Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

ÖN SÖZ
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Aləmlərin fəxri, insanlığın mənəviyyatını öz zəkasının
nuru ilə zülmətdən işığa qovuşduran Məhəmməd s və s-in
həyatı və qarşılaşdığı vəziyyətlərdə aradığı çıxış yolları hər
kəsin öyrənmək marağında olduğu kimi məni də öz cazibə
sahəsində saxlamaqdadır. Digər mənbələrdən əldə etdiyim
məlumatlar, dərin mənalı, tərbiyəvi məzmunlu deyimlərini
məftunluqla dinləyib həyatıma tətbiq etmək marağı və ən
son əldə etdiyim; müəllifi Osman Kəskioğlu olan, Mehman
Musaoğlu tərəfindən azəricəyə çevrilmiş, 1996-cı ildə
Ankara şəhərində çap olunan «Xatəmül - Ənbiya Həzrəti
Məhəmməd və Həyatı» adlı kitabı oxumağım məni bu
möhtəşəm mövzuya müraciət etməyə cəsarətləndirdi. Çox
böyük həvəslə, qısa zaman hüdudunda yazılan bu mövzu
mürəkkəb adlar, hadisələrlə zəngin oldğundan qafiyə
düzülüşündə xüsusi bacarıq və çoxlu bədii söz ehtiyatının
olmasını tələb edir.
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Bu tarixi əsərin mahiyyətinə xələl gətirmədən, axıcı,
başa düşülən tərzdə işlənməsi ciddi cəhd və yüksək səriştə
sahiblərinin işidir.
Bütün bu tələblər fonunda heç nəyə deformasiya şəraiti
yaratmadan yazmağa səy göstərdiyim mövzuda bilmədən
yarana biləcək qüsurlara görə uca Allahdan bağışlanmağımı diləyərək, əziz oxuculardan səbrlə oxuyub əldə etdiyi
məlumatlara öz böyük sevgilərini qatmağı, sevimli Peyğəmbərimizin şəninə layiq qəbul etmələrini təvəqqe edirəm.
Daha çox insanların istifadə edəcəyini nəzərə alaraq
üslubun sadələşdirilməsinə yol verdiyimə görə qayğıkeş
Peyğəmbərimizin ruhuna sığınıram.
Onun nəsil və nəcabətinə salatü və salam olsun.
MЦЯLLIF
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Müqəddəmə
Hər insan qəlbinin min arzusu var,
Yaşadır bəşəri sonsuz arzular.
Bir istək zamandır ram edib məni,
Ki, tələs, ötürmə qalan vədəni.
Qul ol, yaradana qul olan kəsə,
Vəsf elə ol kəsi imkanın nəsə.
Bəs edər oxuyub öyrəndiklərin,
Yetişər karına dərk etdiklərin.
Çox da vəsf olunub o zaman-zaman,
Buyur sən də dillən varikən imkan.
Qorxma ki, dünyada çoxdur yazarlar,
Oxucu kəslərdən sənə də çatar.
Tanrı elçisinin sevgisi ümman,
Bu ümman içində sən də ol ünvan.
Nurdan nəqş olunmuş o üzük qaşı,
Cahan bəzəyidir, xilqətin başı.
Ona tapınanlar bəxtiyar ikən,
Elmi ümmətinə iftixar ikən,
Əlindən gəlirsə yazıb – yaratmaq,
Məqbul sayılarmı vaxtı uzatmaq?
***
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Beləliklə, verdi mənə cəsarət,
Uca yaradana olan məhəbbət.
Sığınıb sərhədsiz səxavətinə,
Başladım Peyğəmbər hekayətinə.
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B r nc

b l m

Məkkə dюvrц
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BİRİNCİ HİSSƏ
ƏRƏBİSTAN İSLAMİYYƏTDƏN ÖNCƏ
ƏRƏBLƏRIN VƏZIYYƏTI
Ərəb məmləkəti İslamdan öncə,
Cahilistan idi, həm dar düşüncə.
Qəbilə davası yurda hökmüran,
Unudulmuşdu din, yox idi iman.
Cəhalət içində batırdı ölkə,
İtaət edirdi hərə bir bütə.
Kölə əsirlərin fənaydı halı,
Çoxdu qadınların dərdi məlalı.
Torpağa gömülür qız uşaqları,
Yoxdu bir kimsədə insan rəftarı.
Bu müdhiş durumda ölkə sərasər,
Gözləyirdi bir xilaskar peyğəmbər.
Yəhudi, xristian kitabları,
Soraq verirdi bu xoş məqamları.
Məkkədə doğulan o Axırzaman,
Məhəmməd Əleyhüssalamdı haman.
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MƏKKƏ VƏ KƏBƏ
Məkkə müqəddəsdi qədim zamandan,
Sevərdi bu şəhri cəm Ərəbistan.
Qırmızı dənizdən azca kənarda,
Dağlarla yollar ki, kəsişir harda.
Həzrət İbrahimlə İsmail birgə,
Tikmişdir Kəbəni indiki yerdə.
***
İbadət eviydi Kəbə əzəldən,
Sonralar bütlərə edildi məskən.
İnsanlar buraya gəlib kənardan,
Bütlərin şəninə verərdi qurban.
Gələnlər Yəməndən və Suriyadan,
Qazanc götürərdi alqı – satqıdan.
Məkkə bu minvalla artdı-quruldu,
Böyük bir ticarət mərkəzi oldu.
KƏBƏDƏKI VƏZIFƏLƏR
Ərəblərə görə müqəddəs ikən,
Söz açım ordakı vəzifələrdən:
- Kəbə açarını əldə saxlamaq;
- Zəmzəm quyusuna baxıb yoxlamaq;
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- Gələn hacılara eyləmək kömək;
-Ziyarət işinə başçılıq etmək;
-Döyüş zamanında bayraqdar olmaq;
- Komandanlıq edib qələbə çalmaq.
Şərəf sayılardı bu işlər ki, var,
Görərdi Peyğəmbər soyu olanlar.
ZƏMZƏM QUYUSUNUN TƏMIZLƏNMƏSI
Umid yeri idi zəmzəm quyusu,
Ordan paylanırdı Hacılara su.
Bu işə baxırdı bir vaxt Müttəlib,
Ölümündən sonra Abdul Müttəlib.
Quyu dolduğundan çətin idi iş,
Vaxt alırdı kənara degiş – gəliş.
Cürhüm qəbiləsi hücum zamanı,
Yararsız edibmiş bu pak məkanı.
Qiymətli əşyalar töklüb ora,
Tamam doldurulub torpaqla sonra.
Neçə illər boyu beləcə qalmış,
Bu iş zəvvarları əzaba salmış.
Abdul Müttəlib oğlu Haris ilə,
Əncam cəkdi bu işə varis ilə.
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Təmizləndi quyu tullantılardan,
Atıldı kənara nə vardı ordan.
Qılınclar, zirehlər, geyim şeyləri,
Çul çuxa, Daş kəsək, həm at yəhəri.
Quyu təmizləndi qaynadı bol su,
Abdul Müttəlibin bitdi arzusu.
Bu böyük xidməti məqbul anıldı,
On üç oğlu ilə tarixdə qaldı.
Onlardan beşi həm də məşur ikən,
Yanacaq biri odda bəd əməldən.
Əbu Talib, Abdullah, Həmzə, Abbas,
Əbu Ləhəb pisdən sanıldılar xas.
ƏBRƏHƏNIN KƏBƏYƏ HÜCUMU
Kəbə dəyərliydi Ərəblər üçün,
Məkkə ticarətə gələnlər üçün.
Hər tərəfdən gələnlər axın-axın,
Dükan - bazar qurub, satırdı malın.
Kəbəi Müəzzəmə maraq idi,
Çoxları bu məkana müştaq idi.
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Yəməndə hakimdi həbəş Əbrəhə,
Sənada qurmuşdu bir məkan daha.
Üzsün ərəblərin əlin Kəbədən,
İbadət olunsun bu yerə həmən.
Kəbə adı qaldırılsın aradan,
Olsun inam yeri bu yeni ünvan.
Fəqət istəyinə nail olmadı,
Xoş mövqe tapmadı tarixdə adı.
Topladı başına Həbəşdən ordu,
Ki, viran eyləsin bu şanlı yurdu.
Kəbə üzərinə yeridi qəfil,
Ordunun önündə gedirdi bir fil.
Ərəblər eşitcək bu bəd xəbəri,
Topladı köməyə könüllüləri.
Döyüşlər gedirdi qeyri-bərabər,
Xeyli könüllülər əsir düşdülər.
Əbrəhə Məkkəyə göndərdi çapar,
Onlar yolda xeyli qarət aldılar.
Soyub taladılar Qureyşiləri,
Getdi naxır, davar, həm dəvələri.
***
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Yetdi Əbrəhəyə qarət dəstəsi,
Abdul Müttəlibin yüz baş dəvəsi.
Abdul Müttəliblə böyük bir heyət,
Getdi Əbrəhəyə eyləsin minnət.
Bəlkə dəvələri qaytarar geri,
Deyə ilticəyə düşdü hər biri.
Əbrəhə söylədi: - Zənn etdim ki, siz,
Kəbədən yan keçməyi istərdiniz.
Abdul Müttəlib dedi: - Bil, doğrusu,
İstəyirəm mənə olan məxsusu.
Sənin bəhs etdiyin o Kəbə ki, var,
Onun sahibi var, özü qurtarar.
***
Əbrəhə malları qaytarıb geri
Verdi ordusuna bir hücum əmri,
Nəhəng fil ordudan öndə gedirdi,
Bu zaman bir baxın nələr baş verdi.
Qapadı səmanı Əbabil quşu,
Yağdırdı qoşuna göylərdən daşı.
Yaralar bürüdü daş dəyən yeri,
Qoşun təlatümlə qayıtdı geri.
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Əbrəhə güc bəla, Yəmənə döndü,
Az müddət içində orda da öldü.
Qalsın deyə bəşər hafizəsində,
Bu hal anladılır Fil surəsində.
FIL SURƏSININ ANLAMI
Uca yaradanın Pak ismi ilə,
Məlum Fil surəsi anlanır belə.
Məkkədə nazil bu beş ayə ki, var,
Çox incə mətləbi ortaya qoyar.
Cənab Haqq soruşur Peyğəmbərindən,
Xəbərsizsənmi Fil sahiblərindən?
Gəlirkən Kəbəni dağıtmaq üçün,
Ordusu tari –mar oldu büsbütün.
Əbabil quşları tuturkən daşa,
Çıxdı hiylələri tamamən boşa.
Quşlar yağdırdıqca xırda daşları,
Onlar tələf oldu həşərat varı.
Və Rəbbin onları salıb pis günə
Döndərdi miskin bir saman çöpunə.

14

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

İKİNCİ HİSSƏ
PEYĞƏMBƏRLİKDƏN ÖNCƏKİ HƏYAT
HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN UŞAQLIQ DÖVRU
ANADAN OLMASI
Əbrəhənin əhvalatı sovuşdu,
(Beş yüz yetmiş bir miladda olmuşdu)
Əlli gün keçmişdi həmin olaydan.
Rəbiüləvvəlin on ikisində,
Dünyaya göz açdı sərvəri cahan.
O doğulan gecə güldü asiman,
Bir oğul doğmuşdu Əminə Xatun,
Camalı göylərin nuruna uyğun.
***
Atası Abdullah onu görmədi,
Nə də ata məhəbbəti vermədi.
Çün vəfat etmişdi bir qədər əvvəl,
Babaya düşmüşdü ona tutmaq əl.
***
Qureyş uluların eyləyib dəvət,
Düzənlədi layiqli bir ziyafət.
Soruşdular adın, göstərib rəğbət,
Baba cavab verdi: - ismi Məhəmməd.
Dedilər: - soyunda bu ad yox ikən,
Bir söylə bu ismi seçmisən nədən?
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Dedi: - göydə Xaliq, yerdə isə xalq,
Mədh edib onunla ülfət tapacaq.
O doğulan gecə tarix sıxıldı,
Kisra sarayında sütun yıxıldı.
Məcusilərin od-ocağı sondü,
Savva gölün altı üstünə çondü.
***
Sanki işarəydi bütpərəstliyin,
Sarsılıb kökündən sönəcəyinə.
Bizans adlı böyük imperiyanın,
Altının üstünə dönəcəyinə.
HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏRIN SOYU (NƏSLI)
Əslən Məkkəlidir ata-anası,
Həzrət İbrahimkən soyun babası.
Bu soya bağlıdır Qureyşin kökü,
Həm də çiynindədir İslamın yükü.
***
Atası Abdullah Haşim oğludur,
Abdul Müttəlibin əziz övladı.
Anası Əminə Zührə bağlıdır,
Zamana əbədi bəzəkdir adı.
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***
Bu nəslin əvvəli bir soydan gəlir,
Layiqdir neçə yol olunsa təqdir.
HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏR SÜD
ANASININ YANINDA
Əsilzadələrdə bir adət vardı,
Uşaqlara süd anası baxardı.
Məkkənin havası isti idi, çün
Məqbul sayılmırdı uşaqlar üçün.
Şəhər ətrafında insanlar vardı,
Əmizdirmək üçün uşaq alardı.
Sad qəbiləsindən olan Həlimə,
Aldı Məhəmmədi qoşsun təlimə.
Yetim olduğunu bilincə həmən,
İstədi yayınsın tutduğu işdən.
Çünki bir yetimi əmizdirməyin,
Kimsəyə bir xeyri dəyibmi? – deyin!
***
Görcək bu yetimi sonra sevindi,
Uşaq cazibədar, həm də şirindi.
Ürəkdən bağlayıb onu özünə,
Sevdirmişdi Şeyma adlı qızına.
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Daima birlikdə oynayır onlar,
Yaşa dolurdular azad – bəxtiyar.
Həlimənin əri Haris ki, vardı,
Uşağa öz doğmasıtək baxardı.
Dedi Həliməyə: - Qəribə işdi,
Bizə bu uşağın ayağı düşdü.
O gələni artıb davarın südü,
Heyvanın özü də artdı-ürüdü.
Sanki evimizə bərəkət gəldi,
Əlimiz əməlli-başlı güzəldi.
Möcüzə görürəm mən bu uşaqda,
Mərhəmət var hüsnündəki işıqda.
***
Məhəmməd bu evdə beş il yaşadı,
Sevildi, hörmətlə çəkildi adı.
Ehtiram göstərib süd anasına,
Daim «Anacığım» deyərdi ona.
***
Həlimə ona baş çəkdiyi zaman,
Yarınardı ona bacardığından.
Xədicəylə evləndikdən sonra da,
Sadiq idi əvvəlki etiqada.
Quraqlıq sarırkən Məkkə ətrfaın,
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Bir dəvə bəxş etdi, qırx baş da qoyun.
***
Məkkəyə dönərkən süd anasından,
Evdəkilər ona çox yandırdı can.
Anası Əminə, xidmətçi Eymən,
Onu təmin etdi hər istəyindən.
Qoruyaraq onu əsən küləkdən,
Xidmət edirdilər ruhuna rəğmən.
MƏDINƏNI ZIYARƏT
Xatirində yer aldı qohumların rəğbəti,
Əminə düzənlədi Mədinə ziyarəti.
Cilovlaya bilmirdi təlatümlü səbrini,
Təşnə idi ki, görsün Abdullahın qəbrini.
Həm də oğlu dinləyib ürəyinin sədasın,
Bir yol ziyarət etsin görmədiyi atasın.
O zaman Məhəmmədin var idi altı yaşı,
Dünyanın gərdişindən hələ sakitdi başı.
***
Dayıların yanında bir ay qonaq qaldılar,
Atasızlıq hissini dərk elədi o ki, var.
Bu dərdin qayğıları bir daha təzələndi,
Yalqızlıq məqamında fikirlər çözələndi.
Müsafirlik bitincə dərhal yola çıxdılar,
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Ana, oğlu, qulluqçu dönürdü canda qubar.
Bir axşam qürub çağı Ebvaya çatdı onlar,
Mədinədən bu kəndə iyirmi üç mil olar.
Qızmar çölün əzabı xəstə saldı ananı,
Bu müqəddəs varlığa canı-dildən yananı.
Əminə anladı ki, ömrün sonu yetişib,
Yeganə övladına vida etdi öpüşüb.
Parçalanan bağrına basdı onu son kərə,
Şəfqət ilə süzərək baxdı nəmli gözlərə.
Öpdü-öpdü oxşadı ana duyğularıyla,
Həm də yalqız buraxdı onu qayğılarıyla.
***
Hiss edib bu acını bütün varlığı ilə,
Məsum ana ürəyi beləcə gəldi dilə:
«Hər yeni köhnələcək, hər gələn gedəcəkdir,
Bilirəm ki, ölürəm, qəm yemək nə gərəkdir.
Təmiz bir oğul doğdum, dünyaya xeyri dəyər,
Ona arxayınam ki, sevəcək onu bəşər.»
***
Söyləyib bu sözləri yumdu gözünü fəqət,
Qayıtdılar Məkkəyə Ümmü Eymən, Məhəmməd.
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏRİN GƏNCLİYİ
HƏZRƏTİ MƏHƏMMƏD ƏBU TALIBIN
HİMAYƏSİNDƏ
Anası dünyadan köçdüyü gündən,
Qayıtdı Mədinə ziyarətindən.
Babası olarkan ona pasiban,
İki il birlikdə yaşadı haman.
Abdul Müttəlib duyub ömrün sonun,
Çağırdı yanına öz oğulların.
Əbu Ləhəbə dedi; - Zəngin ikən,
Mərhəmət hissin azacıqdır deyən.
Qalsa himayəndə yetim inciyər,
Şübhəsiz ruhum o zaman inləyər.
Sonra dönüb, dedi oğlu Abbasa,
- Layiqsən, ailən böyük olmasa.
Bu an Əbu Talıb işə qarışdı,
Ata onun sözləriylə barışdı.
Dedi: - Mənlə qalsa əgər Məhəmməd,
Göstərərəm ona bollu məhəbbət.
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***
Doğrudan da sevdi onu sərasər,
Tutdu öz övladlarına bərabər.
***
On iki yaşında ikən, bir müddət,
Qoyun otarmaqda qazandı rəğbət.
Bir gün qurd sürüyə vururkən ziyan,
Böyük ibrət dərsi aldı o, bundan.
***
Əbu Talib ticarətə qoşuldu,
Qonşu diyarlara səfərlər oldu.
Bir gün Məhəmmədi, aldı yanına,
Ki, alver işini öyrətsin ona.
Şam yaxınlığında qəsəbə vardı,
Orda Bahira adlı Keşiş yaşardı.
Bahira rast gəlib bu gənc oğlana,
Bir neçə sualla yanaşdı ona.
And verib Lat, Uzza adlı bütlərə,
Sınaq etdi onu azı on kərə.
Aldığı cavabdan razı qalırdı,
Dübarə oğlana nəzər salırdı.
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Sonra dönüb dedi Əbu Talibə,
- Bu, son Peyğəmbər olacaq, qaliba!
İşdir, bu oğlan Şama getsə əgər,
Ordakılardan ona ziyan dəyər.
Çox ikən Şamda xüsusiyyət bilən,
Bu şəxsi o yerlərə aparma sən.
***
Əbu Talib ona qarşı getmədi,
Razılaşdı, Şama səfər etmədi.
***
Bu hadisə Siyər kitablarında,
Müxtəlif şəkildə anılmaqdadır.
Bəziləri bu fikrin axarında,
Əməlli başlıca yanılmaqdadır.
Guya ki, Peyğəmbər dini təlimi,
Bu qısa görüşdə ondan alıbmış.
Bu fərziyə gülünc bir şey deyilmi?
Mükəmməl din nə günlərə qalıbmış!
Keşişdə vardısa bu boyda hikmət,
Niyə başqasına verirdi fürsət.
Özü yaradardı mükəmməl bir din,
Təlim eləyərdi yada verdiyin.
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FICAR HƏRBI
Ərəblər arasında qan davası var idi,
Ən sadə bir şey üstə al qanlar axar idi.
Aralarında savaş heç əskik olmaz idi,
Bir sözlə bu müllətin çoxu davabaz idi.
Davalar arasında çətini Ficar idi,
Haram aylarda buna çoxları düçar idi.
Məhərrəm, Rəcəb ayı, Zülqədə və Zilhiccə
Bu mübarək aylarda dava edəsən necə?
***
Bu savaşın birinə Peyğəmbər də qoşuldu,
Qureyiş haqlı ikən qələbə onun oldu.
TİCARƏT HƏYATINA ATILMASI
Qureysiydi Xədicə, yox idi qəmi dərdi,
Ehtiyac duyanlara sərmayələr verərdi.
Onun ehtibarından hər yerdə vardı soraq,
Ticarət edənlərə bu yolla idi ortaq.
***
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Əbu Talib buyurdu, Xədicə yardım etdi,
Məhəmməd Meysərəylə bir yol səfərə getdi.
Meysərə Xədicənin bir sadiq köləsiydi,
Qal desəydi qalardı, öl desə öləsiydi.
Suriyaya yetəndə bu ticarət karvanı,
Məhəmməd on üç yaşdan tanıyırdı Busranı.
Artıq Bahira yoxdu, Nestura rahib idi,
Güclü müşahidəyə, diqqətə sahib idi.
Bu dəfəki tiacərət xeyli uğur gətirdi,
Karvan geri dönəndə artıq üç ay bitirdi.
Məkkəyə çatan zaman Məhəmməd idi öndə,
Xədicə məmnun oldu onu öndə görəndə.
Nəticəni biləndə sevinci aşdı-daşdı,
Dedi: - Heç bir səfərdə bu qazanc olmamışdı.
Xədicəyə xoş gəldi Məhəmmədin xisləti,
Bu səbəbdən yarandı ona xoş ünsiyyəti.
Düşündü-daşındı o, dərin xəyala daldı,
Onunla evlənməyi qəlbən qərara aldı.
Bu zaman Xədicənin yaşı qırxa yaxındı,
İyirmi beş yaşlı gənci tam özününki sandı.
***
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Xədicənin evində başlandı nikah işi,
Mərasimə toplandı neçə mötəbər kişi.
Xədicənin vəkili Varaka bin Neyfəldi,
Əmisi Məhəmmədin: - və belə dilə gəldi:
***
Şükürlər İlahiyə ki, bizləri yaratdı,
İbrahim və İsmail bizə Qoşa qanaddı.
Biz Kəbə gözətçisi xalqın ulusu olduq,
Fəzilət sahibiykən Xədicəyə qovuşduq.
***
Xədicə tərəfindən Varaka söz başladı,
Fikrini tamamladı və Nikahı bağladı.
***
Dəvələr kəsilərək böyük ziyafət oldu,
Hamının istəyincə bir ailə quruldu.
Bu qurulan yuvada məsud həyat başladı,
Məkkə əhli bu işi ürəkdən alqışladı.
***
Verdilər Məhəmmədə “Məhəmməd- Emin” adı,
Bu adla ki, öyünür bu gün bəşər övladı.
***
Ailə, həm cəmiyyət ondan fəzilət gördü,
Cəmiyyət həyatına şərəfdən çələng hördü.
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HƏZRƏTİ PEYĞƏMBƏRİN ÖVLADLARI
Artdı səadəti övladlarıyla,
Üç oğlan, dörd qızın atası oldu.
İftixar ünvanlı soyadlarıyla,
Soraqları ərşə çatası oldu.
***
İlk övladı Qasım, ilk qızı Zeynəb,
Abdullah, Ruqiyyə əsil Mahi tab.
İbrahim, Ümmü Gülsüm, Fatimə-Zəhra,
Bənzəyir səmada səyyarələrə.
***
Qasımı sevirdi, çün künyəsiydi,
Qalanlar da öz ruhunun səsiydi.
***
Qasımla Abdullah çox erkən getdi,
Qızlarsa böyüyüb ərsəyə yetdi.
Özü öz əliylə köçürüb gəlin,
Yetirdi yerinə adətin elin.
Zeynəb Əbül Asa ərə verldi,
Ruqiyyə Osmana layiq görüldü.
Əliyə yar oldu həzrət Fatima,
Öz nəslindən olan o əhli beytə.
Ümmü Gülsüm Osmanın ikinci bəxti,
(Ruqiyyənin vaxtsız çevrildi taxtı).
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Fatimadan başqa qalan övladlar,
Peyğəmbərdən əvvəl tələf oldular.
Allah hamısından qoy razı olsun,
Və pak məzarları nur ilə dolsun.
KƏBƏNİN TƏMİRİNDƏ HAKİMLİYİ
Həzrət İbrahimlə İsmail birgə,
Tikmişdir Kəbəni indiki yerdə.
O vaxtlar üstündə yox idi tavan,
Ziyan yetirirdi yağışlar hər an.
Onu qorumaqçın sel sularından,
Divar tikmişdilər xeyli kənardan.
Bu da uçulmuşdu keçdikcə zaman,
Zədə yaranmışdı axan sulardan.
Peyğəmbərin babalarından olan,
Kusay düzəltmişdi Kəbəyə tavan.
O da öz ömrünü vurmuşdu başa,
Əlac eləmirdi yağan yağışa.
Bir quldur bilirkən uçulan yeri,
Oğurlamışdı bir qisim seyləri.
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Bununçün Kəbəyə nəzər salındı,
Yenidən tikmək qərara alındı.
Ciddə sahilində çökmüş bir gəmi,
Alınıb işləndi ehtiyat kimi.
Həcəri-Esvədi qurmaq zamanı,
Dəli şeytan qarışdırdı aranı.
Qəbilə arası mərəkə düşdü,
Çalışanlar təbəh-təbəh bölüşdü.
Nail olmaq üçün böyük şərəfə,
«Qara daş» çəkildi neçə tərəfə.
Bu zaman Qureyişin ən yaşlısı,
Əbu Umeyyə dedi: - Ən yaxşısı
Safa qapısından səhər ilk gələn,
Hakimlik eyləsin şərti bilmədən.
Həmin sabah ilk göründü Məhəmməd,
Kütlədə var idi ona Məhəbbət.
Dürüstlüyünə böyük idi zəmin,
Həm də ona deyirdilər Əl-Əmin.
***
Onu vəziyyətdən hali etdilər,
Təlkif etdiyi yol ilə getdilər.
***
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Ortaya sərilsin dedi bir süfrə,
«Süfrənin ucundan qoy tutsun hərə
Qoyulsun üstünə o «müqəddəs daş»
Qaldırılsın birgə, həm yavaş-yavaş».
***
Belə rahatlıqla həll olundu iş,
Tapdı mehribanlıq əsil pərvəriş.
Mübarək əliylə daşı götürdü,
Lazım olan məqamına yetirdi.
Hər qəbilə aldı şərəfdən payın,
Qiymətləndirdilər onun haq-sayın.
***
Başqa bir təmirdə Qureyşilərlə,
Peyğəmbər çalışır böyük hünərlə.
Olur çiyinləri təmamən yara,
Əmisi Abbas buyurur bu ara.
Ki, qoysun çiyninə o paltarını,
Və paltar qorusun yaralarını.
***
O əmisi deyən sayaq da edir,
Vücudu açılcaq özündən gedir.
Özünə gəlirkən təlaş eyləir,
Əbu Talibə beləcə söyləyir.

30

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

***
Qeybdən səs duydum yıxılan zaman,
Səslənir beynimdə sözlər anba-an.
***
«Allahın rəsulu heç vədə çaşmaz,
Sən Peyğəmbər ikən sənə yaraşmaz!»
***
Ağır idi bu sözlərin təlaşı,
O vaxt onun vardı 35 yaşı.
BÜTPƏRƏSTLİYİN SONUNA DOĞRU
Cahillik çağında cümlə ərəblər,
İbrahim dinindən çəkinmişdilər.
Dolmuşdu Kəbəyə gərəksiz bütlər,
Səcdə olunurdu acıq-aşikar.
Orada toplaşıb əylənirdilər,
Uzun gecələri səhərə qədər.
Heç əskik olmurdu qan davaları,
Qaynayıb daşırdı şər yuvaları.
Zilhiccə, Zilqədə, Məhərrəm, Rəcəb
Bu aylarda qismən sakitdi Ərəb.
Barış aylarıydı bu dörd ay ki, var
Bu aylarda hey keyfə baxırdılar.
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***
Bu mövsüm «Eşhuru Hurum» adlanır.
Hər kəs öz təbinə uyğun şadlanır.
***
Vardı içlərində bəzi adamlar,
Ki, «Zövqü-səfa»dan kənarda qalar,
İncili, Tövratı oxuyardılar.
***
Varaka, Kuss, Ubeydullah və Osman,
Vaz keçmişdi bütlərə inanmaqdan.
***
Söyləyirdi bu müjdəni çox kişi,
Yaxınlaşır Peyğəmbərin gəlişi.
Bunlardan biriydi Kuss ibni Said,
Bir xütbəyə Məhəmməd özü şahid.
Xütbə
Ey insanlar dinləyin, ibrət alın,
Yaşayanlar ölür, ölən yox olur
Yağış yağır, otlar bitir sovulur.
***
Hadisələr bir-birini qovalar,
Yerdə-Göydə ibrət üçün sübut var.
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***
Yer üzü nəzər üçün bir eyvandır,
Göy qübbəsi bu eyvana tavandır.
***
Ulduzlar sayrışır, dənizlər durur,
Gələn qalmaz, gedən gəlməz iş budur.
***
Tanrı hüzurunda bir din əzizdir,
İndi inandığımızdan təmizdir.
***
Seçiləcək elçi aranızdadır,
Və onun gəlməsi çox yaxındadır.
***
Başımız üstündə onun kölgəsi,
Xoş o ümmətlərə duyar bu kəsi.
Vay o bədbəxtə, ona qarşı çıxar,
Öz əliylə özü öz evin yıxar.
***
Ey camaat! Hanı Əbu və Əcdad,
Onlardan qalıbdır quruca bir ad.
Hanı bər-bəzəkli uca saraylar,
Gözünüz önündə olur tarımar.
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Rəbbinizəm deyən Fironla Nəmrud,
Bir ovuc torpaqdır hər iki vücud.
Əbədi olansa, cənabi Haqdır,
Bu dünya durduqca o duracaqdır.
O doğulmamışdır və doğmamışdır,
Varlıqlar içində hamıdan başdır.
Tapınacaq varlıq yeganə odur,
Hakimi mütləqdir, istəyi olur.
***
Kuss xeyli əvvəl öldü Bisətdən,
Həm də qəbiləsi oldu müsəlman.
***
Peyğəmbər sual etdi qəbilə rəisindən,
Aranızda varmıdır Kussu tanıyıb bilən?
-Hamımız tanıyırıq dedi, ya Rəsulallah
Rəsuli Əkrəm dedi:
-Ukaz bazarında o dəvə üstündə dedi;
«Yaşayan ölüb gedir, ölən isə yox olur,
Olacaq olur» demək, əsil həqiqət budur.
Orada olanlardan Əbu Bəkir buyurdu:
-Ya Rəsulallah o gün mən də bazarda idim,
Kussun söylədikləri hamısı yadımdadır.
Təsdiq üçün söləyim xütbəni, haman budur...
***
Əbu Bəkir aramla dediyini eylədi,
Xütbəni əvvəlindən axıradək söylədi.
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
PEYĞƏMBƏRLİK DÖVRÜNDƏ
HIRADA TƏRKİ DÜNYALIĞI
Məhəmməd səllallahın qırxa çatırdı yaşı,
Başqa idi rəftarı, başqa idi baxışı.
Görkəmi üzgün idi, qəribəydi əhvalı,
Üzündən sezilirdi tərki dünyalıq halı.
Qoşulmurdu, kimsəyə, tənhalığı sevirdi,
Hira dağında olan mağaraya gedirdi.
Məkkədən üç mil idi Hira dağına qədər,
Sanki sıxırdı onu Məkkə boyda bir şəhər.
Ramazan ayı gəlcək Mağaraya gedirdi,
Düşüncələrə dalır, həm ibadət edirdi.
Qurtarınca azuqə qayıdırdı Məkkəyə,
Xədicəyə baş çəkib yenə qayıtsın deyə.
Ruhun sükunətində düşünürdü o ki, var,
Dərin yuxuya dalar, çin çıxardı röyalar.
Cənabi Haq bu yolla hazırlayırdı onu,
Çəkirdi sınaqlara varlığını, ruhunu.
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Qeybdən gələn səslər onu silkələyirdi,
«Sən allah elçisisən! » - qulağına deyirdi.
O Allahu Taalanın Müjdəsin alacaqdı,
Peyğəmbərlər içində sonuncu olacaqdı.
Altı yüz onuncu il, Milad tarixi ilə,
Ramazan şərif ayı, tarixçilər diliylə.
O çəkildi yenə də Hirada mağaraya,
Yenə həmin mənzərə, sükut çökdü araya.
Xalqının hörmətini qazanmışdı o artıq,
Xaliqin izzətinə olmalı idi layiq.
Səfalətdən xətadan son dərəcə uzaqdı,
Bükülüb düşünürdü, sanki ipək yumaqdı.
O uca həqiqəti xəyalən arayırdı,
Ruhu gərginləşirkən xəfifcə zarıyırdı.
Düşünürdü inamla qurtuluşun yolunu,
Bəlalardan ki, sarmış insanlığın ruhunu.
Ərəblər qız doğulcaq ölümünə qıyırdı,
Ana-bacı nikahın Məcusi düz sayırdı.
Vəhşilik ölkələri darmadağın edirdi,
İnsanlığa işkəncə son həddinə yetirdi.
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Onun düşüncəsini bunlardı məşğul edən,
Bu bəlalar fonunda kimdi imdada yetən?
Ətrafında uzanan çöllər, geniş vadilər,
Göy üzündə ulduzlar sayrışır sübhə qədər.
Sabah olunca yenə gün doğur kainata,
Fəqət nə vaxt insanlıq yetəcək xoş busata?
***
Hira dağında hansı dinə idabət edir?
Yainki ibadəti görən hansı yöndədir?
***
İbrahimin, Musanın, ya ki, İsanın dini?
Belə suallar verir hərə öz bildiyini...
***
- Peyğəmbərin nə yöndə ibadəti sorulsa,
Söylərik təfəkkür və ibrətdən olduğunu.
Mübaliğəsiz anlar kim bu hala vurulsa,
Bu ülvi möcüzənin qüdrətdən olduğunu.
***
Qəlbində yurd salırkən bəşərin qayğıları,
Haqqa doğru yol alan insani duyğuları.
Bu duyğudan doğulan böyük qəlb ağrıları,
İnsan adlı varlığa rəğbətdən olduğunu.
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***
Cismi nurdan bərqərar, ruhu tanrı bəxşişi,
Cahanı sevgisiylə xilas edən bu kişi.
Varlığına sınaqkən yeni dinin gəlişi,
Dözümü, mətanəti qeyrətdən olduğunu.
***
Mələkin sınağında haldan-hala düşməsi,
Suallara cavabı: - fikrinin bölüşməsi.
Kəlamlara sığınıb haq yoluna düşməsi,
Yaradan seçiminə izzətdən olduğunu.
***
Cahana qanun olan vəhyin ilkin qəbulu,
Şərəfə çatdırırkən bu haqqa sadiq qulu,
Sevib qəbul etməsi, həm də gözü yumulu,
İlahi sevgisiylə vəhdətdən olduğunu.
İLK VƏHYİN GƏLİŞİ
İlk vəhyi Peyğəmbərə röyada nazil oldu,
Röyada gördükləri gündüz tək hasil oldu.
Bir gün Hira dağında Mağara nur geyindi,
Vəhyi gətirən Mələk gözlərinə göründü.
-Oxu, dedi: Rəsula, dedi; həm də qürurla,
-Mən oxumaq bilmirəm; cavab bitdi bununla.
Mələk eyni vurğuda təkrarladı əmrini,
Peyğəmbərdə cavabı: - nizamlayıb səbrini,
Bunu görüncə mələk onu möhkəmcə sıxdı.
Bu halətə Peyğəmbər sanki azca karıxdı,
-Nəyi oxuyum? - dedi xəfifcə, Cəbrailə,
Mələk davam eylədi şirin bir ahəng ilə.
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***
«Yaradanın adıyla oxu ki,
- O insanı yapışqandan yaratdı,
Qələmlə təlim eib
Elmi ilə yaşatdı»
***
Bu aytəti kərimə ilk gələn vəhyidir,
Alak surəsində ki başlanğıcın şərhidir.
***
Həzrət Peyğəmbər vəhyi qəlbinə nəqş eylədi,
Təqlid edib mələyi təkrar-təkrar söylədi.
Dərhal evinə döndü ilk vəhyin halətindən,
Həyəcanlı təlaşı Xədicə duydu rəğmən.
-«Mənim üstümü örtün», - dedi Rəsuli Əkrəm,
Dərin yuxuya getdi, yuxu şirin idi həm.
Oyanıb nəql eylədi gördüyünü birbə-bir,
Xədicə dinləyərək onu eylədi təqdir.
-Müjdələr olsun dedi; - Allaha əminəm mən,
Bu bir başlanğıcdı bil; artıq sən seçilirsən.
Uca Tanrı buraxmaz səni öz xidmətindən,
İnşallah razı qalar ona sədaqətindən.
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Çünki sən mərhəmətli, həm də səxavətlisən,
Qohumluq haqlarına sayğılı diqqətlisən.
Fəlakətə düşənin köməyinə çatırsan,
Rəftarınla hər kəsin ürəyinə yatırsan.
Belə olan qulunu tanrı yalnız buraxmaz,
Geriyə yol arama, istəsən də tapılmaz.
***
Bu sözlər Xədicənin Ruhunun səsi idi,
İlkin dəstək olsa da ömürlük bəsi idi.
***
İlahi son Peyğəmbər seçmişdi Məhəmmədi,
Doldurmuşdu qəlbinə ümmətə məhəbbəti.
Xədicə də ona bir Allahın lütfü idi,
Yüksək zəka sahib, ömür güzgüsü idi.
VARAKANIN DEDİKLƏRİ
Bu qeyri-adi halı dürüst anlatsın deyə,
Xədicə nəql eylədi Varaka bin Nofələ.
***
Varaka dinlər haqda biliyə sahib idi,
Xədicəyə qohumkən mərhəmdi, rağib idi.
-Kuttus, Kuttus deyərək cavab verdi Varaka,
Namusu Əkbərdi ki, bir vaxt qəlib Musaya.
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***
Yəni böyük mələkdir Məhəmmədlə danışan,
Həzrət Cəbraildir o, bu işlərə qarışan.
Kəbəni təvaf üçün evdən çıxan Peyğəmbər,
Rastaşdı Varakaya yol getdilər bərabər.
Yol boyu anlatdı o başına gələnləri,
Təkrarladı aramla Xədicə deyənləri.
- «Sən ümmətə Peyğəmbər olacaqsan, həməndir,
Sənə görünən Mələk Musaya görünəndir.
Yalançı deyəcəklər, əzab verərək sənə,
Həm həsrət qoyacaqlar doğulduğun vətənə.
Səninlə dava salıb eyləyəcəklər sitəm,
O günlərə yetişsəm sənə yardım edərəm.»
***
Varakadan eşidib bu sözləri Peyğəmbər,
-Yurdumdan qovacaqlar? - soruşdu çox mükəddər
Varaka dedi: - bəli
Bütün Peyğəmbərlərin belə olubdur halı.
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BEŞİNCİ HİSSƏ
İLK MÜSƏLMAN OLANLAR
İlk vəhyi qəbul etdi, başladı qayğıları,
Tanrının təbirincə paklaşdı duyğuları.
İlk əvvəl öz Xanımı ona iman gətirdi,
Azad köləsi Zeydin istəyi gül bitirdi.
Peyğəmbər Məramına ürəkdən qoşuldular,
Sanıldılar tarixdə ilk müsəlman olanlar.
***
HƏZRƏTİ ƏLİNİN İSLAMI QƏBUL ETMƏSİ
Məhəmməd körpəlikdən sadiqdi əmisinə,
Bir vaxt ki, sığınmışdı onun himayəsinə.
İndi Əbu Talibin böyükdü ailəsi,
Əliyə qismət oldu Peyğəmbər himayəsi.
O zaman bu pak töhfə beş yaşında uşaqdı,
İnsanlığa yad olan əməllərdən uzaqdı.
Təmizdi əqidəsi, düşüncəsi, inamı,
Peyğəmbərdən alırdı tərbiyəni ilhamı.
Yaşayırdı onunla bir müqəddəs məkanda,
Xədicə xanım artıq müsəlman idi onda.
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İbadət edirdilər əri ilə bərabər,
Həm də Qurandan ayə tilavət edirdilər.
Uşaq marağı ilə Əli sual edirkən,
Peyğəmbər izah verir ona İslamiyyətdən.
***
Beləcə Peyğəmbərin nurlu yoluyla getdi,
Ömrün gözəl çağında İslamı qəbul etdi.
HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİRİN MÜSƏLMAN OLMASI
Əbu Bəkrin Məkkədə böyük idi şərəfi,
Onunçun Peyğəmbərin o oldu ilk hədəfi.
Həm də bu iki insan ən sadiq dost idilər,
Çox vaxt birlikdə ikən san ki, bir dəst idilər.
Zəngin bir tacir idi, alış veriş yapardı,
Məhəmmədi axtaran dükanında tapardı.
Hər ikisi sadiqdi ülvi səmimiyyətə,
Peyğəmbər dəvət etdi onu İslamiyyətə.
İlk dəvəti o aldı ailədən kənarda,
Tərəddüd yer almadı təsdiqlənən qərarda.
***
Böyük köməklik oldu Peyğəmbərə bu qəbul,
Bu kömək çox kəslərin qəbulun etdi məqbul.

