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Müqəddimə 

  Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha aiddir. Ona həmd 

edir, Ondan yardım diləyir, Ondan bağışlanma diləyir və Ona 

tövbə edirik. Nəfislərimizin şərindən və əməllərimizin 

pisliklərindən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayət edərsə onu 

heç kimsə azdıra bilməz. Və kimi azdırarsa onu heç kimsə 

hidayət edə bilməz. Biz şahidlik edirik ki, Allahdan başqa 

ibadətə layiq haqqı çatan məbut yoxdur, O bu ilahlığında təkdir 

və onun bu ilahlığında heç bir şəriki yoxdur və şahidlik edirik 

ki, Muhəmməd onun qulu və elçisidir. Allah onu hidayət və 

haqq olan dinlə göndərmişdir ki, bütün dinləri üstələsin (yox 

etsin) və buna Allah özü şahid olaraq yetər. Allahın Səlatı və 

səlamı Şirkin zülmətlərini, özündə olan tövhid nuru ilə, 

darmadağın edən Muhəmmədə və həmçinin onun əshabının, əhli 

beytinin üzərinə olsun. Həqiqətən də onlar, o kəslər idilər ki, 

küfrün əhli ilə, haqqı bəyan edərək, heç bir şeydən çəkinmədən 

onlara qarşı mücadilə etdirdilər. Və sonra yenə kitabını qiyamətə 

qədər ayaqda tutaraq, heç bir naqislik olmadan, Onu Öz quluna 

nazil edən Allaha həmd edirik. Allah, o kitabdan tutunana, 

ehtiyac anında kitabına qayıdana, kitabını bir rəhbər və hüccət 

etmişdir. Allah o kitabda şirk əhli ilə əlaqələrin kəsilməsinin 

vacib olduğunu və onların ilahlarından da uzaq olmağı  əmir 

edərək, bunu bizlərə bir minhəc və şəriət etmişdir. 

  Və sonra əlimizdə olan bu kiçik risaləni yazmağa bizləri vadar 

edən, bunun əhli olduğumuzu iddia etmək deyil, yalnız və yalnız 

Uca Allahın bu dinini mudafiə etmək, şirk və onun əhlindən 

uzaq olamamğın hansı təhlükəli səbəblərə yol aça biləcəyini və 

hətta insanı dindən çıxararaq mürtəd edə biləcəyi dərəcəyə qədər 
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çatdırmasını və müşriklərin havadarlarının gətirdiyi bəzi 

şübhələri  batil etmək və s məsələləri bəyan etmək məqsədini 

güdür. Həmçinin də bəzi şirk şuarlarından olan əşyaların 

mövcüd olduğu  yerlərdə və məkanlarda namaz qılmağın və ya 

sadəcə o məkanlarda olmağın necə təhlükəli bir əməl olmağını 

bildirməkdir. Və inşallah bu cür məkanlardan biri də Qaraçuxur 

Məscididir. Bu risalədə bu yerdə namaz qılmaq və bunun kimi 

yerlərdə müsəlmanın özünü necə aparmalı olduğunu və belə 

yerlərin əslində Allahın evi deyil, Onun təhqir olunduğu və 

Onun dininə sahib olan kişilərin təhqir olunduğu bir Dirar 

Məscidi olduğunu isbat etməyə çalışacağıq. Uca Allahdan 

bizlərdən bu risaləni  ixlasla və Onun rizası üçün yazılmış risalə 

kimi qəbul etməsinə yalvararaq umid edirik və istəyirik. Və 

yenə Uca Allahdan bizlərə haqqı, haqq olaraq göstərməsini və 

bizləri haqqa tabe olanlardan etməsini və batili də batil olaraq 

görməyi və batil əhlinə kor-korana şəkildə tabe olmaqdan uzaq 

etməsini diləyirik. Həqiqətən də, bu yalnız Onun hökmüdür və 

buna qadir olan da yalnız Odur. Allah sübhənəhu və Təalə ən 

doğrusunu biləndir. 

 

Allahın salatı və salamı Onun elçisi olan Mühəmmədə 

və onun əshabına və ailəsinin üzərinə olsun! 

 

 

 

Əbu Ədurrahmən 
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İSLAM DİNİN MƏNASI VƏ ONUN MƏQSƏDİ 

  Tarix boyu məzhəblərin və müxtəlif qurupların azmasına səbəb 

olan əsas amillərdən biri,  islamın əsas mənasının və 

mahiyyətinin nələr olduğunu bilməmələri olmuşdur. Bu 

səbəbdən də hər qrup islamı, öz havasına görə təfsir etmiş və 

müxtəlif formalarda insanlara bəyan etmişlərdir. Bu məsələdə 

“Əhli sünnətin” yolu Muqəddəs kitaba və Rəsulullahın məsum 

olan sünnətinə dayanmaqdadır. 

   Şeyxul islam Muhəmməd ibn Əbdülvəhhab (رحم هللا)  “Üç Əsas”  

kitabında islama tərif verərək buyurur: 

  “İslam: Allaha, Onu təkləşdirərək ibadət etmək, Onun 

əmirlərinə boyun əyərək (zəlilliklə) yerinə yetirmək, şirkdən və 

onun əhlindən uzaq olmaqdır.”  

   Bilmək lazımdır ki, Şeyxin gətirdiyi bu qaydaya indiyədək bir 

nəfər alim belə müxalif olmamışdır və əksinə bu qaydanı zıkr 

edən hər bir alim, arxasınca  bu ayələri zikr etmişlər. Uca Allah 

buyurur: 

 

 َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْب رَاىِيمَ 

   “And olsun ki, İbrahim və onunla birlikdə olanlarda 

(möminlərdə) sizin üçün gözəl bir örnək vardırdir.” 

 

ا تْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا َوالَِّذيَن َمَعوُ  بينَنا  ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُب رَآُء ِمْنُكْم َوِممَّ
  َوبيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبْغَضاُء أََبًدا َحتَّٰى تْؤِمُنوا بِاللَِّو َوْحَده
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   “O zaman ki onlar öz qövmünə belə demişdilər: “Heç 

şübhəsiz bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət 

etdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizi inkar   edirik. Siz 

bir olan Allaha iman gətirməyincə (onu öz ibadətlərinizdə 

təkləşdirmədikcə) bizimlə sizin aranızda əbədi olaraq, ədavət və 

düşmənçilik  olacaqdır!”   Mumtəhinə 4 

 

ََ َأُكوَن ِبُدَعاِء رَبّْي َشِقيِّا  َوَأْعَتِز ُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َوَأْدُعو رَبّْي َعَسى َألَّ
 

“Sizdən və sizin Allahdan başqa dua etdikləırinizi tərk edərək, 

mən öz Rəbbimə dua edərək onu çağırıram! Umuram ki (bu cür 

etsəm sizin kimi, istədiklərindən məhrum qalmış) bədbəxtlərdən 

olmaram.” Məryəm 48   

 

    Və yenə  Şeyxul islam Muhəmməd ibn Əbdülvəhhab (رحم هللا) 

“İslam Dininin Əsası və Təməli Olan İki Qayda”  kitabında 

bu dinin əsasını və təməlini iki əsas qaydaya bağlayaraq 

buyurur: 

 

  “İslam dininin əsası, iki təməl qaydadan (fərzdən) ibarətdir.  

 

-Birinci qayda:  

 

 Allaha ibadətdə, Ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət etmək. 

Buna dəvətdə həris olmaq. Dostluğu (qardaşlığı) bunun 

üzərində qurmaq və bunu tərk edəni, təkfir etmək.  

