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HAQQIN  YOLU...  
Məhəmməd ə.s. Kəlamları

R.Bahar SONAM R.Bahar SONAM
Cənnət Anaların ayaqları altındadır!

Türkiye İslam Birliyi Şerefine ve Zeferine

Bilin ki, Allahın bəndələrinin ən  mükəm  məli 
bilikli və ədalətli başçılar, ən pisi, zalımı isə 
cahil rəhbərlərdir.



ARBS  - H A Q Q I N  Y O L U . . .
Bir ANAnın- SONAMın Sevgisi ilə  bütün Analara ehtiramla...

Məhəmməd  ə.s.
İslam... tək dindən ibarət deyil.
İslam gözəl davranış, bərabərlik – 
İnsanlıq deməkdir. Bu, Tanrının istəyi və 
Yoludur.
Tanrıya inanan və Onun istəyincə olan bu 
İşıqlı Yolun
Yolçusudur! 

HAQQIN Yolu...
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Hər bir yazıçı vacib bildiyi mövzunu zamanın nəbzinə uyğun 
nizamlayır və bundan insanın yaxşı nə götürməsini önə çəkir. 
R.Bahar SONAM bu hədəfi əsas götürərək, İslam Dininin 
Məhəmməd Kəlamlarını dünya ictimaiyyətinə dünyəvi 
mükəmməl məktəb kimi təqdim edir. Çünki, İslam İnsanlıq 
deməkdir! Bu qeyri-adi möcüzə yaşadığımız cəmiyyətdə var 
olanda, həyat gözəl olur! Bu, Sevgidir... İşıq!..
HAQQIN  YOLU...

ARBS-Bakı. 25.08.2017.

   Bismilləhir – Rahmənir – Rahim                                                                             
   Məhəmməd  səlləllahu   əleyhi  və  alehi  vəsələm...                                         
   BEHİŞT  ANALARIN AYAQLARI ALTINDADIR!

ARBS 
Tarixi Araşdırmalar  
 
Bakı, 2018
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Bu gecə... qəribə bir yanğı – büsat vardı, dünyanın ərəb 
– Məkkə köksü içində. Çox qəribə, qərib də küləklər 

əsirdi. Narın-narın yağışlar yağırdı. Göylərin alatoran qütbündə 
qəlb uçunduran bir şahanəlik vardı. Al qırmızı bağrına, elə bil qan 
çilənmişdi. Alışıb yanırdı Göylər... Narın-narın sızlayan yağmur-
lar bu ələvi söndürməkdə aciz idi. Çünki, bu təşnə adi mövciyyət 
deyildi. Bu, atəş idi. Atəş! Bu - qəlb uçunduran “qılınc” yerin 
hədəfinə sıyrılmışdı. Sıyrıldıqca heyrət kəsəri şahid olduqlarına 
mat kəsilmişdi: 

–  Aman!..  Nə yaman, nə yamanmış yerin üzü ?! Bu nə əxlaq, bu 
nə sitəm?!

–  Yox! Bu, belə  olmalı deyil.

Hıçqırırdı, sızlayırdı, acı-acı yanırdı göylər.

Bismilləhir  Rahmənir  Rahim ...

...Xudavəndi peşiman idi adəmi yaratdığına. Törəmələr tayfalaşıb 
qəbilə-qəbilə biri-birinə düşmən kəsilmiş, qanlarına susamışlar. 
Rəyasət uğruna ən adi əxlaq  normalarını  ayaqlamış, məkri,  ri-
yani, sitəmi  bayraq  etmişlər. Gücsüzlər güclülərin  əlində  alət, 
məzlumlar hegemonların  xəritə  cizgiləri içində çox dərin  hey-
van  sürülərinə çevrilmişlər. Nəinki aya, ulduza, daşa, dəmirə,  
hətta hegemonun  öz hökmü ilə qurduğu  büstünə  də  səcdə  
etmək  köləliyinə  məhkum edilmişdi, kölə -şüuru dar insanlar. 

