcək. Çünki zamanı 
idarə Edən, artıran, azaldan Odur.
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Bu cür zərərdidələr dünyasına dəyən ziyana Dinini də 
ortaq etdiyi üçün Dinin deyil, dünyanın adamı sayılar. Hal-
buki səbir göstərməklə, şikayətçi olmamaqla ziyanı xeyirə 
çevirə bilərdi. Zatən dünya müsibətləri günahlardan azal-
dıb Axirət mükafatlarını artırır. Təbii ki, bu, Allah üçün 
səbir edənlərə aiddir.

İBRƏT Muhəmməd əl-Əsfənci həzrətləri alaca xəstə li-
yinə tutulmuşdu. Ziyarətinə gələnlərdən biri ona dedi: “Ey 
Əfəndim! Sanki Allah bəla üçün düşmənlərində bir yer 
bula bilməmiş və onu sizin üzərinizə endirmişdir. Halbuki 
siz Onun övliyasından və xalis qullarındansınız.»

Həzrət bu cavabı verdi: “Sus, elə danışma. Çünki O bizə 
ehsan xəzinələrini göstərdiyi zaman, Allah qatında bəladan 
daha şərəfli və daha yaxın olan bir şey bulmadıq.”

Allah Öz sevdiyinə o dünyanı dar eləməz
Qul bu dünyanı seçərsə o qulu yar eləməz.

Cahan bir güldü, gülüstanları Cənnətdə ara
Qul gülə uymadıqca Rəbbi onu xar eləməz.

Ən dözülməz həzərat Haqqa dözə bilməyəndi
Qul ziyan istəmirsə, zərər elər, zar eləməz.

Şükür Haqqın işığı, səbir onun sədasıdı
Rəbbi sadiq qulunu kor eləməz, kar eləməz.

Çölü münbit olanın dünyası məhsuldar olur
İçi səhra olanın Axirəti bar eləməz.

O qul ar əhlidi ki, fağırlıq fəxrimdi deyir
Arsız o kimsədi ki, sərvətindən ar eləməz.

Hər şey ibrətlə dolu, hətta ibrət almayan da
Rəbbim yoxdan var edər, amma boş şey var eləməz.
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Yaşından, cinsindən, maddi durumundan asılı olmaya-
raq əksər insanların ən az qoruyub ən çox gileyləndiyi şey 
məhz səhhətləridir desək, güman ki, çox yanılmarıq. Dərdi 
həkimlərə demək, əlbəttə, təbiidir. Fəqət bunu hər tanış-
bilişlə paylaşmaq, üstəlik həkimlərdən, dərmanlardan, qi-
dalardan şikayətlənmək, artıq təbii olmur. Bu, müalicəsi 
daha vacib olan mənəvi mərəzdir. Qul, hətta, həkimə də 
öz ağrılarını şikayət şəklində yox, ehtiyac, zərurət kimi 
təqdim etməlidir. Çünki heç bir bəla, sıxıntı, o cümlədən, 
xəstəlik Allahın izni olmadan gəlməz. Əgər gəlibsə, deməli, 
hikmətləri, faydaları vardır. Hikmətli, faydalı olan şeydən 
şikayət isə təbiblərə ünvanlansa da şəfa Sahibinə qarşı olur.

İBRƏT Əhnaf ibn Qays həzrətlərinin qardaşı oğlu 
əmisinə dişinin ağrısından şikayət etdi. Əhnaf ibn Qays da 
ona: “Mənim qırx ildir gözüm getdi, ondan kimsəyə şikayət 
etmədim” buyurdu.

* * *

Biri Yunus ibn Ubeyd həzrətlərinə qarın ağrısından 
şikayətləndi. O da:

“Ey Allahın qulu, bu ev (dünya) sənə uyğun gəlmir, sən 
özünə uyğun bir ev (Axirət) axtar” buyurdu.

* * *

Bir sufini yaxınları müayinə üçün həkimə apardılar. 
Həkim ondan şikayətini soruşdu. Sufi diksinərək dərhal: 
“Mənim heç bir şikayətim yoxdur” dedi.

Həkim təəccüblə onu gətirənlərə baxdı. Yaxınları bu 
izahda bulundular: “Həkim, bu sufidir. Heç vaxt şikayət 
etməz. Siz ondan ağrıyan yerini soruşun.”

Nədən dünyaya gələn gülən olmur, giryan olur
Ölən xaric, doğulan, həm dirilən üryan olur?
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Bir həqiqətdi qula cismi, canı Rəbbi verir
Bəs niyə özgəsinə ya özünə heyran olur?

Sənə üz versə bəla, ey könül, ah-vay eləmə
“Ah” edərsən, bu giley, “vay” edərsən üsyan olur.

Bom-boz səhradı cahan, baxsan onun iç üzünə
Cənnət etsən də onu, əhli, ilan-çiyan olur.

Baxıram ins və cinin halinə, heyrət edirəm
Çünki şeytan adam olmur da, adam şeytan olur.

Din böyüklərimiz hər hallarında ədəb üzrə idilər. Hətta, 
başqa xəstələrə sağalmaları üçün dua etsələr də, özləri 
xəstələndikləri zaman Allahdan şəfa diləməz, bunu ədəbə 
uyğun saymazdılar. Çünki xəstələndirənin Kim olduğunu 
yaxşı bilirdilər. Bir Hədisi-qüdsidə buyuruldu:

“Mömin qulumu imtahan etdiyim zaman, onu ziyarətə 
gələnlərə, qulum Məndən şikayət etməzsə, Mən o quluma 
afiyət verərəm. Onun ətini daha xeyirli bir ətə və qanını da 
daha xeyirli bir qana çevirərəm.”

İBRƏT Rəvayət olunur ki, Cüneyd həzrətlərini ölüm 
xəs təliyi zamanında insanlar daha çox ziyarət edir və hüzu-
rundan ayrılarkən onun üçün Allahdan şəfa diləyirlərmiş. 
Rəbbinə qovuşmağı arzu edən Cüneyd həzrətləri şəfa 
diləklərini eşidərək buyurdu:

“Mən sizə belə bir şeymi əmr etdim? Allah ilə bərabər 
olmaq istəyənə bu ədəb əskikliyi nədəndir?”

Bu dünya qəbrə qədər, ey qul, sınaq dünyasıdır
O dünya ya mükafat, ya da qınaq dünyasıdır.

Rəbbinə tələsməyən şeytanına yoldaş olur
Tələsən yaxşı bilir, zirək, qıvraq dünyasıdır.
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Kefindən qalmayana o dünyası qaynar ocaq
Zikrindən qalmayana isti qucaq dünyasıdır.

Sınaqdan anlamayan axur sanar yer üzünü
Sınaqdan anlayana iftar, imsaq dünyasıdır.

Qəbrə hər qul gedəcək, sadəcə, yol fərqləri var
Getmə dünya yolunu, quldur-qaçaq dünyasıdı.

Maddi durumu ürəkaçan olmayan yaxud umduğu şə-
raiti qura bilməyən kimsələrin əsas gileyi, şübhəsiz ki, gün-
güzərandandır. Nə sağlamlıqları buna mane ola bilir, nə də 
xəstəlikləri.

İBRƏT Yunus ibn Ubeyd həzrətlərinin yanına bir adam 
gələrək halının darlığından, dolanışıq sıxıntılarından şika-
yət etdi və üzüldüyünü, usandığını açıqladı.

Həzrətlə onun arasında belə bir söhbət keçdi:
– Sənə hər şeyi göstərən gözünü verib əvəzinə yüz min 

dirhəm almağa razı olarsanmı?
– Xeyr!
– Bütün səsləri sənə eşitdirən qulağının əvəzinə yüz min 

dirhəmə razı olarsanmı?
– Xeyr!
– Hər şeyi onunla düşündüyün ağlının əvəzinə yüz min 

dirhəmə razı olarsanmı?
– Xeyr!
– İki əlinin əvəzinə yüz min dirhəmə razı olarsanmı?
– Xeyr!
Yunus ibn Ubeyd digər ilahi nemətləri də xatırladıb 

“Xeyr” cavabını aldıqda o adama buyurdu: “Səndə yüz min-
lərin olduğunu görürəm, sən isə ehtiyacdan bəhs edirsən.”

Malını artıranlar itkisindən xəbərdarmı?
İtki və qazancını səhv salanlar xiridarmı?
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Nəfsinə müti deyil, müxalif və mucahid ol
Müxalif olmayanlar, şah da olsa, iqtidarmı?

Tərki-dünya bulunan mülkünü Cənnətdə qurar
Əhli dünya olana ərzi versən, mülkədarmı?

İynə üstə, qılınc altda oturan kimsədi şah
Taxtdamı taxt hərisi, tac düşkünü tacidarmı?

Çox xətalar yaşadıq, xəyanətdən xəbisi yox
Xaliqə xain olan, ey qul, xalqa vəfadarmı?

Ehtiyacdan artığını paylayana zənginlik yoxsulluqdan, 
ehtiyacdan artığını toplayana yoxsulluq zənginlikdən 
daha xeyirlidir. Fağırlar arasında bunu düşünənlər düşü-
nül düyündən də azdır. Lakin Allah bu dünyada hamıya 
mərhəmətlidir. Öz qullarının hallarına acıyaraq, xeyirlərini 
özlərindən çox istəyərək hər kəslə qəlb durumuna görə 
rəftar edir. Buna görə də ruzi bölgüsünü, yəni qisməti 
bəndələrin ixtiyarına verməmişdir. Bölgüdən narazı olan-
lar böləni, qismət Sahibini unudanlar yaxud xatırlamaq 
istəməyənlərdir. Hədisi-qüdsidə buyuruldu:

“Ey Adəm oğlu! Nə zamana qədər Məndən şikayət edərək 
qəza və qədərinə qəzəblənib duracaqsan? Halbuki qədərində 
yazılan şeylər sənin üçün daha xeyirlidir.”

“Ey Adəm oğlu! Ruzin Allahdan olduğu halda sənin 
üzüntü çəkməyin yersizdir. Fəqirlərə verdiyin şeylərin 
əvəzində Allah daha çoxunu verdiyi halda nədən xəsislik 
edirsən? Hər şey Mənim qəza və qədərimlə olduğuna görə 
nədən fəryad edib durursan?”

“Ey Adəm oğlu! Vəd etdiyim şeylərə inanman gərəkdir. 
Çünki Mən sənin ruzini başqasına yedirmərəm. Mən səndən 
üz çevirmədən öncə, sən dünyadan üz çevir.”

“Ey Adəm oğlu! Qədərinin sənə vermədiyi bir şeyi 
Məndən istəyərək özünü yorma. Qədərin sənə qismət etdiyi 
şeylər isə səni arayıb tapar. Sən də ona qovuşarsan.”
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“Mənim böldüyüm ruziyə razı olan kimsələrin ruzisi-
ni bərəkətli edərəm. O, dünyanı istəməsə belə, dünya onun 
ayaqları altına sərilər.”

İBRƏT Bəyazid Bistami həzrətlərinə dedilər: “Sənin 
ruzi üçün çalışdığını görmürük. Başqalarından da bir şey 
götürmürsən. Məişətin haradan təmin olunur?”

Həzrət buyurdu: “Mənim Mövlam donuzun da, köpəyin 
də ruzisini verir. Bəyazidi ac buraxacağınımı sanırsan?”

* * *
Bir gün Şibli həzrətləri yolda bir qoz üstə dalaşan uşaq-

lar gördü. Qozu əlinə alıb: “Səbir edin, bu qozu sizə bö-
lüm” dedi. Qozu sındıranda içi boş çıxdı. Gizli bir səs eşitdi: 
“Əgər təqsim edən (bölən) və qismət paylaşdıran birisənsə, 
buyur, bunu da böl.”

O zaman Şibli boyurdu: “Sən demə bütün dava içi boş 
bir qoz üçünmüş. Təqsim etmək də bir heç üçünmüş.”

* * *
Bayram gəlmiş, Əbdussaməd ibn Ömər həzrətlərinin 

evində isə yeməyə bir şey yoxdu. Bir adam bir neçə dirhəm 
gətirərək “bunları al” dedi.

Həzrət buyurdu: “Ey kimsə, bu gün məni burax, qoy fa-
ğırlığın dadını çıxarım, zənginlər zənginliyin dadını çıxar-
dığı kimi. Fağırlığın əzabında ayrı bir ləzzət vardır.”

Söylə, Adəm balası, şəkkə düşən sapar, sapmaz?
Ruzin Allahdan isə, sahibini tapar, tapmaz?

Kimsənin qismətini kimsə yeməz, Bölən Odur
Bəşər olsaydı bölən, haqq Qiyamət qopar, qopmaz?

“Əl-fəqrü fəxri” deyən qul nəbinin ümmətiyik
Sünnəyə sadiq olan, fəxri işi yapar, yapmaz?

Şükür et, Adəm oğlu, şəkk və şikayət eləmə
Şeytan baş şikarını-naşükürü qapar, qapmaz?
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Dön, hərdən tarixə bax, kimlər gəlib kimlər getdi
Rəbbi baxmazsa qula, qul nəzərə çarpar, çarpmaz?

Allahı sevdiklərini yaxud Ondan qorxduqlarını bəyan 
edib qəza-qədərinə baş bulayanlar bəyanatlarında səmimi 
deyillər. Belələrinin sevdiyi də, qorxduğu da fani dünya-
dır. Xoş sifət də görsələr, boz sifət də görsələr ondan qop-
mazlar.

Adəm oğlu, zənginləşəcəyi təqdirdə qarət və qətl olu-
nacağını bilsə, zəngin olmadığına görə şükürdə bulunar, 
başını aşağı salıb kasıblığını edərdi. Halbuki daha müdhiş 
faciə yaşayar, yəni əbədi Cəhənnəm odunda yana bilərdi. 
Başa gələn bəlalar məhz başa gələ biləcək daha böyük 
bəlalardan qorumaq üçündür. Bu hikməti anlayanlara və 
qəbul edənlərə gerçəkdən zaval yoxdur. Onlar hər bəlanı, 
onu Göndərənin müjdəsi yaxud xəbərdarlığı kimi görər və 
uyğun olaraq şükür yaxud səbir edərlər.

İBRƏT Səid Əbu Osman (rahmətullahi əleyh) rəvayət et-
mişdir: “Bir kişi bir qadına baxdı. “Belə bir gözəllik, belə 
bir təravət görmədim. Bu ancaq üzülməməkdən ola bilər” 
dedi. O da: “Ey Allahın qulu, Allaha and içirəm ki, üzüntü 
boğazımı kəsmişdir, kimsə mənə ortaq ola bilməz” söylədi.

Adam: “Bu necə olur?” deyə soruşdu. Qadın bu cavabı 
verdi: “Ərim qurbanlıq bir qoyun kəsdi, mənim də oyna-
yan iki oğlan uşağım vardı. Böyüyü kiçiyinə: “Atamın qo-
yuna nə etdiyini sənə göstərimmi?” dedi və onu bir ağac-
dan asıb boğazladı. Biz isə ancaq uşaq al qana bələnəndə 
fərqinə vardıq. Səslər yüksəlincə çocuq qorxub dağ tərəfə 
qaçdı, ona bir canavar rast olub onu yedi. Biz də bilmirdik. 
Atası onu axtarmağa çıxdı, susuzluqdan öldü. Beləcə za-
man içində tək başına qaldım.”

Adam: “Necə səbir edirsən?” deyə soruşdu. Qadın: 
“Səbir sizlikdə təsəlli tapsam, yenə onu səbirdən üstün tut-
maram” deyə cavab verdi.
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Ey sevən, Saqi Odur, nə durmusan boş-boşuna
Baxma baldır ya bəla, piyaləni çək başına.

Qədərin badəsi dolduqca nuş etməkdi ədəb
Dolduran Dost əlidir, varmı başqa bir aşina?

Dünya aşiqlərinin eşqdən təsəvvürləri yox
Bax onun böz üzünə, baxma qara göz-qaşına.

Hər dərd bir daşdı alar içdəki şeytanı hədəf
Sevən öz sevdiyinin qızarmı bəs haqq daşına?

Əsri etdik yarı, haqq sevginin oğlan çağıdır
Eşqdə, ey qul, qocalıq yaraşarmı heç yaşına?

Məqsədə hamıdan tez öndə olanlar qovuşur
Geridə qalmamağı məqsəd kimi qoy qarşına.

Əli ibn əl-Həsən ibn Musa (rahmətullahi əleyh) rəvayət et-
mişdir: “Bir adam dedi: “Dərdə mübtəlaları imtahan etmək 
niyyətilə Tarsusda yaşayan birinin yanına getdim. Qanqren 
olmuş, bütün orqanları tökülmüşdü. Ondan necə sabahla-
dığını soruşdum. Belə cavab verdi: “Allaha and olsun, elə 
sabahladım ki, hər damarım və hər əzam ayrı-ayrı ağrıyır. 
Bu da Allahın gözü önündə olur. O nəyi istəyirsə , mən 
də onu istəyirəm. Rəbbimin məndən aldığının nə dəyəri 
var ki? İstərdim ki, Rəbbim Ona qarşı günah işlədiyim 
əzalarımı bir-bir kəssin, Onu zikr edəcək dilimdən başqa 
bir şey buraxmasın.”

Adam ondan: “Bu illət səndə nə zaman başladı?” deyə 
soruşdu. O da: “Bütün xalq Allahın qulu və ailəsidir. Qul-
lara bir illət gəldiyi zaman şikayət Allaha edilir, qullara 
edilməz” deyə cavab verdi.”

Dində “sev” ayəsi yox, sevgi içdən gəlməlidir
Amma hər ayəni eşq əhli əmr bilməlidir.
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Sevməyən kimsəyə “sev” əmri, düzü, ciddi deyil
Sevənə “sevmə” demək də o qədər gülməlidir.

Eşqin, ey qul, kiçiyi, böyüyü və alisi var
Ulu aşiq qoşa dünyanı qəlbdən silməlidir.

Dünya hicrətdi bütün, həşri, yəni vəsli düşün
Çünki bir gün doğulan, bir günü də ölməlidir.

Eşq ali imtahandı, müsibəti, müjdəsi var
Hər kim aşiqdisə yalnız xeyiri bölməlidir.

Hər bir şikayət kimdənsə, nədənsə narazılıqdır, qeyri-
məmnunluqdur. Riza, məmnunluq olan yerdə şikayət 
yox dur, olsa-olsa ərk var, naz var. Bu baxımdan şikayət 
məmnunsuzluğun qabarıq, üsyanın zəif şəklidir. Vaxtında 
bu xəstəliklə mübarizə aparılmasa xəstəni asilər cərgəsinə 
qata bilər. Qul heç vaxt unutmamalıdır ki, xoşlanmadığı 
şeylər xoşlandığı şeylərdən xeyirlidir və ilahi imtahandır. 
İmtahansız qiymət olmur.

“Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, 
can və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. Səbir edənlərə 
müjdə ver!” (əl-Bəqərə, 155)

“And olsun ki, Biz içinizdən mücahidləri və səbirliləri 
ayırd etmək üçün sizi imtahana çəkəcək və sizə dair 
xəbərləri yoxlayacağıq” (Muhəmməd, 31).

Mömin qulun, ilk baxışda adi görünən şeylərdən, hətta 
soyuqdan yaxud istidən gileylənməsi Allaha qulluqda cid-
di qüsurdur. Çünki hamısı Allahdandır.

İBRƏT Əhməd ibn Əbi əl-Həvari (rahmətullahi əleyhi) 
rəvayət etmişdir: “Mən və Əbu Süleyman əd-Darani həcc 
etdik. Hava çox soyuq idi. Yolda bir adama rast gəldik. 
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Əynində nazik, köhnə bir əlbisə vardı. Amma tərləyirdi. 
Biz isə şiddətli soyuğa görə kürk geyinmişdik.

Əbu Süleyman: “Sənə paltarlarımızdan verəkmi?” deyə 
soruşdu. O da bu cavabı verdi: “Ey Darani, isti də, soyuq 
da Allahın yaratdıqlarıdır. Onlara mənə toxunmalarını əmr 
edərsə mənə toxunarlar, məni tərk etmələrini əmr edərsə 
məni tərk edərlər. Ey Darani, zöhd iddiasında bulunursan, 
amma soyuqdan qorxursan? Mən isə otuz ildir bu çöllərdə 
dolaşıram, nə silkindim, nə də titrədim. Soyuqda mənə 
sevgisindən sıcaq bir əsinti verir, yayda da mənə sevgisinin 
sərinliyini daddırır.”

Sonra da: “Ey Darani, ağlayırsan, bağırırsan və rahatlıq 
axtarırsan” deyərək getdi. Əbu Süleyman Darani: “Məni 
ondan daha yaxşı tərif edən olmadı” deyərdi.”

* * *

Əli ibn Müvəffəq həzrətləri soyuq bir gecədə təhəccüd na-
mazı üçün qalxdı. Soyuqdan əlləri və ayaqları çatlayıb yarıl-
mışdı. Gözləri yaşardı. Bu zaman: “Səni oyandırdıq, başqaları 
yatmaqdadır. Nə üçün ağlayırsan?” deyən bir səs eşidildi.

Deməsin kimsə bu dünyada işim tərs gətirir
Hər keçən gün adama gör nə qədər dərs gətirir.

Gündəlik xeyri barmaqlar eləməz saymağa bəs
Çünki hər gün ən azı beş dəfəlik fərz gətirir.

Ey yer işğalçıları, Asimanı fəth eləyin
Qərar Ərşdəndisə də, qan-qadanı ərz gətirir.

Tamahı artıq edib tükənməyən nemət umun
Çünki dünya matahı hüzn, həsəd, hirs gətirir.

Dikmə, Adəm balası, göz ata mirasına sən
Yalnız Allah Rəsulu varis üçün irs gətirir.
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Düşünmək üçün suallar

1. Şükrünüz azdır yoxsa şikayətiniz?
2. Narazılığınız başınıza gələnlərə qarşıdır yoxsa başı-

nıza gətirənə, yəni Allaha qarşı?
3. Özünüzü üzləşdiyiniz sıxıntılara layiq görürsünüz-

mü?
4. Özünüzdən Allaha şikayət edib islahınızı diləyir si-

nizmi?
5. Sizdən şikayət ediləndə özünüzə qarşı tədbir görür-

sünüz yoxsa şikayətçiyə qarşı?
6. Taleyinizdən, qədərinizdən, yəni Allahdan şikayət 

edirsinizmi?
7. Başqalarından sizə şikayət edilməsini xoşlayırsınız-

mı?
8. Dərdlərinizdən Allaha çox şikayət edirsiniz yoxsa in-

sanlara?
9. Şikayət sizə nə verir? Qəlbinizi boşaltmaqmı? Boş 

qəlb nəyinizə lazımdır?
10. Dərdinizi çox bölüşdürürsünüz yoxsa sevincinizi?
11. Başqasının dərdini dinləyirsinizmi yoxsa özünüzü 

dinləyən kimi göstərirsiniz?
12. Sıxıntısını sizinlə bölüşənə təsəllidən başqa bir şey 

verirsinizmi?
13. Şikayətinizə qeybət qatırsınızmı?
14. Nəfsinizdən şikayət edirsinizmi?
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11. SƏHLƏNKARLIQ

“Məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin!” (Ta ha, 42)

Səhlənkarlıq məsuliyyətli məsələlərə məsuliyyətsiz mü-
na sibət, ciddi işlərdə qeyri-ciddi davranışdır. Dilimizin 
izahlı lüğətində işə, tapşırığa, vəzifəyə soyuq baxma, laqeyd 
yanaşma, yüngül münasibət bəsləmə; diqqətsizlik, başdan-
sovduluq kimi şərh edilir.

Göründüyü kimi bu mərəz vacib vəzifələrin icrası ilə 
bağlı olaraq yaranır. İnsan ona tapşırılmayan işlərdə zəif-
lik, könülsüzlük, etinasızlıq göstərsə səhlənkar sayılmaz. 
Adəm oğlunun isə hüquqları çox olduğu kimi vəzifə və 
öhdəlikləri də az deyil. Bunlar nə qədər çox olsalar da, üç 
qrupda təsnifləşdirmək mümkündür:

1) Dini vəzifələr;
2) Dünyəvi vəzifələr;
3) Dini-dünyəvi vəzifələr.
Vəzifə, öhdəlik sayılan hər bir iş özünə görə önəm daşısa 

da, biz daha çox Din ilə bağlı olanların üzərində dayanaca-
ğıq. Çünki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Dünyan üçün elə çalış ki, sanki əbədi yaşayacaqsan. 
Axirətin üçün elə çalış ki, sanki sabah öləcəksən.”

“Dünya üçün dünyada qalacağın qədər çalış! Axirət üçün 
orada qalacağın qədər çalış!”

İBRƏT Rəvayət olunur ki, bir tacir səfərinin necə olacağı-
nı öyrənmək üçün İmam Cəfər Sadiqin (əleyhissalam) yanına 
gəlir. İmam xeyirli olmayacağını bildirsə də tacir səfərindən 
qalmır və getdiyi bölgədə mallarını yaxşı qiymətə sataraq 
çoxlu qazanc götürür. Qayıdan kimi Hz.İmamın xidmətinə 
gedərək səfərinin xoş və bərəkətli olduğunu xəbər verir.

İmam Sadiq (əleyhissalam) ondan soruşur: “Yadındadır-
mı, filan evdə yorğun halda günün son namazlarını qılan-
dan sonra təam edib yatdın. Səhər isə durub gördün ki, 
sübh namazını qəzaya vermisən?”
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Tacir deyiləni təsdiqləyir. Həzrət buyurur: “Doğrudur, 
Allah sənin dünyanı xoş edərək sənə mal-dövlət yetirib. 
Amma onlar bu mənəvi ziyanı ödəməz.”