 

-İkinci qayda :  

 

Uca Allaha ibadətdə şərik qoşulmasından çəkindirmək. Bu 

məsələdə sərt və qətiyyətli olmaq. Bunun üçün düşmənçilik 

etmək. Və bunu (şirki) edənləri təkfir etmək.” 
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  Və bütün bunlara əməl edən müsəlmanın sonrakı məqsədi isə 

Uca Allahın bu ayəsinə əməl etməkdir. Uca Allah buyurur: 

 

نَ  َلُكم َشَرعَ  ينِ  مّْ َوُموَسى رَاىِيمَ  ِإبْ  ِبوِ  نَا َوصَّيْ  َوَما ِإلَْيكَ  نَا وَحيْ  أَ  َوالَِّذي نُوًحا ِبوِ  َوصَّى َما الدّْ  
ينَ  َأِقيُموا َأنْ  َوِعيَسى ََ  الدّْ َيْجَتِبي اللَّوُ  ِإلَْيوِ  َتْدُعوىُمْ  َما اْلُمْشرِِكينَ  َعَلى رَ  َكبُ  ِفيوِ  فَ رَُّقوا تَ  تَ  َوَل  

يُِنيبُ  َمن ِإلَْيوِ  ْىِدي َويَ  َيَشاءُ  َمن ِإلَْيوِ   
    

  “Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, 

Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun 

etdi: "Dini hakim edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın!" 

  Sənin dəvət etdiyin,(Bu hökm) müşriklərə ağır gəldi. Allah 

istədiyi kəsi Özü üçün seçər və Ona üz tutanı Özünə tərəf 

yönəldər.”  
Şura 13 

 
  Uca Allah bildirir ki, dinin hakim olması muşrik olandan 

başqasına ağır gəlməz. Bu ayədən bəyan olurki Allaha şərik 

qoşanlar kafirlərdir. 
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Qaraçuxur Məscidinin Əsas İlləsi! 
 
   Əziz müsəlman qardaşım bilmək lazımdır ki, Bu məscid də 

digər məscidlər kimi Əhli sünnət məscididir. Və ümumən 

bidətçilərin məscidi olsa da, orada namaz qılmaq və ya cümə 

namazı qılmaqda, heç bir problem yoxdur. Çünki bidətçilərin 

bidətləri küfr və şirk həddinə çatmadığı və əhli sünnət 

məscidlərinin də ətrafda movcud olmadığı müddətcə bu cür 

imamların arxasında namaz qılmaq və bu camaatların 

məscidlərində namaz qılmaqda Əhli Sünnət  alimlərindən 

müxalif olanı olmamışdır. Şeyxulislam ibn Teymiyyə (رحم هللا) bu 

barədə buyurur: 

 
  قال شيخ اإلسالم ابن تيمّية رحمو اهلل 

وأما الصالة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل فاذا لم تجد اماما غيره كالجمعة التى 
كصلوات الحج خلف امام الموسم فهذه تفعل خلف كل ال تقام اال بمكان و احد و كالعيدين و  

بر و فاجر باتفاق أىل السنة و الجماعة و انما تدع مثل ىذه الصلوات خلف األئمة أىل البدع  
كالرافضة و نحوىم ممن ال يرى الجمعة و الجماعة إذا لم يكن فى القرية إال مسجد واحد 

يتو منفرداً لئال يفضى إلى ترك الجماعة فصالتو فى الجماعة خلف الفاجر خير من صالتو فى ب
مطلقا و أما إذا أمكنو أن ال يصلى خلف المبتدع فهو أحسن و أفضل بال ريب ] في مجموع 

533 / 32الفتاوى :   
 
  “Bidətçi imamın arxasında namaz qılıb-qılmamaq məsələsində 

münaqışə və təfsilat vardır. Əgər namaz qılarkən bu imamdan 

başqası yoxdursa, xüsusən də o yerlərdə ki cümə və bayram 

namazları yalnız bir məkanda qılınır. Həmçinin də həcc 

mövsümündəki (təyin olunmuş) imamın arxasında qılınan 

namazları, hər cür xeyir və günah sahibinin arxasında 

qılınmasında əhli sünnə ittifaq etmişdir. Qadağan sadəcə 

rafizilər və cəhmiyyələr kimi bidət firqələrindən olan imamlara 

və onların mislindəolanlara şamıl edilir.  Bu kəslərin arxasında 



9 
 

nə cümə nə də camaat namazı qılınmaz. Əgər bir kəntdə yalnız 

bir məscid mövcuddursa, belə yerdə günahgar birisinin 

arxasında qılınan namaz evdə təkbaşına qılınan namazdan və bu 

halın camaat namazını bütünlüklə tərk etməyə qədər 

çatmasından  daha xeyirlidir. Yox əgər bidətçinin arxasında 

namaz qılmamaga imkanı varsa,(yəni onu əshli sünnət imamı ilə 

əvəz edə bilərsə) bu onun üçün daha da xeyirli və dahada yaxçı 

olar.” 

 Məcmu fətava 23/355 səh. 

 
  Bunun  kimi fətvaları zikr etmək də heç bir çətinlik yoxdur. 

Çünki bunların sayı, sayılamayacaq qədər çoxdur. 

Lakin bu məscidin bir çox problemi bu məscidi dirar halına 

salmışdır. Bu problemlərin aşağıdakı kimi təsəffür etmək olar. 

 Məsciddə bütün olması və bu bütün önündə səcdə edilməsi! 

 Məsciddə mühərrəm aylarında açıq aydın şirk və küfrlərin 

izhar olması! 

 Məsciddə səhabələrə və möminlərin anası Aişəyə (Allah 

ondan razı olsun) nəlayiq sözlərin deyilməsi! 

 Məsciddə şirk əhlinin göstərişi ilə ibadət edilmə və onların 

havalarına tabe olunması! 

 Məsciddə tövhid dəvətinin və əqidənin izhar edilməsinin 

qadağan edilməsi! 

 Məsciddə rafizilərə xass olan azanın altında namaz 

qılınması! 

 Məsciddə, Allah və rəsulunun təyin etdiyi vaxtlarda deyil, 

məhz rafizilərin razılığı ilə namaz qılınması! 

 

  Bütün bu sadalananların bir həqiqət olması hər kəsə bəlli olan 

və gecəsi gündüz kimi olan bir həqiqətdir. Bunu yalnız qəlbində 

zeyğ olan birisi inkar edə bilər. Bunların hamısı özü-özlüyündə 

danışılası mövzülar olsada, biz inşallah bunların yalnız ən 

vaciblərindən danışacıyıq. 
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Ələmin Əhli Sünnət Alimləri 

Nəzdindəki Yeri və Hökmü 
 

   Bilmək lazımdır ki, ələm şiyələrə xas olan və onların ibadətdə 

Allaha şərik qoşduqları bir bütdür. Və ələm heç bir halda etiqad 

edilmədən və təbərruq olunmadan məscidə qoyulmur. Yəni 

ələmi şiyələr, məhs qiblə ilə öz aralarında, təbarruq etmək üçün 

qoyullar.  

   

   Və biz inşallah bu barədə şiyələrin öz dilindən və tarixi 

faktlara söykənən dəlilləri zik edəcəyik. Yalnız bütün bunlara 

keçmənişdən öncə bizim öz alimlərimizin bu barədə dedikləri 

sözlərin bəzilərini sizlərə zik etmək istədik. 

 

   Muahəmməd İbn Əbdulvahhab (رحم هللا) “Mufidul Mustəfid fi 

Hukmi Mən Tərəkət Tovid”adlı kitabında, namazı harada və 

nə zaman qılmağın qadağan olunmasından danışarkən, 

Şeyxulislam İbn Teymiyyənin (رحم هللا) ələm olan yerdə namazın 

qılınmadığını zikr edərək buyurur: 

 

 

 
    

   “(Əgər Rəsulullah mücərrəd bənzəməyə görə belə şiddətlə 

inkar etmişdisə,) bəs görəsən onda bundan daha şiddətli olan 

şirkin özünü necə edərdi?  