Taxt da, tac da İblisin əlində idi. Qayda-qanun da, fərman, hökm 
də məkrin könlüncə  idi. Haqq  yx olmuş, Yerin üzündən silin-
mişdi tamam. Dərindən dərin duyulan, lakin gözə  görünməyən 

Böyük Qüdrətinin Vahidliyinə tamam xət  çəkmişdi, Öz  yaratdığı 
– xəlq etdiyi adəm törəmələri. Yer üzü başdan başa çirkab - poz-
ğunluq sitəmi içindəydi. 

Adəmi xəlq etməmiş, Yer üzü bütün yaşıllıq, sulu-çeşməli, axar  
çaylı, şaqraq şəlaləli, milyon-milyon çiçəkli məftunedici  bir 
gözəllik içində idi. Sakit, çox sakit, sonsuz  sular, ağ  köpüklü  
dalğalar saf təmiz  idi. 

DƏNİZ... Sultan idi. Yerin tək Sultanı!    

Xudavəndi, Yeri Tac Sultanının  köksündə  xəlq etmişdi. Dərin-
likləri dolu-dolu dəfinələr, sərvətlər yüklü.

... Çöllü-biyabanlar, qumlu, susuz  səhralar  bu dəfinələr Sultanına 
heyrət kəsilmiş, həsrətini  çəkirdi. Denize qovuşan tək  Sahil  idi. 

Yerin saflığından Göylər xoşbəxt idi.

Lakin sonrası...

Tanrı, köksü içində alışan Atəşinden - Sevgiden Yerin kamil 
gözəlliyini tamamlamaq  üçün qəribə bir varlıq yaratdı. Gözəl, 
vurğun, saf, şüurlu... Aylar  günlərə, günlər böyük-uzun yaşantıla-
ra səhifələndikcə, ilk insanlar  və törənənlər saflıqlarını zərrə-zər-
rə itirməyə, böyük  günahlara, çirkablara  qərq olmağa  başladılar. 
Şüurlarında  hədd - sədd  aşdıqca,  məkr, riya taxta da, taca da 
sahib çıxdı. Tədriclə rəyasət hökmü isə, onu yerin ali gözəlliyi 
köksünə bəxş Edəni inkar etdi özünü tək qüdrət sandı. Və  anbaan 
deyil, nəfəs-nəfəs Yerin məftun gözəlliyi solmağa, viran  olma-
ğa  başladı.
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Adəm törəmələrinin bütün həyat məskənləri çirkablara qərq oldu. 
Cahil  nəsli tayfa, qəbilə bütlərinə səcdə  etməyə  məhkum oldular. 
Bu şüursuz, küt yaşantılar içində qəribə oyunlar, ayinlər səcdə-
gahlar, inamlar quraşdırmış oldular. Və  əsrlər ötdükcə,  belə hə-
yat tərzləri  şifahi hekayətlərə, zaman-zaman, tədriclə yeniləşən, 
formalaşan şüurlarda  kök  salmağa, irsə çevirməyə başladı. 

Adəm İnsan ismində formalaşdığı zaman  keçidlərində həyatını  
bir zülmət içində yaşamaqda idi. Qarşısı alınmaz! Çünki, səddin 
yaranması üçün, zamanınn gedişatı dəyişilməli idi. 

Xudavəndi dözmədi, xəlq etdiyinin  çirkablar taxtında hegemon-
luq edib Onu inkar etməsinə. Və  elə bil, zaman yetişmişdi.

Bu gecə, məhz buna görə, qəribə  bir  yanğı, büsat  içində idi. 
Yerin Ərəb Məkkəsi...