Kainat köhnə kitab, insan yeni səhifədir
Əmri Ərşdən verilən, ərzə məsul xəlifədir.

Bəşər öz haqlarını bilməsə alçaldılar o
Ucaldan amma qulu hüquq deyil, vəzifədir.

Axirət baqi olur, fani dünya üçcə gündü
Hər gecən olsun Qədir, hər gündüzün Ərəfədir.

Din əmr-yasaqlardı, ilahi bir mənşəyi var
Ərşin qanunları haqq, ərzdəkilər fəlsəfədi.

Hökmü şeytandan alan, həşirdə atəşlik olur
Ərzə çox boylanar o, sanarsan ki, zürafədi.

Ömür haqdan biçilən dondu, ey qul, ölçüyə uy
Sən yüz ölçsən də bu dünya həyatı bir dəfədi.

Din, ilk növbədə əmr və yasaqlardır. Əmrlərin başında zikr, 
yasaqların başında qəflət gəlir. Biri əmr, digəri yasaq edil mək-
lə biri digərinin ziddidir. Çünki Allah Təala buyurdu: 

“Səhər, axşam içində yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldır-
madan Rəbbini zikr et və qafillərdən olma! (əl-Əraf, 205).

Dində səhlənkarlıq zikr və qəflət arasında var-gəl et-
mək, bütövlükdə isə zikrdən çox qəflətə yaxın olmaq-
dır. Səhlənkarlığın dərəcəsi, ciddiyə alınmayan vəzifənin 
ciddiliyi ilə ölçülür. Tapşırılan iş nə qədər məsuldursa, 
məsuliyyətsizlik bir o qədər miqyaslı olur. Zikrin ən vacib 
vəzifə olduğu isə ayə ilə sabitdir.
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“Allahı zikr etmək, əlbəttə ki, ən böyükdür” (əl-Ənkəbut, 45).

Zikr o qədər zəruri ibadətdir ki, Haqq Təala Allahdan 
qəflət edənlərin ən qafili olan Fironun yanına Hz.Musa (əley-
his salam) ilə Hz.Harunun (əleyhissalam) timsalında iki qardaş 
peyğəmbəri təbliğ üçün göndərərkən onlara buyurdu: 

“İkiniz də Məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin!”  
(Ta ha, 42)

Zikrdə, namazda səhlənkarlıq riya əlamətlərindəndir. 
Zatən namaz özü nə gözəl zikrdir. Çünki qəlbin, dilin, 
bədənin vəhdəti var. Bu ibadətlərə yüngül yanaşanlar riya-
karlara yaxınlaşırlar.

“Vay olsun namaz qılanlara. O kəslərə ki, namazların-
da səhlənkardırlar. Onlar riya edərlər” (əl-Maun, 4-6).

İBRƏT Rəvayət edirlər ki, İmam Cəfər Sadiq (əleyhissalam) 
vəfatından öncə mübarək gözlərini açaraq: “Mənim qohum 
və yaxınlarımın hamısını yanıma toplayın” dedi.

Ravi söyləyir ki, biz də bütün qohum və yaxın adamla-
rını yanına dəvət edib heç kəsi yaddan çıxarmadıq. Sonra o 
Həzrət onlar tərəfə nəzər salıb buyurdu:

“Bilin ki, namaza yüngül yanaşana şəfaətimiz yetişmə-
yəcək.”

Oxu, ilk ayədi bu, gerçək savad zikrdədi
Ömrü böl saatlara, ən xoş saat zikrdədir.

Nəfsə ən zor gələn iş əmrlər və yasaqlardı
Səbirsiz keçməz bu iş, əzm, səbat zikrdədi.

Zina haqq vəslə könül verməyənin zillətidir
Haqq zifaf umsan əgər, toy və büsat zikrdədi.
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“Lə ilah” hikmətinə “illa Allah” xətmi gərək
Var cavab hər suala, dəlil, isbat zikrdədir.

Ey dil, haqq söyləmədikcə nə çörək, nə kəlmə kəs
Rəbbin Haqqın Özüdür, haqqa isnad zikrdədir.

Uca Rəbbimizin Öz qullarından zikrdə zəiflik göstərmə-
məyi istəməsi qulun təyinatından, qulluğun mahiyyətindən 
doğur. İnsan yalnız yeganə Allahın qulu olmaq, qulluğun-
da durmaq, başqa sözlə, ancaq Onu tanımaq üçün yaradıl-
mışdır.

“Mən gizli bir xəzinə idim, tanınmaq istədim, buna görə 
də məxluqatı yaratdım” (Hədisi-qüdsi).

Allahı tanıma mərifətdir, ariflərdən olmaq, qafillərdən 
olmamaqdır. Zikrdə səhlənkarlıq edən mərifət əhli ola bil-
məz. Ariflər sultanı kimi bilinən Bəyazid Bistami həz rət-
lə rindən “Arifin əlaməti nədir?” deyə soruşdular. “Onun 
zikrində zəiflik göstərməmək, Onun haqqından usanma-
maq və Ondan başqasıyla ünsiyyət etməməkdir” deyə ca-
vab verdi.

Allah gerçək ağıl sahiblərinə zikrsiz keçirə biləcəkləri bir 
zaman tanımadı. Hər cür durumda anılmasını istədi.

“Onlar (ululəlbab) ayaqdaykən, oturarkən və uzanarkən 
Allahı anarlar...” (Ali-İmran, 191)

Nəfsini bilən, özünü tanıyan kimsə daim Allahın nəzə-
rin də olmaq istər. Çünki Rəbbi kimdən nəzərini götürsə, 
o qul nəfsi və şeytanıyla baş-başa buraxılmış olar. Belə bir 
təhlükə isə zikrdən yayınanların başı üzərindədir.

“Kim Rəhmanın zikrindən yayınarsa, ona şeytanı mü
səllət edərik və ona yaxın olar. Onlar (şeytanlar) da bunla-
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rı azdırar. Bunlar isə düz yolda olduqlarını zənn edərlər” 
(əz-Zuxruf, 36-37).

Allahın rəhmət nəzərindən bir an da olsa məhrum qal-
maq istəməyən qul bu nəzarəti bir an belə unutmamalı, 
daim Rəbbinin ona baxdığını düşünərək davranmalıdır. 
Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) çox etdiyi dua-
larından biri beləydi:

“Allahım, göz açıb qırpıncaya qədər də olsa, məni nəf si-
mlə baş-başa buraxma.”

Allahı unudanı Allah da unudar. O, zikr əhlini, Onu 
yaddan çıxarmayanları Özündən başqasına həvalə etməz.

“Məni anın ki, Mən də sizi anım!...” (əl-Bəqərə, 152)

Öncədən qeyd etdiyimiz kimi “Məni zikr etməkdə zə ifl  ik 
göstərməyin” ayəsi Hz.Musa (əleyhissalam) ilə Hz.Ha ru nun 
(əleyhissalam) Fironun yanına göndərilməsi ilə əlaqə dardır. 
Bundan sonrası Quranda belə təsvir olunur: 

“Onlar: “Ey Rəbbimiz! Fironun bizə şiddətli cəza ver
məsindən və ya azğınlaşıb həddini aşmasından qorxu
ruq” dedilər. (Allah) buyurdu: “Qorxmayın, Mən də 
sizin lə yəm. Eşidirəm və görürəm” (Ta ha, 45-46).

İBRƏT Hatəm əl Əsam həzrətləri rəvayət etmişdir: 
“Düşmənlə qarşılaşdıq. Aramızda qaçdı-qovdu oldu. Biri 
mənə kəmənd atıb məni atdan düşürdü, miniyindən enib 
sinəmə oturdu və bu gur saqqalımdan tutaraq boğazımı 
kəsmək üçün cibindən bir bıçaq çıxartdı. Rəbbim Allah haq-
qı üçün qəlbimə heç bir şey gəlmədi, hətta bıçağı boğazıma 
dayadığı zaman da sakitdim. Ağlım ancaq Rəbbimdəydi, 
mənə nə təqdir etdiyinə baxırdım. “İlahi, məni boğazlama-
sını təqdir etmisənsə, başım, gözüm üstə, mən Sənə aidəm 
və Sənin mülkünəm” dedim.

Rəbbimə belə səslənirkən, bir müsəlman bu rəqibimə bir 
ox atdı, ox boğazına saplandı. Üzərimdən düşdü, mən də 
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qalxıb onun üzərinə çıxdım. Bıçağı əlindən alıb onu boğaz-
ladım. Odur ki, qəlbləriniz daim Rəbbinizlə olmalıdır ki, 
ataların və anaların görmədiyi əcaibləri görəsiniz.”

Anlamaq aləmləri, Allahı anmaqla olur
Allahdan başqa nə varsa, onu danmaqla olur.

Haqq Günün gündüz çağı insan işıq istəyəcək
Zikr nurdur, zulumat nurdan yayınmaqla olur.

Bilsə vaxt qədrini qul, quşlar kimi ruzilənər
Quşdan bu, gec yatıb ondan tez oyanmaqla olur.

Quş daha uçmayırsa, tamamlanıb rizqi demək
Həyatı uçanların hər zilə qonmaqla olur.

Önə və ənginlərə - yoxdu qulun başqa yolu
Din geri qalmamaqdı, ölüm dayanmaqla olur.

Nə qədər bilsə də qul, etməz elm əqli əvəz
Elm öyrənmək ilə, mərifət qanmaqla olur.

Könül, Haqdan savayı hər düşüncə cənabətdir
Bir könül qüslü ver, bu, sanma yuyunmaqla olur.

İslamın müsəlmanlar qarşısında qoyduğu digər mühüm 
bir vəzifə Allah yolunda cihaddır. Haqq Təala bu vəzifənin 
xüsusi önəmini, qəzavat və şəhadətin nə qədər xeyirli oldu-
ğunu ayrı-ayrı ayələrdə dönə-dönə vurğulamış, bu yolda 
möminlərin əsla zəiflik göstərməməsini istəmişdir.

“Kafir qövmü təqib etmədə zəiflik göstərməyin” (ən-
Nisa, 104).

“İstər yüngül, istər ağır olaraq hamınız savaşa çıxın, 
mallarınızla və canlarınızla Allah yolunda cihad edin. 
Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir” (ət-Tövbə, 41).
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“Allah malları və canlarıyla cihad edənlərin dərəcələrini 
evdə oturanlardan üstün etmişdir” (ən-Nisa, 95).

Səhlənkarlıq hər sahədə pisdir, təhlükədən xali deyil. 
Lakin hərbdə bu təhlükə qat-qat artır. Uhud savaşında 
düşmənin arxadan hücumunu önləmək üçün qoyulmuş 
oxçular Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) əmrini poza-
raq döyüş mövqelərini tərk etdiklərinə görə müsəlmanların 
qələbəsiylə başlayan savaş onların nisbi məğlubiyyətilə 
nəticələndi. Ona görə nisbi deyirik ki, 70 şəhid bahasına 
başa gəlsə də, bu məğlubiyyətdə böyük mənəvi qələbə, yəni 
ibrətlər, dərslər vardı. Elə dərslər ki, onları başqa şəraitdə 
almaq mümkün olmazdı.

“İnsanlar imtahan edilmədən, sadəcə, “iman gətirdik” 
de məklə sərbəst buraxılacaqlarınımı sandılar?” (əl-Ənkə-
but, 2)

Cihad əmrilə bağlı ən ibrətamiz imtahanlardan biri Tə-
buk savaşına getməyib evdə qalan üç möminin haqqın-
dadır. Bunlar Kəb ibn Malik, Rəbi əl-Amri və Hilal ibn 
Umeyyədir. Allah hər üçündən razı olsun.

“Həmçinin (Təbuk savaşından) geri qalmış üç nəfərin 
də. Belə ki, dünya onlara dar olmuş, ürəkləri təngə gəlib 
sıxılmışdı. Onlar Allahdan yalnız Onun Özünə sığın-
mağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Allah tövbə 
etmələri üçün onlara tövbə nəsib etdi. Şübhəsiz ki, Allah 
Təvvabdır, Rəhimdir” (ət-Töbə, 118).

İslamda səhlənkarlığa münasibətin nə qədər düşündürü-
cü olduğunu xatırlatmaq üçün Kəb ibn Malikin rəvayətini, 
uzun olsa da, ixtisarla burda verməyi münasib saydıq.

İBRƏT “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) bu döyüşə 
meyvələrin yetişdiyi və kölgələrin xoş olduğu isti bir payız 
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günü çıxmışdı. Mən də bu qəzvəyə çıxmağa çox istəkli idim. 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) və onunla birlikdə 
müsəlmanlar hazırlandılar. Mən də hazırlıq görmək üçün 
səhər evdən çıxır, amma heç bir şey etmədən geri dönür-
düm. Öz-özümə: “Hazırlığı sonra da edə bilərəm” deyir-
dim. Bu durum beləcə davam etdi... Sonunda ordu getdi, 
nəticədə bu qəzvə əlimdən çıxdı.

Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) Təbukdan qayıt-
dığı xəbərini eşidəndə mənə üzüntü gəldi. Yalan söyləməyi 
düşünməyə, sabah onun qəzəbindən nə cür qurtula 
biləcəyimi götür-qoy etməyə başladım. Sonda həqiqəti 
(səhlənkarlıq üzündən yürüşə çıxmadığımı) söyləməyə 
qərar verdim.

Savaşa qatılmayanlar ona yaxınlaşdı və and içib savaş-
dan geri qalmalarının üzrünü anlatmağa başladılar. Bunlar 
səksəndən artıq idilər... Nəhayət mən də yaxınlaşıb salam 
verdim. Qızğın bir əda ilə gülümsədi, sonra: “Səni qəzvəyə 
qatılmağa qoymayan şey nədir? Miniyini almamışdınmı?” 
buyurdu.

Mən: “Allaha and olsun ki, heç bir üzrüm yoxdu. Allaha 
and olsun ki, səninlə getmədiyim zamankı halımdan daha 
güclü və zəngin əsla olmamışdım” dedim. Bunun üzərinə 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): “Baxın, bu doğru 
söylədi, Allah sənin haqqında hökm verənə qədər qalx, get” 
buyurdu.

Qalxıb getdim, Sələmə oğullarından bəzi kimsələr ar-
xamca gəldilər... Onlardan: “Bu durumla qarşılaşan mənim 
kimi başqa birisi varmıdır?” deyə soruşdum. Onlar da: 
“Bəli, iki nəfər də sənin söylədiyin kimi söylədi, onlara da 
sənə söylənənlər söyləndi” dedilər... Bunlar örnək alınacaq 
fəzilətləri olan saleh kimsələrdi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) savaşa qatılmayan-
lar arasından bu üç nəfərlə danışmağı yasaqladı. Bununla 
əlaqədar xalq bizdən qaçdı, bizə qarşı davranışları dəyişdi. 
Bu şəkildə əlli gün qaldıq. Bu müddətdə o iki yoldaşım 
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olanlara boyun əyib evlərində ağlayaraq oturdular. Amma 
mən onların ən gənci və dözümlüsü idim. Dışarı çıxır, na-
maza qatılır, bazarlarda dolaşırdım. Heç kim mənimlə da-
nışmazdı... Nəticədə insanların məndən əlaqəni kəsməsi 
uzun müddət davam edincə gedib Əbu Katadənin bağçası-
nın divarına dırmaşıb aşdım. Əbu Katadə əmim oğlu olub 
ən sevdiyim kimsə idi. Salam verdim, vallahi salamımı al-
madı... gözlərimdən yaşlar boşaldı. Geri dönüb divardan 
aşıb çıxdım...

Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) elçisi yanıma gəldi 
və: “Rəsulullah xanımından ayrılmağını əmr edir” söylədi. 
Mən: “Onu boşayımmı, yoxsa nə edim?” deyə soruşdum. 
O da: “Xeyr, boşama. Fəqət ondan ayrı dur, ona yaxınlaş-
ma” buyurdu. İki yoldaşıma da eyni xəbəri göndərdi. Xanı-
mıma: “Ailənin yanına get və Allah bu məsələdə hökmünü 
verənə qədər onların yanında qal” dedim...

Nəhayət, Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) bizimlə 
danışmağı yasaqlamasından bu yana əlli gecə tamam oldu. 
Əllinci gecənin sabah namazını evlərimizdən birinin da-
mında qıldım. Allahın (Tövbə surəsinin 118-ci ayəsində) 
buyurduğu kimi yer üzü bütün genişliyinə rəğmən mənə 
dar gəlmiş, ruhum daralmış bir halda otururdum. Bu sı-
rada Səl dağına çıxmış bir kimsənin var gücüylə: “Ey Kəb 
ibn Malik, sevin, müjdə!” deyə bağırdığını eşitdim. Dərhal 
səcdəyə qapandım.

Uca Allah, Rəsuluna “Geri qalmış o üç nəfərin də 
tövbələrini qəbul etdi...” (Tövbə, 118) ayəsini endirmiş-
di. Vallahi, Allah məni İslama qovuşdurduqdan sonra 
Rəsulullaha (salləllahu əleyhi və səlləm) qarşı doğru söz-
lü olma nemətindən daha böyük bir nemət mənə ehsan 
etməmişdir. Ona yalan söyləyib həlak olma durumuna 
düşməmək neməti ən böyük nemətdir.”

Səni ilk mənbəyə dartmırsa sonun, tövbə elə
O nə məxluqdu, nə Xaliq, Quranı mənbə elə.
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Tövbə təkrar doğuşun, təvəllüdün tarixidi
Tövbəsiz illərinin üstündə bir türbə elə.

Səni tənhalığa çəkmirsə həyat, üzrə tələs
Dərd xətib etsə səni, nəfsinə sən xütbə elə.

Təpədən dırnağa hər üzvünü tam təftişə tut
Qurşaqdan həm aşağı, həm yuxarı zərbə elə.

Şeytanın xidmətində hamı komandan kimidi
Rəhmanın qulluğunda qul adını rütbə elə.

Xalqa uymaq ya uyuşmaq yaxını eylər uzaq
Harda Xaliq iləsən, sən o yeri Kəbə elə.

Dinin abidləri, alimləri, arifləri var
Mərifət əhli azdı, arxasında növbə elə.

Allah yolunda cihad vəzifəsi biri kiçik, digəri böyük sa-
yılmaqla ikidir: 1) Allahın düşməninə qarşı; 2) nəfsə qarşı. 
İkincinin böyüklüyü ən azı ondan anlaşılır ki, düşmənlə 
cihad hərdən baş verdiyi və yalnız sağlam kişilərə aid ol-
duğu halda, nəfslə cihad səhhətindən, yaşından, cinsindən 
asılı olmayaraq hər bir müsəlmanın qəbrə qədər davam 
edən öhdəliyidir. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
buyurdu:

“Həqiqi mücahid Allah üçün nəfsiylə cihad edən şəxsdir.”
Qeyd edək ki, ikincilər birincilərdən, yəni nəfsiylə sava-

şanlar düşmənlə savaşanlardan qat-qat az olur. Çünki nəfsə 
qarşı cihad edənlər istənilən düşmənlə cihada ən azı mənən 
həmişə hazırdırlar. Kafirlərlə savaşanların isə hamısı haq-
qında eyni şeyi söyləmək çətindir. Döyüş meydanlarında 
böyük şücaətlər göstərən nə qədər mücahidlər var ki, nəfsani 
istəklərin qarşısında səhlənkar, aciz və məğlub görünürlər. 
Böyük cihadı kiçikdən daha az cazibəli edən bir səbəb də 
birincidə müxtəlif hərbi qənimətlərin olmamasıdır.
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Məsələn, mal hərisi yaxud qadın düşkünü olan biri ka-
firlərlə savaşa asanlıqla qatıla bilər, lakin bu ondan hə ris-
liyi, düşkünlüyü əsla götürməz, bunun üçün nəfsə qarşı 
mücadilə gərəkdir.

Məsələnin əslinə baxanda cihadın iki deyil, bir oldu-
ğunu görməkdəyik. Yəni düşmənlə savaş nəfslə savaşın 
tərkib hissəsidir. Çünki Uca Rəbbimiz Öz yolunda qulları-
nın təkcə canlarından deyil, həm də mallarından keçməsini 
istəmişdir. Cihadla bağlı çoxsaylı ayələrdə mal fədakarlığı 
ilə can fədakarlığı, demək olar ki, həmişə yanaşı işlənir.

“Yalnız onlar möminlərdir ki, Allaha və Rəsuluna iman 
gətirər, sonra şəkkə düşməz və Allah yolunda canları və 
malları ilə cihad edərlər” (əl-Hucurat, 15).

“Ey iman edənlər! Sizə elə bir ticarət göstərimmi ki, 
acı əzabdan sizi xilas etsin? Allaha və Rəsuluna iman 
edin, Allah yolunda mallarınız və canlarınız ilə cihad 
edin” (əs-Səff, 10-11).

“Möminlərdən üzrsüz evdə oturanlar və Allah yolun-
da canlarıyla, mallarıyla cihad edənlər eyni deyildir” 
(ən-Nisa, 95).

İBRƏT İbn İshaq rəvayət etmişdir: “Əbu Heysəmə (ra-
diyallahu ənh) Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) 
rəhbərliyi altında döyüşə (Təbuk qəzvəsinə) getdi. Lakin 
bir neçə gün sonra ordudan ayrılıb geri qayıtdı. İsti bir 
gündə evinə gəldi. İki xanımını xurma bağlarındakı çar-
daqlar altında gördü. Çardağa su səpib sərinlətmiş, onun 
üçün soyuq su və yemək hazırlamışdılar.

Əbu Heysəmə içəri girincə çardağın qapısında dayan-
dı, xanımlarına və onun üçün hazırlanmış dəm-dəstgaha 
nəzər saldıqdan sonra: “Allah Rəsulu qızmar günəş altında 
və qum fırtınaları içində qalsın, Əbu Heysəmə isə sərin bir 
kölgəlikdə hazırlanmış təamlar və gözəl xanımlar arasında 
mal-mülkünün başında olsun! Bunu vicdan qəbul etməz. 
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Vallah, heç birinizin çardağına girməyəcək və qayıdıb 
Rəsulullaha qoşulacağam! Tez yol azuqəmi hazırlayın!” 
dedi.

Xanımları dediyini etdilər. Sonra dəvəsini gətirib yükü-
nü yüklədi, Allah Rəsuluna (salləllahu əleyhi və səlləm) qo-
şulmaq üçün yola çıxdı... Orduya yaxınlaşınca səhabələr: 
“Baxın, baxın, qarşıdan bir süvari gəlir” dedilər. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm): “İnşaallah, Əbu Heysəmədir” 
buyurdu.

Səhabələr: “Bəli, ya Rəsulallah, odur. Vallahi, Əbu Hey-
sə mədir!” dedilər.

Əbu Heysəmə dəvəsini çökdürdü, gəlib Peyğəmbərimizə 
salam verdi. Allah Rəsulu: “Əbu Heysəmə, az qala həlak 
olacaqdın (Axirətini əldən verəcəkdin)” buyurdu. Əbu 
Heysəmə də başına gələnləri bir-bir danışdı.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) onu təqdir edərək 
duada bulundu.”

Elə Mövladı ki, O, ayrılmaq imkansız olur
Ayıran kafir olur, ayrılan imansız olur.

Kafir o kimsədi ki, vəslə ümid saxlamayır
Rəhmətdən ayrı düşür, yəni ki, Rəhmansız olur.

Hər şeyin hicrinə bulmaqdadı bir çarə zaman
Hər şeyin Rəbbi ilə amma bu, dərmansız olur.

Eşq könül söhbətidi, nəfsani bir mövzu deyil
Qıl fəda nəfsi, vüsal, sanma ki, qurbansız olur.

Ey qul, qul Sahibindən zər diləmə, zərrədi bu
Damlaya aşiq olan, axırda ümmansız olur.

Cihad vəzifəsinə səhlənkar, qeyri-ciddi yanaşanlar öz-
lə rini gerçək və ciddi təhlükəyə atanlardır. Bu elə bir 
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təh lükədir ki, elə bir şey qazandırmasa da hər şeydən 
həmişəlik məhrum edər. Halbuki cihad tam əksidir, yəni 
fani nemətləri əbədi səadətə fəda etməkdir.

“Ey iman edənlər! Allah yolunda öldürülər və ya 
ölərsinizsə, Allahın məğfirət və rəhməti onların bütün 
topladıqlarından xeyirlidir” (Ali-İmran, 157).

“De: “Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, zöv
cələriniz, qohumlarınız, qazandığınız mallar, kasad ol-
masından qorxduğunuz ticarət, xoşladığınız evlər Allah-
dan, Rəsulundan və Onun yolunda cihaddan sevimlidirsə 
Allahın əmri gələnədək gözləyin. Allah fasiq qövmü 
hidayət etməz” (ət-Tövbə, 14).

Nəfslə mübarizə və müharibə bütövlükdə cihadın ma-
hiy yətini ortaya qoyur, həqiqi düşmənin və düş mən çiliyin 
kim və nə olduğunu anladır. Bu mücadiləni verənlər heç 
vaxt Din düşmənlərinə uyub Din qardaşlarına güllə atmaz. 
Onlar əsil təhlükənin mənbəyini görərlər. Hədisi-qüdsidə 
buyuruldu:

“Ey insan! Nəfsini düşmənin bil. Çünki o, Mənə düş mən dir.”

