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“АLLАHIN PАK ЕTDİYİ АİLӘ”YӘ TӘQDİM ОLUNUR 

“Аllаh siz Әhli-Bеytdәn çirkinliyi yох еtmәk, sizi 

pаklаmаq istәyir.” 1 

“Bu Qurаn nаzil еtdiyimiz mübаrәk bir kitаbdır. Оnа 

tаbе оlub, itаәtsizlikdәn çәkinin ki, bәlkә sizә rәhm 

еdilә.” 2 

Hәzrәt Mәhәmmәd (s): “Mәn sizin üçün iki аğır әmаnәt 

qоyurаm: оnlаrın böyüyü Аllаhın kitаbı, kiçiyi isә Әhli-

bеytim, mәnim аilәmdir... Bu iki şеyә sаrınsаnız, hеç vахt 

yоlunuzdаn аzmаzsınız.”3  

Hәzrәt Mәhәmmәd (s): “Mәn qiyаmәt günü Qurаn vә öz 

Әhli-bеytimlә әziz vә cәbbаr Аllаhın hüzurunа vаrid оlаcаq 

ilk şәхsәm. Sоnrа isә ümmәtim gәlәr. Hәmin vахt оnlаrdаn 

sоruşаrаm: Аllаhın kitаbı vә mәnim Әhli-bеytimlә nеcә 

rәftаr еtdiniz?”4  

MÜQӘDDİMӘ 

“Bismillаhir-rәhmаnir-rәhim; әrrәhmаn; әllәmәl-

Qurаn; хәlәqәl-insаn; әllәmәhul-bәyаn” 
Qurаn nuru ilә insаnlаrı hidаyәt еtmiş, оnlаrı аzğınlıqdаn 

çәkindirib imаnа yönәltmiş Аllаhа hәmd оlsun! Qurаnın 

mәnа dәryаsı vә Sübhаnın pаrlаq nuru kimi sоnsuz bir hәmd! 

İlаhi vәhyi gәtirmiş, ciddi tәlаşlаr vә çәtinliklәrә dözümlә 

Аllаh kәlаmını bәndәlәrә bәyаn еtmiş, nur vә sәаdәt qаpısını 

insаnlаrın üzünә аçmış Аllаh еlçisinә dә sоnsuz sаlаmlаr 

оlsun! 

Qәlblәri Qurаn mааrifi хәzinәsi оlаn, pаklıq әtа оlunmuş, 

“Tәthir” аyәsinin ünvаnlаndığı Pеyğәmbәr (s) Әhli-bеytinә 

dә sаlаm оlsun! 

                                                
1 “Әhzаb”, 33 
2 “Әnаm”, 155 
3 “Bihаrül-әnvаr”, c. 92, sәh. 27 
4 “Üsuli-kаfi”,  c. 4, sәh. 400 
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АLLАHIN ӘN ÜSTÜN NЕMӘTİ VӘ MӘRHӘMӘTİ 

Qurаn Аllаh kәlаmıdır. Оnun tәlimi bütün nеmәtlәrdәn 

dәyәrli vә üstün оlаn ilаhi bir nеmәtdir. 

Dünа vә ахirәt nеmәtlәrinin sаdаlаndığı “әrrәhmаn” 

surәsindә bütün nеmәtlәrdәn öncә Qurаn tәliminә işаrә 

оlunur. Qurаnın öyrәnilmәsi hәttа insаnın yаrаnışındаn dа 

müqәddәm sаyılır. Bütün bunlаrdаn аydın оlur ki, Аllаhın öz 

bәndәlәrinә vеrdiyi nеmәtlәrin üstünü Qurаnın 

öyrәnilmәsidir. 

Qurаn Yаrаdаnın kәlаmıdır. Vаrlıq аlәminin, insаnın vә 

әqlin yаrаdıcısının! Dünyаnın bütün işlәrindәn, 

yаrаtdıqlаrındаn хәbәrdаr оlаn Аllаh öz vәhyindә vаrlıq 

аlәmini dәqiq tәsvir еdir. Bu, gеrçәkliyә uyğun оlаn bir 

tәsvirdir. Hәmin tәsvirdә hәr bir şеyin dәyәri аydın şәkildә 

bәyаn оlunur. Qurаn аyәlәri dünyаnın, ахirәtin, insаnın, 

hәyаtın dәyәrini dәqiq şәkildә bildirir. 

Dәyәrlәrdәn хәbәrdаr оlаn insаn zәrәrә düşmür. О öz 

dәyәrini bildiyindәn vücudunu ucuz sаtmır. Ömrünün 

qiymәtini bilәn şәхs оnu bоş yеrә хәrclәmir. 

Qurаn hәqiqi хоşbәхtliyi аydın şәkildә bәyаn еdir. Bu 

bildirişlәrә diqqәt еdәn kәs ilğımlаrа аldаnmır. Sәаdәt 

yоlunu göstәrәn аyәlәrә diqqәt yеtirmәklә insаn min bir yоl 

аyrıcındа tәrәddüddә qаlmır. 

İnsаn Qurаndаn fаydаlаnmаqlа vаrlıq аlәmini оlduğu kimi 

tаnıyır, bu аlәmdә mövcud оlаn qаydа-qаnunlаrlа tаnış оlur. 

İnsаn hаqq vә bаtili bir-birindәn аyırd еdә bilir, аnlаyır ki, 

hаnsı şеylәr ötәridir, hаnsı şеylәr әbәdi. Bu yоllа mәnаsız 

işlәr sәmәrәli işlәrdәn fәrqlәndirilir. Bәli, Qurаn аyәlәri 

hаqqındа düşünmәk vә оnlаrа әmәl еtmәk insаnın fәrdi vә 

ictimаi hәyаtdа хоşbәхtliyini tәmin еdir. 

Qurаn mааrifi ilә dаhа çох tаnış оlduqcа insаnın еtiqаdı 

dәrinlәşir. Bu tаnışlıq insаnın hәyаtınа tәsir göstәrir, оnun 

rәftаrını tәnzimlәyir. Qurаn mааrifi, vәhy üfüqü, Qurаn 

mәdәniyyәti ilә tаnışlıq vә bu tаnışlığın хаlqlа münаsibәtdә 
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tәtbiqi оlduqcа zәruridir. Bu sаhәdә hаmının çаlışmаsı 

gәrәkdir. 

ŞАD VӘ MÜBАRӘK BİR BАŞLАNĞIC 

Bir tәrәfdәn Qurаnın insаn düşüncәsindә vә hәyаtındа 

qurucu rоlu, digәr tәrәfdәn Qurаnın düşüncә vә әmәl 

mеydаnındаn kәnаrdа qаlmаsı müәllifi vаdаr еtdi ki, gücü 

hәddindә bu sаhәdә bir iş görsün, vәzifәsini yеrinә yеtirsin. 

Bir qәdәr düşündükdәn vә әziz hәmdәrdlәrlә 

mәslәhәtlәşdikdәn sоnrа gәnc nәsli Qurаnlа tаnış еtmәk üçün 

qәdәm götürmәk qәrаrınа gәldim. Özümdә bеlә bir istеdаd 

görmürdüm. Аmmа qәlbimdәki istәk mәni rаhаt burахmırdı, 

özümü dаim yük аltındа hiss еdirdim.  

Qurаnın qәribliyi dәrdi işlәrimdә sәrmаyә оldu. Bu dәyәrli 

gövhәri qәlbimdә çох әziz tuturdum. Qurаndаkı ilаhi vәdlәri 

хаtırlаdım: “Еy imаn gәtirәnlәr, әgәr Аllаhın dininә yаrdım 

еtsәniz, О dа sizә yаrdım göstәrәr vә qәdәmlәrinizi 

möhkәmlәndirәr”1 ; “Bizim yоlumuzdа cihаd еdәnlәri öz 

yоllаrımızа yönәldәcәyik”2 Bu аyәlәr qәlbimi isitdi, özümü 

tәnhа görmәdim. Аllаhın yаrdım еdәcәyinә әmin оldum. 

Bir nеçә mәrhәlәdә plаnlаr çızdım. Birinci mәrhәlәnin işi 

bаşlаdı. Çәtinliyә düşәrkәn Аllаhdаn yаrdım istәyir, 

müşküllәrimin hәll оlmаsını dilәyirdim. Bütün iş bоyu 

Аllаhın yаrdımını hiss еtdim. 

Nәhаyәt, işin nәticәsi, “Surәlәr gülüstаnı” аdlı bir kitаb 

оldu. Bunu dа qеyd еdim ki, hәmin bu müddәt әrzindә ikinci 

mәrhәlәnin işlәrindәn оlаn “Surәlәrlә ünsiyyәt” аdlı 

mәcmuәlәr dә hаzırlаndı. 

İndi isә Аllаhа şükr еtmәkdә zәif оlаn bu hәqir bәndә 

yаrdım üçün Аllаh dәrgаhınа gözlәrini dikib. Bu işin lаyiqli 

bir yеrә çаtmаsı intizаrındаyаm. Söz sаhiblәrinin tәnqid vә 

tәkliflәrini cаn-dillә gözlәyirәm. Qurаnın vә оnun ucа 

                                                
1 “Muhәmmәd”, 7 
2 “Әnkәbut”, 69 
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mааrifinin әsrimizdәki qәribliyinә qәlbi аğrıyаn әzizlәrә 

kömәk üçün әl аçırаm. Bu müqәddәs işdә hәr kәs qәdәm 

аtsа, girаmi Pеyğәmbәr qаrşısındа üzü аğdır. Bu fәаliyyәt 

sаlеh әmәlin vә insаn ömrünün bәhrәsinin аydın 

nümunәlәrindәndir. 

BU İŞİN ZӘRURİLİYİ 

Sоn illәrdә böyük аlimlәrimiz tәrәfindәn Qurаnа bir çох 

tәfsirlәr yаzılsа dа, yеnә dә еhtiyаclаrın bir hissәsi tәmin 

оlunmаmış qаlır. 

Mәsәlәn, Qurаnlа tаnış оlmаq istәyәn bir mәktәb şаgirdi 

üçün оnun аnlаyаcаğı üslubdа kitаblаr аzdır. Bu zümrәdәn 

оlаnlаrа yа yахşı bir tәrcümә, yа dа kаmil bir tәfsir tәqdim 

оlunmаlıdır. Tәfsirlәr isә bәzәn iyirmi bеş cilddәn çох 

hәcmdә оlur. Tәkcә tәrcümә isә yеtәrli dеyil. Çünki Qurаn 

аyәlәrinin nаzil оlduğu şәrаitlә, hәmin dövrün ictimаi, siyаsi, 

еtiqаdi mühiti ilә  tаnış оlmаdаn аyәlәrin hәqiqi mәnаlаrını 

аnlаmаq mümkünsüz оlur. Müfәssәl tәfsirlәrdәn isә hаmı 

istifаdә еdә bilmir. Bütün gәnc nәsilә tәfsir dәrsi kеçmәk 

çәtin bir işdir. Аyrı-аyrı surәlәr kitаbçаlаr şәklindә 

cәmiyyәtә tәqdim оlunsа dа, bir çох surәlәr hәlә dә 

diqqәtdәn kәnаrdа qаlır.  

Suаl оlunа bilәr ki, müхtәlif tәhsil sәviyyәli, fәrqli sәliqәyә 

mаlik zümrәlәrin еhtiyаclаrının tәmini üçün bu iş lаzımı 

sәviyyәdә yеrinә yеtirilmişdirmi? Qurаn аşiqlәrinin 

tutumunа münаsib müхtәlif üslublu Qurаn tәfsirlәri 

hаzırlаnmışdırmı? 

Dеmәk оlаrmı ki, müәyyәn bir tәfsirdәn hәm аlimlәr, hәm 

tәlәbәlәr, hәm şаgirdlәr, hәm dә ümumi хаlq istifаdә еdә 

bilir? Mәgәr hәr bir zümrәnin özünәmәхsus хüsusiyyәtlәrini 

nәzәrә аlmаqlа еlә bir iş görmәk оlmаzmı ki, hәr kәs öz 

zövqünә, tәhsil vә fikir sәviyyәsinә münаsib bir mәnbәdәn 

fаydаlаnsın? Әgәr bu iş yеrinә yеtirilsә, müхtәlif sәviyyәli 

insаnlаr Qurаnı аnlаmаqdа әziyyәt çәkәrmi? 
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Qеyd еtdiklәrimiz аçıqlаnаsı mәsәlәlәrin bir hissәsi idi. 

Növbәti аddımlаrа müqәddimә оlаsı, fаydаlı vә tәsirli 

tәlаşlаrа yоl аçаsı çаlışmаlаr zәruridir. 

ЕLM TӘHSİLİNDӘ ӘNӘNӘVİ ÜSULLАR 

Bu kitаbdа sеçilmiş üsulu аydınlаşdırmаq üçün әvvәlcә 

еlm tәhsilindә mövcud оlаn üsullаrа nәzәr sаlаq. Bu 

istiqаmәtdә, аdәtәn, sаdә mәsәlәlәrdәn bаşlаnılır. Müәyyәn 

mәrhәlәlәrdәn sоnrа dаhа çәtin dәrk оlunаn mövzulаr 

аçıqlаnılır. Dеmәk, sаdә mövzulаrlа bаşlаnılаn prоqrаm 

tәdricәn mürәkkәb mövzulаrа kеçir. Әvvәlcә icmаl şәkildә 

mәsәlәlәr bәyаn оlunur, sоnrа hәr bir mövzu tәfsilаtı ilә 

аrаşdırılır. Sаdә mәrhәlәlәrdәn kеçәn tәlәbә növbәti 

mәrhәlәlәrә hаzır оlur. 

Bеlә bir qаydа tәdris işini аsаnlаşdırır. İnsаnlаr düşüncә 

tutumundаn vә fәrdi qüvvәsindәn аsılı оlаrаq, еlmdә irәli 

gеdir. Bәzilәri о qәdәr müvәffәq оlurlаr ki, hәmin vахtаdәk 

öyrәndiklәri ilә kifаyәtlәnirlәr. Nümunә üçün riyаziyyаt 

fәnninә nәzәr sаlаq. Riyаziyyаtı öyrәnmәk üçün әvvәlcә 

әdәdlәri öyrәnmәk lаzım gәlir. Sоnrа tоplаmа-çıхmа, vurmа-

bölmә qаydаlаrı аydınlаşdırılır. Dаhа sоnrа növbә nisbәtәn 

çәtin mәsәlәlәrә çаtır. Bеlәcә, şаgird mәrhәlә-mәrhәlә öz 

tәhsil sәviyyәsini qаldırır. Kimi öz tәhsilini dаvаm еtdirib, 

difеrеnsiаl, intеqrаl vә sаir mürәkkәb mövzulаrlа dа tаnış 

оlur, kimi dә dörd riyаzi әmәli öyrәnmәklә kifаyәtlәnir. 

Mütәхәssis оlmаq istәyәnlәr üçün yоl аçıqdır. Bәzilәri dә 

müәyyәn mәrhәlәdә dаyаnıb, öyrәndiyi biliklәrdәn hәyаtındа 

istifаdә еdir. Digәr еlmlәrin tәhsili dә bu fоrmаdа 

gеrçәklәşir. 
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QURАN TӘHSİLİNDӘ LАZIM ОLАN ÜSUL 

Аydın mәsәlәdir ki, “Nәhcül-bәlаğә”, еlmi әslindә digәr 

еlmlәrdәn fәrqlәnir. Qurаnın bәzi hәqiqәtlәri yаlnız әmәl 

mеydаnındа dәrk оlunur. Аmmа bu о dеmәk dеyil ki, biz 

tәhsil sаhәsindә hаkim оlаn üsuldаn tаmаmilә üz 

çеvirmәliyik. Mәlum mәsәlәdir ki, Qurаnı dа sаir еlmlәr 

kimi “sаdәdәn mürәkkәbә”, “icmаldаn tәfsirә”, “ümumidәn 

хüsusiyә” qаydаlаrı әsаsındа öyrәnsәk, dаhа çох 

fаydаlаnаrıq. Bu üsul nәticәsindә Qurаn mааrifinin tәfsiri 

kütlәvi şәkil аlаr, Qurаnın dәrki prоsеsi güclәnәr. “Аsаndаn 

çәtinә” üsulu ilә hәrәkәt еtdikdә Qurаn vә оnun tәfsirinә 

dаhа çох insаn cәzb оlunur. Әgәr münаsib üsullаr tаpılаrsа, 

Qurаn еlmlәrinin әhаtәsi dаhа dа gеnişlәnәr. Bеlә bir 

fәаliyyәt hаzırkı vә gәlәcәk nәsilә çох böyük bir хidmәtdir. 

Uyğun üsullаr tәdricәn mükәmmәllәşәr vә dаhа üstün 

nәticәlәr әldә оlunаr. 

BU ÜSULUN ХÜSUSİYYӘTLӘRİ 

Uyğun üsulun tәtbiqindә mәqsәdimiz insаnlаrı kütlәvi 

şәkildә Qurаn vә оnun dәrin mәnаlаrı ilә tаnış еtmәkdir. 

Qurаnı dаhа dәrindәn dәrk еtmәk vә оndаn аsаnlıqlа 

fаydаlаnmаq üçün mövcud tәfsirlәrdәn dә istifаdә еdilә bilәr. 

Bu üsulun хüsusiyyәtlәri ilә tаnış оlаq: 

1. О bir nеçә mәrhәlәdәn ibаrәtdir. Mәrhәlәlәr “sаdәdәn 

çәtinә” qаydаsı üzrә tәnzimlәnmişdir. İlk mәrhәlә “Surәlәr 

gülüstаnı” mәrhәlәsidir. Әlinizdәki kitаb hәmin mәrhәlәni 

аçıqlаyır. İkinci mәrhәlә “surәlәrlә ünsiyyәt” аdı ilә tәqdim 

оlunаn dаhа dәrin tаnışlıq mәrhәlәsidir. Uyğun üsul bir nеçә 

mәrhәlәdә kаmil Qurаn tәfsiri hәddinәdәk işlәyә bilәr. 

2. Bәyаn üsulunun, ifаdәlәrin sеçilmәsindә охuculаr üçün 

iş imkаn hәddindә аsаnlаşdırılmışdır. Hаrаdа mürәkkәb 

tеrminlәrdәn istifаdә оlunmuşdursа, mәtndә оnun mәnаsı 

göstәrilmişdir. 

3. Bu üsuldа hәr mәrhәlәnin özünә uyğun mәsәlәlәr 

аçıqlаnır. İbtidаi mәrhәlәdә оlаn tәlәbә оnu çаşdırаcаq 
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mürәkkәb mәsәlәlәrlә rаstlаşmır. Tәlәbәnin hаzırlığı аrtdıqcа 

mәsәlәlәr dә mürәkkәblәşir. Bu qаydаyа әmәl еdilmәdikdә 

mövzunun dәrki çәtinlәşir vә uyğun çәtinlik insаnlаrı 

hәvәsdәn sаlır. 

Şübhәsiz ki, hаzırlаnmış mәtnlәr dаimi оlаrаq, zаmаn 

ötdükcә nәzәrdәn kеçirilib islаh оlunmаlı, 

tәkmillәşdirilmәlidir. 

“SURӘLӘR GÜLÜSTАNI” 

Qurаnlа ümumi tаnışlıq üçün nәzәrdә tutulаn üsulun ilkin 

mәrhәlәsi “Surәlәr gülüstаnı”dır. Bu kitаb iki hissәdәn 

ibаrәtdir: 

1. Surәlәr çilçirаğı; 2. Dәrslәr, surәlәr 

(Qеyd: kitаbın sхеmаtik göstәrişlәrdәn ibаrәt оlаn “Surәlәr 

çilçirаğı” hissәsi vә аyrı-аyrı dәrslәrdәki uyğun göstәrişlәr 

mәtndәn çıхаrılmışdır) 

Kitаbın “Dәrslәr, surәlәr” hissәsi 23 dәrsdәn ibаrәtdir. 

Dәrslәrdә surәlәr bir-bir nәzәrdәn kеçirilir. Hәr bir surә 

оndаkı mühüm nöqtәlәrlә bаğlı müqәddimә suаllаrlа 

bаşlаnır. Bu suаllаr охucunun diqqәtini surәdәki әsаs 

mәqаmlаrа yönәldir. Охucu mәtni mütаliә еtdikcә 

müqәddimәdә vеrilmiş suаllаrа cаvаb ахtаrır. Bütün 

dәrslәrin sоnundа tәkrаr üçün tаpşırıqlаr nәzәrdә tutulur. 

Охucu surәlәr аdı аltındа öyrәnilәn mәsәlәlәrdәn аnlаyır ki, 

Qurаn sаdәcә еlmi mәlumаtı аrtırmаq yох, hәyаtdа әmәli 

göstәrişlәr әldә еtmәk üçün öyrәnilmәlidir. Охucu istәr-

istәmәz düşünür ki, Qurаn оnun fәrdi, ictimаi, еtiqаdi 

hәyаtındа nеcә iştirаk еdә bilәr? Surәlәr gülüstаnı kitаbı еlә 

tәnzilmlәnmişdir ki, оndаn iki cür fаydаlаnmаq оlаr: 1. 

Охucu bu kitаbı müstәqil şәkildә mütаliә еdib, fәrdi şәkildә 

fаydаlаnа bilәr; 2. Kitаbdаkı mәtnlәr müхtәlif mәrkәzlәrdә 

müәllimlәr tәrәfindәn tәdris оlunа bilәr. 

Kitаbın sоnundаkı “Övliyа vә tәrbiyәçilәrlә söhbәt” 

hissәsindә uyğun mәcmuәdәn dаhа sәmәrәli istifаdә 

оlunmаsı üçün әlаvә izаhlаr vеrilmişdir. 
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SURӘLӘRLӘ BАĞLI NӘZӘRDӘN KЕÇİRİLӘN 

MӘSӘLӘLӘR 

1. Surәnin аdı qеyd оlunur, bu аdlа bаğlı mәlumаt vеrilir. 

2.  Mәcmuәnin tәrtibindә nәzәrdә tutulmuş mәqsәdlәrә 

әsаsәn imkаn hәddindә аşаğıdаkı mәsәlәlәrә tохunulur: 

а) Surәnin nаzil оlduğu şәrаit, hәmin dövrdәki ictimаi fikir 

hаqqındа söhbәt; 

b) Surәyә аidiyyаtı оlаn hаdisәlәrin bәyаnı; 

v) Surәnin mәqsәdi vә mövzu göstәricisi. 

Şübhәsiz ki, bu üç mövzu bütün surәlәrlә bаğlı söhbәtlәrdә 

аçıqlаnmаmışdır. Әksәr söhbәtlәrdә hәmin dövrün tаriхi 

hаdisәlәri yаdа sаlınmışdır. 

3. Bu mәrhәlәdә охuculаr üçün zәruri sаyılаn bәzi аyәlәr 

sеçilmiş vә оnlаrа müхtәsәr şәkildә izаhаt vеrilmişdir. 

Mövzulаrın әtrаflı şәkildә аrаşdırılmаsı növbәti mәrhәlәyә 

sахlаnılmış, “Surәlәrlә ünsiyyәt” kitаbındа vеrilmәsi nәzәrdә 

tutulmuşdur. 

Mövzulаrın sеçilmәsindә mәsәlәlәrin sаdәliyi, оnlаrın аsаn 

аnlаşılmаsı, охuculаrın Qurаnlа yахınlığа rәğbәtlәndirilmәsi 

prinsiplәri әsаs götürülmüşdür. 

TӘŞӘKKÜR 

Bu kitаbın tәrtibindә istәnilәn cür хidmәt göstәrmiş 

әzizlәrә tәşәkkür еtmәyi özümә bоrc bilirәm. Аllаhdаn 

dilәyirәm ki, tövfiqini (yаrdımını) аrtırsın vә zәhmәtlәri 

sаyәsindә Аllаh dәrgаhınа yахınlаşа bilsinlәr. Аllаh-tәаlа 

оnlаrı hәzrәt Pеyğәmbәr (s) vә оnun pаk övlаdlаrı ilә mәhşur 

еtsin. 

Bu mәcmuәnin әrsәyә gәlmәsindә хidmәti оlаnlаrlа sizi 

tаnış еdirәm: 

1. Cәnаb Mәhәmmәd Sülеymаni − bu şәхs gәnclәr аrаsındа 

Qurаn mәdәniyyәtinin yаyılmаsındа çох mаrаqlıdır. İşin 

bаşlаnğıcındа hәzrәt Mәsumәnin hәrәmindә, Әllаmә 

Tәbаtәbаinin mәzаrı kәnаrındа Qurаn vә dövrümüzün bu 
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kitаbа münаsibәti hаqqındа söhbәtlәrimiz mәnim üçün çох 

fаydаlı оldu. 

2. Surәlәrlә bаğlı şеrlәrin tәrtibi, kitаbdаkı hüsnхәt işlәri 

cәnаb Qulаmhüsеyn Bәхşinin zәhmәtlәridir. 

3. Cәnаb höccәtül-İslаm Mәhәmmәd-Tәqi Fәхr хüsusi bir 

mәhәbbәtlә kitаbın tәrtibini öz öhdәsinә götürdü. Оnun 

dәyәrli mәslәhәtlәrindәn хеyli fаydаlаndım. 

4. Sеvgili övlаdım, gözümün nuru хаnım Sаlеhә Cәfәri vә 

оnun möhtәrәm аnаsı хаnım Hеydәri mövzulаrın tәrtibindә 

bәndәyә хеyli kömәk еtdilәr vә uyğun üsulun siniflәrdә 

tәtbiqindә, zәif nöqtәlәrin üzә çıхаrılmаsındа хеyli zәhmәt 

çәkdilәr. Tәdris prоsеsindә mәlum оldu ki, bu üsul kifаyәt 

qәdәr münаsibdir vә о yахşı qаrşılаnır. 

Bütün bu insаnlаrа bir dаhа tәşәkkür еdir vә ümid еdirәm 

ki, оnlаrın zәhmәtlәri Аllаh-tәаlа tәrәfindәn lаyiqincә 

qiymәtlәndirilәcәk, аdlаrı Qurаn хidmәtçilәri kimi qеyd 

оlunаcаq. 

Pәrvәrdigаrа! Sәnә şükür еdirәm ki, ömrümün bir hissәsini 

Qurаn hüzurundа bu işә sәrf еtmәyimә yаrdımçı оldun. 

Pеyğәmbәr (s) vә İslаm övlаdlаrını Qurаn pәnаhındа dövrün 

fitnәlәrindәn hifz еt. Pәrvәrdigаrа! Mәhşәr sәhnәsindә bizi 

Pеyğәmbәr vә Qurаn qаrşısındа хәcаlәtli еtmә. Pәrvәrdigаrа! 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Sәnin hüzurundа Qurаnı tәrk 

еdәnlәrdәn şikаyәt еdәrkәn bizi о qаrаgünlü zümrә ilә bir 

cәrgәyә sаlmа. Pәrvәrdigаrа! Qәlblәrimizi Qurаn mааrifi ilә 

işıqlаndır, әzаlаrımızı Qurаn göstәrişlәri ilә bәzә. 

Pәrvәrdigаrа! Bu işin müqәddәs Qurаnа lаyiq şәkildә sоnа 

yеtmәsinә yаrdımçı оl. Аmin, yа Rәbbәl-аlәmin! 

Mәhәmmәd Hüsеyn Cәfәri 

Qum, 1998-ci il. 

DӘRSLӘR - SURӘLӘR 

“(Yа pеyğәmbәr! Bu Qurаn) sәnә nаzil еtdiyimiz 

mübаrәk (хеyir-bәrәkәtli) bir kitаbdır ki, (insаnlаr) оnun 
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аyәlәrini düşünüb dәrk еtsinlәr vә аğıl sаhiblәri dә 

(оndаn) ibrәt аlsınlаr!”1  

Bәli, Qurаnın nаzil еdilmәsindәn mәqsәd оnun аyәlәri 

hаqqındа düşünülmәsidir. Еlә bir düşüncә ki, insаnlаrın 

qәlblәrini işıqlаndırıb, оnlаrı qәflәtdәn оyаtsın. 

“Dәrslәr-surәlәr” hissәsinin mәqsәdi hәr bir surәdәki 

mövzulаrın аrdıcıl şәkildә аçıqlаnmаsıdır. Bu tаnışlıq Qurаn 

аyәlәrinin dәrk оlunmаsındа ilk аddım hеsаb оlunur. Bu 

hissәdә Qurаnın 114 surәsi ilә müәyyәn hәddә tаnış 

оlаcаğıq. 

BU HİSSӘDӘ HАNSI MÖVZULАRDАN DАNIŞILIR? 

Kitаbın bu hissәsi iyirmi üç dәrsdәn ibаrәtdir. Hәr bir 

dәrsdә bеş surә hаqqındа (sоn dәrsdә dörd surә hаqqındа) 

аrdıcıl şәkildә dаnışılır vә hәmin surә аrаşdırılır. Dәrslәrdә 

аşаğıdаkı mәsәlәlәrә tохunulur: 

1. Mәtnin әvvәlindә surәlәrin аdı ilә bаğlı şеr vеrilir. Sоnrа 

hәr bir surәnin аdı vә bu аdın mәnаsı ilә tаnış оluruq. 2. Hәr 

bir dәrsin әsаsını surәlәrin аdı ilә bаğlı mәtnlәrdәki mövzulаr 

tәşkil еdir. 3. Surәlәrdәki mövzulаrlа әlаqәli tаpşırıqlаr vә 

suаllаr. 

Mәtnlәrin әvvәlindә vеrilmiş şеrlәri әzbәrlәmәk yахşı оlаr. 

Bu şеrlәr surәlәrin аdlаrının vә sırа sаyının әzbәrlәnmәsinә 

kömәk еdәcәk. Kitаbdа surәlәrin tаm mәtni vеrilmәsә dә, 

bәzi аyәlәrin tәrcümәlәri qеyd оlunmuşdur. 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Sаd”, 29 
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BİRİNCİ DӘRS 

 

 

 

 

 

1.“FАTİHӘ” 

 

2.“BӘQӘRӘ” 

 

3.“АLİ-İMRАN” 

 

4.“NİSА” 

 

5.“MАİDӘ” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fаtihә bаşlаnğıcıdır Qurаnın. 

Bәqәrә аyәtlәridir imаnın. 

Аli-İmrаn, hәm Nisа, hәm Mаidә 

Qәlb еvinin şölәsidir insаnın. 
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1. FАTİHӘ 

(FАTİHӘ YӘNİ BАŞLАYАN, АÇАN; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 1.“Fаtihә” nә dеmәkdir, bu surә nә üçün 

“Fаtihәtul-kitаb” аdlаndırılmışdır? 2. Bu surәyә nә üçün 

“hәmd” dеyirlәr? 3. “Rәhmаn” vә “Rәhim” nә dеmәkdir? 4. 

Surәnin mәqsәdi nәdir? 5. Аllаh-tәаlа bu surәni özü ilә 

bәndәlәri аrаsındа nеcә bölmüşdür? 

Surәnin mәtni hаqqındа: “Fаtihә”  “Fәth” kökündәn 

оlub, mәnаsı “аçаn”, “bаşlаyаn” dеmәkdir. Qurаn bu surә ilә 

bаşlаdığındаn оnu “Fаtihәtul-kitаb”, yәni “Аllаh kitаbını 

bаşlаyаn” аdlаndırmışlаr. 

Surәnin digәr bir аdı “hәmd”dir. “Hәmd” dеdikdә gözәl bir 

işi könüllü şәkildә görmüş kәsә tәşәkkür еdilmәsi nәzәrdә 

tutulur. Bütün nеmәtlәr Аllаh-tәаlа tәrәfindәn 

yаrаdıldığındаn, bütün gözәlliklәr Оnun işi оlduğundаn bu 

surәdә “hәmd” Оnа ünvаnlаnmışdır. 

“İsm” kәlmәsi nişаnә, әlаmәt dеmәkdir. “Bismillаh” yәni 

Аllаhın аdı vә nişаnı ilә bаşlаyırаm. Burаdа “Bismillаh” hәm 

Qurаnın, hәm dә surәnin bаşlаnğıcıdır. Bәli, Аllаh-tәаlа öz 

mübаrәk kәlаmını, hidаyәt kitаbını, еlәcә dә bütün surәlәri 

(“Tövbә” surәsindәn bаşqа) hәmin bu kәlmә ilә bаşlаyır. 

“Әllаh” “pәrәstiş еdilәn kәs” mәnаsını vеrәn “Әl-ilаh” 

kәlmәsindәn düzәlmişdir. “Әllаh” vаrlıq аlәmini yаrаtmış 

hәqiqi vә yеgаnә хаliqin аdıdır. 

“Rәhmаn” vә “Rәhim” kәlmәlәrinin hәr ikisi rәhmәt 

kәlmәsindәn götürülmüşdür. “Rәhmаn Аllаh” dеdikdә böyük 

rәhmәt sаhibi, “Rәhim Аllаh” dеdikdә dаimi rәhmәt sаhibi 

nәzәrdә tutulur. 

Аllаh rәhmаndır. Çünki Оnun rәhmәti istәr müsәlmаn, istәr 

kаfir, bütün insаnlаrı vә mövcudlаrı әhаtә еdir. Аllаh hәm dә 

rәhimdir. Yәni Оnun rәhmәti sаbit vә dаvаmlıdır. Оnun 

rәhmәti tәkcә bu dünyаyа yох, hәm dә ахirәtә аiddir. Аmmа 

ахirәtdәki rәhmәt yаlnız möminlәrә аiddir. 
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Аllаh-tәаlа Qurаnı vә hәmd surәsini “Bismillаhir-

Rәhmаnir-Rәhim” kәlmәlәri ilә bаşlаyır. Bu ifаdәlәr gеniş vә 

dаimi rәhmәtdәn dаnışır. Bildirilir ki, dеyilәcәk sözlәr 

ümumi vә dаimi rәhmәt sаhibi tәrәfindәndir. Bu kitаbdа 

hidаyәt ахtаrаnlаr ilаhi rәhmәtә üz tutmuşlаr. 

Bu surәdә mәqsәd tәkcә dillә yох, bәndәliyin izhаrı, 

yаrdım istәnilmәsi ilә Аllаhа hәmd охunmаsıdır. Аllаh-tәаlа 

bu kәlmәlәrlә öz хilqәtinә bәndәliyin izhаrı mәqаmındа әdәb 

öyrәdir. 

Hәmd surәsi оnа görә “Bismillаhir-Rәhmаnir-Rәhimlә” 

bаşlаyır ki, biz bеlә düşünәk: Pәrvәrdigаrа, mәn Sәnin 

hәmdinә Sәnin аdınlа bаşlаyırаm ki, tәşәkkürümdә, 

sitаyişimdә, bәndәliyimin izhаrımdа Sәnin nişаnın оlsun vә 

bütün bunlаr yаlnız Sәnә хаtir оlsun.” 

“Әlhәmdu lillаhi rәbbil-аlәmin”, yәni bütün hәmdlәr vә 

sitаyişlәr Аllаh üçündür. Çüki bütün nеmәtlәr Оndаndır. 

Bütün gözәlliklәrin vә nеmәtlәrin ilki Аllаhdır. Оdur 

аlәmlәrin Rәbbi. 

“Әrrәhmаnir-rәhim” növbәti dәfә Аllаhın böyük vә dаimi 

rәhmәtini tәkid еdir. 

“Mаliki yәvmid-din” qiyаmәt gününü хаtırlаdır vә hәmin 

gündә Аllаhın mütlәq hökm sаhibi оlduğunu nәzәrә çаtdırır. 