...Çox qəribə, qərib də küləklər əsir, narın- narın yağışlar yağırdı. 
Göylərin ala-toran qütbündə qəlb uçunduran bir şahanəlik vardı. 
Al-qırmızı bağrına elə bil qan çilənmişdi. Alışıb yanırdı, Göylər, 
sanki, bu gecə. Narın-narın sızlayan  yağışlar bu alovu söndür-
məkdə aciz idi. Çünki, bu təşnə adi mövcudiyyət deyildi. Bu Atəş 
idi. Atəş!

Bu, ağıl uçunduran  Qılınc  yerin hədəfinə  sıyrılmışdı.

Xudavəndi –Aləm,

Yerin ərəb köksü içində xəlq etdiyi vahid gümanının zamanını 
tam yetişdirmişdi. Qüdrətinin tək kəramət qılıncını Adəmin tam 
fərqli, ali varlığına vəhy etməliydi. Və  etdi də!

Bismilləhir  Rahmənir  Rəhim                                                                                                      
Lə ilahə illəllah                                                                                                     
Məhəmmədin RəsulAllah!

Xoş Gəldin, Məhəmməd ə.s!

Həzrəti Məhəmməd ə.s,yenə Məkkə yaxınlığındakı Hirə mağara-
sına çəkilmşdi, bu gecə. Xudavəndinin ilk və heç bir zaman yenil-
məyəcək “Mübarək Qılınc”ını qabul etmək üçün. Qəbul etdi də! 
Və bu, tək qüdrətli  kəramət kəsəri, zülmətlər əsrinin saysız-he-
sabsız  bütxanələrini zaman-zaman viran qoymuş  oldu. 

Zaman - zaman Rəsul əleyhəsəlamın Tanrı qılıncı çirkin ehtiras 
düşkünlü sərxoş beyinlərin taxtını da, tacını da, məkrini də, sitə-
mini də yaxıb, külünün yerindəcə öz hakimiyyətin qurdu: 

– Əşhədü  ənla  ilahə  illəllah 

Əşhədu  ənnə  Məhəmmədin RəsulAllah!

 Məhəmməd  ə.s,  İşığına  qoşulub  ilk iman  gətirənlərin  etirafın-
ca Allahın  Elçisi adlandırıldı.

... Xədicə, Əli Əbu Talib oğlu və oğulluğa  götürdüyü Zeyd, sonra  
Məkkə Taciri Əbu Bəkr, sonra Osman Təlhə və Əbdürrəhman, 
Ona iman gətirənlər.  
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İlk günlər Məhəmməd ə.s.ı  və 50 nəfərə  yaxın tərəfdaşını Məkkə  
camaatı, Qureyiş kütləsi rədd etmiş oldu. Bu düşmən ehtirası gü-
nü-gündən  güclənməyə başladı. 610-620-ci illərdə - 10 il ərzin-
də Məkkə bütpərəstləri ilə Allahın Varlığını təbliğ edən – İslam 
tərəfdaşları arasında çəkişmələr, vuruşmalar oldu. 

Məhəmməd ə.s. Yasribde məskən salmaq qərarınca əzizləri və  
tərəfdaşları ilə  birgə hicrət  etdi. Bu, təxminən 622-ci ilin yeddin-
ci ayının 26-da baş verdi. Həmin tarix müsəlman erasının başlan-
ğıcı və rəsmi müsəlman təqviminnin ilk günü oldu. Yəni düzgün 
həyatın!

Məhımmıd ə.s. Yasribdə - məhz Mədinədə bütün bəşərə Xudavən-
din İlahi qanunlarını  izhar  edən, dərk etdirən  Allah Elçisi oldu. 

Məhəmməd ə.s.ın kamilliyi sayəsində, minlərlə deyil, milyon-
larla  adəm nəsli tədriclə çirkablardan təmizlənərək, Allahın Haq 
Varlığını qəbul edib, İşıqlı Yolunu getməyə başladılar.

... Məkkənin müqavimətsiz – 630-cu ildə Məhəmməd ə.s. ma təs-
lim olması, şəhər əhalisinin sürətlə İslamı qəbul etməsinə səbəb 
oldu.