İBRƏT Əbu İmrandan rəvayət edilir: “Konstantiniyyə 
(İstambul) yürüşündə idik. Şəhərdən qarşımıza böyük bir 
Rum ləşkəri çıxdı. Biz də onlara qarşı səf tutduq. Bizdən 
birisi onlara doğru hücum edərək içlərinə qədər girdi və 
təkrar dönərək yanımıza qayıtdı. Müsəlmanlar: “Subhanallah, 
adam özünü təhlükəyə atır” dedilər.

Bunun üzərinə Əbu Eyyub əl-Ənsari (radiyallahu ənh) qal-
xıb dedi: “Ey insanlar, siz “Özünüzü təhlükəyə atmayın...” 
ayəsini yanlış anlayırsınız. Ayə biz Ənsar haqqında nazil 
olmuşdur. Allah Öz dinini qüvvətləndirdiyi və İslamın 
öndərləri çoxaldığı zaman, biz öz aramızda Rəsulullahdan 
(salləllahu əleyhi və səlləm) xəbərsiz olaraq: “Artıq bizə eh-
tiyac qalmadı. Barı bundan sonra malımıza-mülkümüzə 
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sahib olalım, əldən gedən bağ və bağçalarımızı sahmana 
salalım” dedik. Bununla əlaqədar Allah yanlış düşündüyü-
müzü xatırlatmaq üçün: 

“Allah yolunda mallarınızı xərcləyin və özünüzü təh
lükəyə atmayın...” (əl-Bəqərə, 195) ayəsini endirərək ciha-
dı tərk edib mallarımızla məşğul olmanın bizi təhlükəyə 
sürükləyən bir davranış olduğunu bizə bildirdi.”

HAŞİYƏ Əbu Eyyub əl-Ənsari (radiyallahu ənh) Rəsulul lah   
(salləllahu əleyhi və səlləm) Məkkədən Mədinəyə hicrət 
edərkən onu altı ay öz evində qonaq edən və bu səbəbdən 
Mehmandari-Rəsulullah kimi anılan böyük səhabədir. Əsil 
adı Xalid ibn Zeyddir. Əbu Eyyub künyəsidir. Həmişə 
“Yüngül də olsanız, ağır da olsanız, cihada çıxın” (ət-Tövbə, 
41) ayəsini xatırladar, “Mən bu iki vəsfin dışında deyiləm” 
deyərək bütün savaşlara qatılardı. 80 yaşlarında ikən (Mila-
di 669-cu il) İstambul yürüşündə iştirak etmək üçün ordu-
ya qoşuldu. İstambulun mühasirəsi zamanı xəstələndi və 
bu vəsiyyətdə bulundu:

“Öldüyüm zaman məni bir ata mindirin və düşmən tor-
pağında gedə bildiyiniz yerə qədər məni aparın və orada 
dəfn edib dönün.”

Vəsiyyətinə uyğun olaraq mübarək nəşi İstambul divar-
larına yaxın olan indiki yerinə dəfn edildi (Allah razı olsun).

Cihadı ciddiyə al, qeyri-ciddi adam olma
Nəfsi yenməkdi cihad, yenməyincə aram olma.

Alim ol söyləmirəm, arif ol da söyləmirəm
Deyirəm nəfsini bil, cahil olma, avam olma.

Cahan qəm oylağıdır, burda qəmin xətası yox
Cənnət kam yaylağıdır, kim olsan da nakam olma.

Xəlq ya Rəbbinin qulu ya nəfsinin köləsidir
Qullara iqtida et, kölələrə imam olma.
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Ey qul, ad-sanlını, ad-sansızı Rəbbin tanıyır
Fani dünyada çalış, namsız ol da, bədnam olma.

Səhlənkarlığın əsas xüsusiyyətlərindən biri zamanı qiy-
mət ləndirməmək, “sonra edərəm” düşüncəsiylə vacib və 
ya gözəl bir işi təxirə salmaq, asudə vaxtı boş, mənasız ya-
xud daha az önəmli məşğuliyyətlərə sərf etməkdir. Şüb-
həsiz ki, bu, şeytanın əsas hiylələrindən biridir. İnsana 
“tələsmə, o iş qaçmır” deyə vəsvəsə edərək əhəmiyyətli 
olanı əhəmiyyətsiz, əhəmiyyətsiz olanı isə əhəmiyyətli gös-
tərər. Hədisdə buyuruldu:

“Sabah edərəm, sabah edərəm” deyənlər aldandı.”
Sabaha sağ çıxıb-çıxmayacağını, başına nə iş gələcəyini 

Adəm oğlu bilməz. Sağ çıxmasa yaxud başına bir iş gəlsə, 
deməli, fürsəti əldən vermişdir. Əgər salamatlıq olarsa, yenə 
də qazancdan deyil. Çünki insan səhlənkardısa, vəzifəsinə 
yüngül yanaşırsa bu gün görmədiyi işi sabah görəcəyi də 
az ehtimallıdır. Digər tərəfdən isə sabahın öz işləri vardır. 
Əgər bu işlər Dinlə bağlıdırsa, ən gözəli tələsməkdi. Allah 
Təala buyurdu:

“Və heç bir şey barəsində: “Mən onu sabah edəcəyəm!” 
demə!” (əl-Kəhf, 23)

İBRƏT Bir gecə Bəyazid Bistami həzrətləri qüslə möhtac 
hala gəlib paklanmaq istədi. Amma hava çox soyuq oldu-
ğundan bu işi səhərə saxlamağı düşündü. Nəfsinin bu dav-
ranışını görüncə dərhal qalxaraq yaxınlıqdakı donmuş su-
yun buzunu qırdı və nəfsini cəzalandırmaq üçün əynindəki 
xirqəsi ilə birgə qüsl etdi. Qüsldən sonra da xirqəsini so-
yunmayıb nəfsinə bu xitabda bulundu: “Səhlənkarlığının 
cəzası budur.”

Günümüz keçsə də xoş, əsla sərməst olammırıq
Günümüz keçsə də boş, əsla sərbəst olammırıq.
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Bu günün tədbiri çox, çünki çoxu dünənkidir
Sabahın tədbirini amma bu gün qılammırıq?

Bir könül rahatlığı könlümüzün istəyidir
Nəfsə uyduqca könül, əsla dinclik bulammırıq.

Dünya ləzzətləri hər lövhədə təqdim olunur
O dadı, o zövqü biz zərrə qədər alammırıq.

Dünya əyləncə, oyun olduğu haqq bir yazıdır
Ruh artıq anlayıbdır, nəfsi başa salammırıq.

Bir gerçəkdir ki, adam öz evində rahət olur
Üç günlük bir qonağıq, bu dünyada qalammırıq.

İslamda fərzlər, yəni vacib sayılan vəzifələr Quran və 
sünnə ilə təyin olunsa da, hər bir müsəlman nafilələrlə bağ-
lı bəzi virdlər (gündəlik ibadət vərdişləri) müəyyən edərək 
özünə vacib qıla bilər və qılması da məqsədəuyğundur. 
Çünki, əvvəla, Din böyüklərimizin hamısı bu yolu tutub-
lar və onları virdlərsiz təsəvvür etmək, ümumiyyətlə, qey-
ri-mümkündür. Digər tərəfdən, gündəlik vərdişlər günün 
saatlarını düzgün bölməyə, asudə vaxtı səmərəli yaşamağa 
hərtərəfli kömək edir. Məsələn, qul əgər hər gün Qurandan 
bir cüz (20 səhifə) oxumağı, Rəsulullaha (salləllahu əleyhi 
və səlləm) 200 dəfə salam göndərməyi özünə vird edibsə, 
könlünü və nəfsini buna alışdırıbsa, təbii ki, onları vaxtlı-
vaxtında yerinə yetirməməkdən həzər və ya həya edəcək, 
üzürlü səbəbdən yerinə yetirə bilmədikdə isə fərz ibadətlər 
kimi bunların qəzasını edəcəkdir. İtirdiyi bir şey yox, ud-
duğu isə elmlə yanaşı saniyələr və savablardır.

İBRƏT Hər gün Qurandan bir cüz oxumaq Əbu Bəkir 
həzrətlərinin adəti idi. Hz.Xızırı (əleyhissalam) görməyi 
çox arzulayırdı. Bir gün bir nurani qoca gələrək onunla 
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həmsöhbət olmaq istədi. Razılaşdı. Xeyli ünsiyyətdə oldu-
lar. Ayrılanda qoca dedi:

“Ya Əbu Bəkir! Bu gün səni Quran oxumaqdan ayırdım. 
Mən həmin arzuladığın Xızıram. Bir saat Allah ilə söhbət 
(Allah kəlamını oxumaq) min il Xızırla ünsiyyətdən üstün-
dür.”

Nə məkan istə, könül, nə dövrə, dövranə sarıl
Nə qərbə, şərqə, nə İranə, nə Turanə sarıl
Yayda nə yaylağa get, qışda nə aranə sarıl
Dünya bir ayrılıqdı, nəbadə hicranə sarıl
Ölçmə ömrü il ilə, ay ilə, hər anə sarıl
Allahın haqq ipinə, yəni ki, Quranə sarıl.

Hidayət umsan əgər, Hadi üçün cəhddə bulun
“Qul Hu Vəllahu Əhəd” de, Əhədə əhddə bulun.
Dünyanı ver umana, qəbrə qədər zöhddə bulun
Haramlar, ey qul, Onun hədləridir, həddə bulun.
Fərmansız Şahmı olur, Şahə və fərmanə sarıl
Ancaq Allaha güvən, sadəcə, Quranə sarıl.

Sənə cüt gəlsə əgər yalan ilə doğru, könül
Sənə yad gəlsə əgər Batı və ya Doğu, könül.
Sənə üz tutsa əgər ölüm və ya yuxu, könül
Allahın haqq Kitabı, haqq sözü var, oxu, könül.
Ən-Nisa, əl-Bəqərə və Ali-İmranə sarıl
Nə nəzmə, nə nəsrə uy, haqq olan Quranə sarıl.

Uğurlar gülsə sənə, sorma səfa mənbəyini
Aləmlər uysa sənə, sorma vəfa mənbəyini.
Sitəmlər gəlsə sənə, sorma cəfa mənbəyini
Ağrılar cumsa sənə, sorma şəfa mənbəyini.
Nə həkim, loğman ara, nə dəva-dərmanə sarıl
Başqa məlhəmmi olur, birbaşa Quranə sarıl.
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Bir Kitabdır ki, nə məxluq, nə də Xaliq dedilər
Onu nazil Edənin şəninə layiq dedilər.
Ona üsyan edənin isminə fasiq dedilər
Xoş qulun halına ki, Qurana sadiq dedilər.
Namərdin Dini olmur, İslama mərdanə sarıl
Zamana, zalimə qalib gələn Quranə sarıl.

Sevən o kimsədi ki, sevgini haqq xislət edə
Başqa bir kimsəyə yox, sevdiyinə xidmət edə.
Başqa bir şey üçün yox, vəslə görə xiffət edə
Elə sevdadı bu, kaş Xaliqə hər xilqət edə.
Nə nəfsə, şeytana uy, nə nəzrə, qurbanə sarıl
Allaha, Rəsuluna, sünnəyə, Quranə sarıl.

Möminlərdən biri röyasında Rəsulullahı (salləllahu əleyhi 
və səlləm) görüb ona yaxınlaşır. Lakin Həzrət (salləllahu 
əleyhi və səlləm) üzünü çevirir.

“Ya Rəsulallah, məni tanımadınmı? Mən Sənin ümmə-
tin dənəm” desə də Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm): 
“Tanımadım” buyurur.

Adam təəccüblə soruşur: “Bəs bizə bildirmişdilər ki, sən 
öz ümmətini bir insan qara atlar arasında öz ağ atını tanıdı-
ğı kimi tanıyacaqsan.”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurur: “Doğru-
dur. Amma sən mənə salam göndərmirdin. Mən ancaq mənə 
salam göndərənləri tanıyıram.”

Zikr elmin çoxu, digər qalanı salavatdır
Bu elmin xaricində hamı cahil, bisavaddır.

Mövla və məlakələr Muhəmmədə salam eylər
Şahidim Allah Özü, bütün əhli-səmavatdır.

Ərzin dindar kəsimi nədən ümmət olmaz ona
Halbuki öyən onu həm İncildir, həm Tövratdır.
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İslamdan qeyri Din yox, Muhəmməddən sonra nəbi
Anlayan tayfaya bu, kafi gələn təşviqatdır.

Hər şeyin haqqı bu dünyada gərək tam verilə
Haqq ölüm bir şəhadət, haqq həyat bir qəzavatdır.

Rəbbimə həmdü-səna, rəsuluna salam olsun
Bizdən eylərsə qəbul, bu nə gözəl bir sovqatdır.

Səhlənkarlıq xəstəliyi bəzi digər mənəvi mərəzlərlə sıx 
bağlı olur ki, onların da başında yalançılıq gəlir. Səhlənkar 
insan başqalarını aldatmağa çox meyillidir, sözündə və 
əməlində bütöv deyil. Məsələn, aylarla uzadacağı bir işi bir 
həftədə yerinə yetirəcəyinə asanlıqla söz verə bilər. Özünü 
peşəkar kimi təqdim etməyi xoşlasa da gördüyü iş, demək 
olar ki, həmişə ala-yarımçıq, nöqsanlı olar. Zatən sözü bü-
töv olmayanın əməlinin tam olacağı düşünülməz. Beləsi 
ibadət əhlidirsə, ibadəti də işinə oxşayar. Dini dünyasından 
çox fərqlənməz. 

HƏDİS Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: 
“İnsanların ən oğrusu namazından oğurlayandır.”

Soruşdular: “Namazından necə oğurlayar, ya Rəsulal lah?”
Buyurdu ki: “Rüku və səcdəsini başa çatdırmaz, qiraətini 

tam oxumaz.”

Kim girib Din içinə qarət etsə, doğru olur
Amma dünyası üçün qeyrət etsə, oğru olur.

Din və dünyanı calaq eyləyənin cırdır barı
Şeytanın qurduğu bir hiylə olur, qurğu olur.

Elm azdırsa cavab suallardan çox olacaq
Elm artdıqca cavabdan daha çox sorğu olur.
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Cəhalət cavanlığın, cəsarətin cəmi imiş
Yol azaldıqca artan, qocalıq və qorxu olur.

Ey qələm, hər sətirin üstündə sən əs demirəm
Deyirəm hər hərifin üzərində vurğu olur.

Dünya işində ciddi davranmayanlar Din məsələlərində 
də qeyri-ciddi rəftar etdikləri kimi, cahil vaxtı məsuliyyətli 
olanlar İslamda da məsuliyyətsiz olmurlar. Yetər ki, Din-
imandan nəsibi olsun. Hədisdə buyuruldu:

“Cahiliyyədə xeyirli olanlar, Dini yaxşıca öyrəndik-
lərində, İslamda da xeyirli olurlar.”

İBRƏT Abdulvahid ibn Zeyddən rəvayət edilmişdir: 
“Bir gəmiyə mindik, ruzgar bizi bir adaya atdı. Orada bütə 
sitayiş edən birini gördük... Ona Qurandan bir surə oxu-
duq. Biz oxuduqca o ağladı, nəhayət surəni bitirdik.

“Bu kəlamın Sahibinə üsyan edilməz” dedi. Sonra mü-
səl man oldu. Biz də onu gəmiyə götürdük. Ona İslam 
şəriətini və Qurandan surələr öyrətdik. Gecə işa namazını 
qılıb yataqlarımıza çəkilincə bizdən soruşdu:

“Mənə tanıtdığınız bu Allah gecə olduğu zaman uyu-
yurmu?”

Biz də: “Xeyr, ey Allahın qulu, O ayaqdadır, uyumaz” 
dedik.

O da: “Sizlər nə pis qullarsınız, siz uyuyursunuz, Mövla-
nız isə uyumur” deyərək bizi şaşırtdı.

Abadan şəhərinə çatınca, ona yeni müsəlman olma-
sından dolayı yardımda bulunmaq istəyib pul topladıq. 
Təqdim edəndə: “La ilahə illallah, mənə göstərdiyiniz yolu 
özünüz getmirsiniz. Mən bir adada idim, bütə tapınırdım. 
Yenə də O məni ac buraxmadı. İndi onu tanıdığım halda 
məni acmı buraxacaq” dedi.

Aradan bir müddət keçdi. Onun ölmək üzrə olduğunu 
eşidib yanına getdim. “Bir ehtiyacın varmı?” deyə soruş-
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dum. “Sizi adaya gətirən bütün ehtiyaclarımı ödədi” deyə 
cavab verdi.

Onun yanındaykən məni yuxu basdı. Röyada Abadan 
məzarlığını bir bağça olaraq gördüm, içində bir türbə var-
dı. Türbənin içində bir cariyə otururdu ki, ondan gözəlini 
görmədim. “Allah üçün onu mənə tez gətirin, artıq dayana 
bilmirəm” dedi. Oyandım, baxdım ki, xəstə ruhunu tapşı-
rıb. Onu yudum, kəfənləyib dəfn etdim.

Gecə olunca uyudum, onu türbənin içində cariyə ilə 
bərabər gördüm. “Mələklər hər qapıdan yanlarına girərlər: 
“Səbir etdiyinizə görə salam olsun sizə! Axirət yurdunuz 
nə gözəldir” (ər-Rəd, 23-24) ayələrini oxuyurdu.”

* * *
Bəyazid Bistami dövründə bir sufi bir kafirə: “Müsəlman 

ol ki, cəhənnəm əzabından qurtulasan” deyir.
Kafir bu cavabda bulunur: “Yaxşı deyirsən, amma 

Bəyazid kimi müsəlman olmaq əlimdən gəlməz, doğrusu, 
sənin kimi müsəlman da olmaq istəmirəm. Sizin imanınıza 
baxanda adamın imana qarşı sevgisi azalır.”

* * *
Ustad Nəcib Fazil bir dəfə Abidin Dinodan soruşur: 

“Nəyə görə Allaha inanmırsan?”
Abidin Dino deyir: “Qorxuram, bir kərə inansam, bir 

daha başımı səcdədən qaldıra bilməyim.”

Kişi uymaz bəzəyə, zinət qadın əşyasıdır
Kişiyə ilk yaraşıq Rəbbi üçün əhyasıdır.

Zatən Adəm qızı da fitri boya ilə gözəl
Gəlinə hüsnü verən hənası yox, həyasıdır.

Yox elə bir qərib ki, yurd həsrəti yaşamasın
Sadəcə, az adama Vətən digər dünyasıdır.
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Fani dünyanı qula xalis iman dar eləyər
Baqi dünyada sıxan, amma, onun riyasıdır.

Yam-yaşıl bir çəmənə bənzəməsi var cahanın
Halbuki qığılcıma bənd quru ot tayasıdır.

Mövzunun sonu olaraq onu da qeyd edək ki, səhlənkarlıq 
şüurlu hərəkətdir. Yəni adam ciddi bir işə qeyri-ciddi yana-
şırsa, xətasının fərqindədir. Əgər xəta qeyri-şüuri, ixtiyar-
sız olaraq baş verirsə, səhlənkarlıq sayılmaz. Olsa-olsa bu, 
bir ehtiyatsızlıqdır.

HƏDİS Bir səfər zamanı səhabələr bütün gecəni yol 
getdiklərindən dincəlməyi təklif edirlər. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm): “Yatıb namazı qaçırmağınızdan 
ehtiyat edirəm” buyurur. Hz.Bilal (radiyallahu ənh): “Mən 
sizi oyadaram” deyərək növbətçiliyi öz öhdəsinə götürür. 
Bundan sonra fasiləyə qərar verilir.

Lakin sübhə yaxın Hz.Bilalı da yuxu aparır. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) oyananda günəşin doğduğunu 
görür. Hz.Bilalı oyadaraq azan verdirir. Əshabına sübh na-
mazının qəzasını qıldırır və birlikdə səfərə davam edirlər. 
Yolda səhabələr öz aralarında: “Namazımızda səhlənkarlıq 
etdik” deyərək üzüntülərini biruzə verirlər. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bunun fərqinə vararaq buyurur:

“Yuxuda olarkən baş verən, səhlənkarlıq sayılmaz. 
Səhlənkarlıq oyaq olanda olur. Hansınız qəflətə düşüb bir 
namazı qaçırarsa, xatırlayan kimi qılsın.”

Düşünmək üçün suallar

1. Sözdə və işdə məsuliyyətsizliyin məsuliyyətini, yəni 
sorğu-suala məruz qalacağınızı anlayır və ya düşünürsü-
nüzmü?

2. Hansına daha həssassınız: hüquqlarınıza, yoxsa və-
zi fələrinizə?
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3. Rəbbinizin əmrlərinə üstünlük verirsiniz yoxsa rəis-
lərinizin?

4. Səhlənkarlığınız varmı, bəs yalançılığınız necə? Səh-
lənkarlığınızmı yalançılığınızdan doğur ya yalançılığınız-
mı səhlənkarlığınızdan?

5. İşdən qorxursunuz yoxsa məsuliyyətdən?
6. Mələklər dürüst, şeytanlar isə nadürüst əməllərdə 

əsla səhlənkarlığa yol verməzlər. Siz hansı əməllərdə cid-
disiniz?

7. Kimə qarşı daha tələbkarsınız: Özünüzə yoxsa özgə-
lərə?

8. Məsul vəzifə deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz: Döv-
lət qulluğunu yoxsa Din qulluğunu?

9. Səhlənkarlığa görə məsuliyyətə cəlb olunmusunuz-
mu?

10. Çevrənizdə “ciddi adam” kimi tanınmağınız sizə xoş 
gəlirmi? Bəs “səhlənkar adam” kimi tanınmağınız sizə to-
xunurmu?

11. Dünyadakı məsuliyyətinizi çox düşünürsünüz yoxsa 
Axirətdəki?

12. Səhlənkarlıq ucbatından ibadətlərinizin qəbul olun-
madığını Məhşərdə bildikdə halınızı təsəvvür edirsinizmi?
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12. TƏNBƏLLİK

“(Bir işdən) sərbəst oldun, (digəriylə) yorul” (əl-İnşirah, 7).

Tənbəllik zəhməti sevməmək, işdən qaçmaq, əziyyətə 
qat lanmağı xoşlamamaq, habelə işdə ağır, ləng tərpənmək, 
həvəssiz, könülsüz çalışmaq anlamlarına gəlir. Bu xəs tə-
liyin, daha dəqiq desək, xəstələrin, yəni tənbəllərin müxtəlif 
çeşidləri vardır. Bəziləri zehni, bəziləri isə fiziki əməyi xoş-
lamaz. Bəziləri haram-halalına baxmadan istənilən qazanclı 
işdə çevik, işgüzar, qazancsız işdə isə ləng, fəaliyyətsizdir. 
Bəziləri Din məsələlərində fəal, dünya məsələlərində isə 
süstdür və yaxud əksinə. Elələri də var ki, ümumiyyətlə, 
əlini ağdan qaraya vurmaq istəməz. Ən şiddətliləri də bun-
lardır. Lakin bu o demək deyildir ki, digər tənbəllərə haqq 
qazandırmaq olar. Çünki tənbəlliyin bəyənilən tərəfi, cəhəti 
yoxdur. 

İşləməmək, başqalarına yük olmaq İslamda əsla sevil-
məz. Mömin çalışaraq, haramlardan çəkinərək Din və dün-
yasını təmin etməyə borcludur. Hədisdə buyuruldu:

“Bir kimsə öz əlinin əməyi ilə qazandığından daha xe-
yirli bir tikə əsla yeməmişdir.”

İBRƏT Mədinədə Peyğəmbər məscidi inşa edilərkən 
Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ilk təməl daşını özü 
qoyur və axıradək bir fəhlə kimi çalışır. Bir gün kərpic 
daşıyarkən bir səhabə: “Ya Rəsulallah! Ver mənə, mən daşı-
yım” deyir. Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) razı olmayıb: 
“Sən də ayrı daş götür və daşı. Sən Allaha məndən daha çox 
möhtac deyilsən” buyurur.

* * *
Hz.Peyğəmbər (salləllahu əleyhi və səlləm) bir dəfə Səd ibn 

Muaz (radiyallahu ənh) ilə görüşərkən onun əllərinin qabar 
bağladığının fərqinə vardı və bu durumun səbəbini soruş-
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du. Səd ibn Muaz əhli-əyalının dolanışığını təmin etmək 
üçün qazma işləriylə məşğul olduğunu dedi.

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ənsardan olan bu 
məşhur səhabəsinin əlini öpdü və “Allahın sevdiyi əllər” 
iltifatında bulundu.

Qula, ey qul, yaraşan Allah üçün çalışmadır
İşin tək zor tərəfi zorluqlara alışmadır.

Mömin hər gün irəli getməsə İslamda deyil
Hər şeyin afəti var, Dində bu, boş dolaşmadır.

Cahanda tər tökməyən Cəhənnəmdə ət tökəcək
Zəhmətin bəhrəsi cənnətdə böyük buluşmadır.

Sülh uman haqq savaşa, hərbə hazır olsun gərək
Ruhi sakitliyə şərt nəfs ilə dalaşmadır.

Nəfsiylə uğraşan qul tənbəllikdən qurtulmuşdur
Sonu bu xəstəliyin qurtarmayan ağlaşmadır.

Yalnız qulluq qulu öz umduğuna ulaşdırar
Qulun tək umduğu şey Mövlasına ulaşmadır.