   Sonra eyni adlı kitabinda şeyxulislam İbn Teymiyyə (Allah 

ona rəhm etsin) buyurur: “Və bunun kimi Dəməşqdə olan 

məkanların birin də, “Əl məscidi”(Ələm məscidi) adlanan bir 
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məsciddə mövcüd idi, orada əl şəklində olan bir şey var idi, 

onun Əli ibn Əbu Talibin (Allah ondan razı olsun) əlinin 

timsalı olduğunu iddia edirdilər, hətta Allah o bütü dağıtdı. 

Belə məkanlardan ərəb yarımadasında çoxdur.” “Mufidul 

Mustəfid fi Hukmi Mən Tərəkət Tovid” 23 səh. 

 

   Bu ümmətin ən sonuncu mucədid və mucahid alimlərindən 

olan iki ən böyük  alimin sözləri ilə, ələmin şəriətdəki yerinin nə 

olduğunu və onun bir büt olduğunu öz gözlərinizlə oxudunuz!  

   Bunun bir büt olması və rafizilərin dinlərinin və şirklərinin bir 

şuarı olması Əhli Sünnə Alimlərinin nəzdində həqiqətən də 

danılmaz bir fakdır. Bəs görəsən şiyələrin özündə ələm nə məna 

kəsb edir və onlar bu bütə necə ibadət edirlər? 
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Şiyəlikdə, Etiqad Olunan “ƏLƏM”! 
 

   İlahiyyatçı Kənan Hüseynovun ələm haqqında verdiyi tarixi 

məlumatlara görə, ələm – yəni barmaqlar, pəncə və ona bitişik 

taxta parçası 7-ci əsrdə indiki İraq ərazisində meydana gəlib. 

  Təvvabin hərəkatının lideri Muxtar Əs-Səqafinin nökəri Əli 

Məxtuminin gördüyü yuxudan sonra, ələm yaradılıb. Əli 

Məxtumi yuxuda Həzrət Abbası görür. Həzrət Abbas öz qolları 

əvəzinə ələmi ardıcıllarına təhvil verir. Bundan sonra ilk dəfə 

ceyran dərisi üzərində ələm qurulub. Ələmin simvolları 

bunlardır: Baş barmaq Məhəmməd peyğəmbər, şəhadət barmaq 

həzrət Fatimə, orta barmaq həzrət Əli, adsız barmaq həzrət 

Həsən, çöçələ barmaq həzrət Hüseyn. Məhz Hüseyn tərəfdarları 

olanlar üzüklərini çeçələ barmaqlarına taxırlar.     

  Təvvabin hərəkatı 7-ci əsrdə imam Hüseynin Kərbəlada şəhid 

edilməsindən sonra meydana gələn tövbəkarlar dəstəsidir. 

Təvvabinlər Kufə əhalisinin imam Hüseyni tək qoyduqlarına 

görə Allahın onlara böyük bəla və müsibət bəxş edəcəklərinə 

inanıblar. Bundan sonra təvvabinlər tövbə edərək imamın və 

ailəsinin qatillərinin hamısını qılıncdan keçirməyə və bununla da 

Allah qatında olan günahlarının bağışlanmasına inanıblar. 

  Ələmin rəsmi dövlət simvoluna çevrilməsi 8-ci əsrə təsadüf 

edir. İraqın şimalında, Mosul şəhərində 50 il hakimiyyətdə olan 

Siqridilər ələmi rəsmi dövlət simvolu elan ediblər.  Siqridilər 

imam Hüseynin Kərbəladakı şəhadətindən sonra meydana çıxan 

Təvvabin hərəkatının davamçıları olublar. 

  Kənan Hüseynovun qeyd etdiyinə görə, 10-cu əsrin ortalarında, 

təxminən 940-cı ildə Reydə yaranan Buveyhilər şiə dövlətinin 
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rəsmi simvolunda siqridilərin bir çox nişan və əlamətləri, eləcə 

də ələm əks olunub. 

  Buveyhilər, ələmi dövlətinin rəsmi simvoluna çevrilənədək   

bürüncdən, buveyhilər dövründə isə qızıldan düzəldilməyə 

başladılar. 

  Səlcuqların 1041-ci ildə Buveyhilərin hakimiyyətinə son 

qoyması ilə ələm də ortadan çıxır. 

  Ələmin yenidən dövlət simvolu səviyyəsinə qalxması Səfəvilər 

dövrünə təsadüf edir. Kənan Hüseynovun sözlərinə görə, şeyx 

Heydər Şirvana (Sünnülərin üzərinə) yürüş edərkən bayraq 

üzərində tuğ (at tükü) əvəzinə bürüncdən ələm asılıb. Şeyx 

Heydərin Dağıstanda, indiki Xasavyurd kəndində həlak 

olmasından sonra müridləri həmin bayrağı onun türbəsinin 

üzərinə sancıblar. 

  Şah İsmayıl artıq Səfəvilər dövlətini qurandan sonra 

qorçubaşların (ordu başçıları), əmirül üməranın (baş komandan) 

və qadiul quddatin (qazılərin başçısı, qazilər qazisi) özünə 

məxsus ələm nişanları olan bayraqları olub. 

  Səfəvilər dövründə ələmlə bağlı xeyli fakt sadalamaq 

mümkündür. Misal üçün, Şah İsmayıl ərəb İraqını işğal etdikdən 

sonra imam Hüseynin məqbərəsi üzərinə öz adına layiq, iri və 

qızıldan hazırlanmış ələm sancıb. Hazırda o ələm Bağdadın 

“Harun ər Rəşid” dövlət muzeyində saxlanılır. 

  Ələmin mahiyyəti: 
  Ələmin əsas mahiyyəti ondan ibarət olub ki, zülmə qarşı sona 

qədər savaşanlar bu simvol ətrafında birləşməlidirlər. 

   Rəvayətə görə, imam Hüseyn Kərbəlada Yezidin qoşunu ilə 

üz-üzə gələndə bayrağı Həzrət Əbülfəzl Abbasa verir. Çünki o, 

hamıdan igid və daha yaxşı döyüşən imiş. Son ana qədər bayrağı 

daşıyır. Rəvayətə görə, hər iki qolları kəsilən həzrət Abbas 

bayrağı dişlərində saxlayır və nəhayət, onu öldürürlər. Bu gün 
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bildiyimiz, simvolik olaraq üzü yuxarı tutulan ələm-barmaqlar, 

pəncə və taxta parçasının həzrət Abbasın ələm olunmuş 

qollarının simvolik mənasını daşıdığı iddia olunur. 

  Kərbəla hadisəsindən sonra həzrət Abbası yad edib onu 

ağlamaq üçün simvolik olaraq ələmi məclisdə qoyub ətrafında 

dövrə vurub (Yəni təvaf edilib) otururmuşlar. Bu hal 

getdikcə genişlənir və şiə əqidəsinə xidmət edənlərin nəzdində 

ələm “hacət qapısı” (ehtiyacların tələb olunduğu yer) kimi qəbul 

olunur. 

 Bu informasiyanın mənbəyi: 

http://www.mediaforum.az/az/2011/12/22/%C4%B0SLAM-

D%C3%9CNYASINDA-%C6%8FL%C6%8FM-

010123120c08.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediaforum.az/az/2011/12/22/%C4%B0SLAM-D%C3%9CNYASINDA-%C6%8FL%C6%8FM-010123120c08.html
http://www.mediaforum.az/az/2011/12/22/%C4%B0SLAM-D%C3%9CNYASINDA-%C6%8FL%C6%8FM-010123120c08.html
http://www.mediaforum.az/az/2011/12/22/%C4%B0SLAM-D%C3%9CNYASINDA-%C6%8FL%C6%8FM-010123120c08.html
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Şirkin Bizdən Əvvəlki Ümmətlərə Necə Daxil Olması 

və Qaraçuxur Kimi Yerlərdəki Əməllərin Nuhun 

Qövmünün Əməllərinə Bənzəməsi 

 

 
   Ey əziz qardaşım bil ki, Bu ümmətdə bizdən əvvəlkilər kimi 

bütlərə ibadət edəcəkdir. Bax Allah sənə rəhm etsin! Gör imam 

Buxari öz kitabında olan bir babı necə adlandırıb! 