43

Sийяrи Nяbи

Əbu Bəkir çəkməzdi kimsəni yanlış yola,
Çoxları bu təklifi qəbul etdi uğurla.
Əbu Vakkas oğlu Sad, Avvam oğlu Zübeyr,
Sevindi bu qəbuldan həm də tapdılar xeyir.
Avf oğlu Abdurrahman, Həzrət Osman bin Affan,
Qəbul edib haq yolun oldular əhli iman.
AÇIQ DƏVƏT
Qureyşilərdə vardı İslama qarşı nifrət,
Çətin idi onlarla yaratmaq xoş ünsiyyət.
Üç il gizli qaldı din, gizli dəvət bulundu,
Aşkara dəvət üçün bu ayət vəhy olundu.
***
«Yaxın qohumlarını oyat dərin qəflətdən,
Sənə inananları himayə eylə qəlbən,
Asi olanlarınsa rəftarına qarşı get
(Şura surəsi Ayə 214-216)
Sənə əmr olunanı açıq-aşkar bəyan et,
Yaradan səninlədir, bütpərəstləri rəd et
(Hicr surəsi, Ayə 94)
Peyğəmbər əməl edib vəhyin əmrlərinə,
Dəvət etdi onları tanrının haq dininə.
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***
Əbu Ləhəb Kükrəyib getdi öz bildiyinə
***
Hiddət ilə kəsərək Peyğəmbərin sözünü,
Dağıtdı camaatı güclü sandı özünü.
***
Aradan keçdi müddət ki, bəlkə sönə nifrət,
Ağıl görə işini, səngiyə kin küdurət.
***
Qureyşilər toplandı Peyğəmbər sədasına,
Peyğəmər sual etdi onların sırasına.
Söyləsəm ki, ordu var bu dağın arxasında,
Güclu düşmən həmləsi gözlənilir yaxında.
Söyləyin doğrusunu, inanarmısız mənə?
-Dedilər yerbəyerdən: - inanırıq biz sənə!
***
Peyğəmbər davam etdi: - ayıldıram mən sizi,
Cavabınız həll edir bilin taleyinizi.
Allah mənə əmr edib sizləri oyatmağı,
Bu oyanışla həm də xoş günə çıxarmağı.
- Bilin gələcəyiniz sözünüzə bağılıdır,
Hər kəsi xoşbəxt edən onun dərin ağlıdır.
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Allahdan başqa Allah yoxdur bilin cahanda,
Nicatımız ondadır, o böyük laməkanda.
***
Dinləyənlər içində Əbu Ləhəb də vardı,
Ayağa qalxaraq o, Peyğəmbərə qabardı.
Bunun üçünmü bizi toplamısan buraya?
Pozub düşüncəmizi bəsdi qodyun araya.
Çığırdı, bağırdı o, gözü heç nə görmədi,
Bu səbəbdən yığıncaq bir nəticə vermədi.
İLK MÜSƏLMANLARIN DÜŞDÜKLƏRİ
ZÜLM VƏ CƏFALAR
Bütpərəstlər qəzəblə qarşıladı İslamı,
Əzaba düçar etdi kimsəsi olmayanı.
Çox zəngin olanlara heç bir şey demirdilər,
Zəif gördüklərini tapdayıb əzirdilər.
Onları ac saxlayır, döyüb incidirdilər,
İsti quma basdırıb qana qərq edirdilər.
Bilal Həbəşi ki, var Həbşəli bir zəncidir,
Ümeyyə İbni Xələf onu döyür incidir.
İsti quma basdırıb, üstünə daş qoyurdu,
«Allah birdir!» deyərək Bilalsa oxuyurdu.
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Əbu Bəkir alaraq Bilalı azad etdi,
Bilal dözdü dayandı, öz istəyinə yetdi.
***
Yasir İbni Ammarı ölüncə döyərdilər,
İsti qumda uzadıb həm də sürüyərdilər.
***
Süheyib Rumi ki, var o əslən iranlıdır,
Bizansa əsir düşüb, özü istiqanlıdır.
Kölə kimi satılıb bir ərəb tacirinə,
Müsəlman olduğundan dözür düşmən cəbrinə.
***
Qızğın kömür üstünə uzatdılar Habbabı,
Bədəni yara oldu dözdü itmədi tabı.
Sadə dəmirçi idi, möhkəmdi inamında,
Zərrə saxtalıq yoxdu dinində imanında.
Ümeyyənin Köləsi Əbu Fükeyha ki, var,
İşgəncələrə dözdü çıxmadı biehtibar.
***
Ümmü Abis, Zinnirə, Nəhdiyyə və Lübeynə,
İşgəncələrə dözdü, sahib çıxdı dininə.
Əbu Bəkir dördünü satın aldı onların,
Tanrı uğurlu etdi hər dördünün sonların.
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BÜTPƏRƏSTLƏRİN BAŞÇILARI
Bütpərəstlər həzz alır əzdikcə müsəlmanı,
Hətta incidirdilər zəngin həzrət Osmanı.
Peyğəmbərin özünə əl və dil atırdılar,
Hörmətsizliklər edib aranı qatırdılar.
***
Əbu Ləhəb düşmənin ən böyük, ən acısı,
Arvadı Ümmü Cəmil, Əbu Süfyan bacısı.
Əri kimi o da çox əziyyət verdi, güldü,
Bədir zəfərlə bitdi onlar çatladı, öldü.
Ləyaqətsiz ad aldı cahandan itdi səsi,
Onların barəsində gəldi «Təbbət surəsi.»
Uca yaradanın Pak ismi ilə,
Təbbət surəsinin anlamı belə:
“ - Əlləri qurusun Əbu Ləhəbin,
Qurudu da; - bu hal Tanrıya yəqin.
Fayda almayacaq qiyamət günü,
Qoysa da ortaya malü-mülkünü.
Nə qazanc, nə də ki, oğul-uşağı,
Söndürməyəcək o yanan ocağı.
Peyğəmbər düşməni olan arvadı,
O düşən atəşdə həm onunladı.
Boğazında xurma lifindən kəndir,
Odun daşıyar ki, gur yansın təndir.
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***
Əbu Cəhil özü də bir müsəlman düşməni,
İlan olub çalardı hər bir İslam sevəni.
***
Ümmeyyə oğulları rəislik həvəsində,
Meydan sulayırdılar düşmən qiyafəsində.
Valid ibni Muğirə, Əbu Süfyan ilə As,
İslama düşmənlikdə salırdılar basbas.
***
Peyğəmbərin ilk oğlu vəfat etdiyi zaman,
Tikanlı sözüylə As, intiqam aldı ondan.
Kəsildi Məhəmmədin soyu: söylədi müşrik,
Övlad dərdli ataya bir dərd verdi üstəlik.
***
Həsəddən boğulurdu Qureyiş ağsaqqalları,
Bəlliydi Peyğəmbərə onların bu halları.
Peyğəmbər sevildikcə onlar alovlanırdı,
Bir tanrı bəxşişinə od ocaqsız yanırdı.
Onlara bəlli idi Peyğəmbərin uğuru,
Pərişandı onların bu uğurdan qüruru.
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ALTINCI HİSSƏ
İSLAMA DƏVƏTİN GENİŞLƏNMƏSİ
FƏZİLƏT YARIŞINA DƏVƏT
Məhəmmədin əxlaqı gözəl bir nümunədir,
Qurani-Kərim bunu əzm ilə bəyan edir.
Onun səciyyəsinin yüksəkliyi möcüzə,
Təkrar-təkrar nəqş olub hər surəyə, hər cüzə.
Qureyiş o gəlirkən günahlara batmışdı,
Cirkin əməllər artıb son həddinə çatmışdı.
Əxlaqsızlıq əhlində ölkə oyuncaq idi,
İçki, qumar və zina sanki bir əxlaq idi.
Yersiz qan davaları ayaq alıb gedirdi,
Namunasib əməllər ölkəni məhv edirdi.
Kəbənin ətrafında hətta hərəmdə belə,
İçki, qumar aləmi yaşanırdı zövq ilə.
***
Qureyşin ağsaqqalı üz qızardan iş tutur,
Haşimi Əbu Ləhəb Kəbə əşyasın satır.
Qızıl maral heykəli ona qənimət olur,
Bu əməli bəllənir adına lənət olur.
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***
Peyğəmbər bu hallara qarşı bayraq qaldırdı,
Ona gələn ayələr Qureyşi odlandırdı.
Bu davranış pislənir, şiddətlə qınanırdı,
Onlarsa xoş dəvəti düşmənçilik sanırdı.
QUREYŞIN ƏBUTALIBƏ ŞİKAYƏTİ
Qureyiş başçıları cəmləşdi bir araya,
Ağıldan dayazları çağırdılar haraya.
Şikayət eylədilər tapıb Əbu Talibi,
Dedilər: unutma ki, sənsən onun sahibi.
Bil ki, qardaşın oğlu tamam aşıb həddini,
Parçalayıb məhv edir bizlərə məxsus dini.
Deyir qəflətdə olub sizin babalarınız,
Saxtadır bütləriniz, puçdur etiqadınız.
Qardaşın oğlunu sən bu işlərdən çəkindir,
Ya çıxar himayəndən, bu sənin öz işindir.
***
Əbu Talıb onları bir qədər yasaladı,
Aradan müddət keçmiş yeni qovğa başladı.
***
Dedilər ki, biz artıq bu təhqirə dözmürük,
Səni ayaqlamağı həm münasib görürük.
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***
Əbu Talib bu zaman çətin bir hala düşdü,
Çağırıb Məhəmmədi onun ilə bölüşdü.
Xalqın istəyir deyə əl çək bu işdən: - dedi,
Məhəmməd bu söhbətdən lazımınca incidi.
Mən Allah təliminin təbliğçisiyəm: - dedi,
Bir əlimə günəşi birinə ay versələr,
Dönmərəm məsləkimdən min bir əzab versələr.
***
Bunları söyləyirkən nurlu gözü dolmuşdu,
Əbu Talıb bu hala çox pərişan olmuşdu.
Çünki onu sevirdi övladlarından artıq,
Onuncün Məhəmmədə etdi himayədarlıq.
- Sən işinə bax dedi, oğlum, nə qədər sağam,
Bütün imkanlarımla səninlə olacağam.
***
Belə təminat verib arxayın eyləmişdi,
Arxasınca məhşur bir qəsidə söyləmişdi.
İLAHI VƏZIFƏYƏ DAVAM
Peyğəmbər davam etdi ilahi vəzifəyə,
Müsəlmanlıq dünyanı əhatə etsin deyə.
Peyğəmbərlik dövrünün altıncı ili idi,
Bu təlim müşriklərin acı niskili idi.
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Bir gün Səfa döşündə Peyğəmbər əyləşirdi,
Əbu Cəhil bu dəmdə həmin yerdən keçirdi.
Heç bir səbəb olmadan küfr etdi, Peyğəmbərə,
Aşdı abır həyanı rəftarında göz görə.
Dözdü o ali məqam, təmkinin itirmədi,
Lənətlədi şeytanı, ona cavab vermədi.
Bunu bir qadın gördü, sarsıldı gördüyündən,
Dedi: - intiqam üçün gərək səy eyləyim mən.
Peyğəmbərin əmisi Həmzə ovdan gəlirkən,
Hələ çıxarmamışdı ox-yayını çiynindən.
Ovçu qiyafəsində bir baş Hərəmə getdi,
Köhnə adəti üzrə Kəbəni təvaf etdi.
Həmzə hələ müsəlman olmamışdı o zaman,
Qadın xəbərdar etdi onu o gün olandan.
Möhkəm qəzəblənərək Həmzə eşitdiyinə,
Birbaş yollandı ordan Qureyşin məclisinə.
Əbu Cəhlə xitabən:
Mənim qardaşım oğlun təhqir edən sənmisən?
Deyərək yayla onun döyürdü təpəsindən.
Hücum etmək istədi ordakılar Həmzəyə,
Əbu Cəhil bic idi tez əl atdı hiyləyə.
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- Toxunmayın, dedi - çün onun buna haqqı var,
Dünən qardaşı oğlun incitmişəm o ki, var.
İlişməyin ona ki, gedib müsəlman olar,
Onda müsəlmanların qüvvəsi xeyli artar.
***
Çünki Həmzə dəyərli, igid bir adam idi,
Qorxmazdı ölümündən, hər şey ona ram idi.
Bu hadisədən sonra, Həmzə müsəlman oldu,
Peyğəmbər bu xüsusda xeyli şadiman oldu.
HƏZRƏT ÖMƏRİN MÜSƏLMAN OLMASI
Həmzə müsəlman olub: - bildikdə Qureyşilər,
Gəldilər təlatümə, sardı onları kədər.
Toplaşıb «Darun-Nedvə» qərar qəbul etdilər,
Məhəmməd məhv edilsin, deyib risqə getdilər.
Bəs bu işi kim görər? - Xəttabın oğlu Ömər.
***
Ömər xeyli cəsurdu, həm də dəli qanlıdı,
Bu işi o bacarar, əsas məsələ budu.
***
Əbu Cəhlin təklifi yerinə yetrilməli,
Peyğəmbərin vücudu aradan götrülməli.
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***
Haydı, Xəttab oğlu get, bu işi başa yetir,
Bununla İlsam dinin başa çatmamış bitir.
***
Otuz üç yaşı vardı o vədələr Ömərin,
Dəliqanlı bilmirdi rəftarının zərərin.
Ailəsi duymuşdu xoş müjdələri aşkar,
Yeznəsi, həm bacısı müsəlman olmuşdular.
Bu işlərdən Ömərin əsla yoxdu xəbəri,
Onu nizamlayırdı İslamın düşmənləri.
Qurşayaraq qılıncı Kəbəni təvaf etdi,
Peyğəmbərə qəsd üçün birbaş Səfaya getdi.
«Darul-Ekram»da idi müsəlmanlar kim ki, var,
Qətl orda olmalıydı, bu tapşırıq aşkar.
Yolda Abdullah oğlu Nuaymı gördü Ömər,
Nuaym hal-əhval tutdu, xeyli söhbətləşdilər.
Ömər bəyan eylədi gedişinin məqsədin,
Nuaym dedi: - bu iş sən düşündüyündən çətin.
Ətrafı Peyğəmbəri qoruyur canı qədər,
Sonra səni dünyada sağ buraxarlar məgər?
Ömər xeyli pərt oldu və möhkəm qəzəbləndi,
- Sən də onlardanmısan?-sərt rəftarla dilləndi.
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***
Nuaym söylədi ki, ya Ömər məndən əl çək,
Əvvəlcə ailənə, qohumlarına baş çək.
Əminoğlu Səidlə bacın müsəlman olub,
Bu xüsusda onların ruhu şadiman olub.
***
İnanmaq istəmədi bu deyilənə Ömər,
Qarışdı fikirləri baş qaldırdı şübhələr.
Yollandı ordan bir baş bacısının evinə,
Soruşdu Fatimadan ki, bu oxuduğun nə?
***
Yeznəsi dillənirkən hiddətlə yerə sərdi,
Vəziyyəti görüncə bacı araya girdi.
Ömər onu da vurdu Fatima ləngərlədi,
Özünü toplayaraq Ömərə belə dedi:
***
Allahdan qorx, qadına əl qaldırarmı kişi,
Yaxşı-yaxşı fikirləş, düşün gördüyün işi.
Biz müsəlman olmuşuq, nə istəsən buyur et,
Yolumuzdan dönmərik sən də öz yolunla get.
***
Mənzərə təsirlidi, Ömər peşman oldu,
Pərişanlıq hissləri onun qəlbinə doldu.
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***
Hələ oxuduğunuz nəydi, bir mənə verin,
Buyur oxu, bax budur, bu əlimdə gördüyün.
***
Bacısı oxuduğu ayəni ona verdi,
Oxudu sustaldı o, başqa aləmə girdi.
***
«Göylərdə və yerlərdə hər nə varsa onundur,
Əziz və hakim odur, o nə istəsə olur.
Yer üzündə, səmada hakimiyyət onundur,
Dirildib yaşadan da, həm öldürən də odur,
Qadiri sübhandir o, Allah, o var ki, bir nur!
(HADID SURƏSİ AYƏ 1-2)
Ömər bu ayələri dinlədi, fikrə daldı,
Bu hikməti yaradan nə uca bir cəlaldı.
Bütpərəst Ömər yoxdu, artıq mömin Ömər var,
Kəlam ruha işlədi, alt-üst oldu duyğular.
***
Göylərin və yerlərin sahibiysə siz deyən,
Tərəddüdsüz bilin ki, müsləman oluram mən.
***
Bizim inandığımız bütlər isə, nə yazıq,
Heç nəyə qadir deyil, bir həqiqətdir artıq.
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Bu “yazıq” kəlməsi də çox mətləbə tuş idi,
Bütlər olan aləmə atılan bir daş idi.
Ömərin qəlbi artıq açıq idi İslama,
Xəyalı durulduqca o gəlirdi ilhama.
Həzrət Peyğəmbər bir vaxt belə dua etmişdi:
“Ya Rəb şükürlər sənə, bu haq din ki, sənindir,
Onu iki Ömərdən biriylə qüvvətləndir.”
***
İki Ömərdən biri Xəttab oğlu Ömərdi,
İkincisi Əbu Cəhl (Amr ibni Hişam) idi.
Duanın kəraməti işlədikcə qanına,
Dedi: - aparın məni Peyğəmbərin yanına.
***
O zaman müsəlmanlar Safanın ətəyində,
İbadət edirdilər müsəlman Əkrəmgildə.
Öməri apardılar söylənilən ünavana,
Gözətçilər həyətdə dayanmışdı yan – yana.
Silahlı görcək onu əhval xeyli dəyişdi,
Evdəkilər bilincə hər kəs təlaşa düşdü.
Yalnız Həmzə zərrəcə əhvalını pozmadı,
Onun bu gəlişini başqa yönə yozmadı.
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Dedi:
Qorxacaq nə var? - deyin buyursun gəlsin.
***
Yaxşılıqla gəlibsə xoş gəlib, səfa gəlib,
Başqa məqsədi varsa, canına cəfa gəlib.
Ömər içəri gircək sağdan soldan tutdular,
Gətirdilər hüzura, təlaşı unutdular.
«Onu sərbəst buraxın» söyləyincə Peyğəmbər,
Bu şahanə rəftara hamı qaldı mükəddər.
Çünki, Ömərin halı artıq məlumdu ona,
Yox idi bir ehtiyac kimsə girsin qoluna.
Peyğəmbərin önündə Ömər yerə diz çökdü,
Kobudluq artıq onun çiynində ağır yükdü.
Rəsuli Əkrəm onun çiyninə qoydu əlin,
İmana gəl söylədi, paklıq yoludur bu din.
***
Ömər şəhadət edib İlsamı qəbul etdi,
Toplaşanlar sevinclə Öməri təbrik etdi.
«Allahu Əkbər» səsi dalğalandı ətrafa,
Bu səsin sədasını təkrar əks etdi Safa.
***
- Cəmi neçə nəfərik? - deyə soruşdu Ömər,
- Səninlə qırx nəfərik! - deyə cavab verdilər.
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- Elə isə durmayın Kəbəyə gedək, - dedi,
Çəkinmədən kimsədən ibadət edək, dedi.
KƏBƏDƏ AÇIQ İBADƏT
Ömər və Həmzənin müşayətilə,
Yaxın qohumların səxavətilə,
Peyğəmbər Kəbəyə yollandı birbaş,
«Darun Nedve»də düşdü bütpərəstlər xeyli çaş.
***
Ömər hamsını yığıb gətirir,
Deməli işləri tamam bitirir.
Əbu Cəhl cinfikirli adamdı,
İşin həqiqəti qəlbinə damdı.
Dedi;
Bu gəlişdən gözüm su içmir,
Ömər də müsəlman oldu? - bu nədir?
Böyük bir çaşqınlıq düşdü araya
Artıq gecdi, kim yetəcək haraya?
***
Hərəmi-Şərifdə səf-səf durdular,
Musəlmanlar açıq namaz qıldılar.
***
Beləcə İslamiyyət böyük qüvvə qazandı,
Peyğəmbər dini ilə açıq –aşkar tanındı.

60

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

Həmzədən üç gün sonra Ömər müsəlman oldu,
Bu işə bütpərstlər tamam pərişan oldu.
***
Müsəlmanlara qarşı sərt davranış başladı,
Təhlükəsiz yer haqda düşüncələr işlədi.
Həbəşistana getmək izni verdi Peyğəmbər,
Təki qansız qadasız yoluna düşsün işlər.
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YEDDİNCİ HİSSƏ
HƏBƏŞİSTANA HİCRƏT
HƏBƏŞİSTANA HİCRƏT EDƏNLƏR
Mürəkkəb şəraitdə hey artırdı təhlükə,
Təhlükəsizlik üçün lazımdı kənar ölkə.
Həbəşistan seçildi – razılaşdı Peyğəmbər,
Qırmızı dəniz ilə baş tutmalıydı səfər.
On bir kişi, dörd qadın birgə çıxdılar yola,
Həzrət Osman, Ruqiyyə, Zubeyir vardı orda.
On beş nəfərlik qrup Həbəşitsana getdi,
Həbəşlər qonaqları mehriban qəbul etdi.
Yaxşı qarşılananlar sakin həyatı qurdu,
Bu ölkə gələnlərin oldu ikinci yurdu.
Bir il sonra ikinci qrup oraya gəldi,
Həbəş mehribanlığı xeyli haraya gəldi.
Bu dəstənin başında Cəfəri Təyyar idi,
Səksən nəfərlik qrup xeyli bəxtiyar idi.
Uzaqdı təhlükədən bir bu qədər müsəlman,
Artıq müsəlmanlığı qəbul edirdi cahan.
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NƏCAŞİNİN MÜSƏLMANLARA
XOŞ MÜNASİBƏTİ
Bütpərəstlər dözmürdü bu Həbəş rəftarına,
Müsəlmanlar dərd idi onların canlarına.
Geriyə qaytarmaqçın oraya gedənləri,
Qoymuşdular ortaya əlindən gələnləri.
Elçilər göndərildi xeyli hədiyyə ilə,
Təki qaçıb gedənlər geriyə gəlsin ələ.
Elçilər yarındılar krala, keşişlərə,
Saray adamlarını tutub hədiyyələrə.
Bildirdilər krala əsl niyyətlərini,
Müsəlmanları geri vermək minnətlərini.
Nəcaşi, onlar ilə görüşüm gərək: - dedi,
Maraqlıdır onların məramın bilmək: - dedi.
Müsəlmanlar adından Cəfər Təyyar danışdı,
(Əbu Talibin oğlu) bu ad bizə tanışdı.
«Ey hökmdar! Biz cahil tayfa idik bir zaman,
Bütlərə inanırdıq bəhrələnib haramdan.
Leş yeyib dolanırdıq, əxlaqsız davranırdıq,
Güclülər zəifləri incidir – şadlanırdıq.
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Qohumluq haqlarını pozurduq göz görəsi,
Bu hal içində ikən yetişdi haqqın səsi.
Allah öz içimizdən bir Peyğəmbər göndərdi,
Soyu yüksək, zatı pak saf ürəkli rəhbərdi.
O bizi yaradana ibadətə çağırır,
Bütlərdən uzaşmağı fikrimizdə yoğurur.
Bizə doğru söyləmək, mehribanlıq öyrədir,
Haramdan çəkinməyi, düzlüyü təlqin edir.
Əxlaqsızlıqdan uzaq olmağı təlim edir,
Əyər belə olarsa, xoş günə zamin edir.
Oruc, namaz, ibadət, itaətə çağırır,
Çaşqın düşüncəmizdə xoş duyğular doğurur.
O halal bildiyini biz də halal bilirik,
Haram söylədiyini qəbul edib yemirik.
Bunun üçün bizlərə çox işgəncə verdilər,
Dinimizdən dönməyi hökm ilə bildirdilər.
Biz də onlardan qaçıb Sizə pənah gətirdik,
Sizi başqalarından həlim ürəkli bildik.
***
Nəcaşi Peyğəmbərə gələnlərdən soruşdu,
Cəfər Məryəm surəsin sevə-sevə qonuşdu.
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Ayəti kərimələr Nəcaşiyə xoş gəldi,
Onunçun mərhəməti gələnlərə tuş gəldi.
***
Elçiləri rədd edib yerə bir cızıq çəkdi,
Dedi: - bax bu qədərdi dinlərimizin fərqi.
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SƏKKİZİNCİ HİSSƏ
BÜTPƏRƏSTLƏRİN BOYKOT ELANI
MÜSƏLMANLARIN MÜHASİRƏYƏ ALINMASI
Qureysin hücumuna, əngəllərə baxmadan,
İslam qüvvətlənirdi hövsələdən çıxmadan.
Həzrət Ömər və Osman müsəlman olmuşdular,
Quryesilər kədərdən pərişan olmuşdular.
***
Haşim oğullarına baykot elan etdilər,
Qəzəbin hiddətindən əyri yola getdilər.
Bu məzmunda tələsik bir anlaşma yazıldı,
İmzalanıb Kəbənin divarından asıldı.
Qərarda deyilirdi: - münasibət kəsilsin,
Haşim oğullarına küdurət bəslənilsin.
Qız alıb verilməsin, alış - veriş dayansın,
Bir kimsə Qureyşidən, onlarla danışmasın.
Bu anlaşmanı Mansur bin İkrimə yazmışdı,
Öz əliylə Kəbənin divarından asmışdı.
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SIXINTILI GÜNLƏR
Qureyşilər qərarla göstərdi iç üzünü,
Haşimi çökməliydi desək sözün düzünü.
Bu kəslər üç il belə baykot altda yaşadı,
Müqəddəs haq yolunun ağır yükün daşıdı.
Olduqca sıxıntılı çətin günlər keçirdi,
Gün olurdu ki, onlar nə yeyir, nə içirdi.
Bəzən ağac yarpağı yeməyə məcbur olur,
Ürək yaxan bu haldan bütpərəst məmnun olur.
***
Zaman keçdi baykotdan bir nəticə olmadı,
Müsəlmanlar üzüldü, amma vecə almadı.
Bütpərəstlər içində düşünənlər də vardı,
Yersiz hərəktləri insanlıqdan kənardı.
***
Bir dəfə Xədicənin qardaşı oğlu Hakim,
Buğda göndərdi gizli, xəbər tutmasın heç kim.
Yolda kölə rastlaşdı alcaq Əbu Cəhl ilə,
O buğdanı alırkən qonşusu gəldi dilə:
- Nə edirsən özün bil, bu tutduğun düz deyil.
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***
Əbu Ləhəb də xeyli ciddi idi, bu işdə,
Peyğəmbər əleyhinə dinirdi, hər görüşdə.
«Karvanlar ki, yeyəcək gətirirdi Məkkəyə,
Sövq edirdi onları, qərq olaraq hikkəyə.
- Haşim oğullarıyla alış - veriş etməyin,
Çəksinlər cəzasını “Əyri yola” getməyin.
Satsaz da baha satın, qoy ala bilməsinlər,
Əldən dildən düşsünlər, əzabdan inləsinlər.
***
- «Məhəmməd cadugardı» deyirdilər hər yerdə,
Hörmətdən salırdılar özgə qəbilələrdə.
Devs qəbiləsinin Tufeyl adlı şairi,
Deyir, Məkkədə ikən mənə söylədi biri.
***
- «O, söz cadugarıdır, inanmaq olmaz ona»,
Çalışdım agah olum sözün doğruluğuna.
O, Quran oxuyurkən dinlədim - heyran oldum,
Kamalına vuruldum, mən də müsəlman oldum.
Qəbiləyə dönəndə məni məmnun gördülər,
Kimlə həm söhbət oldum müsəlmana döndülər.
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BAYKOT ANLAŞMASININ ARADAN
QALDIRILMASI
«Şibi Əbu Talib» vadisində üç il qaldılar,
Haşimilər saraldılar soldular.
Mühasirə davam etdi: - bitmədi,
Baykot anlaşması sona yetmədi.
Müqəddəs Eşhuru - Hurum yetişdi,
Münasibətlər azacıq dəyişdi.
Bu aylarda işlər azca duruldu,
İşlərin başında Hişam dururdu.
Zuheyr - Abdul Müttəlibin qız nəvəsi,
Hişamla can birdi – ayrı nəfəsi.
Hişam Züheyrə söylədi ki, sən,
İstədiyin kimi yeyib içirsən.
Heç düşünürsənmi nə çəkir dayın?
Bumudur qohumluq haqq ilə sayın?
Nə çəkdiyin bilirsənmi onların?
Vadidəki məzlum müsəlmanların.
Əmin edirəm ki, tapardı çara,
Əbu Cəhlə vurulsaydı bu yara.
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Müsəlmanlar sənin dayılarınkən,
Onlara bir yardım etmirsən nədən?
Zuheyr söylədi: - tək nə edim mən?
Hişam dilləndi: - mən də səninləyəm.
Başqa üç kişini bu cür Züheyir,
Hazırladı ki, işə versin xeyir.
Sözbir olub onlar Kəbəyə getdi,
Züheyr xalqa bu xitabı etdi:
- Məkkəlilər baxın bu doğrumudur?
Hər kəs istəyincə rahatlıq bulur.
Ancaq Haşim oğulları vadidə,
Hər şeydən məhrumdur bilin adicə.
Onların qırılması, rəvamıdır?
Baykot anlaşması dayanmalıdır!
***
Buna qarşı istəsə də çıxmağı,
Əbu Cəhlin cəsarəti çatmadı.
Anlaşma alovu büsbütün söndü,
Müsəlmanlar vadidən evə döndü.
***
Zuheyr ilə Hişam zülmü yıxdılar,
Müsəlmanlar xalq içinə çıxdılar.
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İKİ BÖYÜK KƏDƏR
HƏZRƏTİ XƏDİCƏNİN VƏ ƏBU TALIBIN VƏFATI
Müsəlmanlar belə azad oldular,
Bir az rahat-rahat nəfəs aldılar.
Baykotdan bir neçə ay keçmişdi ki,
Verdi Peyğəmbərə cüt ağır itki.
Əvvəlcə hamisi - əmisi öldü,
Sonra Xədicə torpağa gömüldü.
Ağırdı itkisi bu iki şəxsin,
Ürək lazım idi bu dərdi çəksin.
Əbu Talib ona təsəlli idi,
Xədicəsə təmkin heykəli idi.
Peyğəmbərin böyük idi itkisi,
Onunçün bu il adlandı «Hüzn ili».
Əbu Talib böyük əmisi idi,
Xədicə sevgili - hamisi idi.
Peyğəmbərin sıxıntılı anında,
Xoş rəftarla o olurdu yanında.
Bu ilk xanımını candan sevərdi,
Onunla olurkən yox idi dərdi.
***
Növbəti xanımı Ayişə ki, var,
Belə söyləyərdi açıq-aşkar.
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***
Xədicəni heç vaxt görməsəm də mən,
Onu qısqanırdım bilmirəm nədən?
Hətta bir gün ondan bəhs eləyirkən,
Rəsuli Əkrəmdən incidim də mən.
***
O sa söylədi ki: - öz yerində dur,
O sevgini qəlbimə Haqq qoyubdur.
***
Ölən bir qadını xatırlamağın,
Nə verər, söylə bir nədir marağın?
Mənə, sən dediyin kimi də deyil,
Heç kəs inanmamış o, inandı, bil.
İstəyim onunla həqiqət oldu,
Qəlbi başdan başa mərhəmət oldu.
İlk ayə nazil olurkən Qurandan,
Tərəddüd etmədən oldu müsəlman.
Qayğılarım ilə əlləşirkən tək,
Nəvazişi ilə o oldu kömək.
***
İtki Peryğəmbərin başını qatdı,
Qureyşin əzabı daha da artdı.
Küçədən keçirkən bir gün Peyğəmbər,
Üstünə toz-torpaq atdı bir nəfər.
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Peyğəmər o halda evinə döndü,
Fatima görürkən qəlbi söküldü.
Üstünü - başını tez təmizlədi,
Ağlaya-ağlaya həm əzizlədi.
***
Kim dözər övladın ağlamasına,
Hıçqırıb, qəlbini dağlamasına.
Onda ki, ağlayan övlad qız ola,
Həm də incə, kövrək, qayğısız ola.
Az zaman öncə də köçə anası,
Necə dözər bu səhnəyə atası?
Atalıq hissləri cuşə gəlincə,
Ovutdu qızını o incə - incə.
Söylədi: - ağlama gözümün nuru,
Ağlasan sarsılar ata qüruru.
Hər belə sınağın bir səbəbi var,
Əmin ol atanı Allah qoruyar.
***
Həm də xatırladı Əbu Talibi,
Çünki Əbu Talib ölənə qədər,
Toxuna bilməzdi ona bir nəfər.
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DOQQUZUNCU HİSSƏ
TAİF SƏFƏR
İslamda ən ağrılı hadisədir bu səfər,
Əbu Talibdən sonra təzyiqdədir Peyğəmbər.
Qureyşi açıq aşkar ona hücumlar edir,
Digər tayfalara da artıq dəvət gərəkdir.
Sadiq köləsi Zeydə qoşulub Tayfa getdi,
Nüfuzlu rəislərin ünvanın əldə etdi,
Tanışlıq yaradaraq fikrini bəyan etdi.
***
Taifdə etibarlı ailələr var idi,
Bunlar müsəlman olsa nəticə aşkar idi,
Bu ümidlə Peyğəmbər Taifə etmişdi səfər,
Heyif qəbul etmədi fikrini Taiflilər.
Təəssüflər olsun ki, iş bununla bitmədi,
Gələn allah qonağı istəyinə yetmədi.
İnsanlıq qaydaları pozuldu birər - birər,
Bu bilgisiz cahillər təxribat törətdilər.
Duymayıb Peyğəmbəri əyri yola getdilər,
Təhqiramiz rəftarla ona hücum etdilər.
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Hiyləyə əl ataraq, gediş yolun pusdular,
Yan-yana düzülərək onu daşa basdılar.
Atılan daşdan biri parçaladı ayağın,
Taqətsiz uzandı o üzərinə torpağın.
Zor ilə qaldırdılar yerdən onu ayağa,
Davam etdilər təkrar onu daşa basmağa.
Bir ara fürsət tapıb, bir kolluğa sığındı,
Bu Utbe, Şeybə adlı qardaşların bağıdı.
Ayaqyalın cahillər Peyğəmbərə lağ edir,
Gülüb əylənirdilər, nəinki imdad edir.
Köləsi Zeyd vücudun ona sipər edirdi,
Atılan daşlar ona güclü zərər edirdi.
Həzrət Peyğəmbər bağda zülmə nicat axtardı,
Sonra göyə əl acıb Haqqa belə yalvardı:
«İlahi bəlli sənə bizim aciz halımız,
Bu çarəsiz məqamda sənsən istiqbalımız.
Bir sənə ərz edirəm, xahiş ancaq sənədir,
Özünə ayan olsun, halımız çox fənadır.
Gic və şərəfsiz düşmən tələf edirkən məni,
Əvvəlkindən də güclü dərk eləyirəm səni.
Qəzəbindən qorxurkən düşdüyüm bu möhnətlər,
Mərhəmətin yanında görünür, zərrə qədər.
Çünki sənin rəhm etmək sərhədlərin genişdir,
Qəzəbindən uzaq tut, pənahına yetişdir.