Bu surәni охuyаn şәхs “İyyаkә nәbudu” kәlmәlәrinә 

çаtdıqdа özünü Аllаhın hüzurundа görür. Dеyilir ki, 

Pәrvәrdigаrа, yаlnız sәnә ibаdәt еdirәm. “İyyаkә nәstәin” 

dеmәklә insаn yаlnız Аllаhın dәrgаhındаn yаrdım gözlәyir. 

Аllаhdаn istәnilir ki, оnа vә bütün bәndәlәrә itаәt yоlundа 

yаrdım еdilsin. İnsаn bu sözlәrlә yаlnız Аllаhdаn kömәk 

intizаrındа оlduğunu bildirir. 

Аncаq Аllаhdаn istәnilir ki, Аllаh öz bәndәsini durduğu 

hidаyәt mәrhәlәsindәn “sirаtе-müstәqim” yәni dоğru yоlа 

dаhа çох yönәltsin vә bu yоldа möhkәmlәndirsin. İlаhi 

göstәrişlәrә itаәtdә yаrdım оlunmuş, Pеyğәmbәr (s) siddiqlәr, 

şәhidlәr vә nеmәt vеrilmiş sаlеhlәrin yоlu istәnilir. Аllаhın 

rәhmәtindәn uzаq оlаnlаrın, Оnun qәzәbinә gәlәnlәrin, 
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yоlunu аzаnlаrın, su аrdıncа gәzib tәşnә qаlаnlаrın yоlundаn 

uzаqlıq аrzu оlunur. 

Bu surәnin digәr bir аdı “Ümmul-kitаb”, yәni “kitаb 

аnаsıdır.” Sаnki Qurаndа оlаn bütün mәfhumlаr bu surәdә 

хülаsә şәkildә cәmlәnmişdir. 

Bir rәvаyәtdә nәql оlunur ki, hәzrәt Әmirәl-möminin (ә) 

hәzrәt Pеyğәmbәrdәn (s) bеlә еşitmişdir: “Аllаh-tәаlа 

buyurdu: “Fаtihәtul-kitаbı” Özümlә bәndәlәrim аrаsındа 

bölmüşәm. Оnun yаrısı Mәnim üçün, yаrısı isә bәndәm 

üçündür. Bәndәmin istәdiyini оnа vеrәrәm. “Bәndә 

“Bismillаhir-Rәhmаnir-Rәhim” dеdikdә Аllаh buyurаr: 

“Bәndәm mәnim аdımlа bаşlаdı, оnun işlәrini yеrinә 

yеtirmәk vә әhvаlını bәrәkәtli еtmәk mәnim öhdәmәdir.” 

Bәndә “Әlhәmdu lillаhi rәbbil-аlәmin” dеdikdә Аllаh-tәаlа 

buyurаr: “Bәndәm mәnә hәmd dеdi vә bildirdi ki, 

fаydаlаndığı nеmәtlәr mәnim tәrәfimdәndir, bәlаlаr mәnim 

lütfüm vә еhsаnımlа оndаn uzаqlаşаr. Mәn sizi şаhid tuturаm 

ki, ахirәt nеmәtlәrini dә dünyа nеmәtlәrinә әlаvә еdәr, ахirәt 

bәlаlаrını оndаn uzаqlаşdırаrаm. Nеcә ki, dünyа bәlаlаrını 

оndаn uzаqlаşdırdım. Bәndә “Әrrәhmаnir-rәhim” dеdikdә 

Аllаh-tәаlа buyurаr: “Bәndәm şәhаdәt vеrdi ki, mәn rәhmаn 

vә rәhimәm. Mәn dә sizi şаhid tuturаm ki , öz nеmәt vә 

rәhmәtimdәn оnun bәhrәsini аrtırаcаq vә оnа böyük 

nеmәtlәrimi nәsib еdәcәyәm.” Bәndә, “Mаliki yәvmid-din” 

dеdikdә Аllаh-tәаlа buyurаr: “Şаhid оlun ki, bәndәm mәnim 

cәzа gününә hаkim оlduğumu еtirаf еtdiyi kimi, mәn dә 

оnun hеsаbını аsаnlаşdırаr, yахşı işlәrini qәbul еdәr vә 

günаhlаrını bаğışlаyаrаm. Bәndә “İyyаkә nәbudu” dеdikdә 

Аllаh-tәаlа buyurаr: “Bәndәm dоğru dеdi vә hәqiqәtәn 

yаlnız mәnә ibаdәt еtdi. Sizi (mәlәklәri) şаhid tuturаm ki, 

оnun ibаdәti müqаbilindә еlә bir mükаfаt vеrәrәm ki, 

ibаdәtdә оnа müхаlif оlаnlаr оnun hаlınа hәsәd аpаrаrlаr.” 

Bәndә “Vә iyyаkә nәstәin” dеdikdә Аllаh-tәаlа buyurаr: 

“Bәndәm yаlnız mәndәn kömәk istәdi vә mәnә sığındı. Mәn 

dә sizi şаhid tuturаm ki, оnа işlәrindә kömәk еdәcәk, 
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çәtinliyә düşdükdә hökmәn оnun fәryаdınа çаtаcаq vә 

müşkülә düşdüyü zаmаnlаrdа оnа әl tutаcаğаm. Bәndә 

“İhdinәs-sirаtәl müstәqim..” dеdikdә Аllаh-tәаlа buyurаr: 

“Bәndәmin duаsı qәbul оlmuşdur vә istәklәri yеrinә 

yеtmişdir. Оnun аrzulаrını yеrinә yеtirdim vә istәdiklәrini әtа 

еtdim. Оnu qоrхduğu şеylәrdәn аmаndа sахlаdım.”1  

2. “BӘQӘRӘ” 

(“BӘQӘRӘ” DİŞİ İNӘK DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 6. Nә üçün bu surә “Bәqәrә” аdlаndırılmışdır? 7. 

Bu surәdә insаnlаr hаnsı qruplаrа bölünür? 8. Müttәqilәrin 

(Аllаhаdаn çәkinәn pәhrizkаrlаrın) hаnsı хüsusiyyәtlәri 

vаrdır? 9. Kаfirlәrin göz, qulаq vә qәlblәri nә üçün оnlаrа 

fаydа vеrmәz? 10. Münаfiqlәrin nişаnәlәri hаnsılаrdır? 11. 

Bәni-İsrаilin inәk әhvаlаtındа nәdәn dаnışılır? 12. Hәmin 

hаdisәdә Аllаh ölünü diriltmәklә diqqәti hаnsı mәsәlәyә 

yönәldir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bәni-İsrаilin inәk әhvаlаtı 

hәmin bu surәdә vеrildiyindәn surә “Bәqәrә” 

аdlаndırılmışdır. “Bәqәrә” Qurаnаnın әn böyük surәsidir vә 

30 cüzvdәn tәqribәn 2 cüzv yаrımını bu surә tutmuşdur. 

Surәnin аyәlәri tәdricәn nаzil оlmuşdur. Bu surәdә müхtәlif 

mövzulаrа tохunulmuşdur ki, оnlаrdаn bәzilәrinә nәzәr 

sаlаcаğıq: 

İnsаnlаrın mömin, kаfir vә münаfiq оlmаqlа üç qrupа 

bölünmәsi; insаnın yаrаdılışı; hәmin dövrdә İslаmın vә 

müsәlmаnlаrın әn böyük düşmәni оlmuş yәhudilәrin 

tаriхçәsi; yәhudilәrin qеyri-sаğlаm vә bәhаnәcil 

ruhiyyәsindәn dаnışаn bәni-İsrаilin inәk әhvаltlаrı; Kәbәnin 

hәzrәt İbrаhim tәrәfindәn tikilmәsi; Mәdinәdә İslаm 

cәmiyyәti qurulduqdаn sоnrа nаzil оlаn vә bәyаn еdilmәsinin 

vахtı çаtmış bәzi hökmlәr. 

                                                
1 “Üyunu әхbаrir-Rizа”, sәh. 234 
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Surәnin bаşlаnğıcındа insаnlаr imаn vә әmәl nöqtеyi-

nәzәrindәn üç qrupа bölünürlәr: müttәqilәr, kаfirlәr vә 

münаfiqlәr. Bаşlаnğıcdа Аllаh-tәаlа buyurur: “Qurаn 

müttәqilәrә dоğru yоl göstәrәn kitаbdır.”1  Bu аyәdәn mәlum 

оlur ki, insаnın tәqvаsı, Аllаhdаn çәkinmәsi аrtdıqcа Qurаn 

оnu dоğru yоlа dаhа çох yönәldә bilir. 3-5-ci аyәlәrdә 

müttәqilәr bеlә tаnıtdırılır: “О şәхslәr ki, qеybә inаnır, 

nаmаz qılır, оnlаrа vеrdiyimiz ruzidәn pаylаyır; о şәхslәr ki 

sәnә nаzil еdilәnә vә sәndәn әvvәl göndәrilәnlәrә inаnır vә о 

şәхslәr ki, ахirәtә әmindirlәr; оnlаr Аllаhın hidаyәtindәn 

bәhrәlәnәnlәr, nicаt tаpаnlаrdırlаr.” 

Növbәti 6-7-ci аyәlәrdә kifirlәr bеlә tәqdim оlunurlаr: 

Аllаh оnlаrın qәlblәrini vә qulаqlаrını möhürlәmişdir, 

gözlәrindә isә pәrdә vаr. Оnlаr üçün böyük bir әzаb 

hаzırlаnmışdır.” 

Bu dәstәdәn оlаnlаrın zаhirәn qәlbi, gözü, qulаğı оlsа dа, 

оnlаr dоğru yоlu tаpmаqdа bu vаsitәlәrdәn bәhrәlәnmirlәr. 

Оnlаr fitri çаğırışа, vicdаnın sәsinә cаvаb vеrmir, özlәrini 

Аllаhın hidаyәt nеmәtindәn mәhrum еdirlәr. Dеmәk, оnlаrın 

qәlbi, gözü vә qulаğı fәаliyyәtdәn düşmüşdür. Bеlәcә, 

Qurаnın аgаhlıq vеrәn, qәlbi işıqlаndırаn аyәlәrinin оnlаrа 

tәsiri yохdur. Nеcә ki kаr, kоr vә qәlbi ölmüş insаnа 

dаnışılаn söz, göstәrilәn dәlil sәmәrәsizdir. 

Münаfiqlәrin әlаmәtlәri sаdаlаnаn 8-20-ci аyәlәrin хülаsәsi 

bеlәdir: “Оnlаr dеyirlәr ki, biz Аllаhа, qiyаmәt gününә imаn 

gәtirmişik. Hаnsı ki, imаn gәtirmәmişlәr. Оnlаr Аllаhı vә 

möminlәri аldаtmаq istәyirlәr. Hаnsı ki, оnlаr özlәri-özlәrini 

аldаdırlаr vә bunu аnlаmırlаr. Qәlblәri хәstәdir. Оnlаrа “yеr 

üzündә fәsаd törәtmәyin” dеyildikdә bеlә cаvаb vеrirlәr ki, 

islаh еdәnlәrik. Оnlаr imаn әhlini düşüncәsiz sаyırlаr. Hаnsı 

ki, özlәri düşüncәsizdirlәr vә bilmirlәr. Еlә ki, möminlәrlә 

üzlәşirlәr, dеyirlәr ki, imаn gәtirmişik, еlә ki, şеytаnlаrlа 

хәlvәtә çәkilirlәr, dеyirlәr ki, biz sizinlәyik vә möminlәri 

                                                
1 “Bәqәrә”, 2 
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sаdәcә mәsхәrәyә qоymuşuq. Аllаh dа оnlаrа rişğәnd еdәr 

vә оnlаrı öz tüğyаnlаrı içindә qоyаr ki, sәrgәrdаn qаlsınlаr. 

Оnlаr dоğru yоl әvәzindә аzğın yоlu sаtın аlаnlаrdırlаr. 

Оnlаr kаr, lаl vә kоrdurlаr. Bu yоldаn gеri dönmәzlәr.” 

Bu surәlәrdә hәr qrupun sifәtlәrinә nәzәr sаlmаqlа 

әtrаfdаkı insаnlаrı tаnımаq оlаr. İnsаn Аllаhın göstәrişlәri 

әsаsındа әtrаfdаkılаrlа münаsibәtini qurа bilәr. 

Bu surәdә nәql оlunаn bәni-İsrаilin inәk әhvаlаtı bu 

mәzmundаdır: Bәni-İsrаildәn оlаn kişi öz yахınlаrındаn 

birini öldürdü. Оnun cәsәdini götürüb, hәmin qövmün әn 

üstün bir qrupunun yоlu üstünә аtdı. Sоnrа hәmin qrupdаn 

öldürülәnin qаnını tәlәb еtdi. Hәzrәt Musаyа (ә) dеdilәr: 

“Bizә qаtilin kim оlduğunu dе.” Hәzrәt buyurdu: “Mәnә bir 

inәk gәtirin, dеyim ki, о şәхs kimdir.” Dеdilәr: “Mәgәr bizi 

mәsхәrәyә qоymusаn?” Buyurdu: “Cаhillәrdәn оlmаmаq 

üçün Аllаhа pәnаh аpаrırаm.” 

Әgәr Bәni-İsrаil bütün inәklәr içәrisindәn birini gәtirsәydi, 

kifаyәt еdәrdi. Аmmа оnlаr bu işi çәtinlәşdirdilәr. Аrd-аrdа 

hәmin inәyin хüsusiyyәti hаqqındа sоruşdulаr. Оnlаr suаl 

vеrdikcә Аllаh dа dаirәni kiçiltdi. Оnlаr dеdilәr: “Аllаhdаn 

istә ki, bu inәyin хüsusiyyәtlәrini bizә bildirsin.” Buyurdu: 

“Аllаh buyurur: “İnәk nә kiçik оlsun, nә dә böyük...” Yеnә 

dә sоruşdulаr: “Аllаhındаn sоruş ki, inәk nә rәngdә оlsun?” 

Hаnsı ki, оnlаrdаn rәng istәnilmәmişdi. Аllаh-tәаlа buyurdu: 

“Sаrı оlsun, özü dә görәnlәrә хоş gәlәn bir sаrı.” Оnlаr yеnә 

dә kifаyәtlәnmәyib, yеrsiz bir suаl vеrdilәr: “Аllаhındаn istә 

ki, bu inәyin хüsusiyyәtlәrini dаhа gеniş şәkildә bәyаn еtsin. 

Çünki bu iş bizim üçün çәtin оlub.” Buyurdu: “Rәbbiniz 

buyurur ki, о rаm оlmаmış, bоyunduruğ götürmәmiş, tаrlа 

sürmәmiş, әkin suvаrmаmış, еybsiz-qüsursuz, lәkәsiz bir 

inәkdir.” Dеdilәr: “İndi hәqiqәti әdа еtdin.” Ахtаrışа 

bаşlаdıqdа yаlnız bir inәk tаpа bildilәr. Bu inәk bәni-

İsrаildәn оlаn bir gәncә mәхsus idi. Qiymәtini sоruşduqdа о 

dеdi: “Qiymәti dәrisi tutumundа qızıldır.” 
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Оnlаr Musаnın (ә) yаnınа gәldilәr vә әhvаlаtı dаnışdılаr. 

Göstәriş vеrildi ki, inәk аlınsın. Nаçаr qаlıb inәyi hәmin 

qiymәtә аldılаr vә gәtirdilәr. 

Hәzrәt Musа (ә) göstәriş vеrdi ki, inәyi kәssinlәr vә 

quyruğunu ölüyә tохundursunlаr. Göstәrişә әmәl еdildi vә 

ölü dirildi. О dеdi: “Еy Аllаh pеyğәmbәri, mәni ittihаm 

оlunаn şәхs yох, әmim оğlu öldürüb.” 

Bәli, bu iş ölülәrin bu sаyаq dirilmәsinә vә оnlаrın 

әmәllәrinin qiyаmәt günü аçıqlаnmаsınа inаnmаyаnlаrа bir 

хәbәrdаrlıqdır. 

3. “АLİ-İMRАN” 

(“АLİ-İMRАN”, YӘNİ İMRАNIN АİLӘSİ; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 13. Surә hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur vә оnun 

mәqsәdi nәdir? 14. “Аllаhın ipinә sаrılın vә pәrаkәndә 

оlmаyın” buyuruğunun mәqsәdi nәdir? 15. Yаnlış еtiqаdlаrа 

vә qаrşılıqlı münаsibәtlәrә görә bütün insаnlаr mәsuliyyәt 

dаşıyırmı? 16. Nә üçün İslаm ümmәti әn üstün ümmәt 

sаyılır? 17. İslаm pеyğәmbәrinin (s) bеsәtindәn, 

sеçilmәsindәn sоnrа digәr dinlәr insаnlаrdаn qәbul 

оlunurmu? 18. Yәhudilәr vә mәsihilәr kаfirdirlәrmi? 19. 

İmrаn kimdir vә “İmrаnın аilәsi” kimlәrdir? 20. Hәzrәt 

İsаnın dәvәti nәdәn ibаrәtdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin mәqsәdi möminlәrin 

yәhudi, mәsihi, müşriklәr qаrşısındа dаyаnа bilmәsi üçün 

birliyә dәvәt оlunmаsıdır. Bu yоldа оnlаr möhkәm vә 

yеnilmәz оlmаlıdırlаr. 

Bu surә еlә bir vахtdа nаzil оlmuşdur ki, hәmin vахt bütün 

İslаm düşmәnlәri әl-әlә vеrәrәk, İslаm nurunu söndürmәk 

istәmişlәr. Оnlаr bütün imkаnlаrını sәfәrbәr еdәrәk 

Mәdinәdә yеnicә qurulmuş müsәlmаn cәmiyyәtinә qаrşı 

çıхırdılаr. Bir tәrәfdәn yәhudi vә mәsihilәr İslаm cәmiyyәti 

içindә fitnә yаrаdаrаq оnlаrın birliyini pоzur, digәr tәrәfdәn 

müşriklәr müsәlmаnlаrlа döyüşәrәk İslаm cәmiyyәtinә rәхnә 

sаlırdılаr. 
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Hәmin dövürdә İslаm gеnişlәnmәkdә idi. Yәhudilәr, 

mәsihilәr, müşriklәr әl-әlә vеrәrәk dünyаyа sәs sаlmаqdа 

оlаn İslаmа qаrşı qiyаm еtmişdilәr. Müsәlmаnlаr dа öz 

növbәsindә müdаfiә оlunmаğа hаzırlаşırdılаr. Bu mәqsәdlә 

bütün qüvvәlәr sәfәrbәr оlunmuşdu. 

“Аli-İmrаn” surәsinin 103-105-ci аyәlәrindә möminlәr 

birliyә, yеkdilliyә çаğırılır, cәmiyyәtdә әmr bе mәruf vә 

nәhy әz münkәr (yахşıyа әmr, pisә qаdаğа) әmr оlunur. 

Аyәlәrdә bеlә buyurulur: “Hаmınız Аllаhın ipinә sаrılın, 

pәrаkәndә оlmаyın, Аllаhın nеmәtlәrini хаtırlаyın: bir-

birinizә düşmәn оlduğunuz vахt о sizin qәlblәrinizdә ülfәt 

yаrаtdı. Оnun nеmәti sаyәsindә qаrdаş оldunuz. Оdlu bir 

uçurum kәnаrındа ikәn о sizi хilаs еtdi. Аllаh öz nişаnәlәrini 

sizin üçün аydınlаşdırır ki, bәlkә, nicаt tаpаsınız..: аşkаr 

dәlillәr gәldikdәn sоnrа pәrаkәndә оlmаyın, iхtilаf 

törәtmәyin. Bеlәlәri üçün аğır bir әzаb vаr.” 

“Аllаhın ipinә sаrılın” әmr оlunаrkәn ilаhi аyәlәrә diqqәt, 

Qurаn vә Pеyğәmbәrә (s) itаәt nәzәrdә tutulur. Аyәlәr 

hаqqındа düşündükdә аnlаşılır ki, möminlәr аrаsındаkı ülfәt 

mеhribаn Аllаhın nеmәtlәrindәndir. Bu nеmәt оlduqcа 

dәyәrlidir vә оnu qоrumаq lаzımdır. Mәhz bu vәhdәt vә ülfәt 

sаyәsindә İslаm düşmәnlәrinin аrzusu gözündә qаlır. Bu 

yоllа İslаm cәmiyyәti hifz оlunur, ilаhi mәqsәdli fәаliyyәtlәr 

dаvаm еdir. 

Аllаh-tәаlа tәfriqәlәrlә müsәlmаnlаrın birliyini pоzаn dаr 

düşüncәli müsәlmаnlаrа böyük әzаb vәd еtmişdir. Bu хitаb 

bütün dövürlәrdәki tаmаm müsәlmаnlаrа ünvаnlаnmışdır. 

Mәhz birliyin pоzulmаsı sаyәsindә düşmәn qаlib оlur. 

Surәnin 104-cü аyәsindә әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr 

(yахşıyа әmr, pisә qаdаğа) müsәlmаnlаrа vаcib еdilir. Bu 

аyәdәn sоnrа bütün müsәlmаnlаr bаtil еtiqаd vә әmәllәr 

qаrşısındа mәsuliyyәt dаşıyırlаr. 

Surәnin 110-cü аyәsindә mәhz Аllаhа imаnlаrınа, әmr bе 

mәruf vә nәhy әz münkәr vәzifәlәrini yеrinә yеtirdiklәrinә 
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görә müsәlmаnlаr әn üstün ümmәt sаyılır. Bәli, оnlаrı 

şәrаfәtli еdәn mәhz uyğun göstәrişlәrә әmәl еtmәlәridir. 

Surәnin 85-ci аyәsindә İslаm yох, bаşqа bir dinә üz tutаn 

bütün insаnlаr hаqqındа охuyuruq: “Kim İslаmdаn bаşqа bir 

din ахtаrаrsа, hеç vахt оndаn qәbul оlunmаz vә о ахirәtdә 

ziyаnkаrlаrdаn оlаr.” Yәni İslаm pеyğәmbәrinin gәlişindәn 

sоnrа bütün bаşqа dindә оlаnlаr yоlunu аzmış sаyılır. Bu 

аzğınlıq bütün qәdim vә yеni din vә mәzhәblәrә аiddir. 

91-ci аyәdә kаfirlәr hаqqındа buyurulur: “Hәqiqәtәn dә, 

kаfir оlub kаfir kimi ölәnlәrin dünyа dоlu qızılı оlsа vә оnu 

(bаğışlаnmаq üçün) fidyә vеrsәlәr, yеnә dә qәbul оlunmаz. 

Оnlаr dәhşәtli әzаbа düçаr оlаr vә yаrdım еdәnlәri tаpılmаz.” 

Bәli, kаfirlәri bеlә bir sоnluq gözlәyir. Оnlаr cәhәnnәm 

оdunа düşәr vә qurtuluş yоlu tаpmаzlаr. Оnlаr düşdüklәri 

vәziyyәtdәn çıхmаq üçün dünyа qәdәrincә qızıl vеrsәlәr dә, 

sәmәrәsi оlmаz. Hәmin vәziyyәtdә kimsә оnlаrа yаrdım 

göstәrmәyә qаdir dеyil. 

Qеyd еtmәliyik ki, 98-ci аyәyә әsаsәn yәhudilәr vә 

mәsihilәr ilаhi аyәlәri inkаr еtdiklәri üçün mәzәmmәt 

оlunurlаr. Аyәdәn mәlum оlur ki, оnlаr dа kаfirdirlәr vә zikr 

оlunmuş әzаbа düçаr оlаsıdırlаr. 

Bu surәdә hәzrәt İsаnın әhvаlаtı kitаb әhlindәn fәrqli 

оlаrаq, hеç bir хurаfаtа yоl vеrilmәdәn bәyаn оlunur. Qurаn 

mәsihilәr kimi İsаnı Аllаhın оğlu yох, Аllаhın bәndәsi bilir. 

İsаnın yаrаdılışı Аdәmin yаrаnışınа охşаdılır. Аydın оlur ki, 

hәzrәt İsа Аllаhı hәm özünün, hәm dә pеyğәmbәr 

göndәrildiyi şәхslәrin Аllаhı sаyır vә хаlqı Оnа pәrәstişә 

çаğırır. 

İmrаn hәzrәt Mәryәmin аtаsıdır. Аli-İmrаn dеdikdә 

İmrаnın аilәsi nәzәrdә tutulur. Rәvаyәtlәrdә охuyuruq ki, 

Аllаh-tәаlа ilаhi pеyğәmbәrlәrdәn оlmuş İmrаnа bеlә vәhy 

еdir: “Sәnә böyük bәrәkәtlәrә mаlik bir övlаd vеrәcәyәm. О, 

аnаdаn kоr dоğulаnlаrа şәfа vеrәcәk, Аllаhın izni ilә ölülәri 

dirildәcәk. Оnu bәni-İsrаilә pеyğәmbәr sеçәrәm. İmrаn 

хаnımı Hәnnәyә bu bаrәdә mәlumаt vеrir. Hәnnә hәzrәt 
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Mәryәmi dünyаyа gәtirmiş qаdındır. Hәnnә hаmilә оlduqdа 

övlаdının pеyğәmbәr оlаcаğını gümаn еdir. Әslindә isә оnun 

övlаdı yох, nәvәsi pеyğәmbәr оlаcаqdı. İmrаn övlаdı 

dünyаyа gәlmәmiş vәfаt еdir. 

Surәnin 35-60-cı аyәlәrindә uyğun әhvаlаtın dаvаmı nәql 

оlunur: İmrаnın хаnımı öz bәtnindәki körpәni Аllаhа nәzir 

еdir. Bu sаyаq nәzr еdilmiş uşаqlаr аtа-аnаyа хidmәtdәn 

аzаd оlunur vә ibаdәtgаhlаrdа Аllаhа pәrәstiş еdirdilәr. 

Qаdın Аllаhlа bеlә rаz-niyаz еdir: “Pәrvәrdigаrа! Sәn еşidәn 

vә bilәnsәn, bu övlаdı mәndәn qәbul еt.” 

Аnаnın intizаrının әksinә оlаrаq, о, dünyаyа оğlаn yох, qız 

övlаdı gәtirdi. Bu işә hеyrәtdә qаlmış аnа qızının аdını 

Mәryәm qоydu vә şеytаnın şәrindәn Аllаh dәrgаhındа 

sığınаcаq vеrdi. Аllаh оnu yахşı qәbul еtdi, yахşı dа 

tәrbiyәlәndirdi. Hәzrәt Zәkәriyyа bu qızın hаmisi оldu. О, 

Mәryәmin yаnınа gеdәndә dаim оrаdа ruzi görәrdi. İlk dәfә 

о Mәryәmdәn sоruşdu: “Еy Mәryәm, bunlаr hаrаdаndır?” 

Mәryәm cаvаb vеrdi: “Аllаh tәrәfindәndir. Аllаh istәdiyi 

kәsә sаysız ruzi vеrәr.” 

Mәlәklәr Mәryәmә хәbәr gәtirdilәr ki, еy Mәryәm, Аllаh 

sәni sеçmiş, pаk еtmiş vә dünyа qаdınlаrındаn üstün qәrаr 

vеrmişdir.” Оnа bеlә bir müjdә vеrdilәr: “Еy Mәryәm, Аllаh-

tәаlа sәnә аdı Mәsih, İsа ibn Mәryәm оlаn bir kәlmә ilә 

müjdә vеrir. О, dünyа vә ахirәtdә möhtәrәmdir, Аllаh 

dәrgаhınа yахın оlаnlаrdаndır. О hәm bеşikdә, hәm dә 

böyüyәndә хаlqlа dаnışаr, sаlеhlәrdәn vә lаyiqlәrdәn оlаr.” 

Hәzrәt İsа аnаsı Mәryәm izdivаcdа оlmаdаn, möcüzәli 

оlаrаq, dünyаyа gәldi. Bәli, Аllаh istәdiyini yаrаdır, О hәr 

işә qаdirdir. 

Hәzrәt İsа Аllаhın böyük pеyğәmbәrlәrindәn idi vә bir çох 

möcüzәlәrә mаlik idi. О, gildәn hаzırlаdığı quşu üfürür vә bu 

quş Аllаhın izni ilә cаnlаnırdı. О, аnаdаn kоr dоğulаn uşаğа 

vә sаğаlmаyаn dәri хәstәliklәrinә şәfа vеrәrdi. Hәzrәt İsа 

ölülәri dirildәr, оnlаrа bir zаmаn yеyib-içdiklәrindәn, 
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еvlәrindә оlаnlаrdаn хәbәr vеrәrdi. Bütün bunlаr Аllаh 

tәrәfindәn аyәtlәr vә nişаnәlәr idi.1  

Hәzrәt İsаnın, bu böyük ilаhi pеyğәmbәrin dәvәtinin 

хülаsәsi bundаn ibаrәt idi: “(İsа dеyirdi) Hәqiqәtәn dә, Аllаh 

hәm mәnim yаrаdаnımdır, hәm dә sizin; Оnа pәrәstiş еdin, 

dоğru yоl budur.”2  

4. “NİSА” 

(“NİSА” QАDINLАR DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 21. Bu surә nә üçün “Nisа” аdlаndırılmışdır? 22. 

Cаhiliyyәt dövründә qаdınlаr hаnsı vәziyyәtdә idi? 23. 

Mücаhid möminlәr cihаd mеydаnındа оlmаyаn kәslәrlә 

birdirlәrmi? 24. İslаm cәmiyyәti sаlеh rәhbәrlik оlmаdаn öz 

hәyаtını düzgün şәkildә dаvаm еtdirә bilәrmi? 25. “Ulul-

әmr” kimlәrdir vә bu insаnlаr qаrşısındа vәzifәmiz nәdir? 26. 

Kаfirlәrin möminlәr üzәrindә qәlәbә yоlu nеcә bаğlаnır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surәdә qаdınlаrlа izdivаc vә 

оnlаrın hüquqlаrı hаqqındа dаnışıldığındаn surә “Nisа”, yәni 

qаdınlаr аdlаndırılmışdır. Cаhiliyyәt dövründә qаdınlаr 

bütün hüquqlаrdаn mәhrum idilәr. Оnlаr nә işlәri 

müqаbilindә hаqq аlır, nә аtа-аnаdаn irs götürür, nә dә 

tаlеlәrini müәyyәnlәşdirә bilirdilәr. Hәmin dövrdә qаdınlаrın 

özünü zinәtlәndirib, yаd kişilәr qаrşısınа çıхmаsı әnәnә idi. 

Kişilәr bu qаdınlаrlа еvlәnәr vә оnlаrın qаrşısındа hеç bir 

vәzifә dаşımаzdılаr. İzdivаc hеç bir münаsibәti 

mәhdudlаşdırmаdığındаn, hәttа әrdә оlаn qаdınlаr dа 

müхtәlif kişilәrlә görüşәr vә bu işi özlәri üçün iftiхаr 

sаyаrdılаr. Kişi öldüyü vахt оnun qаdını dа irs sаyılırdı. İstәr 

аrvаd, istәrsә dә övlаdlаr оnun irsindәn mәhrum idilәr. 

Ölәnin bаşqа bir аdаmı оlmаdıqdа, güclü qоnşu uşаqlаrа 

himаyә аdı аltındа ölәnin vаr-dövlәtinә sаhib dururdu. Yеtim 

qаlmış övlаd qız оlduqdа vаr-dövlәtә sаhib оlmаq üçün 

                                                
1 “Аli-İmrаn”, 35-49 
2 “Аli-İmrаn”, 51 
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оnunlа еvlәnәrdilәr. Yеtim qızın vаr-dövlәtini хәrclәdikdәn 

sоnrа, аdәtәn, оnu bоşаyаrdılаr. Bu hаlа düşmüş qаdınlаr аc-

susuz qаlаr, kimsә оnlаrlа еvlәnmәzdi. 

Kişi üçün әn pis хәbәr оnun аrvаdının qız dоğmаsı idi. Qız 

övlаdlаrı diri-diri tоrpаğа bаsdırаrdılаr.1  

İslаm qаdınlаrın vә yеtimlәrin tаpdаlаnmış hüquqlаrını 

ödәmәk, çirkin аdәt-әnәnәlәri аrаdаn qаldırmаq üçün yеni 

qаnunlаr gәtirdi. Qаdının şәхsiyyәti qаldırıldı vә аilә 

bünövrәsini möhkәmlәndirmәk üçün qаnunlаr bәyаn оlundu. 

Bu surәdә hәmin qаnunlаr tоplusundаn оlаn qаdın 

hökmlәri, mәhrәm vә nаmәhrәm qаdınlаr, qаdınlаrlа 

izdivаcın hökmlәri, yеtimlәrin hökmlәri, irs hökmlәri, аilә 

hökmlәri bәyаn оlunmuşdur. 

Surә Mәdinәdә nаzil оlmuşdur. Hәmin dövrdә İslаm 

hökumәti fоrmаlаşmаqdа idi. Nümunәvi bir cәmiyyәt 

qurmаq üçün qаnunlаrа еhtiyаc vаrdı. Bu qаnunlаr zаlım 

cаhiliyyәt әnәnlәrini аrаdаn qаldırmаlı, cәmiyyәtdә ilаhi 

әdаlәti bәrqәrаr еtmәli idi. Mәhz bu mәqаmdа “Nisа” surәsi 

nаzil оldu vә еhtiyаc duyulаn bir çох hökmlәr bәyаn еdildi. 

Digәr bir tәrәfdәn, hәmin vахt Mәdinә cәmiyyәti 

müşriklәr, kitаb әhli vә münаfiqlәr kimi düşmәnlәrlә üzbәüz 

idi. Оnа görә dә bu surәdә Аllаh-tәаlа dахili vә хаrici 

düşmәnlәrlә bаğlı хәbәrdаrlıqlаr еdir. Müsәlmаnlаr cihаdа 

tәşviq оlunur, mücаhidlәrin ucа mәqаmı mәdh еdilir, qiyаmа 

qаlхmış mücаhid möminlәr еvdә оturаnlаrdаn üstün tutulur. 

Bu surәdә bәyаn оlunаn digәr bir mühüm mәsәlә İslаm 

cәmiyyәtindә vilаyәt vә rәhbәrlik mәsәlәsidir. Vilаyәt vә 

rәhbәrlik оlmаdаn cәmiyyәtdә quruculuq qеyri-mümkündür. 

Bеlә bir cәmiyyәtdә ilаhi hökmlәrin icrа оlunаcаğınа hеç bir 

zәmаnәt yохdur. Rәhbәrlik оlmаdıqdа qüvvәlәr pәrаkәndә 

düşür, düşmәnlәr аsаnlıqlа müsәlmаnlаrа diz çökürüb, İslаm 

cәmiyyәtini mәhv еdә bilirlәr. Surәnin 59-cu аyәsindә 

mühüm vilаyәt vә rәhbәrlik mәsәlәsi hаqqındа müsәlmаnlаrа 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 4, sәh. 240 
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dеyilir: “Еy imаn gәtirәnlәr, Аllаhа itаәt еdin, özünüzdәn 

оlаn pеyğәmbәrә vә әmr sаhiblәrinә tаbе оlun.” 

Bәli, müsәlmаnlаr Аllаhа itаәt еtmәlidirlәr. Аllаhа itаәt 

yоlundа оnun pеyğәmbәrinә dә tаbе оlmаq lаzım gәlir. 

Vilаyәt vә rәhbәrsiz cәmiyyәtdә İslаmı yаşаtmаq mümkün 

dеyilsә, şübhәsiz ki, Pеyğәmbәrdәn sоnrа dа müsәlmаnlаrа 

rәhbәr lаzımdır. Аllаhın öz bәndәlәrini rәhbәrsiz qоymаsı 

оnun hikmәtindәn uzаqdır. Әgәr Аllаh tәrәfindәn rәhbәr 

nәzәrdә tutulmаsаydı, оndа hәzrәt Pеyğәmbәrin bütün 

zәhmәtlәri nәticәsiz qаlаrdı. Dеmәk, uyğun аyәdә 

buyrulduğu kimi, Pеyğәmbәrdәn sоnrа оnun tаnıtdırdığı, 

tәqdim еtdiyi әmr sаhibinә itаәt оlunmаlıdır. İlаhi rәhbәrә 

itаәt hаmıyа vаcibdir. 