 

 

Bab: “Zaman dəyişəcək hətta bütlərə ibadət edəcəklər ” 

    Sonra O, Rəsulullahdan  rəvayət edərək buyurur: “Dovs 

qəbiləsinin qadınları, Zi Xalsanın ətrafinda toplaşmayana qədər, 

Qiyamət qopmaz.” (Buxari 7116) Zi Əl Xalsa,  Dovs 

qəbiləsində ibadət olunan bütlərdən biri idi. Rəsulullah Cabir 

ibn Abdullaha dedi: 

   “Sən  Zi Əl Xalasını dağıda bilərsənmi? “Cabir ibn Abdullada 

bir qrup səhabə ilə oraya getdilər və onu yandiraraq param-parça 

etdilər. Geri qayıtdıqda, Rəsulullah onlara beş dəfə xeyirlə dua 

etdi. 

   Bil ki bir zamanlar Nuhun qövmündə də şirk belə baş verdi. 

Onlar salehlərin təsfirlərini düzəldərək onların oturduqları 

məkanlara yerləşdirdilər. Və zaman keçdi şeytan bu kişilərin 

muvahhid övladlarını: “Atalarınız bunlara ibadət 

edirdilər”deyərək müşrik etdi. Hanı səndə olan yəqinlik və 

müjdə ki, sabah bizim uşaqlarımız belə olmayacaq! Vallahi bu 

yəqinlik yalnız cahildə və tövhiddən xəbəri olmayanda olar. 

Bundan İbrahim  əmin deyildisə, sən necə əmin olacaqsan?  
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   Bax gör İmam Buxari رحمهم هللا  İbn Abbasdan رضي هللا عنه   rəvayət 

etdiyi hədisdə bu məsələni necə izzah edir: “Nuh  qövmünün 

bütləri olan Vədd, Suvaq, Yəğus, Yəuq və Nasr, əslində Nuh  

qovmündən olan bir qrup saleh insanlar idilər. Bunlar vəfat 

etdikdən sonra, şeytan onların qövmlərinin yanına gəldi və 

onları anmaq üçün onların oturub, durduqları yerlərdə onları 

xatırladan timsallar düzəldin! Deyə vəs-vəsə etdi. Onlarda bu 

timsalları düzəldərək, bunları onların adları ilə adlandırdılar. Bu 

sadəcə anım idi və hələ onlara ibadət edilmirdi. Lakin bunları 

düzəldən nəsil öldükdən və elm yox olduqdan sonra, onlara 

ibadət edilməyə başladılar.” Bu hədis digər ləfizlərlə isə, ilk 

öncələri bu saleh insanların qəbirlərini ziyarət etmələri, 

qəbirlərin yanında keşik çəkməkləri, sonra anma mərasimləri 

keçirdiklərini və daha sonralar isə gələn nəsillərin artıq onlara 

dua və ibadət etmələri zikr olunmaqdadır. Şeytan şirkin 

toxumunu qəbirlər vasitəsi ilə əkmişdir. Bundan sonra minlərcə 

illər ötsədə, şirkin şəkli dəyişməmişdir. Bu səbəbdən də Allah 

Rəsulunun   ömrünün son günlərində, ən çox çəkindirdiyi 

məsələ qəbirlərin fitnəsi olmuşdur.   

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Ələmin Mövcud Olduğu Yerlərin Şirk  

Məclisi və Məkanları Olmasının İsbatı və Bəzi 

Şüpələrə Cavab. 

 

   Allah sənə rəhm etsin! Ey muvahhid qardaşım bil ki, bu 

gətirilən dəlillər özü-özlüyündə artıq sənin qəlbində ələmin 

mövcüd olduğu məscidin hökmünün nə olduğunu bəyan 

etmişdir. Lakin şirk əhlinin havadarlarının və bu mübarək tövbid 

dəvətinin düşmənlərinin şüpələri səbəbindən, sənin kimi bəzi 

qardaşlar təşfiş içində qalmışlar. Lakin Allahın izni ilə ümmətin 

imamlarının bu barədə dedikləri sözləri zikr etdikdən sonra 

sənin qəlbindən bu şüpələr tamami ilə çıxacaqdır. Mən inşallah 

demirəm çünki bu Rəbbimizin vədidir. 

ُىوقًازَ  َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإنَّ  ۚ  َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوزََىَق اْلَباِطُل   

   “De :“Haqq gəldi, batil (şirk və küfr) yox oldu. Çünki batil 

(öz-özlüyündə) yox olmağa məhkumdur!” (Isra, 81) 

    Bilki, bu gün bu məscidə gedənlər müxtəlif alimlərdən, 

müxtəlif fitvaları nəql edirlər. Ancaq onların heç biri bu 

fitvaların səs yazızını nədənsə heç ortaya çıxartmırlar! Çünki, 

onlar bilirlər ki, sualların verilmə şəklindən haqq ortaya çıxacaq 

və hər kəs  görəcək ki, alimə düzgün məlumat verilməyib.  

   Əgər ələm bütdürsə, deməkki o məsciddə bütə ibadət edilir və 

o məscidin xristianların kilsəsi və ya yəhudilərin sinaqoqu və ya 

budbərəslərin məbədləri ilə hökm baxımından heç bir fərqi 

yoxdur. Bəs yazşı görəsən bu qardaşlar bunu başa düşmüllərmi? 
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  Əlbətdəki xeyir, onlar hələ rafizilərin və onların yanında ibadət 

etməyin əsil yerini anlamadıqları üçün bu məsələni dərk edə 

bilmirlər. Onlara görıə büt iki cür olur. İslamada olan büt və 

bütpərəslərin məbədlərində olan büt. Və onlar krişnaçıların 

məbədində ibadət etmirlər və   heç bir halda da bunu icazəli 

bilməzlər. Bəs onda nə üçün, islama nisbət edilən bu bütün 

qarşısında dürararq ibadət etməyi problem bilmirlər? 

  Çünki bəzi şüpələri var bunlardan ən məhşurlarını zikr edək və 

Allahın izni ilə cavab verək! Bu şüpələrdən: 

 Allah Rəsulu Kəbədə bütlər aşarkən onları düzldərdi.  

Cavab: Vallahi ki, bunu heç bir yerdən və heç bir sira 

kitablarından gətirə bilməzlər. Bu məsələnin əsli islamda heç 

rafizilər tərəfindən zikr edilməyib.   

 Allah Rəsulu  Kəbədə namaz qılarkən orada 300- dən 

çox büt var idi. Və Allah Rəsulu   bunlara məhəl 

vermədən orada ibadət edirdi. 

Cavab: Allah Rəsulu Kəbədə namaz qılanda, orada başqa bir 

əməl də edirdi. Bu əməl də, Onun namaz qılarkən üzünü Beytul 

Maqdisə tərəf tutmasıdır.Yəni Məscidul Aqsanı özünə qiblə 

tuturdu.  Bizdə bu şüpəni gətirən adama belə deyirik: Bəs onda 

sən nədən indi belə etmirsən?  

   Heç şüpəsiz deyəcək ki, onda hələ din kamil deyildi və 

qiblənin hökmü belə idi. İndi isə Allah bizə qiblənin yerini 

dəyişməyi və Kəbəyə tərəf yönəlməyi əmr edib! 