Tənbəllik səhlənkarlığa yaxud səhlənkarlıq tənbəlliyə 
bən zəsə də fərqli mərəzlərdir. Səhlənkar ona tapşırılan is-
tə nilən işə yüngül, qeyri-ciddi yanaşar, tənbəl isə ona iş 
tapşırılmasını, ümumiyyətlə, istəməz. Biri məsuliyyətdən, 
digəri zəhmətdən qaçar. Biri sonda öhdəliklərinə sadiq 
qalmasa da, özünə fəaliyyət sahələri axtarar, hətta tapdığı 
işə həvəslə də girişər. Digərində o axtarış, həvəs yoxdur. 
Səhlənkarlıq xəstəliyi ancaq vacib vəzifənin, öhdəliyin ic-
rası ilə bağlıdır. Tənbəllik isə vacib buyurulmayan, öhdəlik 
götürülməyən məsələlərdə də özünü biruzə verir. Tənbəldə 
səhlənkarlıq da var, səhlənkarda tənbəllik olmaya da bilər.
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Tənbəllik mərəzinin, öncədən bildirdiyimiz kimi, özü-
nün növləri, dərəcələri vardır. Bunların bəzilərini bu cür 
sıralamaq mümkündür:

1. Sərvət və ya səltənət tənbəlliyi;
2. Din və ya dünya tənbəlliyi;
3. Zehni və ya fiziki tənbəllik;
4. Universal tənbəllik.
Sərvət və səltənət sahiblərinin, xüsusən də rəhbər 

kimsələrin tənbəlliyi, adətən, sonradan yaranan mərəzdir. 
Çünki əvvəlcədən olsaydı, o səviyyəni əldə etmələri müş-
kül olardı. Hər halda fəaliyyətsizlər deyil, fəallar daha çox 
qabağa çəkilir. Lakin buyuruq qulundan buyuruq sahibinə 
çevrilmək hər kəs üçün izsiz keçmir. Necə deyərlər, hər 
tənbəl rəhbər ola bilməsə də, hər rəhbər tənbəl ola bilir. Bir 
çoxları başqalarını idarə etməyə başlayanda əvvəlki zəh-
mətsevərliyi, çalışqanlığı azaldır yaxud itirir və özlərinin 
görə biləcəyi, görməli olduğu işləri də başqalarına, yəni 
idarə etdiklərinə gördürməyə meyillənir və buna alışır-
lar. Mərəzə alışqanlıq isə, bir qayda olaraq, müalicəni 
çətinləşdirir. Rəhbərlər sayca az olsalar da, üzdə bulunduq-
larından pis bir nümunə kimi təkcə özləri üçün deyil, idarə 
etdikləri kimsələrə də təhlükə yaradırlar. Çünki yarınmaq 
istəyənlər bəzən yarımaq və ya yarıtmaq istəyənlərdən çox 
olur. Allaha həmd olsun ki, O Öz qullarını daha nümunəvi 
rəhbərlərdən xali etməmişdir.

İBRƏT Bir səfərdə səhabələr aclıqlarını rəf etmək üçün 
kabab çəkmək istədilər. Biri qoyunu kəsməyi, digəri dəri sini 
soymağı, bir başqası bişirməyi öhdəsinə götürdü. Rəsu lul lah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) “Odunu da mən yığaram” buyurdu.

Əshab: “Ya Rəsulallah, siz istirahət edin, biz yığarıq” 
desələr də Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) razı olmadı. 
“Sizin hər şeyi edəcəyinizi bilirəm. Ancaq hər kəs işlərkən 
otura bilmərəm. Allah Təala yoldaşından ayrılıb oturanı 
sevməz” buyuraraq odun yığmağa getdi.
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* * *

Bir gün Amir ibn Rabiyə (radiyallahu ənh) adlı səhabə Allah 
Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) ilə birlikdə məscidə gedir. 
Yolda Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) çarığının ipi 
açılır. Amir ibn Rabiyə bağlamaq istəyir, ancaq Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) ayağını geri çəkərək: “Bu hərəkətin 
başqasına qulluq göstərmək deməkdir. Mən başqasına iş 
gördürməyi sevmirəm” buyurur.

* * *

Bir gün Möminlərin Əmiri Hz.Əli (əleyhissalam) Kufə ba-
zarında alış-veriş edərək aldığı mallarla evinə qayıdarkən 
biri yaxınlaşıb dedi: “Ey Möminlərin Əmiri, əlinizdəkiləri 
mənə verin, evinizə gətirim. Bununla da əhli-beytə xidmət 
etmiş olaram.”

Həzrət buyurdu: “Ailə başçısı bunları daşımağa hər 
kəsdən daha layiqdir.”

Adam israr edərək dedi: “Ey Möminlərin Əmiri! Siz Allah 
Rəsulunun xəlifəsisiniz. Bunu sizə və məqamınıza yaraş-
dırmadığımdan əşyalarınızı daşımaq istədim.”

Hz.Əli (əleyhissalam) buyurdu: “Öz ailəsinə aid əşyaları 
daşımaq kişiyə əskiklik gətirməz.”

Dünya zəhmətkeşləri o zəhmətə layiq deyil
Din üçün çalışmasa, qul rəhmətə layiq deyil.

İşə, ey qul, yaramaq Yaradanın ənamıdı
Əməyə xor baxanlar o nemətə layiq deyil.

İman və saleh əməl məxluqu insan eləyər
Əməlsiz, əqidəsiz o qismətə layiq deyil.

Tənbəlin, tüfeylinin işləri Allaha qalıb
Çünki tərif o yana, heç töhmətə layiq deyil.
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Nəfsinə rəhbər olan, Rəbbinə ancaq qul olur
Nəfsinə hambal olan, o xidmətə layiq deyil.

Hikmətə etmə sitəm, əhlindən o əsirgənməz
Nadana vermə öyüd, o, hikmətə layiq deyil.

Tənbəl o kimsədi ki, üzrü, üzü yoxdu sabah
Üzsüzlər, üzürsüzlər bu ümmətə layiq deyil.

Səltənət sahibləri həm də sərvət sahibləri olduğundan 
tənbəlləşmə onlarda daha sürətlə baş versə də, səltənət 
sahibi olmayan sərvət sahibləri də bu mərəzdən aman-
da deyillər. Əslində, sərvətin özü də insanlar üzərində 
müəyyən hakimiyyət yaradır. Pul, hətta, yalnız hökmün, 
səlahiyyətin işlədiyi yerlərə də yol tapa bilir. İstənilən hal-
da, hər iki amil, yəni sərvət də, səltənət də öz sahiblərinə 
bu fani dünyada rahatlıq, maddi təminat yaratdığından 
belələri tez passivləşir, hərəkətə, idmana az meyilli olurlar. 
Aydın məsələdir ki, işə bir, istirahətə başqa, səfərə tam ayrı 
rahat miniklərlə gedib-gələnlərə piyada yerimək, yaxud 
ictimai nəqliyyatdan faydalanmaq artıq uzaq və dönməz 
bir keçmiş kimi görünür. Həyatın digər sahələri də onlar 
üçün eynidir. Nəfsləri rahatlığa alışdığından təkcə gerçək 
həyatdan deyil, sərvət və səltənətin həqiqi Sahibindən də 
nə qədər uzaqlaşdıqlarının fərqinə varmırlar. Halbuki Ona 
hamıdan artıq möhtacdırlar.

İBRƏT Bədr savaşında müsəlmanların 70 dəvəsi, 2 atı 
var dı. Ona görə də hər dəvəyə 3 nəfər minirdi. Rəsulullahla 
(salləllahu əleyhi və səlləm) eyni dəvəyə minən digər iki şəxs 
Hz.Əli (radiyallahu ənh) və Hz.Əbu Lübabə (radiyallahu ənh) idi.

Dəvəyə əvvəlcə Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) 
minmişdi. Növbə, yoldaşlarına çatanda onlar Rəsulullahın 
(salləllahu əleyhi və səlləm) piyada yeriməsini rəva bilməyib: 
“Ya Rəsulallah, siz düşməyin, biz piyada gedə bilərik” 
dedilər.
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Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Siz 
məndən dözümlü deyilsiniz. Mən də savaba sizdən az möh-
tac deyiləm.”

Dünyanı fani bulan baqisini zay eləməz
Nəfsini bəndə qılan şeytana həmtay eləməz.

Sərvətin, səltənətin korladığı kimsələri
Külli-aləm gələ, əsla o cür rüsvay eləməz.

İşi Allaha düşən başqasına açmaz ağız
İşi Allaha qalan kimsə kimi vay eləməz.

Qövmün milyonçuları əsla Onu tanımadı
Elə Vahiddi ki, O, bilən başqa say eləməz.

Bir beşik bil cahanı, yatmaq üçün gəlməmişik
Uyma şeytanə ki, bir başqası laylay eləməz.

Adətən, tənbəllik dedikdə, ilk növbədə, fiziki əməyə 
qarşı sevimsizlik yada düşür. Əslində, tənbəlliyin yekəsi, 
bəlkə də zehni fəaliyyəti sevməməkdir. Çünki o, uşaqlıq-
dan özünü biruzə verir. Sirr deyil ki, ibtidai yaxud orta 
məktəbə gedənləri işləmədiklərinə görə yox, oxumadıq-
larına görə tənbəl adlandırırlar. Hər halda, dövrümüzdə 
valideynlər övladlarına peşədən çox, təhsil vermək üçün 
dəridən-qabıqdan çıxırlar. Bunun doğru və ya səhv ol-
duğunu, şübhəsiz ki, zaman göstərir. Çünki qabiliyyətlər 
eyni deyil və hər kəsə fərdi yanaşılmalıdır. Dəbə uy-
maq heç də həmişə uğur gətirməz. Nə qədər zor və zər 
gücünə oxutdurulan gənclər vardır ki, istedadları düzgün 
müəyyənləşmədiyindən son nəticədə cəmiyyət üçün də, 
özləri üçün də itirilmiş insan olurlar. Lakin istənilən halda 
zehni də bədən qədər və bəlkə daha çox zəhmətə alışdır-
maq gərəkdir. Gerçəklik də budur ki, özünü ancaq elmə 
təslim edənlər yalnız əməyə həsr edənlərdən xeyirlidir.
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İBRƏT Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) zama-
nında iki qardaş vardı. Biri sənətlə məşğul olur, digəri isə 
Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) yanından heç 
ayrılmayıb, ondan elm öyrənirdi.

Sənətlə məşğul olan qardaş elmə davam edən qarda-
şından Rəsulullaha (salləllahu əleyhi və səlləm) şikayətləndi. 
Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) ona buyurdu:

“Bəlkə də sən onun sayəsində Allah tərəfindən ruzilənir-
sən.”

Alim o kimsədi ki, daim haqqın yanındadır
Zalimə haqqı demək zatən onun qanındadır.

Sandıq elmində xəta bəlkə də yox, bəs xeyir var?
Elm bir qılıncdır ki, cahil hər vaxt qınındadır.

Ərzin qanunlarını, ey insan, insan düşünüb
Elm-hikmət diləsən o, səmavi qanundadır.

Girmə hər zülmətə, şirk orda iman tək görünür
Uyma hər nura da, şər çox vaxt xeyir donundadır.

Dünya qəmxanədi, döz, baqi deyil, anidi, döz
Döz ki, səbrin kamalı zərbənin ilk anındadır.

Cahili div elə zənn, nəfsi şüşə, dünyanı can
Ey könül, qır şüşəni, iş o divin canındadır.

Yeri gəlmişkən, yuxarıdakı hədis incə bir məsələyə gur işıq 
tutmaqdadır. Aydın olur ki, faydalı elmlə ciddi məşğul olan-
lara faydalı əməklə ciddi məşğul olanların maddi və mənəvi 
dəstəyi çox önəmli və bəyəniləndir. Allah Təala hərəyə bir 
istedad və qabiliyyət verir. Mal qazanmağı bacaranlar elm 
qazana bilənləri malın qazancına şərik etməklə özləri də on-
ların qazancına, yəni elmin savabına ortaq sayılır. Xeyir qar-
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şılıqlı olur, həm hər iki tərəf, həm də toplum bundan dünya 
və axirətləri üçün faydalanırlar. Allah buyurdu:

“Xeyirdə və təqvada yardımlaşın, günahda və ədavətdə 
yardımlaşmayın. Allaha qarşı gəlməkdən çəkinin. Həqi
qətən, Allah cəzada şiddətlidir” (əl-Maidə, 2).

Zehni fəaliyyətə münasibətdə bəzən çalışqanlıq və tən-
bəllik, daha dəqiq desək, istedadsız işgüzarlarla istedadlı 
tənbəllər iki şəkildə toqquşur: 1) İstedadsızlar işgüzar olduq-
larına görə daha çox yazaraq yaxud yayaraq sosial sifarişi öz 
zövqlərinə uyğunlaşdırırlar; 2) İstedadlılar tənbəl olduqları-
na görə çox az yazaraq yaxud yayaraq ictimai fikrə ciddi təsir 
göstərə bilmirlər. Yer üzündə nə qədər istedad sahibləri var-
dır ki, məhz tənbəllikləri, səhlənkarlıqları ucbatından mey-
danı cahil işgüzarlara buraxmışlar. Məsələn, istənilən kitab 
mağazasını, sərgisini dolaşsan rəflərin yüngül, bayağı yaxud 
faydasız ədəbiyyatla zəbt edildiyini gör mək mümkündür. 
Yeni yazılan yaxud tərcümə edilən Dini əsərlər, mənəviyyatı 
zənginləşdirən kitablar isə təkəm-seyrəkdir. Yenə Allaha şü-
kür ki, az da olsa var. Allah daha da artırsın! O dilərsə aza elə 
bərəkət verər ki, çoxun özü az və ya yox kimi görünər. Eyni 
zamanda, bunu da qəbul edirik ki, istedadlı adam çox olsa 
da, istedad hər əsərdə üzə çıxmaz.

HİKMƏT Bir qələm əhlindən soruşdular: “Bu qədər is-
tedadınız olduğu halda nə üçün az yazırsınız?”

Bu cavabı verdi: “Hər halda, “nə üçün az yazırsan?” qı-
nağı “nə üçün çox yazırsan?” tənəsindən yaxşıdır.”

Səd heyf, az görünən çox savadlı tənbəllər var
Hamıdan bol ərinən istedadlı tənbəllər var.

Ümmətin qalxanıdır fitnəyə qarşı üləma
Fəxrilər içrə fəqət nə fəsadlı tənbəllər var.
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Ustadsız, tələbəli işgüzarlar boldu bu gün
Yanı həm tələbəsiz, həm ustadlı tənbəllər var.

Zirvələr zirvə üçün xəlq olanı səsləmədə
Ətəklərdə sürünən qol-qanadlı tənbəllər var.

Tənbəllik topallıqdır, qılçada yox, qəlbdə olur
Şöhrətin şil etdiyi ünlü, adlı tənbəllər var.

Tənbəl, adət olaraq, pay-piyadə təbəqədir
Amma şeytanə çapan nə çox atlı tənbəllər var.

Tənbəlin tövrü nə pis, tövbəsi amma nə gözəl
Əfsuslar ki, arada əhdli-andlı tənbəllər var.

Zəhmətin yaxşı-pisi olsa da tənbəlliyin ancaq pisi var. 
Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və səlləm) Allaha çox sı-
ğındığı şərlərdən biridir:

“Allahım! Acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, düş-
künlük dərəcəsinə varan ixtiyarlıqdan, xəsislikdən Sənə 
sığınıram.”

Zehni tənbəllik hər nə qədər pislənilsə də, fiziki fəaliy-
yət sizlik ondan çox da yaxşı deyildir. Mənəvi mərəz sa-
yılsa da həm maddi axsamaların, həm də çoxsaylı bədən 
xəstəliklərinin səbəbidir. İnsan hərəkətdən qaldıqda qa-
zanmaq imkanları məhdudlaşdığı kimi, qazana bildiyinin 
çoxu da həkimə, dava-dərmana sərf olunur. Yaşlandıqca 
cismani ağrıları ilə yanaşı başqalarından asılılığı da artır. 
Din əhlidisə ibadətində, itaətində ciddi geriləmələr baş ve-
rir. Odur ki, mömin zəhmətdən deyil, zəhmətə qaçmalı, 
Allah verdiyi ömrü sağlam, işgüzar şəkildə başa vurmağa 
cəhd etməlidir.

İBRƏT Ənsardan bir adam Hz.Peyğəmbərə (salləllahu 
əleyhi və səlləm) yaxınlaşır və yoxsulluqdan şikayət edərək 
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deyir: “Ya Rəsulallah! Elə bir evdən gəlirəm ki, geri qayıda-
na qədər əhlimdən bəzilərinin ölmüş olacağını sanıram.”

Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) ona buyurur: “Get, gör 
bir şey tapa bilərsənmi?”

Adam gedir və bir örtük ilə bir bardaq gətirib deyir: 
“Ya Rəsulallah! Bu örtüyün yarısını yerə sərib yarısı ilə 
bürünürdülər. Bu bardaqla da su içirdilər.”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) əshabına xitabən 
buyurur: “Bu ikisini məndən bir dirhəmə kim alar?”

Biri: “Mən alaram” dedikdə Həzrət (salləllahu əleyhi və 
səlləm): “Bir dirhəmi kim artırar?” deyə soruşur. Bir başqa-
sı: “Mən onları iki dirhəmə alaram” deyir.

Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) fağır kişini çağırıb iki 
dirhəmi ona verir və buyurur: “Bir dirhəmlə ailənə yemək 
tədarük et, bir dirhəmlə də bir balta satın alıb yanıma gəl.”

Adam deyilənləri yerinə yetirib gələndə Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) ona: “Bu vadiyə get, orada bir 
tikan, bir odun qoyma. Mənim yanıma da on gündən tez 
gəlmə” buyurur.

Yoxsul kişi elə də edir və on gündən sonra gələrək deyir: 
“Mənə əmr etdiyin şey bərəkətli oldu.”

Bunun üzərinə Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) buyu-
rur: “Bu, sənin üçün Qiyamət Günü üzündə dilənməyə görə 
ləkələr və cırmaq izləri ilə gəlməyindən daha yaxşıdır.”

Fani dünyada kimi görsən əgər müftəxordu
Baqi dünyada, bil ki, hamıdan çox o, dilxordu.

Baş əgər işləməsə, qol işlədən nə qazanır
Əqlini əlil edən, əlbəttə ki, əsil kordu.

Adam abadlığın, asanlığın azarkeşidir
Halbuki zəhmətsiz muzd muzdsuz zəhmətdən də zordu.

Din o ihram və kəfəndir ki, geyən göylə olur
Dünya yer əhlinə şeytan toxuyan zərli tordu.
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İnsan axırda ya atəş ya da nur əhli olur
Sanma gildən yaranan sonda yenə əhli-gordu.

İBRƏT Mədinənin məşhur abidlərindən Muhəmməd 
ibn Munkədir həzrətləri rəvayət etmişdir: “Bir gün hava-
nın şiddətli istisində Mədinənin məntəqələrindən birinə 
gedirdim. Muhəmməd ibn Əlinin (İmam Muhəmməd 
Baqir (əleyhissalam) nəzərdə tutulur) iki kölənin çiyninə 
söykənərək gəldiyini gördüm. Çox işlədiyinə görə təngnəfəs 
və tərləmiş halda idi. Öz-özümə: “Qureyş şeyxlərindən 
biri bu saatda dünya dalınca düşmüşdür. Ona nəsihət 
verəcəyəm” deyərək ona yaxınlaşdım və salam verərək de-
dim: “Allah səni islah etsin! Qureyşin şeyxlərindən birinin 
bu halda dünya dalınca düşməsi yaxşı deyildir. Əgər bu 
vəziyyətdə ölüm səni haqlasa, nə edəcəksən?”

O Həzrət buyurdu: “And olsun Allaha, əgər mən bu hal-
da ikən ölüm məni yaxalasa, deməli sənə və başqalarına 
möhtac olmamaq üçün Allahın itaətində olduğum bir za-
manda mənim sorağıma gəlmişdir. Mən o vaxt ölümdən 
qorxaram ki, günah etdiyim halda məni yaxalasın.”

Dedim: “Allah sənə mərhəmət etsin. Mən sənə nəsihət 
etmək istəyirdim, əksinə, sən mənə nəsihət etdin.”

İmam Muhəmməd Baqirin (əleyhissalam) öz oğluna 
nəsihətindən: “Oğlum, tənbəllik və təhəmmülsüzlükdən sa-
qın. Çünki bu ikisi bütün pisliklərin açarıdır. Əgər tənbəllik 
eləsən, haqqı yerinə gətirə bilməzsən, əgər təhəmmülsüzlük 
eləsən, haqqa səbir edə bilməzsən.”

İşin yaxşı-yamanı, tənbəlliyin yamanı var
Sanma işdən savayı tənbəlliyin dərmanı var.

Zaman ancaq zamanı olmayanın lehinədir
Boş vaxtı bol olanın gerçəkdən az imanı var.

Saxlamaz iş sabaha, yəni həşrə fərli oğul
Yalnız fərsiz düşünər ki, sabaha zamanı var.
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Sabah həm qorxu, ümid, həm də güman, zəndi, könül
Fərlinin bol ümidi, fərsizin boş gümanı var.

Taxt Onun qatındadır, kürsi Onun, ərş Onundur
Vaxt Onun əmrindədir, başqa kimin fərmanı var?

Dünya Dost-düşməni seçmək və ayırmaq yeridir
Düz seçim eyləyənin sanma sonda peşmanı var.

Ən müdhiş tənbəllik, şübhəsiz ki, Dinə münasibətdə olur. 
Buna könül tənbəlliyi də demək olar. Çünki Din könüllüdür, 
dünya kimi zər və zor üzərində qurulmaz. Dinə para deyil, 
könül yatırılar. Tənbəllik də zatən könülsüzlükdür.

İbadətdə tənbəllik edənlərin dünyalıq məsələlərdə çalış-
qanlığı bir fayda verməz. Ən gözəli, orta yolu tutmaq, yəni 
haqq ibadətlə halal işi birləşdirməkdir. Bu zaman zəhmət 
özü qulluqdan sayılır. Çünki dua ibadətdir. Duanın qəbulu 
isə, ilk növbədə, halal qazanca bağlıdır.

HƏDİS Səd ibn Vaqqas (radiyallahu ənh) Rəsulullaha 
(salləllahu əleyhi və səlləm) dedi: “Ya Rəsulallah! Allaha dua 
et, məni duası qəbul olunanlardan qılsın.”

O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu: “Halal qa-
zan, duan qəbul edilir.”

Baş əgər yatmayıbsa könül dəxi oyaq olur
Əks təqdirdə qulun batini baş-ayaq olur.

Baş əgər boş durursa çiyin üstə yükdü ağır
Baş əgər boş deyilsə bədən ona dayaq olur.

İşlətsə öz başını, qeyriyə qul əyməz onu
Baş əgər işləmirsə, müsibəti bayaq olur.

Başdır əqlin yeri, vardırsa o baş yerindədir
Yerini bilməyənin kül başına ləyaq olur.
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Ey qul, başdan-ayağa Rəbbinlə ol, qulluq budur
Dünya püskürsə də od, aqibətin yaylaq olur.

Əvvəl O, Axir Odur, kimsə bilməz son gününü
Bayraq var bir gün əsgi, əsgi də var bayraq olur.

Fani dünyada, könül, qəbri düşün, həşri düşün
Kim nə cür ölsə onun həşri həmin sayaq olur.

Dövrümüzdə halal və haram, sünnə və bidət bir-birinə 
çox qarışdığından, halal ruzi qazanmaq asan deyildir. 
Zəhmətlə müşkül olan bir şey zəhmətsiz mümkün olurmu? 
Odur ki, mömin süst olmamalı, əqli yaxud fiziki imkanları-
nı səfərbər edərək işini də ibadətə çevirmək üçün çalışma-
lıdır.

Məscid və mədrəsələrin azlığı və, demək olar, boşlu-
ğu Din tənbəlliyinin dünya tənbəlliyindən çox olduğunu 
göstərməkdədir. Hər halda, ibadət yeri axtaran iş yeri ax-
tarandan qat-qat azdır. Yurdda durum budursa, güman 
ki, cahanda da belədir. Səhərdən axşamadək dəzgah ya-
xud piştaxta arxasında durmağa ərinməyənlər gündə beş 
dəfə namaza qalxmağa can çəkirlər. Halbuki iş, yəni ruzi 
və ibadət bir-birinə bağlı məsələlərdir. Ruzi dalınca əldən-
ayaqdan düşənlər ruzi Verənə üz tutmaq istəmirlər.

“Əgər qəryələrin əhalisi iman gətirsəydilər və təqvalı 
olsaydılar göyün və yerin bərəkətlərini onların üzünə 
açardıq” (əl-Əraf, 96).

İbadətlər içində namaz tənbəlləri daha çoxdur. Məsələn, 
namaz qılanlar oruc tutanlardan azdır. Gündə beş dəfə 
səcdəyə gedənlər, üzrlü səbəb bulunmadıqca, ildə bir 
ay oruc tutsalar da, oruc əhli arasında namaza ərinənlər 
kifayət qədərdir. Oruc hərəkətsizlik, namaz hərəkətdir. İn-
san hərəkətsizliyə daha meyillidir.



264

“...Namaza qalxdıqları zaman tənbəltənbəl qalxarlar” 
(ən-Nisa, 142).

İBRƏT Zabid ibn Haris həzrətləri gecəni, üçdə biri özünə, 
üçdə biri oğluna, digər üçdə biri də ikinci oğluna olmaqla, 
üç yerə bölmüşdü. Gecənin üçdə birində namaza qalxardı. 
Sonra ayağı ilə bir oğluna toxunardı. Tənbəlliyini görürsə: 
“Uyu, övladım, sənin yerinə mən qılaram” deyərdi. Sonra 
o biri oğluna yaxınlaşar, onu da ayağı ilə tərpədərdi. Əgər 
onda da tənbəllik görürsə, “Yat, övladım, sənin əvəzinə 
mən qılaram” deyər, sabaha qədər namaz qılardı.