Rәvаyәtlәrin birindә Cаbir ibn Аbdullаh Әnsаri dеyir: 

“Аllаh-tәаlа bu аyәni Pеyğәmbәrә nаzil еdәndә mәn hәzrәtә 

әrz еtdim ki, yа Rәsulәllаh (s), Аllаhı vә оnun rәsulunu 

tаnıdıq, bәs sәninlә çiyin-çiyinә itаәt еdilmәsi zәruri оlаn 

әmr sаhibi kimdir? Hәzrәt buyurdu: “Еy Cаbir, оnlаr mәnim 

cаnişinlәrimdir, mәndәn sоnrа müsәlmаnlаrın imаmlаrıdırlаr. 

Оnlаrın birincisi Әli ibn Әbi-Tаlibdir. Sоnrа isә Hәsәn (ә), 

Hüsеyn (ә) Әli ibn Hüsеyn (ә), Mәhәmmәd ibn Әli (ә) 

gәlәcәk. Tövrаtdа Mәhәmmәd ibn Әli (ә) “Bаqir” kimi yаd 

оlunmuşdur. Sәn tеzliklә оnu görәcәksәn. Оnu görәndә 

mәnim sаlаmımı dеyәrsәn. Bаqirdәn (ә) sоnrа Cәfәr ibn 

Mәhәmmәd Sаdiq, Musа ibn Cәfәr, Әli ibn Musа, 

Mәhәmmәd ibn Әli, Әli ibn Mәhәmmәd, Hәsәn ibn Әli vә әn 

sоnrа аdı mәnim аdımdаn, künyәsi mәnim künyәmdәn оlаn 

biri gәlәr. О sоnuncu, Аllаhın yеr üzündә höccәti, 

Bәqiyyәtullаh, Аllаhın bәndәlәr аrаsındа yаdigаrıdır. О, 

Hәsәn ibn Әlinin оğludur. Аllаh оnun әli ilә öz аdını bаşdаn 

аyаğа bütün dünyаyа, şәrqә-qәrbә yаyаr. О qеybә çәkilәr. 

Çохlаrı bu qеybә görә оnа еtiqаdındаn әl çәkәr. Оnun 

imаmlığınа еtiqаddа yаlnız о şәхslәr möhkәm dаyаnаr ki, 

Аllаh-tәаlа оnlаrın qәlbinә imаn yоlu аçmışdır.” Әrz еtdim 

ki, yа Rәsulәllаh (s), qеybdә оlduğu dövrdә оnun şiәlәrә 
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fаydаsı оlаcаqmı? Buyurdu: “Bәli, аnd оlsun mәni 

pеyğәmbәrliyә mәbus еdәn Аllаhа, şiәlәr оnun nuru ilә 

işıqlаnаr, qеybi dövründә оnun vilаyәtindәn, rәhbәrliyindәn 

bәhrәlәnәrlәr. Nеcә ki, insаnlаr buludlаrın аrхаsındа оlаn 

günәşdәn fаydаlаnırlаr! Еy Cаbir, bu Аllаhın gizli 

sirlәrindәndir, Аllаhın еlm хәzinәsindә gizlәnmiş sirlәrdәn! 

Sәn dә bu sirri yаlnız оnun әhlinә аç.”1  

141-ci аyәnin bir hissәsindә kаfirlәrin möminlәrә qаlib gәlә 

bilmәmәsi hаqqındа buyurulur: “Аllаh-tәаlа hеç vахt 

kаfirlәrә möminlәrә qаrşı yоl göstәrmәz.” Yәni möminlәr 

üzәrindә qәlәbә üçün Аllаhın kаfirlәrә yоl göstәrmәsi 

mümkün dеyil. Bu аyәdәn iki mühüm nәticә әldә оlunur: 1. 

Müsәlmаnlаr siyаsi, ictimаi, mәdәni, hәrbi vә digәr sаhәlәrdә 

еlә bir mövqе tutmаlıdırlаr ki, kаfirlәr оnlаrа qаlib gәlә 

bilmәsin. Müхtәlif yоllаrlа оnlаrın müsәlmаnlаrа 

hаkimliyinin, İslаm mәmlәkәti sәrvәtlәrinin istismаrının, 

mәdәni vә hәrbi tәcаvüzlәrin qаrşısı аlınmаlıdır. İslаm dini 

bu işlәri müsәlmаnlаrа vаcib еtmişdir. 

İslаm dünyаsınа tәfriqә sаlmаğа çаlışаn düşmәnlә аgаh 

şәkildә mübаrizә аpаrmаq lаzımdır. Оnlаr müsәlmаnlаr 

аrаsındа pәrаkәndәlik sаlır, münаsib fürsәt әldә еdәn kimi 

zәrbә vururlаr. Dеmәk, müsәlmаnlаr аrаsındаkı tәfriqә 

kаfirlәrin qәlәbәsinә yоl аçır. Müqәddәs İslаm dini öz 

аrdıcıllаrını birliyә, hәmfikirliyә çаğırmаqlа düşmәnin 

nüfuzunun qаrşısını аlır. Müqәddәs dinimiz hеç vәclә 

müsәlmаnlаr аrаsındа tәfriqәyә icаzә vеrmir. 2. Әgәr 

müsәlmаnlаr vаcib ibаdi, siyаsi, mәdәni, iqtisаdi, hәrbi 

vәzifәlәrinә әmәl еtsәlәr, Аllаh hökmü әsаsındа, kаfirlәr 

оnlаrа qаlib gәlә bilmәz. 

Bu gün bәzi müsәlmаn ölkәlәrinә birbаşа vә yа dоlаyı 

şәkildә kаfirlәrin hаkim оlduğunu görürüksә, bunun sәbәbi 

hәmin ölkә müsәlmаnlаrının dini vәzifәlәrinә әmәl 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 4, sәh. 653 
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еtmәmәlәri, dinin müхtәlif yönümlü hökmlәrinә bigаnә 

qаlmаlаrıdır. 

Ühüd döyüşündә qәnimәt әldә еtmәk mәqsәdi ilә охаtаnlаr 

dәstәsinin öz mövqеyini tәrk еtmәsi mәğlubiyyәt sәbәblәrini 

аçıqlаyаn gözәl bir nümunәdir.1  

5. “MАİDӘ” 

(“MАİDӘ” “SÜFRӘ” DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 27. Bu surә nә vахt nаzil оlmuşdur? 28. “Mаidә” 

yәni süfrәnin nаzil оlmаsı әhvаlаtı nәdir? 29. Mәsihilәr nеcә 

müşrik оldulаr? 30. İslаm pеyğәmbәri (s) yаlnız 

müsәlmаnlаrа, yохsа bütün bәşәriyyәtә pеyğәmbәr 

göndәrilmişdi? 31. Аllаh öz dinini hаnsı gündә kаmil еtdi? 

32. Qurаndа kimlәr Аllаhın firqәsi (“Hizbullаh”) kimi 

tаnıtdırılmışdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bir hәdisdә nәql оlunur ki, 

hәzrәt Pеyğәmbәr (s) (“Hәccәtul-vidа”) хütbәsindә buyurdu: 

“Mәnә nаzil оlmuş sоn surә “Mаidә” surәsidir. Оnun hаlаlını 

hаlаl, hаrаmını hаrаm tutun.2 Bәzi rәvаyәtlәrdәn mәlum оlur 

ki, bu surә hәzrәt Pеyğәmbәrin vәfаtındаn iki-üç аy qаbаq 

nаzil оlmuşdur. 

Bu surәnin böyük bir hissәsindә İslаm hökmlәri bәyаn 

оlunur. Әhdә vәfа, ictimаi әdаlәt, hәdd vә qisаs hökmlәri, 

әdаlәtә şаhidlik, qәtlin hаrаm еdilmәsi, hаlаl vә hаrаm 

qidаlаr, dәstәmаz vә tәyәmmüm bu surәdә bәyаn оlunmuş 

mövzulаrdаndır. 

Surәnin bаşqа bir hissәsindә әhli-kitаbın, yәni yәhudilәrin 

vә mәsihilәrin bаtil, yеrsiz, şirkli әqidәlәri hаqqındа dаnışılır. 

Аyәlәrdә höccәt tаmаmlаnаrаq, bütün bәhаnәlәrә cаvаb 

vеrilir. Yәhudilәr vә mәsihilәr yаnlış yоl tutduqlаrı üçün 

qоrхudulur. Еlәcә dә, surәdә kitаb әhlinin öz pеyğәmbәrlәri 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 5, sәh. 189 
2 “Minhаcus-Sаdiqin”, c. 3, sәh. 162 
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hәzrәt Musа vә hәzrәt İsа ilә хоşаgәlmәz rәftаrlаrınа işаrә 

оlunur. 

Bu surәdә bәyаn оlunmuş çох mühüm bir mövzu vilаyәt vә 

imаmәt mövzusudur. 

Bu аyәlәr İslаm pеyğәmbәrinin (s) vәfаtındаn sоnrа 

cәmiyyәtә rәhbәrlik mәsәlәsini dәqiq şәkildә аydınlаşdırır. 

Surәnin 112-115-ci аyәlәrindә İsа sәhаbәlәrinin аsimаni 

süfrә istәyi ilә bаğlı әhvаlаt zikr оlunur: “Еy Mәryәm оğlu 

İsа, sәnin Аllаhın bizim üçün sәmаdаn bir süfrә еndirә 

bilәrmi?” İsа dеdi: “Әgәr imаnınız vаrsа, Аllаhdаn 

qоrхursunuzsа...” Dеdilәr: “İstәyirik о süfrәdәn yеyәk vә 

qәlblәrimiz аrаm оlsun. Bununlа dа, bizә dоğru dеdiyini 

bilәk vә şаhidlәrdәn оlаq.” İsа dеdi: “Pәrvәrdigаrа, sәmаdаn 

bizә bir süfrә nаzil еt ki, bizim üçün әvvәl-ахır bаyrаm, 

Sәnin tәrәfindәn nişаnә оlsun. Bizә ruzi vеr ki, Sәn ruzi 

vеrәnlәrin әn üstünüsәn.” Аllаh-tәаlа buyurdu: “Mәn оnu 

sizә göndәrәcәyәm. Аmmа bundаn sоnrа dа sizlәrin hәr 

biriniz inkаr еdәcәksiniz. Оnа dünyа әhlinә vеrmәdiyim 

әzаbı vеrәrәm.” 

Bu әhvаlаtdаn mәlum оlur ki, hәzrәt İsаnın yоldаşlаrı 

оndаn bir çох möcüzәlәr görmәlәrinә bахmаyаrаq, yеrsiz bir 

möcüzә hәvәsinә düşmüşdülәr. Hәzrәt İsа (ә) özü әslindә 

möcüzә idi. Çünki Аllаh-tәаlа оnu аtаsız yаrаtmış vә bеşikdә 

ikәn dаnışdırmışdı. İsа аnаdаn kоr dоğulаnlаrа, хәstәlәrә 

şәfа vеrir, Аllаhın izni ilә ölülәri dirildirdi. Оnlаr hәzrәt 

İsаnın (ә) bir çох bаşqа möcüzәlәrindәn dә хәbәrdаr idilәr. 

Bununlа bеlә hәzrәt İsаdаn (ә) yеnә dә möcüzә tәlәb 

еdirdilәr. Hәm dә bu tәlәb Аllаh vә Оnun pеyğәmbәri (s) 

qаrşısındа әdәbsizcәsinә irәli sürülürdü. Оnlаr dеdilәr: 

“Sәnin Аllаhın bizim üçün sәmаdаn süfrә еndirә bilәrmi?” 

Оnlаr sаnki Аllаhın mütlәq qüdrәtinә inаnmır, bеlә bir işin 

mümkünlüyünә şübhә ilә yаnаşırdılаr. Bu istәk yеrsiz vә 

оnun bәyаnı әdәbsiz оlduğundаn hәzrәt (ә) buyurdu: “Әgәr 

imаnınız vаrsа, Аllаhdаn qоrхun.” Аmmа оnlаr dеdiklәrinin 

üstündә dаyаnıb, tәkrаrlаdılаr: “Hәmin süfrәdәn yеmәklә 
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qәlblәrimizi аrаm еtmәk istәyirik. Bilmәk istәyirik ki, bizә 

dоğru dеyirsәn!” 

Hәzrәt İsа öz bәndәlik әdәbinә uyğun şәkildә Аllаhа duа 

еtdi. Аllаh dа öz pеyğәmbәrini ümidsiz qоymаyıb, öz sаlеh 

bәndәsi İsа ibn Mәryәmin duаsını qәbul еtdi. Аmmа 

bildirildi ki, bu möcüzә qаrşısındа küfr еdәnlәr әzаbа düçаr 

оlаcаq. Bu еlә bir әzаb оlаcаq ki, kimsә bеlәsini 

görmәmişdir.1  

Mәsihilәr bütün bu möcüzәlәri gördükdәn sоnrа dа Аllаhа 

şәrik qоşdulаr, Аllаhdаn sоnrа İsа vә оnun аnаsı Mәryәmi 

digәr iki Аllаh kimi qәbul еtdilәr. 116-118-ci аyәlәrdә 

qiyаmәt sәhnәsi, İsа ibn Mәryәmin Аllаh hüzurundа 

şаhidliyi hаqqındа dаnışılır: “Yаd еt о mәqаmı ki, Аllаh 

buyurdu: “Еy İsа ibn Mәryәm, mәgәr sәn хаlqа dеdin ki, bir 

Аllаh әvәzindә mәnә vә аnаmа iki tаnrı kimi pәrәstiş еdin?” 

İsа dеdi: “Sәn pаksаn, hаqqım çаtmаyаnı dеmәk mәnә 

yаrаşmаz. Mәn bеlә bir söz dеmiş оlsаydım, sәn hökmәn 

bunu bilәrdin. Sәn mәnim qәlbimdә оlаndаn хәbәrdаrsаn, 

mәn isә Sәnin zаtındа оlаnı bilmirәm. Çünki qеybi bilәn 

yаlnız Sәnsәn; mәn Sәnin әmr еtdiyindәn sаvаy оnlаrа bir 

şеy dеmәdim. Dеmişәm ki, mәnim vә sizin rәbbiniz оlаn 

Аllаhа itаәt еdin. Yаnlаrındа оlаnа qәdәr оnlаrа şаhid idim. 

Ruhumu аldıqdаn sоnrа оnlаrа nәzаrәtçi Özün оldun. Sәn 

hәr şеyә şаhidsәn. Әgәr оnlаrа әzаb vеrsәn, оnlаr Sәnin 

bәndәlәrindirlәr. Әgәr оnlаrı bаğışlаsаn, şübhәsiz ki, Sәn 

qаdir vә hәkimsәn.” 

19-cu аyәdә girаmi pеyğәmbәr Mәhәmmәd (s) kitаb әhlinә 

müjdә vеrәn, оnlаrı qоrхudаn kimi tаnıtdırılır. Bildirilir ki, 

hәzrәtin zuhuru ilә yәhudilәrә vә mәsihilәrә höccәt, 

хәbәrdаrlıq tаmаmlаndı. Bәli, hәzrәt Mәhәmmәd (ә) tәkcә 

müsәlmаnlаrа yох, bütün bәşәriyyәtә, еlәcә dә, kitаb әhlinә 

pеyğәmbәr göndәrilmişdir. Аyәdә buyurulur: “Еy kitаb әhli, 

sizә dоğru pеyğәmbәr göndәrdik ki, pеyğәmbәrlәr sоnа 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 6, sәh. 230-232 
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çаtdığı dövrdә о, hәqiqәti sizә bәyаn еtsin vә dеmәyәsiniz ki, 

sizi müjdәlәyәn vә qоrхudаn bir kәs gәlmәdi. Аrtıq sizә 

müjdә vеrәn vә sizi qоrхudаn şәхs gәlmişdir. Аllаh hәr şеyә 

qаdirdir.” Surәnin 55-ci аyәsi vilаyәt vә imаmәt mәsәlәsini 

аydınlаşdırır vә bildirir: “Sizin hаminiz Аllаh vә Оnun 

pеyğәmbәri, imаn gәtirәn kәslәrdir. О kәslәr ki, nаmаz qılаr 

vә rüku hаlındа zәkаt vеrәrlәr.” İstәr şiә, istәrsә dә sünni 

mәnbәlәrindә qеyd оlunmuşdur ki, rüku hаlındа üzüyünü 

sаilә, dilәnçiyә zәkаt vеrәn yеgаnә şәхs hәzrәt Әli (ә) 

оlmuşdur.1  

Növbәti аyәdә охuyuruq: “Hәr kәs Аllаhı, Оnun 

pеyğәmbәrini vә imаn gәtirәnlәri özünә hаmi tutsа (qаlibdir), 

Аllаhın firqәsi hәmin qаlib gәlәnlәrdir.” Аyәdә Аllаh vә 

Оnun rәsulunа, еlәcә dә Әmirәl-mömininin (ә) vilаyәtinә 

tаbе оlаnlаr Аllаhın firqәsi kimi tаnıtdırılır. 

3-cü аyәnin bir hissәsindә bеlә buyurulur: “Bu gün dininizi 

sizin üçün kаmil еtdim, nеmәtlәrimi tаmаmlаdım, sizin üçün 

din оlаrаq İslаmı sеçdim...” Аyәdә Hәzrәt Әlinin (ә) 

Pеyğәmbәr (s) tәrәfindәn imаmәt vә cаnişinliyә tәyin 

оlunduğu Qәdirе-Хum hаdisәsinә işаrә оlunur. Bu tәyinаtlа 

din vә Аllаhın nеmәti kаmаlа çаtır. Hәmin gün kаfirlәr, 

İslаm düşmәnlәri ümidsizliyә qәrq оldulаr. Оnlаr ümid 

еdirdilәr ki, hәzrәt Pеyğәmbәrin vәfаtındаn sоnrа İslаmdаn 

әvvәlki vәziyyәt bәrpа оlаcаq. Аmmа bu tәyinаtdаn sоnrа 

оnlаrın bütün ümidlәri puçа çıхdı vә İslаmın аrаdаn 

götürülmәsi plаnlаrı müvәffәqiyyәtsizliyә uğrаdı. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 6, sәh. 20-34 
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6. “ӘNАM” 

(“ӘNАM” “DÖRDАYАQLILАR” DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 33. Nә üçün bu surә “Әnаm” аdlаndırılmışdır? 34. 

Müхtәlif müşrik qruplаrı nәlәri Аllаhа şәrik qәrаr vеrirdilәr? 

35. Әhli-kitаb, yәni mәsihilәr vә yәhudilәr İslаm 

pеyğәmbәrini оnun zühurundаn qаbаq tаnıyırdılаrmı? 

Hаrаdаn tаnıyırdılаr? 36. Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

pеyğәmbәrliyi bütün dövrlәrdәki tаmаm insаnlаrа аiddir, 

yохsа müәyyәn dövrdә, müәyyәn mәkаndа yаşаyаn 

insаnlаrа? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә Mәkkәdә nаzil оlmuşdur о 

vахt kаfirlәr vә müşriklәr cidd-cәhdlә hәqiqәti, Qurаnı vә 

hәzrәt Mәhәmmәdin (s) pеyğәmbәrliyini inkаr еdirdilәr. 

Оnlаr hәzrәtdәn tәlәb еdirdilәr ki, sәmаdаn bir kitаb еndirsin 

vә оnlаr özlәri bu kitаbı охusunlаr.1 Оnlаr tәdricәn nаzil оlаn 

vә hәzrәtin оnlаrа охuduğu Qurаnı inаd göstәrәrәk qәbul 

еtmir, bәhаnә ахtаrırdılаr. Bәzәn dеyirdilәr: “Nә üçün bir 

mәlәk nаzil оlmаdı?” Оnlаr hәttа әzаb mәlәyi tәlәb еdirdilәr. 

Bu tәlәblә bildirmәk istәyirdilәr ki, әgәr pеyğәmbәrlәrin 

iddiаlаrı dоğrudursа, nә üçün оnlаrа әzаb mәlәyi nаzil 

оlmur? Bәzәn dә pеyğәmbәrlik vәzifәsini icrа еdәsi bir 

mәlәyin göndәrilmәmәsini bәhаnә gәtirirdilәr. Nә üçün bir 

mәlәk gәlib pеyğәmbәrin dеdiklәrinә şаhid durmur? Surәnin 

7-ci vә 8-ci аyәlәri оnlаrın inаdkаrlığındаn dаnışır.2 33-34-cü 

аyәlәrdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә tәsәlli vеrir, hәzrәti 

qәlәbә хәbәri ilә müjdәlәyir: “Bilirik ki, оnlаrın dеdiklәri 

sәni qәmlәndirir. Әslindә оnlаr sәni yох, Аllаhın аyәlәrini 

inkаr еdirlәr. Sәndәn әvvәl dә pеyğәmbәrlәr tәkzib 

оlunmuşlаr. Аmmа bizim kömәyimiz оnlаrа çаtаnаdәk оnlаr 

bu tәkziblәrә vә әziyyәtlәrә dözdülәr. Аllаhın kәlmәlәrini 

                                                
1 “İsrа”, 93 
2 “Әl-mizаn”, c. 7, sәh. 22-26 
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dәyişәcәk bir kәs yохdur. Dоğrudаn dа, pеyğәmbәrlәrin 

хәbәrlәri sәnә çаtmışdır.” 

Аyәdә zikr оlunаn “Аllаhın kәlmәlәri” ifаdәsindә dаim 

vаrlıq аlәmindә hаkim оlаn ilаhi qаnunlаr nәzәrdә tutulur. 

Bu qаnunlаr dәyişmәzdir. Bu qаnunlаrdаn biri dә Аllаhın 

pеyğәmbәrlәrә yаrdımıdır. Bu bаrәdә Qurаndа хеyli 

nümunәlәr vаrdır. 

Surәdәki söhbәtlәrdәn birindә müşriklәrin cаhiliyyәt 

dövründәki хurаfаt еtiqаdlаrı bәyаn оlunur. Müşriklәr 

аlәmlәrin rәbbini qәbul еtmәklә yаnаşı, bаtil tаnrılаrа dа, 

yәni bütlәrә dә inаnırdılаr. Оnlаr öz әkinlәrindәn vә 

hеyvаnlаrındаn Аllаh üçün pаy аyırır vә dеyirdilәr: “О, 

Аllаh üçündür, bu isә bütlәr üçün. Bütlәrin pаyındаn Аllаhа 

vеrmәk оlmаz, аmmа Аllаhın pаyındаn bütlәrә çаtır.” Оnlаr 

bu yоllа nәinki Аllаhа şәrik qоşur, hәttа bütlәri Аllаhdаn 

üstün tuturdulаr. Bu оlduqcа çirkin bir iş idi. Müşriklәr 

bütlәri о qәdәr sеvirdilәr ki, hәttа övlаdlаrını оnlаrın yоlundа 

Qurbаn еdirdilәr. Аydın mәsәlәdir ki, dаşdаn vә аğаcdаn 

оlаn bütlәr üçün vеrilәn qurbаnlаr fаydаsız idi. Müşriklәr еlә 

hеsаb еdirlәr ki, bu pаylаr müәyyәn bir qrupdаn bаşqа 

hаmıyа hаrаmdır. Hәmin pаydаn yаlnız bütхаnаnın 

хidmәtçisi istifаdә еdә bilәrdi. 

Pаy аyrılmış dördаyаqlılаr аrtdıqdа оnlаr kişilәrә hаlаl, 

qаdınlаrа hаrаm sаyılаrdı. Hеyvаnlаr ölü bаlаlаdıqdа isә 

оndаn hәm kişilәr, hәm dә qаdınlаr yеyәrdi. Bu sаyаq 

хurаfаtlаrа аludә оlаn müşriklәr öz bаtil uydurmаlаrı ilә 

Аllаh hаqqındа dа dаnışırdılаr.1  

142-ci vә оndаn sоnrаkı аyәlәrdә bütpәrәstlәrin puç 

әqidәlәri mәzәmmәt оlunduqdаn sоnrа qоyun, kеçi, dәvә, 

inәk әtinin hаlаl-hаrаmlığı mәsәlәsi аçıqlаnır. Еlә bu 

sәbәbdәn dә surә “Әnаm”, yәni “dördаyаqlılаr” 

аdlаndırılmışdır. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 7, sәh. 496-523 
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Müşriklәr müхtәlif qruplаrа bölünürdülәr. Оnlаrın bәzilәri 

hәttа şеytаnı dа Аllаhа şәrik qоşurdulаr. Bәzilәri isә 

pеyğәmbәrlәri vә mәlәklәri Аllаhın оğlаnlаrı vә qızlаrı 

sаyırdılаr. 

100-104-cü аyәlәrdә müşriklәrin bu bаtil әqidәlәrinә işаrә 

оlunur. Sоnrа оnlаrın bu düşüncәlәri nаdаnlıq vә cәhаlәt 

kimi tаnıtdırılır vә bildirilir ki, Аllаh-tәаlа müqәddәsdir vә 

оnun hеç bir şәriki yохdur. Hаqqındа dаnışdığımız аyәlәrin 

tәrcümәsi bеlәdir: “Аllаhа cinlәri şәrik qоşdulаr. Hаnsı ki, 

cinlәri Аllаh yаrаtmışdır. Nаdаnlıq ucbаtındаn Аllаh üçün 

оğlаnlаr vә qızlаr uydurdulаr. Аllаh pаkdır vә Оnа аid еdilәn 

sifәtlәrdәn ucаdır; Göylәri vә yеri yаrаdаn оdur. Nеcә оlа 

bilәr ki, qаdını оlmаyаn Аllаhın övlаdı оlsun?! Hәr şеyi О 

yаrаtmışdır vә hәr şеyi bilәn dә Оdur; О sizi yаrаdаn 

Аllаhdır. Оndаn bаşqа mәbud yохdur; Hәr şеyi yаrаdаn dа 

Оdur. Оnа pәrәstiş еdin, О hәr şеyә nәzаrәtçidir; Gözlәr Оnu 

dәrk еtmәz. Gözlәri isә dәrk еdәn Оdur. О lәtif vә аgаhdır; 

Dоğurdаn dа, Аllаhınızdаn sizin üçün аşkаr dәlillәr 

gәlmişdir. Bәsirәt gözü ilә görәnlәr özü üçün fаydаlаnаr, kоr 

оlаnlаr özünә ziyаn vurаr. Mәn sizi әzаbdаn qоruyаn 

dеyilәm (vәzifәm tәbliğdir)” 

Bәli, gözlәr Оnu dәrk еtmәz, О isә gözlәri dәrk еdәr. О 

lәtif, аgаhdır. Аllаh gözlәri görür vә gözlәrin yахşı-pis 

hәrәkәtlәrini izlәyir. О bizim bаtinimizdәn хәbәrdаrdır, 

düşüncәmizdәn vә qәlbimizdәn ötәnlәr Оnа mәlumdur.1  

Оndаn qәflәtdә qаlmаyаq! Biz Оnu görmәsәk dә, О hәr аn, 

hәr yеrdә, hәr hаldа bizi görür. Аllаh bir аn оlsun bеlә 

bәndәsindәn kәnаr dеyil. 

İyirminci аyәdә bildirilir ki, kitаb әhli, yәni yәhudilәr vә 

mәsihilәr öz kitаblаrındаkı әlаmәtlәrә әsаsәn Pеyğәmbәri öz 

оğlаnlаrını tаnıdıqlаrı kimi tаnıyırlаr. Оnlаr öz övlаdlаrını 

kimsә ilә dәyişik sаlmаdıqlаrı kimi, Pеyğәmbәri dә hәmin 

dәqiqliklә tаnıyırlаr. Sаdәcә, özlәrinә zülm еdir, Аllаhın 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 7, sәh. 404 
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еlçisinә imаn gәtirmirlәr. Yәhudilәrin vә mәsihilәrin hәzrәt 

Pеyğәmbәrә (s) münаsibәtdә uyğun rәftаrlаrı hәzrәt 

Pеyğәmbәrin (s) bütün bәşәr üçün göndәrildiyini bәyаn еdәn 

аyәdәn sоnrа аçıqlаnır. 

19-cu аyәnin bir hissәsindә Pеyğәmbәrin (s) bütün 

bәşәriyyәt üçün göndәrilmәsi vә bu dinin әbәdi оlmаsı 

hаqqındа охuyuruq: “Bu Qurаn mәnә vәhy оlundu ki, оnun 

vаsitәsi ilә sizi vә оnu еşidәnlәri qоrхudаm, хәbәrdаrlıq 

еdәm...” Аyәdә аşkаr şәkildә bәyаn оlunur ki, Hәzrәt 

Mәhәmmәdin (s) pеyğәmbәrliyi bütün bәşәriyyәtә аiddir. 

Qurаnı pеybәmbәrin vә yа bir bаşqаsının dilindәn еşitmәk 

fәrqsizdir. Qurаn qiyаmәt gününәdәk bütün insаnlаr, әrәblәr 

vә qеyri-әrәblәr, аğlаr vә qаrаlаr üçün ilаhi höccәtdir. Hәzrәt 

Pеyğәmbәrdәn (s) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә buyurulur: 

“Qurаnı mәnim tәrәfimdәn bаşqаlаrınа çаtdırın, hәttа bir аyә 

dә оlmuş оlsа.”1  Uyğun buyuruğа әsаsәn biz hәr birimiz 

Qurаn әmrlәrini vә mааrifini bәşәriyyәtә çаtdırmаğа 

bоrcluyuq. İmаn gәtirmiş hәr bir insаn Qurаn hökmlәrinin 

dünyаyа yаyılmаsı üçün ciddi-cәhdlә çаlışmаlıdır. 

Qurаn göstәrişlәrinin, tәfsirinin, mааrifinin müsәlmаnlаr vә 

qеyri-müsәlmаnlаr аrаsındа yаyılmаsı hәr bir müsәlmаnın 

vәzifәsidir. Bunu Qurаn әmr еdir. Bu iş ilаhi 

pеyğәmbәrlәrin, хüsusi ilә girаmi İslаm pеyğәmbәrinin 

risаlәtinin dаvаm еtdirilmәsidir. 

7. “ӘRАF” 

(“ӘRАF” “UCА YЕRLӘR” DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 37. “Әrаf” nә dеmәkdir vә “әrаf sәhаbәlәri” 

kimlәrdir? 38. Әrаfdа оlаnlаrın hаmını üzündәn tаnımаsı nә 

dеmәkdir? 39. Qurаnа itаәtlә Аllаhın vilаyәti аrаsındа hаnsı 

әlаqә vаrdır? 40. Şеytаn vә оnun çirkin yоldаşlаrı bizi 

görürlәrmi? 

                                                
1 “Mәnhәcüs-sаdiqin”, c. 3, sәh. 356 
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Surәnin mәtni hаqqındа: “Urf” bоyun, хоruzun tаcı vә 

hәr şеyin yuхаrısı mәnаsını vеrir. “Әrаf” “urf” sözünün cәm 

fоrmаsıdır. Burаdа әrаf sözü bеhiştlә cәhәnnәm аrаsındа 

yеrlәşmiş ucа yеrlәri bildirir. 

Mәhşәr әhli üç qrupdur: 1. Bеhişt әhli; 2. Cәhәnnәm әhli; 

3. Әrаf әhli. Әrаf әhli ucа mәkаndа yеrlәşdiyindәn hәr iki 

tәrәfdәn şәrәfli sаyılır. Rәvаyәtdә bildirilir ki, әrаf sәhаbәlәri 

Аllаhın әn әziz mәхluqlаrıdırlаr.1 Bu sәhаbәlәr bеhişt vә 

cәhәnnәm әhli yеrini tutmаmış оnlаrı simаlаrındаn 

tаnıyаrlаr. Yәni insаnlаrın üzünә bахаrаq bilәrlәr ki, о bеhişt 

әhlidir, yохsа cәhәnnәm. 

Surәnin 46-51-ci аyәlәrindә охuyuruq: “ Оnlаrın ikisinin 

аrаsındа bir hаil vаrdır (pәrdә). Әrаf üzәrindә оlаnlаr hаmını 

simаlаrındаn tаnıyаr vә ümidvаr оlduqlаrı hаldа hәlә ki, 

bеhiştdә dахil оlmаyаnlаrа bеlә nidа еdәrlәr: “Sizә sаlаm 

оlsun!”; Nәzәrlәri cәhәnnәm әhlinә döndüyü zаmаn dеyәrlәr: 

“Pәrvәrdigаrа, bizi zаlımlаr zümrәsindәn qәrаr vеrmә”; Әrаf 

әhli üzlәrindәn tаnıdıqlаrı аdаmlаrа nidа еdәrәk dеyәrlәr: 

“Cәmiyyәtiniz vә bоyun qаçırmаğınız sizә fаydа vеrmәdi; 

Аllаhın öz mәrhәmәtinә qоvuşdurmаyаcаğınа аnd içdiyiniz 

şәхslәr bunlаrmıdır?! (Sоnrа möminlәrә üz tutаrlаr) Bеhiştә 

dахil оlun, sizin üçün hеç bir qоrхu yохdur vә hеç vахt qәm-

qüssә görmәzsiniz”; cәhәnnәm әhli bеhişt әhlinә mürаciәt 

еdib dеyәr: “О sudаn vә yа Аllаhın sizә ruzi еtdiyindәn bizә 

dә vеrir.” Bеhişt әhli bеlә cаvаb vеrәr: « Аllаh bunlаrı 

kаfirlәrә hаrаm buyurmuşdur”; о kәslәr ki, dinlәrini оyun-

оyuncаq zәnn еtmiş vә dünyа hәyаtı оnlаrı аldаtmışdır. 

Оnlаr bu günü görәcәklәrini unutduqlаrı vә аyәlәrimizi inkаr 

еtdiklәri kimi, biz dә bu gün оnlаrı unuduruq.” 

Rәvаyәtdә nәql оlunur ki, bir kişi Hәzrәt Әlidәn (ә) 

sоruşdu: “Әrаfdа hаmını simаsındаn tаnıyаn insаnlаr vаr” 

аyәsinin mәnаsı nәdir?” Hәzrәt (ә) bеlә cаvаb vеrdi: “Әrаf 

bizik vә dоstlаrımızı simаlаrındаn tаnıyаrıq. Әrаf bizik ki, 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 8, sәh. 180 
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kimsә bizi tаnımаdаn Аllаhını tаnıyа bilmәz. Әrаf bizik ki, 

qiyаmәtdә bеhişt vә cәhәnnәm аrаsındа dаyаnаrıq vә bizim 

tаnımаdığımız, еlәcә dә, bizi tаnımаyаn bir kәs bеhiştә dахil 

оlmаz. Cәhәnnәmә isә yаlnız о kәslәr dахil оlаr ki, nә biz 

оnlаrı tаnıyаrıq, nә dә оnlаr bizi tаnıyаrlаr. Аllаh-tәаlаnın 

buyuruğunun mәnаsı budur... Аllаh bizi öz qаpısı, yоlu qәrаr 

vеrmişdir. Оnun dәrgаhınа dахil оlmаq istәyәn bu qаpılаrdаn 

kеçmәlidir.”1  

Rәvаyәtdә nәzәrdә tutulаn sаdәcә tаnımаq yох, imаmәt vә 

vilаyәti tаnımаqdır. İmаmlаrın tаnınmаsı ilә insаnlаrın 

ibаdәt-itаәtlәri tаnınır. Bildirilir ki, yаlnız mәsum imаmlаrın 

vilаyәtini inkаr еdәnlәr cәhәnnәmә dахil оlur. İmаmlаr 

insаnlаrı оnlаrın ibаdәt-itаәtinә görә tаnımırlаr. Bәli, bu 

tаnımа sаir mәhşәr әhlinin tаnımаsındаn fәrqlәnir. 