Cavab: Əla! Çox gözəl, birincisi: Əgər din kamil deyildisə bəs 

niyə sən özün dinin kamil olmadığı vaxtlardan dəlil gətirirsən? 
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İkincisi: Bu din kamildir və bu gün bu quranda belə bir ayə də 

var.  

 اَل تَ ُقْم ِفيِو أََبًدا 

  “(Ya Rəsulum!) Orada heç vaxt namaz qılma.!” Ət-Tovba 108 

 Bu ayəni Şexulislam Muahəmməd İbn Əbdulvahhab (رحم هللا) 

“Kitabu Tövhid”adlı kitabında mucərrəd bir bab kimi 

gətirərək, şirk olan yerlərdə namaz qılmağı və o məkanlarda 

ibadət etməyin qadağan olmasına dəlil kimi gətirmişdir. Şeyx 

buyurur: 

( باب ال يذبح هلل بمكان يذبح فيو لغير اهلل وقول اهلل تعالى: )الَتَ ُقْم ِفيِو أََبًدا اآلية    

    Bab: “Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsilən məkanlarda, 

Allahın adına qurban kəsməyin qadağan olunması” Uca 

Allah buyurur: “(Ya Rəsulum!) Orada heç vaxt namaz 

qılma.!”   

    Şüpəsizki bu ayələri bəzi təkfirçilər darul küfürdə olan bütün 

məscidlərin dirar  məscidi olmasına dəlil gətirirlər! Lakin bu 

belə deyildir və bunu indiyədək heç bir sələf alimi zikr 

etməmişdir. Əksinə bu ayəni məscidin dörd divarına və 

tikilisinədeyil,  məhz həmin məscidin camaatına və orada olunan 

şirk və küfr əməllərə görə “Məscidu Dirar” adlandırıllar.  

   Və digər ayədə isə Uca Allah belə buyurur: 

يُن ُكلُُّو لِلَِّو  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   َوقَاتُِلوُىْم َحتَّٰى اَل َتُكوَن ِفت ْ

   “Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha 

həsr edilənədək onlarla vuruşun!”   Və bu ayənin təfsirində elə 
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bir Əhli Sünnə alimi yoxdur ki, bu ayədəki “fitnə” kəlməsini 

“şirk” kəlməsi kimi təfsir etməmiş olsun.  

   Sübhənallah sonra isə deyirsiniz ki, Allah Rəsulu  Kəbədəki 

bütlər aşdığında onları düzəldirdi! Allahım sən özün bu sözün 

azğınlığından qoru! 

 Digər bir şübhə: “Əgər biz bu məscidi tərk etsək, şiyələr 

hər məscidə  ələm qoyub bütün məscidləri ələ 

keçirəcəklər.” Deyirlər. 

Cavab: Bu sözü deyən kəsin Rəbbi barəsindəki zənni, Abrahanın 

fillərlə Kəbəyə hücum etdiyi zaman, müşriklərin Allaha olan 

zənnindən daha bisdir. O vaxt ki, Abraha, Abdulmuttalibin 

dəvələrini götürdü, Abdulmuttalib öz dəvələrinin arxasınca gəldi 

və onları istədi.  

-Abraha, Ona belə dedi: “Ey Abdulmuttalib! Mən sənin 

müqəddəs hesab etdiyin evi uçurdmağa gedirəm, bu sənə təsir 

etməyib. Ancan dəvələrini götürən kimi gəlmisən!” 

-Abdulmuttalib cavabında deyir: “Dəvələrin sahibi mənəm, 

onun üçün gəlmişəm. Kəbənin sahibi isə Allahdır və O öz evini 

qoruyacaqdır.”  Belə çıxır ki bu sözü işlədən adamın uca Allaha 

olan təvəkkülü, Məkkə müşriklərinin Rəblərinə etdikləri 

təvəkküldən qat-qat aşağıdır. Bilinki Uca Allah heç vaxt öz 

dinini tərk etmədi. Əksinə vallahi ki, bu dini bizlər tərk etmişik! 

İkinci Cavab isə budur: Sübhənallah Allah rəsulu Kəbəni tərk 

etdi! O heç bu şeyləri fikirləşmədi! İndi sən bu talırant 

məbədinin yaman qeydinə qalırsan. Görəsən bunun sirri nədir? 

 Digər bir şüpə: “Ümumən bu məscidin hökmü kilsə ilə 

qiyas olunmalıdır. Və səhabələr kilsədə namaz qılıblar.” 
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Cavab: Uca Allah buyurur:  

 اللَّو َوُىَو فَِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم بِِو َف َقِد اْىَتَدْوا َوِإْن َت َولَّْوا فَِإنََّما ُىْم ِفي ِشَقا ق َفَسَيْكِفيَكُهمُ 
 السَّ ِميُع اْلَعِليمُ 

   “Əgər onlar da sizin (səhabələrin) inandığınız kimi inansalar, 

heç şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yox, əgər (bu fəhimdən) üz 

döndərərlərsə, (sizə qarşı) ədavət bəsləmiş olarlar. Allah sənə 

onlardan (üstün olmaq üçün) kifayət edər. O, (hər şeyi) 

eşidəndir, biləndir. Bəqərə 137”  

   Bu ayənin hökmünə görə səhabələrin fəhmi və əməlləri bizlərə 

hüccətdir. Buyurun bircə dənə də olsun dəlil gətirin ki, hansısa 

səhabə “Xaç, İkona, Məryəmin heykəli, İsanın təsfiri olan 

kilsələrdə cümə və camaat namzlarını və ya heç olmasa bir dənə 

də olsun namaz qılıblar! Dəlillərinizi gətirin əgər doğru 

sözlülərsinizsə? 

   Şüpəsiz ki, dəlil yoxdur axtarmayın! Yalnız əksi var buyurun 

oxuyun: 

  İmam Beyhəqi səhih bir sənədlə Ömər ibn Xəttabın رضي هللا عنه 

belə dediyini buyurdu: "Əcəmlərin ara sözlərini öyrənməyin! 

Onların bayramlarında müşriklərlə birlikdə məbədlərinə 

girməyin. Çünki Allahın gəzabı onların üzərinə enər." Beyhaqi  

Sünənü Kübra: 9/234. 

  Buyurun hədis və səhabə, həmdə Ömər! Əgər əməl edirsinizsə 

biz hazır! Tərk eliyin müşriklərin məbədlərini. Biz artıq ələm 

olan yerlərin rafizilərin ibadət etdikləri bütxanalar olduğunu 

isbat etmişik! Və Şeyxulislam İbn Teymiyyə kimi deyirik: 

“Allahım oranı dağıt” əgər ora məscid olsaydı oranı 

müsəlmanlar ələ keçirdikdən sonra dağıtmazdılar! Bunu düşün! 
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 Və ən axırıncı şübhələrindən biri isə: “Biz alimlərə zəng 

etdik icazə verdilər.” Deyirlər. 

Cavab: Birincisi: O hansı alimdirki, digər məscidlər dura-dura 

bütün qarşısında səcdə etməyə sizlərə icazə verib?  

İkincisi: Nəyə görə bu fətvaları yazıb tərcümə edib yaymırsınız? 

Bizdə görək, bu sualları necə verirsiniz ki, bütün ömrü boyu 

şirkdən və onun əhlindən uzaq olmağa dəvət edən alimlər, indi 

sizlərə bütə səcdə etməyə necə izin verirlər! Və bunu da heç bir 

ikrah halı olmadan, icazəli edirlər.  

 Və ən son: “Camaat dağılır və camaat namazına gedə 

bilmirik imanımız zəifləyir!” deyirlər. 

