etmək və onun təsirləri

Məhəmməd Rza Zahidi1

«Düşüncə» elmi araşdırma jurnalı, (üçüncü il) payız-qış 1397 h.ş.

Quran və sünnə əsasında ölümü yad
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Xülasə
Allah-taala insan ruhunu əbədi qərar vermişdir. İnsan ölüm vasitəsilə təkamül mərhələlərini
keçməklə axirət aləminə tərəf köç edir. Bu səbəbdən insan bu təkamülü görməməzliyə
vurmamalıdır. Bu dünyada özünü əbədi məkanına hazır etməlidir.
Kafirlərin ölümdən qorxmalarının səbəbi, qiyamət gününə inanmamaları, onu inkar
etmələri və ölümü məhv olmaq hesab etmələridir. Buna görə də ölümü düzgün tanımamaq,
imanın olmaması, günahlara aludə olmaq, axirət üçün yol azuqəsini hazırlamamaq və digər
müxtəlif amillər ölümdən qorxuya səbəb olur. İman və əməl nə qədər çox olarsa, ölümdən
qorxu da bir o qədər azalar. Ölümü yad etmək dini təlimlərimizə əsasən fərdi, ictimai,
dünyəvi və axirət həyatımızda mühüm və inkarolunmaz təsirlər qoyur.
Açar sözlər: ölüm, qiyamət, ölümü yad etmək, ölüm və Quran, ölümün təsirləri.
1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, Quran ixtisası məzunu

Azərbaycan xülasəsi

Övlad tərbiyə üsulları

Sərəfraz Əli1
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Xülasə
Ailə və cəmiyyətin ən mühüm məsələlərindən biri övlad tərbiyəsidir. Valideyn üçün
əhəmiyyətli olan özü, ailəsi və cəmiyyət üçün layiqli övladların yetişdirilməsidir.
Saleh və qeyri-saleh övladın tərbiyəsinin təsiri var. Bu təsir bir ailənin və ya cəmiyyətin
yüksəlməsi, çiçəklənməsi və inkişafına səbəb ola bilər ya da onun aradan getməsinə və
məhv olmasına səbəb ola bilər.
Beləliklə, övlad tərbiyəsi və tərbiyə üsulları zəruri mövzulardandır. Saleh övlad tərbiyə
etməyin üsulları araşdırılmalıdır. Quranın bəşərin hidayət kitabı olamasını nəzərə alaraq,
övlad tərbiyəsinin düzgün üsullarını araşdırmaq üçün ən yaxşı mənbə hesab olunur. Bu
təhqiqdə bu üsullar üç əsas bölmədə- açıq-aşkar, kinayəli və islah üsulları- araşdırılmışdır.
Açar sözlər: tərbiyə, üsul, övlad, kinayə üsulu, islah üsulu, açıq-aşkar üsul.

1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, Quran və hədis ixtisası üzrə məzunu

Məhəmməd Təqi Muradi 1

«Düşüncə» elmi araşdırma jurnalı, (üçüncü il) payız-qış 1397 h.ş.

İslamda təlim–tərbiyə həqiqət
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Xülasə
İnsan geniş dəyişiklik qabiliyyətinə malik olan əql, ixtiyar və Allah tərəfindən verilmiş
çoxlu istedadlara malik olan bir varlıqdır. Bu hədəfə çatmaq üçün ən mühüm rolu təlimtərbiyə ifa edir. Çünki insanın istedadlarının çiçəklənməsinə səbəb olan düzgün təlim,
insanı islami və insani mədəniyyətlə tanış edə bilər. Əgər təlim-tərbiyə dini və əqli qanunlar
əsasında olarsa, maarifin öyrədilməsi, imanın gücləndirilməsi, ilahi və əxlaqi vacibatları
yerinə yetirmək öhdəliyi təsirini göstərəcəkdir. Məhz bu halda düzgün təlim-tərbiyə fərdi
və ictimai həyatda insanların şəxsiyyətinə İslam üslubunda rəng verər.
Açar sözlər: insan, təlim, tərbiyə, İslam
1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, İslam fiqhi və maarifi ixtisası tələbəsi

Azərbaycan xülasəsi

Nəhcül-bəlağədə həzrət Peyğəmbərin (s)
təbliğ sifətləri

Ruhullah Əttaran Tusi1
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Xülasə
Qarşınızdakı məqalə İslamın kəramətli Peyğəmbərinin (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm)
təbliğ sifətlərinin bəzisini İmam Əli (əleyhis-salam)ın nəzəri ilə təqdim etmək məqsədilə
yazılıb. İmam Əli (əleyhis-salam)ın Nəhcül-bəlağədəki kəlamlarını qeyd etmək, Quran və
hədislərə istinad etməklə yerinə yetirilib və mövzuların arasında təbliğ hekayələri də sadə
və rəvan nəsrlə yazılıb. Bu məqalədə əvvəlcə istilahların tərifi, sonra İmam Xomeyni (r.ə),
Ali Məqamlı Rəhbər Ayətullah Xamenei və Nəhcül-bəlağə nəzərindən təbliğin əhəmiyyəti
haqqında söhbət açılır. Sonra Peyğəmbərin (s) təbliğ xüsusiyyətlərinə bu şərif kitab
nöqteyi- nəzərindən işarə olunur.
Açar sözlər: Peyğəmbəri-əkrəm, Əmirəl-möminin, təbliğ sifətləri, təbliğ.

1-İmam Rza (ə) Beynəlxalq Universitetinin, Nəhcül-Bəlağə ixtisasının, magistr tələbəsi

əsərləri və necəliyi

SayedJ’afarHosseini1

«Düşüncə» elmi araşdırma jurnalı, (üçüncü il) payız-qış 1397 h.ş.

Quran və sünnəyə əsasən təqvanın
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Xülasə
İnsan cismi qayğıya, qulluğa və güclü olmağa möhtacdırsa, insan ruhu da qorunmağa,
inkişafa və təkamülə ehtiyaclıdır. Əgər bədənimizi libasla örtür və onu hər bir mühitdə
qoymuruqsa məqsədimiz onu məhdudlaşdırmaq deyil. Onu daha yaxşı qorumaq üçün belə
edirik. Əgər ruhumuzu zərər və zədələrdən qoruyuruqsa, bu ona görədir ki, çirkinliklər və
pisliklər onun ətəyini çirkləndirməsin. Qəlbi və ruhu bu cür qorumağı “təqva” adlandırıblar.
Təqva kəlməsi “ ”وقايهmaddəsindəndir. Yəni ruhu, ona zərər verə biləcək hər bir şeydən
qorumaq.
Açar sözlər: Quran, hədis, təqva, ruh, iman.
1-Camiətul-Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, Quran və hədis elmləri ixtisası üzrə məzunu.

Azərbaycan
xülasəsi