75

Sийяrи Nяbи

Mübarək cəlalının nuruna sığınıram,
Həm qüvvət həm də qüdrət əlindədir sanıram.»
***
Rəbiyyə oğulları bir kənardan baxırdı,
Ürəklərdə azacıq mərhəmət baş qaldırdı.
Xristian bir kölə vardı Abbas adında,
Görüm onu yanmasın cəhənnəmin odunda.
Göndərib Peyğəmbərə onunla bir az üzüm,
Dedilər qoy toplasın aclığa azca dözüm.
«Bismillah» söyləyərək o yeməyə başladı,
Bu bir kəlmə Abbasın şüuruna işlədi.
Bu söz ki, bu ölkədə kimsəyə xoş gəlməzdi,
Çünki bir kimsə onun dəyərini bilməzdi.
Peyğəmbər sual etdi Abbasdan: - haralısan?
Ninovalıyam dedi, cavabında astadan.
- O yer zəka sahibi Yunusun diyarıdır.
- Yunus Peyğəmbər haqda məlumatın varmıdır?
Deyə soruşdu Abbas baxaraq fağır-fağır,
- O mənim qardaşımdır, üstümüzdə bir ad var.
Peyğəmbər o da, mən də, bu kəslər qardaşdılar,
Peyğəmbərin əlini öpdü bu zaman Abbas,
Ona qarşı oyandı qəlbində inam – ilxas.
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MƏKKƏYƏ QAYITMASI
Taifdən qayıdaraq Məkkəyə yetişəndə,
Mutimdən rica etdi: - olsun himayəsində.
Bütpərəst Mutim onu himayəyə götürdü,
Gətirərək Kəbəyə birgə Hərəmə girdi.
Onu namaz qılarkən Əbu Cəhl gördü həmən,
- Mutim! himayəndəmi? - yainki təsadüfdən.
- Mutim himayəsində, olduğunu söylədi,
Əbu Cəhl susaraq sakitləşdi, dinmədi.
Mutimin bu hörməti unudulmaz heç zaman,
Çıxarmı bu yaxşılıq müsəlmanın yadından?
***
Mutim Bədir hərbində bütpərəstlərlə idi,
Orada döyüşürdü, həm də orada öldü.
Peyğəmbərin şairi onun adını andı,
Yaxşılığı fonunda ona mərsiyə yazdı.
Müsəlman əxlaqının nümayişi idi bu,
Bütpərəst idi, heyhat əsl kişi idi bu!
Yaxşılıq-çox ya da az, heç zaman unudulmaz,
Müsəlmanlar bu şəxsi xatirindən çıxarmaz.
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Peyğəmbər özü şəxsən Mutimi unutmadı,
Zəfər qazandığı vaxt adını xatırladı.
Bədir əsirlərindən söhbət getdiyi zaman,
Mutim oğlu Cubeyir əfvə gəlmişdi ondan.
Mədinədə Peyğəmbər qəbul etdi dinlədi,
- Atan Mutim sağ olub, bura gəlsəydi dedi:
Ona bağışlayardım bu iylənmiş tipləri.

QƏBİLƏLƏRİ İSLAMA DƏVƏT
Taifdən Məkkəyə döndükdən sonra,
Peyğəmbər görüşür kim gəlir ora.
Göstərib ehtiram, sevgi, layaqət,
Onları İslama edirdi dəvət.
Ukaz, Meçenne, Zülməcaza gedir,
Quran oxuyur, Haqqa dəvət edir.
O, Kində, Kəlbə, Hənifəyə gedir,
Təlim eləyirdi onları bir – bir.
Hər biri mətləbi tez anladılar,
Amma çağırışa qoşulmadılar.
Çünki gətirirdi hərə bir səbəb,
Əgər qoşulsalar pozulur tələb.
Məsələn Taif - gözəlliklərdən biri,
Məkkəlilərin istirahət yeri.
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Müsəlman olsalar bir kimsə gəlməz,
Pozular qazanclar işlər düzəlməz.
Bir də, Lat bütü də orada idi,
O varkən qazanclar ziyada idi.
Müsəlman olunca, gedəcəkdi büt,
Ona tapınanlar qalacaqdı lüt.
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ONUNCU HİSSƏ
MERAC
HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN MERACI
Məkkədə ikən Həzrət Peyğəmbər,
Məscidi Aksiya eylədi səfər.
Ordan da bir gecə Meraca getdi,
Getdi də çox yüksək məqama yetdi.
«Qulunu gecəylə Haramdan alan,
Müqəddəs Məscidi Aksaya salan.
Böyük İlahinin şanı ucadır,
Hər şeyi eşidən, görən də odur.»
(İsra Surəsi 1)
Merac baş vermişdi Hicrətdən əvvəl,
Cəbrail bu işə uzatmışdı əl.
Məscidi Aksaya əvvəl getmişdir,
Göylərdə ruh aləmin seyr etmişdir.
Meraca gedirkən birinci göydə,
Görmüşdür Adəmi, ikinci göydə,
Həzrət Yəhya, İsa, üçüncü göydə,
Həzrət Yusif idi, dördüncü göydə,
Həzrət İdris idi, beşinci göydə,
Həzrəti Harun ilə rastlaşdılar.
Bunlarsa onunla salamlaşdılar,
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- Söylədilər salam, saleh Peyğəmbər,
Saleh qardaş deyə onu sevdilər.
Elə ki, altıncı göyə o çıxdı,
Həzrəti Musanın hüsnunə baxdı.
Yeddinci göydəydi Həzrət İbrahim,
İlahi hökmünə şübhə edər kim?
***
Ordan sidretül - Müntəhaya çatdı,
Burası ilahi nur dolu qatdı.
Burada açıldı sirlər pərdəsi,
Bu da yaradanın bir möcüzəsi.
Burda Peyğəmbərə üç şey verildi:
1- Bəqərə surəsinin son hissəsi,
2- Cənnətə gedəcəklərin müjdəsi,
3- Beş vaxt namaz ki, Merac hədiyyəsi.
Merac insan ağlının qavramadığı gediş,
İlahi hadisədir, möcüzəli yüksəliş.
Bunu ifadə etmək qələm üçün mümkünsüz,
Çətindir dərk eyləmək düşünsən gecə-gündüz.
Burada silinmişdir zaman - məkan məhfumu,
İlahi lütfüdür ki, Peyğəmbər gördü onu.
***
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Məkkəli bütpərəstlər Meracı qanmadılar,
Peyğəmbər izah etdi, onlar inanmadılar.
Karvanlar iki aya gedib - gəldiyi yolu,
Məhəmməd bir gecəyə qət edib: - mümkünmü bu?
***
Allahın qüdrətinin hüdudsuzluğu yəqin,
İdrakın məhdud isə, buna inanmaq çətin.
***
Möminlər qəbul etdi Meracı tərəddüdsüz,
Məhəmməd söyləyirsə, demək bu söz düzdü-düz!
Həzrət Əbu Bəkirə Merac haqda deyirkən,
Dedi: - Bundan da mühüm işin təsdiq edirəm.
Axşam-sabah göylərdən Vəhy gəldiyini deyir,
Mən ona inanıram, çün inamdadır xeyir.
***
- Və qalxıb məscidi şərifə getdi,
Peyğəmbər deyəni o təsdiq etdi.
Bundan sonra o mötəbər görüldü,
Təsdiq edən - “Sıddıq” adı verildi.
***
Bəzi İslamşünaslar Merac ruhəndir deyir,
Əhli sünnət həm bədən, həm də ruhəndir deyir.
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***
İkincinin inkara heç bir əsası yoxdur,
Elm ilə təsdiqlənən sübut, dəlillər çoxdur.
Keçmişdə xəyal olan bu gün gerçəkdir artıq,
Hikmətiylə hər şeyi mümkün edir o varlıq.
«İsra» surəsində də Meracdan bəhs olunur,
Bu surənin mənası beləcə şərh olunur:
***
«Ən mütləq doğrulara hidayət edir Quran,
Ən yaxşı işlər görən mükafat alar bundan.
Axirəti puç sayan dəhşətli əzab alar,
Elə insanlar da var, şərlə xeyir axtarar.
İnsan daim tələsir, heç özü də bilmədən,
Biz gecə və gündüzü ayırdıq bir-birindən.
Gecə işıqsız ikən, sükunət üçündür o,
İşıqlı gündüzlərsə - rəqabət üçündür o.
Rəbbin fəzilətindən verdiklərin duyasız,
İllərin hesabını hesablayıb sayasız.
Biz hər şeyi ətraflı düşündük və elədik,
Hər kəsin əməlini öz boynuna doladıq.
Qiyamət günü onun kitabını açarıq,
Özü oxusun deyə qarşısına qoyarıq.
Öz kitabını oxu, ver özünə hesabat,
Nəfsin sənə kafidir, hesab düz çıxa heyhat.
Doğru yola gedənlər nəfsə hidayət edər,
Kim sarparsa yolundan özünə nifrət edər.
Başqasının günahın kimsə alıb götürməz,
Savaba çalışanlar xidmətini itirməz.
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Əvvəl xəbərdar edib, sonra hesab çəkirik,
Əvvəl rifah veririk, sonra viran edirik.
Nuhdan sonra nə qədər nəsillər həlak olub,
Zülmə düçar olmayıb, hər kimsə ki, pak olub.

OXUMA
MERACDA VERİLƏN HÖKMLƏR
Meracdakı hökmlər ucalardan ucadır,
Ordakı təbliğatlar İslami bulmacadır.
İsra surəsindəki ayələrin mənası,
Bizim duyumumuzca beləcədir qısası:
«Rəbbin fərman buyurdu:
-İbadət etmə əsla, ondan başqa kimsəyə,
Ata - anaya xidmət göstər, borc ikən deyə.
Onlar qocalan zaman dayan xidmətlərində,
Qabarma üzlərinə, bezdim, usandım deyə.
Onlara mərhəmətdə tam aç qanadlarını,
Sonra dua et: - yarəb yetir muradlarını.
Tanrı ürəyinizdə nə var, onları bilir,
Əgər sız yaxşısızsa günahınızdan keçir.
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Qohuma, yoxsullara, yolçulara dayaq ol,
İsrafçılıq eləmə nemətin olduqca bol.
Çünki israf edənlər şeytanın qardaşıdır,
Şeytana qul olanın töhfəsi göz yaşıdır.
Boynuna bağlanmış tək heç vaxt sıxma əlini,
Büsbütün də açma ki, saxla içindəkini.
Rəbbin istədiyini artırar da, alar da,
Hər şeydən xəbərdarkən hər qayğına qalar da.
Kasıblıq ucbatından qıymayın evladlara,
Tanrı rızqın yetirər hami ikən onlara.
Zinadan kənar olun, əxlaqsızlıq yoludur,
Bu yolun hər addımı bəlalarla doludur.
Tanrı haram qıldığı bir canı öldürməyin,
Çox böyükdür cəzası kimsəni öldürməyin.
Ərgənlik yaşınadək dəymə yetim malına,
Söz verdinsə əməl et, daldalanma dalına.
Təkəbbürdən uzaq ol, sadə dolan, sadə gəz,
Allah lovğa kimsədən bəlasın əsirgəməz.
Allahdan başqa tanrı yoxdur bil ki, dünyada,
Allah təkdir, şəriksiz, bağışlayandır o da.
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ON BİRİNCİ HİSSƏ
MƏDİNƏYƏ DOĞRU. AKABE BIATLARI
Rəsulallah Məkkədə on üç il xidmət etdi,
Ərəbləri inamla İslama dəvət etdi.
Ancaq bütpərəstlərin küfrü, inadı çoxdu,
Xoşluq ilə İslamı qəbul həvəsi yoxdu.
Cənab Haq bu din üçün yeni mühit seçirdi,
Bu mühit Peyğəmbərin xəyalından keçirdi.
O yer Mədinə idi, əvvəlki adı Yəsrib,
Məhəmməd o yerləri altı yaşında görüb.
Atasının məzarı o mübarək yerdədi,
Abdul Müttəlibin də dayıları ordadı.
Nəccar oğullarıdı bu mötəbər adamlar,
Bütpərəstdilər, amma qismən mehribandılar.
***
Mədinədə ərəblər yəhudilər yaşardı,
Evs və Hazrec adlı qəbilələri vardı.

86

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

Bütpərəst idi onlar həm cahil, həm də nadan,
Güclüydü yəhudilər iqtisadi baxımdan.
Onlar hakim idilər diqqət etsən yaxından,
Həm də Allah dininə yaxın idilər qismən.
Bütpərəst ərəbləri sevmirdilər bu yöndən,
Madam yeni din gəlir, düşünürdü ərəblər,
Haqq Peyğəmbərə inam əsl yerinə düşər.
Mədinə məhz beləcə qəbula hazır idi,
Bu hazırlıq İslamda ən böyük uğur idi.

MƏDİNƏDƏN İLK MÜSƏLMAN OLANLAR
İlk Müsəlman bu yerdə Samit oğlu Suveyddir,
Həcc mövsümü Məkkədə dinə gəlmiş bir şair.
***
Ardınca bir Hazrecli Muaz oğlu İyasdan,
Quranı dinləyərək çönüb oldu müsəlman.
Bu ara Mədinədə düşdü Buas savaşı,
Bu savaşa qarışdı qəbilələrin başı.
Bu davada Ərəblər böyük itkilər verdi.
Yorğun düşən tərəflər barışa yol gəzirdi,
Bu yol İslam yoluydu ki, Məkkədən gəlirdi.
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***
Məkkəyə getmiş olan bir qrup Hazreclilər,
Peyğəmbərlə görüşüb dini qəbul etdilər.
Qayıdıb Mədinəyə dini təşviq etdilər,
Bütdən ikrah olanlar bu yol ilə getdilər.
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BIRINCI AKABE BIATI
Növbəti il ərəblər məkkəyə yola düşdü,
On iki mədinəli Peyğəmbərlə görüşdü.
Məkkə kənarındakı Akabeyə getdilər,
Peyğəmbəri dinləyib ona Biat etdilər.
Onunçün da deyilir buna birinci Biat,
(Müsəlman qanununa əməl edəcəyə and).
***
Beləcə şərh olunur Biatın əsasları:
Haqqa şərik qoşmamaq;
Həm oğurluq etməmək;
Həm uşaq öldürməmək;
Həm zinaya getməmək.
***
Yalan və iftiradan birdəfəlik çəkinmək,
Peyğəmbərə inanıb ona qarşı çıxmamaq.
***
Sonra Mədinəlilər bir mürşid istədilər,
Dinin əsaslarını həm öyrətsin - dedilər.
Peyğəmbər bu iş üçün layiq Musabi gördü,
İlk müsəlmanlardandı, şıq, təmiz geyinərdi.
Çox gözəldi, həm də ki, mədəni bir şəxs idi,
Müsəlmanlıq yolların evlərdə öyrədirdi.
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***
Qəbilə rəisiydi Üseyd bin Hudayr
Musaba rast gəlirkən ona belə söyləyir:
-Məqsədiniz nədir ki, pozursuz insanları,
Ataların yolundan sapdırırsız onları?
-Musab nəzakət ilə onu tutaraq dilə,
Deyir, gəl bir az otur, həm də bir məni dinlə.
Yaxşı-yaxşı qulaq as, anlaş məqsədimizlə,
Ona İslamiyyəti antatdi xoş dil ilə.
Sonra Quran oxudu, Üseyd xəyala getdi,
Bu nə gözəldir dedi: - İslamı qəbul etdi.
Gedərkən söylədi ki, bir nəfər göndərəcəm,
O da müsəlman olsa, bütün diyar olar həm.
***
Dedi, həm də göndərdi ora Sad bin Muazı,
Sad hiddətlə gəlirkən gördü xoş üz Musabı.
***
Musab dedi: dur, canım hiddət edəcək nə var?
Dinləyib hökm versəiniz, bax onda gözəl olar!
İslamiyyəti ona xoş dil ilə anlatdı,
Qurandan oxunanlar Sadın beyninə batdı.
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Razılaşıb Musaba qəzəbin daşın atdı,
Həm də müsəlman olub, tayfasına qayıtdı,
***
-Məni necə duyursuz, söylədi gələnlərə,
-Bizim böyüyümüzsən dedi: - yerindən hərə,
-Eləysə iman edin, Allaha, Peyğəmbərə,
Birdəfəlik yox deyin, kəramətsiz bütlərə.
***
Beləcə ordakılar Sadın yoluyla getdi,
Sadın təklifi üzrə İslamı qəbul etdi.
***
Musabın xoş rəftarı ürəklərdə yer aldı,
Və dini Mədinədə olduqca tez yayıldı.

İKINCI AKABE BIATI
On üçüncü ilində o müqəddəs Bisətin,
Artırdı sıraları Məkkəyə ziyarətin.
Gedənlər arasında yetmiş beş müsəlmandı,
Yetmiş üçü kişiykən, iki nəfər qadındı.
Peyğəmbər onlar ilə görüşərək anlaşdı,
Əl-ələ iş aparıb çalışmaq qərarlaşdı.
***
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Akabe deyilən yer seçildi görüş üçün,
Abbas dəvət olundu bu mötəbər iş üçün.
Peyğəmbərin əmisi sözə belə başladı:
-Bilin, ey Hazreclilər!
Aramızda yüksəkdir mövqeyi Peyğəmbərin,
Qoruduq həmləsindən biz onu düşmənlərin.
***
Bir anlaşma istərik sizinlə bu xüsusda,
Mahiyyəti məramı sadiq olmaqdır ona.
İstənilən məqamda onu ələ verməmək,
Hər cür hörmətsizliyi ona layiq görməmək.
***
Həmin sözə bir cavab verdi mədinəlilər,
Qalanlar yerbəyerdən onu dəstəklədilər.
***
- Sözünüzü dinlədik, eşit ya Rəsulallah,
Buyurun andınızı, qoy şahid olsun Allah.
***
Biz hazırıq dedilər, bütün tələbinizə,
Həm də biat edirik mübarək fikrinizə.
Peyğəmbər buyurdu ki, təmsilçilər seçilsin,
Hər iki qəbiləni daima təmsil etsin.
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***
Dar və geniş zamanda dözməyə and içdilər,
Haq yolunda hər şeydən keçməyə söz verdilər.
***
Bu Akabe biatı yeni bir varaq açdı,
Beləliklə, Mədinə İslama qucaq açdı.
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ON İKİNCİ HİSSƏ
MƏDINƏYƏ HICRƏT
MÜSƏLMANLARIN MƏDINƏYƏ HICRƏTI
Peyğəmbər Mədinəyə köçü xəbərdar etdi,
Qohum-qardaş gizlicə yola hazırlıq etdi.
Onlar ikibir, üçbir gizli yola çıxdılar,
Qureyşin diqqətini cəlb etməməkdi qərar.
Məkkəlilər fürsətcə mane olmaq istədi,
İstəsə də bu işə mane ola bilmədi.
Köç barədə anlaşma Zülhiccədə olmuşdu,
Məhərrəm, Səfər ayı çoxu yolun bulmuşdu.
Osmanın arxasınca Ömər də hücrət etdi,
Ömər gedişdən əvvəl Kəbəni təvaf etdi.
Dedi Qureyşilərə: - Xəbərdarlıq edirəm,
Mən də Allah yolunda Məkkədən köç edirəm.
Arvadını dul qoymaq, uşaqlarını yetim,
Vadidə qarşılaşaq istəyən varsa hər kim.
Beləcə söyləyərək qəzəbini soyutdu,
Kəbədən kənarlaşıb hicrət yolunu tutdu.
Əbu Bəkir, yoxsullar, bir də Peyğəmbər qaldı,
Bu iş Qureyşiləri xeyli təlaşa saldı.
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Müsəlmanlar gedərkən bir vaxt Həbəşistana,
Peyğəmbər Məkkədəydi, getməmişdi bir yana.
DARUN NEDVENIN QORXUNC QƏRARI
İslam cərəyanını məhvə höküm verdilər,
Əksəriyyət köçsə də Məkkədədir Peyğəmbər.
Demək onu məhv etmək bu işi həll edərdi,
Bu xain söz söhbətlər “Darun Nedvdə” gedirdi.
***
Bir qismi, zəncirləyib zindana ataq dedi,
Bu üsul ərəblərdə yol verilən işi idi.
***
Zuheyir və Nabida kimi şairlər bir vaxt,
Belə alçaq üsulla edilmişdilər bədbəxt.
Bəziləri “uzağa sürgün eyləyək” dedi,
Tezcə tələf olacaq bu yolla bişək dedi.
***
Nəhayət ən ağırdı Əbu Cəhlin təklifi,
Ortadan qaldırılsın pak vücudi-şərifi.
***
Bəs bu xain əməli kim icra edəcəkdi?
Bu işə əməllicə əncam çəkmək gərəkdi.
***
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Vaz keçməzdi bu qandan Abdi Mənaf tayfası,
Məhv edərdi çoxların bil, intiqam dalğası.
***
Hər qəbilədən təşkil olunacaq bir qrup,
Bu qətli həll edərsə çətin tapılar sübut.
***
Mühasirə olundu mənzili Peyğəmbərin,
Döndü əsl hədəfə əlində qatillərin.
Ərəb adəti üzrə evdə yapılarsa qətl,
Ən iyrənc zirvəsidir demək qorxaqlığın, bil.
Evdən çıxan, zamanda öldürməli idilər,
Peyğəmbər duyduğundan öldürə bilmədilər.
Məkkədə Peyğəmbəri ən təmiz bilirdilər,
Onda saxlanılırdı dəyərli əmanətlər.
O gecə yatırdaraq yatağında Əlini,
Ona təhvil vermişdi xalqa verilməlini.
***
Həzrəti Peyğəmbərə Cəbrayil verdi xəbər,
Bir ilahi vəhy ilə köçə izin verdilər.
Gələrək gizli yolla Əbu Bəkrin evinə,
Peyğəmbər qərar verdi hicrət edəcəyinə.
Dərhal yola düşdülər - ev mühasirədəydi,
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Qatillər məyusdular - oxları daşa dəydi.
***
Məkkənin şimalında, saat yarımlıq yolda,
Sevr dağa sığındı: - Mağara vardı orda,

HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN
MAĞARADA QALMASI
Üç gün, üç gecə orada qaldılar,
Əbu Bəkrin oğlu Abdullah ki, var,
Onlara yemək-içmək gətirirdi.
Kənardan həm də nəzər yetirirdi.
Bütpərəstlər başladı axtarmağa,
Mükafat təsis etdilər tapmağa.
Hər kəs onu tapsa, alar yüz dəvə,
Elan olundu bu xəbər hər evə.
Əli zopalı Qureyiş gəncləri,
Bellərinə qurşadılar xəncəri.
Başladılar cəhd ilə axtarmağa,
Az qala imkan yarandı tapmağa.
Mağaranın ətrafına gəldilər,
Tutmadılar ordakılardan xəbər.
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Çünki göyərçin dolaşır yolunu,
Hörümcək girişə çəkib torunu.
Çöldə axtaranlar deyib gülüşdü,
Əbu Bəkir möhkəm qorxuya düşdü.
Peyğəmbər söylədi: - bilirsən nə var?
-Allah bizimlədir, bizi qoruyar.
Döndü bütpərəstlər ora girmədən,
Orda kimlərin olduğun bilmədən.
Axtarış bitib durulunca ara,
Abdullah cüt dəvə gətirdi ora.
İki hicrət yoldaşı mindi haman,
Mədinəyə sarı yol aldı ordan.
***
Əbu Bəkrin qızı Fatima böyük,
Yol yeməyi eyləmişdi tədarük.
Dəvədən asmağa bir şey tapmadı,
Kəmərini iki bölüb bağladı.
Bununçün ona «cüt kəmər» deyilir,
Cənnətdə alacaq: Peyğəmbər deyir.
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BÜTPƏRƏSTLƏR HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏRIN
ARXASINDA SÜRAKANIN ATI SÜRÜŞÜNCƏ
Peyğəmbəri tapana yüz dəvə vəd etdilər,
Özünə güvənənlər bu işi üçün getdilər.
Vardı Süraka adlı qüvvətli bir pəhləvan,
Atına süvar oldu tez, itirmədən zaman.
Çapırdı hey dördnala ki, tapsın Peyğəmbəri,
Qayıdıb alsın da vəd olunan dəvələri.
Nəhayət yetişirkən Peyğəmbər olan yerə,
Atı büdrədi batdı qumlara neçə kərə.
Gizli qüvvə çəkirdi, atı sanki geriyə,
At nəinki çapmırdı, bacarmırdı yeriyə.
Süraka qorxdu yaman, xeyli pərişan oldu,
Peyğəmbərə baş əydi, sonra müsəlman oldu.
Baş verən bu hadisə Əbu Cəhlə yetişdi,
Söylənib Sürakaya, dava fikrinə düşdü.
Süraka Əbu Cəhlə bildirdi: əgər ki, sən,
Atımın yuvarlanıb batdığını görəsdyin,
Onun Peyğəmbərliyin özün təsdiqləyərdin.
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***
Mədinəyə çatınca onun hicrət xəbəri,
İnsanlar intizarla gözlədi Peyğəmbəri.
Hər gün gözləyirdilər onu günortayadək,
Şəhr əhli sevə-sevə ən əziz doğması tək.
Yolçuların gəlişi çox uzaqdan göründü,
- Gözlədiyiniz gəlir deyə xəbər verildi.
***
Mədindən kənarda Kuba deyilən yer var,
Şəhərin rəhbərləri burada yaşardılar.
Peyğəmbər yetişincə ehtiram göstərdilər,
Yorğunluq keçsin deyə, üç günlük yer verdilər.
Yolçular dincəldikcə əhvalları dəyişdi,
Elə bu ərəfədə Əli gəlib yetişdi.
Tək başına bu igid keçib qumlu çölləri,
Kubada salamladı köç edən Peyğəmbəri.
On gün burda sərasər istirahət edildi,
Cümə günü birlikdə Mədinəyə gedildi.
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Bəni Səlim yurdundan keçirkən günortaydı,
Fərzkən Cümə namazı oradaca qılındı.
***
Həm bu gözəl xütbəni birlikdə oxudular,
Oxuma;
Yaradanın həmd olsun Mübarək cəlalına,
Odur hidayət edən məzlumların halına;
Ey möminlər! Sağ ikən dönün Allah yoluna,
Belə olsa rəhmətin əsirgəməz quluna.
Allaha yaxınlaşın!
O cümə namazını Sizin üçün fərz qıldı.
Ey Camaat!
Sağ ikən hazırlaşın haqq olan axirətə,
Mütləq bilmiş olun ki, yetərsiz qiyamətə.
Sorulacaq birbəbir bu dünyanın işləri,
Sonra cənab Haqq özü deyəcək bu sözləri:
- Peyğəmbərim adımdan səni təlim etdimi?
Sənə mal verdim, həm də ehsan etdim rəhmimi,
Söylə axirət üçün nəyi tədarük etdin?
Xeyirxahlıq, gözəllik ya ki, fəzilət etdin?
***
Soruşulan o kimsə, sağa sola baxacaq,
Bir şey görmədiyindən ruhu onu sıxacaq.
Qarşısında yalnız bir cəhənnəm görünəcək,
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Uzun axirət ömrü zülmətə bürünəcək.
Elə isə çalışın qurtulmaqçın atəşdən,
Sevgi ilə yarının kəlmeyi teyyubədən.
Əlindən və dilindən kimsə zərər görməyən,
Kəslər səvaba çatar, yaradanın lütfündən.
Öyrənin bu xütbəni, yazın nəzərinizə
“Allahın mərhəməti olsun üzərinizə!
***
Birinci xütbə bitdi, ikinci davam etdi:
“Yaradana həmd olsun!
Ona istəyi qədər həmdi səna edirəm,
Ondan varlığım üçün köməklik istəyirəm.
Nəfsimizin şərindən və pis əməllərimdən,
Bir olan varlığına rəhminə sığınıram!
***
Hidayət etdiyini tanrı zülmə düşürməz,
O zəlalət verənə kimsə nicat yetirməz.
***
Şəhadət edirəm ki, ondan başqa tanrı yox,
Qüdrətli, şəfqətlidir həm də ki, şəriki yox.
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***
Kəlamın ən gözəli Allahın kitabıdır,
Müsəlman olmaq üçün qəlbə doldu – kafidir.
***
Allahın sevdiyini çalışın siz də sevin,
Kimsə məhv edə bilməz yaradanın sevdiyin.
***
Allah kəlamlarının zikrindən usanmayın,
Ondan gələn mənanı qəlbinizdə saxlayın.
***
Çünki Allah kəlamı hər şeyin yüksəyidir,
Əməlin xeyirlisi insanın bəzəyidir.
***
Qulların seçilmişi Peyğəmbəri zikr edin,
Bu cahanın sahibi haqda ibadət edin.
***
Sözünüz və özünüz Allaha doğru olun,
Budur nişanələri bilin ən doğru yolun.
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***
Allahın kəlamları qəlbləri nurlu edər,
Əhdini pozanlara yaradan qəzəb edər.
***
Bü xütbəni öyrənin, nəzərinizdə olsun,
Yaradının salamı üzərinizdə olsun!»
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BİRİNCİ HİSSƏ
MƏDINƏDƏ ILK GÜNLƏR
HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏRIN MƏDINƏDƏ
QARŞILANMASI
Kubada ki, cümə namazı bitdi,
Köç Mədinə səmtə hərəkət etdi.
***
Sıralanmış xalqdı yolun sağ – solu,
Böyüklər - kiçiklər çiçək qoxulu.
***
Ətrafdan duyulur bayram ovqatı,
Sevincək kəslərin xoş zarafatı.
Söylənir «Buyurun ya Rəsulallah»,
Ürək bu sevgidən qabarır vallah.
***
Balaca - balaca məsum uşaqlar,
Şəninə məzmunlu şer oxuyurlar.
***
Hər kəs bu şərəfə qovuşmaq üçün,
«Buyurun!» deyərək göstərir özün.
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***
Peyğəmbər kimsəni qırmamaq üçün,
Ara bir göstərir gülümsər üzün.
***
Yolu daraldırkən toplanan axın,
Söyləyir «Dəvəni rahat buraxın».
***
Dəvə öncə Nəccar oğullarından,
İki yetim olan məkanda çökdü.
Dərhal da qalxaraq yan keçib ordan,
Xalid Əbu Əyyub Ənsarda çökdü.
***
Mədinəlilər gəlib axın-axın,
Ziyarət etdirlər Rəsulallahı.
MƏSCIDIN INŞASI
Peyğəmbər satın aldı həmin yeri,
Sahənin haqqın Həzrət Xalid verdi.
***
Bu yerdə Məscdi şərif tikildi,
Yerli-gəlmə çox əziyyət çəkildi.
***