“Qara daş” istisna olmaqla bütün bütlər dağıdıldı və Məkkə  yeni 
dinin – İslamın baş ziyarətgahına çevrildi... Məhəmməd Peyğəm-
bərin İdrakının Qılıncı sayəsində. Bu müqəddəs borc, İslam dini-
nin  beş  dayağından biri elan olundu.

Məhəmməd Peyğəmbər ə.s. 632-ci il, müqəddəs Zilhiccə ayının, 
təxminən 8-de ailəsinin müşayiəti ilə Məkkənin müqəddəs yer-
lərinə - özünün birinci ziyarətinə getdi. “Böyük Həcc” tarixində 
“Hicrət əl vida”  –

“Vidalaşma Həcci” oldu.

“Vidalaşma Həcci”ndən ... – üç ay sonra Allahın rəhmətinə  getdi.

Allah, Məhəmməd Peyğəmbər ə.s.a qəni-qəni rəhmlər etsin.  
Amin!
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Məhəmməd Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alehi vəssəlləmin 
məzarı, İslam dünyasının Kəbədən sonra ikinci müqəddəs yeri və 
bütün dünya müsəlmanlarının ziyarətgahıdır.

 

“İŞIQLI  YOLUN  YOLÇUSU...  Məhəmməd  ə.s. Kəlamları” 
– bu nəsihətlər Onun və islamçıların gördükləri işlər, söylədikləri 
ayinlərlə bağlı olaraq meydana gəlmişdir.

Məhəmməd Peyğəmbər ə.s.ın söylədikləri kəlamlar  İslam dini-
nin əsas məktəbləridir.

Kəlamlar dinin, ictimai quruluşun ayrı-ayrı məsələləri və çıxar-
dığı qərarlarla bağlıdır. Və bu kəlamlar yalnız  şifahi surətdə söz-
lərlə yayılmış, yaddaşlara həkk  olunmuşdur. 8 və 9-cu əsrlərdə  
qələmə  alınmışdır. Müsəlmanların qəbul etdikləri 6 mötəbər hə-
dis məcmuəsi vardır. 

Bunlar  Əbu Davudun, Ən  Nəsainin, Əl Buxarinin, Muslimin, Ət 
Tirmizinin və İbn topladıqlarıdır.

Kəlamların çox hissəsi müsəlman icmasının həqiqi əməllərini, 
bəzi kəlamlar  isə Həzrəti Məhəmməd ə. s. ın şəxsi fikir və əməl-
lərini əks etdirir.
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HAQQIN YOLU... 
Məhəmməd ə.s. Kəlamları
Təkcə müsəlmanları deyil, bütün bəşəriyyəti ədalətli, yüksək 
dərəcədə səbirli və təmkinli olmağa, böyüyə hörmət göstərməyə 
və həyatda bütün ifratlardan uzaq olub təmiz yaşamağa çağırır.

Hədsiz dərəcədə insanlara xidmət etdiyinə görə bəşəriyyət hə-
mişə Sənə borcludur, Allahın Rəsulu Məhəmməd ə.s.

–Səlləllahu əleyhi və alehi vəsəlləm.

                  

        

Şərab içmək bəd əməldir, insanın ağlını kütləşdirir.

*   *   *

Qumar fəlakət yüklü zəncirdir. Boynuna keçdimi,

səni məhv etməmiş səndən əl çəkməz.
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Qatil  tapılana qədər bu sözləri təkrar edir. Eyni zamanda ərəb-
lər – insanlar caduya, fala və başqa bu qəbilədən olan xürafata 
inanırdılar. 

Şüursuz, cahil insanların köləsi olduqları bu  çirkin xürafat İs-
lamdan əvvəl mövcud idi. Və bir neçə il müddətində Məməmməd 
ə.s həmin ağlı şikəst bədbəxtləri xürafatın əsarət zəncirindən xi-
las etmiş oldu. Onları elm, bilik, mərifət öyrətməyə, Xudavəndi-
nin varlığına, təkliyinə, qüdrətinə, kəramətinə şüurlu inam və bu 
haqq yolunda saf, şəffaf həqiqətə - həyata istiqamətlənirdi. 