Varmı, Adəm balası, fərq qızmısan, oğulmusan?
Gör səni Kim yoğurub, gör bir nədən yoğrulmusan.

Yaşasan Rəbbin üçün, yaşamağa dəyər dünya
Yaşasan nəfsin üçün, bil ki, ölü doğulmusan.

Nəfsin əydiklərinin əyriliyi əbədidir
Rəbbinə əyildikcə görərsən ki, doğrulmusan.

Heyvan ömrü sürənə ət və ələf eyni olur
Fərqi nə, heyvan isən, canavarmı, toğlumusan?

Din və dünya, biləsən, dərya və bardaq kimidi
Qorx ki, dəryada deyil, boş bardaqda boğulmusan.

İbadəti sevərək, anlayaraq, çəkinərək, istənilən halda, 
tənbəl davranmayaraq etmək lazımdır. Sevgi hər dəfə ol-
maya bilər, fəqət təqva və anlayış həmişə olmalıdır. 

İbadət ömürlük vəzifədir. Bəndə üçün və bəndə tərə-
findən deyil, Allah üçün və Allah tərəfindəndir. Bu fərq 
ciddi anlaşılsa, mənimsənilsə bəndə öz vəzifəsini yerinə 
yetirməməkdən, ən azı, çəkinər, qorxar. Təqva artdıqca 
tənbəllik azalar, çəkilər və nəticədə sevgi də, şirinlik də ha-
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sil olar, inşaallah. Hamı zövq aldığı, ləzzət duyduğu işdə 
çalışmır ki. Amma işləyir, çalışır. Halbuki bəşəridir, ibadət 
isə ilahi əmrdir. Allah öz qullarına onu tövsiyə ya təklif 
yox, əmr edir. “Sevin, zövq alın” buyuruğu yoxdur, “na-
maz qılın, zəkat verin” buyuruğu var. Yaradanın əmrini, 
buyuruğunu icra etməmək heç ağıla da gəlməməlidir. Et, 
vəssalam! Mükafatını isə gözlə, um. Çünki Allahın əmri ol-
duğu kimi vədi də vardır. O, həm bu, həm o biri dünyada 
mükafatlandıran, ehsan edəndir.

“Onlardan nəfəqələrin (yardımların) qəbul olunma-
masına səbəb, əslində Allahı və Rəsulunu inkar etmələri, 
namaza tənbəltənbəl gəlmələri və istəməyəistəməyə 
xərc ləmələridir” (ət-Tövbə, 54).

İBRƏT Mədinədə Saləbə adlı yoxsul bir müsəlman var-
dı. Bütün namazlarını məsciddə qıldığından ona “məscid 
quşu” deyirdilər. Bir gün yoxsulluğundan bezərək zəngin 
olması üçün Rəsulullahdan (salləllahu əleyhi və səlləm) dua 
istədi.

O Həzrət (salləllahu əleyhi və səlləm): “Şükür etdiyin az 
mal, şükür etmədiyin çox maldan xeyirlidir” buyuraraq 
ona səbri tövsiyə etdi.

Lakin Saləbə bir müddət sonra yenə gəldi, “Səni haqq 
Peyğəmbər olaraq Göndərənə and olsun ki, Allah məni 
zəngin eləsə fəqir-füqəranı qoruyacaq, hər haqq sahibinin 
haqqını verəcəyəm” deyərək eyni istəkdə və israrda bulun-
du. Çox keçmədən Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) 
duasının bərəkətiylə böyük qoyun sürülərinə sahib olub 
varlandı.

İşi çoxaldığından məscidə az-az gəlməyə başladı. Daha 
sonra ancaq cümələrdə göründü. Nəhayət sürüləri o dərə-
cədə artdı ki, onları Mədinədən kənarda otararaq cümə na-
mazını da tərk etdi. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
bunu eşidib üç dəfə : “Vay Saləbənin halına” buyurdu.
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Zəkat ayələri nazil olduğu zaman Saləbə zəkat məmur-
larına: “Bu, birbaşa bac-xəracdır. Mən düşünərəm” deyərək 
gələnləri əliboş geri qaytardı. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
səlləm) bundan xəbər tutanda yenə: “Vay Saləbənin halına” 
buyurdu.

Bununla əlaqədar bu ayə nazil oldu: “Bəzisi də Allah-
la belə əhd etmişdi: “Əgər Allah bizə Öz nemətindən 
bəxş etsə, biz mütləq sədəqə verəcək və şübhəsiz ki, 
əməlisalehlərdən olacağıq. Allah Öz nemətindən onlara 
ehsan buyurduqda xəsislik etdilər və üz döndərdilər. On-
lar elə zatən dönükdürlər!” (ət-Tövbə, 75-76).

Qohumları Saləbəni ayə barədə xəbərdar etdilər. O 
da dərhal Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) yanına 
tələsərək zəkatını qəbul etməsini istədi. Lakin Allah Rəsulu 
(salləllahu əleyhi və səlləm): “Allah sənin zəkatının qəbulunu 
mənə qadağan etdi” buyuraraq qəbul etmədi.

Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) vəfatından son-
ra Saləbə zəkatını Hz.Əbu Bəkirə (radiyallahu ənh) gətirdi. 
Lakin xəlifə: “Rəsulullahın qəbul etmədiyini mənmi qəbul 
edəcəyəm” deyərək ondan heç nə almadı.

Hz.Ömərin (radiyallahu ənh) xəlifəliyi zamanı Saləbə eyni 
xahişlə onun da yanına gəldi. Lakin xəlifə: “Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) sənin zəkatını qəbul etmədi və 
Əbu Bəkr də qəbul etmədi. Mənmi qəbul edəcəyəm” dedi 
və o da vəfatına qədər Saləbədən heç nə götürmədi.

Saləbənin Hz.Osmanın (radiyallahu ənh) xəlifəliyi döv-
ründə öldüyü rəvayət edilir.

Kim nəfs adlananın sahibi yox, köləsidir
Zahirən var isə də, zatən onun kölgəsidir.

Gövdələr əyridisə kölgələr heç düzmü olur?
Qozbeli neyləsən də, qozbel kimi öləsidir.

Nəfsini kim tanısa qafil insan sayılmaz o
Rəbbini kim tanısa arif adam böyləsidir.



267

Tövbəkar bir ölünün qəbri dəxi qəsrə dönər
Tövbəsiz bir dirinin bətni qoyun tövləsidir.

Adam var sanki nəfs, adam da var ruh kimidi
Sonda bu, odla, o, huriylə yataq böləsidir.

İbadət Axirət işidir. Yaşa bağlı deyil, təqaüdü-filanı yox-
dur. Cavana ya qocaya baxmaz. Əqli yerində olan hər kəs 
qəbrə qədər çalışmalıdır. Odur ki, mömin son anadək sağ-
lamlığını bacardığı qədər qorumalı, qulluqda qüsura yol 
verməməlidir. Ona ruhi tənbəllik ləyaq olmadığı kimi, cis-
mani ərincəklik də yaraşmaz.

İbadət gecəyə, gündüzə də baxmaz. Gündüz bədənin, 
gecə ruhun çalışma vaxtıdır. Ruhun Allah üçün çalışması, 
əslində onun istirahətidir. Çünki bədənə Allah tərəfindən 
üfürülmüşdür. Allahla olarkən rahatlanır. Ruh rahat olan-
da bədən də dincəlir. Zatən ruhi sakitlikdən, rahatlıqdan 
böyük dinclikmi var? Allah Öz Kitabında buyurdu:

“(Bir işdən) sərbəst oldun, (digəriylə) yorul” (əl-İnşirah, 7).

Dünya həyatı, demək olar, hamının əldən qaçırdığı für-
sətdir. Bəziləri az, bəziləri çox qaçırırlar. Az qaçıranlar gecə 
ibadətlərini fövtə verməməyə çalışanlardır.

İbadət qocaya-cavana, gecəyə-gündüzə baxmadığı kimi 
kişiyə-qadına da baxmaz. Cinsindən asılı olmayaraq hər 
kəs məsuldur, əməllərindən dolayı Qiyamət Günü hesaba 
çəkiləcək, ya cəza, ya da mükafat alacaqdır.

“Kişilərdən və ya qadınlardan mömin olaraq kim 
saleh əməl işləyərsə, ona xoş bir həyat nəsib edəcək və 
etdikləri əməllərin daha gözəliylə mükafatlarını verə
cəyik” (ən-Nəhl, 97).

İBRƏT Xalid əl-Vərraq (rahmətullahi əleyhi) rəvayət et-
mişdir: “İbadətdə çox qeyrət edən bir cariyəm vardı. Bir 
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gün yanına girib ona Allahın şəfqətini və az əməli qəbul 
edəcəyini anlatdım. Ağladı, sonra da dedi: “Ey Xalid, mən 
Allahdan elə şeylər umuram ki, əgər onlar dağlara yüklənsə 
dağlar əmanətləri daşıya bilmədikləri kimi onları da daşıya 
bilməzlər. Mən bilirəm ki, Allahın hər günahkara yetəcək 
qədər kərəmi vardır. Ancaq mən geridə qalma həsrətinə 
dözə bilmərəm.”

Mən: “Geridə qalma həsrəti nədir?” deyə soruşdum.
O da: “Məhşər günü qəbirlər yarıldığı, yaxşılar əsil əməl 

dəvələrinə minib Sirata çapdıqları zaman, ey ağam, qüsur 
işləyənlər ciddi çalışanları, onlar hətta, iməkləsələr belə keçə 
bilməyəcəklər. Yaxşıların bayraqlarının yüksəldiyi, aşiqlər 
Siratı keçdikləri, sevənlər Allaha qovuşduqları, pislik edən 
günahkarlar geridə qaldıqları zaman halım necə olur?” 
söyləyərək yenə ağladı və dedi: “Xalid, bax, yolunu kəsən 
biri səni əməl ilə yürüməkdən ayırmasın. Çünki iki yurdun 
arasında, xidmət edənlərin qaçırdıqları xidmətə qovuşacaq-
ları başqa bir yurd yoxdur. Ümidli olduğu halda Mövlasının 
xidmətində qüsur edənə yazıqlar olsun! Tənbəllər uyuduğu 
zaman əməllər onu xəbərdar etməli deyildimi?”

Ayağı göldə gərək könlü balıq istəyənin
Əli avarda gərək qəlbi qayıq istəyənin.

Dünya bir görüntüdür, görünməzin qabığıdır
İçi bom-boş diridir, nəfsi qabıq istəyənin.

Xalqdan xoşluqla ya zorluqla uman şəxsə yazıq
Xaliqdən, xoş halına, yazıq-yazıq istəyənin.

Qula əl zəhmətinin bəhrəsindən dadlı nə var
Durmasın nehrəsi boş, xalis qatıq istəyənin.

Haqq yolun yolçuluğu uzun, məşəqqətli olur
Yoldaşı Allah olar əsa, çarıq istəyənin.
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Ərzi və Ərşi deyil, Ərşin-ərzin Rəbbini um
Nə çıxar istəyindən qırıq-qırıq istəyənin.

Bəsrə qazısı Ubeydullah ibn Həsən (rahmətullahi əleyhi) 
rəvayət etmişdir: “Yanımda ərəb olmayan yaraşıqlı bir 
kənizim vardı. Onu çox bəyənirdim. Bir gecə yanımda uyu-
yurdu. Oyandım, onu görə bilmədim. Axtardım, baxdım 
ki, səcdədə: “Mənə sevgin eşqinə, məni bağışla” deyir.

Mən də dedim: “Mənə sevgin eşqinə” demə, “Sənə sev-
gim eşqinə, məni bağışla” de.”

Mənə dönərək bu cavabda bulundu: “Ey tənbəl, Onun 
məni sevməsi məni şirkdən İslama çıxardı, məni oyatdı, 
səni isə uyutdu.”

Zəhmətə xor baxanın zəhmətləri boşa gedər
Xidmətə kor baxanın xidmətləri boşa gedər.

Arifə nadanların mövcudluğu bir ibrətdir
Nadana ariflərin hikmətləri boşa gedər.

İmtahandır həyat, tirdən tükü seçməkdi elm
Hər gözdə tir görənin qiymətləri boşa gedər.

Şükrü çox olanlara xoş görünər möhnətləri
Şükrü az olanların nemətləri boşa gedər.

Tərifə uysa bəşər, bu töhməti bəsdi ona
Tərifə uymayanın töhmətləri boşa gedər.

Şeytandan od alanın şöləsi yüngül mehə bənd
Rəhmandan nur alanın zülmətləri boşa gedər.

Ədlinə yox tabımız, rəhminədir ancaq ümid
Ədlindən qorxmayanın ümidləri boşa gedər.
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Düşünmək üçün suallar

1. Sabahın işini bu gün həll edənlərdənsən yoxsa bu 
günün işini sabaha qoyanlardan?

2. Dünya işlərində zirəkliyin çoxdur yoxsa Axirət işlə-
rin də tənbəlliyin?

3. Hansı iş səni daha tez və çox yorur: para yoxsa savab 
qazanmaq?

4. Nəfsinə hansı xoşdur: Tənbəllərlə oturub-durmaq 
yox sa zəhmətkeşlərlə?

5. Əməllərini çox və ya mükəmməl etməyinə mane olan 
nədir: Səbirsizlik, maraqsızlıq yoxsa tənbəllik?

6. Çox yatmağın yorğunluqla yoxsa tənbəlliklə bağlı olur?
7. Özün görə biləcəyin xırda-para işləri özün görürsən 

yoxsa əmrin və ya ərkin keçən insanlara gördürürsən?
8. Zehni yoxsa fiziki tənbəlliyin çoxdur?
9. İşin artıb azalanda tənbəlliyin azalıb artırmı?
10. Yaşın artdıqca tənbəllik artır ya azalır?
11. Tənbəlliyinə qarşı mübarizə aparırsanmı, yəni tən-

bəl liyin xəstəlik, özünün də xəstə olduğunu dərk və etiraf 
edib sağalmaq üçün tədbir görürsənmi?

12. Tənbəlliyin faydalı işlərdə çoxdu yoxsa faydasız iş-
lərdə?

13. Tənbəllik olmasa daha çox nailiyyətlər əldə edəcəyinə 
inanırsanmı?

14. İbadətdə tənbəlliyin gecələr çox olur yoxsa gün düz-
lər?

15. Quran oxumağın azdır yoxsa namaz qılmağın?
16. Ev işlərində evdəkilərə kömək edirsənmi?
17. Övladlarını fiziki işlərə buyurursanmı yoxsa ancaq 

təhsilinə fikir verirsən?
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13. BƏHANƏÇİLİK

“Onlar mallarıyla və canlarıyla Allah yolunda cihad 
etməkdən xoşlanmadılar və “Bu istidə savaşa getməyin” 
dedilər. (İstini bəhanə edənlərə) de: “Cəhənnəm atəşi 
daha istidir” (ət-Tövbə, 81).

Bəhanə bir işi etmək və ya etməmək üçün gətirilən üzr, 
dəlildir. Əsaslı və ya tutarlı da ola bilir, əsassız və tutar-
sız da. Yalan da ola bilir, yalan olmaya da. Lakin istənilən 
halda, yalan olmasa belə həqiqət deyildir. Əsil gerçəyi 
pərdələmək, iç niyyəti, əsas məramı gizləmək, malalamaq-
dır. Mömin bir şeyi etmək istəyirsə və ya istəmirsə bunu 
açıq şəkildə ortaya qoymalı, müxtəlif üzr, bəhanə axtar-
mamalıdır. Əgər məsələnin kökünü açıqlamağı arzulamır-
sa, susmağa üstünlük verməlidir. Çünki əməllər niyyətə 
görədir. İman əhlinin niyyəti ixlaslı, yəni saf, xalis olmalı, 
ona heç bir saxta, süni şey qarışmamalıdır.

İBRƏT Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) toy gecəsi Rəsulullahın 
(salləllahu əleyhi və səlləm) otağına gətiriləndə Həzrət (salləllahu 
əleyhi və səlləm) bir camdan azca süd içərək camı ona uzatdı. 
Hz.Aişə çox utansa da yengəsinin təkidilə alıb içdi.

Sonra Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) onunla gələn 
qadınlara da o süddən içmələrini buyurdu. Lakin onlar 
həya edərək “İstəmirik” dedilər. Allah Rəsulu (salləllahu 
əleyhi və səlləm): “Aclıq və yalanı cəm etməyin” buyurdu.

Yengə soruşdu: “Ya Rəsulallah! Bir şeyi istədiyimiz hal-
da istəmədiyimizi bildirsək, yalanmı söyləmiş oluruq?”

Buyurdu: “Yalan kiçik olsa belə əməl dəftərinə yazılır.”

Həqiqət əhli isən, əfsanədən həzər eylə
Təriqət əhli isən məstanədən həzər eylə.

Ey bəşər, bayquş isən, çəmənzarda neyləyirsən?
Yox, əgər bülbül isən viranədən həzər eylə.
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Sənə aid işi gör, təvəkkül et gerisinə
Hər şeyin var səbəbi, bəhanədən həzər eylə.

Qaba ya qalın isən incə, nazik qəlblər ara
Həlim və həssas isən biganədən həzər eylə.

Cahilin, cahu-cəlal aşiqinin zatını bil
Hərgah huşyar isən hər divanədən həzər eylə.

Uydu zənənə, zərə ərənləri dövrümüzün
Zamanın Rəbbinə uy, zəmanədən həzər eylə.

Atəşdən nura qoşan aşinalar peşində ol
Nuru atəşdə görən pərvanədən həzər eylə.

Varlığı var eyləyən, Vahid olan Varlığa var
Ey qul, “Mən-mən” deyən hər “yeganədən” həzər eylə.

Bəzən bəhanə səbəb ilə qarışdırılır. Halbuki bunlar ayrı-
ayrı şeylərdir. Səbəb Allahın təqdir etdiyi bir nəticəyə apa-
ran, təkan verən zahiri amildir. Allah nəticəni səbəbsiz də 
yaratmağa qadirdir. Lakin O, yer üzünü qüdrətindən daha 
çox hikmətiylə, yəni müxtəlif səbəblərə bağlayaraq idarə 
edər. Əks təqdirdə, baş verən hər şey səbəbsiz baş verdiyi 
üçün bir möcüzə olar. Bu isə ilahi sınağı, hikməti aradan 
qaldırmaqdır. Hədisdə buyuruldu:

“Alah-Təala hər şeyi bir səbəb altında yaradır. Bir iş 
üçün səbəbindən yapışmaq və sonra Allah Təalanın yarat-
masını gözləmək lazımdır. Təvəkkül bundan ibarətdir.”

Səbəb yerinə düşməyəndə bəhanə olur. Bu baxımdan 
yerinə düşən və düşməyən, yəni hadisələrin axarına uyğun 
gələn və gəlməyən bəhanələr vardır. Lakin bunun nəticəyə 
dəxli yoxdur. Bəhanə səbəbdən fərqli olaraq heç bir halda 
həqiqət sayılmaz, o yalnız əsil səbəbə pərdədir. Məsələn, 
tutaq ki, bir mömin zalim bir idarəçinin haram bir tədbirinə 
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dəvət alıb. Əgər qəbul etsə Rəbbinin, getməsə rəhbərin 
qəzəbinə tuş gələ bilər. Həqiqi mömindirsə, getməyəcək. 
Səbəb də bəllidir, məclisin haram olmasıdır. Lakin bunu 
dilə gətirmək təhlükəsiz deyildir. Eyni zamanda tədbir 
günü möminin o məclisdə iştirakını əngəlləyən gerçək 
ha disələr, məsələn, özünün xəstəliyi, yaxınının vəfatı baş 
verə bilər. Təbii ki, bu kimi hallarda onun kiminsə xeyir 
məclisinə getməməsi kimsədə qınaq, şübhə və ya təəccüb 
doğurmaz. Ortada yerinə düşən tutarlı əsas vardır. Ancaq 
bu əsas nə qədər tutarlı olsa da, yerinə düşsə də səbəb yox, 
bəhanədir. Çünki əsil gerçəyə işıq deyil, pərdə tutur.

İBRƏT Hunların ən qüdrətli xaqanı Atilla Romayla mü-
ha ribəyə hazırlaşır. Ancaq hücum etmək üçün hüquqi bə-
hanə lazım idi. Atillanın yadına düşür ki, Roma İmperato-
ru III Valentinianın bacısı Henoriya bir neçə il əvvəl Hun 
hökmdarının arvadı olmaq istədiyini bildirib ona nişan 
üzüyü göndərmişdi. Öz ölkəsində “Avqusta” adı ilə tanı-
nan bu qadın Roma imperatoru olmaq iddiasında idi və 
Atillaya ərə getməklə məqsədinə çatacağına inanırdı.

Hun xaqanı həmin üzüyü xatırlayan kimi III Valentinia-
na xəbər göndərərək nişanlısı Henoriyanı arvadı kimi qəbul 
etdiyini bildirir və cehiz olaraq Romanın yarısını istəyir.

III Valentinian müharibəyə başlamağı daha üstün tuta-
raq Atillaya rədd cavabı verir. Bu isə Romanın süqutunu 
yaxınlaşdırır. Çox keçmir ki, Hun xaqanı Roma imperato-
runu bac-xərac verməyə məcbur edir.

Nə xoşbəxt quldu o şah kütləni millət eləsə
Nə bədbəxt şahdı o qul millətə minnət eləsə.

Rəhbər millət atası olmağa layiq kişidir
Məzluma şəfqət edib, zalimə şiddət eləsə.

Hər cürə bəhanəni xalqda kəsən kimsədi şah
Allah asan edər Allah üçün niyyət eləsə.
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Şahlıq ən ali əgər qulluq deyil, başqa nədir
Şahlığa layiq olur, qulluğa diqqət eləsə.

Təkcə cahillərin yox, alimlərin şahı olar
Elminin mənbəyini Quran və sünnət eləsə.

Şah odur Behiştdə padşah kimi dövran eləyə
Amma mümkünmü bu, dünyasını cənnət eləsə?

Bəzi bəhanələr nəinki yersiz, hətta gülünc olur. Bu du-
rum Rəbbinə deyil, nəfsinə uyanlarda baş verir. Rəbbiylə 
olanlar həqiqətdən qeyri şey söyləməzlər. Çünki danışdı-
ran Odur, Ondan uzaq düşənlər, xoşlamadıqları vəziyyətlə 
qarşılaşarkən təbii üzrlər köməyə yetməyəndə onları uy-
durmağa başlayırlar. Heç biri həqiqəti əks etdirməsə də, 
saxta, qondarma bəhanələr təbii bəhanələr kimi deyildir. 
Mömin qul Dinini qorumaq üçün bəzən öz istəyinə uy-
ğun şəkildə cərəyan edən hadisələrdən yararlansa da, 
saxta üzrlər uydurmaz. Çünki kimə qarşı uydurduğunun 
fərqindədir. Fərqində olmayanlar Allahın qəlbləri bildiyini 
bilməyənlər yaxud unudanlardır.

İBRƏT Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) müsəl-
manları Bizanslılara qarşı Təbuk savaşına hazırlayarkən bu 
uzaq (780 km), məşəqqətli yürüşdən müxtəlif bəhanələrlə 
yayınmaq istəyənlər də olmuşdu. Bunlar, şübhəsiz ki, üzdə 
özlərini müsəlman göstərən münafiqlərdi. Təxminən, 80 
nəfərə qədərdilər. Allah onların haqqında buyurdu:

“Əgər o asan əldə edilən mənfəət və orta bir səfər ol-
saydı, onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin yoru-
cu məsafə onlara uzaq gəldi. Bununla belə onlar: “Əgər 
gücümüz çatsaydı, biz də sizinlə yürüşə çıxardıq” deyə 
Allaha and içəcək, özlərini həlaka sürükləyəcəklər. Allah 
isə onların yalançı olduqlarını bilir” (ət-Tövbə, 42).



275

Rəvayətə görə Cidd ibn Qays adlı bir münafiq Təbuk 
savaşına qatılmamaq üçün belə bir gülünc üzrdə bulunur: 
“Ya Rəsulallah! Qövmüm mənim qadınlara olan düşkün-
lüyümü bilir. Mən sarışın Rum qadınları görüncə səbir edə 
bilməyəcəyimdən qorxuram. Getməməyə izn ver, məni fit-
nəyə düşürmə.”

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) ondan üzünü çevir-
miş və bu ayə nazil olmuşdur: “Onlardan bəziləri Pey
ğəm bərə: “Mənə izn ver, məni fitnəyə düşürmə” deyirdi. 
Bilin ki, onlar zatən fitnə içinə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, 
Cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir” (ət-Tövbə, 49).

Haqqa zidd hər bir üzür bəhanədir, səbəb deyil
Hətta zidd olmasa da, haqq deyilsə, ədəb deyil.

Yerli xalq sayılsaq da böyük köçə çox qalmayıb
Uy səma adətinə, orda üzr heç dəb deyil.

Yalnız yer əhlidi, ey qul, bölünən tayfalara
Kim səma əhlidisə əcəm deyil, ərəb deyil.

Nəfsi kim yer kimi tapdarsa səma sakinidir
Ucaldan çünki qulu təqvadı, soy-nəsəb deyil.

Hər məxluq öz adına uyğun həyat tərzi yaşar
Ey insan, isminə uy, ilan deyil, əqrəb deyil.