107

Sийяrи Nяbи

Peyğəmbər özü də işə qatıldı,
Xurmadan binaya tavan çatıldı.
***
Qüdsdəydi «Beytül - Müqəddəs» o zaman,
Onuncun cənuba qapı açıldı.
Sonra qiblə Kəbə olunca haman,
Şimala yep - yeni qapı açıldı.
Çin oldu Peyğəmbərin arzuları,
Çevrildi Mehraba qiblə divarı.
ƏZAN
Mədinədə məscid inşa olundu,
Sevinc içində ilk namaz qılındı.
Düşünüldü: - Namaza dəvət üçün,
Açıq - aşkar İslama rəğbət üçün,
Hər hansı münasib tədbir görülsün.
Millətə namaz elanı verilsin.
***
Bu məqsədlə oldu bir neçə təklif,
Hərə bir təklifə ikən müəllif.
***
Danışdı Abdullah «Əzan» yuxusun,
Ömərin röyası bənzəri bunun.
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Peyğəmbər Bilala öyrəti onu,
Əzanla bildirdi namaz vaxtını.
***
Eyni zamanda Dinin azadlığın...
***
Bilalın səsi xoşdu, həm də uca,
Sevərdi bu səsi cavan, həm qoca.
Beş vədə ki, namaz vaxtı olunca,
Oxunardı əhli İslam duyunca.
***
Peyğəmbər dünyadan köçəndən sonra,
Bilal Şamda qaldı dönmədi ora.
***
Bir vaxt Mədinəni ziyarət etdi,
Həzrət Hüseyn ondan bir rica etdi:
Ki, yanıqlı səslə çağırsın əzan.
***
Bilalın sədası yüksələn zaman,
İslandı yanaqlar göz yaşlarından.
Sanki onlarladır sərvəri cahan,
Əyləşib minbərdə, oxuyur Quran.
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ƏSHABI SUFFA
Məscidi şərifin bir tərəfində,
Evsiz eşiksizlər sığınsın deyə,
Tikilmişdi kiçicik bir alaçıq.
Üstü qapalıydı yanları, açıq,
Kimsəsiz qəriblər burda qalardı,
Quran dinləməkdən ləzzət alardı.
***
İş tapdığı zaman çalışardılar,
Bekarkən hədisçin yarışardılar.
Sanki elm məbədi idi bura,
Ki, adı olmuşdu - Əshabi Suffa.
XANEYI SƏADƏTIN INŞASI VƏ
HƏZRƏT AIŞƏ ILƏ EVLƏNMƏSI
Məscidin inşası bitdikdən sonra,
Otaqlar tikildi bitişik ora.
O yer «Xaneyi səadət» anıldı,
Həzrət Peyğəmbər oraya daşındı.
***
Məkkəyə göndərdi köləsi Zeydi,
Nigaranlığı zövcəsi, qızıydı.
Sevda, Fatima Mədinəyə gəldi,
Peyğəmbərin halı xeyli düzəldi.
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***
Ruqiyyə Osman ilə Mədinəyə gəlmişdi,
Əri bütpərəst ikən Zeynəbsə gəlməmişdi.
***
Əbu Bəkir ailəsi oğlu Abdullah ilə,
Yetişdi Mədinəyə açılan sabah ilə,
***
Beləcə nişanlısı Aişə də gəlmişdi,
Peyğəmbər otaqların birin ona vermişdi.
***
Səkkiz aydan sonra o Aişəyə evləndi,
Aişə tərbiyəli, həm də qədirbiləndi.
***
Əbu Bəkrin qızıykən ağıllı, mükəmməldi,
Doqquz ilə İslamı mükəmməl də öyrəndi.
***
Müsəlman qanununda onun üstündü yeri.
MÜHACIRLƏRLƏ
ƏNSAR ARASINDA QARDAŞLIQ
Məkkədən gələnlərə «Mühacir» deyirdilər,
O kəslər “Ənsar” idi ki, kömək edirdilər.
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Mühacirlərlə Ənsar əsl qardaş oldular,
Ənsarlar hər nəyi var onlar ilə böldülər.
Evlərində saxlayır, iş yeri tapırdılar,
Çörəklərini bölür, həm də paylaşırdılar.
Tarix belə dostluğu görməyibdi heç vədə,
Tezcə yerbəyer oldu gələnlər bu ölkədə.
Peyğəmbər qardaş etdi, bir mühacir bir ənsar,
Qoca tarix görməyib belə əziz qardaşlar.
ÇALIŞIB QAZANANLAR
Qardaşlarda nümunə Sad-Abdurahman idi,
Sad malının yarısın Abdurahmana böldü.
Abdurahmansa ona təşəkkür edib, güldü:
- Allah bərəkət versin dedi: - qardaş, malına.
Mənə bazarı göstər, bax da işin dalına,
Abdurahman yağ - pendir aldı - satdı qazandı.
Bu işlərin davamı o yerədək uzandı,
Oldu Abdurahmanın yeddi yüz baş dəvəsi.
***
Əbu Bəkir pal-paltar, Osman xurma satırdı,
Hər birinin qazancı ürəyinə yatırdı.
Halal artar, min olar, babalardan qalan söz,
Həyatın sınağına çalış inam ilə döz.
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YƏHUDILƏRLƏ ANLAŞMALAR
Mədinədə üç tayfa yəhudilər yaşardı,
Onların sərvətləri və imkanları vardı.
Kaynuka, Nadir bir də Kurayza oğulları,
Müsəlmanlıq artdıqca qəm sarırdı onları.
Peyğəmbər onlar ilə bir anlaşma bağladı,
Anlaşmayla mədəni haqlarını tanıdı.
Ancaq yəhudilərsə hey bəhanə gəzirdi,
Ələ fürsət düşən tək anlaşmanı pozurdu.
Beləcə birinci il artıq tarixdə qaldı,
Bir sıra hadisələr tarixdə yerin aldı.
***
Hər həftə cümə günün namazı fərz qılındı,
Mədinədə «Məscidi Nəbavi» həm quruldu.
***
Namazı elan üçün əzan qəbul edildi,
Mühacirlərlə Ənsar qardaş elan edildi.
***
Yəhudilərlə birgə anlaşmaya gedildi,
Həzrəti Aişənin o il toyu edildi.
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İKİNCİ HİSSƏ
İLK DƏSTƏLƏR VƏ BƏDIR SAVAŞI
Qəbul edə bilmirdi İslamın inkişafın,
Onunçun bütpərəstlər alırdı intiqamın.
Mədinədə onları hey təqib edirdilər,
Bu zəmində hər dürlü pisliyə gedirdilər.
Onlara basqın üçün planları var idi,
Daxildə olduğu tək, üzdə də aşkar idi.
Bunun qarşılığını düşünən musəlmanlar,
Onları zəiflədən yollar axtarırdılar.
Bu məsqədlə ətrafa dəstələr göndərildi,
Bütpərəst karvanları yolundan döndərildi.
Bu işlərdə silahlı toqquşmalar olmadı,
Biz də varıq dedilər: - Əsas məqsəd ondadı.
ABDULLAH İBNI CAHŞIN DƏSTƏSI
Mədinəyə gəlişin ikinci ili oldu,
Abdullah on nəfərlə Nahleyə varid oldu.
Nahley bir məkan idi Məkkə - Tayf arasında,
Qureyiş öyrənildi ölkənin burasında.
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Suriyadan dönən bir karvanla rastlaşdılar,
Karvanbaşın öldürüb, iki əsir aldılar.
Bu iş Rəcəb ayına təsadüf eləyirdi,
Peyğəmbər Abdulahı məzəmmət eləyirdi:
«Sənə belə bir şeyi elə demədim ki mən!»
Hirsləndi Rəsul Əkrəm keçmişsə də iş - işdən.
Bundan sonra savaşa müsaidə edildi,
Özünü qorumaqçın təlimatlar verildi.
SAVAŞA MÜSAIDƏ
Həzrət Peyğəmbər dini sülh yoluyla yayırdı,
Qeyri məqbul zor yolu, ehtiyatda qalırdı.
Müsəlmanlar savaşçın müsaidə istədi,
Osa - «Allah bu yolu bizlərə əmr etmədi».
Dedi, dayandı, həm də müsaidə etmədi,
Belə Peyğəmbərliyin on beş ili ötüşdü.
Gözəl söz, nəsihətlə işlər yoluna düşdü,
Amma bununla bahəm təcavüzlər olurdu.
Bunu nəzərə alıb müsaidə olundu.
Özünü müdafiə allah yanında haqdır,
Hücum nahaqsa əyər, savaşmamaq nahaqdır.
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BƏDIR SAVAŞI
(HICRƏTIN IKINCI ILI RAMAZAN AYI)
Suriya yolu üstə olan bir kənddir Bədir,
Mədinədən səksən mil aralıda yerləşir.
İlk bütpərəst - müsəlman vuruşu burda oldu,
Karvanların sərt yolu hardasa orda oldu.
Qureyşi soxulurdu Mədinə ətrafına,
Qarətçilik edirdi müsəlmanın maılna.
Xəbər göndərmişdilər Abdullah Übeyyəyə,
Qəsq etsin Məhəmmədə, onu öldürsün deyə.
Demək Qureyş İslama savaşa başlamışdı,
Düşünüb daşınaraq xəyanət işləmişdi.
Bu dəfə Əbu Süfyan Suriyaya getmişdi,
Qazanılan sərvətlə hərb edəcək demişdi.
Bütün Məkkəlilərin malı vardı karvanda,
Müsəlmanın karvanın təqibini duyanda,
Damdan adlı bir çapar tutaraq Əbu Süfyan,
Məkkəyə yolladı ki, kömək gətirsin ordan.
Çapar Məkkəyə çatıb bağırmağa başladı,
- Ey Qureyiş yetişin, karvanda yük qalmadı.
Qureyiş dolğalandı Əbu Cəhl qızışdı,
Əbu Ləhəb xəstəydi, adamın ona qoşdu.
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***
Yüz at, yeddi yüz dəvə: - bu, Məkkə ordusuydu,
Piyadalar qarışıq min adam yola düşdü,
Bədir kəndinə gəlib su başına qovuşdu.
***
Müsəlmanlar cəmisi üçcə yüz nəfər idi,
Altmış biri Evsdən, səksən üç mühacirdi.
Qalanı Hazreclilər, üç at, yetmiş dəvəylə,
Bilmirdilər ki, Qureyş gəlir hansı qüvvəylə.
***
Safra yaxınlığında böyük ordu göründü,
Peyğəmbər, yaxınları, məsləhəti düşündü.
***
Geri dönülsə əgər düşmən cəsarətlənər,
Qarşılaşmaq gərəkdi, kim öldürər, kim ölər.
***
Düşmən bunlardan öncə tutmuşdu su başını,
Qumluq sahədə ikən gərəkdi su daşını.
***
O gecə haq tərəfdən bolluca yağış yağdı,
Müsəlmanlar qablara lazımınca su yığdı.
Habbabın ricasıyla qorxusuz yer seçildi,
Ertəsi gün üzbəüz döyüşlərə keçildi.
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***
Əvvəlcə başladılar təkbətək döyüşməyə,
Həzrət Əli əlüstü rəgibi sərdi yerə.
***
Sonra həmlə başladı, tələf olurdu düşmən,
Müsəlman on dörd şəhid, yetmiş ölü Qureyşdən.
***
Qureyşin dəstəsindən yetmiş əsir alındı,
Elə hala düşdülər ölənlər yerdə qaldı.
***
Peyğəmbər öz işini ləyaqətlə bitirdi,
Ölənləri topladıb bir yerdə dəfn etdirdi.
MƏKKƏLILƏRIN BITMƏYƏN ÜZÜNTÜSÜ
Qureyiş bu savaşda asanlıqla uduzdu,
Özləri də bilirdi əməlləri haqsızdı.
***
Karvanı xilas üçün hərəkət etmişdilər,
Əbu Süfyan dəstəsi başqa yol getmişdilər.
***
Beləliklə də karvan salamat qurtulmuşdu,
Əbu Süfyan bu haqda onlara bildirmişdi.

118

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

***
Əbu Cəhl isə hələ savaşdan vaz keçmirdi,
Müsəlmanları üzmək məhv etmək idi dərdi.
***
Müsəlmanlarsa daim haq yolunda idilər,
Qələbə onlarındı, buna əmin idilər.
ƏSIRLƏRLƏ DAVRANIŞI
Müsəlmanlar zəfərlə döndülər Mədinəyə,
Əsirlərə sərbəstlik oldu əsl hədiyyə.
Qurtuluş haqqı verdi onların imkanlısı,
On müsəlmana yazı öyrətdi imkansızı.
Peyğəmbər əsirlərlə, tələb etdi xoş rəftar,
Əbu İzzət adında əsir bir şair də var.
- Beş qızım var dedi o, başqa kimsələri yox,
Məni əfv elə dedi, ya Peyğəmbər, rəhmin çox.
***
Peyğəmbər haqq almadan onu sərbəst buraxdı,
Məkkəlilər öncə bəd xəbərə inanmadı.
«Bir ovuc müsəlmanın qələbəsi xülyadı...»
***
Ancaq gerçək bu idi, zaman haqsıza güldü,
Əbu Ləhəb çərlədi, qəmdən - qüssədən öldü.
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***
Qadınlar qara geydi, ölənlərə tutdu yas,
Əbu Süfyan arvadı Hind arzuladı qisas.
Mədinə qadınları sevinər deyə susdu,
Ətriyyat işlətmədi, kinin qəlbinə qusdu.
Əbu Süfyan özü də onun yoluyla getdi,
İntiqam sevdasıyla Uhud hərbini etdi.

KAYNUKA YƏHUDILƏRININ MƏDINDƏN
ÇIXARILMASI
Mədinədə yaşayan yəhudilər ki, vardı,
Müsəlmanın zəfəri gözlərinə batırdı.
Fürsət axtarırdılar onlar ilə döyüşə,
Dedilər: - öyünməyin qələbədən Qureyşə.
Bizimlə qarşılaşsaz bilərsiz döyüş nədir,
Anlaşmanı pozmağa bu sözlər bəhanədir.
İlk dönən Mədinədə kaynukalılar oldu,
Öz düşüncələrincə guya davakar oldu.
***
Müsəlmanlar yeridi yəhudi üzərinə,
Qalalarına təpib oturtdular yerinə.
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Nəhayət məğlub edib, Şama sürgun etdilər,
Bununla da şəhəri bəladən hifz etdilər.
SEVIK SAVAŞI
İki yüz suvariylə bir ara Əbu Süfyan,
Gəldi Mədinəyə həm, geri döndü qorxudan.
Çünki, tapa bilmirdi özünə bir tərəfdar,
Dünya başına dardı, qalmış idi giriftar.
Qaçarkən mövqeyindən ağır olmasın deyə,
Un çuvalların atıb tələsirdi Məkkəyə.
Onunçun «Sevik» adı verildi bu savaşa,
(Bu sözün “qovrulmuş un” - anlamıdır bir başa).

HICRƏTIN IKINCI ILINDƏKI HADISƏLƏR
Müsəlmanlar namazı Qüdsə yön qılırdılar,
Yəhudilər bu işi dilinə doladılar.
Peyğəmbərsə Kəbəni qiblə görürdü çoxdan,
İkinci hicrət ili döndü məscid – Aksadan.
Məscidi – Həram oldu müsəlmanın qibləsi,
Buydu ikinci ilin bir qələbə zirvəsi.
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Bu məsələyə ünvan: - Pak Bəqərə surəsi,
Bu surənin də, bir yüz on dördüncü ayəsi.
***
Həm də bu ildən belə savaş izni verildi,
Oruca, zəkata fərz fitrəyə əmr olundu.
***
Vacib qılındı həm də hər il Baryam namazı,
Qəbul olunan işlər hamını saldı razı.
***
Həzrət Fatimə ilə Əli ailə qurdu,
Əli iyirmi bir yaşda, qız on səkkiz olurdu.
***
Evlənib, bu ailə başqa bir evə köçdü,
Peyğəbmər duaları bu iki gənci qucdu.

122

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
UHUD SAVAŞI.
QUREYŞIN KINI.
Bədir döyüşündəki zərbənin intiqamın,
Qureyşilər gəzirdi almaq üçün məqamın.
Əbu Süfyan olmuşdu Qureyişin başçısı,
Qısasın əvəzini almaq idi arzusu.
Çöllü qəbilələrdən yığdı iki min əskər,
Qoşuldu Məkkəlilər, olunca üç min nəfər.
Orduda zirehlilər yeddi yüz nəfər idi,
Xidmətdə iki yüz at, üç min dəvələr idi.
Başda Hind olmaq ilə qadınlar da qoşuldu,
Ordu yola başlayıb Evbaya varid oldu.
Bəziləri istədi burda vəhşilik etsin,
Peyğəmbər anasının pak məzarını eşsin.
Pis adət düşər deyə kimlərsə mane oldu,
Fikirdən daşınanlar nifrətlə qane oldu.
ABBASIN MƏKTUBU
Müsəlman olmamışdı Peyğəmbərin əmisi,
Sevirdi Peyğəmbəri olmasa da hamisi.
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Qureyşin Mədinəyə hücumu xəbərini,
Çatdırdı Peyğəmbərə, azaltsın zərərini.
Məktubu alan kimi başladı səfərbərlik,
Cəmləndilər bir yerə, hər kimdə vardı ərlik.
Bəzisi təklif etdi şəhərdə qorunmağı,
Cavanlar təklif etdi yolda qarşılamağı.
Nəticədə ikinci təklif məqbul bulundu,
Bu minvalla düşmənə hücum elan olundu.
Cümə namazı bitdi, Mədinədən çıxdılar,
Qureyşin toplandığı Uhud dağa çatdılar.
Müsəlmanlardı cəmi min nəfərdən ibarət,
Rəis Abdullah ikən üç yüz nəfər biqeyrət,
Geri qayıtdığından qaldı yeddi yüz – fəqət.
***
Yaxınlaşıb Uhuda gördülər düşmənləri,
Düzüldülər dağ boyu Mədinəyə yönləri.
Peyğəmbər düşünərək sol cinahdan hücumu,
Əlli nəfər ayırıb təlim eylədi bunu:
“Düşmən istər güc gəlsin, istər də məğlub olsun,
Məndən əmr almayınca bu yer tərk olunmasın.
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Suvarilər gələrsə atları oxla vurun,
Belə olan təqdirdə işi bitər ordunun.
Atlara ox dəydimi yeriməz bircə addım,
Əminəm ki, doğrular Sizə bu təlimatım.”
***
Düşmən ordusundasa belə idi taktika,
Sağ cinahdaydı Xalid, sol cinahda İkrimə,
Süvarinin başında Süfyan idi komandan,
Qadınar dəf çalaraq ruhlandırırdı hər an.
***
Təkbətək mübarizə ilə başlandı döyüş,
Həzrət Əli və Həmzə Əlüstü gördülər iş.
Rəqib bircə andaca torpaq üstə sərildi,
Bənzərsiz qoçaqlıqla Dücanə də seçildi.
Qureyşilər almaqçın Bədrin intiqamını,
Var gücüylə hücuma cəlb edirdi hamını.
HƏZRƏTI HƏMZƏNIN ŞƏHID EDILMƏSI
Bədirdə öldüyündən Hindin bir vaxt babası,
İntiqamı qalırdı çoxdan ötsədə yaşı.
Vəhşi adlı zənciyə çoxlu pul vəd etmişdi,
Həzrət Həmzəni öldür, deyib təlim etmişdi.
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Vəhşi onun yolunda gizlincə pusqu qurdu,
Həbəş üsulu ilə ox atıb onu vurdu.
Beləcə sona yetdi onun igidlik yolu,
Bir qadın hiyləsində Həmzə də şəhid oldu.
***
Şiddətli idi döyüş, müsəlmanlar udurdu,
Düşmən səfi pozulmuş qaçırdı dağa doğru.
Peyğəmbər ordusunu gözəl tərtib etmişdi,
Süvariləri bir baş hədəfə tuş etmişdi.
Oxçular dayanmışdı tapşırığa müntəzir,
Düşməni at üstündən endirirdi birbəbir.
Beləliklə, ilk anda qazanıldı qələbə,
Eşidənlər mat qaldı bu səriştəli hərbə.

ANCAQ DÜNYA MALINA TAMAH SALINCA
Ancaq bu vaxt çoxları qəflətə uğradılar,
Düşməni unudaraq qənimət topladılar.
Düşmən məhv oldu deyə oxçular dağılışdı,
Bunu fürsət bilərək Xalid işə qarışdı.
Girərək arasına müsəlman ordusunun,
Təkrar hücuma yığdı bütpərəstin qoşunun.
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İki hücum önündə müsəlmanlar karıxdı,
Bu ara Peyğəmbərin şəhid xəbəri çıxdı.
Xəbərdən müsəlmanlar şaşırdı, həm duruxdu,
Bir qrupu aldılar Peyğəmbəri dövrəyə.
Bu qızğın döyüşlərdə salamat qalsın deyə,
Zirehi Peyğəmbərin yanağına batmışdı,
Mübarək dişi sınmış, ağzını qanatmışdı,
Ox yağışı altında özünü itirmirdi:
- «Yarəb bağışla, xalqım binəvadır», deyirdi.
Müsəlmanlar çox çətin vəziyyətə düşdülər,
Susuzluq üz verdikcə, kabab tək pörtmüşdülər.
Ümmu Umare deyən Nəsibə Xatun vardı,
Yorulmadan qoşuna şirin su daşıyırdı.
Peyğəmbəri görüncə özün ona yetirdi,
Su qabını buraxıb, ələ qılınc götürdü.
Qorudu Peyğəmbəri dişi aslanlar kimi,
Qanına qəltan etdi yaxınlaşan hər kimi.
Yanındakılar ilə Peyğəmbər dağa çıxdı,
Bu zaman Əbu Süfyan qəfil qabağa çıxdı.
Peyğəmbər sizinləmi?Ömər, Əbu Bəkir hanı?
Bir cavab almayınca, demək veriblər canı.
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Deyərək söyləndi o, bu vaxt dilləndi Ömər,
Sağdır onlar hər üçü, sənə hesab çəkərlər.
Əbu Süfyan qəzəblə: - Savaş növbə ilədi,
Bu günki qələbəmiz Bədrə əvəzdir, dedi.
ÖLÜLƏRƏ HÜCUM
Qureyşin qadınları bu döyüşdə çox idi,
Onlarda insanlıqdan bir əlamət yox idi.
Şəhid müsəlmanların başlarını üzdülər,
Burun - qulağın kəsib boyunbağı düzdülər.
Taxıb boyunlarına rəqs eləyib süzdülər,
Çoxları hiddətindən nə etdiyin bilmədi.
Baxın Əbu Süfyanın arvadı Hind neylədi;
Həmzənin köksün yarıb, ciyərini çeynədi.
Tarixin yaddaşında vəhşi kimi qaldı o,
«İnsan ciyəri yeyən qadın» adı aldı o.
***
Müsəlman qadınlar da Uhud hərbində vardı,
Onlar yara sarıyır, həm də su daşıyırdı.
***
Döyüşdə müsəlmanlar yetmiş şəhid verdilər,
Böyük üzüntü ilə Mədinəyə döndülər.
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Bu üzüntüyə onlar özü səbəb idilər,
Çün Peyğəmbər əmrinə əməl etməmişdilər.
Mədinədə yaşayan yəhudi, münafiklər,
Xəyanət yolu tutub bu işə sevindilər.
Bu mövqe Peyğməbərə olduqca ağır gəldi,
Yaralı, yorğunsa da təqib qərarı verdi.
Müsəlmanların zəif düşmədiyi baxımdan,
Bu qərar mühüm idi, düşündükcə yaxından.
On altı şəvval, hərbin ertəsi bazar günü,
Cağırıcı hayqırıb, dedi təqib hökümü.
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MƏĞLUBIYYƏTDƏN QƏLƏBƏYƏ
Məkkəlilər Uhuddan Revhaya çəkilmişdi,
Peyğəmbərin adamı dallarınca gəlmişdi.
«Get bax, əyər dəvəyə minirlərsə, Məkkəyə,
Atlara minirlərsə dönürlər Mədinəyə.»
Hücum olacaq dedi: - Peyğəmbər Əfəndimiz,
Gözləyək görək necə çıxacaqdır zəndimiz.
Ancaq Məkkəlilərdə bir tərəddüd var idi,
Bəziləri ayrılıb getmədkə israr idi.
Çatırkən Peyğəmbərə düşmənin bu sorağı,
Əliyə bayraq verib təqib üçün yolladı.
Özü isə Hamraul - Əsədə qədər gəldi,
Üç gecə söndürmədən tonqal qalaya bildi.
Düşmənə qarşı güclü olduğunu göstərdi,
Əbu Süfyansa təkrar döyüşdən çəkinirdi.
Müsəlmanlar Uhudda məğlub ikən beləcə,
Qalib halına gəldi, söyləyiriksə necə.
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HICRƏTIN ÜÇÜNCÜ ILINDƏKI HADISƏLƏR
Həzrət Əlinin oğlu Həsən dünyaya gəldi,
Peyğəmbər, Ömər qızı Hafizəyə evləndi.
Osman Peyğəmbərin qızı Ümmü Gülsümə evləndi,
Həzrəti Peyğəmbər zövcələrinin adları belədir:
Xədicə, Sevda, Aişə, Hafizə, Zeynəb, Ümmü
Sələmə, Cahş qızı Zeynəb, Ümmü Həbibə,
Cüveyriyə Safiyyə, Meymunə
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
UHUDDAN XƏNDƏK SAVAŞINA QƏDƏR
RACI HADISƏSI:
Hicrətin dördüncü iliydi artıq,
Şüur zülmətinə gəlirdi işıq.
Lihan qəbiləsi qonşuluğundan,
Peyğəmbərə gəldi bir neçə insan.
Dediləir ki, bizlərə ver müəllim,
Ki, İslam dinini eyləsin təlim.
Peyğəmbər göndərdi altı nəfəri,
Hansı ki, yetişdi ölüm xəbəri.
Sən demə bu gəliş xəyanət imiş,
Tarixdə ki, Raci adlanır bu iş.
Bunlar Raci deyən yerə çatanda,
Qurban olduqların bilirlər onda.
Təslim eləyərək Lihanlılara,
İmkan yaradırlar xəyanətkara.
Dördünə əlüstü ölüm yapırlar,
İkisin Məkkədə qul tək satırlar.
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Bütpərəstlər də bir «qisasi Bədir»,
Bu iki şəxsi təzcə şəhid edir.
***
Üzülür müsəlmanlar bu acı xəyanətə,
Başqa çarə yox ikən əlac qalır nifrətə.
Peyğəmbərin şairi Həsən bin Sabit bu an,
Mərsiyəsilə olur bu kədərə tərcüman.
BIRI MAUNE FACIƏSI
Yenə də Hicrətin dördüncü ili,
Bitməyib Racinin ağır niskili.
Kilab qəbiləsindən Əbu Bəra,
Müəllim üçün gəlir Pyğəmbərə.
- «Nəcidlilərə ehtibar etmirəm.»
Deyib Əbu Bəranı rədd eyləyir,
Əbu Bəra təkrar təminat verir.
Bununçün Peyğəmbər verir qırx nəfər,
Gediləcək yerə başlanır səfər.
Yetişirkən Maune deyilən yerə,
Məktub göndərirlər Tufeyl bin Amrə.
Yetişirkən Peyğəmbərin məktubu,
Amr heç açmır, həm də oxumur onu.
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Adam toplayıb ətraf qəbilədən,
Əbu Bəranı da eşitmir həmən.
Bu mürşidləri cəm şəhd edirlər,
Sağ qalır onlardan tək bircə nəfər.
***
Bir təhər Mədinəyə dönür o qurtulan,
Nəql edir xəyanət olaylarından.
Böylə bütpərəst, yəhudi fitvası,
Yaradırdı bir xəyanət dalğası.
BENI NADIR SAVAŞI
Yəhudilər Uhuddan sonra müsəlmanları,
Kiçiltməyə başladı, çün üstündü halları.
Riayət olunmadı bağlanan anlaşmaya,
Bəndlər bir-bir pozulur heç nə alınmır saya.
***
Kuba yaxınlığında yəhudilər yaşardı,
Nadir oğullarıydı, bol imkanları vardı.
Peyğəmbər hesab üçün o qəbiləyə getdi,
Anlaşmaları anıb, bir xeyli söhbət etdi.
Ödənməliydi iki kişi ölümünə haqq,
O kəs ki, yəhudilər öldürmüşdülər nahaq.
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***
Aralarında yersiz dedi - qodu başladı,
Bilindi Peyğəmbərə sui - qəsd hazırlığı.
Sui - qəsd məsələsi Peyğəmbəri şaşırdı,
Yəhudilər gətirib cürbəcür bəhanələr,
Hər gün müsəlmanları narahat edirdilər.
***
Onunçün Muhemmed bin Meslemə getdi xəbər,
On günün müddətində məmləkətdən getsinlər.
- Buna, razı oldular çünki günahkardılar,
Bu zaman İbni Übey - rəisi münafıklar.
***
Yardım edəcəyini məlum etdi onlara,
Bununcün yəhudilər getmədilər heç hara.
Alıb qalalarını mühasirəyə haman,
Müsəlmanlar təslimi tələb etdi onlardan.
Çarəsiz şəraitdə onlar təslim oldular.
Silahları qoyaraq götürdülər nəki var,
Yüklənib dəvələrə ordan kənarlaşdılar.
***
Nadir oğullarından qalan əraziləri,
Peyğəmbərdən aldılar yurdun mühacirləri.
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***
Aralarında vardı ənsardan iki fağır,
Ərazi istəmədi kim ki, yaşamır ağır.
***
Həmin ildə Əlinin oğlu Hüseyn doğuldu,
Hansı ki, Kərbəlada sonradan şəhid oldu.
***
Artıq yəhudilərə etibar qalmamışdı,
Bu gerçəyi Peyğəmbər müddətdir anlamışdı.
Əmr etmişdi bununçün Zeydin oğlu Sabitə,
- Öyrən İbrani dilin: - tərcüman ol millətə.
BENI MUSTALIQ SAVAŞI
Mədinədən doqquz qonaq kənarda,
Mustalıq oğulları ki, yaşayırdı orda.
Mədinəyə hücumun həvəsinə düşdülər,
Bu məqsədlə toplaşıb danışıb bitişdilər.
***
Vəziyyətdən çıxışçın Peyğəmbər ora getdi,
Qonşuluq rəftarından onlarla söhbət etdi.
Bir qismi razılaşdı söylənilən fikirlə,
Bir qismi savaş etdi, qəzəb dolu məkrlə.
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Savaşda müsəlmanlar böyük zəfər çaldılar,
Ölən, qaçandan savay altı yüz əsir aldılar.
Beş min qoyun, qənimət iki min dəvə gəldi,
Bundan savay da yurdda hər nə var ələ gəldi.
İFK HADISƏSI
Bu savaşdan dönərkən Aişə validəmiz,
Çirkin bir iftiraya məruzdu: - Əslən təmiz.
Geyindiyi boynuna əmanət bir gərdənlik,
Yolda düşüb itirkən, axtarıb etmiş lənglik.
Ona rast gələn biri dəvəsinə götürmüş,
Mərhəm rəğbət edərək karvanına yetirmiş.
Fürsət düşən münafik bunu dilə dolamış,
Peyğəmbərə həm ona böhtançı söz culamış.
Nəhayət Aişənin təmizliyi barədə,
Aydınlıq gətirilib nazil olan ayədə.
Müsəlmanlar bu işə ürəkdən sevinmişlər,
Çünki Qurani-Kərim saymış bunu böhtan – şər.
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BEŞİNCİ HİSSƏ
XƏNDƏK SAVAŞI. (HICRI 5-CI IL)
BÜTPƏRƏSTLƏR VƏ YƏHUDILƏR BIRLƏŞIR
Müsəlmanlar rahat nəfəs alırdı,
Queyşin təhlükəsi azalırdı.
Qəbilələr xeyli sakitləşmişdi,
Yəhudilər bu yerlərdən getmişdi.
***
Ərəblər intiqamdan əl çəkməzdi,
Yəhudilər müsəlmanı sevməzdi.
Bu ikisi anlaşaraq bir yerdə,
Əlavə güc tapdı qəbilələrdə.
Hiylə çoxlarını çıxartdı yoldan,
Topladılar xeyli paradan puldan.
Məsələn - Xeybərin yarı dəyərin,
Qatafan ərəblərə vəd etdilər.
Qureyiş dörd min əskər, üç yüz suvari,
Min baş dəvə bu işə sərf etdilər.
***
Digər qəbilələr də xeyli kömək etdilər.
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***
Beləcə on min nəfər bir orduda toplandı,
Komandan Əbu Süfyan - Mədinəyə yollandı.
***
Bu qan qaraldan xəbər müsəlmanlara yetdi,
Peyğəmbər adətincə bir müzakirə etdi.
***
Mədinəni daxildən qoruyaq deyən oldu,
Başqalarına görə bu iş qeyri - məqbuldu.
Başqa bir təklif Salman Farisidən gəlirdi,
- Ətraf boyu xəndəklər qazılsın deyilirdi.
Düşmənin keçməsinə bu xeyli əngəl olar,
Cavab zərbəsi üçün şərait gözəl olar.
***
Başda Peyğəmbərimiz, can - başla çalışdılar,
Altı günün içində xəndəyi qazmışdılar.
***
Xəndək qazılan zaman böyük bir qaya çıxdı,
Qayanı parçalamaq işi ortaya çıxdı.
Parçalaya bilmədi qayanı heç bir kişi,
Peyğəmbər özü gördü bu möcüzəli işi.
Onun bir zərbəsindən böyük bir parça qopdu,
«Allahu Əkbər» dedi: - Şamın köşkləridi bu.
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Bir kərə daha vurdu: - İran sarayları bu,
Bir zərbə də vurunca: - Səna qapılar bu,
- Gələcəyə yol açan müjdələrdi bu: - dedi.
***
Qureyşin orduları Mədinəyə yaxlaşdı,
Yaxınlaşıb qazılmış xəndəklə qarşılaşdı.
Ordu bu vəziyyəti görüb xeyli şaşırdı,
Heç zaman görmədiyi işlə qarşılaşırdı.
Mühasirə zəmində qərargahlar quruldu,
Şəhər üç min nəfərlə müdafiə olurdu.
Ərəblər basqın ilə talamışdı hər zaman,
Bu üsul çoxlarının keyfini pozdu yaman.
Düşmənin arasında narazılıq başladı,
Nadir yəhudilərin rəisi fənd işlədi.
Huyey Kurayzaydı bu, tədbirli və hiyləgər,
Cəlb etdi, yəhudilər ona tərəf keçdilər.
Dedi: - dəniz kimi bir qüvvətli orudumuz var,
Bu dəfə dözməyəcək həmləyə müsəlmanlar.
Vəziyyət doğrudan da çətindi ifrat qədər,
Şəhərə hər tərəfdən hücum edəcəkdilər.
Quranı-Kərim belə mənalandırır bunu:

140

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

***
«Əvvəlki kimi düşmən hər yandan hücum etdi,
Hiddətdən gözlər döndü, cansa boğaza yetdi.
Müxtəlif fikirlərə düşmüşdü döyüşənlər,
Məhz o zaman möminlər, sarsıntıya düşdülər.»
AZHAB SURƏSI AYƏ 10-11
MÜHASIRƏ UZANINCA
Mühasirə iyirmi gündü davam edirdi,
Düşmən heç bir nəticə əldə edə bilmirdi.
Bir nəticə vermədi Kurayza satqınlığı,
Soyuq idi havalar, yeyəcək qalmamışdı.
Nə olur olsun artıq xəndək keçilməliydi.
Düşmən ilə bir yolluq hücuma başladılar,
Bir neçə atlı ilə xəndəyi adladılar.
Ən güclü pəhləvanın önünə Əli çıxdı,
Birinci zərbəsiylə rəqibin dili çıxdı.
Digərlərisə geri çəkilməli oldular,
Əbu Cəhilin oğlu İkrimə deyən ki, var,
Qaçarkən Mzrağını üzərindən düşürdü.
Ertəsi gün tərəflər şiddətlə döyüşürdü.
DÜŞMƏNLƏRI YERƏ SƏRƏN QÜVVƏ
Hərbdə hər çarəyə əl atırdılar,
Mühasirə ləğvinə bir yolmu var?
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Kafi idi pozulsun müqavilə,
Kurayza ki etmişdi müttəfiqlə.
Bir-birindən şübhəliydi tərəflər,
Bu şübhəni yaratmışdı bir nəfər.
Nuaym Sekafı ki, deyil müsəlman,
Əbu Süfyan təlaşdaydı bu zaman.
Məhz o gecə bayırda qopan tufan,
Düşməni büsbütün etdi pərişan.
***
Qorxunc qasırğa sovurur torpağı,
Uçurub aparırdı, çadırları.
Göy gurultusu acı dəhşət salır,
Sel suları hər nə var əldən alır.
Allah tərəfdən yetişən bu bəla,
Düşməni pozdu, salıb haldan hala.
Tanrının nə qədər orduları var,
Qurani Kərim bu sayaq anladar:
***
«Ey iman edən! Unutma heç zaman,
Əvvəlki tək, sizə sarsılan zaman,
Külək göndərdik, onları yıxmağa,
Həm əskərlər, axırına çıxmağa».
***
Bu vəziyyət önündə dura bilmədi düşmən,
Gecə çəkilib getdi, həm olduqca pərişan.
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Təlaş necə sardısa bu amansız yağını,
Tapıb aça bilmədi dəvənin diz bağını.
***
Beləcə baş komandan əzazil Əbu Süfyan,
Məğlub döndü Məkkəyə, arzusuna çatmadan.
***
Səhər fırtına kəsmiş mühasirə yox artıq,
Müsəmanlar qurtulmuş əldə etmiş azadlıq.
Peyğəmbər möminlərə bu xəbəri yetirdi,
Artıq növbə bizimdir, müzəffər olun: - dedi.
KURAYZA OĞULLARININ XƏYANƏTINƏ
GÖRƏ VERILƏN CƏZA
Pozmuşdu öz əhdini Kurayza yəhudisi,
Ən çətin bir zamanda - ağır idi cəzası.
***
Yetişməsəydi əgər yaradanın yardımı,
Bütpərəst qılıncından keçməyən qalardımı?
***
İndi onlara cəza vermək vaxtı çatmışdı,
Özlərinin əlləri öz qanına batmışdı.
Həzrət Peyğəmbər verdi Əliyə hücum əmri,
İyirmi beş gün oldu yəhudilərin ömrü.
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Söylənilən gün qədər, mühasirə oldular,
Sonunda təslim olub yaman günə qaldılar.
***
Cəzaya hakimliyi Sad İbni Muaz etdi:
- Hərbə qoşulanları təcili edam etdi.
Qadınlar və uşaqlar həmən əsir alındı,
Malları qənimət tək beytəl mala qatıldı.
Yəhudilər özü də hökmü qanuni bildi,
Çünki verilən qərar Tövrata uyğun idi.
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ALTINCI HİSSƏ
HUDEYBIYƏ BARIŞI
MÜSƏLMANLARIN KƏBƏNI ZIYARƏT ARZUSU
Məkkədən ayrıldığı altı ildi onların,
Həsrətin çəkmişdilər ata-baba yurdların.
Hər nələri vardısa o yerlərdə qalmışdı,
Məkkənin ziyarəti ürəkdə yurd salmışdı.
İndiyə qədər buna imkan tapmamışdılar,
Peyğəmbər ilə bahəm üst - üstəydi arzular.
***
Peyğəmbər elan etcək Kəbə ziyarətini,
Min dörd yüz müsəlmanın öyrəndi niyyətini.
Ehrama büründülər, qurbanlıqlar alındı,
Silahın qurşanması yasaq elan olundu.
Çünki savaşa deyil ziyarətəydi səfər,
Kasva adlı dəvəylə öndə idi Peyğəmbər.
HUDEYBIYƏ BARIŞI MÜZAKIRƏLƏRI
Qureyşilər eşitcək böyük təlaşa düşdü,
Çoxu bu ziyarəti pozmaq fikrinə düşdü.
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Toplaşdılar beləcə Məkkənin kənarına,
Peyğəmbər öyrənincə nələr gəldi ağlına.
- Bu Qureyşə nə oldu hərbdən bezmədi: - dedi,
Dəstə Hudeybiyəyə qədər irəlilədi.
Elçilər gedib - gəldi, müşahidə edildi,
Bütpərəst ziyarəti bir başa rədd edirdi.
***
Nəhayət həzrət Osman elçi adıyla getdi,
Ziyarət niyyətini onlara bəyan etdi.
***
İstəyirsənsə özün, ziyarət et - dedilər,
- Lazımdı təvaf etsin, bizdən əvvəl Peyğəmbər.
***
Həm var qurbanlarımız, söylədi həzrət Osman,
Ancaq Qureyş buraxmır əvvəlki tutduğundan.
***
Bu görüşün müddəti xeyli uzandığından,
Düşündülər ki, yəqin həbs olunubdu Osman.
Haram aylarda belə münasibət çirkindi,
İslam yolunda fəda olmaq məqbul bilindi.
***
Bununçun Peyğəmbərə and içib, söz verdilər,
Bu məhşur and içməyə «Rıdvan biat» - dedilər.
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***
Ziyarətdi məramı, bilindi müsəlmanın,
Ancaq sonu yetmirdi Qureyşin inadının.
İzn vermək söhbəti sığışmırdı qürura,
Gələn ilə saxlamaq yerləşirdi şüura.
ANLAŞMANIN YAZILMASI
Qureyşilər israrla bu fikirdə qaldılar,
Sülhsevər müsəlmanlar buna razı oldular.
***
İndisə anlaşmanın yazılma vaxtı gəldi,
Bu iş üçün müvəkkil həzrət Əli edildi.
Anlaşmanın başlığın bir bəhanə etdilər,
«Bismillah ir rəhimi» qeyri- məqbul bildilər.
«Allahın adı ilə» - əvəzlənsin - dedilər,
Beləcə sıralandı bu qərarın şərtləri:
Bu ilki ziyarətdən vaz keçsin müsəlmanlar,
Gəldiyi kimi dönsün, qoy Mədinəyə onlar.
Gələn il ziyarətə tərəddüdsüz gəlsinlər,
Məkkə ziyarətində cəmi üç gün qasınlar.
Əvvəlcə müsəlmanlar bu şərti biləcəklər,
Ziyarətə gəlirkən silahsız gələcəklər.
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Məkkə müsəlmanları qonaq alınmayacaq,
Mədinəlilər qalmaq istəsələr qalacaq.
Məkkədən Mədinəyə gedər olursa hər kim,
İstəyilə, ya zorla qaytarılar bu biçim.
Qureyşə gəlmiş olsa müsəlmanlardan biri,
Təslim edilməyəcək, Məkkə olacaq yeri.
ƏLEYHLƏRINƏ HESAB OLUNAN HÖKMLƏRIN
MÜSƏLMANLARIN LEHINƏ OLMASI
Şərtlər ağır olsa da, Peyğəmbər qəbul etdi,
Həm də bu hadisəyə O, «Fəthi mübin» dedi.
Çünki iti zəkası uzağı görən idi,
Bu anlaşma onların ki, lehinə işlədi.
Dönüşdə yolda «Fəth surəsi» nazil oldu,
Müsəlmanlar böyük fəth, zəfər xəbəri aldı.
İSLAMA DƏVƏT ÜÇÜN ELÇILƏR GÖNDƏRMƏK
Varlıqların ətrafa bildirdi müsəlmanlar,
«Hüdeybiyyə» adında anlaşma yapmışdılar.
Bunun sayəsində də sakit dövr başladı,
Peyğəmbər ölkələrə çoxlu məktub yolladı.
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Məktubda millətləri İslama dəvət etdi,
Beləcə də bu haq din xeyli irəli getdi.
Bizans, İran, Misirdi, Həbəşitsandı bunlar,
Məktublar sayəsində doğru yolu buldular.
***
Təsdiq üçün gümüşdən möhür də cızılmışdı,
Üstündə «Muhəmmədün Rəsulullah» yazılmışdı.