Lakin, təəssüflər olsun ki, bu müasir zamanda mədəniyyət yük-
sək dərəcədə inkişaf etsə də, ağılsız sürülər öz talelərini ulduza, 
bürclərə, kartlara və fal adlı  şəri-şeytan oyunlara bıraxmış 
olurlar. Allah qəni-qəni rəhmət etsin Böyük Cəlilə...

“Allah sizə rəhmət eləsin, “ö l ü l ə r !”

* * *          

  

 

Xürafat...

–Ərəb tayfaları - insanlar  arasında  nizam-intizam yox idi. Xü-
rafat  isə müxtəlif  inamsızlıqlar, çirkinlik  və  hərzəliklər  əmələ  
gətirirdi. Bu qəbil adamlar Allahın  yerinə  kor-koranə  şüursuz  
ayinlərə  etiqad edir, müxtəlif  xəstəlikləri onların vücudu ilə bağ-
layırdılar. Quraqlıq və məhsul qıtlığı  illərində onlar toplaşıb dağ-
lara sarı gedir, quru ota od vururdular. Beləliklə, guya xəbis ruh-
ları yerlərindən, yəni dağlardan qovurdular. Güman edirdilər ki,  
bu odun şöləsi göydən gələn ildırıma oxşayır. Buna görə də işıq 
yağışın nəzərini özünə cəlb edəcək.
 

Ərəblər  o əsrdə quşların soldan sağa uçuşunu uğurlu, sağdan sola 
uçuşunu isə uğursuz (nəhs) fal hesab edirlər.

* * *

Ölümdən sonra yaşamağa inanan cahil insanlar, ölünün  qəbrinin 
kənarında bir dəvə bağlayır və heyvanı ölənə qədər ac saxlayır-
dılar. Onlar möhkəm inanırdılar ki, qiyamət günü ölü diriləcək 
və dəvəyə minəcək. İnsan ruhunu kiçik və arıq bir ruha bənzədir-
dilər. Guya insan doğulanda o, bədənə daxil olur, həddi buluğa 
çatanda isə xaric olur. 

Ölüm çağında o, bayquşa dönür, sahibinin qəbri üstündə pərvaz 
etməyə başlayır. İnsan faciəli surətdə - qətl nəticəsində həyatdan 
gedəndə isə bayquş fasiləsiz fəryad edir: “Mənə su verin”, “Mənə 
su verin”. 
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Oruc tutan insan hər cür pisliklərdən çəkinib heç bir insanın qəl-
binə  toxunmamalıdır.

* * *
İslamda tərkidünyalıq yoxdur.

*  *  * 
Beş pis əməl  orucu və dəstəmazı batil edir:
1. Olmayan şeydən danışmaq
2. Qeybət qırmaq
3. Şeytançılıq etmək 
4. Başqasının namusuna, heysiyyətinə toxunmaq 
5. Yalandan and içmək.

Əməllərin dəyəri onların məqsəd və nəticəsi ilə ölçülür.
* * *

Bir insanın sədaqətli və təmiz niyətli olmasının sübutu odur ki,  
özünə aid olmayan işlərə qarışmasın.
    

* * *   
Xasiyyəti gözəl olan insan Allahın ən yaxşı bəndəsidir .
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Həzrəti Peyğəmbərin Əhli-beyti bir keçinin başını kəsti.

Peyğəmbər ə.s. soruşdu:

–  Heyvandan  nə  qaldı?

Aişə dedi:

– Qabırğalarından başqa nəyi vardısa, fağır-fuğaraya və qonşula-
ra payladıq.