Cavab: Sübhənallah! O hansı camaatdır ki, əvəllər Abu Bəkr 

məscidi açıq olanda, rayonlardan və kəndlərdən avtobus tutub 

gəlirdilər bəs indi bu qədər məscid ola-ola nəyə görə bu şəhərin 

içindən digər tərəfinə gedə bilmirlər? 

    Şüphəsiz ki, bu sualın cavabını yalnız Allah bilir və 

qəlbinizdə gizlədikləriniz o xəbis niyətlərə görə də cavab 

verəcəksiniz! 

    O ki, qaldı Alimlərin sözlərinə, inşəllah biz sizə bu immətin 

mucahid imamları olan və bütün həyatları boyu Allah yolunda 

bu dini ayaqda tutmağa çalışan və çarpışan imamların sözləri ilə 

cavab verərik.  
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Qaraçuxur Məscidində İbadət Edən Hər Bir Kəsin 

Üzərinə Vacib Olan Şeylər. Şirk Əhlinin Əməllərini 

Dili ilə vəya Əli ilə İnkar Etməyən Onların 

Mislində Bir Müşrikdir! 

 

   Nəcd imamlarının bu barədəki sözlərini zikr edək ki, 

Alimlərin adından danışanlara bir dərs olsun və bilsinlər ki, 

Əlhəmdülilləh ki, biz bu əqidəni elə Alimlərdən öyrənmişik. 

   Nəcd Vilayətinin Mucəddid imamlarından olan Həməd İbn 

Ətiqin  رحمهم هللا  yazdığı “Nəcatu Səbilu vəl Fəkəku Min Muvələtu 

Əhlul İşrak Vəl Murtəddin” adlı kitabında, şirk olunan və şirk 

əhlinin toplaşdığı məkanlarda olan kəsin, bu əməlləri əli və ən 

azı dili ilə inkar etmədən oturan və ya sadəcə o yerdə olan kəsin 

onların mislində müşrik olduğunu bildirir. Deməkki 

Qaraçuxurda hər dəfə namazdan sonra ən az bir insan şiyələrin 

ələmi oradan götürmələrini və o bütə deyil, Allaha ibadət 

etməlirini açıq aydın uca səslə bəyan etmədikcə, hər kəs onların 

mislində müşrik hökmünə girir! Bu ümumi bir hökm olsada ən 

az o məsçidi tərk etmək üçün yetərlidir. Şeyx bu kitabda 14 növ 

dindən çıxaran qaydanı zikr edərkən, üçüncü dindən çıxaran 

qaydada buyurur: 

   Müsəlmanı dindən çıxaran əməllərdən biridə: Şirk əhlinin, 

şirk etdikləri yerlərdə, onları  inkar etmədən iştirak etmək 

və ya otürmaqdır!  

    Bunun dəlili Uca Allahın bizlərə nazil etmiş olduğu bu ayədir: 
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ُدوا َمَعُهْم َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّو ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستَ ْهَزأُ ِبَها َفاَل تَ ْقعُ 
اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإًذا مِّثْ ُلُهْم ِإنَّ اللََّو َجاِمعُ   

 

    “Allah Kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar 

edildiyini və onlarla istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, 

onlar (kafitlər) başqa bir söhbətə keçənə qədər, əsla onlarla bir 

yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların mislində (kafir) olarsınız. 

Şübhəsiz ki, Allah bütün münafiqləri və kafirləri Cəhənnəmdə 

toplayacaqdır.” Nisa 140 

   Şeyxulislam Mühəmməd ibn Əbdulvahabın رحمهم هللا nəvələrinə 

verilmiş sualların birində bu ayədəki : “Yoxsa siz də onların 

mislində (kafir) olarsınız.” Kimi kəlmələrin və Rəsulullahdan  

rəvayət olunmuş “Kim müşriklərlə birlikdə toplanarsa və 

onlarla bir yerdə yaşayarsa, O da onun (müşrikin) mislindədir.” 

Əbu Davud, Cihad babı: 170 -ci hədis. 

   Hədisin mənasının və necə başadüşülməsi barədə soruşuldu. 

Şeyxulislam Muhəmməd ibn Əbdülvahabın Nəvələri    رحمهم هللا

belə cavab verdilər: 

   Cavab:“O ki qaldı ayədəki mənaya: Ayə zahirindəki mənaya 

uyğun olaraq başa düşülməlidir. Yəni əgər bir kəs Uca Allahın 

ayələrinin inkar olunduğunu və yaxud onlarla istehza edildiyini 

eşidərsə və buna heç bir etirazını bildirmədən və ya bu şeyləri 

inkar etmədən və oranı tərk etmədən, onlar başqa bir mövzuya 

keçəməyənə qədər onlarla bir yerdə qalarsa, O kəs də istehza 

edənlərin mislində olan bir kafirdir. O şəxs bu əməlləri etməsə 

belə onların mislində sayılar. Çünki onlarla bir yerdə qalması, 
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küfrə razılığın əlamətidir. Və küfürdən razı qalmaq, özü də bir 

küfürdür. 

    Elm əhli bu və bunun mislində olan ayələrə dayanaraq 

bildirmişlər ki; “Günahlardan, günah işləyən kəslərin razı 

qaldığı kimi razı qalan bir müsəlman, bu günahları qəlbi ilə 

inkar etdiyini bəyan etsə belə, bu ondan qəbul olunmaz.  

     Çünki hökümlər zahirə görə verilir. Və bu müsəlman artıq   

zahirində küfrü izhar etmiş və kafir olmuşdur. Bu səbəbdən də 

Rəsulullahın vəfatından sonra baş vermiş “Riddə hadisəsində” 

səhabələr, orada olan kimsələrin bu şeyləri qəlblərində  ikar 

etdiklərini bildirsələr belə- bu üzürləri qəbul etməmişlər. Əksinə 

(bu hadısələrin baş verdiyi zaman) dilləri ilə açıq-aydın inkar 

edənlərdən başqa, onların hamısını mürtəq hesab etmişlər.  

    Həmçinin də hədisdəki “Kim müşriklərlə birlikdə toplanarsa 

və onlarla bir yerdə yaşayarsa, O da onun (müşrikin) 

mislindədir.” Sözləri zahiri  mənasıdakı kimi anlamaq lazımdır. 

Əgər bir kəs müsəlman olduğunu iddia etdiyi halda, şirk əhli ilə 

birlikdə toplanarsa, onlarla birlikdə yardımlaşarsa və şirk əhli ilə 

bir mənzildə yaşayarsa və müşriklər də  ona özlərindən olan biri 

kimi yönələrlərsə, o şəxs İslamı iddia etsə belə onların mislində 

bir kafir olar. Bu hökm  yalnız, dinini izhar eədrək, şirk əhli ilə 

dostluq etməyi tərk etdikdən sonra,  Ona şamil edilməz! Nəcd 

Alimlərinin   رحمهم هللا  kəlamlarının sonu...”  Sonra Həməd İbn Ətiq 

davam edərək buyurur: 

   Abdullah bin Amrın رضي هللا عنه  bu sözünü artıq risalənin 

əvvəlində zikr etmişik: "Kim müşriklərin ait bir ölkədə qalarsa 

və  onların “Novruz” bayramalarında işdirak edərsə, onların 



26 
 

bayramlarını  qeyd edər və ölüncəyə qədər onlarla birliktə 

qalarsa, Qıyamət Günündə onlarla birlikdə həşr olar."    

 Uca Allah buyurur: 

 

اْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن اللَِّو َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوَلِكن مَّن َشَرَح بِ   

نْ َيا َعَلى اْْلِخَرِة َوَأنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ   َذِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحَياَة الدُّ

   “Lakin kim  qəlbini küfrə açarsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. 