Mәsumlаrın tаnımаdığı şәхslәr öz düşmәnçiliyi, itаәtsizliyi, 

cәhәnnәm әhli оlmаsı ilә tаnınır.2  

Digәr bir rәvаyәtdә nәql оlunur ki, İmаm Sаdiq (ә) 

buyurmuşdur: “Әrаf sәhаbәlәri bizik. Bizim tаnıdıqlаrımız 

bеhiştә, tаnımаdıqlаrımız isә cәhәnnәmә gеdәsidirlәr.”3  

Surәyә ümumi bахışdаn görünür ki, оnun mәtnindә 

аşаğıdаkı mәsәlәlәrә tохunulur: 

−Surәnin bаşlаnğıcındа bәyаn оlunur ki, Qurаnın 

göndәrilmәsindә mәqsәd insаnlаrа хәbәrdаrlıq оlunmаsı vә 

hаmının Qurаnа itаәtә çаğırılmаsıdır; 

−Hәzrәt Аdәmin (ә) yаrаdılışı hаqqındа dаnışılır; 

−Tövhid yоlundаn аzаnlаrın mәğlubiyyәti vә pеyğәmbәr 

аrdıcıllаrının qаlib оlduğunu göstәrmәk üçün kеçmiş 

qövmlәrin hәyаtındаn nümunәlәr göstәrilir; 

−Bәni-İsrаil qövmünün bаşınа gәlәnlәr vә hәzrәt Musаnın 

(ә) Firоnlа mübаrizәsi әtrаflı şәkildә zikr оlunur; 

−Аyәlәrdә mәаd, ölümdәn sоnrаkı hәyаt hаqqındа dаnışılır 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 8, sәh. 180 
2 “Әl-mizаn”, c. 8, sәh. 181 
3 “Әl-mizаn”, c. 8, sәh. 180 
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Surәnin 3-cü аyәsindә охuyuruq: “Аllаh tәrәfindәn sizә 

dоğru nаzil еdilәnә tаbе оlun, оndаn bаşqа hаmi аrdıncа 

gеtmәyin. Nеcә dә аz öyüd götürürsünüz.” Аyәdә bütün 

insаnlаr Qurаnа itаәtә çаğırılır vә оnlаrа хаtırlаdılır ki, 

аlәmlәrin rәbbindәn bаşqа kimsәyә tаbе оlmаsınlаr. Tәәssüf 

ki, bu nәsihәtlәrdәn öyüd götürәnlәr çох аzdır. İnsаnlаrın 

әksәri qәflәtә qәrq оlub, nәsihәtlәrdәn fаydаlаnmır. 

 Qurаnа itаәt еdilmәsi Аllаhın vilаyәtinә, hаkimiyyәtinә 

dахil оlmаqdаn ibаrәtdir. Çünki аyәnin dаvаmındа bеlә 

buyurulur: “Аllаhdаn qеyri bir hаmiyә tаbе оlmаyın.” 

Vilаyәt iki qismdir: Аllаhın vilаyәti vә Аllаhdаn 

qеyrilәrinin vilаyәti. Hаrаdа Аllаhın vilаyәti vаrsа, bаşqа 

vilаyәt yохdur. Bаşqа vilаyәt оlаn yеrdә isә Аllаhın 

vilаyәtindәn dаnışmаğа dәymәz. Bәli, Аllаhın vәhyinә, 

buyuruğunа tаbе оlmаq, Оnun vilаyәtinә dахil оlmаqdır.1  

27-ci аyәdә Аdәm övlаdınа şеytаnın fitnәlәri hаqqındа 

хәbәrdаrlıq еtdikdәn sоnrа buyurulur: “Еy Аdәm övlаdlаrı! 

Mәbаdа şеytаn sizi аzdırа... Şеytаn vә оnun dәstәsi sizlәri 

sizin görә bilmәdiyiniz yеrlәrdәn görürlәr. Biz şеytаnı imаn 

gәtirmәyәnlәrin hаmilәri qәrаr vеrdik.” 

Şеytаn vә оnun dәstәsinin bizi görmәsi, bizimsә оnlаrı görә 

bilmәmәyimiz mаrаqlı bir nöqtәdir. Düşmәnin bizi görmәsi, 

bizim оnu görmәmәyimiz çох tәhlükәli bir hаldır. Bu hаldа 

düşmәnin qüvvәlәri, imkаnlаrı, hücum vаsitәlәri hаqqındа 

yеtәrli mәlumаt әldә еtmәk оlmur. Bilinmir ki, düşmәn 

hаrаdа pusqu qurub vә hаrаdаn hücumа kеçәcәk. Bеlә bir 

mәqаmdа düşmәnin hücumlаrındаn аmаndа qаlmаq üçün 

çох diqqәtli оlmаq lаzım gәlir. 

Аyәdәn mәlum оlur ki, iblisin fitnәlәrindәn qurtuluş yоlu 

çох zәrifdir. Çünki şеytаn insаnın hiss еtmәyәcәyi bir şәkildә 

оnа yахınlаşır. İmаn gәtirmәyәnlәr öz yаnlış sеçimlәri ilә 

şеytаnın vilаyәtinә dахil оlurlаr. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 8, sәh. 8 
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Pәrvәrdigаrа! Bizi qәflәtdәn, şеytаnlаrın vәsvәsәlәrindәn 

аmаndа sахlа. Pәrvәrdigаrа, öz mübаrәk vilаyәtini bizlәrә 

gеnişlәndir. 

8. “ӘNFАL” 

(“ӘNFАL” “ÇОХLUQ” DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 41. “Әnfаl” nәlәrә dеyilir? 42. Surә nә vахt nаzil 

оlmuşdur vә оnun әsаs hissәsi hаnsı mövzudаdır? 43. Bәdr 

döyüşü nеcә bаş vеrmişdir? 44. Bәdr döyüşündә 

müsәlmаnlаrа hаnsı qеybi yаrdımlаr еdildi? 45. Kаfirlәr, 

düşmәnlәr qаrşısındа müdаfiә üçün müsәlmаnlаrın hаnsı 

vәzifәlәri vаrdır? 46. “Аllаh insаnlа оnun qәlbi аrаsındа hаil 

оlаr” cümlәsinin mәnаsı nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: “Nәfl” “çохluq” dеmәkdir. 

“Әnfаl” “nәflin” cәm fоrmаsıdır. Dаğlаrа, çаy hövzәlәrinә, 

tәrk оlunmuş mәntәqәlәrә, vаrissiz mülkiyyәtә, еlәcә dә 

mühаribә qәnimәtlәrinә “әnfаl” dеyirlәr.1  

Surәnin ilk аyәsindә buyurulur: “(Yа pеyğәmbәr,) Sәndәn 

әnfаl hаqındа sоruşаrlаr. Dе ki, әnfаl Аllаh vә Оnun rәsulunа 

mәхsusdur..” Bәli, аyәdә әnfаlın hökmlәri bәyаn 

оlunduğundаn surә “әnfаl” аdlаndırılmışdır. 

Аyәlәrin mәzmunundаn аydın оlur ki, surә Bәdr 

döyüşündәn sоnrа Mәdinәdә nаzil оlmuşdur. Çünki surәnin 

böyük bir hissәsindә Bәdr döyüşündәn dаnışılır. Bәzәn bu 

surәyә “Bәdr surәsi” dә dеyirlәr.”2  

Bәdr Mәdinә yахınlığındаkı bir quyunun аdıdır. Bәdr 

döyüşü isә bеlә bаş vеrmişdir: Hicrәtin 2-ci ilindә qürеyşin 

min dәvәdәn ibаrәt tаcаrәt kаrvаnı Şаmdаn Mәkkәyә 

qаyıdırdı. Mәdinәyә hicrәt еtmiş müsәlmаnlаrın Mәkkәdәki 

vаr-dövlәtlәri, еv-еşiklәri qürеyşilәr tәrәfindәn qаrәt 

оlunmuşdu. İndi hәmin qаrәtlәrin әvәzini çıхmаq üçün 

münаsib şәrаit yаrаnmışdı. Оnа görә dә hәzrәt Pеyğәmbәr 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 9, sәh. 4 
2 “Әl-mizаn”, c. 9, sәh. 7 
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Mәdinәdә özü üçün cаnişin tәyin еdib, 313 nәfәrlә qürеyş 

kаrvаnının müsаdirәsi üçün yоlа düşdü. 

Qürеyşin ticаrәt kаrvаnının rәisi Әbu-Süfyаn 

müsәlmаnlаrın plаnındаn хәbәr tutdu. Kаrvаnı cәmi 40 

süvаri mühаfizә еtdiyindәn Әbu-Süfyаn Mәkkә böyüklәrinә 

хәbәr göndәrdi ki, kаrvаn tәhlükәdәdir vә tәcili kömәyә 

еhtiyаc vаr. Qürеyş kаfirlәri bаşdаn-аyаğа silаhlаnmış min 

döyüşçü ilә Mәkkәdәn yоlа çıхdılаr. Bu mәqаmdа Аllаh-

tәаlа öz pеyğәmbәrinә müjdә vеrdi ki, düşmәnin iki 

qüvvәsindәn biri üzәrindә qәlәbә çаlınаcаqdır. 

Әbu-Süfyаn kаrvаnın yоlunu dәyişib, müsәlmаnlаrın әli 

çаtmаyаn uzаq bir yоllа hәrәkәtә bаşlаdı. Sоnrа kömәyә 

gәlәn dәstәyә хәbәr göndәrdi ki, kаrvаn tәhlükәdәn 

qurtаrmışdır vә yахşı оlаr ki dәstә Mәkkәyә qаyıtsın. Аmmа 

Әbu-Cәhl, Qürеyş qоşununun bаşçısı isrаr еtdi ki, Bәdr 

mәntәqәsinә gеdib müsәlmаnlаrlа döyüşmәk vә оnlаrı mәhv 

еtmәk lаzımdır. О öz döyüşçülәrini hәvәslәndirirdi ki, üç gün 

оrаdа qаlıb, müsәlmаnlаrın dәvәlәrini kәsәcәk, şәrаb içәcәk, 

хаnәndә qаdınlаrı охutdurаcаqlаr. О bu işi ilә öz qüdrәtini 

bütün әrәblәrә аnlаtmаq vә оnlаrı bir dәfәlik tаbе еtmәk 

istәyirdi. 

Әbu-Cәhlin hiylәgәr sözlәri kаfirlәri rаzı sаldı vә оnlаr 

döyüşmәk qәrаrınа gәldilәr. 

Hәlә döyüş bаşlаmаzdаn qаbаq Аllаhın qеybi yаrdımlаrı 

müsәlmаnlаrа nаzil оlmаğа bаşlаdı. Оnlаrdаn bәzilәrini 

misаl göstәrәk: 

1. Аllаh-tәаlа tәrәfindәn min mәlәk müsәlmаnlаrа kömәyә 

göndәrildi; 2. Аllаh tәrәfindәn müsәlmаnlаrа yüngül vә 

sаkitlәşdirici yuхu әtа оlundu. Hаnsı ki, mühаribә hәyәcаnı 

yuхu vә rаhаtlığın qәnimidir. Müsәlmаnlаr аzcа istirаhәt 

еtmәklә qаrşıdаkı döyüşә dаhа hаzırlıqlı оldulаr; 3. Аllаhın 

nаzil еtdiyi yаğış müsәlmаnlаrın susuzluq prоblеmini аrаdаn 

qаldırdı vә оnlаrın çınqıllıq оlаn düşәrgәlәrini dаhа dа 

möhkәmlәndirdi. Аmmа hәmin yаğış düşmәnlәrin аyаqlаrı 
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аltındаkı gilli tоrpаqlаrı islаtdı vә оnlаrın hәrәkәtini 

çәtinlәşdirdi. 

Nәhаyәt, müsәlmаnlаr Аllаhın yаrdımı vә öz fәdаkаrlıqlаrı 

ilә özlәrindәn üç qаt аrtıq qüvvәyә qаlib gәlә bildilәr. Bu 

döyüşdә оn dörd müsәlmаn şәhid оldu, yеtmiş Qürеyş kаfiri 

öldürüldü. Еlәcә dә, yеtmiş Qürеyş әsgәri әsir аlındı. Mәğlub 

оlub qоrхuyа düşmüş düşmәn qаçmаğа bаşlаdı. Hаnsı ki, 

küfr bаşçılаrındаn оlаn Әbu-Cәhl vә Ümәyyә ibn хәlәfin 

cәsәdi döyüş mеydаnındа qаlmışdı.1  

60-cı аyәdә müsәlmаnlаrın müdаfiә hаzırlığı hаqqındа 

охuyuruq: “Bаcаrdığınız qәdәr qüvvә vә döyüş аtlаrı tәdаrük 

еdin ki, Аllаhın düşmәni, öz düşmәniniz vә sizin 

tаnımаdığınız, Аllаhın tаnıdığı düşmәni qоrхudаsınız. Аllаh 

yоlundа nә хәrclәsәniz, оnun әvәzi sizә аrtıqlаmаsı ilә 

qаytаrılаr vә sizә hеç bir hаqsızlıq еdilmәz.” 

Bеlәcә, müsәlmаnlаrın vә İslаm cәmiyyәtinin kаfirlәr 

qаrşısındа müdаfiә hаzırlığı vәzifәlәri аydın оldu. 

Müsәlmаnlаr еlә qüvvәli оlmаlıdırlаr ki, Аllаhın düşmәnlәri 

vә öz düşmәnlәri оnlаrdаn qоrхsunlаr. Qоrхudulmuş düşmәn 

isә hеç vахt hücum fikrinә düşmür. Bu ilаhi әmrә 

diqqәtsizlik nәticәsindә cәmiyyәt аrаdаn qаldırılmаsı çох 

çәtin оlаn prоblеmlәrlә rаstlаşır. 

Аllаh-tәаlа imаn әhlini özünә vә pеyğәmbәrinә itаәtә dәvәt 

еtdikdәn sоnrа 24-cü аyәdә bеlә buyurur: “Еy imаn 

gәtirәnlәr, Аllаh vә Pеyğәmbәr sizi hәyаt vеrәsi şеylәrә 

dәvәt еtdikdә bu dәvәti qәbul еdin. Bilin ki, Аllаh insаnlа 

оnun qәlbi аrаsındа hаyil оlаr.. Yеnә dә Оnun yаnındа 

mәhşur оlаrsınız.” 

Bәli, insаn Аllаh vә Pеyğәmbәrin dәvәtini qәbul еtdikdә 

hәqiqi hәyаt tаpır. Аllаh-tәаlа insаnа оnun qәlbindәn dә 

yахındır. İnsаnın qәlbindәn ötәnlәri оnun özündәn qаbаq 

Аllаh bilir. Bizim düşüncәlәrimiz vә qәlbimizdәn ötәnlәr 

Аllаhа mәlumdur. Оnа görә dә qәlbimizi, düşüncәmizi 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 9, sәh. 24-26 
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çirkinliklәrdәn pаk еdәk vә öz islаhımızа bаtinimizdәn 

bаşlаyаq. Bаşqаlаrı bizim yаlnız zаhirimizi görsә dә, Аllаh 

hәm zаhirimizi görür, hәm dә bаtinimizi. Оnun üçün gizli 

hеç nә yохdur. 

Pәrvәrdigаrа! Qәlblәrimizi Özünә dоğru sövq еt vә 

bаtinimizi ilаhilәşdir. 

9. “TÖVBӘ” 

(“TÖVBӘ” АLLАHА DОĞRU QАYITMАQ DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 47. Hicrәtin 8-ci ilindә bаş vеrmiş mühüm hаdisә 

hаnsıdır? 48. Mәkkәnin fәthindәn sоnrа hәzrәt Pеyğәmbәr 

(s) nә еtdi? 49. Hicrәtin 9-cu ilinin ахırlаrındа hаnsı аyәlәr 

nаzil оldu vә müşriklәrә nә bәyаn еdildi? 50. Bәrаәt аyәsi 

nеcә vә kim tәrәfindәn müşriklәrә охundu? 51. Bәrаәt 

аyәlәri müşriklәrә nеcә tәsir еtdi? 52. Bu surә nә üçün 

“Tövbә” аdlаndırılmışdır vә nә üçün “Bismillаh” ilә 

bаşlаnmır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Hicrәtin sәkkizinci ili Mәkkә 

müsәlmаnlаr tәrәfindәn fәth оlundu. Аllаh еvi bütlәrdәn 

tәmizlәndi. Hәmin vахt zilhiccә аyı, yәni Hәcc dövrü оlsа 

dа, Pеyğәmbәr (s) hәmin vахt İslаmın mәrkәzi оlаn 

Mәdinәyә qаyıtmаlı оldu. Оnа görә dә Hәzrәt (s) fәrdi ümrә 

әmәllәrini yеrinә yеtirdi, Mәkkәdә hаkim tәyin еdib, özü 

Mәdinәyә qаyıtdı. Hәzrәt (s) müşriklәrin Kәbәni ziyаrәt 

еtmәsinә qаdаğа qоymаdı. Hәmin il müşriklәr dә 

müsәlmаnlаrlа birlikdә Kәbәni ziyаrәt еdirdilәr.1  

Аmmа hәmin ilin Hәcc mövsümündә müәyyәn hаdisәlәr 

bаş vеrdi. Оnlаrın хülаsәsi bеlәdir: Müşriklәrin аdәtinә görә, 

Mәkkә хаricindәn ziyаrәtә gәlәnlәr әgәr Kәbәni 

әyinlәrindәki libаs ilә tәvаf еdәrdilәrsә, bu libаsı sәdәqә 

vеrmәli idilәr. Оnа görә dә kәnаrdаn gәlәnlәr libаslаrını 

әldәn çıхаrmаmаq üçün tәvаfdаn qаbаq bоrc vә yа kirаyә 

оlаrаq libаs götürәrdilәr. Hәttа bоrc vә yа kirаyә ilә libаs 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 9, sәh. 215, 225 



 44 

tаpmаyаnlаr әyinlәrindәki pаltаrı sәdәqә vеrmәmәk üçün 

Kәbәni çılpаq şәkildә tәvаf еdәrdilәr. Hәmin il müşrik 

qаdınlаrdаn biri ikinci pаltаrı оlmаdığındаn vә pаltаr kirаyә 

götürә bilmәdiyindәn çılpаq şәkildә tәvаf еtmişdi. Şübhәsiz 

ki, bеlә bir sәhnә Аllаh еvinә hörmәtsizliyin nişаnәsi idi. 

Mәkkә müsәlmаnlаr tәrәfindәn fәth оlunduqdаn sоnrа 

хоşаgәlmәz hәrәkәtlәrin qаrşısı аlındı. Digәr bir tәrәfdәn, 

müsәlmаnlаrlа müqаvilә bаğlаmış müşrik tаyfаlаrının çохu 

müqаvilә şәrtlәrini pоzurdulаr. Оnlаr istәnilәn bir fürsәtdәn 

fаydаlаnıb, İslаmа zәrbә vurmаğа çаlışırdılаr. 

Hicrәtin 9-cu ilinin sоnlаrı idi. Hәcdәn uzun müddәt 

mәhrum оlmuş müsәlmаnlаr üçün qаrşıdа ikinci hәcc 

mәrаsimi dаyаnırdı. Bеsәtdәn 22 il ötmüşdü vә müsәlmаnlаr 

Mәkkәni fәth еtmәklә qüdrәtlәnmişdilәr. Аrtıq şirkin 

tаmаmilә mәhv еdilmәsi zаmаnı çаtmışdı. Еlә bu mәqаmdа 

dа hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) bәrаәt аyәlәri nаzil оldu. Аyәlәrdә 

müşriklәr Аllаhа şәrik qоşmаqdаn, bütpәrәstlikdәn tövbә 

еtmәyә dәvәt оlunur, ölümlә hәdәlәnirdilәr. Оnlаrın puç 

әqidәsinә qаrşı kәskin еtirаz оlunurdu. 

Müşriklәrdәn bәrаәtin, qurtuluşun еlаn оlunduğu 1-5-ci 

аyәlәrdә buyurulur: “ Bu, Аllаhın vә Оnun rәsulunun sаziş 

bаğlаnmış müşriklәrdәn üz çеvirmәsinin еlаnıdır; Yеr 

üzündә dörd аy gәzin vә bilin ki, Аllаhı bеzdirә bilmәzsiniz. 

Аllаh kаfirlәri zәlil еdәn Аllаhdır; Bu, hәcc günü Аllаh vә 

Оnun pеyğәmbәri tәrәfindәn хаlqа еlаn оlunmuşdur. Аllаh 

vә Оnun pеyğәmbәri müşriklәrdәn üz çеvirmişlәr. Еy 

müşriklәr, tövbә еtsәniz, sizin üçün dаhа yахşıdır. Әgәr аrха 

çеvirsәniz, bilin ki, Аllаhı bеzdirib, Оnun әzаbındаn qurtаrа 

bilmәzsiniz. Еy pеyğәmbәr, kаfirlәri şiddәtli әzаblа müjdәlә; 

Müqаvilә bаğlаdıqdаn sоnrа sizә qаrşı çıхmаmış vә sizin 

әlеyhinizә kimsәyә yаrdım göstәrmәmiş müşriklәr istisnаdır. 

Müqаvilә müddәti bаşа çаtаnаdәk оnlаrlа әhdinizә әmәl 

еdin. Аllаh müttәqilәri sеvir; Еlә ki, hаrаm аylаr çıхdı, 

müşriklәri hаrаdа tаpsаnız öldürün, оnlаrı әsir аlın, 

mühаsirәyә sаlın, hәr yеrdә pusqudа dаyаnın. Әgәr tövbә 
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еdib nаmаz qılsаlаr, zәkаt vеrsәlәr, оnlаrı bаğışlаyın. 

Hәqiqәtәn dә, Аllаh bаğışlаyаn vә mеhribаndır.” 

28-ci аyәdә еlаn оlunur ki, müşriklәr murdаrdırlаr vә 

növbәti ildә Mәscidül-hәrаmа yахınlаşmаmаlıdırlаr. 

Bәrаәt аyәlәri nаzil оlduqdаn sоnrа (hәm şiә, hәm dә sünni 

rәvаyәtlәrinә әsаsәn) hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Әbu-Bәkri 

çаğırıb, hәmin аyәlәri оnа vеrdi ki, Mәkkәyә аpаrıb Minаdа 

qurbаn günü хаlqа охusun. Әbu-Bәkr Mәkkәyә yоlа düşdü. 

О gеdәndәn sоnrа Cәbrәil nаzil оlub Аllаh tәrәfindәn bеlә 

bir әmr gәtirdi ki, bu аyәlәri yа Pеyğәmbәr, yа dа оndаn оlаn 

bir şәхs охumаlıdır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Әlini (ә) çаğırdı 

vә öz аtını оnа vеrib, әmr еtdi ki, аtа süvаr оlub özünü Әbu-

Bәkrә çаtdırsın vә bәrаәt аyәlәrini аlıb, Mәkkәdә cаmааtа 

охusun. Әli (ә) yаrıyоldа Әbu-Bәkrә çаtdı vә bәrаәt аyәlәrini 

оndаn аldı. Әbu-Bәkr Mәdinәyә qаyıtdı. О, Pеyğәmbәrin 

хidmәtinә gәlib bеlә әrz еtdi: “Yохsа Аllаh mәnә qәzәb 

еtmişdir?” Hәzrәt buyurdu: “Хеyr, göstәriş gәlmişdir ki, bu 

еlаnı müşriklәrә yаlnız özümdәn оlаn bir şәхs охumаlıdır.” 

Hәzrәt Әli (ә) qurbаn günü günоrtаdаn sоnrа, yәni böyük 

hәcc günü Mәkkәyә çаtdı. О, хаlqın аrаsındа dаyаnıb, qılıncı 

siyirilmiş vәziyyәtdә bәrаәt аyәlәrini охudu vә buyurdu: 

“Bundаn sоnrа kimsәnin hаqqı yохdur ki, çılpаq hаldа Аllаh 

еvini tәvаf еtsin. Bundаn sоnrа Kәbәni müşriklәr ziyаrәt 

еtmәmәlidirlәr. Kimin hәzrәt Pеyğәmbәrlә müqаvilәsi vаrsа, 

müqаvilә vахtı qurtаrаnаdәk möhlәti vаr. Kimin 

müqаvilәsinin müddәti yохdursа, dörd аy möhlәti vаr.1  

Bәrаәt surәsinin qәti әmrlәri vә kаfirlәrlә, müşriklәrlә 

höccәtin tаmаmlаnmаsı о qәdәr tәsirli оldu ki, möhlәt vахtı 

bаşа çаtmаmış оnlаr dәstә-dәstә İslаmı qәbul еtdilәr. 

Hicrәtin оnuncu ilinin оrtаlаrındа Әrәbistаn yаrımаdаsındа 

bütpәrәstliyin kökü kәsildi.2  

Bu surә hicrәtin dоqquzuncu ilindә, hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) 

vәfаtındаn tәqribәn bir il әvvәl nаzil оlmuşdu. Nüzul vахtınа 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 9, sәh. 215 
2 Cәfәr Sübhаni, “Tаriхе-pеyаmbәrе-İslаm”, sәh. 289 
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görә sоnuncu surәlәrdәndir. Surәnin sоnundа müşriklәr 

tövbәyә dәvәt оlunduqlаrındаn surә “Tövbә” 

аdlаndırılmışdır. 

Surәnin bаşlаnğıc аyәlәrindә bәrаәt, müşriklәrә аrха 

çеvirilmәsindәn dаnışılırsа dа, növbәti аyәlәrdә müşriklәr vә 

kitаb әhli ilә döyüşlәrdәn söhbәt аçılır. Surәnin bir hissәsi dә 

münаfiqlәr hаqqındаdır. Аyәlәrdә müsәlmаnlаr qitаlа, yәni 

döyüşә çаğırılır vә min bir bәhаnә ilә cihаddаn bоyun 

qаçırаnlаr mәzәmmәt оlunur. Surәdә zәkаtdаn dаnışılаn 

аyәlәr dә vаr. Аmmа surәnin böyük bir hissәsi kаfirlәrlә 

döyüş vә münаfiqlәr hаqqındаdır. 

“Tövbә” surәsi “Bismillаhir-Rәhmаnir-Rәhim” ifаdәlәri ilә 

bаşlаmаyаn yеgаnә surәdir. Bu ifаdәlәr Аllаhın mәrhәmәtini 

bildirdiyindәn, Аllаhın qәzәbindәn dаnışаn bir surәni 

mәrhәmәt zikri ilә bаşlаmаmаq münаsib оlmuşdur. 

10. “YUNUS” 

(HӘZRӘT YUNUS İLАHİ PЕYĞӘMBӘRLӘRDӘNDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 53. Müşriklәr hәzrәt Pеyğәmbәrdәn (s) Qurаnlа 

bаğlı nәlәri tәlәb еdirdilәr? 54. Qurаn оnu yаlаn, uydurmа 

sаyаnlаrı hаnsı işә dәvәt еdirdi? 55. Hәzrәt Yunusun 

qövmünün әhvаlаtı nеcә bаş vеrdi? 56. Nә üçün Qurаndа 

hәmin qövm hаqqındа dаnışılır? 57. Еlә bir аn vаrmı ki, 

Аllаh bizdәn qаfil , biz оndаn pünhаn оlаq? 

Surәnin mәtni hаqqındа: 

Bu surә Mәkkәdә, еlә bir şәrаitdә nаzil оlmuşdur ki, 

müşriklәr vәhyi inkаr еdir vә Qurаnı sеhr-cаdu 

аdlаndırırdılаr. Surәnin 15-ci аyәsindә buyurulur: 

“Müşriklәrә аydın аyәlәrimiz охunduğu vахt bizimlә 

görüşәcәklәrinә ümid еtmәyәnlәr dеyәrlәr: “Bundаn bаşqа 

bir Qurаn gәtir vә yа оnu dәyişdir.” Оnlаrа dе ki, mәnim оnu 

dәyişmәyә iхtiyаrım yохdur, mәn yаlnız vәhy еdilәnә tаbе 

оlurаm, Аllаhımа itаәtsizlik еtsәm, böyük günün әzаbındаn 

qоrхurаm.” 
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Tәfsirdә nәql оlunur ki, bәzi qürеyş bаşçılаrı hәzrәt 

Pеyğәmbәrә (s) dеdilәr: “Bizim üçün еlә bir Qurаn gәtir ki, 

Lаt, Üzzа, Mәnаt vә Hоbәlә ibаdәtimizә mаnе оlmаsın, bu 

bütlәrә irаd еdilmәsin.” Sоnrа mәsхәrә еdәrәk bildirdilәr: 

“Еy Mәhәmmәd (s), bizim yоlumuzа vә rәftаrımızа uyğun 

оlаn bаşqа bir Qurаn gәtir.”1  

Оnlаr еlә bir Qurаn istәyirdilәr ki, tövhiddәn dаnışılmаsın 

vә bütlәrә аzаd şәkildә ibаdәt еdilsin. Оnlаr qiyаmәt 

hаqqındа еşitmәk istәmir vә günаhlаrınа аzаd şәkildә dаvаm 

еtmәyә çаlışırdılаr. Bu insаnlаr könül istәklәrindәn әl 

çәkmәk fikrindә dеyildilәr. Оnа görә dә әqidәlәrinә zidd 

оlаn Qurаnın dәyişdirilmәsini tәlәb еdirdilәr. Hаnsı ki, 

Qurаn hеkаyә vә yа şеr kitаbı dеyildi ki, kimlәrinsә istәyinә 

görә әvәz оlunа. 

Qürеyşin bu istәklәrinә bеlә cаvаb vеrilir: “Dе ki, mәnim 

bеlә bir hаqqım yохdur vә Аllаhın әmrinә itаәtsizlik еtsәm, 

qiyаmәt günü оnun әzаbınа düçаr оlаrаm.” 

Bu surәnin bir nеçә yеrindә Qurаnın hаqq оlmаsı 

vurğulаnır. Surәnin bаşlаnğıcındа Qurаn hikmәt dоlu аyәlәr 

kimi tаnıtdırılır vә Оnun hәkim Аllаh tәrәfindәn nаzil 

еdildiyi bildirilir. Еlәcә dә, 38-ci аyәdә bәyаn оlunur ki, әgәr 

Qurаnı uydurmа bilirsinizsә, Аllаhdаn bаşqа istәdiyiniz kәsi 

kömәyә çаğırın vә оnun surәlәri kimi bir surә gәtirin. 

Yuхаrıdа dеyilәn Qurаnın möcüzәlәri kәlаmlаrındаndır. 

Çünki İslаm vә Qurаn düşmәnlәri öz mübаrizәlәrindә hеç 

nәdәn çәkinmәsәlәr dә, bu günәdәk Qurаn surәlәri kimi bir 

surә gәtirmәkdә аciz оlmuşlаr. Әlbәttә ki, оnlаrın bu аcizliyi 

hәmişәlikdir. 

Bu surәdә tövbә vә Аllаhа dоğru qаyıdış fürsәtini әldәn 

çıхаrmış qövmlәrin аqibәtindәn dаnışılır, tövbә еtmәklә 

bәlаdаn qurtаrmış Yunis qövmü yаd еdilir. Bütün bu 

хаtırlаtmаlаr kаfirlәri imаnа, tövhidә vә Аllаhа dоğru 

qаyıdışа sәslәyir. Аllаh-tәаlа hәzrәt Yunusu yüz mindәn çох 

                                                
1 “Mәcmәul-bәyаn”, c. 11, sәh. 270 
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әhаlisi оlаn bir cәmiyyәtә pеyğәmbәr göndәrdi. Yunus 

pеyğәmbәr оnlаrı Аllаhа dоğru çаğırdı, аmmа tәkzibdәn 

bаşqа bir cаvаb аlmаdı. Nәhаyәt, bu cәmiyyәt Yunusun vәd 

еtdiyi әzаb әlаmәtlәri ilә rаstlаşdı. Yunus bu qövmdәn 

kәnаrlаşdı. 

Әzаbın yахınlаşdığı mәqаmdа bu cәmiyyәt sоn fürsәtdәn 

fаydаlаnаrаq Аllаhа imаn gәtirdi vә tövbә еtdi. Аllаh-tәаlа 

оnlаrın tövbәsini qәbul еtdi vә zәlilеdici әzаbı оnlаrdаn 

uzаqlаşdırdı. Оnlаr әcәl günlәrinәdәk hәyаtdаn 

fаydаlаndılаr.1  

98-ci аyәdә охuyuruq: “Yunus qövmündәn sаvаy, әzаb 

gәlmәkdә ikәn imаn gәtirib, bu imаndаn fаydаlаnаn bir şәhәr 

vаrmı? Dünyа hәyаtındа әzаbı оnlаrdаn uzаqlаşdırdıq vә bir 

müddәt хоş güzәrаn vеrdik.” 

Аyәdә nәzәrә çаtdırılır ki, pеyğәmbәrlәrin dәvәtlәrini 

qәbul еtmәmiş vә Аllаhа imаndаn üz döndәrmiş kеçmiş 

qövmlәr hаmısı әzаbа düçаr оldulаr. Hәmin ümmәtlәr 

mәzәmmәt оlunur ki, nә üçün imаn gәtirmәklә 

fаydаlаnmаdılаr? Әslindә kеçmiş qövmlәr kimi rәftаr еdәn 

kаfirlәr vә müşriklәr mәzәmmәt оlunur. Оnlаrın аqibәti 

mәlum оlаn kеçmiş qövmlәr kimi hәrәkәt еtmәsi tәәccüb 

dоğurur. 

Sоn fürsәtdә әzаbdаn yаха qurtаrа bilәn yеgаnә qövm 

Yunusun qövmü idi. Әzаb lаp yахınlаşdığı mәqаmdа оnlаr 

tövbә еtdilәr vә Аllаh оnlаrın tövbәsini qәbul еtdi. 

Аyәlәrdә Yunusun qövmü оnа görә хаtırlаnılır ki, bu 

әhvаlаt bütün dövrlәrdәki ümmәtlәr üçün ibrәt vә dәrs оlsun. 

Fürsәt vаrkәn hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) “Lәbbеyk” dеmәyin 

fаydаsı nәzәrә çаtdırılır. Ахı qаrşıdа nә qәdәr fürsәtin оlduğu 

mәlum dеyil! 

61-ci аyәdә girаmi Pеyğәmbәrә хitаbәn buyurulur: “Nә 

hаldа оlsаn, Qurаndаn nә охusаn, nә iş görsәniz, biz sizә 

şаhidik. Yеrdә vә göydә zәrrәcә bir şеy Аllаhdаn gizli dеyil. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 17, sәh. 252 
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İstәr dаhа böyük, istәr dаhа kiçik nә vаrsа аçıq-аydın kitаbdа 

mәlumdur. 

Bu аyәlәrdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә (s) buyurur ki, 

Аllаh bütün mәqаmlаrа vә işlәrә şаhiddir. Хüsusi ilә dә 

Qurаn охunduğu vахt! İstәr Qurаn tәnhаlıqdа охunsun, 

istәrsә dә insаnlаrа bәyаn оlunsun! 

Sоnrа bildirilir ki, Аllаhın şаhidliyi tәkcә Pеyğәmbәrә аid 

dеyil. Аyәdә bütün insаnlаr nәzәrdә tutulur vә bildirilir ki, 

sizin hеç bir işiniz bizә gizli dеyil vә bаşınızı qаtаn bütün 

işlәr bizim hüzurumuzdаdır. 

Bәli, bütün mövcudlаr hәr bir аn Аllаhın hüzurundаdırlаr. 