Rəsuli-Əkrəm buyurdu:

–  Qabırğa qaldıysa, demək, geçinin tamamı evdə qalmış. Bəs, o 
zaman nə paylamışsınız?..

Pis nəzərlə baxan göz zinakardır. Hər hansı qadın,  əgər özünə 
bəzək vurub ərkeklərin gözünə xoş görünmek niyyetindədirsə, 
zinakardır.

* * *

Zinakarlıq mənəvi yoxsulluğun mayasıdır.

       

* * * 

Yaşlıya hörmət – Allaha hörmət deməkdir.

* * *

Ən gözəl sədəqə ürəkdən deyilən sözdür.



24 25

HAQQIN  YOLU...  
Məhəmməd ə.s. Kəlamları

R.Bahar SONAM

Mələklər söylədilər:

–  İlahi, Sənin yaratdıqların arasında yeldən də güclü varmı? 

–  Var! Sədəqə verən Adəmin o güçlü övladıdır ki, yəni o insan-
lardır ki, sağ əlin verdiklərini sol əllərindən gizli saxlarlar. Bax, 
bunlardır hmısından güclü olan. Ən güçlülər. 

Mələklər soruşdular:

“Ey Böyük Allah, Sənin yaratdıqlarınıın içində sıldırım qayalar-
dan möhkem bir şey varmı?” ..

Allah buyurdu: 

–  Dəmir o qayalardan möhkəmdir, çünki o, daşı qırır. 

Mələklər söylədilər:

–  Pərvərdigara, Sənin xilqətində dəmirdən də möhkəm bir şey 
varmı? 

Xudavəndi buyurdu:

–  Var! Atəş dəmirdən də qüvvətlidir. Çünki, onu əridir.

Mələklər yenə soruşdular:

–  Ey Rebbi-Aləm, yaratdıqlarının arasında atəşdən də güclü 
varmı? 

Yaradan buyurdu:

–  Su atəşi söndürür.

Mələklər soruşdular:

–  Sənin xilqətində sudan da qüvvətli varmı? 

 Tanrı buyurdu:

-  Yel suya təsir edir, onu qıcıqlandırır və hərəkətə gətirir.



26 27

HAQQIN  YOLU...  
Məhəmməd ə.s. Kəlamları

R.Bahar SONAM

Səhvətli  nadan  Allah  karşısında  paxıldan  hörmətlidir.

* * *

Günahdan  çəkinən – yüksəklik  nişanəsidir.

* * *

Danışmağa  başlayanda, düz danışın, boş vəd verməyin, imkanı-
nız olsun, tərsinə iş görməyin, şəffav və şəfqətli olun.

 

 

Qeybət orucu bozar. Qeybət etməkdən çəkinin. O, zinadan da pis-
dir. Çünki zina edən tövbə etdikdə, Allah tövbəni qəbul edir, lakin 
qeybət edənin günahları bağışlanmır. Ancaq qeybəti olunan insan 
qeybət edəni bağışlar.

* * *

Təkəbbür insanı alçaldır və  ucuzlaşdırır.

* * *

İki cür feyz vardır. İnsanların əksəriyyeti onun varlığından xəbər-
sizdirler: sağlamlıq və təhlükəsizlik.
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Qardaşın gülər üzlü qarşılanması ehsandır.

* * *

Haram işlərdən çəkindirmə ehsandır.

* * *

Hirsdən və qəzəbdən uzaq ol!

* * *

Qəzəbini boğan, şəxsi qəzəblə birisinə üstün gələndən güclüdür.

* * *

Atanın uşağına öyrətdiyi ən gözəl şey ədəbdir.

 

Kimsəyə əl qaldırmayın, haram və yaramaz əməllərdən çəkinin. 
Təfriqə salan və yalan  söyləyənlər  Allahın ən menfur bendələri-
dir. Onlar  gözəlliyə çirkinlik qatırlar.

* * *

Hər bir xeyirli əməl ehsandır.

* * *

Təmiz və ruh oxşayan söz ehsandır.