149

Sийяrи Nяbи

OXUMA
İSLAMA DƏVƏT MƏTUBLARI
Məktublardan biri də Xosrov Pərvizə idi,
Əslində bu məktub yox, sanki bir nizə idi.
***
Məktubu alan zaman sancıldı ürəyinə,
Qəzəbli bağırtısı yetmədi köməyinə.
Hikkəsindən damarı işlədi vulkan kimi,
Nəriltisi səsləndi yaralı aslan kimi:
- Mənə qarşı bu cürət göstərən kimdir? – dedi,
Mənim adımdan əvvəl adını yazıb nədir?
Hiddətindən yanırdı bu sözləri deyəndə,
Sanki bir qızğın ayğır kişnəyirdi yüyəndə.
Cıraraq o məktubu öz adın parçaladı,
Kəsranın səltənətin tağbatağ haçaladı.
Süqut etdikcə saray taclar yuvarlanırdı.
***
Peyğəmbər çox yüksəkdir, əsl şahlar şahıdır,
Ona hünər bəxş edən qüdrətli Allahıdır.
Necə ki, hər kəlməsi mübarək höküm oldu,
Firidun şəmşidlərin taxtına hakim oldu.
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NECRAN XRISTIAN HEYƏTI
Bir cəbhə yaratmışdı müsəlmanlara qarşı,
Qarışmışdı şər işə yəhudilərin başı.
Xristianlardasa, vəziyyət başqa idi,
Onların ağılları büsbütün başda idi.
Yəmən tərəfindəki, Necran xristianlar,
Mədinəyə gələrək Peyğəmbəri tapdılar.
Bunların arasında dini bilənlər vardı,
Peyğəmbər gətirdiyi dini az-çox anlardı.
***
Bunlardan Əbu Haris öz dostuna anlatdı:
- Məhəmməd dediyinə inanıram, biləsən.
- Dostu cavabındasa, - bəs çəkinirsən nədən?
- Səbəb bizimkilərin bizə etdikləridir,
Bu mövqe, sərvət bizdə onlar verdikləridir.
Peyğəmbərin ardınca getsəm əlimdə nə var,
O zaman bizimkilər tutub əlimdən alar.
Bu səbəbdən də onlar həqiqəti dandılar,
Bundan əvvəlki kimi cahil olub qaldılar.
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YEDDİNCİ HİSSƏ
XEYBƏR FƏTHI
Mədinə - Suriya yolu üstündə,
Bağlı –baxçalı bir qaladı Xeybər.
Yəhudilər yeddi qala içində,
Burda təm - təraqlı gün keçirirlər.
Yerlilərdən başqa vardı bir qədər,
Mədindən sürgün olub gələnlər.
***
Qalanın rəisi Yəsir ki, vardı,
Mədinəyə bir hücum hazırladı.
***
Peyğəmbər eşitcək xəyala getdi,
Anlaşma bağlamağı təklif etdi.
Bu işçin göndərdi o Abdullahı,
Ancaq onlar əsla razı olmadı.
***
Müsəlmanlara hücum etmək üçün,
Qatafan ərəbləri gəldi bütün.
***
Müsəlmanlar qabaqlayıb onları,
Qoşun yığıb ətəklədi yolları.
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***
Min altı yüz mücahiddi dəstədə,
Xeybərsə üç günlük bir məsafədə.
***
Yüz əlli kilometrə əl qatdılar,
Nəhayət Xeybərə gəlib çatdılar.
***
Yolda əshab, deyir «Allahu Əkbər»,
Uca səslə təkbir gətirirdilər.
Peyğəmbər onlara: - yavaş söyləyin,
Tanrını sizlərdən uzaq bilməyin,
Allah sizə çox-çox yaxındır, dedi.
***
Xeybərlilər ki, bu işi bildilər,
Tez-tələsik qalaya çəkildilər.
***
Orduda bəzi qadınlar da vardı,
Onlar yardım edər, su daşıyardı.
***
Xeybərə girməyin məqamı yetdi,
Peyğəmbər beləcə bir dua etdi:
- «Yarəb! Səndən ölkənin əhalisin
Və həm də ölkədə olan hər şeyin
Yaxşılığın, acizanə istərik
- Və bizləri yardımına et, şərik».
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HƏZRƏT ƏLININ QƏHRƏMANLIĞI
Alnaşma təklif edincə Peyğəmbər,
Yəhudilər təklifi rədd etdilər.
Rəisəriydi Mişkəm oğlu Sallam,
Pəhləvan Mehrab, “əvəzi min adam”.
Onda ki, şiddətli döyüş başladı,
Qalxanlar gərildi, qılınc işlədi.
Böyük qəhrəmanlıq göstərdi Əli,
Qoşun xeyli uğur qazandı, bəli.
Ən çətin qalaya növbə gəlincə,
Komandan Mehrabı yerə sərincə,
«Xeybər Fatehı» adını qazandı,
Həm də oldu böyük millətin andı.
YƏHUDILƏRIN TUTUMU
Sonda yəhudilər barış istədi,
- Burda əkinçilik edərik dedi.
Toplanan məhsulu böləcəkdilər,
Müsəlmanlara pay verəcəkdilər.
Onların bu təklifinə gedildi,
Yəhudilərlə xoş rəftar edildi.
***
- Xeybərdə yəhudi hiyləgərliyi,
Peyğəmbəri zəhərləmək istəyi,
Xəyanət timsalı anilmaqdadır,
Həm də tarixlərdə yazılmaqdadır.
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SƏKKİZİNCİ HİSSƏ
KƏBƏNI ZIYARƏT (HICRI 7-CI IL)
Bir il öncə yazılan anlaşma qüvvədəydi,
Müsəlmanlar Kəbəni ziyarət edəsiydi.
Zilqədə ayı gəldi, hazırlaşdı gedənlər,
Hazırlıq işlərini tapşırmışdı Peyğəmbər.
Bu xəbərin şəninə qəlbdən sevinirdilər,
Doğulub - böyüdüyü yurda gedəsiydilər.
***
Yalınz yol üçün olan qılınc qında olmalı,
Qalan silah sursatlar Mədinədə qalmalı.
***
Əməl olunmalıydı anlaşmanın şərtinə,
Belə gedilməliydi Kəbə ziyarətinə.
Cəmi iki min zəvvar, beləcə yola çıxdı,
Şərt üzrə gedənlərə Məkkə yolu açıqdı.
Şəhəri boşaltdılar Qureyşilər, bilincə,
Ətraf təpələrdəcə çadır qurdular öncə.
Zəvvarlar yetişincə müşahidə etdilər,
Həzin bir lövhə kimi müsəlmanlar yetdilər.
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***
Budur yeddi il öncə Qureyş ulularının,
Öldürmək istədiyi o şəxs öndə gəlirdi.
Bir vaxt ki, təkbaşına yararaq araların,
Mühacir şifətiylə yad diyara gedirdi.
***
Böyük Allah çün ona köməyini yetirmiş,
Başladığı haqq işi uğurlarla bitirmiş.
Haqq dəvəti eşidən xalq arxasında idi,
Qürurla ağ dəvədə o şəhərə girirdi.

MÜSƏLMANLARIN YÜKSƏK ƏXLAQI
“Mədinənin havası müsəlmanlara düşmür!”
Odur ki, zəifdilər, məkkəlilər demişdi.
Bunun yalan olduğu sübutunu düşünür,
Peyğəmbər qaməti düz, qaça-qaça getmişdi.
***
Digərləri də onu təkrarlayıb getdilər,
Bütpərəstlərə belə xeyli acıq verdilər.
***
Ziyarət və təvafa ürəkdən tələsdilər,
İş tamama yetincə qurbanları kəsdilər.
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XALID BIN VALID VƏ AMRIN
MÜSƏLMAN OLMALARI
Məkkənin ziyarəti xoş təsir bağışladı,
Təmizliyi əxlaqı duyanlar alqışladı.
Dinin ucalığını gözləriylə gördülər,
Bu səbəbdən çoxları dinə könül verdilər.
***
Valid oğlu Xalid də belə qərara gəldi,
Qureyşdən gizlətməyi özünə ağır bildi.
***
Ağlı başında olan hər kəs bunu anladı,
Məhəmməd cadugər yox, əsl doğru yoldadı.
***
Ona vəhy olunanlar Allahın kəlamıdır,
Ümmətə böyük şərəf Peyğəmbər salamıdır.
***
Əbu Cəhilin oğlu İkrimə qeyzə gəldi,
Xalidin bu fikrini küfr, dönüklük bildi.
- Səndəmi ataların dinindən döndün? – dedi,
- Mən müsəlman oluram bilin, eşidin! – dedi.
***
İkrimə söylədikcə Xalid verdi cavabın,
Onun bu rəftarına tanrı qıydı səvabın.
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***
Əbu Süfyan Xalidin bu qərarın bilincə,
Dərhal Xalidi tapdı, mətləbi öyrənincə.
- Əyər buna doğrudan inansa idim, - dedi,
Məhəmməddən də öncə səni məhv eləyərdim.
***
Xalidsə cavabında, haqqı onda buluram,
Sənin əksinə gedir və müsəlman oluram.
Bir pərvanə sayağı İslamı sevdi Xalid,
Bu məqsədlə Mədinə yoluna oldu varid.
***
Yolda As oğlu Amra rast gəldi, söhbətləşdi,
Bu söhbət zəminində fikirləri birləşdi.
Onlar eyni fikirlə Mədinəyə getdilər,
Peyğəmbərlə görüşüb, dini qəbul etdilər.
***
Suvari komandanı idi Xalid Qureyşin
Uhud qələbəsində önündəydi döyüşün,
***
Bundan sonra İslama xidmət edəcəkdi o,
«Mute»də düşmənləri məğlub edəcəkdi o.
Peyğəmbər şücaətin gözü ilə görəcək,
Ona «Seyfullah» kimi şərəfli ad verəcək.
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DOQQUZUNCU HİSSƏ
MUTE SAVAŞI
MÜSƏLMANLARIN ŞIMALA DOĞRU HƏRƏKƏTI
Mute Suriyada xeyli məhşurdu,
Rumlarla ilk döyüş burada oldu.
***
Suriyada xristian ərəblər,
Peyğəmbər elçisiylə pis rəftar etmişdilər.
***
Hiss etdirmək lazımdı o yerlərdə İslamı,
Hicri səkkizinci il, bunu düşündü hamı.
***
Bu işi təşviq edən həzrət Peyğəmbər idi,
Komandan təyin etdi Xarisin oğlu Zeydi.
***
Üç min nəfərlik ordu yollandı Suriyaya,
Zeyd azad kölə kimi bəlli idi hamıya.
Peyğəmbər qohumları döyüşən bir orduda,
Zeydin komandanlığı maraq idi hamıda.
***
İslamın gətirdiyi bərabərlik idi bu,
Doğru prinsip idi, quru söz deyildi bu.
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***
Bayrağı Zeydə verib belə dedi Peyğəmbər:
- Komandan Təyyar oslun, Zeyd şəhid olsa əyər.
O da şəhid olarsa tabe olun Revaha,
Bundan savay komandan göstərmədi, o, daha.
Azacıq fikrə gedib, belə təlimat verdi:
- Qadın, qoca, uşaqlar, korlar diqqətdə olsun,
Evləri yandırmayın, ağacları kəsməyin.
Səhv hərəkət etməyin, təxribata getməyin.
***
- Eşitdi bu xəbəri Suriyadakı vali,
Topladı ətrafına yüz min nəfərlik ordu.
Ordubaşı Qeysərin qardaşı Teodordu.
İslam ordusu görcək bu çoxsaylı qoşunu,
Düşünüb tərtib etdi növbəti döyüşünü.
Düşmənin yerbəyerdi yarağı, təchizatı,
Hər nə olursa olsun geri dönmək olmazdı.
***
Onunçun da Mutedə güclü savaş başladı,
Baxmadı say fərqinə, qılınc-qalxan işlədi.
***
Zeyd şəhid olan kimi, baryağı Təyyar aldı,
İman dolu varlığı əzmilə qılınc çaldı.
Sağ əli kəsilincə bayraq keçdi sol ələ,
İnamlı döyüş sanki, qoparırdı zəlzələ.
Sol əl də kəsilincə can sarıldı bayrağa,
Bu halda şəhid oldu üz qoyaraq torpağa.
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***
Peyğəmbər xəbər verdi onun qanad qoşduğun,
Qoşulub mələklərə səmalarda uçduğun.
***
Bu ağır vəziyyətdə Xalid oldu komandan,
O da əvvəlkilər tək hazırdı keçsin candan.
***
Qalan döyüşçüləri bir təpəyə topladı,
Elə döyüşdülər ki, qorxuya yer qalmadı.
Düşmən bu cəsarətə tamam heyrət edirdi,
Çünki müsəlmanların sayını o bilmirdi.
XALIDIN ƏSKƏRI DÜHASI
Ertəsi gün bir əskər dühası etdi Xalid,
Yerləri dəyişərək qüvvəni etdi sabit.
***
Sol cinah sağa keçdi, arxa keçdi qabağa,
Düşmən bu dəyişmədən başladı karıxmağa.
***
Sandı ki, kömək gəlib müsəlman ordusuna,
Bu idi əsas səbəb onların qorxusuna.
***
Vuruşma gözlərini onsuz da qorxutmuşdu,
Ürəklə döyüşməyi əksəri unutmuşdu.

161

Sийяrи Nяbи

Müsəlmanların sayı haqda yoxdu məlumat,
Aralarında həm də yaranmışdı təxribat.
***
Bir az geri çəkilmək barədə düşündülər,
Xalidin hücum əmri onu saldı dərbədər.
***
Mövqeyin bu halında düşmən geri çəkildi,
Xalidsə bu fürsəti böyük qənimət bildi.
***
Bunun sayəsindəcə üç min nəfərlik ordu,
Yüz minlik bir ordudan sağ-salamat qurtuldu.

CƏFƏRI TƏYYARIN AILƏSINƏ TƏSƏLLI
Təyyarın ölümünə kədərləndi Peyğəmbər,
Hər gün onun evinə azuqə göndərdilər.
***
Qara gündə qonşuya bu kömək etmək ki, var,
O günlərdən qalmışdır müsəlmana yadigar.
***
Bu hərbin ilk şəhidi Xaris oğlu Zeyd oldu,
Onun qızını görcək Peyğəmbər məyus oldu.
Qəhərdən göz yaşların o saxlaya bilmədi.
- Ya Rəsulallah yoxsa, ağlayırsanmı? – dedi,
- Bu bir dost yanğısıdır - anlayırsanmı? – dedi.
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ONUNCU HİSSƏ
MƏKKƏNİN FƏTHİ
RAMAZAN AYI (630-CU IL 08 YANVAR)
BÜTPƏRƏSTLƏRIN ANLAŞMANI POZMALARI
Mutedən Xalidin məğlub olmadan,
Geri çəkilməsi bir zəfər idi.
Şimalda İslamın yayıldığından,
Məkkəlilər tamam bir təhər idi.
***
Anlaşmanı hər cürə pozurdular,
Müsəlmanlarısa alçaldırdılar.
***
Xəyanət yolunu tutub getdilər,
Qəflətən Huzzaya hücum etdilər.
***
Mədinəyə gəlib Huzza rəisi,
Müsəlmanlardan bir yardım istədi.
***
Özünü Rəsul Əkrəmə yetirdi,
Fikrini bu cümlələrlə bitirdi:
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***
“Qureyş sənə verdiyi sözü dandı,
Həm də bağladığı əhdindən döndü.
İbadət zamanı bizi qırırlar,
Allah eşqinə yardım et, nə olar!”
***
Qureyşə xəbər göndərib Peyğəmbər,
Dedi: - ölüm haqların ödəsinlər.
Yoxsa Hudeybiyə anlaşmasının,
Qüvvədən düşdüyün yəqin bilsinlər.

ƏBU SÜFYANIN MƏDINƏDƏN
ƏLIBOŞ QAYITMASI
Qureyşin istəyin həll etsin deyə,
Əbu Süfyan yollandı Mədinəyə.
Çəkinərək Peyğəmbərlə görüşdən,
Ümmü Həbibəylə görüşdü rəğmən.
Ümmi Həbibə ki, onun qızıydı,
Zövcəsiykən Peyğəmbərdən razıydı.
Həzrət Əbu Bəkir ya Həzrət Ömər,
Ona istəyincə söz vermədilər.
Keçmədi bir sözü burda kimsəyə,
Beləcə ümidsiz döndü Məkkəyə.
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FƏTH HAZIRLIĞI
Peyğəbmər hazırlıq əmrini verdi,
Toplandı az vaxta on minlik ordu.
Mədinə döyüşə bu vaxta qədər,
İlk dəfə yığmışdı bu qədər əsgər.
Böyük inam ilə çölü keçdilər,
Yetişdi Məkkəyə cəsur əsgərlər,
Qan tökmədən şəhərə girmək üçün,
Bu iş gizli saxlanıldı büsbütün.
Peyğəmbər Məkkəyə yaxınlaşırkən,
Əmisi Abbası gördü nagahan.
Abbas özü artıq müsəlman idi,
Mədinə yoluna o rəvan idi.
Gələnləri görüb şadiman oldu,
Həvəs ilə gələnlərə qoşuldu.
***
Məkkəyə dörd kilometr qalırdı,
Ümidlər artdıqca vaxt azalırdı.
***
Təşviş yaratmaqçın böyük ordu var,
Ətrafda çoxlu tonqal qaladılar.
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ƏBÜ SÜFYANIN İSLAM QƏRARGAHINDA
İSLAMI QƏBULU
Əbu Süfyan duymuşdu təhlükəni,
Çıxdı aparmaqçın müşahidəni.
Yolda Abbas ilə rastlaşdığından,
Abbas söhbət açdı gələn ordudan.
***
Abbas söylədi ki, bu ordu zorla,
Şəhərə girərsə nə olar onda?
***
Əbu Süfyan sordu: - bəs nədi carə?
- Peyğəmbərlə görüş - yolunu ara.
***
Əgər belə etsən işin pis olmaz,
Deyərək, fikrini bildirdi Abbas.
***
Gəldi özü Əbu Süfyanla birgə,
Təqdim eylədi onu Peyğəmbərə.
Əbu Süfyan məsləhəti eşitdi,
Həm də müsəlmanlığı qəbul etdi.
***
Bu müqəddəs dinin təntənəsiydi,
Qan-qadasız fəthin mənzərəsiydi.
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***
Söhbət xoş sonluqla elə ki, bitdi,
Abbas Peyğəmbərdən bir xahiş etdi:
- Əbu Süfyan sevir özün öyməyi,
Məqbul bilin ona lütf göstərməyi.
- Peyğəmbər gülüb, fikri qəbul etdi,
Beləcə orduya o xitab etdi:
«Sığınanlar Əbu Süfyan evinə,
Bir də ki, Məscidi Haram mülkünə,
Əmin olsun, qalacaq toxunulmaz.
Hər kəs sakit dursa bu da pis olmaz».
***
Əbu Süfyan Məkkəyə geri döndü,
Qureyşilərlə izah işi gördü.
Müsəlman olduğu aşkar bulundu,
Beləliklə də Məkkə fəth olundu.
***
Müsəlmanlar Məkkəyə, dörd tərəfdən girdilər,
Peyğəmbər tapşırmışdı: «Qətiyyən qan tökməyin!»
Bu yolla qələbəni, tam şərəfdən bildilər,
Mənası olardımı, lüzumsuz qan tökməyin?
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FƏTH XÜTBƏSI, İSLAMDA BƏRABƏRLIK
Həzrət Peyğəmbər Hərami Şərifdə,
Xütbə hazırladı layiq tərifə.
Allahın birliyi dinin əsası,
Tapdı öz əksini sözün qısası.
Tutdu insanları bərabər orda,
Möminlər qardaşdır olarsa harda.
İnsanlıq üçün ən böyük xəstəlik,
Düşmənçilik, qan davası üstəlik.
Bir də tanımamaq bərabərliyi,
Budur cahillərin cahangirliyi.
Allahın quludur İslamda hər kəs,
Quranı öyrənmək buna edər bəs.
Kimsənin kimsədən yox üstünlüyü,
İrq, millət, rənq, ya da soy üstünlüyü.
İnsanlıq adlanan məziyyət vardır,
Şərəf, nur sahibi, yetkin olmaqdır.
Ən xeyirli insan yararlılardır,
İslamın təməli bilin, bunlardır.
***
Peyğəbmər fəth günü bu həqiqəti,
Bir daha Kəbədən söylədi qəti.
***
Onca ki, Peyğəmbər xütbə söylədi,
Məkkəlilər baş əyərək dinlədi.
Təsirliydi Peyğəmbərin sözləri,
Məkkəni fəth etdi, həm könülləri.
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Kəbəni bütlərdən tam kənar etdi,
İbrahim təlimin bərqərar etdi.
Allaha ibadət edən insanlar,
Bu böyük xidmətdən xeyrə çatdılar.
Bilalın səsinə heyran oldular,
Səf-səf düzülərək namaz qıldılar.
QADINLARIN BIATI (ANDI)
And içdi yeni müsəlman olanlar,
Kişilərdən sonra həm də qadınlar.
Öndə Ümmü Xani, sonra Fahitə,
And içib beləcə başladı nitqə:
«Heç vaxt qoşmayacaq Allah ortaq,
Oğurluq və zina etməyəcəyik.
Övlada qıymayıb, salmayıb nifaq,
İftira, böhtandan çəkinəcəyik.
Haqq olan hər şeydə edib itaət,
Böyük Peyğəmbərə edirik biat»
ÜMUMI ƏFV
Başda Hind olmaqla əfv olundular,
İkrimeyi Savfan, Vəhşi kim ki, var.
Yalnız «Vəhşi görünməsin gözümə,
Sevimli əmimi xatırlayınca,
Ürək dözmür, gələmmirəm özümə!»
Dedi, əfv işinə o başlayınca.
***
Peyğəmbər Məkkədə on beş gün qaldı,
Yüksək əxlaqını, təmiz qəlbini,
Görənlər dərhal da müsəlman oldu.
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HUNEYN VƏ EVTAS SAVAŞI
Müsəlmanlar sevinc içində idi,
Bu sevinci Məkkənin fəthi verdi.
Artıq din ətraflara yayılırdı,
Müsəlmanlar mötəbər sayılırdı.
Ancaq yenə vardı bütpərəst xofu,
Nevasin qəbiləsindəndi qorxu.
Məkkəyə yaxın qəbilə ki, vardı,
Orda qatı bütpərəstlər yaşardı.
Bu yerdə İslama böyükdü nifrət,
Genişlənməsinə yox idi rəğbət.
Qəbilə rəisi, Malikdi adı,
İyrimi min nəfərlik ordu topladı.
Dureyd adlı bir qoca məsləhətçi,
Tapdı və hərb meydanına gətirdi.
Hüneyn vadisində idi qoşunlar,
Heyvan, uşaq səsi duyub ixtiyar,
Maraq ilə soruşdu: - «nədi bunlar?»
Malik əsgərlərin qaçmamasıyçın,
Dedi: - gətirmişəm bura var yoxun
- İxtiyar eyhamla tərpədib başın,
Dedi: - bu saxlarmı qaçarsa qoşun?
Əgər məğlub olsaz ailəni siz,
Öz əlinizlə əsir verirsiniz.
Bu səbəbdən də carəsiz qalarsız,
Həm də ki, bir şərəfsiz ad alarsız.

170

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

***
Ancaq gənclər buna fikir vermədi,
«Bu adam ağlını itirmiş» - dedi.
Əsgərlər vadinin dar bağozını,
Hər iki tərəfdən zəbt etmişdiər.
Duymayıb qocanın etirazını,
Ağıllı fikrini rədd etmişdilər.
***
Müsəlmanlar on iki min nəfərdi,
Əbu Süfyan sanki öndə sipərdi.
Bütpərəst olardı yetmiş min nəfər,
Dar boğaza girdi qarışıq əsgər.
İki tərəfdən edilincə hücum,
Ordakılar oldu ölümə məhkum.
Kimsə nicat tapıb qaça bilmədi,
Qılınclar nizələr işin işlədi.
***
Gülüb söylədi Talha oğlu Osman,
Can rahat olacaq bu intiqamdan.
***
Görürkən əsgərlər baş alıb qaçır,
Peyğəmbər onları geri çağırır.
Qaytarır köməyə qaçan çox kəsi,
Əmisi Abbasın odlu nərəsi.
***
Beləcə təzədən qızışır ara,
Məğlub olan düşmən qaçır dağlara.
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***
«Əvvəl dadıb məğlubiyyət acısın,
Sonra yaşa qələbənin duyğusun!»
Tövbə surəsi bu işi anladır,
Səhvini duy, tez də düzəlt - iş budur.
***
Bu hərbdə ən böyük qənimət oldu,
İyirmi iki min dəvə, qırx min qoyundu.
Bundan başqa, vardı altı ton gümüş,
Altı min əsgər, əsir götürülmüş.
***
Düşməni Etvasa qədər qovdular,
Məğlubiyyətinə əmin oldular.
TAIF MÜHASIRƏSI
Hevazın rəisi Malik, bu vaxt Taifə qaçmışdı,
İndi onu bu yuvadan dartıb çıxarmaq qalmışdı.
Çoxallahlılıq yuvası beləcə qala bilməzdi,
Sitəm sona yetməyincə xoşbəxtlik üzə gülməzdi.
***
Döyüş cəngisi çalındı,
Taif hədəfə alındı.
Millət qalaya çəkildi,
İnamsızlıq nədir bildi.
Mühasirə uzun sürdü,
Salman Farsi məqbul bildi.
«Müsəlmanlar tədbir görsün,
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Mancanaqlar işə düşsün,
Sərkərdələr döşə düşsün!»
- Qalaya sərt hücum oldu,
Olduğu kimi də qaldı.
Mühasirə bir ay sürdü,
Nəticəsizliyi gördü.
Müsəlmanlar geri döndü.
Taiflilər bir az sonra,
Müsəlmançılığa döndü.
Parçalınb itdi bütlər,
Bütpərəstlik tamam söndü.
BIR VƏFADARLIQ NÜMUNƏSI
Hevazidən alınan qənimət bölünürkən,
Bir qadın dilə gəldi əsirlərin içindən.
Söylədi Məhəmmədin süd bacısı olduğun,
Fərəh ilə söylədi onu burda bulduğun.
***
Qadını Peyğəmbərin yanına gətirincə,
Tanıdı ki, Şeymadır onu ilkin görüncə.
Onunla keçirdiyi günləri xatırladı,
Ötənlər yada düşdü, için-için ağladı.
***
Xalatın yerə sərib Şeymanı əyləşdirdi,
Hörmət, məhəbbət ilə ona azadlıq verdi.
Üstəlik verdi ona bir kölə, bir cariyə,
Bir miqdar qoyun verdi və göndərdi geriyə.
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***
Hevazidən bir heyət ona xahişə gəldi,
Onların istəyini soruşub belə dedi:
-Malınızımı verim, qadın uşaqlarımı?
-Təbii qadınları və uşaqlarımızı.
Onlara mərhəmətli nəzərlər ilə baxdı,
Özünə, əmilərə aid əsirləri də, azadlığa buraxdı.
Digərləri də görüb onun bu rəftarını,
Tezcə azad etdilər öz əsir qullarını.
Belə altı min insan azadlığa qovuşdu,
Bu müsəlman rəftarı ağıza-dilə düşdü.
Xəbərdar edildi ki, Hevaz rəisi Malik,
Gəlib müsəlman olsa onu da əfv eylərik.
Bunu eşitdi gəldi, o ada müsəlman oldu,
Ailəsiylə birgə mallarını da aldı.
Peyğəmbər yüz dəvə də onun üçün ayırdı,
Belə o insanları özünə bağlayırdı.
VICDANLARA TƏHƏKKÜM YOXDUR
Etvas savaşı idi, Mühallim adında bir,
Müsəlman, Amr adında müsəlmanla rastlaşır.
Müsəlman olduğunu bəyan etsə də Amr,
Muhallim bilərəkədən o insanı öldürür.
***
Peyğəmbər Muhallimi sorğu – suala çəkir,
- Bilərək öldürməkdə onu məqsədin nədir?
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***
- Müsəlmanam deməsi mənə əsas vermədi.
- Ürəyini yardınmı ya nədən bildin? - dedi
***
- Ürək bir ət parçası, yarsaydım nə verərdi?
- Ürəyini bilmirsən, sözünə inamırsan?
Bəs necə sübüt etsin həqiqəti bu insan?
***
Peyğəmbər qəmli-qəmli bir xeyli fikrə getdi,
Muhallimi bunuçun lənətə məhkum etdi.
ŞAIR KAABIN MÜSƏLMAN OLMASI
Kaab adında bir şair Peyğəmbərə həcv yazardı,
Buna görə qorxusundan o olan yerdən qaçardı.
Müsəlmanlıq hər tərəfə yayılınca,
O bilmirdi hara girə, hara qaça.
***
Müsəlman olan qardaşı bir məktub göndərdi ona,
- Get Peyğəmbərdən üzr istə, həm də qapan ayağına,
Sonra Kaab elə də etdi,
Söylənilən yolla getdi.
Dönərək müsəlman oldu,
Əməlindən nicat buldu.
***
Bir qəsidə oxudu o, Peyğəmbərin hüzurunda,
Bir dönüklük duyulurdu görkəmində, qürurunda.
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***
«Peyğəmbər dünyaya aydınlıq verən bir incidir,
Şirki kəsib atmağa Allahın bir qılıncıdır!»
***
Qəsidə Peyğəmbərin xoşuna gəldiyindən,
Xalatını pay verdi, götürərək çiynindən.
***
«Qəsideyi Bürde» - dir o qəsidə, o gündən.
HATƏMI TAININ QIZI
Tayy qəbiləsi bəd rəftar idi,
Müsəlmançılıqdan çox kənar idi.
Həzrət Əlini ora göndərdilər,
Bu işlərə çəksə o əncam çəkər.
Rəsiləri qaçdı, canın götürdü,
Əli əsirləri yığıb gətirdi.
Comərdliyilə eldə məhşur olan,
Hatəmin qızı da ordadır haman.
***
Gördü Peyğəmbəri iki büküldü,
- Ya Rəsulallah! - dedi, atam öldü,
Tək bir qardaşım var, o da ki, qaçdı.
Azadlıq almağa pulum da yoxdu,
Sığınıram sənin mərhəmətinə.
Gözəl cəlalının səxavətinə.
Atam səxavətli bir insan idi,
Əsirlər qurtaran, qul alan idi.
Qadınları fağırları duyardı,
Kasıba yardımdan ləzzət alardı.
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Bilin, belə bir adamın qızıyam,
Verəcəyin hər qərara razıyam.
***
- Atan İslam fəzilətinə uyğun,
Dedilkərin nəcabətinə uyğun.
***
Söylədi: - Hatəmin qızı azaddır!
Allah mərhəməti bir mükafatdır!

177

Sийяrи Nяbи

ON BİRİNCİ HİSSƏ
TEBÜK SAVAŞI
Tebük Mədinə ilə Şamın arasındadır,
Bizans bu zamanlarda düşmən sırasındadır.
***
Qalib gəlib İrana, İslama qarşı çıxdı,
Xristian ərəb də onlara qəhmər çıxdı.
***
Bu şimal qüvvələri dağıtmaq lazım idi,
Müsəlman döyüşçülər bu işçin hazır idi.
***
Toplandı könüllülər o kasad zəmanədə,
Əshabın zənginləri qoşuldu zəmanətə.
***
Çox quraqlıq çəkmişdi o il Hicaz torpağı,
Bəsləmək lazım idi toplanan qoşunları.
***
Əbu Bəkir sərf etdi əlində olan varı,
Həzrət Osman böyük bir dəstəni hazırladı.
***
Qadınlar belə bəzək əşyalarını satdı,
Bu qıtlıq ordusunun «Ceyşül - Usre»dir adı.
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***
Münafiklər cürbəcür hiyləyə əl atdılar.
Dürlü bəhanələrlə bu xidmətdən qaçdılar.
***
Otuz min qoşunuyla Peyğəmbər yola çıxdı,
Qızmar səhralar boyu Tebükə yol açıqdı.
***
Düşmən qalaya girib döyüşməkdən çəkindi,
Daxili məsələdə işləri çox çətindi.
***
Müsəlmanlar bü üzdən əlüstü geri döndü,
Çünki düşmən qorxmuşdu yenilməsi mümkündü.
***
Təklif edənlər oldu Suriyaya hücumu,
Peyğəmbər bildirdi ki, yox bu işin lüzumu.
***
O zaman Suriyanın çünki taunu vardı,
Əskərlərə bu virus rahatca yoluxardı.