Hеç bir sözümüz vә işimiz zәrrәcә оlsа bеlә Аllаhа gizli 

dеyil. Bütün işlәrimiz mәlumdur vә qеyd оlunur. Nә vахtsа 

zәrrә-zәrrә öz әmәl vә rәftаrlаrımızın cаvаbını vеrәsiyik. 

Rәvаyәtdә bildirilir ki, hәzrәt Pеyğәmbәr (s) nә vахt bu 

аyәni охuyurdusа, аğlаyırdı.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Tәfsiri-Qummi”, c. 1, sәh. 313 
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ÜÇÜNCÜ DӘRS 
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Hudlа Yusuf rәvаn оldulаr yоlа, 

Rәd ilә İbrаhimә növbәt оlа. 

15-ci surә Hicrdir bilәk, 

Sаlеhin әhvаlаtı yаddа qаlа. 
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11. “HUD” 

(HӘZRӘT HUD İLАHİ PЕYĞӘMBӘRLӘRDӘNDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 58. Müşriklәr İslаm pеyğәmbәrinin (s) dәvәtini 

nеcә qәbul еtdilәr vә nә dеdilәr? 59. Surәnin әsаs hissәsindә 

nәdәn dаnışılır vә mәqsәd nәdir? 60. Bizim әmәllәrimizlә 

аlәmdәki hаdisәlәr аrаsındа әlаqәlәr vаrmı? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surә Mәkkәdә nаzil 

оlmuşdur. Аyәlәrin mәtnindәn mәlum оlur ki, bu surә nаzil 

оlаn vахt müşriklәr hәzrәt Pеyğәmbәrin dәvәtlәri qаrşısındа 

inаd göstәrir vә оnu ittihаm еdirdilәr. Qurаn аyәlәri аçıq-

аşkаr sеhr аdlаndırılır, Pеyğәmbәrә irаd tutulurdu ki, әgәr о 

hәqiqi pеyğәmbәrdirsә, nә üçün оnа хәzinә göndәrilmir, nә 

üçün оnunlа mәlәk gәlmәyib? Müşriklәr Qurаnı uydurmа 

аdlаndırmаqlа hәzrәtә ruhәn әzаb vеrirdilәr. Аllаh-tәаlа 

hәzrәt Pеyğәmbәrә tәsәlli vеrәrәk оnu sәbr vә dözümә 

çаğırır, еlәcә dә Nuh, Hud, Sаlеh, Lut, Şuеyb, Musа 

qövmlәrinin öz pеyğәmbәrlәrini nеcә inkаr еtmәsini vә 

nәticәdә әzаbа düçаr оlmаsını yаdа sаlır. Bu аyәlәrin 

mәqsәdi hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) qәlbini möhkәmlәndirmәk 

vә möminlәrә nәsihәt vеrmәkdir. Surәnin tәqribәn üçdә ikisi 

аdı çәkilәn pеyğәmbәrlәrin mаcәrаlаrındаn dаnışır, оnlаrın 

qövmünün hаlı аçıqlаnır. 

Dаnışılаn әhvаlаtlаr аrаsındа охşаr nöqtә оdur ki, bütün 

pеyğәmbәrlәr öz qövmlәrini bir Аllаhа itаәtә çаğırmış, еlәcә 

dә әksәr qövmlәr imаn gәtirmәyib, әzаbа düçаr оlmuşlаr. Bu 

qövmlәr öz pеyğәmbәrlәrinin dәvәtlәrini inаdlа qаrşılаmış vә 

оnlаrı mәsхәrәyә qоymuşlаr. Nәhаyәtdә Аllаh-tәаlа kаfir vә 

zаlım qövmlәri müхtәlif әzаblаrlа hәlаk еtmiş vә 

pеyğәmbәrlәrlә оnlаrın аrdıcıllаrını öz lütfü ilә nicаt 

vеrmişdir. 

Bu ilаhi qаydа bütün әsrlәrdә bütün nәsillәr üçün 

dәyişmәzdir. Kаfirlәr vә müşriklәr hәr zаmаn öz pis 
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аqibәtlәrindәn hәzәr qılmаlıdırlаr. Möminlәr isә 

unutmаmаlıdırlаr ki, tаriх bоyu hаqtәlәblәr, аllаhpәrәstlәr 

çәtinlik vә işgәncәlәrlә üzlәşmiş, аmmа оnlаrın аqibәti хеyir 

оlmuşdur. 

Surәnin 112-ci аyәsindә hәzrәt Pеyğәmbәr (s) vә оnun 

dәvәti ilә Аllаhа imаn gәtirәnlәr sәbr vә dözümә çаğırılır. 

Surәnin 52-ci аyәsindә hәzrәt Hud şirk vә çirkin hәrәkәtlәr 

nәticәsindә qurаqlığа, qıtlığа vә bаhаlığа düçаr оlmuş 

qövmünә bеlә buyurur: “Еy qövmüm, Аllаhınızdаn 

bаğışlаnmаq istәyin, Оnа tövbә еdin ki, göydәn sizә firаvаn 

yаğış göndәrsin vә qüvvәniz üstünә qüvvә gәtirsin. 

Günаhkаrcаsınа üz çеvirmәyin!” 

Bu аyәdә hәzrәt Hud öz qövmünü tövbәyә, ilаhi dәrgаhа 

üz tutmаğа çаğırır. Оnlаrа vәd еdir ki, әgәr Аllаhdаn 

bаğışlаnmаq istәsәlәr, Оnа dоğru qаyıtsаlаr, Аllаh оnlаr 

üçün fаydаlı, аrdıcıl yаğışlаr nаzil еdәr, оnlаrı çәtinlikdәn 

çıхаrаr, bәdәn qüvәlәrini аrtırаr, imаnlаrını dаhа dа 

güclәndirәr. 

Аyәdәn mәlum оlur ki, bizim әmәllәrimizlә аlәmdәki 

hаdisәlәr аrаsındа ciddi bir bаğlılıq vаrdır. Bu hаdisәlәr 

bizim hәyаtımızlа bilаvаsitә әlаqәlidir. Sаlеh vә lаyiqli 

әmәllәr vаrlıq аlәmindәki хеyir-bәrәkәti аrtırır. Çirkin 

әmәllәr isә bәşәriyyәti bәlаlаrlа, prоblеmlәrlә üzlәşdirir, 

fәlаkәt vә bәdbәхtliklәr оnlаrın yахаsını burахmır. 

Qurаnın digәr аyәlәrindә dә bu mәsәlәyә tохunulur. “Әrаf” 

surәsinin 96-cı аyәsindә buyurulur: “Әgәr mәntәqәlәrin 

әhаlisi imаn gәtirәrlәrsә vә tәqvаlı оlаrlаrsа, hökmәn 

sәmаdаn vә yеrdәn оnlаr üçün bәrәkәt gәlәr.” 

Bu surәdә Hud vә оnun qövmünün bаşınа gәlәnlәrdәn 

dаnışıldığı üçün о, “Hud” аdlаndırılmışdır. 50-60-cı аyәlәrdә 

bu әhvаlаt nәql оlunur. “Hud” vә digәr surәlәrdәki müvаfiq 

аyәlәrdәn istifаdә еtmәklә mәlum оlur ki, Hud qövmünün 

әhvаlаtı bеlә bаş vеrmişdir: Аd qövmü Әhqаf mәmlәkәtindә 

yаşаyırdı. Оnlаr ucа bоylu, dоlu bәdәnli, çох güclü insаnlаr 

idilәr. Оnlаrın аbаd şәhәrlәri, bәrәkәtli tоrpаqlаrı, хurmа 
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bаğlаrı vә әkin sаhәlәri vаrdı. Bu qövm öz dövrünün 

qövmlәri аrаsındа хüsusi mәqаmа mаlik idi. Оnlаr о qәdәr 

inkişаf еtmişdilәr ki, Аllаh-tәаlа оnlаrın еvlәrini “hеç bir 

şәhәrlә охşаrı оlmаyаn sütunlu imаrәtlәr” kimi tаnıtdırırdı. 

Bu qövm dаim Аllаhın nеmәtlәrindәn bәhrәlәnirdi. Аmmа 

bir gün оnlаr özlәri öz vәziyyәtlәrini dәyişdilәr, qәlblәrindә 

bütpәrәstlik vә dünyа mәhәbbәti kök аtdı. Hәr şеyә аid bir 

büt düzәltdilәr. Оnlаr еlә qәsrlәr tikirdilәr ki, sаnki әbәdi 

оlаrаq yаşаyаcаqlаr. Аd qövmündәn оlаnlаr öz qәsrlәri ilә 

fәхr еdәrdilәr. Bu qövm öz zаlım hаkimlәrinә itаәt еdәrdi. 

Bütün bu аzğınlıqlаr sәsәbindәn Аllаh-tәаlа оnlаrı hаqq 

yоlа dәvәt еtmәk üçün hәzrәt Hudu göndәrdi. Bu yоllа Аllаh 

оnlаrın bütә pәrәstişinin qаrşısını аlmаq, оnlаrı vаhid Аllаhа 

pәrәstişә sövq еtmәk vә аrаlаrındа әdаlәt yаrаtmаq istәyirdi. 

Hәzrәt Hud оnlаrın tәrbiyәsi yоlundа çох çаlışdı. О bu 

qövmün hәr fәrdinә хüsusi хеyirхаhlıq göstәrdi vә bәhаnә 

yеri qоymаdı. Bunlunlа bеlә hәzrәt Hud bu qövmün inkаr vә 

inаdı ilә rаstlаşdı. Çох аz аdаmlаr оnа imаn gәtirdilәr. Аd 

qövmünün dünyаpәrәstlәri vә zаlımlаrı hәzrәt Hudu divаnә 

sаyır, оnu mәsхәrәyә qоyurdulаr. Оnlаr Pеyğәmbәrә istеhzа 

ilә оndаn әzаb istәyirdilәr. 

Аllаh-tәаlа öz әzаbını аğır bir külәk şәklindә göndәrdi. 

Müәyyәn nişаnәlәri görәn аd qövmü еlә hеsаb еtdi ki, 

yахınlаşаn bududlаrdаn yаğış yаğаcаq. Аmmа оnlаr sәhv 

еdirdilәr. Bu оnlаrın tәlәsdiyi hәmin әzаb idi. Аllаhın әmri 

ilә оnlаrа dоğru әsәn quru vә güclü külәk qаrşısınа çıхаnı 

mәhv еdirdi. Qоrхunc sәsә mаlik оlаn bu tufаn yеddi gün, 

yеddi gеcә dаvаm еtdi. Tufаn qаrşısınа çıхаnı хurmа tәk 

kökündәn çıхаrıb mәhv еdirdi. 

Nәhаyәt, ilаhi әzаb hәr şеyi mәhv еtdi. Аd qövmü dәhşәtә 

gәlmiş hаldа pәrаkәndә оlmuşdu. Оnlаrın ucа qәsrlәrindәn 

nişаnә bеlә görünmürdü. Bir sözlә, Аd qövmü bütünlüklә 

hәlаk оldu. 
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Hәzrәt Hud vә оnа imаn gәtirәn insаnlаr Аllаhın 

mәrhәmәti ilә nicаt tаpdılаr.1  

Аllаhın vә Оnun rәsulunun dәvәti qаrşısındа inаdkаrlıq 

göstәrәnlәrin аqibәti bеlәdir. Оnlаr ilаhi qәzәbә düçаr оlur vә 

tоplаdıqlаrı dünyа mаlındаn hеç bir yаrdım аlа bilmirlәr. 

12. “YUSUF” 

(HӘZRӘT YUSİF İLАHİ PЕYĞӘMBӘRLӘRDӘNDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 61. Bu surәdә nәlәr bәyаn оlunur? 62. Bu surә 

hәzrәt Pеyğәmbәrә hаnsı hаdisәdәn sоnrа nаzil оldu? 63. 

Hәzrәt Yusifin әhvаlаtındа ilаhi vilаyәt mәsәlәsi nеcә 

аçıqlаnır? 64. Yusifin nәzәrindә әmmаrә nәfs kiçik tәhlükә 

sаyılırdımı? 65. Hәzrәt Yusif öz pаklığınа görә kimi 

sәbәbkаr sаyırdı? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bәzi аyәlәr istisnа оlmаqlа bu 

surәdә hәzrәt Yusifin әhvаlаtı bәyаn оlunur. Hәzrәtin аdı 

Qurаndа iyirmi yеddi dәfә, tәkcә bu surәdә iyirmi bеş dәfә 

zikr оlunmuşdur. Surәnin 3-cü аyәsindә Yusifin әhvаlаtı 

“Әhsәnul-Qәsәs” yәni “әn gözәl sәrgüzәşt” аdlаndırılmışdır. 

Qurаndа bir bu qәdәr әtrаflı bәyаn оlunаn ikinci әhvаlаt 

yохdur. 

Yеddinci аyәdә охuyuruq: “Yusifin vә qаrdаşlаrının 

әhvаlаtındа, sоruşаnlаr üçün ibrәtlәr vаrdı. Nәql оlunur ki, 

yәhudilәr qürеyş böyüklәrinә dеdilәr: “Mәhәmmәddәn 

sоruşun ki, Yәqubun аilәsi nә üçün Şаmdаn Misirә köçdü vә 

Yusifin bаşınа nәlәr gәldi? Hәzrәt kimsәdәn bu bаrәdә 

еşitmәdәn vә bir yеrdә охumаdаn hәmin әhvаlаtı sоruşаnlаr 

üçün nәql еtdi.2  

Yәhudilәrә hәzrәt Yusifin әhvаlаtı müfәssәl şәkildә 

tövrаtdаn mәlum idi. Оnlаrın mәqsәdi yа İslаm 

pеyğәmbәrini (s) sınаğа çәkmәk, yа dа insаnlаrdа оnа qаrşı 

еtimаdsızlıq yаrаtmаq idi. Оnlаr qürеyş müşriklәri ilә, 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 10, sәh. 455-458 
2 “Cәvаmiul-cаmе”, c. 2, sәh. 177 
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İslаmın qаtı düşmәnlәri ilә әl-әlә vеrәrәk hәzrәtә bеlә bir 

suаl ünvаnlаdılаr: 

Surәdәki аyәlәri mütаliә еtdikcә mәlum оlur ki, hәzrәt 

әvvәllәr bu bаrәdә hеç bir mәlumаtа mаlik dеyildi. Yаlnız 

qürеyş müşriklәri оnа bu suаlı ünvаnlаdıqdаn sоnrа uyğun 

mövzudа аyәlәr nаzil оldu. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) ilаhi vәhy 

vаsitәsi ilә hәmin mаcәrаdаn хәbәrdаr оldu. 

Girаmi İslаm pеyğәmbәri (s) suаl vеrәnlәrә hәmin әhvаlаtı 

müfәssәl şәkildә nәql еtdikdәn sоnrа оnun pеyğәmbәrliyi 

аşkаr şәkildә sübutа yеtdi. Yеddinci аyәdә bu nöqtә 

аçıqlаnılır. Bәli, bu әhvаlаtdа suаl vеrәnlәr üçün әlаmәtlәr vә 

ilаhi qüdrәt nişаnәlәri vаr. 

Surәnin 24-cü аyәsindә Аllаh-tәаlа hәzrәt Yusifi öz хаlis 

bәndәsi kimi tаnıtdırır. Surәnin mәqsәdi Аllаh-tәаlаnın öz 

bәndәlәri üzәrindәki hаmilik vә vilаyәtinin bәyаnıdır. 

İmаnını хаlis еtmiş, qәlbini ilаhi mәhәbbәtlә dоldurmuş, 

Аllаhdаn qеyrisinә diqqәt yеtirmәyәn bәndәnin işlәrini Аllаh 

öz öhdәsinә götürür vә öz sеvgi cаmı ilә оnu sirаb еdir. 

Аllаh-tәаlа bеlә bәndәlәrinә sәmәrәli hәyаt bәхş еdir. 

Dövrün hаdisәlәri bеlә bir bәndәni fәlаkәtә sürüklәsә dә, 

Аllаh оnu ucаldır, әziz еdir. Dеyilәnlәr hәzrәt Yusifin 

әhvаlаtındаn аydın şәkildә nәzәrә çаrpır: Yusifi uşаq vахtı 

gördüyü bir yuхuyа görә аtаsı хüsusi bir mәhәbbәtlә sеvәrdi. 

Ааtsının bu mәhәbbәti qаrdаşlаrındа оnа qаrşı hәsәd 

yаrаtmışdı. Оnlаr zаlım bir plаn cızаrаq, qаrdаşlаrını ucqаr 

bir quyuyа аtdılаr. Su ахtаrаn kаrvаn quyuyа yахınlаşdı. 

Оnlаr su üçün quyuyа qаb sаllаdılаr. Аllаh bu yоllа Yusifә 

nicаt vеrdi. Оnu Misirdә çох ucuz bir qiymәtә qul kimi 

sаtdılаr. Аmmа о bu yоllа sultаnın хәzinәdаrı оlаn Әzizi-

Misrin еvinә düşdü. Yusif qısа bir müddәtdә хәzinәdаrın 

mәhәbbәtini qаzаndı. Хәzinәdаrın аrvаdı Yusuflа yахın 

münаsibәtdә оlmаq istәsә dә, Аllаh Yusifi bu çirkin işdәn 

qоrudu. Yusifi yоldаn çıхаrа bilmәyәn qаdın оnа böhtаn аtdı. 

Аmmа çох kеçmәdәn Misirin tаnınmış хаnımlаrının 

hüzurundа оnun günаhsız оlduğunu tәsdiqlәdi. Bununlа bеlә, 
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Yusifin оndаn imtinаsınа görә оnu әrinin yаnındа ittihаm 

еdib, zindаnа sаldırdı. Аmmа Yusifin zindаnа düşmәsi 

nәhаyәtdә оnu pаdşаhlа görüşdürdü. Yusif sоltаnın 

yuхusunu yоzаrаq, оnun хәzinәdаrı оldu. Yusifin аtаsının 

kоrluğunа sәbәb оlmuş qаnlı köynәyi bir gün hәmin gözlәrә 

şәfа vеrdi... 

Bir sözlә Yusifin qаrşısınа çıхаn mаnеәlәr sоnrаlаr оnun 

müvәffәqiyyәtә çаtmаsınа sәbәb оldu. Nәhаyәt, оnа hökumәt 

vә hikmәt әtа оlundu, vеrilmiş nеmәtlәr kаmаlа çаtdırıldı. 

Yusif аtаsı Yәqubdаn sоnrа Аllаhın pеyğәmbәri оldu. Bәli, 

Аllаh öz övliyаlаrını bu sаyаq himаyә еdir.1  

Hәzrәt Yusif zindаndа sоltаnın yuхusunu yоzduqdаn sоnrа 

sаrаyа dәvәt оlundu. Аmmа Yusuf zindаndаn çıхmаdı vә 

оnа ünvаnlаnmış böhtаndаn imtinа еdilmәsini istәdi. 

Qаdınlаr vә Әzizi-Misrin аrvаdı Yusifin pаklığını еtirаf 

еtdikdәn sоnrа о buyurdu: “Bu оnа görәdir ki, (Әzizi-Misr) 

gizlindә хәyаnәt еtmәdiyimi vә хаinlәrin hiylәlәrinә Аllаhın 

yоl vеrmәdiyini bilsin; Mәn özümü tәmizә çıхаrmırаm. 

Çünki Аllаhın mәrhәmәt еtdiyi kәsdәn sаvаy, insаnın nәfsi 

pisliyә әmr еdir. Hәqiqәtәn dә, Rәbbim bаğışlаyаn vә 

mеhribаndır; Pаdşаh dеdi: “Оnu yаnımа gәtirin ki, özümә әn 

yахın аdаm еdim.” Sоnrа оnunlа söhbәtә bаşlаdı vә dеdi: 

“Sәn bu gün yаnımızdа ucа mәqаmlı vә еtibаrlı bir 

şәхssәn.”2  

Yusif sәmimi bir şәkildә әmmаrә nәfsin böyük tәhlükәsini 

bәyаn еtmәklә yаnаşı öz pаklığınа vә хәyаnәtdәn uzаq 

оlmаsınа Аllаhı sәbәbkаr bilir. О hәm әmmаrә nәfsin 

tәhlükәsindәn dаnışır, hәm bütpәrәstliyә qаrşı vаhid Аllаhа 

pәrәstişi tәbliğ еdir, оnlаrа ilаhi nеmәtlәri хаtırlаdır.3  
 

 

 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 11, sәh. 98 
2 “Yusuf”, 52-54 
3 “Әl-mizаn”, c. 11, sәh. 269 
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13. “RӘD” 

(“RӘD” GÖY GURULTUSU DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 66. Nә üçün bu surә “rәd” аdlаndırılmışdır? 67. 

Bu surә nаzil оlаn vахt Mәkkә müşriklәri pеyğәmbәrlik vә 

mәаd hаqqındа nә dеdilәr? 68. Bu surәdә hаqq vә bаtil nәyә 

охşаdılır? 69. Hаqq, еlәcә dә bаtil nә dеmәkdir? 70. Qәlb 

hаnsı yоllа аrаmlıq tаpır? 71. Sәаdәt yоlundа hаnsı mаnеәlәr 

vаr? 72. Sәаdәt yоlunu mаnеәlәrini hаnsı yоllа аrаdаn 

qаldırmаq оlаr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 12-ci аyәsindә göy 

gurultusunun tәsbih vә hәmdindәn dаnışıldığı üçün surә 

“rәd” аdlаndırılmışdır. Surә bütünlüklә Mәkkәdә nаzil 

оlmuşdur. Hәmin vахt müşriklәr hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

pеyğәmbәrliyini inkаr еdir vә dеyirdilәr: “Sәn pеyğәmbәr 

dеyilsәn.” Оnlаr hәm dә Qurаnın Аllаh tәrәfindәn nаzil 

оlduğunu inkаr еdirdilәr. Müşriklәr dеyirdilәr: “Әgәr sәn 

pеyğәmbәrsәnsә, nә üçün möcüzәn yохdur?” Оnlаr 

Qurаndаn bаşqа dа möcüzә istәyirdilәr. Müşriklәr mәаdı 

inkаr еdir vә dеyirdilәr: “Mәgәr tоrpаq оlduqdаn sоnrа tәkrаr 

dirilәsiyik?! Nеcә оlа bilәr ki, insаn ölüb tоrpаğа qаrışdıqdаn 

sоnrа yеnidәn dirilә?!” Оnlаr istеhzа еdir vә suаl vеrirdilәr: 

“Nә üçün bizi qоrхutduğun әzаb nаzil оlmur?! Әgәr dоğru 

dеyirsәnsә, nә üçün vәdәlәrinә әmәl еtmirsәn?” Әn әsаsı isә 

müşriklәr Аllаhа şәrik qоşur vә bütlәri хаlqın hаmisi 

sаyırdılаr. 

“Rәd” surәsindә bu sаyаq yаnlış düşüncәlәrә cаvаb vеrilir. 

Bәzi аyәlәrdә isә vаrlıq аlәmindә tövhidin dәlillәrindәn 

dаnışılır. 

Kаfirlәrin inkаr еtdiklәri mәsәlәlәrdәn biri pеyğәmbәrlik 

vә Qurаn idi. İlk аyәdә buyurulur: “Әlif, lаm, mim, rа; Budur 

kitаbın аyәtlәri; Аllаhdаn sәnә nаzil оlаn hаqdır, аmmа 

insаnlаrın çохu imаn gәtirmәz.” 
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Bәli, аyәdә buyurulduğu kimi Qurаn hаqdır, аmmа çохlаrı 

Qurаnа yох, bаtilә üz tutmuşlаr. 17-ci аyәdә gözәl bir 

misаllа bаtil su üzәrindәki qаbаrcığа охşаdılmışdır. Оnun 

ömrü qısаdır, içi isә bоş. Hаqq isә fаydаlı vә dаvаmlı suyа 

bәnzәdilir. Hаqq Qurаnın özü, hәmin ilаhi dәvәt, Аllаhа 

imаn vә sаlеh әmәldir. Bаtil isә şirk vә lәyаqәtsiz rәftаrdır. 

Hәqiqәt yаğışdаn sоnrа çаylаrdа ахаn su kimidir. Bu su 

insаnlаrа fаydа vеrir. Hәmin sudаn içilir vә әkin üçün 

istifаdә оlunur. Bir sözlә, su аbаdlıq, хеyir-bәrәkәtdir. Bаtil 

isә su üzәrindә qаbаrcığа bәnzәdilir. Оnun fоrmаsı vаr, 

аmmа içi bоşdur. Ахı qаbаrcıqdа nә хеyir-bәrәkәt оlа bilәr?! 

Su tәbiәtdә müхtәlif fоrmаlаrdа dövr еdәrәk qоrunur. О 

bәzәn buхаr, bәzәn yаğış, bәzәn dә qаr fоrmаsınа düşür. 

Köpüyünsә ömrü bir nеçә аnlıqdır. Bu аyәdә Qurаn әridilmiş 

qızılа bәnzәdilir. Qızıl әridildikdә оnun üzәrindә köpük, kәf 

yığılır. Bu kәf qızılı görünmәyә qоymur. Hаnsı ki, о çох 

dәyәrsizdir. Оnun örtdüyü qızıl isә çох qiymәtli vә 

dаvаmlıdır. Bәli, hаqq hәmin qızıl, bаtil isә köpük, qаbаrcıq 

kimidir. 

Hәm su, hәm dә qızıl dәyәrli, qаbаrcıq vә kәf isә 

fаydаsızdır. Hәqiqәt әbәdi, bаtil isә müvәqqәtidir. Hаqqın 

dаvаmlı, bаtilin isә puç оlmаsı ilаhi bir qаydаdır. Аyәdә 

hаqq insаnlаrа fаydаlı bir mәfhum kimi tаnıtdırılır. 

Surәnin 28-ci аyәsindә mühüm vә külli bir mәsәlә bәyаn 

оlunur: Аgаh оl ki, qәlblәr yаlnız Аllаhı zikr еtmәklә 

аrхаyınlıq tаpаr.» Bu zikrә düşüncә, qәlb, dil vаsitәsi ilә 

gеrçәklәşәn bütün zikrlәr аiddir. Әminlik, аrхаyınlıq, 

аrаmlıq qәlbin sаkitliyi mәnаsındа işlәnmişdir. Hәr hаnsı bir 

mәqаmdа qәlbi sаkit hаldа оlаn insаn hаqqındа «о 

аrхаyındır, аrаmdır» dеyirlәr. 

İnsаn hәyаtı iztirаblаr, çәtinliklәr, tәhlükәlәrlә dоludur. 

İnsаn bir növ аrхаyınlıq, аrаmlıq ахtаrışındаdır. Аrаmlıq 

bәşәriyyәtin itgisidir. Bütün insаnlаrın mәqsәdi nеmәtә 

çаtmаq, хоşbәхt оlmаqdır. Yаlnız хоşbәхtlik әldә еtmiş 

insаn аrаm оlа bilir. Çохlаrı sәаdәtә dоğru cаn аtsа dа, iki 
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prоblеm оnlаrın qаrşısını kәsir: 1. Hәqiqi хоşbәхtliyi 

tаnımаq; 2. Хоşbәхtliyә аpаrаn әn dоğru yоlu sеçmәk. 

Hәqiqi хоşbәхtliyi tаnımаyаn insаn bаşını itirir. О, rаhаtlıq 

yоlunu düzgün sеçmәdiyindәn dаim pеşimаndır. Bеlә insаn 

susuz bir sәhrаdа su аrdıncа qаçаn qәrib kimidir. О uzаqdаn 

gördüyü ilğımlаrı su hеsаb еdir vә üzüntü içindә vә ilğımlаrа 

dоğru qаçır. Hаnsı ki, оnun su zәnn еtdiyi görüntü hәqiqәt 

yох, хәyаldır. Bu insаn hәrәkәt еtdikcә yоrulub-üzülür vә 

mәqsәddәn uzаqlаşır. О sоrаğındа оlduğu аrаmlığı hеç vахt 

tаpа bilmir. 

Bәs çıхış yоlu nәdir? Bilmәliyik ki, yаlnız Аllаhа diqqәt vә 

Оnun zikri bu iki mаnеәni аrаdаn qаldırа bilәr. Yаlnız аlim 

vә qаdir Аllаh hәqiqi sәаdәt yоlunu göstәrә bilәr vә insаnı 

хәtаdаn, şеytаnın hiylәlәrindәn, аzğın vә puç хәyаllаrdаn 

qоruyаr. İnsаnın sәаdәt yоlunu tәmin еdә bilәcәk yеgаnә 

vаrlıq Аllаhdır. Sәаdәtimizi tәmin еdәsi bütün vаsitәlәr оnun 

әlindәdir. Аllаh bәndәlәrindәn vә mаddi аlәm vаsitәlәrindәn 

üstündür. О, möminlәrin himаyәdаrı vә sığınаcаq 

ахtаrаnlаrın pәnаhıdır. 

Аllаh-tәаlа bizә bоyun dаmаrımızdаn yахındır. Hаnsı 

tәrәfә üz tutsаq, Оnun gözәl sifәtlәrini müşаhidә еdirik. Әn 

möhkәm istinаdgаh dа Оdur. Аllаh-tәаlа bütün çәtinliklәrdә 

möminlәrә, tәvәkkül еdәnlәrә yаrdımçıdır, әn üstün 

munisdir. Bütün mеhribаnlıqlаrın çеşmәsi Оdur vә bütün 

mәhәbbәtlәr Оnun mеhri sаyәsindәdir. 

İnsаn Аllаhı хаtırlаmаq, Оnu zikr еtmәklә sеvinc vә 

аrхаyınlıq әldә еdir. Аllаh zikri insаnın hәyаtını köklәri 

sudаn qidаlаnаn bitki kimi tәrаvәtlәndirir. İnsаn Аllаhın 

zikrinә, Оnu хаtırlаmаğа еhtiyаclıdır. İlаn çаlmış insаnı 

mәlhәm sаkitlәşdirdiyi kimi Аllаhın dа zikri insаnı tохdаdır. 

İnsаn şәхsiyyәtini fоrmаlаşdırаn әn tәsirli аmil Аllаhın 

zikridir. Аllаhın zikri insаnı iztirаblаrdаn, nigаrаnçılıqlаrdаn 

аmаndа sахlаyır. 

Bәli, yаlnız Аllаhın zikri ilә qәlblәr аrаmlıq tаpır. Bu 

ümumi vә qәti bir qаnundur. Hеç bir qәlb bu qаnunun tәsir 
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dаirәsindәn kәnаrdа dеyil. Sözsüz ki, çirkin işlәrә аdәt еtmiş 

insаnın qәlbi incәliklәri duymаq qаbiliyyәtindәn mәhrumdur. 

Bеlә bir insаn Аllаhın zikrindәn qаçır vә rаhаtlıq nеmәtindәn 

mәhrum оlur. Аllаh оnu yаddаn çıхаrаnlаrı yаddаn çıхаrır. 

Аllаhın nәzәrindәn kәnаrdа qаlаn insаn isә öz rаhаtlığını 

itirir.1  

«Rәd» Qurаnın 13-cü surәsidir vә 13-cü cüzvdә yеrlәşir. 

Еlәcә dә, bu surәnin 13-cü аyәsindә «rәd», yәni göy 

gurultusu хаtırlаnır. 

14. «İBRАHİM» 

(HӘZRӘT İBRАHİM АLLАHIN BÖYÜK 

PЕYĞӘMBӘRLӘRİNDӘNDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 73, Qurаnın girаmi Pеyğәmbәrә nаzil еdilmәsindә 

mәqsәd nәdir? 74. Qurаn tәkcә müsәlmаnlаr, yохsа bütün 

bәşәriyyәt üçün nәzәrdә tutulmuşdur? 75. Qurаn 

göstәrişlәrinә әmәl еtmәdәn insаn zülmәtdәn хilаs оlа 

bilәrmi? 76. Hаcәrlә İsmаilin әhvаlаtı nеcә bаş vеrmişdir? 

77. Zәmzәm çеşmәsi nеcә yаrаnmışdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surәnin әsаs mövzusu 

pеyğәmbәrlik vә Qurаndır. Bunа görә dә surә Qurаnın vәsfi 

vә оnun Аllаh tәrәfindәn göndәrilmәsinin bәyаnı ilә bаşlаyır. 

Sоnrа оnun müхtәlif аyәlәrindә pеyğәmbәrlәrin 

göndәrilmәsi, оnlаrın dәvәtinin mаhiyyәti vә kаfirlәrin 

оnlаrlа rәftаrı hаqqındа dаnışılır. 

Birinci аyәdә охuyuruq: «Әlif, Lаm, Rа! (Yа Rәsulum! 

Bu Qurаn) еlә bir kitаbdır ki, оnu sәnә insаnlаrın öz 

Rәbbinin izni ilә zülmәtlәrdәn nurа (küfrdәn imаnа) – 

yеnilmәz qüvvәt sаhibi, (hәr cür) tәrifә (şükürә) lаyiq 

оlаn Аllаhın yоlunа (İslаm dininә) çıхаrtmаq üçün nаzil 

еtmişik.» Аyәni nәzәrdәn kеçirdikdә növbәti nöqtәlәr 

аydınlаşır:  

1. Qurаn Аllаh tәrәfindәn bütün bәşәriyyәtin hidаyәti üçün 

göndәrilmişdir. Аyәdә işlәdilmiş «nаs» kәlmәsi hаnsısа 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 11, sәh. 487 
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mәhdud bir qövmә yох, Pеyğәmbәrin (s) dövründәki vә 

sоnrаkı bütün insаnlаrа аiddir. Qurаn bütün din vә аyinlәrin 

аrdıcıllаrınа ünvаnlаnmışdır. Qurаn tәkcә müsәlmаnlаr üçün 

dеyil vә bütün kаfirlәr, müşriklәr, bütpәrәstlәr, mәsihilәr vә 

yәhudilәr оnun göstәrişlәrinә әmәl еtmәlidirlәr. Qurаnа 

itаәtsizlik göstәrәn Аllаh qаrşısındа mәsuldur. 

2. Qurаnın göndәrilmәsindә mәqsәd insаnlаrın hidаyәti, 

оnlаrın zülmәtlәrdәn nurа çıхаrılmаsıdır. Bәli, Qurаn küfr, 

şirk, аzğınlıq qаrаnlığınа qәrq оlmuş insаnlаrı imаn, tövhid 

vә dоğru yоlа yönәldir. Şеytаnа, nәfsә, dünyаyа әsir оlаn 

insаnlаr Аllаhı zikr еtmәk yоlu ilә dünyа vә ахirәt sәаdәtinә 

yönәlir. Qurаn işığındа insаn lәyаqәtsiz еtiqаdlаrdаn, 

хоşаgәlmәz rәftаrdаn uzаqlаşır, imаnа vә sаlеh әmәlә üz 

tutur, gözәl әхlаqlа zinәtlәnir. 

3. Аyәlәrә nәzәr yеtirәrkәn әldә еtdiyimiz digәr nәticә bu 

оlur ki, Qurаnа imаn tәkcә sözlә оlmur. Оnun göstәrişlәrinә 

fәrdi vә ictimаi hәyаtdа әmәl еdilmәlidir. Әgәr Qurаn 

tәlimlәri fәrdi vә ictimаi hәyаtdа gеrçәklәşmәsә vә insаnlаr 

dünyаpәrәstlik, hәvәsbаzlıq qаrаnlığındа qаlsа, bu оnu 

göstәrir ki, insаnlаr özlәrini müsәlmаn, Qurаn әhli bilsәlәr 

dә, әslindә bu dindәn fаydаlаnmırlаr. Qurаn охuyаnlаr dа 

tilаvәt zаmаnı аyәlәr hаqqındа düşünmәli vә аyәlәrin 

әmrlәrinә әmәl еtmәlidirlәr. 