* * *

Sual verənə,  şəxsi ədəb-ərkanla cavab vermək ehsandır.

* * *

Tikan və daş kimi maneələri yol üzərindən götürülməsi ehsandır
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Kişinin gözəlliyi onun aydın və gözəl danışmasındadır. E.B...

* * *

Həsəddən uzaqlaşın! Çünkü, gözəl əməlləri o, güvə kimi yeyib 
xar edir.

* * *

Sizin Allahın və Onun Peygəmbərinin xoşuna gələn 2 sürətiniz  
vardır:

– Səbr və mülayimlik.

* * *

Mənim ən yaxşı hümmətim əsəbləşsə də, tez sakitləşən tündmə-
caz insandır. Bahar kimi. 

* * *

Kim Allahı görmək istəsə, Allah da onu görmək istər.

 

    

Qonağı qapıya qədər keçirən insandan xoşum gəlir.

* * *

Heç bir zaman ölənləri pisliklə xatırlamayın.

* * *

Dünyada mənim üçün ən əziz və ən yaxın insanlar, xoş əxlaq və 
xoş xasiyyətli  olanlardır. Bilin ki, ən böyük düşmənım və bəndən 
uzaqda olanlar terbiyəsiz və bədxasiyyət olanlardır.

* * *

Düz yolu tapan beşəriyyət məhv olmaz. Yalnız mübahisə və mü-
naqişə onu məhv edə bilər.

* * *

Gözəl və aydın danışıqların bəziləri cadu kimi əsrarəngizdir.
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Bir saat düşünmək, altmış ibadətdən vacibdir.

* * *

Elmindən fayda gələn alim abiddən üstündür.

* * *

Elm aramağa artıq vaxt sərf etmək, namaza sərf olunan vaxtdan 
qiymətlidir. Çünki, elm və din pəhrizkarlığın himayədarıdır. Ge-
cədə bir saat elm öyrənmək, bütün gecənin ibadətindən üstündür.

* * *

Özünü tanıyanı Allah da tanıyar.

* * *

Bilin ki, Allahın bəndələrinin ən  mükəmməli bilikli və ədalətli 
başçılar, ən pisi, zalımı isə cahil rəhbərlərdir. 

    

 Allah buyurdu:

–Əzizlədiyim  adam  üçün  qulaq  olacağam ki, eşitsin, göz olaca-
ğam ki, görsün və onun əli, ayağı olacağam ki, yol getsin.

* * *

Allah buyurdu:

– Mən gizli bir xəzinə idim, istədim tanınım və buna görə də 
bəşəri yaratdım.

* * *

Xeyirxah əməllərdə təşəbbüskar olun.

* * *

Ömrünü elmə sərf edən adam heç bir zaman ölməz.

* * *

Alimlərə hörmət edən adam elə bil, Mənə hörmət edir.
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Məhəmməd ə.s. həmişə namaz  qıldıqdan  sonra  buyururdu:

– “Ey Tanrı, Sənin dərgahından iltimas edirəm ki, Mənim imanımı 
möhkəmlendirib, düzgün yola hidayət edəsən. Sənin şükrünü ye-
rinə yetirib hər cəhətdən Sənə səcdə üçün, Mənə yardım edəsən. 
İltimas edirəm ki, Mənə yanlış yola meyl salmayan təmiz bir qəlb 
eta edesən. İstəyirəm ki, mənə həqiqəti danışan dil verəsən. Səndən 
diləyirəm ki, yaxşı və təmiz nə varsa, məni onlara yetirəsin. Natə-
miz nə varsa, məni ondan qoruyasan. İltimas edirəm, günahlarımı 
bağışlayasan, çünkü onların hamısından xəbərdarsan. 