179

Sийяrи Nяbи

MÜNAFIKRLƏRIN POZĞUNÇULUĞU
Münafiklər hər cürə hiyləyə əl atırdı,
Müsəlmanın arasın nə yollasa qatırdı.
***
Qoşulmamışlar deyə onlar Tebük hərbinə,
Söz atıb, lağ edirdi ordunun əsgərinə.
MƏSCIDI DIRARIN YANDIRILMASI
Sarsıtmaq məqsədilə müsəlman birliyini,
Münafiklər hər yerdə işlədir bildiyini,
***
Kubadakı məsciddən əllərini çəkdilər,
Mədinədən kənarda ayrı məscid tikdilər.
***
Peyğəmbər məsçidinə gəlməkdən vaz keçdilər,
Birliyi pozmaq üçün əyri yolu seçdilər.
***
Əbu Ami adında bir xristian vardı,
Bu yola onlar ilə birgə addım atardı.
***
Təbükdən əvvəl gəlib Peyğəmbərin yanına,
İcazə istədilər məscidi açmağına.
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***
Peyğəmbər bu məsqədi əlüstü dərk eylədi,
Onların xahişini bir yolluq rədd eylədi.
***
Tebükdən dönən kimi yandırtdırdı oranı,
Zahirdə məscid ikən təxribatçı yuvanı.
Müsəlmanlığa qarşı sui - qəsd yuvasını,
Bəhs edib xatırladı Quranı-Kərim bunu.
HƏZRƏT İBRAHIMIN VƏFATI
Peyğəmbərin sonuncu sevgisiydi İbrahim,
On səkkiz aylıq idi, cəzbedici və həlim.
Onu bir ata kimi sevərək böyüdürdü,
Həm də varlığı ilə fəxr edir, öyünürdü.
***
Uşaqların bir qismin kiçik ikən itirmiş,
Bir qismi pərvazlanıb, sonra həyatdan getmiş.
***
Bu fani dünyamızda yalnız Fatima idi,
Onunçun da İbrahim atayçın sima idi.
***
Heyiflər olsun o da qəflətən xəstələndi,
Peyğəmbərin sevinci qəm yükünə bələndi.
«Allahın verdiyinə qarşı əldən nə gəlir?»
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- Deyərək, duyğusunu belə ifadə edir.
Allahın əmri ilə oğul həyatdan köçür,
Körpənin məsum ruhu sonsuz göylərə uçur.
***
Ürəyin kədərini ovudur göz yaşları,
Təsəlliyə can atır yaxın qəlb sirdaşları.
***
Allahın rizasını dözüm yaşadır ancaq,
Dərdi bəxş edən varlıq təsəlli də bulacaq.
Yanındakılar dedi;
- Ölüyə ağlamağı qadağan eyləyirkən,
Göz yaşların qəbləri belə dağlayır nədən?
- Kədərlənmək caizdir, fəryaddır yasaq – dedi,
Bu mərəhəmət yaşların xoşdur axıtsaq – dedi.
Namazını qılaraq torpağa verdi onu,
Məzara nişan qoyub, belə anlatdı bunu,
- Faydası da yoxdur, zərəri də yox,
Geridə qalançın təsəllidir çox.
***
Günəşin tutulması aşkarlandı bu ara,
İbrahimin ölümü düşünüldü bir para.
***
Peyğəmbər bu yanlışı zəkasıyla düzəltdi
İfrata varanları doğru yola yönəltdi.
***
- Günəş və ay nişandır tanrı ayələrindən,
Kimsənin ölümünə axı tutulsun nədən?
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Bu sualla insana ağlın yolun göstərdi,
Tanrıya şərik qoşan, imandan bixəbərdi.
NƏCAŞININ ÖLÜMÜ:
Hicrətin doqquzunçu ili gəldi,
Həbəş hökmüdarı Nəcaşi öldü.
Bir vaxt qarşılayıb müsəlmanları,
Yerbəyer etmişdi rəğmən onları.
Onun bu xidməti təkrar anıldı,
İslamın ən yaxın dostu sanıldı.
Peyğəmbər bu işi nəzərə aldı,
Onunçun cənazə namazı qıldı.
ƏTRAFA MÜRŞIDLƏR GÖNDƏRILMƏSI
Hicrətin doqquzuncu ili idi,
İl sülhün, sakitliyin ili idi.
Xalqlara İslamı öyrətmək üçün,
Peyğəmbər mürşidlər seçdi büsbütün.
Tapşırdı: - şirin söz, gülər üz olun,
Sözünüzlə axıb qəlblərə dolun.
Dini deyimləri asanlaşdırın,
Nə sərt rəftar edin, nə də çaşdırın.
***
Nifrət oyandırıb uzaşdırmayın,
Uyuşun, anlaşın və ayrılmayın.
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***
Yaxşı iş görənə müjdələr verin,
Pis yola düşənə düz yol göstərin.
***
Heç vədə qəzəbi gücləndirməyin,
Çalışın kimsəyə zor göstərməyin.
***
Məkkənin fəthindən sonra ərəblər,
Müsəlman olduqların bildirmişlər.
Peyğəmbər onları xoş qarşılamış,
Xoş fikirlərini həm alqışlamış.
Bunların içində ən nəzakətli
Yəməndən gələnlər - Eşarilərdi.
HƏZRƏT ƏBU BƏKIRIN HƏCC ƏMIRLIYI
İslamın zəfər ili, oldu doqquzuncu il,
Nəsr surəsindəki müjdələr oldu hasil.
Mübarək həcc mövsümü zamanında yetişdi,
Əbu Bəkir həc Əmiri qismində yola düşdü.
Onunla üç yüz zəvvar ziyarətə gedirdi,
Təbliğatçı qismində Həzrət Əli seçildi.
Təvaf, ziyarət yolu, yaxşı izah edildi,
Bütpərəstin gəlişi və çılpaq dolanması,
Yasaq edildi, həm də bilindi Həcc qaydası,
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ON İKİNCİ HİSSƏ
Zilhiccə (632-ci il 10 fevral)
VİDA HƏCCİ
MƏDINƏDƏN HƏRƏKƏT
İslamiyyət yayıldı bütün Ərəbistana,
Məkkənin fəthi artıq bəlli idi hər yana.
Zilqədənin on biri, onuncu hicri ili,
Peyğəmbər ziyarətə gedəcəyi bilindi.
Onunla Həccə getmək istəyənlər yığışdı,
İyirmi beş zilqədəyə hazırlıq tam yetişdi.
Günorta namazını qılıb, yola çıxdılar,
Böyük bir yol keçərək mərasimə çatdılar.
Yüz min hacı var idi bu zaman Arafatda,
Peyğəmbər xütbə etdi münasib bir saatda,
“Vida Həcci Xütbəsi” adlandırılır indi.
Artıq cahiliyyətin bitdiyi bildirildi,
Din tamamlanmış idi, bərqərar idi İslam,
Budur insanlıq üçün ən böyük bir ehtişam.
ARAFATDAKI XÜTBƏ
Həmin bu Xütbədə böyük Peyğəmbər,
Köhnə adətləri etdi zir-zəbər.
***
Ayağı altına alıb tapdadı,
Qan davalarını, sələmçiliyi.
İnsanlara xoşbəxt həyat hardadı?

185

Sийяrи Nяbи

Əmin amanlıqçın nələr faydadı?
Elan etdi can - mal güvənliyini,
Saxlayan şərtləri, söylədi bir – bir.
Çatdırdı insanlıq haqları nədir,
Xübtənin anlamı çox kamil oldu.
Arxasınca bu ayə nazil oldu:
«Bu gündən dininiz kamala çatdı,
Bu din qəlbinizdə inam yaratdı.
Mən də xidmətimlə məqama yetdim,
Bundan xoşnud olub, Mərama yetdim»
(maidə, ayə 3)
OXUMA
VIDA XÜTBƏSI
Həmdü səna edib uca Tanrıya,
Peyğəmbər buyurdu toplaşanlara:
“Ey insanlar! – dedi - Dinləyin məni,
Məhv etdim cahillik adətlərini.
Kimsənin kimsədən yox üstünlüyü,
Hər kəs Adəmdəndir Adəm torpaqdan.
Dinləyin, dərk edin dediklərimi,
Bilin ki, qardaşdır bütün möminlər.
Könül razlığı ilə verməzsə,
Qardaş malı halal olmaz bir kəsə.
Köləyə yedirin yediyinizdən,
Həm də geyinidrin geydiyinizdən.
Onlar da Alahın qulları ikən,
Pis rəftara yetər, pis rəftar edən.
Hər cür sələmçilik qaldırılmışdır,
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Bu işdə birinci əmim Abbasdır.
Nə zülm edin, nə də zülm görünüz,
Ancaq aldığınız borcu veriniz.
***
- Qadınlarınız üzrə haqlarınız var ikən,
Onlar haqlarınıza riayət etməlidir.
Onların da sizlərin üzərində haqqı var,
Onlara qarşı daim ediniz yaxşı rəftar.
Mehriban qarşılayın Allah əmanəti tək,
Onların halallığı, Allah verdiyi istək.
- Allahın dərgahına qovuşan vaxta qədər,
Bu gün, bu ay, bu məkan necə müqəddəsdisə,
Qanınız və malınız eləcə müqəddəsdir.
Diqqət ilə dinləyin, çox gərəkli məqamdır,
- Qanınız və malınız başqasına haramdır.
***
Allahın hüzurunda əməllər sorulacaq,
Mükafat da, cəza da bununçun veriləcək.
***
Məndən sonra da belə sevin bir-birinizi,
Bölük-bölük olmayın, qırıb bir-birinizi.
***
Sizdəki əmanəti sahibinə qaytarın,
Qəlbinizi Allahın kitabına bağlayın.
***
Qadınlar ərin malın izinsiz pay verməsin,
Borc ödənilməlidir, kirayəni qaytarın.
Zamin olan, bununçun məsuliyyət daşıyır,
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Dininiz xüsusunda şeytanlardan qorunun.
Həddinizi aşmaqdan, iftiradan çəkinin,
- Hər qatıl, günahına məsuliyyət daşıyır,
- Qatilin cinayəti övlada aid deyil.
- Övladın günahını ata-ana daşımaz,
- Doğru yola yönəldən şəxsə itaət edin.
***
Burda olmayanlara söyləsin burdakılar,
Onların sırasında xatırlayanlar olar.
***
«Təbliğ etdimmi? – dedi,
- Bəli ya Rəsulallah.
Bunun üzərinə də:
«Şahid ol ya Rəbb!» - dedi.
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ON ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
SON GÜNLƏRI VƏ IRTIHALLARI
XƏSTƏLIYI
Vida Həccindən Mədinəyə döndü,
İslam çırağının şöləsi söndü.
Bir müddətə xəstəlik tapdı onu,
Demək yetişirdi ömrünün sonu.
Çünki artıq tamama yetmişdi din,
Qəbul etmişdi tanrı bəxş etdiyin.
İlahi tapşırıq yetirkən sona,
Məqama çağırış çatırdı ona.
Həyatı olduqca nizamlı idi,
Öyrətdiklərinə inamlı idi.
***
Həyatdan köçəcəyini anladı,
Sonuncu işlərini sahmanladı.
***
On doqquz səfər on birinci ildə,
Bakı qəbristanına gəldi gecə.
Orda yatan əshabi salamladı,
Və başqa görəcəyi iş qalmadı.
Dönürkən xəstəliyi xeyli artdı,
Beləcə Həzrət Aişəyə çatdı.
***
Aişə ona deyincə «Vah başım»,
- Sənin deyil dedi, vah mənim başım!
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***
Beləcə xəstəlik günbəgün artdı,
Bir gün ağrıları zirvəyə çatdı.
Əbu Bəkrə buyurdu: - Sən imam dur,
Gedəcəyim yol Tanrı buyruğudur.
NƏYI VARSA SƏDƏQƏ VERIR
Yeddi dirhəmi vardı xəstələndiyi zaman,
Bunları yoxsullara sədəqə verdi haman.
***
Nəqd pulu qalmamışdı rəhəmətə getdiyi gün,
İntizarı yox idi dünyada heç nə üçün.
***
Zövcələrinə böldü mal və ev əşyaların,
Yoxsul, dilənçilərə vəsiyyət etdi payın.
KƏRIMƏLƏRI HƏZRƏT FATIMA ILƏ BAŞBAŞA
Həzrət Fatima hər gün ataya baş çəkərdi,
Tək övladı o idi, təkcə o idi dərdi.
Bir dəfə o söylədi:
- Kim bilir atacığım nə əziyyətlər çəkir,
- Atanın əziyyəti bu gündən sonra bitir.
Söylədi: - Əziz balam.
***
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Köçə işarə idi kədər dünyasından bu,
Yerinə yetməliydi tanrının buyurduğu.
***
Dünyadan köçməyimə təlaş etməyin, dedi,
Varmı elə Peyğəmbər ki, yaşasın əbədi?
***
Mən haqqa qovuşmağa hamınızdan layiqəm,
Sizlər də bir gün mənə qovuşacaqsınız həm.
***
Görüşəcəyimiz yer Hovzu Kövsər kənarı,
Gözləyəcəyəm məni səmimi duyanları.
***
Mən xəbərimi aldım, Allaha qovuşuram,
Sarıbdı varlığımı haqqa olan ehtiram.

RƏFIQI ƏLAYA - UCA DOSTA
Səkkiz iyuna uyğun Rəbiüləvvəl idi,
Bazar ertəsi sübhün namazı əfzəl idi,
***
Əbu Bəkr idi öndə, sabah namazı qıldı,
Otağına gəlincə gedəcəyini bildi.
***
«Ya Rəbb! Ölüm qabağı mənə nəzər sal», dedi,
«Sonra da bu canımı asanlıqla al», dedi.
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***
Mübarək barmağını səmalara uzatdı,
«Uca Dosta» deyərək gözlərini qapatdı.
***
Həyatın tək ölümün pakdır, ya Rəsulallah!
Şükür ki, səni seçmiş Elci, o böyük Allah!
SON VƏZIFƏNIN IFASI
Göz yaşları içində yayıldı acı xəbər,
Sarsıtdı əshabını bu ürək yaxan kədər.
Bürüdü Mədinəni ağır matəm havası,
Çoxları inanmadı buna sözün qısası.
Həzrəti Əbu Bəkir:
- Məhəmmədə ibadət edənlər bilsin – öldü,
Allaha ibadətsə Əbədi, bilin, dedi.
İzah elədi, həm də o deyəni duydular,
Həzrət Əli və Abbas cənazəni yudular.
Cənazə namazını qruplarla qıldılar,
(Kişilər və qadınlar, sonda isə uşaqlar).
Ruhu uyuyan yerdə məzarına qoydular,
(O uca Peyğəmbərə salam və salat olsun!
Onu duyan kəsləri daim salamat olsun).
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ON DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN FƏZILƏT
DOLU YÜKSƏK ƏXLAQI
Gəldi, tamamladı gözəl əxlaqı,
Elə bununçun da seçilmişdi o.
Hər kəsə nümunə oldu əshabı,
Əxlaqın boyuna biçilmişdi o.
***
Hər sözü, əməli bir fəzilətdi,
İnsanlığa dəyərini öyrətdi.
***
Onun yaratdığı din, sevgi hörmət gətirdi,
Qardaşlıq, bərabərlik, ədalət gül bitirdi.
***
İnsanlar anlaşaraq sülh içində yaşadı,
Bəşər səlnaməsinə yazıldı nurlu adı.
***
Fəzilət nümunəsi oldu gözəl əxlaqı,
Mərhəməti, qayğısı qəlblərə nur payladı.
***
Əshabla xoş davranar, şirin söhbət edərdi,
Kiçikləri oxşayar sevib sevindirərdi.
***
Varlı, yoxsul ya kölə, fərq qoymazdı kimsəyə,
Hər kəsin halın sorar, könlü xoş olsun deyə.
Hamıya salam verər, əllərini sıxardı.
Şirin sözlər söyləyər, mərhəmətlə baxardı.
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***
Həddini aşmazdı həm, təvəze sahibiydi,
İnsanlığın zirvəsi, alinin alisiydi
***
Ziyarətə gələrkən bir gün birisi onu,
Görür titrədiyini, təlaşda olduğunu.
- Qardaşım, qorxma deyir, mən hökmdar deyiləm,
Qureyşdən quru çörək yeyənlərin biriyəm.
***
Sadə səliqəliydi, tər təmiz geyinərdi,
“Təmizlik-imandandır”kəlamını deyərdi.
***
Xoşlanmazdı pislikdən, həm də pis qoxulardan,
Hətta sevməzdi belə, şeyr etməyi kənardan.
***
Ailə həyatında qılıqlı-mehribandı,
Gələn qonaqların da qayğısına qalandı.
***
Bu dünyada dörd şeydən həm zəhləsi gedərdi,
Mərdüməzarlıq etmək, qorxaqlıqla xəsislik.
Bir də təmbəllik dərdi hər bir dərddən betərdi.
***
İnsanlıq sevgisiylə daim doluydu qəlbi,
Yoxsula, yetimlərə mərhəmət idi dərdi.
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***
Uşaqları sevərdi, əzizləyərdi daim,
O kəsə vurğun idi, uşaqları sevir kim.
Deyərdi:
- Uşaqlara edilən qayğı itməz,
Mərəhəmət etməyən kəs, mərhəmətə yetişməz.
***
Görən heyran qalırdı onda olan insafa,
Aləmlərə rəhmətdir Mühəmməd Əl – Mustafa.

SON
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SƏADƏT ƏSRİNİN XRONOLOJİ CƏDVƏLİ
Miladi

Bisəd

Hadisələr
(20 aprel - 12 Rəbiüləvvəl) Fəxri Aləm (Dünyanın
Fəxri)
Peyğəmbər Əfəndimizin anadan olması
«Doğdu ol saətdə ol Sultani Din, Nura qərq oldu
səmavatü zəmin.»
Beş il Sad qəbiləsində süd anası Həlimənin yanında
qaldıqdan sonra, Məkkəyə ailəsinin yanına
qayıtması.
Anası Əminə, xidmətçiləri Eymən ilə birlikdə
Mədinəyə gedib, atasının məzarını ziyarət etməsi və
geriyə dönməsi, Ebva kəndində anasının vəfatı
Babası Abdulmüttəlibin Peyğəmbər Əfəndimizi
himayəsinə alması
Abdulmuttəlibin vəfatına görə əmisi Əbu Talibin
himayəsində qalması
Əmisi Əbu Taliblə, ticarət karvanı ilə Suriyaya
getməsi və
Busrada Bahirənin
bu
uşağın
gözlənilən
Son
Peyğəmbər olacağını sezməsi
Əmisi Zübeyrlə Yəmənə səyahəti
Qureyşlə Qays arasında 4 il sürən Ficar hərbində
bitərəf qalması və Hılful-Fudul anlaşmasına
qoşluması və bununla iftixar buyurması
Şama ikinci səyahəti, Meysərənin Peyğəbmərimizə
heyranlığı
Həzrəti Xədicə ilə izdivacı
Kəbənin təmirində Hacəri-Esvədi (Müqəddəs Daşı)
yerinə qoyma vəzifəsini Qureyşin MuhammedülEmin dedikləri Peyğəmbərimizə ifa etdirməsi.

571

575
577
577
579
583
588
591
595
596
606

610

1

613

3

Hirada ilk Vəhyin gəlişi (Ramazan ayında) Ən
yaxınlarını İslama dəvətə başlaması ilə Hz. Xədicə,
Hz. Əli, Hz. Zeyd və Hz. Əbu Bəkirin Müsəlman
olmaları
Üç il gızli dəvətdən sonra Safa təpəsinə çıxıb, açıq
dəvətə başlaması
Bütpərəstlərin
hücumu
qarşısında
bəzi
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615
616

5
6

617
7

619

9

620

10

621

12

622

1

623

624

2

2

Müsəlmanların Həbəşistana ilk hicrətləri (gedişləri)
Hz.Həmzə və Ömərin Müsəlman olmalar
İkinci dəstənin Həbəşistana hicrəti.Bütpərəstlərin
mühacirləri geri çağırmaq üçün Həbəş Hökmdarına
müraciətləri, Hz. Cəfərin oxuduğu ayələrin təsiri ilə
bunun
nəticəsiz qalması,
Qureyşin Haşim oğulları ilə münasibəti kəsərək,
ona qarşı boykot elan etməsi
Qureyşin üç illik mühasirəni qaldırması. İki böyük
kədər: Hz.Xədicənin və Əbu Talibin vəfatları (Hüzn
ili)
Taifliləri İslama dəvət üçün Taifə getməsi, orda
məruz qaldığı çətinlik, Meracın baş verməsi
İkinci Akeb Biatı (And içilməsi): Bu dəfə
Müsəlman ol onlar çox idi. Hazrecdən 9, Evsdən 3
adam olmaq üzrə 12 təmsilçi (Nakib)seçdilər
Sentyabrda Məkkədən Mədinəyə hicət buyurdular.
Hicri təqviminin başlanğıcı Bəni Salim yurdunda ilk
Cümə namazının qılınması. Əbu Əyyub ƏlƏnsarinin xanəsində müsafir qalmaları. Mədinədə
Məscidi Nebevinin və Xanəi Səadətin inşası.
Əzanın vacib qılınması. Müsəlmanlar arasında
qardaşlıq təsisi (Muahat).
Məscidin önündə fağırlara baxmaq üçün Suffa
(yer)
düzəldilməsi.
Yəhudilərlə
siyasi
münasibətlərin
qurulması.
Məkkədə nişanlandığı Hz.Aişə ilə Mədinədə
evlənmələri.
Qiblənin
Qüdsdəki Məscidi Aksadan Məkkəi Mükərrəmədəki
Kəbəi Müəzzəməyə çevrilməsi. Mədinə ətrafındakı
qəbilələrlə barış anlaşmalarının bağlanması.
İslamda ilk hərb olan şanlı Bədir Zəfəri
Ramazan Orucunun fərz qılınması. Zəkatın və
Sadaki fıtrın (zəkat və fitrə) fərz olması İlk bayram
namazının
qılınması.
Hz. Peyğəmbərin kəriməsi (qızı) və Hz.Osmanın
zövcəsi olan Ruqiyyənin vəfatı. Hz. Fatma ilə
Hz.Əlinin izdivacları.
Yəhudilərin Müsəlmanlara qarşı düşməncəsinə
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624

3

625

3

625

4

625

5

627

628

5

6/7

hərəkətə başlamaları, münafıkların törəməsi Sevik
savaşı: Müsəlmanların Əbu Süfyanı məğlubiyyətə
uğratmalar.
Uhud Hərbi, Hz.Həmzənin şəhid olması.
Hz.Həsənin anadan olması (ramazan ayında).
Peyğəmbər Əfəndimizin Hz.Ömərin qızı Hafizə ilə
evlənməsi.
Raci hadisəsi. Dinə dəvət üçün qəbilələrə
göndərilən mürşidlərin pusquya salınıb şəhid
edilməsi.
Biri Maune faciəsində İslam mürşidlərinin şəhid
edilməsi.
Beni Nadir Savaşı:dinc durmayan yəhudilərin
sürgün edilməsi.
Hz.Hüseynin anadan olması (Şaban ayında)
Tərcümə
işlərində
yəhudilərə
etimad
qalmadığından, Hz.Peyğəmbərin Zeyd b. Sabitə
İbrani dilini öyrənməsini əmr etməsi
Dumetul-Cendel Savaşı: Suriya ətrafında toplanan
quldur dəstələrinin dağıdılması.
Beni Mustalık Savaşı: bu qəbilə Mədinəyə hücum
etmək istədiyinə görə susduruldu. Dönüşdə «lkf»
şayiəsinin yayılması.
Teyemmümün (su olmayan yerlərdə qum ilə və
başqa vasitələrlə yuyunmaq, dəstəmaz almaq)
məqbul hesab olunması.
Xəndək və ya Ahzab Hərbi: bütpərəstlərin Mədinəni
mühasirəyə almaları, Allahın köməyi ilə pərişan olub
dağılmaları.
Xəndək Hərbində xəyanət edən Bəni Kurayza
yəhudilərinin
əzalandırılması
Hudeybiyə Anlaşması:bəzi şərtləri ağır görünən bu
anlaşma İslam üçün zəfər hazırlamışdır. İslama
dəvət üçün hökmdarlara sifarişlər göndərilməsi
(Bizans İmperatoru Herakliusa, İran Kisrası Xosrov
Pərvizə, Misir Hakimi Mukavkısa, Həbəşistan
Nəcaşisinə, Umman, Yemame, Bahreyn, Yəmən
əmirlərinə).
Eybərin fəth edilməsi. Hz.Əlinin dillərdə dastan
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629

7

629

8

630

8

olan qəhrəmanlıqlar göstərməsi. Yəhdilərin baş
cəngavəri olan Merhabı bir həmlədə yerə sərməsi.
Fedek yəhudilərinin vergi verməyə məcbur
edilməsi. Bir yəhudi qadının Hz.Peyğəmbəri
zəhərləmə təşəbbüsü.
Safiyyə ilə evlənməsi. Muta nikahının qadağan
olunması.
Məkkədən Həbəşistana köçmüş olan
Müsəlmanların Mədinəyə geri dönmələri. Hz.Əlinin
qardaşı Cəfəri Tayyarın son dəsətə ilə qayıtması.
Hudeybiyə
Anlaşması
hökmlərinə
görə
Müsəlmanların kəbəni ziyarət etmələri.
Xalid b. Vəlidin və Amr ibni Asın Müsəlman olub,
Mədinədə Müsəlmanlara birləşməsi.
Yəməndən Eşari qəbiləsinin Mədinəyə gəlib,
Müsəlman olmaları.
İranın Yəmən Valisi olan Bazanın Müsəlmanlığı
qəbulu
Mute Hərbi: Suriyada Bizansla ilk qarşılaşma. Xalid
İbni Vəlidin əsgəri məharəti sayəsində 3000 nəfərlik
İslam ordusunun 100000 nəfərlik Bizans ordusunun
qarşısında dayanması.
Zatüs-Selasil savaşında Amr İbni Asın komandirlik
etməsi
Məkkənin fəthi, Kəbənin bütlərdən təmizlənməsi.
Qalibin məğlub olanları bütövlükdə əfv edərək
cahanşümul böyüklük göstərməsi. Şuneyn, Evtas,
Hevazin hərbləri.
Taifin mühasirəsi, bütlərin Əbu Süfyan və
Muqirənin əliylə yıxılması, Hərbi əsirlər arasında
süd bacısı Şeymanı görüncə onu azad etməsi və
Hevazin heyətinə bütün əsirlərin azad olduğunu
bildirməsi. Hərbi qənimətdən Müellefei Kuluba bir
hissə verilməsi.
Qəsidei Bürde şairi Kab bin Züheyrin
Hz.Peyğəmbərin hüzuruna gələrək «Banet Suadu»
deyə başlayan məşhur qəsidəsini oxuması və
«Peyğəmbər ətrafı aydınladan bir məşəldir, hər
fənalığı kökündən qazıyan Allah qılınclarından
biridir» beytini söyləyincə, Rəsulu Əkrəmin çox
məmnun qalıb Xirkai Şərifini (çiyindəki xalatını)
verməsi (Bu qəsidəyə Bürde deyilir.
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630