Onlar üçün böyük bir əzab vardır.Bu ona görədir ki, onlar 

dünya həyatını axirətdən daha çox sevdilər. Həqiqətəndə Allah 

kafirləri doğru yola yönəltməz!”  Nəhl 106-107  

Şeyx Həməd Bİn Ətiq رحمهم هللا kəlamının sonu........ 
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Orada Olan Elimli Muvahhid 

Qardaşlarımıza Nəsihət 

 

  Əziz qardaşlarım bilin ki, bu din yalnız əməllə ayaqda 

durmaqdadır. Bizdən əvvəlkilər bu dini yaşadılar və yaşaddılar. 

Bununla da yetinmədilər özlərindən sonra neçə-neçə elm 

adamları yetişdirdilər. Çünki Uca Allah elm öyrənən hər bir kəs 

üçün çox şiddətli şərtlər qoymuşdur.  

  Uca Allah buyurur: 

 

نَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلبِيَناِت َواْلُهَدى ِمن بْعِد َما بيّ نَّاُه لِلنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأولَئِ إ َك يْلَعنُهُم َِ
ِعُنونَ   اللَُّو َويْلَعنُهُم الالَّ

   “Endirdiyimiz aydın dəlilləri və kitabda insanlara açıq-aydın 

göstərdiyimiz hidayət yolunu gizlədənlərin üzərinə: Həm 

Allah, həm də bütün lənət edicilərin, lənəti olmuşdur.” 

Bəqərə 159 

   

     Digər ayədə isə Allah belə buyurur: 

 

ِبِو  ِميثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَتُبيِّننَُّو لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُمونَُو فَنَبُذوُه َورَاَء ظُُهورِِىْم َواْشتَرْواَوِإْذ َأَخَذ اللَُّو 
 َثَمًنا قَِلياًل فَِبْئَس َما َيْشتُرونَ 



28 
 

    “Allah özlərinə kitab verildikdən sonra: “onu mütləq 

insanlara açıqlayacaqsınız, onu insanlardan ört-bastır 

etməyəcəksiniz deyərək” söz aldı. Onlar isə (daha sonra) bunu 

qulaq ardı edərək, o sözü, az bir dünya mənfəətinə satdılar. 

Etdikləri  ticarət necə də pisdir!”  Əli İmran 187  

   Bu ayələrdən Sonra Artıq nəsə sözlər demək yetərsizdir. Allah 

bu elmi sizlərə verdiyi zaman, sizlərdən əhd almışdır. İndi isə 

hansısa insanların maraqlarına və arzularına görə bu haqq olan 

elmi ört bastır etməkdən çəkinin! Bilin ki, Neçə-neçə muvahhid 

qardaşlarımız vardır ki, O cür yerlərə məs sizləri dəlil gətirərək 

gedirlər. Sübhənallah! Necə də pis şeylərdə örnək olmusunuz!  

   Sözümün sonunu, O iki Mucəddin İmamın muvahhid 

qardaşlarına etdikləri nəsiətlə tamamlamaq istəyirəm. 

   Şeyxulislam İbn Teymiyyə  رحمهم هللا həpisxana da olarkən öz 

qardaşların bunları yazaraq nəsihət edir! 

   Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha aiddir. Ona həmd edir, 

Ondan yardım diləyir, Ondan bağışlanma diləyir və Ona tövbə edirik. 

Nəfislərimizin şərindən və əməllərimizin pisliklərindən Allaha sığınırıq. 

Allah kimi hidayət edərsə onu heç kimsə azdıra bilməz. Və kimi 

azdırarsa onu heç kimsə hidayət edə bilməz. Biz şahidlik edirik ki, 

Allahdan başqa ibadətə layiq haqqı çatan məbut yoxdur, O bu 

ilahlığında təkdir və onun bu ilahlığında heç bir şəriki yoxdur və 

şahidlik edirik ki, Muhəmməd onun qulu və elçisidir. Allah onu 

hidayət və haqq olan dinlə göndərmişdir ki, bütün dinləri üstələsin (yox 

etsin) və buna Allah özü şahid olaraq yetər. Allahın salamı və salatı 

Muhəmməd və onun ailəsinə, əsbabına və onlara gözəl şəkildə tabe 

olanlara olsun. 

      Və sonra mənə iki şeyxin risaləsi çatdı, hansı ki Allah o ikisini, xeyir 

üzərində çalışan örnək etmiş, onları və digər qardaşları, özündən olan bir 

ruhla dəstəkləmiş və qəlblərinə iman yazmış, onları doğruluq 
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qapılarından, sıddıqlar olaraq daxil etmiş və (pisliklərdən) sıddıqlar 

olaraq da çıxarmışdır. Onlara öz nəzdində yardım edəcəyi bir üstünlük 

və bir burhan (dəlil) vermişdir. Elə bir burhan ki elmə, hüccətə, haqqı 

batildən ayırmağı izhar edən dəlillərə söykənmişdir. Və elə bir burhan 

ki, qüdrətə, qardaşlığa və dilləri ilə (batil əhlinə qarşı, haqq əhli ilə) 

yardımlaşmağa söykənmişdir. Və Allah onları (haqdan) üz döndərənlər 

üçün zəfərlər çalan, Allahın hizbi (partiyası) və ondan qorxan, ovluya və 

müttəqilər etmişdir. Allah səbri və yəqinliyi onların qəlblərində cəm 

edən imamlar etmiş və gizlidə də aşkarda da onlara öz (kitabındakı) vədi 

olaraq  yardım etmiş, şeytanin hizbindən, (camaatından) Rəhmanın 

qulları olaraq, intiqam alanlar etmışdır.  

       Lakin Rəbbani hikməti və dəyişməz olan sünnətinə uyğun olaraq, 

nöqsansız və bütün eyib sifətlərindən münəzzəh olan Allah, iman və 

doğruluq daşıyan qulları ilə, nifaq və böhtanlar daşıyanları, biri-

birilərindən ayırd etmək üçün, imtahanlar və sınaxlar təqdir etmişdir. 

Onun kitabı bizə bildirirki, iman etdim deyən qullarını fitnələrlə 

(imtahanlarla),böyüklük və qürur daşıyanları isə cəzalara düçar 

edəcəkdir. Uca Allah buyurur: 

                                                                        

                                                                                                

      “Əlif, Ləm, Mim. Yoxsa insanlar iman etdik! dedikdən sonra 

imtahan olunmayacaqlarını hesab edərək, başlı-başına buraxılaraq, 

tərk olunduqlarını mı, zənn edirlər. And olsun ki, biz onlardan 

əvvəlkiləri də imtahan etmişik ki, Allah doğru sözlülər ilə, 

yalançıları tanısın (ayirsin). Yoxsa günahkarlar bizi 

önləyəcəklərinimi düşünürlər. Necə də pis höküm edirlər.” 

       Allah günahkarların cəzasız və iman edənlərin imtahansız və doğru 

sözlülər ilə, yalançıları ayırd etmədən buraxilacağını düşünənləri inkar 

etmişdir.Və Allah öz kitabında dürüst bir imana sahib olmağın,  yalnız 

və yalnız onun yolunda cihad etməklə mümkün olacağını bildirmişdir. 
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Uca Allah buyurur; 

 

      “Ərəblər iman etdik dedilər. De! siz iman etməmisiniz. Lakin 

deyin ki, təslim olmuşuq, amma iman hələ qəlbinizə girməyib. Əgər 

Allaha və onun Rəsuluna tabe olsanız, əməllərinizdən heç bir şey 

əsirgənməz. Həqiqətən də Allah Bağışlayan və Rəhimlidir. 

Həqiqətəndə möminlər o kəslərdir ki, Allaha və onun Rəsuluna 

iman edərlər və bundan əsla dönməzlər.” 