Xudavəndim, Sənin qarşında ürəyimin sirlərini açıram. Öz zəifli-
yimın və seylərimin faydasız olduğunu Sənə aşkar edirəm. Xalqın 
nəzərındə gərəksizəm, Ey Mərhəmətli! Ey Mənim Yaradanım, 
Sən zəiflərin Allahısan! Məni biganələrin və düşmənlərimin lox-
ması etmə. Yalnız Sənin razılığınla Mən əmin-amanlıqda olaca-
ğam. Ey dünyaya əsayiş bəxş edən və bütün zülmətləri dağıdan, 
nur camında sığınacaq axtarıram. İstədiyin kimi çətinliklərimi 
kənar et. Səndən başqa bir güç və qüdrət yoxdur!

  

Alimin  qulaq asıb yavaş-yavaş özgələrə elm öyrətməyi, dini  va-
ciblikdən yaxşıdır.

* * *

Bir alimin, müəllimin mürəkkəbi, bir şəhidin qanından daha  
müqəddəsdir.

* * *

Elm öyrənmək, Allahın izzətli və cəlalı yolundakı namaz, oruc, 
Həcc və cihatdan üstündür.

* * *

Alim  kimdir? – Biliyini işlədən insan!

* * * 

Həqiqi  həya  nəcibliyin  əsasıdır.
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Sərvət, dünya malının firavanlığında deyil, nəfsin toxluğu və ta-
razlığındadır.

* * *

İçki içmək, zina və oğurluq etmək böyük günahdır. Cəzası çox 
ağır olur.

* * *

Acları yedirdin, xəstələrın  yanına gedin. Ədalətsizliklə əsir  olan-
ları azad edin. İstər müsəlman, istərsə də qeyri-müsəlman olan  
məzluma  yardım  göstərin.

* * *

Allah sevdiyi bəndəsini dərdə mübtəla edir ki, onun yalvarışını 
eşitsin.

 

* * *

Xəstənin yanına gedən adam Allahın rəhmətini qazanır. Xəstənin 
yanında oturduqda isə rəhməti artır. Xəstəyə ən böyük yaxşılıq əli-
ni onun üzünə, ya da əlinin üstünə qoymaq və halını soruşmaqdır. 
Öz aranızda salamlaşmanın ən yaxşısı, bir-birinə əl verməkdir. 

     

   

Hər bir insan valideynlərinə xeyirxahlıq  etməlidir, hətta valideyi-
ni ona əziyət verməli olsa da.

* * *

Ataya itayət – Allaha  itayət  deməkdir.

* * *

Atanın üzünə ağ olmaq – Allahın üzünə ağ olmaqdır.

* * *

İstəyərsinizmi sizə ehsan və namazdan yaxşı bir əməli nişan ve-
rim? İki adam arasında sulh yaradın!

*   *   *

Allah məntikdən yaxşı heç bir şey yaratmamışdır. Yaxud mən-
tiqdən daha kamil və daha gözəl heç bir şey mövcud etməmişdir. 
Allahın verdiyi faydalar məntiqin hesabına əmələ gəlmişdir. An-
lamaq və dərk etmək də məntiqdır. Məntiqə diqqət etmədikdə, 
Allahın qəzəbinə səbəb olursan. 
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Cənnət Anaların ayaqları altındadır!
     

Nehcüle - Hidaye
Doğru yola dəvət

Bakı. 15.IV.2005

 

Günahların bəzisini nə namaz, nə oruc və nə də böyük-kiçik  Həcc 
təmizləyə bilməz. Ancaq ağır cəza onları  yuyur.

  

* * *

Söhbət vaxti yalan danışan, əhdində vefa etməyən və əmanətə 
xəyanət edən Mənim hümmətim deyil.

* * * 

Sözündə, rəftarında və təfəkküründə sədaqətlı olamayan kəsi 
doğru insan saymaq olmaz.

* * *

Namus qadının zinətidir.

* * *

Qadınla xoş rəftar olan, Allahın əziz bəndəsidir. Çünkü, qadın 
onun Anası, bacısı, qızıdır.
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