9

631

9

632

10

632

11

632

11

Kərimələri Hz.Zeynəbin vəfatı. Oğlu Hz.İbrahimin
anadan olması
Tebük hərbi, Suriyada Bizansa verilən dərs.
Münafıkların bu hərbə qoşulmaqdan qaçmaları və
toplandıqları Məscidi Dırarın yandırılması. Sülh və
sügün dövrü: Qəbilələrə mürşidlər və müəllimlər
göndərilməsi, bütün qəbilələrdən heyətlərin gəlib,
Müsəlman olduqlarını ərz etmələri (Sənə-tülVüfud).
Sevgili oğlu Hz.İbrahimin vəfatı.
Nəcaşi üçün Salatı qaib (namaz) qılması
Hz. Əbu Bəkirin Həcc Əmirliyi, Müsəlmanlığın
bütün Ərəbistan yarımadasına yayılması
Vida Həcci, Hiccetül-Belağ, Hiccetüs-Selam da
deyilən Vida Həccindən 100 min nəfərlik bir
camaata xitabları
Səfər ayında Baki məzarlığına Ani bir ziyarət edib,
axirətə köçmüş möminləri salamlaması və şəhidlərə
duası.
Dünyadan köçməsindən üç gün əvvəl Hz. Əli və
Fadla dayanaraq. Məscidə gəlib camaata namazı
qıldırması, Əshabına (xalqına) xeyir dolu
təmənnalarda və tövsiyələrdə olması
(May-Rəbiüləvvəl) Fəzilət dolu nurlu bir həyatdan
sonra, bu Fani aləmdən irtihalları (dünyadan
köçmələri) və ruhunun Rəfiqi Alaya yüksəlməsi.
Uca Allahın Salatu Salamı ona və Onun bütün Alü
Əshabına (xalqına) olsun.
“Vəsfində sözün xülasəsin al; insandı, fəqət
mələkdən əfzəl”
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ŞƏRHLƏR:
Ukaz, Meçenne, Zülməcaz - Yarmarka (bazar)
adlarıdır
Kind, Kəlb, Hənifə - Qəbilə adlarıdır
Evba - Əminə xatunun vəfat etdiyi kənd
Ficar - Mübarək aylarda baş verən savaş
Eşhuru – Hurum - dava yasaq olunan müqəddəs aylar
Busra - Suriyada şəhər
Bisət - Peyğəmbərliyin nazil olduğu dövr
Darun Nedve - Qureyşilərin toplaşdığı yer (klub)
YASIN SURƏSININ ANLAMI
Uca yaradanın pak ismi ilə,
İznindən ruhlanıb gəlirəm dilə.
Məkkədə nazil bu səksən üç ayə,
Bəşər şüuruna salmaqda sayə.
Bu ülvi bəxşişlə böyük yaradan,
Dedi insanlığa ki, olma nadan.
Dinlə Məhəmmədi, fikrinə inan,
Agah ol, hikmətlə doludur Quran.
Allahın həqiqi rəsuludr O,
Həm də həqiqətdir hər buyurduğu.
Əsl tohid dini İslamdadır O,
Haqqa yetər tutub gedən bu yolu.
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Yenilməz sahibi Quran mülkünün,
Allah nazil etmişdir sizlər üçün.
Ki, tanrı hökmündən qafil kəsləri,
Oyadın, yaşamasınlar sərsəri.
İmandan, tohiddən agah olanlar,
Bilsinlər, xidmətlə izzətə çatar.
Gerçək əzab hökmü inamsızındır,
Ki, lövhi-məhfuzda şərh olunubdur.
Kafərin boynunda dəmir halqalar,
Dirənmiş bədəndən çənəyə qədər.
Bununçün başlar yuxarı çəkilmiş,
Pərişan gözlər aşağı dikilmiş.
Əlləri boynuna zəncirli ikən,
Bu kəslər məhkumdur bu hala həmən.
Sağa-sola dönmək, ya əl tərpətmək,
Mümkünsüz, həm ayaq altını görmək.
Bununçün nə haqqı görə bilərlər,
Nə də həqiqətə boyun əyərlər.
Sədd çəkib önünə, arxalarını,
Nicat verilməmiş baxmalarına.
Tanrı qüdrətinin əlamətləri,
Onunçün oyatmaz o tip kəsləri.
İman yollarından dönmüş üzləri,
Həm də bağlanmış bəsirət gözləri.
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Kafərin durumu dəhşətli, zordur,
Zahirən görsə də O, mənən kordur.
Qorxutsa, ya qorxutmasa Peyğəmbər,
Onlar duymaz və iman gətirməzlər.
Sən ancaq Qurana tabe olanı,
Qəbul edən görmədiyi Rəhmanı.
Qorxuda bilərsən axirət ilə,
Müjdələrsən həm də mükafat ilə.
Ki, uca yaradan özü vəd edir,
Cənnət: - Bu möminə məxsus töhfədir.
Həqiqətən ölüləri dirildən,
Xəbərdarkən dünyada etdiyindən.
Özü ikən hər işə hesab çəkən,
Lövhi - məhfuzunda həm təsbit edən.
Ya Peyğəmbər! Sən onlara məsəl çək,
Antakiyalılardan: - Bu bir gerçək.
- Biz onlara iki elçi göndərdik,
Duymadılar, üçüncünü göndərdik.
Onlar bildirdi elçi olduqların,
Təlim etdilər tanrı buyurduqların.
Antakiyalılarsa israr ilə,
Siz adi kəslərsiz: - gəldilər dilə.
Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiz,
Peyğəmbərkən mələk kimi gələrdiz.
Kitabiykən möcüzə göstərərdiz,
Siz sadəcə yalanlar danışırsız.
Bu xüsusda həddiniz aşırsınız.
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Elçilər dedi ki, rəbbimiz bizi,
Göndərib ki, xəbərdar edək sizi.
Vəzifəmiz bir açıq təbliğatdır,
Allah hökmləri misli baratdır.
Antakiyalılar dedi: Nəsqədəmsiz,
Uğursuzdur bizlərə gəlişiniz.
Siz gələni nifaq düşdü araya,
Düçar olduq əsl dərdü-bəlaya.
Yurdumuzun bərəkəti çəkildi,
Üstəlik də yağışımız kəsildi.
Elçilik iddiasın etsəz maraq,
Unutmayın ki, edərik daş-qalaq.
Mükafatınız olacaqdır əzab,
Qalsın fikrində hər kim edərsə tab.
Elçilər dedi: - Üz verənlər sizə,
Bilin cavabdır etdiklərinizə.
Dərdü - bəladır sizə öz küfrünüz,
Günah üzündən bu hala düşmüsüz.
Öyüd, nəsihətmi uğursuz? - deyin,
Bəladır nəticəsi küfr etməyin.
Şəhrin ən ucqar tərəfindən gələn,
Həbib Nəccar eylədi fikrin bəyan.
Söylədi: - İzzətlə gedin haqq yolun,
Dürüstdür: - Elçilərə tabe olun.
Muzdsuz - mükafatsız Haqqa dəvətin,
Dəvətçilərinin ardınca gedin.
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Antakiyalılar Həbib Nəccardan,
Sordular: - Sən razısanmı onlardan?
Dedi: - Yaradana ibadətdə mən,
Sizin fikrinizcə çəkinim nədən?
Siz unutmayın bu tanrı hökmünü,
Ona dönəcəksiz qiyamət günü.
Ondan qeyri tanrı qəbul etmirəm,
Bəlalardan ona sığınıram həm.
Əyər Rəhman versə mənə bir zərər,
Xilas edə bilməz başqa kimsələr.
Bu səbəbdən hökmünə olmuşam ram,
Ayrılsam yolumu azmış olaram.
Ey Antakiya əhli, ey elçilər,
Eşidin fikrimi, olun mülkəddər.
Sizin Rəbbinizə iman gətirdim,
Şahid olsun məni eşidirsə kim.
Antakiyalılar eşidcək bunu,
Daş-qalaq eyləyib öldürdü onu.
Allah dərghında şəhid Nəccarı
Aldı ağuşuna cənnət bağları.
Cənnət nemətlərin, hörmət izzəti,
Gördü Həbib Nəccar, itdi xiffəti.
Dedi ki, kaş qövmüm biləydi Rəbbim,
Niyə bağışladı, nədir xidmətim.
Ki, böylə bir yüksək məqamı buldum,
Əsil hörmət - izzət sahibi oldum.
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Tayfanın üstünə Nəccardan sonra,
Heç bir qoşun - filan getmədi ora.
Ancaq Cəbrailin sərt qışqırtısı,
Oldu onların məhvinin cəzası.
Vay bu bədbəxt bəndələrin halına,
Peyğəmbər gəlirkən lağ edər ona.
Rəftarıyla özün zillətə salar,
Bununçün da əzaba düçar olar.
Məgər görmədi Məkkə müşrükləri,
Özündən əvvəl məhv olan kəsləri?
Bir daha dönmədi həmin nəsillər,
Həm də dönməyəcək məhşərə qədər.
Hüzura gələcək qiyamət günü,
Hamı, dirildilmiş torpaqlar kimi.
Yağışla dirilib sonra bar verir,
Bu ləziz tamları insanlar yeyir.
Orda xurma, üzüm əmələ gəlir,
Yeyilir, heyiflər şükr edilməyir.
Pak və müqəddəsdir həm də eyibsiz,
Torpaqdan cütlük yaradan: - qeydsiz.
Gecə də qüdrət üçün bir dəlildir,
Zülmətdə yaşayan kəslər zəlildir.
Günəş hikmət və qüdrət əlaməti,
Ayrılmış yolda seyr etmək adəti.
Bu yenilməz bir varlığın hökmüdür,
Allah ki, hər şeyi bilir və görür.
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Ayın da öz mənzili müəyyəndir,
Mənzil sonu o hilala dönəndir.
Xurma ağacının budağı kimi,
Əyib onu kainatın hakimi.
Nə günəş bircə yol aya yetişər,
Nə də ki, gündüzü gecələr ötər.
Tanrı hökmündəykən gün, ay, ulduzlar,
Hər biri öz hədəqəsində üzər.
Nuhun tufanında əcdadlarının,
Yainki, sonralar övladlarının.
Xilası tanrının bir qüdrətidir,
Mömün bəndələrə mərhəmətidir.
Onlara cürbəcür minik yaratdıq,
Çətin məqamlarda karına çatdıq.
Suya qərq edərik əgər istəsək,
Nicat taparlarmı əlac etməsək.
Mərhəmət edərik əcələ qədər,
Bunu anlamayan dönük müşriklər.
Axirətin əzabını rədd edər,
Öyüd nəsihətindən vaz keçib gedər.
Üz çevirər rəbbin ayələrindən,
Kimsəyə qıymazlar o verdiyindən.
Allah yedirməli olan kimsəni,
Bizmi yedirəcəyik? - bu gülməli.
Deyərək müşriklər azır haqq yolun,
İsrarla sorurlar dünyanın sonun.
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Küçədə-bazarda çənə boğazkən,
Xəbərsizdirlər saracaq dəhşətdən.
Sanırlar ki, hər əməldə fənddilər.
İsrafilin ilk suruna bənddilər,
Artıq gec olduğunu anlamırlar.
Nə bir vəsiyyətə imkanı çatar,
Nə ailəyə dönmək imkanı var.
Sur çalınan kimi qiyamət günü,
Rəbbin hüzurunda görər özünü.
Qəbirdən qalxıb sürətlə qaçarlar,
Kafirlərə bu məqam çətin olar.
Onlar deyəcəklər “vay halımıza!
Bizi qəbrimizdən qaldıran kimdir?”
Cavab alacaqlar: - xoş halınıza,
Bu Rəhman buyuran həmin o gündür.
Haqq-hesab çəkilən “Qiyamət” günü,
Peyğəmbələr ki, söylərdi bunu.
Yalnız bir dəhşətli Sur qopan kimi,
Tanrı hüzurunda duracaq hamı.
Haqsızlıq edilməyəcək kimsəyə,
Hər kəs cəzalanar əmələ görə.
Cənnət əhli bu gün keflə əylənər,
Mömin kişilər və mömin zövcələr.
Orda onlar üçün hər nə desən var,
Rəhimli Allahdan həm salam çatar.
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Kafirlər cəhənnəmə varid olar,
Bu yolla da möminlərdən ayrılar.
Ey adəm övladı məgər dünyada,
Təkrar - təkrar gətirmədimmi yada.
Şeytana ibadət etmə: - yəqindir,
O sənin açıq - aşkar düşmənindir.
Mənə ibadət et, bu doğru yoldur.
Əmrim böylə ikən nicatın budur.
Şeytan çoxunuzu yoldan çıxardı,
Ağlınız kəsmirdi? - nəticə budu.
Bu sizə vəd olunan cəhənnəmdir,
Buyursun o kəslər, imanı kəmdir .
Kafirsiniz deyə buyurub yanın,
Duyaraq səhvini fani dünyanın.
Allaha and olsun kafər deyildik,
Deyənlərin ağzını möhürlərik.
Əlləri danışır günahlarını,
Və şahid göstərir ayaqlarını.
Əyər istəsəydik fani dünyada,
Onları büsbütün kor eyləyərdik.
Tanrıya dönməyə fürsətlər verdik,
Allah qüdrətinin əlamətini.
Görüb bilmədilər də qiymətini.
Öz pis yollarını tutub getdilər,
Beləcə də imanı rədd etdilər.
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Əyər istəsəydik kafirləri biz,
Şil, şikəst edərdik mübağiləsiz.
Meymuna, donuza daşa döndərə.
Ya ki, evlərindəcə həlak edər,
Böyləcə də tərpənə bilməzdilər.
Uzun ömür kimsəyə versək əyər,
Onu xilqətcə tərsinə çevrər.
Alar qüvvəsini, həm gözünün nurun,
Vadar edərdik itirə qürurun.
Bütün bunları görmək ilə məgər,
Kafirlər Tanrı qüdrətin görməzlər?
Biz seçib Məhəmməd Əleyhüssəlamı,
Öyrətdik ona Quran: - Haq kəlamı.
Ki, haqla-batili ayırd eyləsin,
Bəsirət sahiblərinə söyləsin.
Ona vəhy olunan öyüd-nəsihət,
Möminlərə bəxş eləyir səadət.
Əzab hökmü ki, bunca bişəkk olur.
Məkkə müşrikləri görmürmü məgər,
Onlar üçün yaratmışıq biz nələr?
Davarları ki, sahibidirlər bu gün,
Tanrı qüdrəti yaradıb büsbütün.
Onlar arasında var minikləri,
Və halal ətlərini yedikləri.
O heyvanlar ki, var - mənfəətləri,
Südləri, həm yeyiləcək ətləri.
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Bir tanrı töhfəsi, fikr etməzlərmi?
Müşriklər bununçun şükr etməzlərmi?
Onlar bir yardımı məqbul etdilər,
Bütləri tanrı tək qəbul etdilər.
O bütlər kimsəyə kömək etməzlər,
Özləridir büt qoruyan əsgərlər.
Ya Məhəmməd kədərlənmə kimsədən,
Ki, söyləyir: sən peyğəmbər deyilsən.
Biz onları məhv etməyə qadirik,
Gizli - aşkar etdiklərin bilirik.
Məgər insan görmədimi biz varıq,
Onu sadə bir nütfədən yaratdık?
Nədən birdən - birə böylə əyildi?
Rəbbinə açıkca düşmən kəsildi.
Unudaraq öz yaradılışını,
Başqa fikirlərə qatdı başını.
“Çürümüş sümükləri kim dirildər?”
Deyə bizə belə sual edirlər.
Onlara belə söylə, Ya Peyğambər!
- Sizi yoxdan var edən kəs dirildər!
O hər bir məxluqu əvvəl və sonda,
Çox gözəl tanıyır, həm öz donunda.
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O yaradan ki, sizlərə ağacdan,
Od əmələ gətirdi, yanır haman.
Budur siz sürtüb o iki ağacı,
Od ocakçın tapırsınız əlacı.
Söylənilən bu iki ağac ki, var,
Biri mərx o biri ifar adlanar.
Yerlərin göylərin mütləq hakimi,
Təkrar yaratmağa qadir deyilmi?
Əlbəttə qadirdir həm bilən odur,
Hakimi mütləqdir istəyi olur.
Yaratmaq istəsə buyruğu “Ol” – dur,
Bircə istəyi ilə dərhal da olur.
Pak və müqəddəsdir o uca varlıq,
Onun əlindədir külli ixtiyar.
Qiyamət günündə yəqindir artıq,
Gələr hüzuruna cümlə canlılar.
Aləmlərin rəbbi Allaha həmd olsun!
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FATIHƏ SURƏSININ ANLAMI
Uca yaradanın pak ismi ilə,
O, yeddi ayədən gəlib hasilə.
Umm-əl kitab deyə xitab olunur,
Quranın mənası onda bulunur.
Niyyət yox, təsdiqdir “Əl-həmdü lillah”,
Ki, külli aləmin Rəbbidir Allah.
Bu dünyada insanlığa rəhimli,
Axirətdə möminə mərhəmətli.
Haqq-hesab gününün sahibidir O,
İbadət onadır, kömək edən O.
Cümləmizi doğru yola yönəldən,
İstərik olaq nemət verdiyindən.
Nə ki,haqq yolunu azan kəslərdən,
Ki, küfrə-qəzəbə düçardır həmən.
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İXLAS SURƏSININ ANLAMI
Rəhimli Allahın pak ismi ilə,
Zati-sifətinin anlamı belə:
-O, ismi-müqəddəs,məqamı təkdir,
Şəriksiz, kürreyi ərzə bəzəkdir.
Hakimi mütləqdir, hər şeyi bilir,
Heç kəsə, heç nəyə möhtac deyildir.
Hamı ona möhtac, o əzəlidir,
Hökmüylə,rəhmiylə həm əbədidir.
O, nə doğulmamış, nə doğmamışdır,
Kimsəni övladlığa almamışdır.
Onun heç bir tayı, bərabəri yox,
Varlıqlar içində həm bənzəri yox.
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ƏL-FƏLƏQ SURƏSININ ANLAMI
Uca yaradanın pak ismi ilə,
Əl-fələq surəsi anlanır belə.
-Pənah aparıram sübhün rəbbinə,
Yaranmışlardan ki,şər verir hər nə.
Zülmətə bürünən gecə şərindən,
Ovsunlar oxuyub,cadu edəndən.
Və bir də paxılın yersiz şərindən,
Ki, məqam düşürkən törədir həmən.
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ƏN – NAS (INSANLAR) SURƏSININ ANLAMI
Rəhimli Allahın pak ismi ilə,
Ən – Nas surəsinin anlamı belə:
-Pənah aparıram ərşin rəbbinə,
Kainatın ixtiyar sahibinə.
Cümlə insanlığı odur hifz edən,
Vəsvəsə verən şeytanın şərindən.
O şeytan ki,vəsvəsə salır canda,
Cinlərdən də olur, insanlardan da.
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DINI QAYNAQLARIMIZ
ƏBU SƏID HƏSƏN BƏSRI:
Əbu Səid Həsən Bəsri - Böyük Sufi alim və Zahid,
642-ci ildə Mədinə şəhərində anadan olmuşdur.
Atası Feyruz Yasəri İrakın fəthi zamanı Bəsrə
yaxınlığındakı Meysan qəsəbəsindən mədinəyə gətirilən
əsirlərdən olduğu söylənilir. Oğlunun şöhrəti sırasından
Əbu Həsən adıyla tanınan Yasər qaynaqlarda Zeyd bin
sabitin və ya Ənəs bin Malikin Xalasının azad etdiyi
şəxslərdən olduğu bildirilir. Həsən Bəsrinin anası Xeyrə
Rəsuli Əkrəmin xanımı Ümmü Səlimənin azad etdiyi şəxslərdəndir. Həsən Bəsri ilə daha çox Ümmü Səlimə məşğul
olmuş, bilikli və hakim bir şəxs olaraq yetişməsində bu
xanımın böyük rolu olmuşdur. Özündən kiçik olan iki
qardaşından Səid hədisçi, Əmmar isə zahid idi.
Həzrət Ömər başda olmaqla bir çox səhabələrin
duasını alan Həsən Bəsri oniki yaşında Quranı əzbərdən
bilirdi. Yetmişi Bədir savaşının iştirakçısı olmaqla, 120-yə
qədər səhabəni şəxsən tanımışdır.
Daha sonra vadil kuraya gedərək burada özünü elmə
həsr etmişdir. Həzrət Əli Xəlifə olduqdan sonra ailəsi ilə
birlikdə Bəsrəyə gedərək orada yaşamışdır. Ərəb olmayan
bir qadınla evliliyindən bir qızı, Səid və Abdullah adlarında
iki oğlu olmuşdur.
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Həsən Bəsri Bəsrə valisi Süleyman bin Harbin
verdiyi qazilik vəzifəsini bir müddət yerinə yetirdikdən
sonra istefa verərək, elmlə məşğul olmağa başlamışdır.
Yetişdirdiyi tələbələri arasında Əyyub Əs-Sahtiyanı,
Kətəbə b. Diamə, Əmr b. Ubeyd, Vasil b. Ata, Abdullah b.
Avn, Malik b. Dinar və Mübarək b. Fədalə olmuşdur.
Muaviyə zamanında Rəbi b. Ziyadın rəhbərlik etdiyi
bir yürüşə qoşularaq Rəbiyə katiblik etmişdir. Mühəlləb
bin Əbu Sufrə Komandasında Kabil üzərinə göndərilən bir
orduya da qatılmışdır. 728-ci ildə vəfat etmişdir.
Mənbələrdə qeyd olunduğuna görə Həsən Bəsri
dünya malına dəyər verməz, əlində olanları ehtiyac
sahiblərinə verərdi.
Vaxtını eviylə məsçid arasında keçirər, Məsciddə və
evində dini söhbətlər edərək xalqı İslamın ibadət və əxlaq
prinsiplərin səmimiyyətlə mənimsəyib tam bir ixlasla
yaşamağa dəvət edərdi.
Davamlı olaraq Quran oxuyardı. Həzrət Osmanın
şəhid edilməsi, Cəməl və Siffin savaşları, Kərbəla müsibəti
kimi bir çox fitnəyə şahid olan Həsən Bəsri bu hadisələrə
münasibətini cəsarətlə ortaya qoymuş, bu hərəkətlərinə
görə xalqın rəğbətini qazanmışdır.
Bununla yanaşı siyasi dövlətə qarşı üsyanlara
qoşulmamışdır. Amma Zalım və Kobud dövlət adamlarını
çəkinmədən tənqid etmiş, Əməvi Xəlifələrini və onların
valilərini ədalətli olmağa dəvət etmiş, müaviyənin qılınc
gücünə iqtidara gəlməsini, siyasi səbəblərlə Ziyad bin
Ebini öz dəstəsinə qoşmasını, Hicr bin Abdin haqsız olaraq
öldürdüyünü və layiq olmadığı halda oğlu Yəzidi Vəliəhd
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elan etdiyini böyük xəta kimi qiymətləndirmiş, bu yanlış
hərəkətlərin belə onun məhv olmasına yetəcəyini
söyləmişdir. Əməvilərin öz qəddarlığı və zorakılığı ilə
məhşur olan İrak Valisi Həccacı ağır bir dillə qınamış,
onun Səid bin Cübeyri qətlə yetirməsini böyük bir fəlakət
kimi qiymətləndirmiş, ancaq böyük qırğına səbəb olacaq
əndişə ilə Həccaca üsyan edilməsini də doğru saymamışdır.
Digər tərəfdən Həccac öldüyü zaman «Allahım onu
ortadan qaldırdığın kimi, qurduğu üsul idarəni də qaldır!»
deyə dua etmiş, onun ölümünə görə Allaha şükürlər
etmişdir.
Ayrıca Əməvi Xəlifəsi Ömər bin Abduləzizə zaman zaman məktub yazaraq tövsiyyələr vermişdir.
Bir çox səhabələrdən hədis rəvayət edən Həsən Bəsri
təəbənin ən fəzilətlilərindən biri olaraq qəbul edilir. Bəsrə
xalqının Şeyxi, bəsrəlilərin imamı kimi ünvanları yanında
Zəhəbi ona «Şeyxül İslam» titulunu verir. Mütəsəvvilər isə
ona Haqqın gercək Valisi deyirdilər.
Həsən Bəsri Allahdan və onun qəzəbindən qorxmağın
din anlayışının əsası olduğunu qəbul etdiyindən, davamlı
olaraq hüznlu və gözü yaşlı olduğu bildirilir.
«Sürəkli olaraq qorxudan bəhs edirsən» deyən birinə
belə cavab vermişdir:
- «Umulana nail oluncaya qədər qorxudan kimsə,
qorxulan şey başına gələnə qədər ümid verən kimsədən
daha yaxşıdır».
Qurana gətirdiyi sərbəst yozumları, hakimanə sözləri,
dünya və axirətə baxış tərziylə Zahid və Sufilərə nümunə
olan Həsən Bəsri, təsəvvüfi həyatın vücud tapmasını
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saxlayan və ona mənəvi zəmin hazırlayan təqva sahibi
təəbələrindən qəbul edilir.
Həsən Bəsri düşüncəsində, təqib etdiyi yolu bu
şəkildə ifadə etmişdir.
«Allah nəzər və təfəkkür edən, təfəkkür etdiyinə
etibar edən, etibar etdiyini görən, gördüyünə səbr edən
kişiyə rəhmət etsin. Bəzi toplumlar gördükdən sonra səbr
etmədikləri üçün qəlblərinə qorxu girdi və istəklərinə
çatmadıqları kimi ayrıldıqlarına da dönmədilər, beləcə
dünyada və axirətdə hüsrana uğradılar».
Həsən Bəsriyə görə bu yolun gərəyini haqqıyla yerinə
gətirəcək olanlar alimlərdir.
Alimləri fərqləndirən xüsusiyyət, ortaya çıxacaq bir
hadisəni baş vermədən öncə görmələridir. Bir alim hadisələrin müşahidəsinə görə bir fitnənin Zühur edəcəyini görə bilir. Fitnə ortaya çıxıb nəticələrini geridə buraxdıqdan
sonra olub keçənin fitnə oldğunu təsbit etmək cahillərin işidir.
Fitnənin görünür, bəzi əlamətləri vardır. Bunlarin
arasında önəmli olan iki əlamət isə insanların «Allaha üsyan etmələri və düşüncələrini etməyə ardıcıl davranmalarıdır.»
Dirhəm və dinar, onlardan ayrılmadıqca sənə faydası
omlayan iki yaramaz yoldaşdır.
Həsən Bəsrinin öz-özünə hesabat verməsi anlayışı
həyatının mahiyyətini təşkil etmişdir. Onu evində ziyarət
etməyə gələnlərdən biri nəql edir ki, biz evə daxi olarkən
Həsən üzü qibləyə dayanaraq deyirdi: “Ey adəm oğlu! Yox
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ikən var edildin, istedadın verildi, fəqət səndən istəyincə,
rədd etdin. Tutduğun iş nə qədər pisdir.”
Həsən Bəsri bu ifadələri irəli - geri gedib durmadan
təkrar edirdi. Bunu görən ziyarətçilərdən biri olan Şabi
yoldaşına dedi: - «Haydı gedək», Ustad bizim təsəvvür
etdiyimizdən başqa halətdədir.
Onun düşüncəsinə görə fərdi əxlaqın əsasını insanın
özünə hakim olması təşkil edir. Xüsusilə, bu dörd halda,
özünə hakim olan insan əxlaqi fəzilətlərin əsasını qazanmış
olur. Şiddətli qorxu, aşırı istək, qəzəb və şəhvət. Özüözünə hakim olan şəxs tutduğu işlərin qabaqcadan
hesabatını verə bildiyi üçün gizləyə biləcək heç bir şeyi
yoxdur; onun gizlisiylə açığa vurduqları, bir - birinin
eynidir. Bu xüsusiyyət Həsən Bəsrinin dilində möminin
sıdqini ifadə edir. Möminin sözü fikrini, batini zahirini,
gizlisi açıq olan tərəfini doğrular. Özünü haqq-hesaba
çəkən şəxsin yol verdiyi xətanı başa düşüb tövbə etməsi
gərəkdir: ancaq tövbə, bir daha eyni xətanı etməycəyini
söyləməkdən ibarət olmayıb, o xətanı gercəkən bir daha
etməməkdir.
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Щясян Бясринин зикри
(Мясняви)
Мцгяддимя
Бисмиллащир-рящманир рящим!
Йарадана ряьмян.
Уъа йарадандан бяхш олан китаб,
Юйрятди бяшяря етмяйи Хитаб.
Топлайыб ъящдими бу мярамла мян,
Башладым йазмаьа дярк етдийимдян.
Диз чюкцб тцкянмяз кярамятиня,
Сыьындым сярщядсиз сяхавятиня.
Одур каинатда щяр кясдян цстцн,
Шяниня Шцкцрляр ризасы цчцн.
Ол! Деди: Йаранды кцллц каинат,
Севэисийля ъошду бятниндя щяйат.
Йохдан вар олдугъа ъцмля мяхлугат,
Онун изни иля газанды ниъат.
Улудур, йцксякдир, гадир ъялалы,
Йарадан, йцксялдян елми, камалы.
Щамысы, сащиби ярзин, хилгятин,
Щяр кяс дадмагдадыр боллу немятин.
Фярг гоймаз кимсяйя рузисин веряр,
Юзц йемяз мязлумлары йедиряр.
Севяр, язизляйяр хялг етдийини,
Горуйар бяладан щифз етдийини.
О, кими истяся ону уъалдар,
Щакими мцтлягдир, истяйи олар.
Сечилмиш мцгяддяс пак рясулу вар,
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Елминин гцдряти мящшяря чатар.
Мящяммяд Пейьямбяр Хилгятин башы,
Нурла нягш олунмуш бир цзцк гашы.
Эюзял ясщабына саламлар олсун,
Елми цммятиня ифтихар олсун.
О танрыдан бизя дявятчи эялди,
Бяшяр ъащилликдян щагга йюнялди.
Атасыз, анасыз камала долду,
Йеэаня диляйи цммяти олду.
Эцндцзляр йемяди, эеъя йатмады,
Онъа ки, диляйи щагга чатмады.
Даим цммятиня гайьы дилярди,
Бу истяк йолунда ъандан кечярди.
Халгынын цстцндя танры рящмяти,
Ямяли салещди, гярары гяти.
Хошмяъаз, сафцряк, хошряфтар иди,
Щяйасы, шяфгяти, бяргярар иди.
Йердя дя, эюйдя дя язиз иди о,
Сяхавятли, пакды, тямиз иди о.
Бцтцн рясуллара о щатям олду,
Йахшы щяр ня вар затында ъям олду.
Дцшцнъяси сялис, дейими щядис,
Танрыйа апарыр бу йол шцбщясиз.
Уъалыг дейилян Танры мягамы,
Бцтцн каинатын цмид йеридир.
Щяр кяся бяхт йазмаг Танры мярамы,
Чцн, бяшяр Танрынын бяндяляридир.
О юзц эюстярир щяряйя дцз йол,
Щяр фярдя мцвафиг йоллары бол-бол.
Бюлцнцр бу йоллар яйрийя-дцзя,
Неъя ки, мцхалиф эеъя – эцндцзя.
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Яйри йол эедянляр гаранлыг тапар,
Дцз йола баш вуран ишыьа чатар.
Гоша мцщит икян зцлмят иля нур,
Щяр мятляб бу ики йюндя йозулур.
Нурдан бящрялянир йахшы ня ки вар,
Зцлмя мейл едянляр зцлмят ахтарар.
Бу ики рянэдядир хейир иля шяр,
Ки, эедир уьрунда мцбаризяляр.
Гырыб даьытмагдыр шярин вярдиши,
Хейир йахшылыьа сцрцкляр иши.
Беляъя мювъуддур кцлли каинат,
Бяргярар олубдур бятниндя щяйат.
Ъцмля мювъудатын яшряфи инсан,
Щям агил, щям камил, бязян дя надан.
Наданлыг чыхаркян юз мяърасындан,
Пейьямбярлик эялиб ярши яладан.
Кцлли мяхлугата юйрядиб ядяб,
Ягля, мярифятя рам олуб гязяб.
Доланыб тарихляр, мин илляр кечиб,
Заман щяр тарихя уйьун дон бичиб.
Мягам йетишяндя Исламиййятя,
Паклыьа, сафлыьа щям ляйагятя.
Мцщяммяд зякасы пайладыгъа нур,
Нура тапынанлар газаныб уьур.
Йар олдугъа Илащинин гцдряти,
Зянэинляшиб камиллярин фитряти.
Чохлар бу йолдадыр о эцндян бяри,
О ъцмлядян, Улу Шейх Щясян Бясри.
Гялбиня щакимкян щаггын вящдяти,
Цзяриня олсун Танры рящмяти.
Тяръцмейи щал
Билийи бюйцк бил, идракы улу,
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Бунлардыр йцксялдян сечилмиш гулу.
Щарда идрак олса орда щикмят вар,
Кимдя билик олса, о, бюйцк олар.
Биринъи мин илин йеддинъи ясри,
Дцнйайа эюз ачыб Шейх Щясян Бясри.
Алты йцз гырх ики, милад илиндя,
Мядинятцл Ян-Нябиййун елиндя.
Кюрпяни диггятля сейр едиб Юмяр,
Щясян адландырыб веряряк дяйяр.
Бясляйиб кюрпяни Цмм Сялимя,
Йетириб идрака, дярин билимя.
Рявайят едирляр: Шейхин анасы,
О яряб эюзяли, сулар сонасы.
Цмм Сялимяйя хидмят едярмиш,
Хош ряфтар эюстяриб, цлфят едярмиш.
Цмм Сялимя дя юз нювбясиндя,
Бяслярмиш кюрпяни юз эушясиндя.
Бир эцн мяшьул икян ана ишиня,
Цмм Сялимя кюрпяни салыр дюшцня.
Гцдрятдян сцд эялир Цмм Сялимяйя,
Ки, щикмят бяхш етсин бу пак тющфяйя.
Танрыйа ял аъыб Сялимя хатун,
Дуалар охуйур тябиня уйьун.
Дейир:
“Ей Илащи, Гадири Сцбщан,
Кцлли каинаты йохдан йарадан.
Бу кюрпя елминля олсун сяфярбяр,
Щям ону бяхш еля миллятя рящбяр.
Сечилсин ряфтары, мярифятийля,
Дцшсцн тарихляря тяригятийля”.
Кюрпя айаг ачыр ютдцкъя илляр,
Аьлы, ряфтарыйла газаныр зяфяр.
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Долашараг Яряб Хилафятини,
Яхз едир мирвари тиъарятини.
Шющрятя чатдыгъа тиъарятиндян,
Достлары чаьырыр “Мирвари Щясян”.
Бир эцн Рум елиня едиркян сяфяр,
Она тяклиф едир бир Румлу рящбяр.
– “Эял зийарят йапаг варса мараьын,
О йеря ки, тохунмайыб айаьын”.
Щясян разылашыр, башланыр сяфяр,
Чатдырыр онлары мянзиля Кящяр.
Гярибя мянзяря ачылыр щямян,
Мягбяря - юртцйц рум ипяйиндян.
Сарыныб дюрд йердян ипяк кяндиря,
Гызыл мыхлар иля бяркиниб йеря.
Бу ан йахынлашыр силащлы ляшкяр,
Тяркибиндя азы нечя мин яскяр.
Едяряк зийарят сюйлянян йери,
Няся охуйараг гайыдыр эери.
Философ алимляр дюрд йцзя гядяр,
Охуйуб эедирляр билинмир няляр.
Архасынъа цч йцз йеткин аьсаггал,
Дювря вуруб эедир пяришан ящвал.
Сонра ики йцз ай цзлц сянямляр,
Яллярдя мяъмяйи, долу симу-зяр.
Мягбяря юнцндя вуруб дювряляр,
Бир эюз гырпымында чыхыб эедирляр.
Император, йанында назирляри,
Зийарят едяряк гайыдыр эери.
Щясян марагланыб эюрдцкляриндян,
Юз-юзцндян сорур бу нядир эюрян?
Зийарят ейляйиб тямтяраг иля,
Гайыдырлар эери бир мараг иля.
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Сорушур назирдян, бу ня мцямма?
Ач сюйля, няйися эизлятмя амма.
Арамла сющбятя башлайыр назир,
Ня билир ярз едир щяр шейи бир-бир.
– «Рум императорун варды бир оьлу,
Аьлы камил иди, гцввятли голу.
Эюзялликдя бярабяри йох иди,
Щийляэяр дейилди, эюзц тох иди.
Ата мящяббяти онда ъям иди,
Онлар йахын дост, сирдаш, щямдям иди.
Оьлан хястялянир бир эцн гяфлятян,
Ялаъ истяйиля чалханыр вятян.
Алимляр, тябибляр чалышыр хейли,
Чифайда, олмайыр зярряъя хейри.
Тяляф олур оьул, сарсылыр ата,
Тцкянир инамы, ешги щяйата.
Оьлуна уъалдыб бу мягбяряни,
Тякрарлар щяр ил бу мцшащидяни.
Яввялъя ордусу ейляйяр тязим,
Сонра аьсаггаллар, билмям даща Ким.
Ялдя ъаващират, ай цз кянизляр,
Эюз йашы тюкмякля ону язизляр.
Сонда император яййанлар иля,
Овудар гялбини эяляряк диля.
Дейяр:
“Эюзцм нури, нейляйим ки, мян,
Бир ялаъ тапмадым, эетдин ялимдян”.
Орду, тябиб, даш-гаш, сонра да юзцм,
Файдасыз сонлугдан гарадыр цзцм.
Мал дювлят, зяр-зиба етмяди кюмяк,
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Рущуна ращатлыг: Эялян илядяк.
Дейиб узаглашыр, эедирляр щяр ил,
Кюнцллярдя гцсся, црякдя нискил.
Щясян динлядикъя бу щекайяти,
Там дяйишир тиъарятя ряьбяти.
Бу ящвалла гайыдараг Бясряйя,
Бядбинляшир, гошулмадан кимсяйя.
Анд ичир, эцлмярям юмрцм бойу мян,
Щали олмасам дцнйа ишляриндян.
Юмрц щяср едяъям Щагга Хидмятя,
Ки, эцнащсыз кючцм Ябядиййятя.
Сидгини баьлайыб Щаггын сясиня,
Цз тутур щягигят фялсяфясиня.
Суфилик адланан тяригятдя о,
Сайылыб сечилир фярасятдя о.
Топлайыб пейьямбяр щядислярини,
Тялим-тяшвиг еляйир щяр бирини.
Адына лайиг бир мяктяб йарадыр,
Мин-мин ъащиллярин рущун ойадыр.
Мяълис дцзянляйиб щяфтядя бир йол,
Танры кяламлары юйрядир бол-бол.
Сечилиб даима ляйагятийля,
Уъалыб танрыйа ибадятийля.
Мин-мин кяламлары галыб йадиэар,
Щикмяти бир дярйа, мязмун ашикар.
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Кяламлар
“Елмляр бир шащлыг гушудур ки, вар,
Бязян баша гонар, бязян дя учар”.
“Камиллик зирвяси фятщ едян щяр кяс,
Тякрари-тялими” саймасын ябяс.
Мцсялманлыг нядир? Кимдир мцсялман?
– Китабда йазылан: – Гябирдя йатан.

Мцкалимяляр
Сорушдулар Динин ясасы нядир?
Де, щансы щалларда о ялдя эедир?
Динин ясасында Паклыг дайаныр,
Тамащ эцъ эялдися, о тамам йаныр.
Изащ един, нядир ъяннят баьлары?
– О йер ки, Пейьямбяр, шящид рущлары,
Ядалятли султанын хош чаьлары.
Хястя тябиб саьалдармы кимсяни?
– Илк юзцн саьалтсын, сонра юзэяни.
Йатмыш гялбимизя фикрин из салмыр,
– Тохунсан йатана ойаныр, амма.
Юлмцшц йцз сясля веъиня алмыр.
Сюзля бязиляри горхудур бизи,
Аз галырыг йейяк цряйимизи.
– Йахшысы будур, бу эцн горхуданла.
Анлашасан, хош ола сон худанла,
Бязиляри сянин дедикляриндян.
Йадында сахлайыр ъящл етмяк цчцн,
– Мянся, юйрядирям билдикляримдян.
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Йараданым мяня рящм етмяк цчцн,
Юзцнцз эцнащдан тямизлянмямиш.
Халгы ойатмайын, дейир бязиси,
– Гялбин бясирят эюзц лиллянмямиш.
Парламалы щягигятин эцзэцсц,
Пахыллыгдан горунмаьа вармы сядд?
Мцнафигляр нядян апарыр щясяд.
– Йусифин гаргашылары щаггында сиз,
Рявайяти ешитмисиз шцбщясиз.
Цстялик бу тяшвишиниз битмяся,
Наращатлыг эялмяз горунан кяся.
Дедиляр:
Бизляря еля эялир сян,
Динляйян чох оланда севинирсян.
Деди:
Иш чохлугда дейил билин, мян,
Бир дярвиш динляся мямнунам щямян.
Мцридляр ичря вар иди бир киши,
Ибадят едиркян итярди щушу.
Щясян деди она:
Бу щалынла сян,
Ъящянням одуна ряваъ верирсян.
Яэяр баъармырсан буну етмяйи,
Демяк он гат ютцб кечирсян мяни.
Сонра деди:
Илдырым шейтан сяси,
Шейтана тай тут, дялядуз щяр кяси.
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Р я в а й я т л я р:
Биринъи рявайят
Щяъъаъ, дюврясиндя бир нечя яскяр,
Яскярляр ялиндя сыйрылмыш хянъяр.
Дахил олур Щясянин мяълисиня,
Ки, тясир ейлясин ягидясиня.
Щясян зярря диггят айырмыр она,
Арамла нитгини чатдырыр сонра.
Гязябля Щясяня эяляряк йахын,
Ейщамла сяслянир “кишийя бахын”.
Овгатыны ясла дяйишмир Щясян,
Бир мютябяр хадим динир йериндян:
– “Ящсян ягидяйя, инама ящсян,
Демяк Щясян еля Щясяндир, Щясян!”
Башга бир мютябяр эеъя йухуда,
Щяъъаъы эюрцр ки, дейир:
Ей худа!
Ня олар кеч эцнащымдан,
Сян ки, рящимлисян, баьышлайансан.
Щамы разы олар, алгышлар сяни,
Ъящянням одуна атмасан мяни.
Чохларынын аъыьына инди сян,
Сцбут ет ки, арзулары верясян».
Бу йухуну нягл едирляр Щясяня,
Ки, бу дейимляря йозум версяня?
Дейир:
Бу дцнйаны гуъан мющтякир,
Залым о дцнйаны да мянэирляйир.
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Икинъи рявайят
Бясряйя эяляряк Яли-Мцртяда,
Ямр едир, сюкцлсцн Минбяр-Мядряся.
Хейли тялимляри едиб гадаьан,
Щясянин Мяълисиня эялир щаман.
Щясян нитг сюйляйир, Яли динляйир,
Азъа ара вериб суал ейляйир.
– Де, сян юйрядянсян йа юйрянянсян?
Щясян дейир:
ня о, ня дя буйам мян.
Пейьямбярдян мяня чатан сюзляри,
Тякрарларам ки, итмясин изляри.
Яли разы галыб сюйляйир ящсян,
Щюрмятя, иззятя лайигдир Щясян.
Она тялим цчцн иъазя верир,
Худащафиз дейиб айрылыб эедир.
Онун кимлийини щисс едиб Щясян,
Архасынъа гачыр, ениб минбярдян.
Чатыб сарылараг ятякляриня,
Дейир дястямазы тялим ет мяня.
Тешт эятиздириб Яли тялим едир,
«Баб Ят-тешт» адланыр инди щямин йер.
Цчцнъц рявайят
Бир заман Бясрядя гураглыг олур,
Миллятин сябринин касасы долур.
Ики йцз мин адам дюнцб кцтляйя,
Минбяри алырлар мцщасиряйя,
Дуа етмяк олур Щясяндян тяляб.
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О дейир:
цсйана йаьышмы сябяб?
Кцтля ъаваб верир, йербяйер:- Бяли,
– Бу ишя тапмагчын бир янъам яли.
Чыхарын Щясяни, говун Бясрядян.
Билин ки, минбярдя яйляшяркян мян,
Ъяллад юнцндятяк олурам щямян.
Онун бу тялашлы титряйишиндян,
Пай дцшцр щамыйа азы тянбятян.
Ону йарадана хитаб едиркян,
Чющрясиндя эцлцш олмайыб эюрян.
Дюрдцнъц рявайят
Нягл едирляр:
Щясян йол иля ютцр,
Йолун кянарында аьлайан эюрцр.
Сорушур ки, де, няйя аьлайырсан,
Биэаня ютцшмяк дейилдир асан.
– Дейир ки, Мцщяммяд Кяябя Гуразы,
Мяълисиндя Мющкям сарсыдыб бизи.
Эцнащы уъундан деди бир мюмин,
Мцддятдир йашайыр Ъящянням юмрцн.
Онун сющбятини динляйиб Щясян,
Мющкям тясирлянир ешитдийиндян.
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– Илляр сонрасы да олса дейир мян,
Каш ки, эеъ-тез гуртулам Ъящяннямдян.
Бешинъи рявайят
Бир Щядис охуйуб Щясян олду шад,
– Ъящяннямдян ян сон чыхаъаг «Хуннад».
Дальын дцшцнъяйля тярпядяряк баш,
Деди:
Ей яъяб о мян олайдым каш.
Алтынъы рявайят
Щясянин йахын кясляриндян бири,
Мяним евимдя деди: Эеъя йары.
Щясян гцсся-кядяр ичря аьлады,
Аьлады, щям цряйими даьлады.
– Мян дедим: Танры сяня щикмят вериб,
Миллятя, щям елминя ряьбят вериб.
Сябяб нядир бюйля щала дцшцрсян?
Аз гала дцнйа иля цзцшцрсян.
– Ъаваб верди:
Щагг вериб щикмят мяня,
Елм иля щям верибся, цлфят мяня.
Онда тамам сяфсиз олум мян эяряк,
Паклыьымы щифз еляйим гябрядяк.
Щазыр олум мящшяря щагг-щесаба,
Сорьу эцнц дцшмяйим табдан-таба.
Демясинляр:
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Диня хялял эятирдин,
Узаглаш эет, дяйярини итирдин.
Йеддинъи рявайят
Щясянин Ханяси юнцндя бир кяс,
Яйляшибмиш ки, азъа дярсин няфяс.
Бу заман цст гатдан тюкцлян сулар,
Тюкцлцр цстцня исланыр палтар.
Дамда мяшьул икян намаза Щясян,
Эюз йашы имиш о новдан тюкцлян.
Гапыны дюйяряк сорушур о кяс,
Тюкцлян су пакмы, йуйунумму бяс?
– Щясян Ъаваб верир:
Эет йуйун щямян,
Эцнащ йашларыдыр ахан эюзцмдян.
Йохса, Намазымын итяр файдасы,
Эюз эцнащын, йумаг йашын гайдасы.
Сяккизинъи рявайят
Бир шяхсин дяфниня мяшьул оланлар,
Гября ендиряряк торпаглайырлар.
Торпаьын цстцндя яйляшиб Щясян,
Ганлы эюз йашлары тюкцр эюзцндян.
“Айаьы алтында торпаг олур эил,
– Яввялдя гябирди, сон да гябир бил.
Биринин яввяли, биринин сону,
Беляъя гябирди дцнйанын йюнц”.
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Дейиб: Изащ верир топлашанлара,
Онлар да дцнйаны дуйур ашкара.
Тюкяряк эюз йашы паклашыр онлар,
Ики цзлцлцкдян кянарлашырлар.
Доггузунъу рявайят
Дярвишляр йанында бир эцн наэащан,
Щясян йол кечирди гябристанлыгдан.
Бири суал едир: Вармы бунлардан,
Эюрян дуалары Танрыйа чатан?
– О ъаваб верир ки, доьрусу будур,
Онларда гям-кядяр йува салыбдыр.
О кядярдян зярря эюстярсян яэяр,
Ъанлылар, йердяки щям эюдякиляр.
Горхудан сарсылар, дящшятя эяляр,
Бу фани дцнйайа сяпялянярляр.
Онунъу рявайят
Беля нягл едирляр: Яфв етсин аллащ,
Щясян ушаглыгда етмиш бир эцнащ.
Йадындан щеч заман чыхмасын дейя,
Йазармыш эцнащы даим кюйняйя.
Кюйняк кющняляндя ону позармыш,
Тязясинин йахасына йазармыш.
Она тикиляркян щяр тязя кюйняк,
Аьлармыш щушуну итирянядяк.
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Он биринъи рявайят
Неъя олурса Юмяр абд Ял-Язиз,
Щясяня эюндярир бир мяктуб-гялиз.
– Йазыр:
Мяня кичик бир мяслящят вер,
Даим гой фикрими етсин йербяйер.
Ону хатырлайым ряфтарым цчцн,
Чохду ещтийаъым инан она чцн.
Чевириб мяктубун архасын Щясян,
Йазыр ки, бир ядалятли Ямирсян.
Танры сянинляся кимдянди горхун?
Яйяр йох, кимядир архайынлыьын?
Башга бир вахт Щясян бир мяктуб йазыр,
– “Бир эцн дейим сяня, она ол щазыр.
О эцн ки, сонунъу адам юляъяк,
Вя ондан сяня бир салам эяляъяк”.
О ъаваб верир:
О эцня щазыр ол анъаг,
Ня бу, ня о дцнйа беля олаъаг.
Он икинъи рявайят
Аллащ Разы олсун Сабят Боннаны,
Бир мяктуб эюндярир Щясян Бясрийя.
– “Ешитмишям зийарятя эедирсян,
Иъазя вер Мцшайят ейляйим мян”.
– Щясян ъаваб верир:
Имкан вер мяня,
Сыьыным юз танрымын кюлэясиня.
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Бирэя эетсяк чятин олар сабащы,
Ачыларса биримизин эцнащы.
Позулар арамыз, пешман галарыг,
Сонра бир-бириня дцшмян оларыг.
Он цчцнъц рявайят
Щясян Бясри дейир Сяид Ъцбейиря,
Цч шейи етмя ки, чатасан Хейря.
– Инсанларын хейриня олса беля,
Султан мягамларына аз мейл еля.
– Щятта о Рябиййя оларса беля,
Тялим етсян дя щагг кяламларыйла.
Халг ичря юзцнц шцбщяйя салма,
Кянар гадынла тяк Ханядя галма.
– Боръ вермя ямиря гулагларыны,
Ки, итирмя халга ещтибарыны.
Ъясурлар ичиндя ян ъясур олсан,
Бядбяхтлик тюрядяр, эюрярсян зийан.
Он дюрдцнъц рявайят
Малик динар Щясяня суал верир,
Сюйля бу дцнйада язаблы нядир?
– О ъаваб верир:
Цряйин юлмяси,
– Сюйля: Бяс ня верир гялбин юлмяси ?
– О дейир,
бу мяна йягиндир ялбят,
О да верир: - бу дцнйайа мящяббят.
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Он бешинъи рявайят
Бир мютябяр алим сюйляйир ки, мян,
Намаз гылмаг цчцн бир эцн чох еркян.
Йахынлашдым Щясянин мясъидиня,
Гапы баьлы, Щясян мяшьул ишиня.
О авазла изщар етдикъя елмин,
Кимлярся уъадан дейирди: Амин.
Гапылар ачылды дан сюкцляндя,
Ешитдийим мараг йаратды мяндя.
Кимся йох мясъиддя Щясяндян савай,
Ондан сорушмаьы дцшцндцм голай.
Ешитдиклярими сюйлядим она,
Динляди сюзцмц йетинъя сона,
Арамызда бир сирр олараг дейя.
Тапшырды ки, сюйлямяйим кимсяйя:
– “Щяр ъцмя эеъяси мялякляр эялир,
Охунан дуайа амин сюйлянир.
Сющбят ейляйяряк щагг кяламындан,
Ещтирам эюстяриб айрылдым ондан.