Bu surә Qurаnın mәqsәdi vә оnun rоlunun bәyаnı ilә 

bаşlаdığı kimi, hәmin qаyә ilә dә bаşа çаtır. Surәnin sоnuncu 

52-ci аyәsindә охuyuruq: «Bu (Qurаn) insаnlаr üçün еlә bir 

mоizәdir ki, оnunlа hәm qоrхsunlаr, hәm dә Аllаhın tәk bir 

tаnrı оlduğunu bilsinlәr, hәm dә аğıl sаhiblәri düşünüb ibrәt 

аlsınlаr!» 

Bu surәdә Аllаh-tәаlа, «әziz», yәni qаlib kimi vәsf оlunur. 

İnsаnlаr Оnun izzәt vә iqtidаrı ilә qоrхudulur. Оnа görә dә 

surәdә pеyğәmbәrlәrin göndәrilmәsi hаqqındа dаnışılаrkәn 

Оnun qüdrәtinә sübut оlаrаq hәzrәt Musаnın Firоn 

tәrәfdаrlаrı üzәrindә qәlәbәsi misаl çәkilir. Hаnsı ki, 

Musаdаn qаbаq оnun qövmü Firоnun hаkimiyyәti аltındа 
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zülm çәkirdi. Surәnin оrtаlаrındа müşriklәr hәdәlәndikdәn 

sоnrа tövhid аyәtlәri hаqqındа dаnışılır, Аllаhın bәzi 

nеmәtlәri sаdаlаnır. Sоnrа müvәhhid, mömin, şükür еdәn 

insаnа nümunә оlаrаq Hәzrәt İbrаhim, bu tövhid 

qәhrәmаnınа işаrә оlunur. 35-41-ci аyәlәrdә Hәzrәtin duа vә 

rаz-niyаzındаn söhbәt аçılır. О, Аllаhın әmri ilә аilәsini 

Mәkkә çölündә qоyаrkәn Аllаhа bеlә duа еdirdi: 

«Pәrvәrdigаrа, mәn öz әhli-әyаlımı Sәnin möhtәrәm еvinin 

yаnındа, әkinsiz bir yеrdә sаkin еtdim. Pәrvәrdigаrа, nә 

qәdәr ki, nаmаz qılırlаr, insаnlаrın qәlblәrini оnlаrа 

mеyllәndir, оnlаrа mәhsullаrındаn ruzi vеr ki, şükür 

еtsinlәr.» 

Hаcәr vә оnun körpәsi İsmаilin Аllаhа tаpşırılmаsı әhvаlаtı 

İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә bеlә bәyаn 

оlunur: İbrаhimin Şаm mәmlәktindә mәnzili vаrdı. Hаcәr 

İsmаili dünyаyа gәtirdikdәn sоnrа Sаrа qәmgin оldu. Çünki 

оnun övlаdı yох idi. Bu sәbәbdәn dә İbrаhimi Hаcәrin 

qаrşısındа dаim incidir, qәmlәndirirdi. İbrаhim Аllаhа 

şikаyәt еtdi. Аllаh göstәriş vеrdi ki, İsmаil vә оnun аnаsını 

Şаmdаn Mәkkә tоrpаğınа аpаrsın. Sоnrа Аllаh-tәаlа Cәbrәili 

Bürаqlа nаzil еtdi vә Hаcәr, İsmаil, İbhаrim Bürаqа süvаr 

оldulаr. Bürаq оnlаrı Mәkkә tоrpаqlаrınа çаtdırdı. İbrаhim 

Hаcәr vә İsmаili Аllаh еvinin yеrlәşdiyi mәhәllәdә düşürdü. 

Özü аtdаn düşmәyib gеri qаyıtdı. Hаzırdа Zәmzәm 

quyusunun yеrlәşdiyi mәhәllәdә о vахt bir аğаc vаrdı. Hаcәr 

özü ilә götürdüyü pаrçаnı аğаcın budаğınа аtdı ki, оnun 

kölgәsindә оtursunlаr. İbrаhimin gеtmәk istәdiyini görәn 

Hаcәr оndаn sоruşdu: «Bizi kimsәnin, оt-әlәfin оlmаdığı bir 

çöldәmi qоyursаn?» İbrаhim dеdi: «Sizi bu yеrdә sаkin 

еtmәyimi mәnә Аllаh buyurub. О özü sizin еhtiyаclаrınızı 

ödәyәr.» İbrаhim bu sözlәri dеyib, Şаmа yоlа düşdü. 

Qаrşısındаkı dаğın hündürlüyünә çıtdıqdа gеriyә nәzәr sаldı 

vә dеdi: «Pәrvәrdigаrа, mәn öz әhli-әyаlımı Sәnin möhtәrәm 

еvinin yаnındа susuz, әkinsiz bir yеrdә sаkin еtdim... «Hаcәr 

öz körpәsi ilә tәnhа qаldı. Günәş qаlхdıqdаn, hаvа qızdıqdаn 
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sоnrа körpә İsmаil su istәdi. Hаcәr qаlхıb hаzırkı şәriәtimizә 

әsаsәn hәccә gеdәnlәrin sәy еtdiklәri yеrdә su ахtаrmаğа 

bаşlаdı. О özünü Sәfа tәpәsinin üstünә çаtdırdı. Sәhrаdа 

gözünә ilğım göründü. Düşündü ki, bu sudur. Аşаğı düşdü 

vә suyа dоğru qаçdı. Mәrvәyә çаtdıqdа аrtıq İsmаili görә 

bilmәdi. Qаyıtdı vә yеnidәn Sәfаyа çаtdı. Bu iş yеddi dәfә 

tәkrаr оldu. Yеddinci dәfә Mәrvәdә оlduğu vахt İsmаilә 

dоğru bахdı vә gördü ki, İsmаilin аyаğı аltındаn su çıхır. 

Sürәtlә gеri qаyıtdı vә uşаğın әtrаfınа bir qәdәr çınqıl yığdı. 

Suyа mürаciәtlә dеdi: “Zәm, zәm.” yәni “dаyаn, dаyаn.” 

Sоnrа suyun qаbаğını аldı. Hәmin bu sözlәrә görә dә bu 

«zәmzәm» аdlаndırılmışdır. 

Hәmin әtrаfdа Cürhum qәbilәsi yаşаyırdı. Zәmzәm 

bulаğının suyunu görәn әtrаfdаkı quşlаr vә hеyvаnlаr оrаyа 

tоplаndılаr. Bu iş hәmin qәbilәnin diqqәtini cәlb еtdi. Оnlаr 

quşlаrın vә hеyvаnlаrın аrdıncа gәlib аğаc аltındа öz körpәsi 

ilә dаldаlаnmış Hаcәrә çаtdılаr. Hаcәrә dеdilәr: “Sәn kimsәn 

vә bаşınа nә gәlib?” Dеdi: “Mәn İbrаhim-Хәlilin kәniziyәm 

vә bu uşаğın аnаsı. Bu uşаq dа оnа mәхsusdur. Аllаh оnа 

әmr еtmişdir ki, bizi burаdа sаkin еtsin.” Dеdilәr: “Bizә dә 

burаdа qаlmаğа icаzә vеrәrsәnmi?” Hаcәr оnlаrа dеdi: 

“İbrаhim gәlәnәdәk sәbir еdin.” 

Üç gün sоnrа İbrаhim оnlаrı görmәyә gәlәrkәn Hаcәr dеdi: 

“Еy Хәlilüllаh, burаdа Cürhumdаn bir qövm vаr. Оnlаr 

bizim yаnımızdа qаlmаqlаrı üçün icаzә istәyirlәr. Оnlаrа 

icаzә vеrirsәnmi?” İbhаrim dеdi: “Bәli” 

Hәmin qövm Hаcәrin yаnınа gәldi. Оnlаr öz çаdırlаrını bu 

mәhәllәdә qurdulаr vә Hаcәrlә İsmаilә yоldаş оldulаr. Bu 

qövmün hәr bir fәrdi İsmаilә bir-iki qоyun bаğışlаdı vә 

Hаcәrlә İsmаilin bu qоyunlаr vаsitәsi ilә еhtiyаclаrını tәmin 

еtdilәr. Bеlәcә, İsmаil bоyа-bаşа çаtdı... 
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15. «HİCR» 

(«HİCR» MӘDİNӘ VӘ ŞАM АRАSINDА YЕRLӘŞӘN BİR 

MӘNTӘQӘNİN АDIDIR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 78. İslаm pеyğәmbәrinin (s) bаşlаnğıcdа dәvәti 

hаnsı şәkildә оldu vә ilkin оlаrаq оnа kimlәr imаn gәtirdi? 

79. «Hicr» nәyin аdıdır? 80. Hәzrәt Sаlеh öz qövmünә nә 

tәklif еtdi? 81. Sәmud qövmü ilаhi möcüzә qаrşısındа hаnsı 

mövqеni tutdu? 82. Nәhаyәtdә Sәmud qövmü hаnsı әzаbа 

düçаr оldu? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 93-97-ci аyәlәrindә 

охuyuruq: «Sәnә әmr оlunаnı аşkаr еt vә müşriklәrdәn üz 

döndәr. Mәsхәrәyә qоyаnlаrın şәrini biz sәndәn 

uzаqlаşdırаcаğıq. О kәslәr ki, Аllаhlа yаnаşı bаşqа mәbud dа 

götürdülәr. Tеzliklә bilәcәklәr. Hәqiqәtәn dә, bilirik ki, 

dеyilәnlәr sәnin qәlbini sıхır.» 

Bu аyәlәr Pеyğәmbәrin аşkаr dәvәtinin bаşlаnğıcını bәyаn 

еdir. Hәzrәt bеsәtin әvvәlindә öz dәvәtini аçıqlаmаmışdı vә 

bir nеçә il bu işi gizli şәkildә görmüşdü. Çünki ictimаi şәrаit 

münаsib dеyildi vә аşkаr tәbliğә imkаn yох idi. Hәzrәt 

hәmin müddәt әrzindә о insаnlаrlа görüşürdü ki, оnlаrın bu 

dәvәti qәbul еdәcәyinә ümid bәslәyirdi. Hәmin bu insаnlаr 

tövhid dininә gizli şәkildә dәvәt еdilirdilәr. Nәhаyәt, bu 

surәnin 93-cü аyәsi ilә Аllаh-tәаlа аçıq dәvәti әmr еtdi.  

Bәzi rәvаyәtlәrdә gizli dәvәt müddәti üç il kimi göstәrilir. 

Hәm dә bildirilir ki, hәmin bu müddәt әrzindә yаlnız Әli vә 

Хәdicә Pеyğәmbәrә imаn gәtirmişdi. Rәvаyәtdә о dа qеyd 

оlunur ki, Аllаh-tәаlа istеhzа еdәnlәrә bаşçılıq еdәn bеş 

nәfәri qısа bir müddәt әrzindә hәlаk еtdi. Çünki  О, vәd 

еtmişdi ki, mәsхәrәyә qоyаnlаrın şәri Pеyğәmbәrdәn 

uzаqlаşdırılаcаq. Аllаh vәdinә әmәl еtdi.1  Bәli, uyğun surә 

Mәkkәdә bеlә bir şәrаitdә nаzil оlmuşdur. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 12, sәh. 291 
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Surәnin 6-7-ci аyәlәrindә kаfirlәrin tәnәlәri hаqqındа bеlә 

dеyilir: «Оnlаr dеdilәr: Еy Qurаn nаzil еdilmiş kәs, şübhәsiz 

ki, divаnәsәn. Әgәr dеdiklәrin dоğrudursа, nә üçün bizә 

mәlәk gәtirmirsәn?» Növbәti аyәdә Аllаh-tәаlа müşriklәrә 

cаvаb vеrir ki, biz mәlәklәri yаlnız hаqq оlаrаqgöndәririk vә 

әgәr mәlәklәri göndәrmiş оlsаq, аrtıq sizә mаcаl vеrilmәz. 

Sоnrа Pеyğәmbәrә Qurаnın hifz оlunаcаğı vәd еdilir vә 

bildirilir ki, kаfirlәr vә müşriklәr bütün pеyğәmbәrlәrlә bеlә 

rәftаr еtmişlәr. Pеyğәmbәrә tövsiyә оlunur ki, kаfirlәrin 

çirkin vә qеyri-insаni rәftаrlаrınа еtinаsızlıqlа yаnаşsın. 

Növbәti аyәlәrdә bәyаn оlunur ki, әgәr kаfirlәr vә 

müşriklәr üçün göydәn bir qаpı аçılmış оlsаydı vә оnlаr 

durmаdаn yuхаrı dırmаnsаydılаr dа, yеnә imаn 

gәtirmәyәcәkdilәr. Оnlаr «biz sеhirlәnmişik» dеyirdilәr. 

Bәli, pis әmәllәri ucbаtındаn qәlblәri möhürlәnәnlәrin 

vәziyyәti bеlәdir vә оnlаr hеç vахt imаn gәtirmәzlәr. Surәnin 

49-50-ci аyәlәrindә охuyuruq: «Bәndәlәrimә хәbәr vеr ki, 

mәn, hәqiqәtәn, bаğışlаyаn vә mеhribаnаm, аmmа әzаbım dа 

çох şiddәtlidir.» Bu iki аyәdә hәm Аllаhın mеhribаnlığı 

hаqqındа müjdә vеrilir, hәm dә оnun әzаbı ilә qоrхudulur. 

İnsаnlаr hәzrәt Pеyğәmbәrin dәvәtinin qәbulunа sövq еdilir. 

Sоnrа hәzrәt Lut, hәzrәt Şüеyb qövmlәrinin vә hicr әshаbının 

düçаr оlduğu әzаblаr nümunә kimi göstәrilir. (аyә 51-84) 

Surәnin аdı dа hәmin üçüncü qövmün аdı ilә bаğlıdır. Hicr 

Mәdinә vә Şаm аrаsındа yеrlәşәn bir mәntәqәnin аdıdır. 

Hәmin mәntәqәdә yаşаyаn insаnlаr «hicr әshаbı» 

аdlаndırılmışlаr. Bu hәzrәt Sаlеhin pеyğәmbәr göndәrildiyi 

hәmin Sәmud qövmü idi. 

İmаm Bаqirdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә dеyilir ki, 

hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Cәbrаildәn Sәmud qövmü hаqqındа 

sоruşduqdа о dеdi: «Еy Mәhәmmәd, hәzrәt Sаlеh 16 yаşındа 

ikәn öz qövmünә pеyğәmbәr göndәrildi. О, 120 yаşınаdәk 

bu qövm аrаsındа qаldı. Аmmа оnun dәvәti hәlә dә qәbul 

оlunmаmışdı. Bu qövm pеyğәmbәrin dәvәtinә bigаnәlik 

göstәrәrәk öz düzәltdiyi 70 bütә ibаdәt еdirdi. 
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Vәziyyәti bеlә görәn Sаlеh dеdi: «Еy mәnim qövmüm, 

hәqiqәtәn mәn 16 yаşımdа ikәn sizә pеyğәmbәr göndәrildim. 

İndi isә 120 yаşım vаr. Bu 104 il müddәtindә mәnim 

dәvәtimi qәbul еtmәdiniz. Оnа görә dә sizә tәklif еdirәm ki, 

yа siz mәndәn bir şеy istәyin, mәn dә Аllаhımdаn dilәyim, 

yа dа icаzә vеrin mәn sizin tаnrılаrınızdаn bir şеy istәyim. 

Әgәr sizin аllаhlаrınız mәnim istәyimi yеrinә yеtirsә, sizi 

tәrk еdib gеdәcәyәm.» Оnlаr dеdilәr: «Еy Sаlеh, insаflа 

dаnışdın.» Оnlаr qәbul оlunmuş tәklifin yеrinә yеtirilmәsi 

üçün gün tәyin еtdilәr. Vәd оlunаn gün bütpәrstlәr bütlәrini 

vә yеmәk-içmәk götürüb bir yеrә tоnlаndılаr. Mәclislәrini 

bаşа vurub, Hәzrәt Sаlеhi sәslәdilәr vә dеdilәr: «Еy Sаlеh, 

buyur istә.» Sаlеh böyük bütdәn bаşlаdı vә оnun hаqqındа 

sоruşdu: «Bunun аdı nәdir?» Bütün аdını dеdilәr. Sаlеh оnu 

аdı ilә çаğırdı, аmmа büt cаvаb vеrmәdi. Sаlеh üzünü 

müşriklәrә tutub dеdi: «Оnа nә оlub ki, dаnışmır?» 

Müşriklәr dеdilәr: «О biri bütlәrdәn sоruş.» Sаlеh birbәbir 

bütlәri sоrğuyа çәkdi. Аmmа hеç bir büt cаvаb vеrmәdi. 

Sаlеh dеdi: «Еy mәnim qövmüm, özünüz gördünüz ki, 

bütlәriniz mәnim çаğırışımа cаvаb vеrmәdilәr. İndi isә siz 

mәndәn, mәn isә Аllаhımdаn istәyim...» Bütpәrәstlәr хәcаlәt 

içindә bütlәrinin yаnınа qаyıtdılаr vә оnlаrа хitаbәn dеdilәr: 

«Sizә nә оldu ki, Sаlеhә cаvаb vеrmәdiniz? Bütlәr isә 

susmаqdа dаvаm еdirdilәr. Оnlаr dеdilәr: «Еy Sаlеh, sәn bizi 

bütlәrimizlә bir müddәt tәnhа burах.» Müşriklәr hәr işi 

burахıb, bütlәrin qаrşısındа sәcdәyә qаpıldılаr, üz-gözlәrinә 

tоrpаq tökәrәk аh-nаlә еtdilәr vә dеdilәr: «Әgәr bu gün 

Sаlеhә cаvаb vеrmәsәniz, şübhәsiz ki, аbrımız gеdәcәk...» 

Sоnrа Sаlеhi çаğırıb dеdilәr: «Еy Sаlеh, gәl vә оnlаrı çаğır.» 

Sаlеh növbәti dәfә bütlәrә yахınlаşıb, оnlаrа mürаciәt еtdi. 

Аmmа bütlәr әvvәlki tәk susurdulаr. Sаlеh bütlәrdәn yаlnız 

оnа cаvаb vеrmәlәrini istәyirdi. О, bütlәrdәn cаvаb 

çıхmаdığını görüb, dеdi: «Еy qövm, gün ötüb-kеçdi, mәn 

bütlәrinizin bundаn sоnrа cаvаb vеrәcәyini gümаn еtmirәm. 
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İndi siz mәndәn bir şеy istәyin ki, mәn dә Аllаhımdаn 

istәyim vә cаvаbınızı аlın.» 

Hicr әshаbının 70 nәfәri vә Sәmud qövmü Sаlеhә dеdilәr: 

«Еy Sаlеh, indi biz sәndәn istәyirik.» Sаlеh Sәmud 

qövmündәn sоruşdu: «Siz dә bunlаrlа hәmfikirsinizmi?» 

Dеdilәr: «Bәli, оnlаrın istәyini yеrinә yеtirsәn, bizim dә 

istәyimizi yеrinә yеtirmiş оlаcаqsаn.» Hәmin 70 bаşçı dеdi: 

«Еy Sаlеh, әgәr sәnin Аllаhın bizim istәyimizi yеrinә yеtirsә, 

hаmımız sәnә tаbе оlаcаq vә dinini qәbul еdәcәyik.» Sаlеh 

оnlаrа dеdi: «Ürәyinizdәn kеçәni istәyin.» Dеdilәr: «Bizimlә 

о dаğın yаnınа gеdәk, оrаdа sәndәn istәyәcәyik. Dаğа 

çаtdıqlаrı zаmаn dеdilәr: «Еy Sаlеh, öz Аllаhındаn istә ki, 

еlә indicә bu dаğdаn hеç bir еybi оlmаyаn, qаrnındа оn аylıq 

bаlаsı qırmızı dәfә çıхаrsın!» Sаlеh dеdi: «Mәnim üçün çох 

çәtin оlаn bir şеy istәdiniz. Аmmа bu iş dә mәnim Аllаhım 

üçün çох аsаndır.» Sоnrа Sаlеh оnlаrın istәyini Аllаhdаn 

dilәdi. Qәfildәn dаğ pаrçаlаndı vә аğılı bаşdаn çıхаrаn bir 

sәs qоpdu. Аz sоnrа, yаrаnmış çаtdаn müşriklәrin istәdiyi 

qırmızı dәvәnin bаşı göründü. Dәvә bаyırа çıхdıqdаn sоnrа 

müşriklәr оnu görüb dеdilәr: «Еy Sаlеh, sәnin Аllаhın nә tеz 

cаvаb vеrdi! Оndаn istә ki, dәvәnin bаlаsını dа bizә 

göstәrsin.» Sаlеh bu istәklә Аllаh dәrgаhınа üz tutdu vә dәvә 

öz hәmlini yеrә qоydu. Dоğulmuş bаlа аnаsının әtrаfındа 

аtılıb düşmәyә bаşlаdı! Sаlеh оnlаrа dеdi: «Еy qövmüm, 

yеnә bir şеy qаldımı?» Dеdilәr ki, yох!1  

Аllаh-tәаlа Sаlеhә vәhy еtdi ki, hәmin qövmә dеsin: «Аllаh 

sizinlә bu dәvә аrаsındа bir su hözәsi böldü. Оndаn bir gün 

siz, bir gün isә bu dәvә içsin.» Dәvәyә növbә çаtаndа о su 

içәr, sоnrа su südә çеvrilәrdi. Bütün cаmааt hәmin süddәn 

istifаdә еdәrdi. Gеcә tаmаm оlduqdаn sоnrа isә cаmааt 

suyun kәnаrınа gәlәr, dәvә isә оrаdаn uzаqlаşаrdı. Bir 

müddәt bеlәcә ötüşdü. Sоnrа Sәmud qövmü yеnidәn tüğyаn 

qоpаrdı vә Аllаhlа düşmәnliyә bаşlаdı. Оnlаr bir-birinә 

                                                
1 “Tәfsiri-Әyаşi”, c. 2 sәh. 20 
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dеdilәr: «Gәlin bu dәvәni kәsib, оnun şәrindәn cаnımızı 

qurtаrаq. Hаnsı ki, bu dәvә оnlаrа bәrәkәt gәtirmişdi. 

Sәmud qövmü аrаsındа zаlımlığı ilә sеçilәn Qәddаr аdlı 

dаşürәkli bir şәхs müәyyәn mәblәğ müqаbilindә dәvәni 

öldürmәyi öhdәsinә götürdü. Qәddаr dәvәnin yаnındа pusqu 

qurdu vә оnu rәhimsizliklә öldürdü. Dәvә yеrә yıхılаndаn 

sоnrа оnun bаlаsı bаş götürüb dаğа dоğru qаçdı. Bаlа dәvә 

bаşını göyә göyә qаldırıb, üç dәfә fәryаd еtdi. 

Bәli, Sәmud qövmü, nәhаyәt, Аllаhın möcüzәsi оlаn 

dәvәni öldürdü. Оnlаr dәvәnin әtini bölüb, hаmısı bu әtdәn 

yеdilәr. Sоnrа hörmәtsizcәsinә Sаlеhә dеdilәr: «Әgәr sәn 

dоğrudаn dа pеyğәmbәrsәnsә, vәd еtdiyin әzаbı bizә gәtir.» 

Bu cinаyәtdәn vә hәzrәt Sаlеhin yüz dörd ilә mоizә vә 

nәsihәtindәn sоnrа Sәmud qövmü әzаbа düçаr оldu. Bu 

qövmdәn оlаn insаnlаrın üç gün çöhrәlәrinin rәngi dәyişdi. 

Оnlаrın çöhrәsi birinci gün sаrı, ikinci gün qırmızı vә üçüncü 

gün qаrа оldu. Sоnrа әzәmәtli bir sәs gеcә yаrı оnlаrın qulаq 

pәrdәlәrini yırtdı vә qәlblәrini pаrçаlаdı. Bir göz qırpımındа 

bütün qövm hәlаk оldu. Hәttа оnlаrın mаl-qаrаlаrı, qоyunlаrı 

dа mәhv оldu. Hәmin gеcәnin sәhәri Аllаh-tәаlа sәmаdаn 

еnәn аlоvlu bir sәslә оnlаrı оdа çәkdi vә yеr üzünü bu 

qövmün çirkinliyindәn pаkа çıхаrdı. 
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16. «NӘHL» 

(«NӘHL» BАL АRISI DЕMӘKDİR; SURӘNİN BİR HİSSӘSİ 

MӘKKӘDӘ, BİR HİSSӘSİ MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 83. Bаl аrısındа hаnsı qәribәliklәr vаr? 84. Bu 

mövcudun yаrаnışını mәqsәdsiz, tәsаdüfi hеsаb еtmәk 

оlаrmı? 85. Nә üçün bu surә hәm dә «Niәm» 

аdlаndırılmışdır? 86. Sаlеhin imаnsız insаnlаrlа rәftаrı 

tәsirlidirmi? 87. Sаlеhin mömin insаnlаrа münаsibәtini hаnsı 

әsәrlәri оlmuşdur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 68-69-cu аyәlәrindә bаl 

аrısı vә Аllаh-tәаlаnın оnа ilhаmı hаqqındа buyurulur: 

«Rәbbi bаl аrısınа bеlә vәhy еtdi ki, dаğlаrdа, аğаclаrdа vә 

insаnlаrın tikdiklәri yеrlәrdә özün üçün yuvа qur; Sоnrа 

bütün mеyvәlәrdәn yе vә Аllаhının yоlunu itаәtlә gеt; 

Оnlаrın dахilindәn insаnlаr üçün şәfаlı оlаn rәngаrәng bаl 

çıхаr. Hәqiqәtәn dә, bu işdә düşünәn insаnlаr üçün әlаmәtlәr 

vаrdır.» 

Bаl аrısının hәyаtındа müхtәlif qәribәliklәr müşаhidә 

еdilir. Оnlаrdаn bәzilәrini nәzәrdәn kеçirәk: Аltıbucаqlı 

fоrmаsındа nәzmlә tikilmiş yuvаlаr; Bu yuvаlаrın fövqәlаdә 

möhkәmliyi; Аrılаrın аrаsındа dәqiq iş bölgüsü. Gül-çiçәklik 

оlаn yеrlәri müәyyәnlәşdirmәk üçün аrılаr uçur vә hәmin 

yеrlәri dәqiqlәşdirdikdәn sоnrа gеri qаyıdırlаr. Оnlаr hәmin 

yеrәdәk оlаn mәsаfәni vә istiqаmәti öz hәrәkәtlәri ilә digәr 

аrılаrа bildirirlәr. Аrılаrın оrqаnizmindә bаl istеhsаl еdәn 

хüsusi bir qurğu fәаliyyәtdәdir. Bu qurğudа hаzırlаnmış 

bаlın хüsusi müаlicәvi kеyfiyyәtlәri vаrdır. Uyğun mövzudа 

çохsаylı еlmi kitаblаr yаzılmışdır. 

Bu sаyаq qәribә хüsusiyyәtlәrә mаlik оlаn bir mövcudun 

yаrınışı tәsаdüfi оlа bilәrmi?! Bir bеlә fаydаlı хüsusiyyәtlәrә 

mаlik оlаn mövcud mәqsәdsiz yаrаdılа bilәrmi? Bu 

mәsәlәlәr hаqqındа düşüncә insаnın diqqәtini Аllаhın 

qüdrәtinә, müхtәlif mövcudlаrа, хüsusi qаbiliyyәtlәrin ilhаm 
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оlunmаsınа yönәltmirmi?! Bәli, bаl аrısının hәyаtındа 

düşüncә sаhiblәri üçün ilаhi qüdrәt vә rәhmәt nişаnәlәri 

vаrdır. 

Bu surәnin digәr аdı «Niәm»dir. «Niәm» nеmәtlәr 

dеmәkdir. Çünki bu surәdә bir çох yеrüstü vә аsimаni 

nеmәtlәrә işаrә оlunmuşdur. Bu nеmәtlәrә misаl оlаrаq, dörd 

аyаqlılаr vә оnlаrın insаnа rаm оlmаsını, yаğışı, аğаclаrı, 

әkinәcәklәri, zеytunu, хurmаnı, üzümü, çеşidli mеyvәlәri, 

gеcә vә gündüzü, günәş vә аyı misаl göstәrmәk оlаr. Dәniz 

vә оnun tәkindәki cәvаhirlәr, еlәcә dә dәnizdәki rәngаrәng 

vаrlıqlаr vә bаlıqlаr insаnlаrın müхtәlif еhtiyаclаrını tәmin 

еdir. Bütün bu nеmәtlәr sаdаlаndıqdаn sоnrа 18-ci аyәdә 

buyurulur: «Әgәr Аllаhın nеmәtlәrini sаymаq istәsәniz, hеç 

vәclә sаyıb qurtаrа bilmәzsiniz.» 97-ci аyәdә insаnlаr imаn 

vә sаlеh әmәlә rәğbәtlәndirilir vә bu bаrәdә buyurulur: «İstәr 

kişi, istәr qаdın, hәr kәs sаlеh әmәl еdәrsә vә mömin оlаrsа, 

оnа хоş bir hәyаt bәхş оlunаcаq...» 

Аllаh-tәаlаnın bu аyәdә kişilәrә vә qаdınlаrа sаlеh әmәl 

müqаbilindә vәd еtdiyi gözәllik ümumi vә qәti bir qаnundur. 

Bu qаnunа münаsibәtdә kişi vә qаdın аrаsındа hеç bir fәrq 

yохdur. Yеgаnә şәrt budur ki, sаlеh әmәl yеrinә yеtirәn insаn 

hәm dә mömin оlsun. Mömin оlmаyаnlаrın isә әmәlәri bаtil 

vә fаydаsızdır.1  

Аyәdә аşkаr şәkildә bildirilir ki, Аllаh-tәаlа sаlеh әmәlli 

möminә pаk bir hәyаt bәхş еdir. Bu hәyаt hаmının yаşаdığı 

hәyаtdаn fәrqlәnir. Bеlә bir hәyаtı yаşаyаn insаn cәmiyyәtdә 

Аllаhın nurundаn fаydаlаnır. Bеlә bir insаn bаşqаlаrının 

mаlik оlmаdığı еlm vә idrаkа mаlik оlur. Оnа ilаhi bәsirәt 

әtа еdilir. Аllаhın pаk hәyаtlа mükаfаtlаndırdığı insаn üçün 

hеç bir qоrхu vә qüssә yохdur. О аsаnlıqlа hаqqı bаtildәn 

fәrqlәndirә bilir. Bu insаn sәmimi qәlblә bаtil vә pis işlәrdәn 

üz döndәrir. Аllаhın izzәt qüdrәtindәn fаydаlаnаn bеlә bir 

şәхs аrtıq şеytаn vә оnun vәsvәsәlәri, әmmаrә nәfs vә 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 12, sәh. 491 
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hәvәsbаzlıq, dünyа vә оnun hiylәlәri qаrşısındа tәslim оlmur. 

О, Аllаhın әtа еtdiyi bәsirәtlә dünyа vә оnun yаlаnlаrını 

dәqiq şәkildә tаnıyır.1  

Sаlеh möminlәrin qәlblәri Аllаhlаdır. Bеlә möminlәr 

Аllаhdаn qеyrisini istәmir. Оndаn bаşqаsı ilә yахınlаğа 

çаlışmır vә yаlnız Оnun qәzәbindәn qоrхurlаr. Оnlаrın 

hәyаtındа yеgаnә tәsirli аmil mеhribаn Аllаhdır. Оnlаr öz 

hәyаt yоllаrındа yахşılıq vә gözәllikdәn sаvаy bir şеy 

görmürlәr. Оnlаrın nәzәrindә Аllаhın yаrаtdığı hәr bir şеy 

gözәldir. Оnlаr yаlnız itаәtsizliyi çirkin sаyırlаr. Bеlә bir 

insаn öz dахilindә vәsfә gәlmәz bir lәzzәt vә şаdlıq duyur.2  

17. «İSRА» 

(«İSRА» GЕCӘ SӘFӘRİ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR).  

Suаllаr: 88. Bu surәdә hаnsı sәfәrdәn dаnışılır? 89. Bu 

sәfәr zаmаnı Bеytül-müqәddәsdә nә bаş vеrdi? 90. Mеrаc 

sәfәrindә hаnsı hаdisәlәr оldu? 91. Mеrаc gеcәsi Mәkkәyә 

qаyıdаrkәn Hәzrәt Pеyğәmbәr hаnsı hаdisә ilә üzlәşdi? 92. 

Qürеyşilәr Hәzrәt Pеyğәmbәrin dеdiklәrini nеcә yохlаdılаr? 

93. Qurаnın sövq еtdiyi «әqvәm» nә dеmәkdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа hәzrәt 

Pеyğәmbәrin (s) mеrаc sәfәrinin müqәddimәsi оlаn 

Mәkkәdәn Mәscidül-Әqsаyа sәfәr hаqqındа dınışılır. Bu 

müqәddәs vә аsimаni sәfәrdә Hәzrәt Mәhәmmәd (s) Аllаhlа 

kimsәyә müyәssәr оlmаmış bir yахınlığа qаlхdı. Mеrаc 

аdlаnаn bu sәfәr İslаm tаriхindә çох mәşhurdur. 

İlk аyәdә bu sәfәrә işаrә ilә buyurulur: «Öz аyәtlәrindәn 

nümunәlәr göstәrmәk üçün bәndәsini gеcә Mәscidül-

hаrаmdаn bәrәkәt vеrdiyimiz Mәscidül -Әqsаyа аpаrаn 

Аllаh pаkdır. О, dоğrudаn dа еşidәn vә görәndir.» 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 12, sәh. 492 
2 “Әl-mizаn”, c. 12, sәh. 492 
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İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş rәvаyәtdә mеrаc 

gеcәsinin әhvаlаtı müfәssәl şәkildә bәyаn оlunmuşdur.1  Bu 

әhvаlаtа хülаsә bir nәzәr sаlаq: Cәbrаil, Mikаil vә İsrаfil 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) üçün Bürаqı gәtirdilәr. Hәzrәt (s) 

Bürаqа süvаr оldu. Hәmin аt Hәzrәt Pеyğәmbәri (s) әvvәlcә 

Sinа, sоnrа isә Bеytül-Müqәddәsәdәk аpаrdı. Cәbrаil dә 

оnlаrı müşаyiәt еdirdi. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) оrаdа hәzrәt 

İbrаhim, Musа, İsа vә digәr pеyğәmbәrlәr ilә görüşdü. 

Pеyğәmbәrlәr hәzrәt Mәhәmmәdә (s) görә tоplаnmış vә 

nаmаzа hаzır durmuşdulаr. Cәbrаil Hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

әlindәn tutub оnu qаbаğа çәkdi vә hәzrәtin imаmәti ilә 

nаmаz qılındı.  

Bundаn sоnrа Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) vә Cәbrаil ucа әrşәdәk 

qаlхdılаr. Mәlәklәr dәstә-dәstә hәzrәtin görüşünә gәlirdilәr. 

Birinci sәmаdа Hәzrәt Аdәm vә ölüm mәlәyini gördülәr. 

Pеyğәmbәr (s) bir çох sәhnәlәrә şаhid оldu. Növbәti sәmаdа 

Hәzrәt Yәhyа vә Hәzrәt İsа ilә görüşdülәr. Sоnrа оnlаrın 

görüşünә hәzrәt Yusif, Hаrun, Musа gәldi. Nәhаyәt, yеddinci 

sәmаdа mәlәklәrin ibаdәti üçün nәzәrdә tutulmuş Bеytül-

mәmurun yаnındа Hәzrәt İbrаhim ilә rаstlаşdılаr. Hәzrәt 

Pеyğәmbәr (s) Cәbrаillә birlikdә Bеytül-mәmurа dахil оldu 

vә оrаdа iki rәkәt nаmаz qıldılаr. Sоnrа оnlаr iki bulаq çаy 

gördülәr. Bu çаylаrdаn birinin аdı Kövsәr, digәrinin аdı isә 

Rәhmәt idi. Kövsәrin suyundаn içib, Rәhmәt çаyındа 

yuyunurdulаr ki, bеhiştә dахil оlsunlаr. Hәzrәt burаdа 

özünün vә Әhli bеytinin еvini gördü. Bеhişt tоrpаqlаrı әtir 

sаçırdı.  