       Allah fitnələr zamanı (dinindən) üz çevirənin böyük bir xəsarətdə 

olduğunu bizə xəbər verib. O kəski ki, Allaha (çətinlik halında )haldan-

hala düşərək ibadət edər. O kəs ki,(fitnələr zamanı) kənara çəkilərək, 

üzərində olduğu yolda sabit qalmaz əksinə, dünya mənfəətlərindən nəsə 

onun havasina uyğun gələrsə, öz imanında sabit qalmaz. Necə ki  Allah 

buyurur;  

 

    “İnsanlardan elələri də var ki, Allaha tərəf tutaraq ibadət edərlər. 

Əgər ona bir xeyir gələrsə ondan razı qalar, əgər bir fitnəyə düçar 

olarsa, (dindən) üz döndərərək dünya və axirətini puç edər. Bax əsil 

xüsrana düçar olmaqda elə budur.” 

    Başqa ayədə; “Yoxsa Allah sizlərdən onun yolunda cihad 

edənlərlə, səbir edənləri ayırd etməyənədək, cənnətə girəcəyinizimi 

zənn edirsiniz?” 
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    Digər ayədə isə; “Biz mütləq sizlərdən səbir edənlərlə, onun 

yolunda cihad edənləri ayırd etmək üçün, sizləri imtahan edəcəyik. 

Və sizin xəbərlərinizi də imtahanlı edəcəyik” 

      Və Allahu təalə xəbər verir ki  mütləq, (insanların içərisində) 

mürtədlər ilə yanaşı,  mücahidlər və onları sevənlər olacaqdır. 

    

                                                                                                        

    “Ey iman edənlər sizlərdən kim öz dinindən dönərsə, Allah 

mütləq onların əvəzinə elə bir qövüm gətirər ki, Allah onları, 

onlarda Allahı sevərlər.”  

 

Və onlar iman nemətinə şükür edər, Rəblərindən gələn imtahanlara isə 

səbir edərlər. Necə ki,  Allah buyurur: 

                                       

 

 

   “Muhəmməd sadəcə bir Rəsuldur. Ondan öncədə neçə-neçə 

Rəsullar göndərilmişdir. Yoxsa O, ölərsə və ya öldürülərsə, siz 

dininizdənmi dönəcəksiniz?” O ayəyə qədər ki, “Həqiqətəndə Allah  

ehsan sahiblərini sevir.” 

     Əgər Allah insana səbir və şükür etmək nemətini nəsib edərsə, o 

zaman Allahın  ona təqdir etdiyi hər bir şey, onun üçün xeyrə çevrilər. 

Necə ki Rəsulullah  buyurur: “Mömin üçün (istər xeyir, istərsə də şər 

olsun) elə bir təqdir olunmuş hal yoxdur ki, onun üçün bir xeyir olmasın. 

Əgər ona bir xeyir nəsib olarsa, şükür edər və bu onun üçün xeyrə 

çevrilər. Əgər ona bir çətinlik üz verərsə səbir edər və yenə onun üçün  

xeyrə çevrilər.”  
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    Səbir ilə şükür edənin, mömin olması barədə Allah kitabında bir çox 

yerlərdə byurmuşdur. 

   Kimlərə ki, Allah səbir və şükür nemətini nəsib etməmiş isə, O böyük 

bir şər içərisindədir. Və istər şər, istər xeyir olsun onun başına gələn hər 

bir hal ,onu sadəcə pisliklərə götürər. 

   Bəs əgər imtahanlar daha əzəmətli məsələlər də baş versə necə? 

  Bəs əgər fitnələr Rəsulların və Nəbilərin həyatlarında baş verdiyi kimi 

olsa necə? 

  Məhz bu imtahanlarla dinin üsulu qurulur və bunlarla insan, imanıni və 

quranını qoruyur. Məhz bu imtahanlarla insan bidət, hava və böhtan 

əhlinin hiylələrinə səbir edir və onlardan qurtulur. Və bütün bunlara və 

digər saysız nemətlərə görə Allaha saysiz-hesabsız, həmd və sənalar 

olsun. Necə ki Rəbbimiz bunu sevir və bundan razıdır. Və necə ki, Uca 

və Kərim olanın Vəchinə, İzzət və Cəlalına da elə bu yaraşır.    

  Allahdan istənilir ki, sizləri və digər müsəlmanları, dünyada və axirətdə 

gözəl bir kəlimə ilə (lə iləhə illə Allah) sabit etsin. Sizlərə olan nemətini 

zahirdə və batində tamamlasın. Və dininə ,kitabına, Rəsuluna yardım 

edərək, mömin qullarını, kafir və münafiqlər üzərində zəfər çalan 

qullarından etsin və sizə olan nemətini bununla tamamlasın. Hansı ki, 

bizlərə onlara qarşı cihad etməyi və onlara qarşı sərt olmağı, öz aydın 

kitabında əmr etmişdir. Şeyxin kəlamının sonu........   

     

 

    İndi isə Şeyxuislam Muhəmməd ibn Əbdulvahhabın هللا رحمهم    

nəsihətini dinləyin! 

   “Allah! Allah! :  Ey Qardaşlarım!    Dininizin əsasına, onun əvvəli,  

axırı, təməli və başı olan Lə iləhə illə Allah şəhadətinə sım-sıx sarılın. 

Mənasını öyrənin. Onu da əhlini də sevin və bu kəlmənin əhlini, 

uzaqlarda olsalar belə Qardaşlar edin. Tağutlara küfr edin. Onlara 
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düşmənçilık göstərib, buğz edin. Və hara da olsanız tağutları sevənlərə 

və ya onlar  üçün mücadilə edənlərlə və ya onları təkfir etməyənlərə və 

ya “onlardan mənə nə?” və ya “Allah məni bu əməllərlə mükəlləf 

etmədi” deyənlərə  buğz (nifrət və ədavət) edin. Belələri Allah haqqında 

yalan söyləyrək Uca Allaha iftira atanlardır. Əksinə Allah onu, bu 

işlərdə mükəlləf etmış və bununla kifayətlənməyib, onları inkar (küfr) 

etməyi, qardaşları və uşaqları olsalar belə, onlardan uzaqlaşmağı fərz 

etmışdır. 

    Ey  qardaşlarım!  Bütün bu  deyilənlərdən  azı dişləriniz  ilə yapışın! 

Umulur ki, belə olsanız Rəbbinizə, şirk qoşmamış kimsələr olaraq 

qovuşarsınız. Allahım, canımızı Müsəlman olaraq al və bizləri 

salehlərdən  et!”Muhəmməd  ibn Əbdülvəhhab . 

   Əziz qardaşlarım! bu kəslər bu dini belə yaşadılar, Allah da 

onların ömürlərinə bərəkət verdi. Bu iki imam son altı yüz ildə 

əhli sünnət adlanan bu dörd məzhəbin etmədiklərini etdilər və 

bu dini qorudular və bu günlərə qədər gəlib çıxmasına bir səbəb 

oldular! Allah bunları bu ümmətin imamları seçdi. Hələ də bu 

ənənə davam etməkdədir Əlhəmdülilləh! Baxın hər əsr nə qədər 

Şeyxin nəslindən alimlər çıxır. Bütün bunların səbəbi bu dinə 

yapışmalrı və bu dinə əməl etmələri olmuşdur. Bunu heç vaxt 

unutmayın! Elmi olduğu halda əməl etməyən alim münafiqin 

mislindədir. Əsil Alim İsə elmli olan yox, bildiyinə əməl 

edəndir! 

 

Allah daha doğrusunu bilir! 

Aləmlərin Rəbbinə həmd olsun. 

Muhəmmədə,  onun ailəsinə və əshabına 

və onlara tabe olanlara, Allahın salamı və salatı olsun. 