Öyrən, ey qul, özünü, eylədikcə ömür vəfa
Ali təhsildi həyat, ibtidai məktəb deyil.

Hər cür bəhanə özündə bu və ya digər şəkildə yalan ele-
menti daşıdığından Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
istər hərbdə, istər sülhdə heç vaxt onu dilinə gətirməmişdir. 
Hətta, ən adi ailə, məişət məsələlərində belə yalnız haqqı 
söyləmiş ya da susmuşdur. Məsələn, o Həzrət (salləllahu 
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əleyhi və səlləm) hər hansı xörəyə qarşı iştahsız olardısa, 
heç nə demədən süfrədən çəkilərdi. Yaxud ondan bir şey 
istəyənə yanında varsa mütləq verər, yoxdusa sadəcə susar, 
“yox” söyləməzdi. Günümüzdə bu sünnəyə uyanlar azdı. 
Bir çoxları imkanlı ola-ola möhtacları aramaz, möhtaclar 
on ları arayanda iş öz ehtiyaclarından, tələbatlarından gen-
bol danışaraq, müxtəlif bəhanələr gətirərək gələni əliboş 
geri çevirərlər. Halbuki yardım verə bilməsələr də xoş söz-
lər lə təsəlli verə bilərlər. O da yardımdır.

Bəhanəçilik insanlar, o cümlədən ibadət əhli arasında 
ən çox yayılmış qəlb xəstəliklərindəndir. Hərdən yanımı-
za gələn bir gənc vardı. Bir dəfə yenə gələrək məscidə da-
xil oldu. Məni məşğul gördü və oturub gözlədi. Qurtarıb 
görüşdüm. Məscidin ədəbini gözləməməsinin, yəni otur-
mazdan əvvəl iki rükət namaz qılmamasının səbəbini so-
ruşdum. Tutuldu və “Fikirliydim” deyə ağlına gələn ilk ca-
vabı verdi. “O nə fikirdir ki, sənə zikri unutdurub? Məscidə 
girdiyinin fərqində deyildinmi?” deyə xəbər aldım. Sözü-
nü dəyişərək: “Əvvəlcə sizlə görüşmək istədim” dedi. Ona: 
“Məscid Allah evidir. Əvvəlcə evin Sahibi ilə görüşərlər. O 
da əyləşməzdən əvvəl iki rükət namazdır. Keçən dəfə bu 
barədə söhbətimiz olmuşdu axı” söyləyəndə bu dəfə başqa 
bir üzrdə bulundu:

“Dəstəmazsız idim.” “Dəstəmazsız da Allah evinə girib 
otu rarlarmı?” deyəndə “Gedim dəstəmaz alımmı?” deyə 
soruşdu. “Belə şeylər soruşulmaz” dedim. Dəstəmaz almaq 
üçün durub çıxdı. Əslində, dəstəmazsızlığını söyləməsi də 
bəhanəydi, səbəb deyildi.

İBRƏT Böyüklərimizdən biri rəvayət etmişdir: “Bir dağ-
da bir gənc gördüm. Bənizi sapsarı idi, gözləri çökmüşdü. 
Əzaları titrəyirdi. Bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Sanki onu 
mizraqlarla vururdular. Gözündən yaşlar boşalırdı.

Ondan: “Sən kimsən?” deyə soruşdum.
O da: “Ağasından qaçmış bir kölə” deyə cavab verdi.
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– Dönüb üzr diləsənə.
– Üzr dəlil gətirməyə möhtacdır, qüsuru olan nə cür üzr 

diləyər?
– Şəfaət edəcək bu vasitəçi taparsan.
– Bütün şəfaətçilər Ondan qorxar.
– Kimdir O?
– Mövlamdır. Mən kiçik ikən böyütdü, mən isə böyük 

ikən Ona üsyan etdim...

Ey könül, tövbə elə, üzr-filan bəhanədir
Rəhmətə bəslə ümid, yerdə qalan bəhanədir.

Boş ver hər bəraəti, Vəkil Odur, Hakim Odur
Varsa bir iynə ucu boyda yalan, bəhanədir.

Gördünmü öz dibinə işıq tutan bir şamı sən?
Niyyətə kölgə salan hər bir elan bəhanədir.

Eyləməz eşşəyi at altun yəhər, altun palan
Döyürsən nəfsini döy, yəhər, palan bəhanədir.

Tərbiyən varsa, kişi, övladına tərbiyə ver
Günahı hamı edir, qız ya oğlan bəhanədir.

Həşrə, ey qul, hazır ol, Cəhənnəm haqq, Cənnət haqdır
Amma bil, qayə Odur, huri-qılman bəhanədir.

Adəm oğlu bəhanəçidir. Bəhanəsi əlindən alınsa, ondan 
işgüzar məxluq, bəlkə də, olmaz. Hər iş, adətən, nəticəylə 
ölçülür. İnsan öz əməyinin bəhrəsini, yəni gerçək nəticə 
istəyirsə, bəhanəyə deyil, səbəbə sarılmalıdır. Zatən səbəb 
də Allahdır, nəticə də. O, qullarına heç bir bəhanə yeri qoy-
mayıb. Bəhanəçilər qulluğun mahiyyətini anlamayanlardır.

Məmləkətimizdə qulluqdan yayınanlar yayınmayanlar-
dan, ibadət etməyənlər edənlərdən qat-qat çoxdur. Belə lə-
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ri öz mövqelərinə, yəni ibadətsizliklərinə haqq və ya bə-
ra ət qazandırmaq üçün müxtəlif bəhanələr gətirirlər. Bu 
bəhanələrin ən məşhurlarını burada sıralayaq:

1) Əsas qəlb təmizliyidir, ibadət etməsən də olar;
2) Hələ hazır deyiləm, ibadət içdən gəlməlidir;
3) İbadət edənləri, hətta, həcdən gələnləri görürük də. 

Hər oyundan çıxırlar;
4) Allah nə üçün sərvəti, səltənəti pislərə verib yaxşıları 

möhtac və asılı edir?
5) Bizim işimizdə ibadət alınmır. İşdən də çıxsaq, ailəni 

nəylə dolandıraq?
Göründüyü kimi ilk iki bəhanə müdafiə və bəraət, so-

nuncular isə hücum və ittiham üzərində qurulub. Bunların 
hər birini ayrıca işıqlandırmağa çalışaq.

Birinci bəhanənin tərəfdarları ibadətsizliklərini əsas lan-
dırmaq üçün öz qəlblərinin təmiz olduğunu iddia edən-
lərdir. Təmizlik meyarları da budur ki, heç kəsə pislikləri 
dəymir, əksinə hamıya yaxşılıq eləməyə çalışırlar. Aydındır 
ki, ibadətsizin qəlb təmizliyinə iddiası bir cahilin, bir qafilin, 
yəni elm və mərifətdən uzaq düşənin, nə dediyini anlama-
yanın, Təmizin Kim, təmizliyin nə olduğunu bilməyənin, 
yumşaq desək, həyasızlığından başqa bir şey deyildir. Çün-
ki heç bütün ömrünü İslama, nəfsiylə mücadiləyə həsr et-
miş Din böyüklərimiz belə o iddiada deyillər. Bir neçəsinin 
etirafını xatırlayaq:

“Əgər nəfsim haqqında bildiklərimi bilsəydiniz başıma 
tor paq sovurardınız” (Abdullah ibn Məsud-radiyallahu ənh).

“Kaş ki, qəlbim də geydiyim əlbisə qədər təmiz olaydı” 
(Adurrəhman Darani – bu sözü deyərkən paltarı orta hallı idi).

“Nəcasət (pislik) bir başqasını təmizləyə bilməz” 
(Nurəddin Nursafi – bu sözü yanına gəlib təriqətə alınması-
nı, mənən təmizlənməsini istəyən birinə demişdi).

“Nəfsini tanıyan Rəbbini tanıyar” hədisinin hikmətinə 
qovuşan, nəfsini küçədə gördüyü köpəkdən aşağı bilir” 
(Abdullah ibn Mübarək).
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“Şəxsən mən onu geymək istəmirəm. Çünki layiq deyi-
ləm. Onu geymək üçün bir saflıq və iç təmizliyi gərəkdir” 
(Malik ibn Dinar – sufilərin geydiyi yun əlbisədən sual 
edilərkən bu sözü demişdi).

“Özümü heyz görmüş övrət sanıram. Rəbbimin evinə 
girməyə layiq deyiləm, ona görə ağlayıram” (Bəyazid Bis-
tami – məscidə gələndə qapıda dayanıb xeyli ağlamasının 
səbəbini izah edərkən demişdi).

“Zahiri batininə uymayan birini görmək istəsəniz mənə 
baxın! Çünki mən yüzə qədər yaxşı xasiyyət sayıram, amma 
heç birini özümdə görə bilmirəm. Pis xasiyyətləri sayıram, 
hamısının özümdə olduğunu görürəm” (Yunus ibn Ubeyd).

Kimin öz nəfsinə heyranlığı, vurğunluğu var
Bax onun bətninə, heyvanlığı, quzğunluğu var.

Bir həqiqətdi bu ki, hamı müsəlman doğulur
Ona qırx yaşda da bax, çoxmu Din uyğunluğu var.

Qafillik və cahillik qonşu və ya cur kimidir
Qəflətin cəhalətdən, sadəcə, solğunluğu var.

Cahil o kimsədi ki, beyni onun dilindədir
Qafil o kimsədi ki, qəlbində pozğunluğu var.

Qızmadıqca qədərə qədri qulun yüksək olur
Haqqa darğın olanın əqlində durğunluğu var.

Tövbə, təqva və təvazödü könül yolçuluğu
Artıq-əskik dediksə, demək yol yorğunluğu var.

İbadətsiz bir insan Subhan (Pak və müqəddəs) Allahın 
önündə iç təmizliyi ilə öyünmək üçün Rəbbindən nə qədər 
qəflətdə olmalıdır. Həqiqətən, bəni-Adəm özünü tanıma-
dıqca Mövlasını tanımayacaqdır. Ayələrdə buyuruldu:
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“Özlərini təmiz sayanları görmürsənmi? Xeyr, Allah 
dilədiyini təmiz edər və onlara bir tel qədər zülm olun-
maz” (ən-Nisa, 49).

“Allah sizi torpaqdan inşa etdiyi zaman və siz anala-
rınızın bətnində döl halındaykən sizi tanıyırdı. Özünü-
zü təmiz qələmə verməyin. O bilir, kim təqva sahibidir” 
(ən-Nəcm, 32).

“Şeytan fəhşi (çirkinliyi) və münkəri (pisliyi) əmr edər. 
Allahın sizə fəzli və rəhməti olmasaydı, sizdən biriniz də 
pak olmazdı. Lakin, Allah dilədiyini pak edər” (ən-Nur, 21).

“Həqiqətən, Allah tövbə edənləri və təmizlənənləri 
sevər” (əl-Bəqərə, 222).

Allahın ayələrindən uzaq düşənlər çirkabın, pisliyin 
içindədirlər. Lakin bu, faciə olsa da, böyüyü deyil. Ən bö-
yük faciə odur ki, belələri nəfsə və şeytana uyduqları hal-
da özlərini təmiz sayır, aydan arı, sudan duru zənn edir, 
tövbəni ağıllarına belə gətirmirlər.

Tərbiyə almayan nəfs, tövbə görməyən qəlb illərlə su 
dəyməyən bədəndən qat-qat napakdır. Könül kiri ilə bədən 
çirki isə müqayisəyə belə gəlməz. Nəfslərini qınamayanlar 
günahlara önəm verməyənlərdir. Onlar namaz, oruc, zəkat 
kimi ilahi əmrlərə asanlıqla arxa çevirdikləri halda, sələm, 
rüşvət kimi ilahi yasaqlara çətinlik çəkmədən üz tutar və 
eyni zamanda qəlblərinin təmiz olduqlarını iddia və bəhanə 
edib özlərinə bəraət qazandırarlar. Belələri Allahdan çox 
şeytana, Dindən, imandan çox şirkə, nifaqa yaxındırlar, 
amma bundan qəflətdədirlər. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi 
və səlləm) buyurdu:

“Mömin günahını başı üzərində bir dağ kimi görüb, üs-
tü nə düşməsindən qorxar. Münafiq isə onu burnuna qon-
muş və uçacaq bir ağcaqanad şəklində görür.”

Günahını böyük və ağır görərək peşmanlıq içində ağla-
yanın xoş halına! Çünki tövbədən nəsibsiz kimi görünmür. 
Ən tərbiyəsiz adam nəfsini qınamayan, ən natəmiz insan 
isə tövbə etməyəndir. Belələri özlərinə zülm edən, amma 
məzlum sayılmayan zalimlərdir.
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İBRƏT Utbətul-Qulam həzrətləri nəfsini aclıq və susuz-
luqla tərbiyə edirdi. Anası: “Özünə bir az yazığın gəlsin” 
deyərək ona acıdı. Utbə: “Özümə yazığım gəldiyi üçün bir 
neçə günlük çətinliyə razı olub əbədi rahatlığa qovuşmaq 
istəyirəm” dedi.

Bu qədər naqis ikən nədən belə qürurluyuq
Halbuki məxluqatın hamısından şüurluyuq.

İşimiz zillət ikən işsizlikdir əndişəmiz
İçimiz zülmət ikən zənn edirik ən nurluyuq.

Şirkdəyik qurşağacan, nifaq köksə dirənibdir
Çirkdəyik xirtdəyədək, kimsə demir qüsurluyuq.

Qəsrlər tikmədəyik qəbirlərin üzərində
Həşrimiz öndə ikən nədən belə hüzurluyuq.

Cənnət ancaq cahanı sərmayə etməklə olur
Mayadan yeyə-yeyə zənn edirik uğurluyuq.

İbadətdən yayınanların ikinci bəhanəsi “İçimdən gəl-
mir, hələ hazır deyiləm” etirafıdır. Maraqlıdır ki, “Layiq 
de yi ləm” yox, “hazır deyiləm” ifadəsi dəbdədir. Çünki 
ləyaqət heysiyyata toxunan, nəfsi incidən məsələdir. Bəha-
nə çilər onu dilə gətirmək, ləyaqətsizlikləri ilə razılaşmaq 
istəmirlər. Dilə gətirsəydilər də dəyişən bir şey olmayacaq-
dı. Bəhanə bəhanədi, yəni gerçəyi gizləmək, bulunduqları 
duruma haqq qazandırmaq məqsədi daşıyır. Başqa sözlə 
desək, ibadətsizlər “Layiq deyiləm” söyləsəydilər belə sə-
mi mi olmayacaqdılar. Zatən kim Allaha layiq ibadət edə 
bilir ki? Məşhur bir deyim var: “Əmr ədəbdən irəlidir.” 
İbadət bütün insanlara və cinlərə ilahi əmrdir, təklif deyil. 
Rəy üçün yox, icra üçündür. İçlərin durumu, hazır və ya 
razı olub-olmaması önəm daşımaz. Məgər bütün insanlar 
ancaq sevdikləri rəhbərin tabeliyində və yalnız xoşladıq-
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ları işdə çalışırlar? Əlbəttə, yox. Bununla belə işləyirlər, 
rəhbərə də tabe olurlar. Başqa çarələri də yoxdu, işsiz qal-
maq istəmirlər. Amma məsələ ibadətə, ilahi əmrin icrasına 
gəldikdə, iç durumları, hazır olmamaları yada düşür. Hal-
buki işi də, ruzini də verən Allaha ibadətdən söbət gedir.

İçkiyə meyilli bir iş yoldaşım vardı. Yaşı əllini haqlamışdı. 
Hər dəfə onu tövbəyə dəvət edəndə “Əhdim var, 55 yaşım-
da tövbə edib ibadətə başlayacağam” deyirdi. O işimdən 
ayrıldığım üçün bir neçə il onu görmədim. Bir gün evimizə 
gəldi. Bir ildən bəridir ki, işdən çıxarıldığını, əməliyyatlar 
keçirdiyini, borca-xərcə düşdüyünü danışaraq xeyli ağladı. 
Yaşını soruşdum. 56 olduğunu söylədi. Üzləşdiyi sıxıntı-
ların əhdini yerinə yetirməməsindən qaynaqlandığı aydın 
idi. Bunu ona xatırladanda yenə ağladı. Bu dəfə 60 yaşında 
tövbə edəcəyinə söz verdi...

İçimiz pinti ikən pak ətrafdan danışmayaq
Vicdan çəkmirsə əzab, etirafdan danışmayaq.

Ey insan, saf-çürük eylə içini, içdiyini
Çürüyün üzdədisə içdə safdan danışmayaq.

Qərb tənəzzüldə ikən Şərq tərəqqi bəlkə eylər
Qəlb tənəzzüldə ikən inkişafdan danışmayaq.

Gündə beş vaxt namaza, ildə bir ay oruca uy
Fərzə səhlənkar isən itikafdan danışmayaq.

Söylə, saleh əməlin haqq üçün ya xalq üçündür?
İxlasdan yoxdusa iz, gəl insafdan danışmayaq.

Orta yol göstərilib, olanının haqqını ver
Əsla gəl simiclikdən ya israfdan danışmayaq.

Yaxşı söz düşməni dost, pis söz dostu düşmən edər
İttifaqdan danışaq, ixtilafdan danışmayaq.



283

Könül haqq bir Kəbədi, Kəbə özü haqq könüldü
Bu təvaf olmayınca, o təvafdan danışmayaq.

Əlahəzrət vaxt “hələ ibadətə hazır deyiləm” deyənlərin 
əleyhinə işləyir. Çünki hədisdə buyuruldu:

“Altmış yaşına qədər ömür sürmüş kimsənin Allahın hü-
zurunda üzür diləmək haqqı olmayacaq.”

Digər tərəfdən, altmış il yaşayacağını bilən kimdir? Ölüm 
Allahın əmridir. O, tövbədən sonra da gələ bilər, əvvəl də. 
Tövbə də Allahın nəsib etdiyidir. Lakin o, ancaq ölümdən 
əvvəl gəlməlidir.

“Birinizin ölümü çatıb: “Ey Rəbbim! Mənə bir az möh
lət versəydin, sədəqə verib salehlərdən olardım!” de
mə mişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən infaq edin” (əl-
Münafiqun, 10).

“Günah işlər görməkdə davam edərək, ölüm yetişən 
anda “Mən indi tövbə etdim” deyənlərin və kafir olaraq 
ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar üçün şiddətli 
bir əzab hazırlamışıq” (ən-Nisa, 18).

İBRƏT İsrail oğullarından çox günahlar işləmiş biri çox 
ibadətiylə məşhur olan bir abiddən: “Doxsan doqquz adam 
öldürdüm, Tövbəm qəbul edilərmi?” – deyə soruşdu. Abid: 
“Xeyr, olmaz” – deyə cavab verdi. Onu da öldürüb yüzə 
çatdırdı.

Sonra çox elmiylə məşhur olan bir alimdən: “Yüz adam 
öldürdüm, tövbəm qəbul olarmı?” – deyə soruşdu. Alim: 
“Olar, lakin olduğun məmləkət fəsad yeridir. Filan məm-
ləkətə get, ora yaxşıdır” deyə cavab verdi.

Adam oraya gedərkən yolda əcəli tamam oldu. Əzab və 
rəhmət mələkləri onu hansı məmləkətə aid etmək barədə ix-
ti lafa düşdülər. Allah Təala mələklərə o yerin ölçülməsini 
buyurdu. Salehlərin məmləkətinə daha yaxın olduğunu gör-
dülər. Sonra rəhmət mələkləri onun ruhunu təslim aldılar.
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Hər ömür haqq səfərdir, hələ müsafir deyilik
Bəlli bir bəhanəmiz budur ki, kafir deyilik.

Haqq yolun yolçuluğu haqqını verməklə olur
Ən kiçik haqqı tələsməkdi ki, mahir deyilik.

Hər gün hərracdı, behişt təklif olur, dünya tələb
Görünən təkcə budur ki, hələ tacir deyilik.

Ötsə də on dörd yüz il, hicrət davam etmədədir
Nəfsdən başlayır o, hələ mühacir deyilik.

Bizdən əvvəlkilər öz qəlblərini qoydu yola
Təpik döyməkdi bizimki, çoxa qadir deyilik.

Baxıram keçmişə, ah, əhli-könül onda idi
Təsəllim təkcə bu ki, çox da müasir deyilik.

Bəhanəçilərin üçüncü bəhanəsi ibadət əhli ilə bağlıdır. 
Namaz qılan, amma günah edən kimsələri misal gətirərək 
ibadət etməmələrinə haqq qazandırmağa çalışırlar. Bu bə ha-
nəçilərdən soruşuruq: “Məgər dünya işlərində hər işçi baca-
rıqlıdırmı? Məsələn, idarəçilərin, sənətkarların, ti ca rətçilərin 
hamısı mahirdimi, naşısı yoxdumu? Din iş ləri də elədir. 
Yaxşısı da olacaq, yaxşı olmayanı da. Sən irəlidə gedənə bax, 
arxada qalanı, axsayanı niyə nümunə götürürsən?” Haqq-
Təala kamil örnəyi Öz Kitabında açıqlamışdır:

“And olsun ki, Rəsulullahda Allaha və Axirət Gününə 
ümid bəsləyən və Allahı çox anan kimsələr üçün gözəl 
örnək vardır” (əl-Əzhab, 21).

Adəm oğlu bəyənmədiyi iş adamları ilə birgə işləməyi 
qəbul edirsə, amma bəyənmədiyi ibadət adamları ilə 
bərabər olmağı qəbul etmirsə və yaxud dünya əhlindən 
xoşlanmaması onu dünyadan soyutmursa, amma Din 
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əhlindən xoşlanmaması Dindən uzaqlaşdırırsa, deməli, 
problem onun nəfsindən qaynaqlanır. Yəni adam seçimini 
etmiş, müvəqqəti dünyanı əbədi dünyadan üstün tutmuş-
dur. Bu seçimini ört-basdır etmək üçün nə söyləsə, bu, artıq 
bəhanə olur, dəlil olmur.

Təbii ki, dünya əhlində olduğu kimi, Din əhli arasında 
da nöqsanlı insanlar kifayət qədərdir. Lakin Din və dünya-
nı Allaha görə deyil, insanlara görə dəyərləndirmək bunu 
edənə bir nöqsan olaraq yetər. “Filankəs kimi namaz qılmaq-
dansa gedib kasıblığımı eləmək daha yaxşıdır” demək, bir 
dindarın nöqsanını Dinin adına yazmaq, bir namaz əhlinə 
görə namazın üstündən xətt çəkmək sağlam düşüncədən 
xəbər vermir. Bu cür düşünənlərin təkcə qəlbi deyil, əqli də 
xəstədir. Ən böyük bəla da budur ki, müalicəyə qətiyyən 
ehtiyac duymurlar.

İBRƏT Bir gün Hz.Əbu Bəkirə (radiyallahu ənh) bal şərbəti 
gətirdilər. Ağzına yaxınlaşdıranda içməyib yerə qoydu və 
ağlayaraq oradakıların hamısını ağlatdı. Sakitləşdikdən 
sonra soruşdular: “Ey Allah Rəsulunun xəlifəsi, nə oldu?”

Bu cavabda bulundu: “Bir gün Rəsulullah ilə oturmuş-
duq. Əli ilə bir şeyi özündən kənarlaşdırdığını müşahidə et-
dim. Lakin bir şey görmədim. “Ya Rəsulallah, o nədir?” de-
dim. Buyurdu ki: “Dünyadır, özünü mənə təqdim etdi. Mən 
də onu rədd etdim. Dönüb: “Sən məndən qaçırsan, amma 
səndən sonra gələnlər məndən qaçmayacaqlar” söylədi.”

Hz.Əbu Bəkr (radiyallahu ənh) sözünə davam edərək: 
“Dünyanın mənə bulaşmasından qorxdum. O şərbəti 
içməyib ağladım” dedi.

Dünya aşiqində Din aşiqinə nümunə yox
Çünki haqq eşqdə, ey qul, bu dünyadan nişanə yox.

Sevənlər sevgilidə yox olmasa, həvəskardır
Peşəkar sevgidə Nur vardır ancaq, pərvanə yox.
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Aşiqlər fərqli olur, əcnəbisi, yerlisi var
Bu sənət səmavidir, yerlilərə zəmanə yox.

Eşqlər də eyni deyil, alisi var, adisi var
Başqa eşqi bilmirəm, böyük eşqdə miyanə yox.

Əslidir, əqli deyil, əhli eşqi kamil edən
O nə eşq qövmüdü ki, içlərində divanə yox.

Ancaq Allah aşiqi Allahına asi deyil
Qeyri eşq əhli içrə bu cür adət-ənənə yox.

Sevgisiz dövran edən kimsəyə heyrət edirəm
Sevməyə min səbəb var, sevməməyə bəhanə yox.

İbadətdən yayınanların dördüncü bəhanəsi sərvət və sə-
la hiyyətin layiq olmayan kimsələrə verilməsidir. Bəhanə-
çilər bu mövqeləri ilə ən azından biri böyük, digəri müdhiş 
olan iki xətanın içindədirlər. Böyük xəta budur ki, sərvət və 
ya səlahiyyət sahiblərini bəyənməməklə özlərini onlardan 
üstün və ləyaqətli görürlər. Bir ibadət əhlinin mənən məhv 
olması üçün bu mövqe yetər. İbadət əhli olmayanın halını 
özünüz düşünün. Çünki Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və 
səlləm) buyurdu:

“Günah etməsəniz daha böyük günaha düçar olmağınız-
dan qorxaram. O da özünü bəyənməkdir.”