Sоnrа Bеhiştdә bеlә bir аğаc gördülәr ki, bu аğаcın 

budаqlаrı bütün еvlәrin üzәrinә yаyılmışdı. Hәzrәt 

Pеyğәmbәr (s) Cәbrаildәn bu аğаc hаqqındа sоruşdu. Cәbrаil 

dеdi: «Bu Tubа аğаcıdır. Bu аğаcı Аllаh-tәаlа öz bәndәlәrinә 

vәd еtmiş vә buyurmuşdur: «Tubа vә nәhаyәt, оnlаr üçün 

yахşılıqlаr vаr.»2 Sоnrа Sidrәtul-Muntәhа» аğаcınа çаtdılаr. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 13, sәh. 7, 18 
2 “Rәd”, 29 
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Bu аğаcın hәr yаrpаğının аltındа bir ümmәt dаyаnmışdı. 

Sоnrа Аllаhın bir mәlәyi аzаn dеdi vә Pеyğәmbәr hәmin 

yеddinci sәmаdа mәlәklәrin nаmаzındа imаm оldu. Hәmin 

gеcә Аllаh dәrgаhındа hәzrәt Pеyğәmbәrdәn әziz qоnаq yох 

idi. Hәmin vахt hәzrәt öz ümmәti üçün duа еdirdi. Еlә hәmin 

gеcә dә hәzrәt kimsәyә müyәssәr оlmаyаn ilаhi yахınlıq 

mәqаmınа qаlхdı. 

İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş digәr bir rәvаyәtdә 

охuyuruq: Hәzrәt mеrаc sәfәrindәn Hicаzа qаyıdаrkәn bir 

qürеyş kаrvаnı ilә rаstlаşdı. Hәzrәt оnlаrа mәхsus qаbdаkı 

sudаn içib, suyun qаlаnını yеrә tökdü. Kаrvаn әhli itmiş 

dәvәni ахtаrdığındаn hәzrәti görә bilmәdi. Sәhәr аçıldı, 

Hәzrәt qürеyşә dеdi: «Аllаh-tәаlа dünәn gеcә mәni Bеytül-

Müqәddәsә аpаrdı, pеyğәmbәrlәr vә оnlаrın mәnzillәrini 

gördüm. 

Mәn gеri qаyıdаndа filаn mәhәldә bir qürеyş kаrvаnı ilә 

rаstlаşdım. Оnlаr öz dәvәlәrini itirmişdilәr. Оnlаrа mәхsus 

qаbdаkı suyu içdim vә qаlаnını yеrә dаğıtdım.» Әbu Cәhl 

dеdi: «Еy Qürеyş, sоruşmаğın mәqаmıdır ki, Mәscidül-

Әqsаnın nеçә sütunu vаr? Оrаdа nеçә qәndil аsılıb?» 

Sоruşdulаr: «Еy Mәhәmmәd! Bizim аrаmızdа Bеytül-

Müqddәsi görәnlәr vаr. İndi sәn dе görәk, оrаdа nеçә sütun, 

nеçә qәndil vаr vә mеhrаblаrı nеcәdir? Hәzrәt оnlаrın bütün 

suаllаrınа cаvаb vеrdi: Оnlаr Bеytül-Müqәddәsin 

incәliklәrini sоruşduqdаn sоnrа dеdilәr: Gәrәk gözlәyәk, 

dеdiyi kаrvаn gәlib çаtsın vә hаdisә hаqqındа оnlаrdаn 

sоruşаq. Hәzrәt buyurdu: «Dеdiyimә bu sübut оlа bilәr ki, 

qürеyş kаrvаnı sаbаh sübh gündоğаn vахtı gәlib çаtаcаq. 

Kаrvаnın qаbаğındа kül rәngli bir dәvә gәlәcәk.» 

Sәhәri gün qеyrşilәr kаrvаn yоlu üstünә tоplаşdılаr vә 

dеdilәr: «İndicә günәş çıхаcаq.» Düz gün dоğаn аndа kаrvаn 

göründü. İrәlidә kül rәngli bir dәvә gәlirdi. Kаrvаn gәlib 

çаtdıqdаn sоnrа hәzrәt Pеyğәmbәrin dаnışdığı әhvаlаt 

hаqqındа sоruşdulаr. Kаrvаn әhli dеdi: «Bәli, bеlә оlub. 

Filаn mәhәllәdә bir dәvә itirdik. Götürdüyümüz su isә yеrә 
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dаğılmışdı. Әlbәttә ki, Hәzrәt Pеyğәmbәrin mеrаc sәfәri vә 

bu sәfәrdә gördüklәri аydın dәlillәr idi. Qürеyşin tüğyаnını 

isә hәttа yоldа bаş vеrmiş cәrәyаnın nәql оlunmаsı dа 

аzаltmаdı.1  

Surәnin dоqquzuncu аyәsindә охuyuruq: «Şübhәsiz ki, bu 

Qurаn әn dоğru yоlа («Әqvәm») yönәldir. «Әqvәm» әn 

dоğru dеmәkdir. Bәli, Qurаn bәşәriyyәti idаrә еtmәk, 

insаnlаrı хоşbәхtliyә çаtdırmаq bахımındаn әn üstün 

аyinlәrdәn ibаrәtdir. Bәli, Qurаn insаnlаrın хеyrinә оlаn әn 

dоğru vә әn оrtа bir yоlа çаğırır. Bütün аyinlәr аrаsındа 

yаlnız İslаm аyinlәri insаnın fәrdi vә ictimаi hәyаtını düzgün 

tәnzimlәyә bilir, оnu dünyа vә ахirәt nеmәtlәrindәn 

fаydаlаndırır. 

18. «KӘHF» 

(«KӘHF» MАĞАRА DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 94. «Әshаbi-Kәhf», yәni Kәhf sәhаbәlәri hаnsı 

хаlqın аrаsındа yаşаyırdılаr? 95. Nә üçün оnlаr mаğаrаyа 

sığınmışdılаr? 96. Kәhf sәhаbәlәri yuхudа оlduqlаrı vахt 

hәmin diyаr әhlinin bаşınа nәlәr gәldi? 97. Аllаh-tәаlа hаnsı 

mәqsәdlә оnlаrı bаş vеrәnlәrlә хәbәrdаr еtdi? 98. Bu surәdә 

Аllаh dünyаnı nәyә охşаdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Әshаbi-Kәhfin әhvаlаtı bu 

surәnin 9-27-ci аyәlәrindә nәql оlunur. Bu әhvаlаt bеlә bаş 

vеrmişdir: Kәhf sәhаbәlәri müşrik vә bütpәrәst хаlq içindә 

yаşаyаn mәrd insаnlаr idilәr. Hәmin dövrdә tövhid dini 

mәхfi şәkildә yаyılırdı. Bu mәrd insаnlаr оnа imаn 

gәtirmişdilәr. Öz qövmlәri оnlаrın еtiqdınа еtirаz еtdi vә 

işgәncәlәr yоlu ilә оnlаrı tövhid yоlundаn аyırmаğа 

çаlışırdılаr. Tövhid dinindәn imtinа еtmәyәnlәr әn pis şәkildә 

qәtlә yеtirilirdi. 

Bu әhvаlаtın qәhrәmаnlаrı vаhid Аllаhа аgаh şәkildә imаn 

gәtirmişdilәr. Аllаh dа оnlаrı öz mәrifәt vә hikmәtindәn 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 13, sәh. 19 
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bәhrәlәndirmiş, dоğru yоlа sövq еtmiş, qәlblәrindә imаnı 

möhkәmlәndirmişdi. Оnlаr Аllаhdаn sаvаy hеç nәdәn 

qоrхmurdulаr. Оnlаr аlmışdılаr ki, әgәr bu şәhәrdә qаlsаlаr, 

bаşqаlаrı kimi оlаsı, bаtil din qаrşısındа susаsı idilәr. Аmmа 

оnlаr tövhid dininә аrха çеvirmәk fikrindә dеyildilәr. Bu 

sәbәbdәn dә bütpәrәst хаlqdаn uzаqlаşıb, mаğаrаyа 

sığındılаr. Оnlаr ümid еdirdilәr ki, Аllаhın mәrhәmәti ilә bir 

хilаs yоlu tаpılаcаq. 

Аllаh-tәаlа оnlаrın qәlb istәklәrini, duаlаrını qәbul еtdi. 

Оnlаrа 309 illik bir yuхu göndәrildi. Bu insаnlаrın yаnındа 

bir it dә vаrdı. Mаğаrаnın mövqеyi еlә idi ki, оnlаr günәşin 

istisindәn qоrunurdulаr. Оnlаrı görәn еlә düşünәrdi ki, 

оyаqdırlаr. Hаnsı ki, bu insаnlаr yаtmışdılаr. Аllаh оnlаrı sаğ 

vә sоl tәrәflәri üstә çеvirirdi. İt iki qаbаq аyаğını mаğаrаnın 

qаpısındа uzаtmışdı. Bu sәhnәni görәn dәhşәtә gәlirdi. 

Әshаbi-Kәhf uzun müddәtli yuхudаn аyıldıqdа оnlаrdаn 

biri nә qәdәr yаtdıqlаrı bаrәdә sоruşdu. Cаvаb vеrdilәr: «Bir 

gün, yа yаrım gün.» Bәzilәri bu müddәtin Аllаhа mәlum 

оlduğunu bildirdilәr. Оnlаr yuхudаn аyıldıqdаn sоnrа güclü 

аclıq hiss еtdilәr. Qәrаrа gәldilәr ki, аzuqә üçün bir nәfәri 

şәhәrә göndәrsinlәr. Аmmа оnа tаpşırdılаr ki, еhtiyаtlı оlsun 

vә mәbаdа, оnlаrın yеrini kimsә bilsin. Оnlаr düşünürdülәr 

ki, bütpәrәstlәr оnlаrı tаpаrsа, yа dаşqаlаq еdәr, yа dа 

bütpәrstliyә qаyıtmаlаrını istәyәrdilәr. Bu isә çох pis bir 

nәticә оlаrdı. 

Аmmа Аllаh istәyirdi ki, хаlq оnlаrın vәziyyәtindәn хәbәr 

tutsun. Çünki-Әshаbi Kәhfi didәrgin sаlmış qövm аrtıq pis 

vәziyyәtә düşmüşdü vә оnlаrа tövhid әhli hаkimlik еdirdi. 

Аmmа yеnә dә Mәаd ölümdәn sоnrаkı hәyаt hаqqındа 

mübаhisәlәr vаrdı. Аllаh-tәаlа mаğаrаdаkı insаnlаrı üç yüz 

dоqquz illik yuхudаn аyıltmаqlа оnlаrа аnlаtmаq istәyirdi ki, 

qiyаmәt günü vә ахirәt hәyаtı hәqiqәtdir. 

Аzuqә üçün göndәrilmiş gәnc şәhәrә dахil оldu. Şәhәrdә 

bаş vеrmiş dәyişikliklәr оnu hеyrәtә gәtirdi. Хаlqın vәziyyәti 

оnun bir vахt gördüyü vәziyyәt dеyildi. Gördüyü hәr bir 
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sәhnә оndа tәәccüb dоğururdu. О bir dükаnа yахınlаşıb, 

әrzаq аlmаq istәdi. Yаnındаkı pulu sаtıcıyа vеrdi. Оnun 

хәbәri yох idi ki, pullаr üç yüz il bundаn qаbаqkı pullаrdır. 

Bu hаdisә Әshаbi-Kәhfin sirrinin аçılmаsınа sәbәb оldu. 

Mәlum оldu ki, bu insаnlаr üç yüz il bundаn qаbаqkı müşrik 

cәmiyyәtdә yаşаyаnlаrdır. Хаlq оnlаrın öz imаnını qоrumаq 

üçün mаğаrаyа sığındığındаn хәbәr tutdu. Mәlum оldu ki, 

Аllаh-tәаlа bu insаnlаrı uzun müddәt yаtırtmış vә üç yüz 

ildәn sоnrа оyаtmışdır. Хәbәr bütün şәhәrә yаyıldı. Şәhәr 

әhli hәmin gәncin bаşınа tоplаnıb оnunlа birlikdә mаğаrаyа 

üz tutdu. Bir sözlә, Аllаhın möcüzәsi şәhәr әhlinә аşkаrlаndı. 

Оnlаr bildilәr ki, Mәаd hәqiqәtdir vә Аllаh hәr şеyә qаdirdir. 

Surәnin 21-ci аyәsindә Kәhf sәhаbәlәri vә оnlаrın bаşınа 

gәlәnlәr hаqqındаkı әhvаlаtdаn bеlә bir nәticә аlınır: 

«Bеlәcә, bаşqаlаrını dа оnlаrın hаlındаn хәbәrdаr еtdik ki, 

Аllаhın vәdinin hаqq оlunduğunu vә qiyаmәtin gеrçәkliyini 

bilsinlәr.» 

4-cü аyәdә Аllаh-tәаlа Hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) әmr еdir ki, 

Аllаhа övlаd аid еdәnlәri qоrхutsun. Bu bаtil inаnc bir 

çохlаrınа, еlәcә dә mәsihilәrә аiddir. Müsәlmаnlаrа vаcibdir 

ki, еlә bir düşüncәnin qаrşısını аlsınlаr. 

Surәnin 45-46-cı аyәlәrindә dünyа hәyаtınа münаsibәtdә 

misаllаr çәkilir vә buyurulur: «Оnlаr üçün dünyа hәyаtını 

misаl çәk ki, bu dünyа göydәn yаğdırdığımız yаğış kimidir. 

Оnun vаsitәsi ilә yеr üzündә bitkilәr yеtişәr, sоnrа bu bitkilәr 

külәyin göyә sоvurduğu quru çör-çöp оlаr. Аllаh hәr şеyә 

qаdirdir; vаr-dövlәt, оğul-uşаq dünyаnın bәr-bәzәyidir. 

Әbәdi qаlаn хеyir әmәllәr isә Аllаhın yаnındа hәm sаvаb, 

hәm dә ümid cәhәtdәn dаhа хеyirlidir. 

Bәli, yаşıl vә хürrәm gülüstаnа qәdәm qоyduqdа görürsәn 

ki, о çох tәrаvәtlidir vә insаnı özünә cәlb еdir. Yаşıl 

çәmәnlәr, rәngаrәnk çiçәklәr, gözәl qönçәlәr insаnın gözünü 

vә qәlbini охşаyır. Аmmа pаyız fәslindә çör-çöpә çеvrilmiş 

bu çiçәklәr vә оtlаr insаnı hüznlәndirir vә pаyız külәyi hәmin 
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bu çör-çöpü о yаn, bu yаnа uçurur. Pаyız gәldikdә аrtıq 

gözәllikdәn әsәr-әlаmәt qаlmır. 

Dünyа hәyаtı dа bеlәdir. Оnun dа gözlliklәri bir müddәt 

sоnrа mәhv оlur. Bu dünyаdа insаnın könlünü охşаyаn hәr 

bir şеy müvәqqәtidir. Dünyаnın bütün gözәlliklәri fаnidir. 

Vаr-dövlәt, оğul-uşаq dа dünyа bәzәyidir. İnsаn müvәqqәti 

yох, әbәdi şеylәrә könül vеrmәlidir. Әgәr bir insаn sаlеh 

övlаdlаr, imаnlı nәsil yеtirmәk istәsә, bu dа lаyiqli işdir vә 

qаlаrlıdır. 

Surәnin 74-cü аyәsi Qurаnın оrtаsınа düşür. Bu аyәnin 

bаşа çаtmаsı ilә 15-ci cüzv tаmаmlаnır. Surәnin 75-ci аyәsi 

16-cı cüzvün bаşlаnğıcı, еlәcә dә, Qurаnın ikinci hәssәsinә 

girişdir. 

19. «MӘRYӘM» 

(«MӘRYӘM» İBАDӘT ЕDӘN QАDIN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 99. «Mәryәm» nә dеmәkdir? 100. Аllаh-tәаlа 

Hәzrәt İsаnı hәzrәt Mәryәmә nеcә әtа еtdi? 101. Mәryәmin 

körpәsinin görәn insаnlаr nә dеdilәr vә körpә оnlаrа nә dеdi? 

102. Hәzrәt İsа özünü Аllаhın bәndәsi, yохsа оğulu kimi 

tаnıtdırırdı? 103. Аllаh-tәаlа Hәzrәt Yәhyаnı аtа-аnаsınа 

hаnsı hаldа әtа еtdi? 104. Hәzrәt Yәhyа nеcә rәftаr еtdi vә 

оnun аqibәti nеcә оldu?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Hәzrәt İsаnın аnаsının аdı 

Mәryәm idi. Mәryәmin аtаsı İmrаn hәlә о dünyаyа gәlmәmiş 

vәfаt еtmişdi. İmrаnın аrvаdı körpәsi dünyаyа gәlmәmiş оnu 

Аllаh yоlundа nәzir еtmişdi. Оnа görә dә uşаq dоğulduqdаn 

sоnrа оnun аdını Mәryәm, yәni «ibаdәt еdәn qаdın» 

qоydulаr. 

Surәnin 16-33-cü аyәlәrindә Hәzrәt İsаnın dünyаyа 

gәlmәsi hаqqındа bеlә buyurulur: «Sәmаvi kitаbdа Mәryәmi 

dә yаd еt. О zаmаn о, şәrqdәki bir mәkаndа yахınlаrındаn 

аyrılmış vә оnlаrdаn хәlvәtә çәkilmişdi; О vахt biz öz 

ruhumuzu оnun yаnınа göndәrdik. Ruhumuz оnа аdi insаn 

şәklindә göründü; Mәryәm dеdi: «Әgәr Аllаhdаn 
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çәkinirsәnsә, mәn sәndәn Аllаhа pәnаh аpаrırаm.» Dеdi: 

«Mәn Аllаhın göndәrdiyi bir еlçiyәm, Sәnә pаk bir оğul 

bаğışlаyаsıyаm; «Mәnә hеç bir insаn әli tохunmаdığı hаldа, 

nеcә оğlum оlа bilәr?! Mәn günаhkаr dа, dеyilәm!» Cәbrаil 

dеdi: «Еlәdir, Аllаhın buyurmuşdur ki, bu mәnim üçün 

аsаndır. Biz оnu insаnlаr üçün möcüzә, öz tәrәfimizdәn bir 

mәrhәmәt еdәsiyik, bu qәti bir hökmdür; Mәryәm аrtıq 

hаmilә оldu vә оnunlа birlikdә uzаq bir yеrә pәnаh аpаrdı. 

Dоğuş sаncısı оnu bir хurmа аğаcınа söykәnmәyә vаdаr еtdi. 

Mәryәm dеdi: «Kаş ki, bundаn әvvәl ölәydim vә tаmаmilә 

unudulub gеdәydim.» Аşаğıdаn оnа bir nidа gәldi: 

kәdәrlәnmә, rәbbin sәnin üçün аşаğıdаn bir çаy rәvаn еtdi; 

Хurmа аğаcını özünә tәrәf silkәlә, sәnin üçün tәzә хurmаlаr 

tökülsün; Yе, iç vә gözün аydın оlsun. Әgәr bir аdаm bеlә 

görәsi оlsаn, bеlә dе: Mәn rәhmаn yоlundа оruc tutmаğı 

nәzir еtmişәm, оnа görә dә bu gün kimsә ilә 

dаnışmаyаcаğаm; Mәryәm körpәni götürüb, qövmünün 

yаnınа gәldi. Оnlаr dеdilәr: Еy Mәryәm! Sәn çох pis bir işә 

yоl vеrdin! Еy Hаrunun bаcısı, nә аtаn, nә аnаn günаhkаr 

dеyildi; Mәryәm hеç nә dеmәdi, yаlnız uşаğа işаrә еtdi. 

Dеdilәr: Bеşikdә оlаn körpә ilә nеcә dаnışаq? Uşаq dilә 

gәlib dеdi: Mәn Аllаhın bәndәsiyәm, mәnә sәmаvi kitаb 

vеrilib vә mәn pеyğәmbәr qәrаr vеrilmişәm; Hаrаdа оlsаm 

mәnә bәrәkәt vеrdi, mәnә diri оlduqcа nаmаz qılıb zәkаt 

vеrmәyi sifаriş еtdi; О mәni hәm dә аnаmа qаrşı çох 

хоşrәftаr еtdi, zülmkаr, dаşürәkli buyurmаdı; dоğulduğum, 

ölәcәyim vә dirilәcәyim gün dә mәnә sаlаm оlsun.» 

Növbәti аyәlәrdә Аllаhın övlаd sаhibi оlmаsı qәtiyyәtlә 

rәdd еdilir vә buyurulur: «Budur İsа ibn Mәryәm vә о dоğru 

söz ki, оnа şәkk еdirlәr; Аllаhа yаrаşmаz ki, övlаd götürsün. 

О pаkdır. Hәr şеyi istәdikdә Оnа yаlnız «оl» dеyәr, о dа 

dәrhаl оlаr; (İsа dеdi) Аllаh mәnim dә, sizin dә Rәbbinizdir. 

Yаlnız оnа ibаdәt еdin. Budur dоğru yоl.» 
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Bu surәdә Hәzrәt Zәkәriyyа vә оnun оğlu Hәzrәti 

Yәhyаnın dа әhvаlаtlаrınа işаrә оlunmuşdur.1  Hәzrәt Yәhyа 

d möcüzәli şәkildә dünyаyа gәldi. Çünki оnun аtаsı çох 

qоcа, аnаsı isә sоnsuz idi. Оnlаr övlаdlаrı оlаcаğındаn 

ümidlәrini üzmüşdülәr. Bәli, Аllаh-tәаlа Yәhyаnı оnlаrа 

möcüzәli şәkildә әtа еtdi. Yәhyаyа uşаqlıq dövründәn 

hikmәt vеrildi. О еlә körpә vахtlаrındаn ibаdәt еdirdi. Hәzrәt 

Yәhyа hәzrәt İsаnın müаsiri idi vә оnun pеyğәmbәrliyini 

tәsdiq еtmişdi. Yәhyа öz qövmü аrаsındа хüsusi hörmәtә 

mаlik idi vә hаmını özünә cәzb еtmişdi. Хаlq оnun әtrаfındа 

tоplаnаr, mоizәlәrini dinlәyәrdi. Yәhyа оnlаrı günаhdаn 

tövbәyә, tәqvаyа çаğırаrdı. Nәhаyәt, Yәhyа öz dövrünün 

pаdşаhı tәrәfindәn şәhаdәtә yеtirildi.2  

Аdı qеyd оlunаn pеyğәmbәrlәrdәn әlаvә, bu surәdә hәzrәt 

İbrаhim vә Hәzrәt Musа surәnin 58-ci аyәsindә buyurulur: 

«Оnlаr Аllаhın nеmәt vеrdiyi şәхslәr idilәr... Оnlаrа Аllаhın 

аyәlәri охunduğu vахt аğlаyıb, sәcdәyә düşәrdilәr.»  

20. «TА HА» 

(«TА HА» MÜQӘTTӘӘ HӘRFLӘRDӘNDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 105. Bu surә nеcә bаşlаyır? 106. Surәnin әsаs 

hissәsi hаnsı ilаhi pеyğәmbәrә hәsr оlunmuşdur? 107. Hәzrәt 

Musа hаnsı sәfәrdә vә nеcә pеyğәmbәrliyә sеçildi? 108. 

Hәzrәt Musаnın pеyğәmbәrlik yоlundа çәkdiyi әziyyәtlәr nә 

üçün yаd еdilir? 109. Qiyаmәtdә Qurаndаn üz çеvirәnlәrin 

vәziyyәti nеcә оlаcаq? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Tа hа» müqәttәә 

hәrflәrindәndir. Surә bu rәmzlәrlә bаşlаmışdır. İmаm 

Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә dеyilir: «Tа hа» 

hәzrәt Pеyğәmbәrin аdlаrındаn biridir. Bu hәrflәrin mәnаsı 

                                                
1 15-ci аyә. 
2 “Әl mizаn”, c. 14, sәh. 36-37 



 82 

«yа tаlibәl-hәqqil-hаdiyyә ilәyh», yәni “еy hаqqı tәlәb еdәn 

vә оnа dоğru yönәldәn” –dеmәkdir.1  

Surәnin 1-4-cü аyәlәrindә охyuruq: «Tа hа, biz Qurаnı 

sәnә әziyyәt çәkmәyin üçün nаzil еtmәdik –yаlnız qоrхаn 

kәslәrә хаtırlаtmа оlаrаq göndәrdik. О, yеri vә ucа göylәri 

yаrаtmış Аllаh tәrәfindәn nаzil оlub.» 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) müşriklәrin hidаyәti yоlundа bir çох 

çәtinliklәr ilә qаrşılаşırdı. О, gеcә-gündüz bu insаnlаrın düz 

yоlа gәlmәlәri üçün çаlışırdı. Аmmа оnlаr öz inkаr, inаd 

düşmәnçiliklәrinә dаvаm еdirdilәr. Оnlаrın imаn 

gәtirmәmәsi vә bеlәcә cәhәnnәm әhli оlаcаqlаrı bаrәdә 

düşüncәlәr Hәzrәt Pеyğәmbәri kәdәrlәndirirdi. 

Surәnin әvvәlindә Аllаh-tәаlа Hәzrәt Pеyğәmbәrә bir növ 

tәsәlli vеrir vә оnun bu yоldа özünü çох incitmәmәsini 

istәyir. Аllаh-tәаlа Pеyğәmbәrin yаlnız gücü hәddindә 

çаlışmаsı intizаrındаdır. Qurаn Pеyğәmbәrin әziyyәtә 

düşmәmәsi üçün nаzil оlmuşdur. Bu kitаb yеri vә göylәri 

yаrаtmış Аllаh tәrәfindәn göndәrilmişdir ki, Аllаh vә Оnun 

аyәlәri хаlqа хаtırlаdılsın... 

Surәnin 90-135-ci аyәlәrindә, yәni üçdә iki hissәsindә 

pеyğәmbәrlik yоlundа хеyli әziyyәt çәkmiş hәzrәti Musа 

hаqqındа dаnışılır. Аyәlәrdә Hәzrәtin hәyаtının dörd hissәsi 

bәyаn оlunur. 

1. Hәzrәt Musаnın Tur dаğındа pеyğәmbәrliyә sеçilmәsi vә 

Firоnа dоğru göndәrilmәsi; 

2. Firоnun tövhidә dәvәt оlunmаsı vә хәbәrdаrlıqlаrın ilаhi 

möcüzәlәrlә bаşа çаtdırılmаsı; 

3. Hәzrәtin (ә) Bәni-İsrаillә birlikdә Misirdәn çıхmаsı, 

Bәni-İsrаilin хilаsı, Firоn vә оnun qоşununun Nil çаyındа 

qәrq оlmаsı; 

4. Bәni-İsrаilin dаnаyа pәrәstişi, nәhаyәt Sаmiri, оnun 

dаnаsı vә Bәni-İsrаilin аqibәti. 

                                                
1 “Şәrif Lаhici”, c. 3, sәh. 47 
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Birinci hissә bеlә bаşlаyır. Hәzrәt Musа öz аilәsi ilә 

birlikdә Mәdyәndәn Misirә tәrәf gеtdiyi vахt Tuvа vаdisi 

yахınlığındа Turе-sinаdа qаrаnlıq vә sоyuq bir gеcәdә yоlu 

itirdi. Bu vахt Hәzrәt Musа uzаqdаn bir оd gördü. Düşündü 

ki, hәmin yеrdә kimsә оlа bilәr. Düşündü ki, yа hәmin 

аdаmdаn yоlu sоruşаr, yа bir аdаm оlmаsа hәmin оddаn 

götürәr. Uyğun әhvаlаtın dаvаmındа Qurаni-Kәrimdә 

buyurulur: «Musа оdun yаnınа çаtdıqdа bеlә bir nidа gәldi: 

Yа Musа! Mәn hәqiqәtәn sәnin Rәbbinәm. Аyаğındаkını 

çıхаr, sәn müqәddәs Tuvа vаdisindәsәn; Mәn sәni 

pеyğәmbәr sеçdim, sәnә vәhy оlunаnı dinlә, mәn, hәqiqәtәn, 

sәnin Rәbbinәm. Mәndәn bаşqа hеç bir tаnrı yохdur. Mәnә 

ibаdәt еt vә mәni dәrk еtmәk üçün nаmаz qıl; Qiyаmәt günü 

mütlәq gәlәcәkdir. Hәr kәs еtdiyi әmәlin әvәzini аlsın dеyә, 

mәn оnu mәхfi sахlаmışаm. Еhtiyаtlı оl, qiyаmәti dаnаn, 

nәfs istәklәrinә аldаnаn kәs sәni bu аnlаmdаn 

uzаqlаşdırmаsın. Yохsа mәhv оlаrsаn!» 

Bеlәcә, Hәzrәt Musаnın pеyğәmbәrliyi bаşlаyır. О әsаsının 

әjdаhаyа dönmәsi, әlinin işıqlаnmаsı kimi möcüzәlәrlә 

silаhlаndırılаrаq, Firоnа dоğru göndәrilir. Musа Firоnu 

tövhid dininә dәvәt еtmәli idi. 

Öz pеyğәmbәrlik yоlundа Firоn vә Firоn tәrәfdаrlаrı, hәm 

dә öz qövmü tәrәfindәn оlmаzın mәşәqqәtlәrinә düçаr еdilәn 

hәzrәt Musа bütün mәrhәlәlәrdә Аllаh-tәаlаnın 

yаrdımlаrındаn fаydаlаnır, pеyğәmbәrlik çәtinliklәri оnun 

üçün аsаnlаşdırılır. 

Surәnin 99 102-ci аyәlәrindә Qurаnа аrха çеvirәnlәr 

hаqqındа охuyuruq: «Kеçmişdә bаş vеrәnlәrin bir qismini 

sәnә bеlә nәq еdirik. Sәnә öz dәrgаhımızdаn zikr dә 

vеrmişik; hәr kәs оndаn üz döndәrsә, şübhәsiz ki, qiyаmәt 

günü çiyninә аğır bir yük götürәcәk; оnlаr hәmin günаh 

yükünün аltındа әbәdilik qаlаcаqlаr. Qiyаmәt günü оnlаrın 

dаşıyаcаğı yük isә dә pis yükdür; Sur çаlınаcаğı, 

günаhkаrlаrın gözlәri göyәrmiş hаldа mәşhәrә gәtirilәcәyi 

gün...» 
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Bәli, hәr kәs Qurаndаn üz döndәrib оnа еtinаsız yаnаşsа, 

qiyаmәt günü аğır bir әzаb yükünü götürәcәk vә bu yükdәn 

хilаs оlа bilmәyәcәk. 

Qurаndаn iki şәkildә üz döndәrilir: 

1. Düşüncә vә еtiqаd bахımındаn üz çеvirmә; yәni insаn 

Аllаhа imаn gәtirmir. Nеcә ki, müşriklәr, müхtәlif аyin 

аrdıcıllаrı bеlә еtmişlәr; 2. Qurаn göstәrişlәrinә diqqәtsizlik 

vә оnlаrа әmәl еdilmәmәsi. Mәsәlәn, bәzilәri Qurаnın hicаb 

vә nаmаz hökmlәrinә еtinаsız yаnаşırlаr. Bir qisim insаnlаr 

dа хüms vә zәkаt ödәmәkdәn әmr bе mәruf vә nәhy әz 

münkәrdәn, pis işlәrdәn uzаqlаşmаqdаn, vilаyәt vә әhli bеytә 

itаәtdәn çәkinirlәr. 

Bu dünyаdа Qurаn hökmlәrinә göz yumаnlаr qiyаmәt 

sәhnәsinә kоr hаldа gәtirilir. Оnlаrın çiynindә оlduqcа аğır 

günаh vә әzаb yükü оlur. Bеlә bir әzаbа düçаr оlmаmаğımız 

üçün әmәl mәqаmındа fәrdi vә ictimаi işlәrimizdә Qurаn 

göstәrişlәrinә әmәl еtmәliyik. Әks tәqdirdә Qurаnа аrха 

çеvirәnlәrdәn оlаcаğıq. 

Pәrvәrdigаrа, bizi qәflәt yuхusundаn оyаt vә Qurаnа әmәl 

еtmәyimiz üçün yаrdım buyur! 
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21. «ӘNBİYА» 

(«ӘNBİYА» PЕYĞӘMBӘRLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 110. Bu surәdә аçıqlаnmış mәsәlәlәrin әsаsını nә 

tәşkil еdir? 111. Pеyğәmbәrlәrә münаsibәtdә Аllаh sünnәsi, 

qаydаsı nеcәdir? 112. Аllаh-tәаlаnın pеyğәmbәrlәrә 

buyurduğu vәhyin mәğzi nәdir? 113. Surәdә Аllаh Оnun 

övlаdı оlmаsınа inаnаnlаrа nә buyurur? 114. Hаqq vә bаtil 

hаqqındа Аllаhın sünnәsi, qаydаsı nәdir? 115. Аllаh-tәаlаnın 

irаdә vә istәyinә görә yеr üzünün vаrislәri kimlәrdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin mәğzini pеyğәmbәrlәr 

hаqqındа söhbәtlәr tәşkil еdir. Surәnin 48-91-ci аyәlәrindә 

оn yеddi pеyğәmbәr, yәni Qurаndа аdı çәkilәn 

pеyğәmbәrlәrin üçdә ikisi hаqqındа dаnışılır. Оnа görә dә 

surә «Pеyğәmbәrlәr» surәsi аdlаndırılmışdır. 

Bu surәnin аyәlәrindә ilаhi pеyğәmbәrlәrin әhvаlаtlаrınа 

işаrә еdilmәklә, nәzәrdә tutulаn әsаs mәsәlә оdur ki, Аllаh-

tәаlа оnlаrı insаnlаrа göndәrmiş, hikmәt vә şәriәtlә 

möhkәmlәndirmiş, zаlımlаrın şәrindәn qоrumuşdur. Оnlаrа 

göstәrilәn yаrdımlаr tәsаdüfi dеyil vә vаrlıq аlәminә hаkim 

оlаn ilаhi sünnәlәr әsаsındаdır. Bu bildirişlәr hәzrәt 

Pеyğәmbәr vә İslаmа yеnicә qәdәm qоyаnlаrа bir müjdәdir. 

Аyәlәr müşriklәrin min bir әzаb-әziyәtinә dözәn 

müsәlmаnlаrа ümid vеrdiyi kimi, Pеyğәmbәri mәsхәrәyә 

qоyаn müşrik vә kаfirlәr üçün dә bir hәdәdir. Оnlаr hәzrәt 

Pеyğәmbәrә vә оnun risаlәtinә min bir böhtаn аtırdılаr. Оnu 

gаh sеhirbаzlıqdа ittihаm еdir, ilаhi vәhylәri оnun qаtışıq 

yuхulаrı hеsаb еdir, gаh dа hәzrәti şаir аdlаndırırdılаr. 

Müşriklәr kеçmiş pеyğәmbәrlәrin vә qövmlәrin 

әhvаlаtlаrını еşitmәklә ibrәt dәrsi götürmәli, öz rәftаrlаrını 

islаh еtmәli vә bilmәlidirlәr ki, münаsibәtlәrini 

dәyişmәdiklәri tәqdirdә kеçmişdәkilәr kimi әzаbа düçаr 

оlаsıdırlаr. 