240

Mяhяmmяd Peyğяmbяrиn hяyatы

Он алтынъы рявайят
Беля сюйляйирляр Щябиб Яъями,
Щягигят ашиги, црфан алими.
Бир эцн ибадятя мяшьулкян Щясян,
Тутур ябасынын ятякляриндян.
Вя дейир ки, эюрдцм ачыг-ашкар,
Щагг йанында ешидилди дуалар.
Он йеддинъи рявайят
Сюйлямиш бир инанылмыш мютябяр,
Бир нечя инсан Щясянля бярабяр.
Зийарят едиркян йад бир дийары,
Сящрада сусузлуг сарыр онлары.
Хейли эедиб бир гуйуйа чатырлар,
Ня ип, ня габ олмур, артыр интизар.
Щясян дейир:
инди мян намаз гылым,
Сиз су ичин црякдян ращат олум.
Ня вахт ки, Щясян намаза башлайыр,
Су галхыр гуйудан долуб, дашдайыр.
Щамы ичиб дойур, галыркян бири,
О йахынлашаркян су чюкцр эери.
Гуйунун дибиня чякилир щямян,
Онда ки, намазы битирир Щясян.
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Сусуз галан шяхся сюйляйир ки, сиз,
Шцбщясиз ки, танрыйа хош эялмядиз.
– Сонра щямин йерляри тярк ейлядик,
Йолда Щясян хурма тапды биз йедик.
Хурмаларын варды гызыл тумлары,
Мяккяйя эятирдик дейир, онлары.
Орда щям йедиляр, щям пайладылар,
Шянимизя сюйлядиляр дуалар.
Он сяккизинъи рявайят
Сюйляйирляр Ябу Ямр адлы Имам,
Гуран юйрятмякдян алармыш илщам.
Эцълц баъарыьы, тядриси вармыш,
Чохлары бу кясдян тялим апарармыш.
Бир эцн тялим цчцн эялиркян бири,
Ону тутур Ябу Ямрин эюзляри.
Имам она пис нязярля бахыркян,
Тамамян йох олур йадындан Гуран.
Дахили одлар йахылыр ъанына,
Йолланыр бир баш Щясян цнванына.
Йалварыб йапышыб истяйир аман,
Ки, тамам йадымдан чыхыбдыр Гуран.
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Щясян кядярлянир ешитдийиндян,
Тайф мясъидиня дейир эет щаман.
Минбяр ятяйиндя бир аьсаггал вар,
Мягам дцшъяк дярдини ейля изщар.
Сянинчин танрыйа дуа ейлясин,
Гайытсын йадына ъями Ялиф-Син.
Ябу Ямр еляъядя ейляйир,
Ачыб дярдин Аьсаггала сюйляйир.
Бу заман Мясъидя эялир бир няфяр,
Гачыр пишвазына ону эюрянляр.
Эюрцшцб шип-ширин сющбят едирляр,
Намаз йетишинъя эедир о няфяр.
Ябу Ямр йан алыб аьсаггала,
Истяйир ялаъ, дцшцб щалдан-щала.
Гоъа гулаг асыб дейилянляря,
Эюзцнцн уъуйла бахыр эюйляря.
Дуадан кечмямиш дяхи биръя ан,
Ямрин йаддашына гайыдыр Гуран.
Севинъдян дцшяряк айагларына,
Ябу Ямр Гоъаны басыр баьрына.
Аьсаггал сорушур: Ач сюйля оьлан,
Мягамымы сяня Ким вермиш нишан.
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Ябу Ямр азъа чякилиб эери,
Сакитъя сюйляйир: Шейх Щясян Бясри.
Аьсаггал хошланыб ешитдийиндян,
Дейир ки, бизляря юрнякдир Щясян.
Хошбяхтдир Щясян тяк имамы олан,
Олмаз ещтийаъы бир башгасындан.
Онун зякасыдыр руща нур сачыб,
Сирляр пярдясини о бизя ачыб.
Аь эейимдя эялян намаздан яввял,
Щамынын севинъля узатдыьы ял.
Ещтирамла пишвазына эетдийи,
Щикмятли-мяналы сющбят етдийи.
Мялумун олсун ки, о иди, Щясян,
О тяшриф эятирир щяр эцн Бясрядян.
Щяр кяся пай дцшсцн елминдян дейя,
Нювбяти намаза дюнцр Бясряйя.
Он доггузунъу рявайят
Нягл едирляр: Щясян Бясри заманы,
Бир ат алмыш шяхсин олур зийаны.
Билмядийиндян ня едяъяйини,
Арайыб ахтарыб тапыр Щясяни.
Вязиййяти ачыб сюйляйир она,
Инандырыр пешиман олдуьуна.
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Мцгяддяс давада ишлядяр дейя,
Щясян 400 динар сайыр црэяйя.
О эеъя рюйада ат сатан инсан,
Ъяннят чямяниндя эюрцр отлайан.
Щямин ат, йанында дцз дюрд йцз гулан,
– Сорушур, бу атлар киминдир? Дейин.
– Сянин адынайды, инди Щясянин,
О йаныб йухудан о аты сатан.
Щясянин йанына йолланыр щаман,
Дейир ки, алвери позмалысан сян.
Наразыйам бу алгы-сатгыдан мян,
Щясян дейир: Хябярин олсун ки, мян,
О рюйаны сяндян яввял эюрмцшям.
Киши кядярляниб евиня дюнцр,
Щясянся о эеъя бир рюйа эюрцр.
Йамйашыл чямяндя эюзял бир сарай,
Гызылдан гапылар ачыг тайба-тай.
Сорушур киминдир? Дейирляр анъаг:
О кясин, алгы-сатгыны позаъаг.
Сящяр чаьыртдырыб ат сатан кяси,
Билдирир, позулуб мцгавиляси.
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Ийирминъи рявайят
Шейхин Шамун адлы гоншусу варды,
Атяшпярястди, одлара йанарды.
Даима атяшля одла ялляшир,
Бир эцн хястяляниб йатаьа дцшцр.
Гоншулар эялиб, Щясянин йанына,
Дейирляр: Ей имам, кюмяк ет она.
Эялир ки, гоншуну йохласын Щясян,
Йаманъа сарсылыр эюрдцкляриндян.
Гапгара сир-сифят йаныб йахылыб,
Цз-эюз шырым-шырым гопуб даьылыб.
Шамуна дейир: Танрыдан горх ки, сян,
Йетмиш иллик юмрц щядяр етмисян.
Исламы гябул ет, эял ешит мяни,
Йарадан бюйцкдцр, баьышлар сяни.
– Шамун дейир: Цч шей Исламдан мяни,
Чякиндирир аэащ ейляйим сяни.
Биринъи-Дцнйаны бяйянмирсиниз,
Эеъя-эцндцз дцнйявилик эязирсиз.
Икинъи-Дейирсиз юлцм эяляъяк,
Амма она щазырлашмырсыз эюряк.
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Цчцнъцсц-Дейирсиз, эюряъяйик танрыны,
Юзцнцзся, позурсуз онун буйурдуьуну.
– Щясян деди: бу сюзляр шящадят нишаныдыр,
Буйур юзцн щагда де, ки, фцрсят мягамыдыр.
Мяним танрым йарадан, сянинки йаранмышдыр,
Ибращим йанмады бил, атяшпяряст йанмышдыр.
Шамун чарясиз галыб разылашды Щясяня,
Деди: тясдиг цчцн сян мяня сяняд версяня.
Щясян илтизам йазды, шащидляр имзалады,
Шамун вясиййят едиб щюнкцряряк аьлады.
Кялмейи шящадяти дейяряк юлдц Шамун,
Дяфни мцсялмансайаг иъра олунду онун.
Эеъя йатыб йухуда Шамуну эюрдц Щясян,
Шам кими шюля салыр, эцлцш йаьыр цзцндян.
– Щясян сорушду Шамун, де бу неъя алынды,
– Деди: Доьрултдун артыг сяня тапшырыланы.
Буйур эютцр йазараг мяня вердиклярини,
Йарадан баьышлады мяня эюрдцклярини.
Йухудан ойананда ялиндя иди каьыз,
Тяяъъцбц совушду Щясян ачды дил-аьыз.
– Деди:Бюйцк Илащи, Мцдриклийин бяллидир,
Щяр кяси хошбяхт едян онун юз ямялидир.
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Сянин тахтын юнцндя кимся зийан эюрмяйиб,
Бинявадыр о кясляр сяня кюнцл вермяйиб.
Ийирми биринъи рявайят
Дейирляр садялярин садяси имиш Щясян,
Даим садя тутармыш юзцн эюрдцкляриндян.
Бир эцн чай кянарында алдадыр ону зянди,
Бахыр ки, шяраб ичир сащилдя Гара зянъи.
Гаршысында яйляшиб ишвяли бир йад гадын,
Щясян гялбиндя дейиб цстцням ондан йягин.
Бу ан эюрцнцр эями, йцклц, йедди сярнишин,
Ким сонадяк фящм едиб ишлярини эярдишин.
Бирдян чеврилир эями дцчар олур батмаьа,
Гара зянъи сяй едир батаны чыхармаьа.
Хилас едир онларын алтысыны бир анда,
Гцрур иля дайаныр Щясянин гаршысында.
– Дейир, сяндян цстцням ей мцсялман имамы,
Баъарырсан хилас ет, о галан бир Адамы.
Мягсядим сынаг иди сянин фикирлярини,
Дахилдянми, цздянми билирсян етдийини.
О ичдийим су иди, йанымдакыса анам,
Мян сян дцшцндцйцндян пак тямиз, бир инсанам.
– Дцшцб айагларына Щясян йалварды: Оьлан,
Мяни дя азад еля фикир бурульанындан.
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– Эюзлярин чашбаш салыр деди: Гарадярили,
Тясдиг еля фикрими, йох башга бир дялили.
Ондан сонра кимсядян юзцн йцксяк саймады,
Онунъун да йцксякдир даим Щясянин ады.
Ийирми икинъи рявайят
Дейирляр ки, Щясян беля сюйлямиш,
Дюрд кясин сюзц мяни ъялб ейлямиш.
Ушаг, сярхош, мцхянняс, бир дя гадын,
Гаршысында аъизям бу дюрд адын.
Ондан сорушдулар: Неъя олду бу?
– Деди: Кечиркян мцхянняс йанындан,
Мараг иля тутуб чякдим донундан.
Сюйляди, Щаъы унут бу ямяли,
Сону неъя олар, танрыйа бялли.
Сярхошу эюрдцм чиркаб ичря эедян,
Бцдряйир, ашыр о галхмамыш йердян.
Мян дедим, мющкям ол йыхылмайасан,
– Деди: Щагга инамында ей мющкям олан.
Мян йыхылсам чиркаба йумаг асан,
Дящшят олар сян инамда йыхылсан.
Бу ъаваб гялбимдя дярин из салды,
Юмрцн сонунадяк йадымда галды.
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Лампа эятирди бир яряб ушаьы,
Щардан эятирдин дедим бу ишыьы?
Бу анда лампаны сюндцрдц кцляк,
Ушаг суал етди еля мяним тяк.
– Десян бу ишыьын щара эетдийин,
Мян ъаваб верярям щардан эялдийин.
Бир намялум гадын эюзляри йашлы,
Шикайят иля яриндян сюз ачды.
Мян дедим яввялъя баьла цзцнц,
Сонра сюйляэинян мяня сюзцнц.
– Деди: Йарадана мящяббятимдян,
Олан аьлым тамам эедиб ялимдян.
Яйярчи тямбещ етмяз идинся сян,
Беляъя базара эедяъякдим мян.
Бцтцн ъящдляринля истякдя она,
Неъя йахынсан ки, щяр шейдян йана.
Дуймадын цзцмдя олан щаляти,
Демяк мярамында дейилсян гяти.
Онун сюзляриня тяяъъцб галдым,
Вя бахдым цзцня щей маддым-маддым.
Ийирми цчцнъц рявайят
Дейирляр ки, о минбярдян ениркян,
Сечярмиш зякалы мцридляриндян.
– Дейярмиш: Дцшцнцн дяриндян-дярин,
Елминизин зийасыны эюстярин.
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Бир нювбяти дяфя йараныр имкан,
Гошулур онлара бири кянардан.
Диггятля сейр едиб щямин няфяри,
Щясян дейир она: Гайыдын эери.
Ийирми дюрдцнъц рявайят
Щясян достларына сюйляйир ки, сиз,
Пейьямбяр давамчысына бянзярсиз.
Санараг юзцнц хейли бяхтийар,
Бу хош бянзятмядян севинир онлар.
О давам ейляйиб сюйляйир щямян,
Цздян вя саггалдан башга щеч нядян.
– Дейир: Сиз онлары эюрсяйдиз яйяр,
Эюзцнцздя ахмаг эюрцнярдиляр.
Фикриниз онлара чатсайды инан,
Щеч бириниз сайылмаздыз Мцсялман.
Онлар мягамында сяфярбяр иди,
Щикмятли, гуш сцрятли рящбяр иди.
Бизся, тясяввцр еляйин бу щалы,
Улаг цстя дашыйырыг саггалы.
Ийирми бешинъи рявайят
Бир Бядяви суал едир Щясяня,
Ей имам бу сябр нядир? Десяня.
– Сябр ики нювдцр, сюйляйир Щясян,
Айдын олар диггят иля динлясян.
Биринъи бядбяхтлийя, дярдя сябир,
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Икинъи гадаьайа:-Щагдан эялир.
Бядяви дуйуб сябрин тябиятин,
Щясяня изщар едир юз ряьбятин.
Ки, раст эялмямишям сян тяк алимя,
Мярщяба бу сября, эюзял тялимя.
Бядяви бцсбцтцн дярк етсин дейя,
Тялимим сюйкянир дейир истяйя.
Гялбим баьлы икян уъа эюйляря,
Сябрим низамланыб анъаг кядяря.
– Бядяви сюйляди: Тамам чашдым мян,
Аэащ еля мяни фикирляриндян.
– Деди: Фялакятя, кядяря сябрим,
Ъящянням габаьы горхудур дейим.
Мяним бу дцнйада фядакарлыьым,
О бири дцнйайа щей ъан атмаьым.
Бу йашанан илляр юмрцн рузусу,
Йахшы гаршыланмаг бяхтин арзусу.
Сонра деди: О сябрин вар дяйяри,
Онун сярфи щаггын тянтяняляри.
Ня ки, ъящяннямдян мцдафияйя,
Вя йа ки, ъяннятя апарсын дейя.
Бцтцн бунлар щягигятин язмидир,
Вя бир тямизцряклилик рямзидир.
– Вя деди: Чякмяли хейирхащлыьа,
Инсанын билийи мцкяммял ися.
Тямиз цряклилик мцтилик дейил,
Йетиряр мятлябя мярам ня ися.
– Вя деди: Чобана мцтийкян гойун,
Адиъя фитиня табедир онун.
Инсанын варлыьы танры сясидир,
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Идракы да щаггын бир тющфясидир.
Щейиф ки, танрынын чаьырышлары,
Бяд ямялдян айраммыр онлары.
– О кяс ки, ахмагла отуруб дурур,
Бу щал эюрянлярдя шцбщя доьурур.
– Спиртли ичкийя чаьыран мяни,
Бялкя дейил мяслякимин дцшмяни.
Дцнйяви олмаьа ъящдя чаьыран,
Ясил дцшмян будур, гялби сарсыдан.
– Вя деди: Мярифят онда башлайыр,
Гялбдя кин-кцдурят, гязяб олмайыр.
– Ъяннят ябядидир хош ниййят цчцн,
Дцнйяви ишлярся бош шейдир бцтцн.
Илк дяфя ъянняти эюрян кяслярин,
Йетмиш мин ил ялдян эедяр йаддашы.
Уъа танры бяйан ется сурятин,
Эцл битиряр севинъиндян эюз йашы.
Саф ниййятдир дцшцнъянин эцълцсц,
Дцшцнъяляр ямяллярин эцзэцсц.
Щяр шей цчцн щяр кясин ки, сюзляри,
Мцдрик дейился йох зярря дяйяри.
Щяр ъцр сцкут дцшцнъядян дейился,
Баьлы тякяббцря, диггятсизлийя.
Юйрянмяйя ъящддян башга нязярляр,
Эцнащдыр ки, гайяси яйлянъяляр.
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– Вя деди: Мусанын китабындадыр,
Тамащы олмайан кяс бяхтийардыр.
Ня вахт инсанлардан кянарлашырса,
О сакитлик тапыр, сюйляйир Муса.
Шцур дурулдугъа азадлыг тапыр,
Щясяддян узашса, севинъя чатыр.
– Вя деди: билин цряк адамлары,
Севяр сцкуту, гялб данышсын бары.
– Вя деди: Бядбяхт Адям оьуллары,
Разы эедир чарпазлашан йоллары.
Иъазя вериляниндя вар тяляб,
Верилмяйяниндя гящри иля гязяб.
Цч кядярля долу олан дцнйадан,
– Адям оьуллар айрылмыр щаман.
Биринъи, топладыьы иля доймур,
Икинъи, истяйиня наил олмур.
Цчцнъц, юнцндя ачылан йола,
Тяминатлы дейил ня ола-ола.
– Кимся деди: беляъя дя верир ъан,
– О деди: Файда йох узатмаьындан.
Вя деди:
Йцнэцл йцкляняляр хилас олдулар,
Аьыр йцклянянляр олду тары-мар.
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Мцлайим инсанлара юйрятди ки, йарадан,
Боръ олараг барынын бу вяфасыз дцнйадан.
Онлар уъа танрынын буйурдуьун етдиляр,
Боръларыны юдяди вя йцнэцлъя эетдиляр.
– Вя деди: Мяня эюря,
Дцшцняряк мин кяря.
Бу дцнйаны даьыдыр,
Галыглары цстцндя о бирисини гурур.
Биляряк тянзимляйир о щяр ишин доьрусун,
О бирини даьытмыр ки, цстя буну гурсун.
– Вя деди:
Щяр ким ки, танрыны таныйыр, ону севир,
Ким ки, дцнйаны севир, ону дцшмяни билир.
Ийирми алтынъы рявайят
Дедиляр ки, бир няфяр кянарлашыб щамыдан,
Иъма намазларында иштирак етмир щаман.
Мараг ичиндя Щясян эялир онун йанына,
Сорушуб нцфуз едир шяхсин гайьыларына.
– Шяхс ъаваб верир ки, мян ямялляримя гулам,
Онунчун да ей Имам! Мцддятдир ки, мяшьулам.
Ряббим мярщямятини эюндярир мяня щяр ан,
Мянся ъаваб верирям шцкр сяналарымнан.
Сусмагла эцнащымы йумаьа мяшьулам мян.
– Беляъя дя давам ет: сюйляйир она Щясян,
Чцнки, бу щалынла сян, бизлярдян йцксякдясян.
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Ийирми йеддинъи рявайят
Сорушурлар: Ня вахтса йахшы олубму сяня?
Евин дамында икян дейир суал веряня.
Ешитдим гоншу гадын эилейлянир яриня,
– Дейир: Пешман ол бары о эцн етдикляриня.
Ялли илдир бирэяйик сянин иля бу евдя,
Щяр гайьыны чякмишям сойугда, щям истидя.
Горуйуб намусуну щеч ня тяляб етмядим,
Сяня гане олараг яйри йола эетмядим.
Бцтцн бунлары етдим, садиг оласан мяня,
Сянся эюзцм юнцндя бахдым бир юзэясиня.
Бу ряфтарын иля сян, ашдын абыр-щяйаны,
Гой кюмяк етсин мяня мюмцнлярин имамы.
Бу щала кювряляряк йаш ахды эюзляримдян,
Арайыб айя тапдым мян, Гурани Кяримдян.
“Баьышламыр йарадан она шярик гошаны,
Истяся баьышлайар бундан кичик оланы”.
Гялбинин эцшясиндя истясян буну беля,
Ъящянням оду сарар сяни бу истяйинля.
Ийирми сяккизинъи рявайят
Бир няфяр ондан сорушур, – Неъяди?
Ъавабы бир хейли гялизди: деди.
Тясяввцр ет дяниздя батыр эями,
Щяря бир тахтайа сарылан кими.
– О бири сюйляди: Бу чох аьырды,
– Щясян деди: Мяня дя елядир.
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Сюйляйирляр иъмада байрам иди,
Щяр кяся хошду, эюзял яййам иди.
Кими рягс едирди, кими эцлцрдц,
Щясян кянардан бунлары эюрцрдц.
– Деди: Бу щал мяня гярибя эялир,
Онлар юз щалыны билмядян эцлцр.
Гябристанлыгда чюряк йейян эюрцр,
Кядярля сюйляйир о, ики цзлцдцр.
Сорушурлар нядян дуйурсан буну,
– Эюрмцрсцз гарынгулу олдуьуну?
Юзцнц ябяди юлцмсцз билир,
Бу ики цзлцлцк яламятидир.
Нягл едирляр эеъя ибадятдя о,
Уъа йарадана хитабятдя о.
Ялини ачараг уъа эюйляря,
Шцкцрляр сюйляйир азы мин кяря.
– Дейир: Ей Аллащым, Мярщямятиндян,
Хош мярамла щей башыма сяпирсян,
Бязян тяшяккцрц унутмушам мян,
Ондаса бядбяхтлик йетишиб щямян.
Юзцня айандыр ки, дюзмямишям,
Амма ятяйиндян ял цзмямишям.
Мяни щифз едяряк гязябляриндян,
Щеч заман айырма мярщямятиндян.
Адилсян, Гадирсян, Мярщямятлисян,
Даима хош цлфят эюзлярям сяндян.
Дейирляр чатанда юмрцн сону,
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Чющрясиндя эцлцш эюрцбляр ону.
Дяйишиб дцнйасын чяк мядян дя ащ,
Амма сорушуб:-Нядир о бир эцнащ?
Бир мютябяр ону эюрцр йухуда,
Эизлятмир мараьын сорушур о да.
Сяни щеч вахт эцлян эюрмямишям мян,
Юлцм габаьы де, эцлцрдцн нядян?
– Дейир, о мягамда ешитдин сяда,
“Ъидди ряфтар еля ей юлцм шащы,
Чцн галыр онун щяля бир эцнащы”.
Мян севинъдян эцлдцм ейлямядян ащ,
Марагла сорушдум, нядир о эцнащ?
Бир мцдрик аьсаггал, Щясян кючян эцн,
Нягл еляйир йухусунда эюрдцйцн.
- Эюйлярин гапысы ачыг тайбатай,
Сяма тяртямиздир шяфяг сачыр ай.
Елан едирляр ки, мягамдыр даща,
Щясян Бясри йахынлашды Аллаща.
Шцкцрляр олсун ки, сащиби ъащан,
Эюстяриб лцтфцнц, разыдыр ондан.
- Гой танры рущуна ейлясин рящмят,
Бизляря дя ондан пай дцшяр ялбят.

СОН
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ШЯРЩЛЯР
Умм Сялимя - Мящяммяд Пейьямбярин ханымы.
Юмяр Бин Ял Хяттаб – 634- ъц илдян хялифя. Мцщяммяд Ялейщцс Сяламын эюркямли давамчылалырндан бири.
Щясян- Ярябъя эюзял.
Яли Ибн Ябу Талиб- Мущяммяд Ялейщцс Сяламын ямиси оьлу вя кцрякяни 656-ъы илдя хялифя сечилмишдир
Шиййя тяригятиндя оланлар ону биринъи имам кими гябул
едирляр.
Рябиййя Ял Ядябиййя- Суфи тяригятинин эюркямли
тяблиьатчысы, 752 вя йа 801-ъи илдя вяфат етмишдир.
Щяъъаъ (Ибн Йусиф Яс- Сякафи)- Ярябистанын вя
Иракын юз гяддарлыьы иля мяшщур олан губернатору.
Мцртяда –Ярябъя “сечилмиш”, Хялифя Ялинин титулларындан бири.
Баб Ят –Тешт –Ярябъя “тешт эятирилян йер”.
Мущяммяд Кяябя Гурази –(ВЫЫЫ яср) Суфизми тяблиь
едян дин хадими.
Юмяр Абд Ял – Язиз –720-ъи илдя вяфат етмиш Баьдад
хялифяси.
Сяид бин Ъубейир-Ъубейир гябилясинин башчысы.
Щябиб Яъями –дининтялим едян мюмцн.
Ябу Ямр- эюркямли Гуран гираятчиси 770-ъи илдя вяфат
етмишдир. Узун илляр Бясрядя йашайымышдыр.
Тайф мясъиди –Мяккя йахынлыьында Зявварларын йолу
цзяриндя йерляшир.
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ТЯГДИМАТ

Байрамов Шыхбала
Нясряддин оьлу
Шыхбала ЕЛ ЪАН
1948-ъи ил дя Ша махы (Ин дики Го бус тан) районунун
Тяклякяндиндя анадан олмушдур.
1966-ъы ил дя Шамахы шящяр 1 сайлы орта мяктяби битирмишдир.
1971-ъи илдя Азярбайъан Политехник Институтуну “Иншаат
мцщяндиси” ихтисасы цзря битириб.
Ямяк фяалиййятиня Шярги Абшерон Газ Истисмар Идарясиндя сащя ряиси кими башлайыб. Сонралар Шамахыда 2 сайлы Йол
Истисмар Идарясинин ряиси, Шамахы шящяр ХДС иъраиййя комитясинин сядри, Шамахы район Истещлак Ъямиййятляри Иттифагы идаря
щейяти сядринин мцавини, 1990-ъы илдя Гобустан район ХДС
иъраиййя комитяси сядринин мцавини, 1992-ъи илдя Гобустан
РИЩ башчысынын мцавини, Иъра Щакимиййяти апаратында Мемарлыг вя Тикинти бюлмясинин мцдири-баш мемар вязифясиндя
чалышыб. 2006-ъы ил дян район Мцлки Мцдафия гярарэащынын ряисидир.
Евлидир. Беш ювлады, сяккиз нявяси вар.
Поезийа вурьунудур. Ара-сыра кичик лирик вя сатирик шеирляр, гязялляр йазыр. Чох севдийи нявяси Елъанын адыны юзцня тяхяллцс гябул едиб.
Шыхбала ЕЛЪАН (Байрамов) “Дуйьу йарпаглары” бюлмясиндя охуъулара тягдим олунан шеир вя гязял нцмуняляриня
эюря эюстяриляъяк охуъу мцнасибятиня эюря миннятдарлыгла.
Елхан БАЙРАМОВ
Кянд тясяррцфаты елмляри намизяди
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ALLAHIN VARLIĞINI VƏ ÖLÜMÜ UNUTMA
Bir gün Həsən Bəsriyə Ömrə bin Abd – Əl – Əziz,
Yazdı ki, «Nədir mənə mühüm nəsihətiniz?
Bil ki, hökmüdar oldum, bil cümlə Müsəlmana,
Müvəffəq olmam üçün tövsiyən nədir mənə?»
O da ona yazdı ki, «Ya Əmir –Əl möminin,
Çoxdur məsuliyyəti idarə edənlərin.
Bunu bil ki, bir Sultan bədəndə qəlb kimidir,
O yaxşı olur isə, xalq da onun kimidir.
Pozular milləti də pozularsa o Sultan ,
O halda sən özünə diqqət eylə hər zaman.
Gərçi bu gün sultansan, millətə hökm edərsən,
Fəqət bir gün sən daha ölüb, qəbrə gedərsən.
İndi həm sevdiklərin yanındadır bu gündə,
Lakin yalnız qalarsan qəbr evinə girəndə.
Bil ki, imtahandasan, ya Ömər sən bu anda,
Öylə əməl işlə ki, uduzma imtahanda.
Sənə yazdıqlarımın ilacdır hər birisi,
Əyər qəbul etməsən, yaxşı olmaz gerisi.”
Həsən Bəsri yazaraq, başqa bir məktubunda,
Buyurdu ki; «Bu dünya, bitər əlbət sonunda.
Bil ki, bu bir qonaqdır, ölüncə sona yetər,
Əbədi qalacaq yer, axirətdir ya Ömər.
Dünyanı üstün tutan, zəlil olur aqibət.
Çünki, Allah dünyaya bir zərrə verməz qiymət,
Bəzənmiş gəlin sayaq cəzb edər dünya səni.
Axmaq olan qapdırar dünyaya mənliyini,
Bəli,əyər dünyalıq lazımdır hər möminə.
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Fəqət onun sevqisi girməməli qəlbinə,
Çünki qəlb nəzərgahı ilahidir aşikar.
Dünya məhəbbətinin orada nə işi var.
Dünyanı sevən kişi düşər onun ardına,
Və şəksiz heç bir zaman yetişməz muradına.
Hər gün ayrı düşüncə, hər gün ayrı bir kədər,
Ona kim aldanırsa ömrünü edər hədər.
Halbuki dünya bənzər insanın kölgəsinə,
Yaxalamaq istəsən, o qaçar səndən yenə.
Sən dünyadan qaçarsan, o gələr həm ardından,
Təcrübə edilmişdir, bu böylədir hər zaman.
Ya Ömər, bu insanlar uyumaqdadır ancaq,
Mələkül mövt gəlincə bir anda oyanacaq.
Haqqu tala dünyaya versəydi azca qiymət,
Verməzdi kafirlərə dünyada zərrə nemət.
Ya Ömər, Peyğəmbərlər, alimlər və vəlilər,
Ona aldanmamağı nəsihət eylədilər.
Bil ki, axirət üçün yaradıldı bu insan,
Və hesab verəcəkdir dünyada tutduğundan.
Həm də bir sonsuzluqkən əbədidir axirət,
Əbədini fanidən ayıracaq qiyamət.
İnsan sonsuzluq üçün yaradılmış, ya Ömər!
Elə buna görə də axirətə ver dəyər.
Qeyd: Ömər Abd-Əl-Əziz - 720-ci ildə vəfat
etmiş Bağdad Xəlifəsidir
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60 QISMƏTIM, BIRCƏ ISTƏYIM
Altımış il, bəli iki qərinə,
İlahi çox görmə bəndələrinə.
Uşaqlıqda keçir bir dekadası,
İki dekada da gənclik sevdası.
Yerdə qalır otuz, o da qayğılı,
Yaşamaq, yaratmaq, həyat duyğulu.
Göz açıb yumunca o da ötüşür,
Boş keçən illərdən cana od düşür.
Fikir durulduqca artıq gec olur,
Duyğusu ürəyə əsil güc olur.
Ələnib arınır yaşanan həyat,
Başlanır əməlli - başlı hesabat.
Barınıb əlimə düşən fürsətdən,
Dinləyin, azacıq xırdalayım mən.
Kimliyim rəftarım bəlli olas da,
Yaddan çıxanlardan gətirim yada.
Gileyli deyiləm ömür payımdan,
Boranlı qışından, qızmar yayından.
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Adi adamların tərzi həyatı,
Biçilib üstümə ömür xalatı.
Kimsə darılmayıb davranışımdan,
Həm oxumamışam kimsəyə meydan.
Yadıma gəlməyir ağlım kəsəni,
Kimsə yamanlasın, pisləsin məni.
Hərdən rəftarımda görüb nöqsanı,
Üzr ilə yumuşam axacaq qanı.
Doğrusu daima güzəşt görmüşəm,
Dostlardan bəxşişim olmayıbdı kəm.
Məcazım bol olub yumor qarışıq,
Küsürkən karıma gəlib barışıq.
Təbiətim əsl dalğalı ümman,
Fikirlərim edib dəryada cövlan.
Hər kəs bir mətaha salıb meylini,
Necə ki, bəllədi Məcnun Leylini.
Daima uğrunda fədakar oldu,
Sevgisi ruhuna iftixar oldu.
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Sadəlik özünə cəlb edib məni,
Ardınca gedirəm ağlım kəsəni.
Nə imic dəyişdim, nə moda gəzdim,
Nəfsim baş qaldırcaq, başını əzdim.
Can atdım öyrənim azdan paradan,
Nəyi qəbul edir böyük yaradan.
Şükr ki, hələlik öz yolumdayam,
Məndən yaxşıların düz yolundayam.
Taleyim gətirib o başdan bəri,
Sevmişəm həqiqət sevən kəsləri.
Elə bil ruhuma oxunub ovsun,
Yaxşılar mənimdir, kim olur olsun.
Duyuram ağzını açmamış aqil,
Mən düşünənləri deyir elə bil.
Ən böyük qayğımdı başdan – binadan,
Barınsın insanlar xoş rəftarımdan.
Gözəllik önündə tez bayılıram,
Hissim bəyan olur gec ayılıram.
Görəndə ki, artıq ötüşüb karvan,
Üzülürəm yersiz peşmançılıqdan.
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Tövbə etirafdan başlanır deyər,
Ülvi hisslər üçün tövbə var məyər?
Varlığım bu hissdən yoğrulub deyən,
Ki qaça bilmirəm özüm-özümdən.
Gözəlliyə baxmaq imandan ikən,
Peyğəmbər kəlamın necə pozum mən.
Axı hardan bilsin ağzı göyçəklər,
Bu hissin uğrunda çarpışır bəşər.
İlk sözümdən duyur həmfikirlərim,
Buyam hər nəyəmsə, budur şakərim.
Düzü sevməyəndən sevənim çoxdur,
Dost-tanış sarıdan gözlərim toxdur.
Ən azı, xoş-təmiz salamdan bolam,
Səmimi kəslərin önündə qulam.
Özündən müşəbeh nəyimə gərək,
Ki, yersiz ədadan sıxlısın ürək?
Həyat səhnə ikən hər bir insana,
Doğuldum, yaşadım zarafatyana.
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Beləcə gedirəm üzü sabaha,
Əməl yaxşılığa, ümid Allaha.
Daim əlləşirəm təmiz ad üçün,
Varlığım meydandır etiqad üçün.
Kimsənin yolunda qurmadım cələ,
Düşmədi fitvamla kimsə əngələ.
Düz yola sövq etmək amalım oldu,
Ruhumu bəzəyən kamalım oldu.
Özündən razılar yumşaldı məndə,
Çəkildi qınına adım gələndə.
Oxudum, öyrəndim, öyrətdim həm də,
İz saldı öyüdüm çox ağlı kəmdə.
Nə vara meyl etdim, nə mala-mülkə,
Tanıyanlar desin, yalandı bəlkə?
Öhdəmdə olanı qamarlamadım,
Harama qol açıb tumarlamadım.
Qismətimə düşən halal hər nədi,
O da iştahımı qane eylədi.
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Bir kimsəyə ötürmədən köksümü,
Daşıdım mənzilə təmkin yükünü.
Arzular çin oldu öz növbəsində,
Sıxılmadım nəfsin məngənəsində.
Beynimdə dolaşan müdrik kəlamlar,
Süzülüb nitqimdən oldu aşikar.
Nə həddimi aşdım, nə çaşbaş oldum,
Zənnimcə layiqli vətəndaş oldum.
Uzaq davrandıqca şərdən-riyadan,
Baş salamat qaldı dərdü-bəladan,
Xalqa xidmət üçün yarandı fürsət,
Sərf olunan illər gətirdi rəğbət.
Kövrəldi duyğular ağardı baş da,
Şükür tükənmədi sevgi bu yaşda.
Vətən məhəbbəti, övlad sevgisi,
Dostlarla ünsiyyət - sənət sərgisi.
Zirvədə tanrıya məhəbbət durur,
Burda mütilik var, həm bollu qürur.
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Çün ona dönməyə hazır ikən can,
Ruhun kölgəsinə çevrilir insan.
Durub kamilliyin astanasında,
İstərəm dönüm bir dastana sonda.
Anıldıqca adım ləyaqət ilə,
Yaşatsın sevənlər fəxarət ilə.
Xoş sözlərim üstə düşsün basabas,
Duyan kəslər üçün qoy olsun miras.
Onda nur içində paklaşaram mən,
Zaman təkrarlanar hey yaşaram mən

SON
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QEYD: Mяtinin чapa hazырlanmasыnda
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redaktя iшlяrinя gюrя Elcan və Elxan
Bayramovlara dяrin tяшяkkцrцmц və
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