Müdhiş xəta isə Allah Təalanı – haşa - ədalətsizlikdə gü-
nahlandırmaqdır. Məgər iş gördürənin adil olub-olmaması 
işin sonunda, yəni işçilərə muzd və mükafatları verilərkən 
bilinən bir şey deyilmi? İşin nəticəsi bəlli olmadan nə cür 
hökm vermək olar? Dünya həyatı bir neçə günlük işdir. İlahi  
muzd və mükafat işin axırında, yəni Axirətdə veriləcək. Bu 
gün tələsik qərar verənlər o zaman Allahın məhz ədalə-
tin dən qorxacaq, yəni Onun özlərinə qarşı ədalətli deyil, 
mərhəmətli olmasını istəyəcəklər. Dünyanın sərvət və 
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səlahiyyətləri yaxşı bir şey olsaydı Allah onları, ilk növbədə, 
sevdiklərinə verərdi. Allah Rəsulunun (salləllahu əleyhi və 
səlləm) bir duası beləydi:

“Ya Rəbb! Məni sevənlərə xeyirli mal ver. Mənə ədavət 
edənlərə çox mal, çox övlad ver.”

Çox övlad ərəblərin cahiliyyə dövründə güc, haki miy-
yət demək idi. İdarəçilik tayfa, qəbilə prinsiplərinə söy kən-
diyindən böyük, çoxsaylı nəsillər daha qüdrətli sayılırdılar. 
Başqa sözlə, mal və hakimiyyət dünyadır, sahibini fitnəyə 
düşürər, Axirətdən uzaqlaşdırar. Səhabələr həmişə bu 
fitnədən qorunmağa çalışardılar. Çünki bir hədisdə buyu-
ruldu:

“Allah bir qulunu sevdimi, ona dünya işlərini bağlar, 
axirət işlərini açar.”

İBRƏT Məkul ibn Yəsar rəvayət etmişdir: “Hz.Ömər 
(radiyallahu ənh) məscidə getdi. Numan ibn Mukarrin (ra-
diyallahu ənh) o arada namaz qılırdı. Hz.Ömər onun yanın-
da oturub salam verməsini gözlədi. Salamdan sonra ona: 
“Sənə bir vəzifə vermək istəyirəm” dedi.

Numan: “Əgər verəcəyin vəzifə zəkat toplamaq məmur-
luğudursa, qəbul etmərəm. Fəqət məni savaşa göndərirsənsə 
qəbul edərəm” dedi.

Xəlifə: “Səni istədiyin vəzifəyə təyin etdim” deyərək onu 
İslam ordusunun başında İsfahanın fəthinə göndərdi.

Numan ibn Mukarrin döyüşdən əvvəl əsgərlərinə xita-
bən: “Üç dəfə bayrağı yelləyəcəyəm. Birincisində, hər kəs 
dəstəmaz alsın. İkincisində, silah və ayaqqabılarına nə-
zarət edib əskiklərini tamamlasın. Üçüncüsündə, hücuma 
başlayın və heç biriniz bir-birinə dönüb baxmasın. Mən 
belə vurulsam kimsə dönüb baxmasın. İndi Allahdan bir 
diləkdə bulunacağam, siz də Allah rizası üçün Amin de-
yin” söylədikdən sonra bu duada bulundu:

“Allahım! Müsəlmanların yardım və zəfəri uğrunda 
Numana şəhidlik nəsib et və onlara zəfəri müyəssər qıl. 
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Hamı “Amin” dedi. Ardınca bayrağı yellədi. Üçüncü dəfə 
yellədikdən sonra zirehini geyib hücuma keçdi və ilk şəhid 
düşən o oldu.”

Kim desə “qul deyiləm”, düşünməsin aram olur
Qulluğu tərk edənə hər ağalıq haram olur.

Sərvət də, səltənət də Axirət nemətləridir
Dünyaya aldanana nə mal, nə də məqam olur.

Gədadı ziddi qulun, başqa əks söz arama
Bu dünya gədalığı o dünyada davam olur.

Əhli zövqün kamalı fani həzdən qaçmasıdır
Dünyadan kam alanlar Axirətdə nakam olur.

Ərz soyulmaq yeri, bişmək yeri, yanmaq yeridir
Cahanda çiy yaşayan, Cəhənnəmdə ilk xam olur.

Bacar, insan balası, qəbrədək insanlıq elə
Burda şeytanlıq edən, sanma orda adam olur.

Bəhanəçilərin beşinci “üzrü” iş ilə əlaqədardır. Guya 
iba  dətsiz qalmaları işsiz qalmamaları üçündür. Dövrü-
müz də və dövlətimizdə bunun açıq-aşkar bəhanə olduğu-
nu isbat etməyə də lüzum yoxdur. Çünki, əvvəla, müxtəlif 
vəzifələrdə işləyən və ibadətdən qalmayan Din qardaşla-
rımız kifayət qədərdir və heç kim onları işdən çıxarmır. 
Bunlar hələ bizim tanıdıqlarımızdır. Digər tərəfdən iş in-
sanla insan arasında olsa da, ibadət insanla Allah arasın-
dadır. Yəni onu insanlara bildirmədən də edə bilərsən. 
Məsələn, Ramazan ayında sənə “niyə yeyirsən?” deyənlər 
ola bilər, amma, “niyə yemirsən?” deyə soruşan kimdi? Ya-
xud kiminsə evində və ya nahar fasiləsində namaz qılması-
nın, eləcə də qazancından zəkat verməsinin kimə aidiyyatı 
var? Maliyyə məsələlərinə gəldikdə isə insaf və infaq edin, 
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özünüzə qalana da qane olun. Bu zaman ilahi mərhəməti 
görərsiniz. Bir sözlə, ibadət qula vacib olmaqla yanaşı, işə 
əngəl yox, dəstək olan, qazanca bərəkət verən amildir.

Çox qəribədir ki, insan, əsası olmaya-olmaya işdən, vəzi-
fə dən qovulmaqdan qorxur, amma əsası ola-ola bən də lik-
dən, qulluqdan qovulmaqdan qorxmur. İşdən çıxarılan 
Allahın köməyilə başqa rəhbərin yanında işə düzələ bilir. 
Bəs bəndəlikdən məhrum edilən Kimin yanında və kimin 
köməyilə qulluğa götürüləcək? Bir hədisi-qüdsidə buyu-
ruldu:

“Ey Adəm oğlu! Mənə ibadət və itaət et, ruzi işinə önəm 
vermə. Çünki ruzinə Mən məsulam. Mənim məsul olduğum 
bir şeyin dərdini çəkmə.”

İBRƏT Hərm ibn Həyyan nəsihət və duasını almaq üçün 
Uveys Qarani həzrətlərini axtarıb buldu. Görüşün sonunda 
ondan: “Harada yerləşməyim məsləhətdir?” deyə soruşdu. 
Həzrət ona: “Şamda” deyə cavab verdi.

Hərm: “Görəsən Şamda dolanışıq necədir?” dedikdə 
Uveys Qarani: “Ruzilərindən şübhə edən qəlblərin vay ha-
lına! Bunlara nəsihət fayda verməz” buyurdu.

Dində dünyadan ucuz, dünyada Dindən baha yox
Qiyamət qopsa, bu Din var yenə, dünya daha yox.

Dünyanı Dini üçün tərk eləyən tək-tək olur
Tənhalıq budursa, Din əhli kimi bir tənha yox.

Dünyadan qaçmaq üçün hər cür imkan bu Dində var
Dindən gizlənmək üçün bu dünyada bir kaha yox.

Dünyada fəthə layiq bir zirvə, bir dağ qalmayıb
Min belə dünya ola, bir Sidrətül-Müntəha yox.

Əhli-Din Mövlamızın camalını ummadadır
Dünya əhlində bu cür bir istək yox, iştaha yox.
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Dünya bir ərzə sığan dahilərlə öyünməsin
On səkkiz min aləmdə Muhəmməd tək bir düha yox.

Bəhanəçilik, öncədən bildirdiyimiz kimi, bu və ya digər 
şəkildə, demək olar, hər kəsdə vardır. Yaxşılar düşünmədən 
yaxud çarəsiz durumda olduqlarını düşünərək, pislər isə 
pisliklərinə don geyindirmək üçün bəhanələrə əl atırlar. 
Sonuncuların durumu bir təmsildəki kimidir. Belə ki, tül-
kü xoruzu tutub: “Sənin səhərlər banlamağından məqsəd 
camaatı oyadıb məni tutdurmaq deyildimi?” bəhanəsiylə 
yeyirmiş.

Bəhanələr çeşidlidir. Düşünülən və düşünülməyən, vər-
diş dən və əlacsızlıqdan, uydurulan və uydurma olmayan, 
qorxudan irəli gələn və qorxutmamaq üçün olan bəhanələr 
vardır. Bəziləri yalan kimi açıq, bəziləri də riya kimi gizlidir. 
Şübhəsiz ki, mömin təhlükəli-təhlükəsiz hər cür bəhanədən 
həmişə qaçmalıdır. Lakin həmişə qaça bilməyənlər də var-
dır. Zatən, uzun illərin mübarizəsi, mücadiləsi olmadan 
bundan qaçmaq da mümkün deyildir.

HƏDİS Hz.Aişədən (radiyallahu ənhə) rəvayət edilmiş-
dir: “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) rahatsızlaşdığı, 
ağırlaşdığı zaman: “Əbu Bəkirə söyləyin, xalqa nama-
zı qıldırsın” buyurdu. Mən də: “Ey Allahın Rəsulu, Əbu 
Bəkir yuxa ürəkli bir kimsədir. Quran oxuduğu zaman göz 
yaşlarına hakim ola bilmir. Bəlkə namaz qıldırmaq üçün 
atamdan başqasına əmr edəydin?” dedim.

Allaha and olsun ki, Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) 
yerinə keçəcək olan ilk kimsəni xalqın uğursuz görəcəkləri 
əndişəsindən başqa məndə bir düşüncə yoxdu. Bu üzdən iki 
və ya üç dəfə ona müraciət etdim. O da: “Əbu Bəkir xalqa 
namaz qıldırsın. Sizlər Yusuf dövründəki qadınlar kimisiniz 
(içinizdəkini açığa vurmursunuz)” buyurdu.

Digər bir rəvayətdə isə belədir: “Bu məsələdə Rəsulullaha 
(salləllahu əleyhi və səlləm) çox müraciət etdim. Məni buna 
sövq edən səbəb, ondan sonra davamlı onun yerinə keçən 
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birisini insanların sevə biləcəyinə dair qəlbimdə bir his-
sin yaranmaması və onun yerinə keçən birisinin insanlar 
tərəfindən uğursuz sayılacağını düşünməmdi. Bu səbəblə 
Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm) Əbu Bəkirdən vaz 
keçməsini istəmişdim.”

Şübhəsiz ki, hər bəhanə insanı bəhanəçi etməz. Bəhanə-
çilik xəstəliyi bəhanəyə alışqanlığın, onu kərih görməmənin 
bəhrəsidir. Ona qarşı tədbir görülmədikdə, daxili mübarizə 
aparılmadıqda yalançılığa oxşamağa başlayır.

HİKMƏT İmam Cəfər Sadiqdən (əleyhissalam) soruş-
dular: “Bəzi hallarda yalan danışanlara kəzzab (yalançı) 
demək olarmı?”

Həzrət buyurdu: “Xeyr. Hamı bəzi hallarda yalan danı-
şır. Kəzzab, yalanı vərdişə çevirən kimsədir.”

Kamal, ey Adəm oğlu, mülkdə deyil, malda deyil
Camal, ey Adəm qızı, xətdə deyil, xalda deyil.

Cəmil O, kamil Odur, bizlər Onun qullarıyıq
Fəzilət o Mövlaya qulluqdadır, qulda deyil.

Vəhyi Rəbbindən alan arıda sən qeyrətə bax
Şəfa o vəhydədir, neştərdə ya balda deyil.

Odur hər cinsi mübarək və mübariz yaradan
Ağıl başlarda olur, papaqda ya şalda deyil.

Bəhrəsi az bulunur bəhanəsi bol olanın
Hətta o az dəxi əsla yeyəsi halda deyil.

Gerçəklər aşkar olar yalanlara yox deyənə
Dilini qoruyanın Dini dəxi qalda deyil.

Ey həqiqət yolçusu, həyat haqq bir yolçuluqdur
Yol səni yorsa bəla yolçudadır, yolda deyil.
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Düşünmək üçün suallar
1. Sizə elə gəlmirmi ki, bəzən səbəblə bəhanəni qarışdı-

rırsınız?
2. Əsil niyyətinizi tez-tezmi gizlədirsiniz? Gizlətmək 

istəyəndə yalanlara çox əl atırsınız yoxsa gerçəklərə?
3. İbadət etmirsinizsə üzrünüz nədir? Gətirdiyiniz bü-

tün dəlillərin bir bəhanə olduğunun fərqindəsinizmi?
4. Vicdanınızı bəhanələrlə sakitləşdirirsiniz yoxsa eti-

raflarla?
5. Susmamaq üçün bəhanədən yaxud bəhanə gətir mə-

mək üçün sükutdan istifadə edirsinizmi?
6. Söz verib yerinə yetirməyəndə olanı deyirsiniz yoxsa 

olmayanı?
7. Rəsmi bəhanələriniz çoxdur yoxsa qeyri-rəsmi?
8. İnsanlardan gizlətdiyiniz şeyin Allaha gizli olmadığı-

nın fərqindəsinizmi? Yəni həya edirsinizmi?
9. Həmsöhbətinizin sizin bəhanəçi olduğunuzu bilməsi 

sizi rahatsız edirmi?
10. Hansı halda daha çox bəhanə gətirirsiniz: İnsanlara 

ehtiyac duyanda yoxsa insanlar sizə ehtiyac duyanda?
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14. İSTEHZA (MƏSXƏRƏ)

“İstehza edənləri məsxərəyə qoyduqları şey (Axirət 
əzabı) məhv etdi” (əl-Ənbiya, 41).

İstehza və ya məsxərə bir fərdi və ya toplumu ələ sal-
maq, araya qoymaq, əylənmə vasitəsinə, rişxənd mövzu-
suna çevirmək, aşağılamaq, xor görmək, qüsurlu göstərib 
başqalarını güldürmək anlamına gəlir. Allahın Kitabında 
tez-tez təkrarlanan bu kəlmələr ancaq müşrik və münafiq 
kimsələrlə bağlı keçir. Allaha və Axirət Gününə inananlar 
istər möminləri, istər də qeyri möminləri araya qoyan söz 
və davranışlardan çəkindirilmişdir. Çünki sonda kimin nə 
cür olacağı, Axirət dünyasına necə gələcəyi bəlli deyildir. 
Görünən budur ki, bu dünyada istehza və məsxərə küfrün, 
imansızlığın, nifaqın əlamətlərindəndir.

“Dünya həyatı kafirlər üçün süslənmişdir. Onlar iman 
gətirənlərə məsxərə edərlər. Halbuki müttəqilər Qiyamət 
Günü onların fövqündədirlər” (əl-Bəqərə, 212).

Dostun dosta, qardaşın qardaşa fayda verməyəcəyi o 
Gündə mömin nurundan tanınacaqdır. Çünki iman işıqdır. 
Dünyada qəlblərdə olur. Axirətdə isə üzə də vuracaqdır. 
İşıqdan məhrum olanlar kimin istehzalıq, məsxərəlik oldu-
ğunu məhz o Gün biləcəklər.

“O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gə
tirənlərə deyəcəklər: “Bir az gözləyin ki, biz də sizin nu ru
nuzdan alaq.” Onlara: “Geriyə dönüb işıq axtarın!” de yi
ləcəkdir. Aralarına qapılı bir sədd çəkilər ki, içəri tərəfində 
mərhəmət, çöl tərəfində əzab vardır” (əl-Hədid, 13).

Dinimizdə nəinki başqasına gülmək, hətta çox gülmək 
özü bəyənilən davranışlardan deyildir. Hədisdə buyuruldu: 
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“Mənim bildiklərimi siz bilsəydiniz çox ağlayıb az 
gülərdiniz.”

İBRƏT Ribi ibn Hiraş həzrətləri cənnətlikmi, cəhən-
nəm likmi olduğunu bilincəyə qədər gülməməyə and içdi. 
Rəvayət olunur ki, ona meyid qüslü verilərkən hey gü lüm-
səyirdi. Qüsl bitincəyə qədər belə davam etdi.

Gülüşün, təbəssümün ən ləçəri istehzadır
Yəni ən çirkini, ən eybəcəri istehzadır.

Bil ki, bic-bic gülənin tülküyə bənzərliyi var
Bir ilandır irişənlər, zəhəri istehzadır.

Möminin çöhrəsinə nurlu təbəssüm yaraşır
Üzdə yoxdursa işıq, içdə şəri istehzadır.

Bir gülər üz neçə yad qəlbi yaxın, məhrəm edər
Dostu dostdan ayıran yad çəpəri istehzadır.

Yayıb yer kürəsinə ordusunu cin-şəyatin
İblisin sərdarı kin və əsgəri istehzadır.

Qul bu dünyada qula məsxərə, lağ eyləməsin
Nadanın Axirətdə tək nəməri istehzadır.

Hikmət sahibləri istehzanın fikir yoxsulluğundan irəli 
gəldiyini söyləmişlər. Gerçəkdən də, düşünən, anlayan 
insan başqasını məsxərəyə qoymaz. Buna onun müdrikli-
yi imkan verməz. Bir çox mənəvi mərəzlər kimi istehza da 
cəhalətin törəməsidir.

“Onlara: “İnsanlar iman gətirdiyi kimi siz də iman 
gətirin!” – deyildiyi zaman: “Biz də səfehlər kimi iman-
mı gətirək?” deyirlər. Bilin ki, səfeh özləridir, lakin 
bilməzlər” (əl-Bəqərə, 13).
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İnsan bilmədiyini bilməyəndə, qanmazlığını qanmayıb 
cahilliyini anlamayanda bildikləri, qandıqları, anladıqla-
rı da ona fayda verməz. Eyiblərə, qüsurlara gülmək olar. 
Çünki gülüş də nöqsanlara qarşı bir mübarizə vasitəsidir. 
Səhabələr camaat olaraq sübh namazını qıldıqdan sonra 
zikrlə məşğul olar, eyni zamanda cahiliyyə dövründəki 
bütlərlə bağlı xatirələrini danışıb gülərdilər. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) söhbətlərə qarışmaz, amma irad 
da tutmayıb təbəssüm edərdi.

Eyibə, qüsura gülmək bir şey, ayıblıya, qüsurluya gül-
mək tamam başqa şeydi. Bunun özü böyük bir eyib, qüsur-
du. Allahı tanıyan, Rəbbini bilən Onun yaratdıqlarını ələ 
salmaz. Yaradan Odur. Ələ salanlar ya Onu tanımır, ya da 
unutmuşlar.

“Xatırlayın o vaxtı ki, Musa öz qövmünə: “Allah sizə 
bir inək kəsmənizi əmr edir!” dedi. Onlar isə: “Bizi 
məsxərəyəmi qoyursan?” – dedilər. (Musa) “Allah Özü 
məni cahil olmaqdan saxlasın!” dedi” (əl-Bəqərə, 67).

İBRƏT Bir camaat Maristana gəlir və orada cin çarpmış 
bir gənclə qarşılaşıb onunla əylənməyə başlayırlar. Gənc 
onlara bu şəkildə səslənir: “Bu əlvan libaslı, xoş rahiyəli 
bədənlər, əylənməyi sərmayə, adiliyi də peşə edənlər. Qa-
falarında elm yox. Zatən insandan da sayılmazlar.”

Əylənmək xatirinə gəncdən soruşurlar: “Sən elm sahi bi-
misən? Gəl səndən bəzi şeylər soruşaq.”

– İstədiyinizi soruşun. Allaha and içirəm ki, mən çox 
məsələdə elm sahibiyəm.

– Həqiqi comərd kimdir?
– Bir günlük azuqəyə layiq olmadığınız halda sizin 

kimilərə hər gün ruzisini verən Allah comərdlərin ən co-
mər didir.

– İnsanlardan ən az şükür edən kimdir?
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– Bir bəladan Allahın inayəti ilə qurtulduğu halda, qur-
tuluşu başqa səbəblərdə arayan, ibrət almayan, nəfsinə 
nökərçilik edən kimsə!

Dinləyənlər bu cavablardan çox sarsılaraq gəncin qolun-
dan yapışdılar:

– Bizə gözəl əxlaqı öyrət.
– Gözəl əxlaq bu anda bulunduğunuz durumun tərsidir.
Sonra gənc ağlamağa başlayıb dedi: “Ey Allahım! Mənə 

ağlımı geri vermirsənsə, barı gücümü geri ver ki, bunları 
bir-bir şapalaqlayım.”

Sanma sağlam şüurun, təfəkkürün məhsuludur
Rişxənd saxta qürurun, təkəbbürün məhluludur.

Bildiyi, bilmədiyi gerçəyi insan dolamaz
Özü gerçəkliyin ən məlumu, ən məchuludur.

Gülürsən gül günaha, günahkara gülmə, kişi
Bəlkə səndən daha artıq kişinin oğuludur.

Bəşər bir qul olaraq qulluq üçün xəlq edilib
Sorma qulluq necədir, sor Kimin insan quludur?

Ağla, Adəm balası, gülmə, görsən kimdə eyib
Qanmaz qəşş etsə də bu, qananların üsuludur.

Təbəssüm üz nurudur tövbəsi məqbul könülün
Dünya üç gündü, tələs, bu gün Onun qəbuludur.

Mətin ol, ey millətim, qarşıda Məhşər Günü var
Özünə gün ağlayan millətin ən məsuludur.

İslam möminləri hər cür istehzalı davranışlardan, o 
cüm lədən, başqalarında gülüş doğuracaq ikibaşlı kəl mə-
lər dən, ziddiyyətli mənalar verən cinaslardan çəkin dir-
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mişdir. Məsələn, Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Dinin 
hökmlərini təbliğ edərkən bəzi müsəlmanlar ona: “Raina , ey 
Allahın Rəsulu” deyə xitab edərdilər. Ərəb dilində “Bizi qoru, 
bizi gözlə, bizə nəzər sal” anlamına gələn bu kəlmə ibrani 
dilində söyüş, təhqir mənasında işlənirdi. Yəhudilər də bunu 
fürsət bularaq həmin sözdən Peyğəmbərə və müsəlmanlara 
qarşı bir istehza vasitəsi kimi istifadə edir dilər. Bu səbəbdən 
Allah Təala “raina” sözünü ərəbcə eyni mənanı daşıyan “un-
zurna” kəlməsi ilə əvəz etməyi buyurdu:

“Ey iman edənlər! “Raina” deməyin, “unzurna” söylə
yin!” (əl-Bəqərə, 104)

“Yəhudilərin bir qismi kəlmələrin yerini dəyişdirərək, 
dillərini əyərək və Dinə tənə vuraraq: “Eşitdik və asi ol-
duq; eşit, kar olasan və “raina” deyirlər. Əgər onlar: “Eşit-
dik və itaət etdik; eşit, bizə nəzər yetir” desəydilər, əlbəttə, 
onlar üçün daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah 
küfrlərinə görə onlara lənət etmişdir” (ən-Nisa, 46).

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) isə, hətta, yanlış anla-
şıla biləcək adları da dəyişdirirdi. İbn Ömərdən (radiyallahu 
ənh) rəvayət edilmişdir: “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və 
səlləm) Asiyə (asi, üsyançı) şəklindəki ismi dəyişdirdi və ad 
sahibinə: “Sən Cəmiləsən” buyurdu.”

İstehzada insanı özünə və ya soyuna görə aşağılamaq, 
xor görmək vardır. Bu isə İslam ruhu və əxlaqı ilə daban-
dabana ziddir. Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) bir 
kimsəyə istehza etməmiş və əshabını, ümmətini də bundan 
qətiyyətlə çəkindirmişdir.

İBRƏT Əbu Zərr (radiyallahu ənh) rəvayət etmişdir: “Bir 
gün biri ilə (onun Bilal Həbəşi olduğu deyilir) mübahisə 
edərkən ona: “Ey zənci qadının oğlu” dedim. Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) bunu eşidəndə mənə buyurdu: 
“Ya Əbu Zərr! Həddini aşdın, həddini aşdın! Ağın oğlunun 
qaranın oğlundan heç bir üstünlüyü yoxdur.”
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Bu sözlərdən sonra yerə uzandım və adama: “Gəl ayağı-
nı üzümə qoy” dedim.”

Digər rəvayətdə Rəsulullahın (salləllahu əleyhi və səlləm): 
“Səndə hələ cahiliyyə dövrünün əlamətlərimi var?” buyur-
duğu bildirilir.

* * *

Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) birinin mübahisə et-
diyi adama “Mən filan kimsənin oğluyam, sən kimsən?” de-
diyini eşidərək buyurdu: “Musanın (əleyhissalam) yanında 
iki kimsə öyündü. Biri: “Mən filankəsin oğluyam” deyərək 
doqquzuncu babasına qədər saydı. Musaya (əleyhissalam) 
vəhy gəldi: “Ona söylə, doqquzu da cəhənnəmdədir. Sən 
onuncu susan!”

Haqqa rişxənd eləyən, şüurlu şeytan kimidir
Xalqa rişxənd eləyən, şüursuz heyvan kimidir.

Ən gözəl surəti də istehza mənasız edər
Baxışı ya duruşu çox da ki, ceyran kimidir.

Nəfsinə qarşı çıxan pəhləvan az-az görünür
Halbuki kürreyi-ərz sulanmış meydan kimidir.

Nəfsin axsatdığını nəsəb götürməz irəli
Nədən insan soyuna, zatinə heyran kimidir?

Xoş üz, xoş söz, xoş əməl insanı xoşbəxt edəcək
Yerdə bir damla savab göylərdə leysan kimidi.

İstehza insanın sifətini çirkinləşdirdiyi kimi könlünü də 
bayağılaşdırar. Abdullah ibn Məsud (radiyallahu ənh) de-
mişdir: “Əgər bir köpəyi ələ salsam, köpəyə dönəcəyimdən 
qorxaram.”
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İstehza, məsxərə bir çox qəlb xəstəlikləri ilə sıx bağlıdır 
ki, bunların da başında qeybət gəlir. Çünki bu illətə düçar 
olanlar, adətən, insanları üzünə deyil, arxasınca çəkişdirib 
ələ salmaqla camaatı əyləndirməyə çalışırlar.

“Qeybət edib tənə vuran hər kəsin vay halına!” (əl-
Huməzə, 1)

İnsanlara gülmək, onların qəlblərinə toxunmaq dillə 
yanaşı əl, göz, qaş kimi digər əzaların da vasitəsilə olur. 
Zatən yuxarıda xatırladılan ayə, ilk növbədə, məhz hərəkət 
və işarələrlə edilən qeybət və tənələri ehtiva edir. Kimisə 
gülüş, əyləncə hədəfinə çevirmək məqsədilə, onun bəzi 
hərəkətlərini yamsılamaq, hansısa qüsuruna dair işarələrdə 
bulunmaq, digər dinləyicilərə xəlvətcə göz vuraraq onunla 
guya ciddi bir söhbəti etmək həmin qəbildəndir. Bunların 
çoxu qeybət mahiyyətlidir. Çünki məsxərəyə qoyulan şəxs 
öz yanında edilən o işarət və hərəkətlərdən xəbərsiz olur. 
Möminlər bu cür davranışlardan qətiyyətlə çəkinməlidirlər. 
Qeybət çəkiniləsi, qorxulası qəbahətlərdəndir. Böyük günah-
lardan olmaqla yanaşı günahkardan savabları da silə bilir.

İBRƏT Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) rəvayət etmişdir: “Ya-
nımıza bir qadın gəlmişdi. Gedəndə əlimlə boyunun bala-
calığına işarə etdim. Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) 
buyurdu: “Onun qeybətini etdin.”

Söhbətin ən gözəli ürəklərin söhbətidir
Söhbətin ən çirkini erkəklərin qeybətidir.

Hər gülün tikanları, hər arının neştəri var
İynəsiz, tikansız söz bal və ətrin şərbətidir.

Qaş-gözü oynayanın dil-ağızsız nitqindən qorx
Çünki natiqlərin ən, bəlkə də, bədheybətidir.
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Ən böyük faciə, sözsüz, könül oynarsa olur
Oynama, ey qul, oyan, qəlb Mövlanın məbədidir.

Qəlbi haqqa gətirən ruhla rəfiq olmasıdır
Qəlbi haqdan ayıran nəfsə onun rəğbətidir.

Qəlb var mədən kimidir, qəlb də var ki, mədə kimi
Bu sərvət sandıqçası, o da gübrə səbətidir.

Ey bu dünyanı seçən, o dünyanı gördünmü heç?
Görmədən seçmə ki, bu, damla-dəniz nisbətidir.

Bəzən istehza və məsxərənin fərdlərlə yanaşı toplumla-
ra da yönəldiyini mövzumuzun əvvəlində qeyd etmişdik. 
Allah hər ikisini, yəni həm ayrı-ayrı insanların, həm də 
qövmlərin araya qoyulmasını möminlərə yasaqlamış, bu 
əməlin fasiqlik, zalımlıq olduğunu bildirmişdir.

“Ey iman gətirənlər! Bir qövm başqa qövmə məsxərə 
etməsin. Bəlkə də onlar bunlardan daha xeyirlidirlər. 
Qadınlar da qadınlara (lağ etməsinlər). Bəlkə onlar bun-
lardan daha xeyirlidirlər. Birbirinizi ayıblamayın və bir
birinizi pis ləqəblərlə səsləməyin. İmandan sonra fasiq-
lik nə pis isimdir. Kim tövbə etməzsə, məhz onlar zalım-
lardır” (əl-Hücurat, 11).

İnsan irqini, millətini, nəslini, cinsini özü seçmir. Buna 
görə heç bir məsuliyyət daşımır. O biri dünyada Adəm 
oğlundan hansı irqə, millətə, tayfaya, bölgəyə, cinsə deyil, 
hansı Dinə mənsub olduğu soruşulacaqdır. Çünki bunu şü-
urlu bir məxluq kimi özü seçir. Allahın seçimi isə bəllidir.

“Həqiqətən, Allahın yanında yeganə Din İslamdır” 
(Ali-İmran, 19).
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“Kim İslamdan başqa bir Din ardınca gedərsə, heç vaxt 
ondan qəbul olunmaz və o, Axirətdə ziyan çəkənlərdən 
olar” (Ali-İmran, 85).

“Sizin üçün Din olaraq İslamı bəyənib seçdim” (əl-
Maidə, 3).

İBRƏT İraq bölgəsindən bir adam vardı, İmam Cəfər 
Sadiqdən (əleyhissalam) ayrılmazdı. Həzrət bir ara onu gör-
məyib haralarda olduğunu soruşdu. Biri o adamı aşağıla-
maq üçün “O, Nabatlıdır” dedi.

İmam Sadiq (əleyhissalam) ona buyurdu: “İnsanın əsli 
ağlı, soyu Dini, dəyəri də təqvasıdır. İnsanlar Adəmdə bə-
ra bərdirlər.”

Haqqa gül atmaq ilə güllə atmaq eynidimi?
Xalqa əl uzatmaqla dil uzatmaq eynidimi?

Ərzdə ən duzsuz adam şit sözü ən bol olandır
Südə su qatmaq ilə şəkər qatmaq eynidimi?

İşvə-qəmzə eləmək gözəllərin adətidir
Xalqa naz satmaq ilə namus satmaq eynidimi?

Ölüm bir uzun yuxu, yuxu qısa bir ölümdür
Haqla ölməklə, könül, haqsız yatmaq eynidimi?

Din dəniz, dünya quyu, çıx quyudan, dəryaya dal
Dünyada boğulmaqla, Dində batmaq eynidimi?

Kimi Mövlaya, kimi mənzilə can atmadadır
Komaya çatmaq ilə kama çatmaq eynidimi?

İstehza və məsxərədən bəhs edərkən həcvlərə toxun-
madan ötüşmək mümkün deyil. Çünki həcv elə həmin is-
tehza və məsxərədir. Fərqi bundadır ki, qafiyə ilə olur və 
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daha təsirlidir. Yadımdadır ki, orta məktəbdə oxuyarkən 
şagirdlərdən birinin bəzi müəllimlər haqqında yazdığı 
bir həcv uzun müddət əldən-ələ gəzərək bütün məktəbi 
silkələmişdi. Halbuki orada yazılanlar heç kim üçün yeni-
lik deyildi, məktəblilər öz ara söhbətlərində bu mövzuya 
onsuz da alışmışdılar.

Həcv dilimizin izahlı lüğətində bir şəxsə, ictimai qu-
ruluşa, yaxud həyatdakı eybəcərliklərə qarşı yönəldilmiş 
istehzalı, kəskin, acı, kinayəli yazı kimi tərif olunur. İstər 
milli, istər Dini ədəbiyyatda onun nümunələrinə rast gəl-
mək mümkündür. Həcv nəzmə çəkilmiş bir bəyan olaraq 
bayağılığı ilə daha çox seçilir. Ona haqq qazandırmaq elə 
məsxərə və istehzaya haqq qazandırmaq kimi bir şeydir. 
Cəmiyyətdəki eybəcərlikləri, əlbəttə, qamçılamaq olar və 
lazımdır. Lakin bu, ədəb çərçivəsini aşmamalı, kiminsə 
şərəf və ləyaqətinə xələl gətirməməlidir. Əgər insanlar 
arasında təhqir, söyüş bəyənilmirsə bunun qafiyəli olması 
bəraət sayılmaz. Həcvi doğuran səbəblər, bir qayda olaraq, 
sağlam deyildir. Onun yazılmasında və yayılmasında kin, 
həsəd, ədavət, şəxsi qərəzlik kimi mənəvi mərəzlər daha 
çox rol oynayır. Möminlər, istər qafiyəli, istər qafiyəsiz, 
hər cür məsxərədən, istehzadan çəkinməlidirlər. İslamda 
həcvə yalnız özünü müdafiə etmək üçün icazə verilir. Yəni 
sən ancaq sənə zülm edəni həcv edə bilərsən.

“Şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar! Məgər 
görmürsən ki, onlar hər vadidə sərgərdan gəzib dolaşır-
lar? Və etmədikləri şeyləri deyirlər? Ancaq iman gətirib 
saleh əməl işləyənlər, Allahı çox zikr edən və zülmə uğ-
radıqda müdafiə olunanlar istisnadır!” (əş-Şüara, 224-227)

Allah Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) həcv yazanla-
rın xidmətindən yalnız müharibə şəraitində və ancaq müş-
riklərə qarşı istifadə etmişdir. Düşmənlə savaşda hər silah 
önəmlidir. Söz bunların arasında xüsusi yer tutur. Müşrik 
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şairlər İslama və müsəlmanlara dil uzatdığından Rəsulullah 
(salləllahu əleyhi və səlləm) onlara cavab vermələri üçün əsha-
bından tanınmış söz ustadlarını, xüsusən də Mədinəli, 60 
yaşında müsəlmanlığı qəbul edən Hassan ibn Sabiti (radiyal-
lahu ənh) təşviq etmiş, hətta bu məqsədlə məsciddə ona bir 
minbər qoydurmuşdu. Hz.Hassanın şeirləri o qədər təsir-
liydi ki, nəinki bəzi müşrik şairləri susdurmuş, hətta, bir çox 
söz sənətkarlarının İslamı qəbul etməsinə vəsilə olmuşdu.

HƏDİS Əl-Bəra ibn Azib (radiyallahu ənh) rəvayət et-
mişdir: “Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) Hassan ibn 
Sabitə: “Sən də müşrikləri həcv et, onlara şeirlə cavab ver, 
Cəbrail səninlədir” buyurarkən eşitdim.”

* * *

Hz.Aişə (radiyallahu ənhə) rəvayət etmişdir: “Hassan: “Ya 
Rəsulullah, (əmin oğlu) Əbu Sufyan haqqında həcvə mənə 
izn ver” dedi. O da: “Mənim onunla əqrəbalıq bağımı necə 
çözəcəksən?” buyurdu. Hassan: “Sənə ikramda bulunan 
Allaha and olsun ki, mən səni onların arasından kərə yağın-
dan tükü çəkən kimi çəkib çıxarar, ayıraram” dedi. Ardınca 
da: “Şərəfin zirvəsi Haşim xanədanlığındadır. Məhzum qı-
zının oğullarıdır, sənin atan isə kölədir” beytiylə başlayan 
qəsidəsini oxudu.”

Sözün də rəngi olur, həm bəyaz, həm siyahdı söz
Sursatı tükənməyən ən tutarlı silahdı söz.

Batil dörd bir tərəfdən haqqa qarşı hücumdadır
Haqqın ön cəbhəsində ən qüdrətli cinahdı söz.

Söz bütə, bütpərəstə qarşı silah sayılsa da
Sözə də sitayiş var, sanki bütdü, ilahdı söz.

Öyməsin özlərini fatehləri yer üzünün
Kainat bir taxt isə, taxt üstündə bir şahdı söz.
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İnsan ərzə gələli hər ağzın bir avazı var
Ey qul, “lə ilahə” de, amma “illa Allahdı” söz.

Həcv Qurana və sünnəyə uymazsa, yəni müharibə və ya 
müdafiə ilə əlaqədar deyilməzsə, bir kimsəyə qarşı caiz de-
yildir. Möminin möminə sataşması, şərəfini alçaldan sözlər 
söyləməsi isə, ümumiyyətlə, düşünülməz. Çünki Allah 
Rəsulu (salləllahu əleyhi və səlləm) buyurdu:

“Hər müsəlmanın qanı, malı və irzi (namusu, şərəfi) digər 
müsəlmana haramdır.”

İBRƏT Hz.Ömərin (radiyallahu ənh) xilafəti dövründə 
Hutyə adlı şair bir səhabəni həcv etdi. Xəlifə onun şikayəti 
əsasında şairi çağırtdırıb həcvini oxutdu. Bir beyti çox ağır 
və yozumu çətin olduğundan o dövrün Hassan ibn Sabit 
(radiyallahu ənh) kimi məşhur şairlərinin rəyi alınaraq həcv 
müəllifinin həbsə atılmasına hökm verdi.

Bir müddət sonra o şair yazdığı bir sıra qəsidələrlə əfv 
dilədi və əshabdan bir çox zatların şəfaəti əsasında həbsdən 
çıxarıldı. Bir daha bu xətanı işləyərsə, ciddi cəzalandırılacağı 
şərtiylə əfv edildi.

Qul müsəlmandısa Din qardaşını həcv eləməz
Qəlbi Quranladısa böylə qələt, səhv eləməz.

“Rəbbim əfv eylər” deyib Haqqa qarşı çox yürümə
Çünki qul haqları var, bəlkə o qul əfv eləməz.

Yamanlıq etmə, etsən arxasınca yaxşılıq et
Pisliyi yaxşılıqdan özgə bir şey ləğv eləməz.

Nəfsini kim tanısa, özgəni öz nəfsi sanar
Heç nə, ey qul, savabı, zülm qədər məhv eləməz.

Qulluğun meyvəsi var, gec-tez onu qul dadacaq
Rəbbini kim tanısa, öz bağını sərv eləməz.
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İnsan şüurlu və şərəfli yaradılmışdır. Özü kimisini aşa-
ğılaması, onu da cavab vermək zərurəti qarşısında qoyma-
sı şüurlu məxluqa şərəf gətirməz. Xüsusilə, Adəm oğlunun 
inancıyla əylənmək, dini heysiyyətinə toxunmaq heç bir 
çərçivəyə sığışmır. Bu, birbaşa Allahın haqları ilə oynamaq 
və ilahi qeyrəti hərəkətə keçirməkdir. Dinə istehza edənə 
Din Sahibinin Özü istehza edər.

“Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman: “Biz də iman 
gətirdik” deyirlər. Halbuki öz şeytanları ilə təkbətək 
qalanda: “Biz də sizinləyik, biz ancaq istehza edirik” 
deyirlər. Allah da onlara istehza edər və tüğyanları içində 
sərgərdan dolaşmaları üçün müəyyən bir möhlət verər” 
(əl-Bəqər, 14-15).

Tüğyan tağutla, yəni şeytanla, şeytani qüvvələrlə bərabər 
omaq və Allaha qarşı gəlmək deməkdir. Tüğyançılara yer 
üzündə möhlət vermək, gerçəkdən, səmavi bir istehzadır. 
Çünki özlərini gözləyən müdhiş aqibətdən xəbərsiz gəzib-
dolaşaraq aqibəti xeyirli olanları ələ salır, araya qoyurlar. 
Göylərin daha dəhşətli istehzası, əslində isə qəzəbi hələ qa-
baqdadır.

İBRƏT Hədisdə bildirilir ki, Dünya həyatında Allahın 
qullarına məsxərə edənlər Axirətdə bunun qarşılığını 
görəcəklər. İlk öncə, Haqq-Təalanın əmriylə cənnət qapıları 
üzlərinə açılar. Onlar da tam bir sevinclə girməyə hazırla-
narlar. Məhz bu anda açıq qapılar qəfildən üzlərinə qapa-
nar. İstehzaçı kimsələr anladılması mümkün olmayan bir 
iztirabı yaşayarlar. Bu zaman qapı təkrar açılar. Onlar rahat 
nəfəs alıb tez içəri keçmək istəyərlər. Fəqət qapı yenidən 
bağlanar və girmək istəyənlərə daha böyük bir iztirab yaşa-
dar. Bu mənzərə şiddətli bir əzab olaraq davam edər.

Girmişik qınımıza, içimizdən qəflətdəyik
Dalmışıq dünyamıza, küçəmizdən qəflətdəyik.
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Əql cənnətlərə can atmaq üçün vasitədir
Gicləyir ağıllımız, gicimizdən qəflətdəyik.

Nur, ey qul, zülmətdə tez, nurda zülmət, gec sezilir
Qaradır gündüzümüz, gecəmizdən qəflətdəyik.

Tez ya gec bir dənə də qibləsiz üz qalmayacaq
Tez dünya həyatıdır, gecimizdən qəflətdəyik.

Dünya səhrası ilə addımlayır karvanımız
Zınqrovlar səslənir, köçümüzdən qəflətdəyik.

Hər kəs öz əcri boyda, öz əcri miqdarındadır
Çəkimizdən bixəbər, ölçümüzdən qəflətdəyik.

Nə müdhiş asimani məsxərədir qafillərə
Sanırıq biz də varıq, heçimizdən qəflətdəyik.

Düşünmək üçün suallar

1. İnsana gülmək insana yaraşırmı?
2. İnsanların fəzilətlərinə sevinməyiniz çoxdu yoxsa 

nöqsanlarına gülməyiniz?
3. Qüsurlu bir insanı ələ salarkən məsxərənizin onun 

qüsurundan daha eybəcər olduğunu düşünürsünüzmü?
4. Dünyada ələ salmaq pisdir yoxsa Axirətdə ələ salın-

maq?
5. İnsana eyibini görüb gülürsünüz yoxsa gülmək və 

başqalarını güldürmək üçün o kimsədə eyib axtarırsınız?
6. İstehza etdiyiniz nöqsanlar özünüzdə yoxdurmu?
7. İstehzalı danışıq, təbəssüm yaxud baxış sizdə daxili 

tələbatdı yoxsa zahiri görüntü?
8. İstehzanın, adətən, elmdən, mütaliədən uzaq düşən, iç 

aləmi zəngin bulunmayan, yoxsul mənəviyyatlı kimsələrin 
mərəzi olduğunu bilirsinizmi? 
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9. Başqalarını ələ salmanın sizə nə verdiyini deyə 
bilərsinizmi? Bəs nəyi aldığını necə?

10. İstehzanın təhlükəsini hiss edirsinizmi? Əgər hiss 
edirsinizsə, təhlükəni kimdən gözləyirsiniz: ələ saldığınız 
adamdan yoxsa onu xəlq Edəndən?

11. Mələklər məsxərə etməz, amma şeytan edər. Hansıy-
la bərabərsiniz?

12. Sizi ələ salanın cavabını nə cür verirsiniz: Onun 
səviyyəsində yoxsa öz səviyyənizdə?

13. Güclüyə gülürsünüz yoxsa zəifə?
14. İnsanları yanlarında araya qoyursunuz yoxsa arxala-

rınca?
15. İnsanlara güləndə yaxud insanları güldürəndə öz ha-

lınıza ağlayırsınızmı?

5ci cildin sonu



308

BİOQRAFİK MƏLUMATLAR

Abdullah ibn Mübarək (h. 118-181) Mərvdə doğulmuş bö-
yük vəli. Türk əsilli olduğu rəvayət edilir.

Abdullah ibn Munazi (vəfat h. 329) Nişabur alim və zahid-
lərindəndir

Abdulkərim Kuşeyri (h. 376-465) Böyük vəli, alim. Məş hur 
“Kuşeyri risaləsi” kitabının müəllifidir.

Abdulvahid ibn Zeyd (Hicri 2-ci əsr) Bəsrə vəlilərindədir.
Abdurrəhman Darani (vəfatı h. 205) Şam vəlilərindəndir.
Bəyazid Bistami (vəfatı h. 261) Bistamda doğulmuş 

məşhur vəli. 73 yaşında vəfat etdiyi rəvayət olunur.
Bişr Hafi (h. 150-227) Böyük vəli. Mərvdə doğulmuş, 

Bağ dadda dəfn edilmişdir.
Cüneyd Bağdadi (vəfatı h. 298) Bağdadda dəfn olunmuş 

böyük vəli, alim.
Əbu Hənifə (h. 80-150) Fiqhdə hənəfi məktəbinin quru-

cusu.
Əhməd ibn Asim əl-Antaki (vəfatı h. 239) Zöhdü ilə məş-

hur olan Şam şeyxlərindəndir.
Əbu Səid Xarraz (vəfatı h. 277) Bağdadda yetişmiş vəli-

lərdəndir.
Əbu Osman ən-Nehdi – Tabiindəndir. Bəsrədə dəfn olun-

muşdur.
Əbu Səhl Suluki (h. 296-369) Nisaburda yetişən Din 

böyüklərindəndir.
Əbu Əli Dəkkak (vəfatı h. 405) İmam Küşeyrinin mürşidi 

olmuşdur.
Əhnaf İbn Qays – Bəsrəli tabiinlərdəndir. Peyğəmbərin 

(salləllahu əleyhi və səlləm) dövründə yaşasa da onu gör-
məmiş, lakin duasını qazanmışdır.

Əbdüssaməd ibn Ömər (vəfatı h. 397) Bağdadlı Din bö yük-
lərindəndir.
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Əhməd ibn Əbul-Həvari (vəfatı h. 230) Şam zahidlə rindən dir
Əli ibn Muvəffəq (vəfatı h. 265) Bağdad böyüklərindəndir.
Fəriduddin Əttar (miladi 1119-1193) İran övliyalarındandır.
Həsən Bəsri (miladi 641-728) Tabiindəndir. Mədinədə do-

ğulmuş, Bəsrədə dəfn olunmuşdur.
Həbib Əcəmi – Kəramətləri ilə tanınan Bəsrə vəlilərindən-

dir. Həsən Bəsrinin tələbəsi olmuşdur.
Hatəm əl-Əsam (vəfatı: miladi 852) Bəlx böyüklərindəndir.
İbrahim ibn Ədhəm (vəfatı h. 161) Övliyanın böyüklərin-

dəndir.
İbn Sirin (vəfatı h. 110) Bəsrə böyüklərindəndir. Zöhd və 

təqvası ilə məşhurdur.
İbrahim əl-Həvvas (vəfatı h. 291) Reydə dəfn olunmuşdur.
İmam Şafi – Muhəmməd ibn İdris (h. 150-204) Böyük alim, 

vəli. Şafi məktəbinin qurucusu. Misirdə dəfn olunmuşdur.
İbrahim Gülşəni (miladi 1426-1534) Azərbaycanlı böyük 

vəli. Misirdə dəfn olunub.
Muhəmməd ibn Vasi (vəfatı h. 120) Tabiinin böyük alim və 

zahidlərindəndir. Bəsrədə dəfn olunmuşdur.
Muhyiddin ibn Arabi (miladi 1160-1240) Şeyxi-Əkbər kimi 

tanınan böyük vəli. Şamda dəfn olunub.
Malik ibn Dinar (vəfatı: miladı 748) Böyük vəli. Bəsrədə 

dəfn olunub.
Muhəmməd əz-Zəmahşəri (miladi 1075-1144) Təfsir alimidir.
Mutarrif ibn Abdullah (vəfalı h. 87) Tabiinin məşhurların-

dandır.
Mahruq Əfəndi (vəfatı: miladi 1597) İstanbulda dəfn olun-

muşdur.
Muhəmməd ibn Munqədir (vəfatı h. 130) Mədinədə dəfn 

olunmuşdur.
Nəsrəddin Tusi (miladi 1201-1274) Görkəmli Azərbaycan 

alimi.
Ömər Öngüt – Türkiyədə yaşayan son dövr vəlilərindən dir.
Rəbi ibn Heysəm (vəfatı: miladi 687) Tabiindəndir. Fələs-

tində dəfn olunub.
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Rəca ibn Hayvə – Tabiindəndir. Şamda yaşamışdır.
Ribi ibn Hiraş (vəfatı h. 104) Kufədə dəfn olunmuşdur.
Sibqatullah Arvasi (vəfatı: miladi 1870) Qavs ləqəbiylə 

məşhurdur.
Sufyan Sevri (miladi 715-778) Fiqh və hədis alimi. Bəs-

rədə dəfn olunub.
Səid ibn Vəhb əbu Osman – Xəlifə Məmunun zamanında 

yaşayıb. Bağdadda dəfn olunub.
Şəqiq Bəlxi (vəfatı h. 194) Bəlx övliyalarındandır.
Şibli (vəfatı h. 334) Bağdad böyüklərindəndir. Qəbri Bağ-

daddadır.
Ubeydullah ibn Muhəmməd (h. 304-387) Dövrünün tanın-

mış alimidir.
Utbətul Qulam – Bəsrə vəlilərindəndir. Rumlularla savaş-

da şəhid düşmüşdür.
Uveys Qarani – Rəsulullah (salləllahu əleyhi və səlləm) döv-

ründə yaşasa da onunla görüşə bilməyən böyük vəli. Bir 
mənbəyə görə qəbri Azərbaycanın Ağdaş rayonundadır.

Tavus əl-Yəmani (vəfatı h. 106) Yəmən böyüklərindəndir. 
Məkkədə dəfn olunub.

Yəhya ibn Muaz (vəfatı h. 258) Böyük vəli. Nişaburda 
dəfn olunub.

Yəzid ibn Harun əl Vasiti (h. 118-206) Hədis alimidir.
Yunus ibn Ubeyd (Vəfatı h. 139) Tabiinin böyüklərin-

dəndir. Bəşrəlidir.
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