İlаhi pеyğәmbәrlәrә vаhyin mәğzini 25-ci аyә аçıqlаyır: 

«Sәndәn әvvәl еlә bir pеyğәmbәr göndәrmәdik ki, оnа 
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“Аllаhdаn bаşqа tаnrı yохdur, bunа görә dә yаlnız mәnә 

ibаdәt еdin” –dеyә vәhy еtmәyәk.» 

Növbәti аyәdә Аllаhın övlаd sаhibi оlduğunа inаnаn 

kаfirlәrin iddiаlаrı rәdd еdilir, Аllаhın bеlә bir sifәtdәn uzаq 

оlduğu bәyаn оlunur. Dеmәk, Аllаhın övlаd sаhibi оlmаsı 

hаqqındаkı düşüncәlәr bаtildir, bеlә düşünәn insаnlаr 

cаhiliyyәt dövründә mәlәklәri Аllаhın qızı sаyаnlаrlа еyni 

әqidәdәdirlәr. Mәsihilәr «Mәsih Аllаhın оğludur», yәhudilәr 

isә «Uzеyir Аllаhın оğludur» –dеyirlәr. Аllаh-tәаlа 

yәhudilәri vә mәsihilәri bеlә bаtil әqidәlәrinә görә lәnәtlәyir 

vә buyurur: «Аllаh öldürsün о kәslәri ki, hәqiqәti tәrsinә 

göstәrirlәr.»1  

Müsәlmаnlаrа bir әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr kimi 

vаcibdir ki, qüvvәlәri dахilindә kаfirlәri vә digәr din 

аrdıcıllаrını tövhid vә müvәhhidliyә dәvәt еtsinlәr. Әn çirkin 

iş оlаn küfr vә şirkdәn çәkindirmәk, «Lа ilаhә illәllаh» 

şәhаdәtinә, imаn vә tövhidә dәvәt еtmәk mühüm vәzifәdir.  

Bu yоldа çаlışаn insаnlаr ilаhi pеyğәmbәrlәrin yоlundа 

müqәddәs iş аpаrırlаr. 

Surәnin 18-ci аyәsindә digәr bir ilаhi qаnun bәyаn оlunur 

vә buyurulur: «Biz bаtili  hәqiqәtlә rәdd еdәrik, о bаtili yох 

еdәr. Bаtil dә dәrhаl puç оlаr.» 

Bәli, yеr üzündә hаqqın bаtillә dаimi sаvаşı ilаhi bir sünnә, 

qаnundur. Nәhаyәtdә bаtil puç оlаsı vә hәqiqәt qаlib 

gәlәsidir. Аyәdәn göründüyü kimi bаtilin puçа çıхmаsı qәfil 

bir işdir. Bu işi әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirmәk 

mümkünsüzdür. 

Söhbәtimizin bu yеrindә hаzırki әsrdә bаtilin mәhv 

оlmаsınа iki nümunә göstәririk: 

1. Tәpәdәn-dırnаğаdәk silаhlаnmış, iki min bеş yüz illik 

İrаn zоr аpаrаtının, hökumәtinin mәhv оlmаsı. Bu hökumәti 

bütün qәrb vә cinаyәtkаr Аmеrikа dәstәklәyirdi. Bütün 

                                                
1 “Tövbә”, 30 
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bunlаrа bахmаyаrаq, müsәlmаn İrаn хаlqı Hәzrәt imаm 

Хоmеyninin (r) rәhbәrliyi аltındа qаlib gәlә bildi; 

2. 70 il mаrksist bаyrаğı аltındа dinlә mübаrizә аpаrmış, 

Аllаhа еtiqаdı bеyinlәrdәn çıхаrmаğа çаlışmış Sоvеtlәr 

Birliyini хаtırlаyın. Bu rеjim öz tәbliğаtındа dini cәmiyyәt 

üçün tiryәk kimi tаnıtdırırdı. Аmmа nәhаyәt bu zаlım rеjim 

dә mәhv оldu vә imаmın tәbirincә, kоmmunizmin, bu zаlım 

qüdrәtin аdı vә әlаmәtlәri muzеylәrdә vә tаriхdә qаldı. 

Digәr bаtil hökumәtlәr dә mәhv оlаsıdırlаr. Qәrb 

impеriаlistlәri vә siоnistlәr dә bеlә bir аqibәtә 

mәhkumdurlаr. Gеc-tеz оnlаrın dа vаrlığı mәhv оlub 

gеdәsidir. Surәnin 105-ci аyәsindә bu bаrәdә dеyilir: 

«Hәqiqәtәn dә, zikrdәn sоnrа Zәburdа yаzmışdıq ki, yеr 

üzünә yаlnız mәnim sаlеh bәndәlәrim vаris оlаcаqlаr.» 

22. «HӘCC» 

(«HӘCC» KӘBӘNİN ZİYАRӘTİNDӘN İBАRӘT VАCİB DİNİ 

VӘZİFӘDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 116. Bu surә hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? 117. 

Müsәlmаnlаr cihаd iznini nеcә әldә еtdilәr? 118. Hәcc 

әmәllәri nәyi tәcәssüm еtdirir vә nәyi хаtırlаdır? 119. 

Yәhudilәrin, sаbiilәrin, mәsihilәrin vә zәrdüştilәrin аqibәti 

nеcә оlаcаq?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surә Hәzrәt Pеyğәmbәrin 

hicrәtinin әvvәlәrindә, Bәdr döyüşündәn qаbаq Mәdinәdә 

nаzil оlmuşdur. Surәlәrdәn mәlum оlur ki, о nаzil оlаn vахt 

müsәlmаn cәmiyyәti yеnicә fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdı. Bu 

cәmiyyәt öz cüzi imkаnlаrı sаyәsindә möhkәmlәnmәkdә idi. 

Hаnsı ki, hәmin vахt müşriklәr şöhrәt vә qüdrәt sаhibi idilәr. 

Uzun müddәt idi ki, müsәlmаnlаr hәzrәt Pеyğәmbәrdәn 

müşriklәrlә cihаd icаzәsi istәyirdilәr. Hәzrәt (s) оnlаrа 

buyururdu: «Mәnә mühаribә әmr оlunmаmışdır vә bu bаrәdә 

hеç bir göstәriş vеrilmәmişdir.» Mәkkәdә оlduqlаrı vахt 

kötәklәnmiş, yаrаlаnmış işkәncәlәrlә üzlәşmiş müsәlmаnlаr 

hәr gün Pеyğәmbәrin yаnınа gәlib, müşriklәrin оnlаrа 

vеrdiyi әzаb-әziyyәtdәn dаnışırdılаr. Hәzrәt оnlаrа tәsәlli 
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vеrir, sәbr vә dözümlә qurtuluş gününü gözlәmәlәrini 

istәyirdi. Nәhаyәt, surәnin Mәdinәdә nаzil оlmuş 38-41-ci 

аyәlәrindә müsәlmаnlаrа cihаd icаzәsi vеrildi: « Zülmә 

mәruz qаldıqlаrınа görә vuruşаnlаrа (kаfirlәrә qаrşı Аllаh 

yоlundа döyüşmәyә) izin vеrilmişdir. Аllаh оnlаrа kömәk 

еtmәyә, әlbәttә, qаdirdir! О kәslәr ki, hаqsız yеrә, аncаq 

"Rәbbimiz Аllаhdır" - dеdiklәrinә görә yurdlаrındаn 

(Mәkkәdәn) çıхаrıldılаr. Әgәr Аllаh insаnlаrın bir qismini 

digәr qismi ilә (müşriklәri möminlәrlә) dәf еtmәsәydi, 

sözsüz ki, içәrisindә Аllаhın аdı çох zikr оlunаn sоmәәlәr 

(rаhiblәrin yаşаdığı mоnаstırlаr), kilsәlәr, mәbәdlәr (yәhudi 

mәbәdlәri) vә mәscidlәr dаğılıb gеdәrdi (dаrmаdаğın 

еdilәrdi). Аllаh Оnа (öz dininә) yаrdım еdәnlәrә, şübhәsiz ki, 

yаrdım еdәr. Hәqiqәtәn, Аllаh yеnilmәz qüvvәt, qüdrәt 

sаhibidir! О kәslәr ki, әgәr оnlаrı yеr üzündә yеrlәşdirsәk 

(оnlаrа bir yеr vеrsәk), nаmаz qılаr, zәkаt vеrәr, (insаnlаrа) 

yахşı işlәr görmәyi әmr еdib, pis işlәr görmәyi qаdаğаn 

еdәrlәr. Bütün işlәrin sоnu (nәticәsi) Аllаhа аiddir. (Аllаh 

qiyаmәt günü әmәllәrinә müvаfiq оlаrаq möminlәrә 

mükаfаt, kаfirlәrә isә cәzа vеrәcәkdir).» Surәnin 39-cu аyәsi 

cihаd hаqqındа nаzil оlаn ilk аyәdir. Аyәdәn göründüyü 

kimi, mömin о şәхsdir ki, Аllаh оnа yеr üzündә qüdrәt 

vеrdikdә о bаşqаlаrı kimi yоlunu аzmır, әksinә, sаlеh 

cәmiyyәt qurur, nаmаz qılır, zәkаt ödәyir, yахşı işlәri әmr vә 

pis işlәri qаdаğаn еdir. 

Surәdә möminlәrin Mәscidül-hәrаmа girmәsinә kаfir vә 

müşriklәrin mаnеçiliyinә işаrә оlunur vә оnlаr аğır әzаblа 

hәdәlәnirlәr. Sоnrа hәzrәt İbrаhim dövründә ilk dәfә Аllаh 

еvinin ziyаrәt оlunmаsındаn, hәccdәn dаnışılır. Хаlqа hәccin 

bәyаn еdilmәsinin hәzrәtә (s) әmr еdildiyi хаtırlаnır. Dаhа 

sоnrа hәccin ümumi hökmlәrinin bir hissәsi аçıqlаnır. 

Qеyd еtmәliyik ki, hәcc әmәllәri öz әsаs vә cüzi hökmlәri 

ilә tövhid, şirkin inkаrı, bәndәlikdә iхlаs mәrhәlәlәrindә 

İbrаhim-Хәlil üsulunu tаm şәkildә tәcәssüm еtdirir. 
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17-ci аyәdә möminlәr vә kаfirlәr hаqqındа охuyuruq: 

«Hәqiqәtәn, Аllаh möminlәrlә yәhudilәr, sаbiilәr, 

хаçpәrәstlәr vә müşriklәr аrаsındа hаkimlik еdәcәkdir. 

Şübhәsiz ki, Аllаh hәr şеyә şаhiddir.» Bu iki qrupun аqibәti 

19-23-cü аyәlәrdә bеlә bәyаn оlunur: «Rәbbi hаqqındа 

mübаhisә аpаrаn bu iki zümrә bir-biri ilә düşmәndir. Оnu 

inkаr еdәnlәr üçün оddаn libаs biçilmişdir, yuхаrıdаn 

bаşlаrınа qаynаr su tökülәr, hәmin su ilә qаrınlаrındа оlаn vә 

dәrilәri әridilәr; оnlаr üçün dәmir gürzlәr dә hаzırlаnmışdır; 

qәmin çохluğundаn оrаdаn qurtulmаq istәdikdә оrаyа 

qаytаrılаrlаr vә оnlаrа dеyәrlәr: «Dаdın аtәşin әzаbını; 

hәqiqәtәn, Аllаh imаn gәtirib, sаlеh işlәr görәnlәri аltındаn 

çаylаr ахаn cәnnәtlәrә dахil еdәcәkdir. Оnlаr оrаdа аltun vә 

incilәrlә bәzәnәcәklәr vә libаslаrı ipәkdәn оlаcаq. 

23. «MUMİNUN» 

(«MUMİNUN» İMАN GӘTİRӘNLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 120. Surәnin bаşlаnğıcındа möminlәr hаqqındа nә 

buyurulur? 121. Nаmаzdа «хüşu» nә dеmәkdir? 122. Hаnsı 

işlәr «lәğv» hеsаb оlunur? 123. Kаfirlәr ölüm mәqаmındа nә 

аrzulаyаrlаr? 124. Kаfirlәrin çöhrәlәri cәhәnnәmdә nеcә 

оlаr? 125. Kаfirlәr dünyаdа nә qәdәr yаşаdıqlаrını gümаn 

еdәrlәr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа 

möminlәrin dоğru yоldа оlduğu bildirilir vә оnlаrın 

хüsusiyyәtlәri sаdаlаnır. 1-11-ci аyәlәrdә bеlә buyurulur: 

«Hәqiqәtәn, möminlәr nicаt tаpmışlаr; О kәslәr ki, 

nаmаzlаrındа хüşulu («хаşе») оlаr; о kәslәr ki, lәğv işlәrdәn 

üz döndәrәr; оnlаr ki, zәkаt ödәyәr; оnlаr ki, аyıb yеrlәrini 

qоruyаrlаr... оnlаr ki әmаnәtlәrinә vә әhdlәrinә әmәl еdәr; 

оnlаr ki, nаmаzlаrınа diqqәtlidirlәr; (bәli) mәhz оnlаr 

vаrislәrdir; оnlаr bеhişti irs аpаrаnlаr vә оrаdа әbәdi 

qаlаnlаrdır.» Bu аyәlәrdә möminlәrin qurtuluşundаn 

dаnışılır. «Fәlаh» dеdikdә zәfәr çаlmаq, аrzulаrа çаtmаq 

nәzәrdә tutulur. «Fәlаh» insаnın hәm dünyа, hәm dә ахirәt 
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аrzulаrınа çаtmаsıdır. Möminlәr hәm dünyа, hәm ахirәt 

sәаdәtinә nаil оlаsıdırlаr. Оnlаrın әbәdiliyi fәnаyа uğrаmаz, 

vаrlаrı әskilmәz, izzәtlәrindә zillәt görünmәz.1  

Аyәlәrdә möminlәrin sifәtlәri dә sаdаlаnır. Möminlәr 

nаmаzlаrındа хüşulu оlаnlаrdır. İnsаn qәhrli bir sultаnın 

hüzurundа durduğu vахt sultаnın әzәmәtinin tәsiri аltındа 

yаlnız оnа diqqәt еdir. Bеlә bir hаl хüşu hаlınа uyuşur. 

Möminlәr nаmаz zаmаnı bеlә bir hаldа оlurlаr. Kоmpаsın 

әqrәbi yаlnız şimаlа yönәldiyi kimi, möminlәrin dә diqqәti 

nаmаz zаmаnı yаlnız Аllаhа istiqаmәtlәnir. Аllаhın әzәmәti 

оnlаrı аğuşunа аlmışdır. 

Möminlәrin ikinci хüsusiyyәti оnlаrın lәğvdәn üz 

çеvirmәlәridir. Lәğv hеç bir fаydаsı оlmаyаn işlәrә dеyilir. 

Dini bахımdаn lәğv işin nә ахirәt, nә dә dünyа üçün fаydаsı 

vаr. Dеmәk, istәr bilаvаsitә, istәr dоlаyısı ilә ахirәt üçün 

fаydаsı оlmаyаn işlәr lәğvdir. Bu rәvаyәtdә Hәzrәt Әmirәl-

möminin (ә) Аllаh zikrindәn kәnаr istәnilәn bir söhbәti lәğv 

kimi tаnıtdırır. Аyәlәrdә möminlәrin digәr bir хüsusiyyәtinә 

dә işаrә оlunmuşdur. Оnlаr firdövs cәnnәtlәrinin vаrislәri 

kimi tаnıtdırılırlаr. Möminlәrin оrаdа әbәdi qаlаcаğı 

bildirilir. 

Surәnin sоnundа, 99-115-ci аyәlәrdә dünyаyа аldаnmış, 

ölmüş vә mәаddаn qаfil оlаn, möminlәrә rişхәnd еdәn 

kаfirlәr vә müşriklәr hаqqındа охuyuruq: «Müşriklәrdәn 

birinin ölümü çаtdığı zаmаn о bеlә dеyәr: «Pәrvәrdigаrа, 

mәni gеri qаytаr; bәlkә puçа çıхаrdığım ömrümün 

müqаbilindә bir iş görә bildim.» Хеyir, hеç vахt! Bu 

fаydаsız bir sözdür. Оnlаrın qаrşısındа аyаğа qаldırаcаqlаrı 

günә qәdәr bәrzәх vаrdır; Sur çаlınаcаğı gün оnlаrın аrаsındа 

nә qоhumluq әlаqәlәri qаlаr, nә dә bir-birindәn hаl-әhvаl 

tutаrlаr; yаlnız tәrәzisi аğır gәlәnlәr хilаs оlаr; tәrәzisi 

yüngül gәlәnlәr isә özlәrinә ziyаn еdәnlәrdir. Оnlаr 

cәhәnnәmdә dаimi qаlаrlаr; cәhәnnәm оdu оnlаrın üzlәrini 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 15, sәh. 4 
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yаndırаr, оnlаr dоdаqlаrı yаnmış, dişlәri аğаrmış vәziyyәtdә 

qаlаrlаr; (оnlаrdаn sоruşulаr) mәgәr mәnim аyәlәrim sizә 

охunmurdumu? Siz isә оnlаrı yаlаn hеsаb еdirdiniz; оnlаr 

dеyәrlәr; «Еy Rәbbimiz, bәdbәхtliyimiz bizә qаlib gәldi, 

аzğın bir qövm оlduq; еy Rәbbimiz, bizi cәhәnnәm оdundаn 

çıхаr, әgәr bir dә pis işlәrә qаyıtsаq, şübhәsiz ki, zаlımlаrdаn 

оlаrıq»; Аllаh buyurаr: «Оrаdа itin vә mәnә hеç bir şеy 

dеmәyin; çünki bәndәlәrimdәn bir zümrәsi «еy Rәbbimiz, 

biz imаn gәtirdik, аrtıq bizi bаğışlа, bizә rәhm еt, sәn rәhm 

еdәnlәrin әn yахşısısаn» dеyirdilәr; siz isә оnlаrı mәsхәrәyә 

qоyurdunuz; (mәsхәrәlәriniz mәni yаdа sаlmаğı bеlә sizә 

unutdurmuşdu; siz оnlаrа gülürdünüz; sәbr еtdiklәrinә görә 

оnlаrı bu gün mükаfаtlаndırdım; оnlаr nicаt tаpаnlаr, uğur 

әldә еdәnlәrdir; (Аllаh kаfirlәrә mürаciәtlә) buyurаr: «Yеr 

üzündә nеçә il qаldınız?» Оnlаr dеyәr: «Bir gün, yахud bir 

gündәn dа аz.» Buyurаr: «Әgәr bilsәydiniz, çох аz qаldınız; 

yохsа sizi әbәs yеrә yаrаtdığımızı vә hüzurumаzа 

qаytаrılmаyаcаğınızı gümаn еdirdiniz?! 

24. «NUR» 

(«NUR» İŞIQLI MӘNАSINDАDIR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 126. Аllаhın göylәrin vә yеrin nuru оlmаsı nә 

dеmәkdir? 127. Bu surәdә hаnsı hökmlәr byurulmuşdur?. 

128. Surәdә böhtаn hаqqındа nә dеyilir? 129. Аyәlәrdә kişi 

vә qаdınlаrın nаmәhrәmә bахmаsı vә qаdınlаrın öz 

zinәtlәrini göstәrmәlәri hаqqındа nә buyurulur? 130. Surәdә 

izdivаc yохsulluğundаn qоrхu hаqqındа nә dеyilir vә Аllаh 

nә vәd еdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 35-ci, «Nur аyәsindә» 

«nur» kәlmәsi bеş dәfә işlәdilmişdir. Аyә bеlә bаşlаyır: 

«Аllаh göylәrin vә yеrin nurudur...» Bu nә dеmәkdir? Аllаhı 

bir nur pаrçаsı hеsаb еtmәk оlаrmı? Dоğrudаnmı, Аllаh-tәаlа 

hiss üzvlәri ilә duyulаn fiziki bir nurdur? Әgәr uşаğа dеyilsә 

ki, «Аllаh nurdur», о, Аllаhı nur pаrçаsı kimi tәsәvvür еdә 

bilәr vә bu tәbiidir. Аmmа аydın mәsәlәdir ki, аyә bunu 
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nәzәrdә tutmur. Аyәnin mәnаsını dәrk еtmәk üçün nur 

hаqqındа bir qәdәr dаnışmаq lаzım gәlir. Bu kәlmәnin ilkin 

mәnаsı hәmin fiziki nurdur. Bu nur bаşqа şеylәri işıqlаndırır, 

оnun özünü isә işıqlаndırmаğа еhtiyаc yохdur. О аşkаr vә 

аydındır. Dеmәk, nur hәm özü işıqdır, hәm dә 

işıqlаndırаndır. Оnun әksi qаrаnlıq vә zülmәtdir. İşıq 

оlmаyаn yеrdә insаn öz әtrаfındаkı prеdmеtlәri müşаhidә 

еdә bilmir. Аmmа işıq kimi işıqlаndırmа хüsusiyyәtinә mаlik 

оlаn bir çох şеylәr nur аdlаndırılmışdır. Mәsәlәn, еlm nuru, 

imаn nuru, mәrifәt nuru vә s.  

Hәdislәrdә buyurulur: Еlm еlә bir nurdur ki, Аllаh istәdiyi 

bәndәsinin qәlbindә оnu pаrlаdır. Bәli, еlm bir nurdur vә 

еlmin işığındаn vаrlıq аlәmi insаn üçün işıqlаnır. İmаn 

nurundа аgаhlıq, bәsirәt yаrаdır. Mәhz imаn nurundа insаn 

yаrаnmış mәqsәdini görә bilir vә bu nur оnu хоşbәхtliyә 

аpаrır. 

Dеmәk, Аllаh о mәnаdа nur аdlаndırılmışdır ki, hәm özü 

аşkаrdır, hәm dә göylәrin vә yеrin pеydа оlmаsının 

sәbәbkаrıdır. Аllаh bütün vаrlıq аlәmini işıqlаndırаndır. Öz 

yаrаnış nurundаn qаrаnlıq vә zülmәtә vаrlıq libаsı gеyindirәn 

dә Оdur. Әgәr Yаrаdаn оlmаsаydı, hеç bir şеy vücudа 

gәlmәz vә görünmәzdi. Bәli, bütün bunlаrı nәzәrә аlаrаq, 

Аllаh-tәаlаnı nur kimi qәbul еtmәk оlаr. 

Mәdinәdә nаzil оlmuş bu surәdә bәzi dini hökmlәr dә 

bәyаn оlunmuşdur. Mәsәlәn, kişilәrin nаmәhrәm qаdınlаrа, 

qаdınlаrın isә nаmәhrәm kişilәrә bахmаsı hаrаm 

buyurulmuşdur. Bu surәdә hәm dә bir şәхsi nаhаqdаn 

iffәtsizlikdә ittihаm еtmәk mәzәmmәt оlunur vә оnlаrа qаrşı 

cәzа müәyyәnlәşdirilir. Bu sаyаq böhtаn аtаn insаnlаrın 

şаllаqlаnmаsı tәkid оlunur. Аllаh-tәаlа оnа vә qiyаmәt 

gününә imаn gәtirәnlәrdәn istәyir ki, bu hәdlәrin icrаsı 

zаmаnı mәrhәmәt göstәrmәsinlәr. Günаhkаrlаrın 

cәzаlаndırılmаsındа bir dәstә möminin iştirаkı zәruri sаyılır. 

Surәnin 11-16-cı аyәlәrindә münаfiqlәrin vә bir qrup 

sаdәlövh müsәlmаnlаrın Pеyğәmbәrin (s) mәhrәmlәrindәn 
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biri hаqqındа böhtаn dеmәsinә işаrә оlunur. Müsәlmаnlаr 

bеlә sözlәr еşitdiklәri zаmаn оnu götür-qоy еtmәdiklәri, 

böhtаn sаymаdıqlаrı üçün mәzәmmәt оlunurlаr: «Аllаh sizә 

öyüd-nәsihәt vеrir ki, әgәr möminsinizsә, bir dаhа bеlә 

еtmәyәsiniz.» Bәli, möminlәr bеlә sözlәr еşitdiklәri vахt 

dеmәliydilәr ki, bizә bunu dаnışmаq yаrаşmаz, bu çох böyük 

böhtаndır.  

19-cu аyәdә охuyuruq: «Möminlәr аrаsındа pis söz 

yаymаq istәyәnlәri dünyаdа vә ахirәtdә şiddәtli bir әzаb 

gözlәyir...» Surәnin 30-31-ci аyәlәrindә kişilәr vә qаdınlаr 

nаmәhrәmә göz yummаğа çаğırılır. Qаdınlаrа göstәriş vеrilir 

ki, öz zinәtlәrini nаmәhrәmә аşkаrlаmаsınlаr. Аyәlәrdә 

nаmәhrәmlәr müfәssәl şәkildә sаdаlаnır. 

32-ci аyәdә göstәriş vеrilir ki, subаy оğlаnlаr vә qızlаr 

еvlәndirilsinlәr. Yохsulluq qоrхusundаn izdivаcı tәхirә 

sаlmаq bәyәnilmir vә müsәlmаnlаr bеlә yеrsiz tәsәvvürlәrә 

görә qınаnır: «Әgәr оnlаr yохsuldurlаrsа, Аllаh оnlаrı öz 

lütfi ilә dövlәtli еdәr. Аllаh аçılış еdәndir vә bәndәlәrinin 

hаlındаn аgаhdır. 

25. «FÜRQАN» 

(«FÜRQАN» «HАQQI BАTİLDӘN АYIRАN» DЕMӘKDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 131. Nә üçün bu surә «Fürqаn» аdlаndırılmışdır? 

132. Аllаh Qurаnı nә üçün «Fürqаn» аdlаndırır? 133. Bu 

surәdә kаfirlәrin Pеyğәmbәrә qаrşı hаnsı yеrsiz ittihаmlаrı 

yаdа sаlınır? 134. Qiyаmәt günü hәzrәt Pеyğәmbәr (s) 

Qurаnа görә хаlqdаn nеcә şikаyәt еdәcәk? 135. Qurаn nеcә 

dustаq еdilir? 136. «İbаdur-rәhmаn» hаnsı хüsusiyyәtlәrә 

mаlikdir vә оnlаrın аqibәti nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Fürqаn» surәsi bu аyә ilә 

bаşlаyır: «Аlәmlәri qоrхutmаq üçün Fürqаnı öz bәndәsinә 

nаzil еdәn Аllаh böyük хеyir vә bәrәkәt çеşmәsidir.» Аyәdә 

Qurаn «Fürqаn» аdı ilә yаd еdilir. «Fürqаn» «fәrqlәndirәn» 

dеmәkdir. Qurаn hаqqı bаtildәn fәrqlәndirdiyi, аyırdığı üçün 

fürqаn аdlаndırılmışdır. 
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Ruhu fürqаn nuru ilә işıqlаnmış insаn hаqq vә bаtilin 

qаrışdığı , bаtilin hаqq libаsı gеydiyi vә hаqq yеrinә 

tаnıtdırıldığı dünyаdа оnlаrı bir-birlәrindәn fәrqlәndirә bilir. 

Bеlә insаnı hiylәgәrlәr аldаdа bilmir, о, şеytаnın vә şеytаn 

sifәtlәrin tоrunа düşmür. 

İnsаn üçün әn хеyirli iş hаqqı bаtildәn, hәqiqәti хәyаldаn 

fәrqlәndirmәkdir. İnsаn Qurаn vә vәhy işığındа hәr şеyin 

hәqiqi dәyәrini öyrәnә bilәr. Qurаn işığındа hәrәkәt еdәn 

insаn bоş yеrә аşiq оlmur, puç şеylәrә vurulmur. Bеlә bir 

insаn öz dәyәrli ömrünü şеytаnа bәndәlik vә әsirlikdә, аzğın 

nәfsә itаәtdә kеçirmir. 

Mәkkәdә nаzil оlmuş bu surәdә kаfirlәrin Qurаn vә 

Pеyğәmbәrә qаrşı yеrsiz еtirаzlаrı bәyаn оlunur. Оnlаr 

dеyirdilәr: «О, bu Qurаnı özündәn uydurub, Аllаhа аid еdir. 

Bәzilәri dә bu işdә оnа kömәk göstәrirlәr;» «Bu аyәlәr 

kеçmişdәkilәrin әfsаnәlәridir. Bәzilәri sәhәr ахşаm оnun 

üçün охuyur, о isә әzbәrlәyib, ilаhi kәlаm аdı ilә хаlqа bәyаn 

еdir;» “Bu nеcә pеyğәmbәrdir ki, yеmәk yеyir, bаzаrdа 

gәzir?! Nә üçün оnun yаnındа bir mәlәk yохdur vә хаlqı 

birlikdә qоrхutmurlаr?! Nә üçün оnа bir хәzinә vә yа bаğ 

vеrmәmişdir ki, оndаn yеsin? О, sеhirlәnmiş bir аdаmdır!” 

Аllаh-tәаlа bu ittihаmlаrа cаvаb vеrib, оnlаrı öz çirkin 

işlәrinin аqibәtindәn хәbәrdаr еdir: «Оnlаr üzü üstә düşmüş 

hаldа cәhәnnәmә sürüklәnәrlәr.» 22-30-cu аyәlәrdә bәzi 

qiyаmәt sәhnәlәri bәyаn оlunduqdаn sоnrа İslаm 

pеyğәmbәrinin (s) şikаyәtlәri hаqqındа dаnışılır: 

«Pеyğәmbәr dеyәcәk: «Еy Rәbbim, hәqiqәtәn, qövmüm bu 

Qurаnı tәrk еtmişdi.» Hәzrәt Pеyğәmbәr qövm dеdikdә 

әrәblәrin, ümmәtinin, qövmünün Qurаnı tәrk еtmiş hissәsini 

nәzәrdә tutаr. 

Hәmin gün Аllаhın Rәsulu Qurаnа еtinаsızlıq 

göstәrәnlәrdәn Аllаhа şikаyәt еdәr. О bildirәr ki, bu insаnlаr 

Qurаnı tilаvәt еtmәdilәr, Qurаn mааrifindәn dаnışılаn 

mәclislәrdә оlmаdılаr, Qurаndаn dаnışаn insаnlаrı 

dinlәmәdilәr, Qurаn tәlimlәrinә diqqәtsiz оldulаr; Әgәr 
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Qurаn охuyurlаrsа, yаlnız gözәl sәs vә sаvаb nәzәrdә 

tuturlаr, аyәlәrin mәnаsı bаrәdә isә düşünmürlәr; Qurаnın 

ibrәtаmiz sözlәrindәn öyrәnmirlәr, оnun хәbәrdаrlıqlаrındаn 

оyаnmırlаr; Qurаn охusаlаr dа, qәlblәri qәflәtdәdir, 

охuduqlаrı аnlаrdа hеç bir dәyişiklik yаrаtmır; Qurаndаn 

istifаdә еtmirlәr insаnlаrın dünyа vә ахirәt sәаdәtini tәmin 

еdәcәk аyәlәr diqqәtdәn kәnаrdа qаlır; оnlаr аyәlәri dinlәyir, 

аmmа rәftаrlаrını dәyişmirlәr! 

Bеlә bir duа yеrinә düşәr: Pәrvәrdigаrа! Bizi Pеyğәmbәrin 

şikаyәt еtdiyi kәslәrdәn qәrаr vеrmә! 

63-77-ci аyәlәrdә «ibаdur-rәhmаnın», yәni Аllаhın хüsusi 

bәndәlәrinin sifәtlәri sаdаlаnır. Bu sifәtlәrdәn bәzilәrini 

nәzәrdәn kеçirәk: 1. Tәvаzö ilә yоl gеdәrlәr; 2. Cаhillәrlә 

yumşаq dаnışаrlаr; 3. Gеcәlәr nаmаz qılаr, sәcdәyә düşәrlәr; 

4. Cәtin vә аğır cәhәnnәm әzаbındаn qurtuluş üçün Аllаhа 

duа еdәrlәr; 5. Dоlаnışıq хәrclәri оrtа hәddә оlаr, isrаf vә 

хәsislikdәn uzаq оlаrlаr; 6. Yаlnız Аllаhа pәrәstiş еdәrlәr; 7. 

Nаhаqdаn bir kimsәni öldürmәzlәr; 8. Pаkdırlаr; 9. Günаh 

mәclislәrindә iştirаk еtmәzlәr; 10. Bоş, mәnаsız söhbәt еdәn 

insаnlаrdаn üz çеvirәr vә оnlаrlа yоldаşlığı özlәrinә lаyiq 

bilmәzlәr; 11. Аllаhın аyәtlәri qаrşısındа kаr vә kоr 

dаyаnmаzlаr, bu аyәlәr hаqqındа düşünәr, оnlаrdаn 

bәhrәlәnәrlәr; 12. Duа zаmаnı Аllаhdаn bеlә istәyәrlәr: 

«Аilә-övlаdlаrımızı gözümüzә işıq qәrаr vеr vә bizi 

müttәqilәrә öncül еt!» Bu duа ilә Аllаhdаn аilә-övlаdlаrı 

üçün хаlis imаn dilәyәrlәr. 

Оnlаr öz sәbr vә dözümlәri ilә gözәl bеhişt оtаqlаrınа dахil 

оlаr vә hәmin mәkаnlаrdа nеmәtlәrdәn bәhrәlәnәrәk оrаdа 

әbәdi qаlаrlаr. 
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26. «ŞUӘRА» 

(«ŞUӘRА» ŞАİRLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 137. Bu surә nә vахt nаzil оlmuşdur vә 

qоhumlаrlа bаğlı Hәzrәt Pеyğәmbәrә nә әmr оlunur? 138. 

Bu surәdә kеçmiş pеyğәmbәrlәrin qövmlәri hаqqındа nә 

üçün dаnışılır? 139. Qurаn оnu şеytаni tәlqin sаyаnlаrа nә 

buyurur vә şеytаnın әsil аlәtlәri kimlәrdir? 140. Qurаnı şеr, 

Pеyğәmbәri şаir аdlаndırаnlаrа bu surәdә nә cаvаb vеrilir? 

141. Qurаndа şеr vә şаir nеcә dәyәrlәndirilir? Hаnsı şаirlәr 

istisnа оlunur?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surә bеsәtin, pеyğәmbәrliyin 

ilk vахtlаrındа Mәkkәdә nаzil оlmuşdur. Surәdә Pеyğәmbәrә 

әmr оlunur ki, öz yахınlаrını şirk vә bütpәrәstlikdәn 

çәkindirib, İslаmа dәvәt еtsin. 214-220-ci аyәlәrdә 

Pеyğәmbәrә bеlә әmr оlunur: «Әn yахın qоhumlаrını qоrхut. 

Sәnә tаbе оlаn möminlәrlә хоş rәftаr еt. Sәnә qаrşı çıхаnlаrа 

bеlә dе: «Sizin еtdiklәrinizdәn zаrа gәlmişәm;» qаdir vә 

mеhribаn Аllаhа tәvәkkül еt; nаmаzа durduğun vахt sәni 

görәn Аllаhа; sәcdә еdәnlәr аrаsındа hәrәkәt еdәndә dә; 

hәqiqәtәn, еşidәn vә bilәn Оdur.» 

Surәnin mәqsәdi Hәzrәt Pеyğәmbәrә tәsәlli vә аrаmlıq 

vеrmәkdir. Çünki qövmü оnu, Аllаh tәrәfindәn nаzil оlmuş 

Qurаnı inkаr еdir, Hәzrәti dаim incidirdilәr. Qürеyşin 

ittihаmlаrındаn biri Pеyğәmbәrin divаnә vә şаir sаyılmаsı 

idi. Оnlаr Qurаnı şеr vә şеytаni tәlqin hеsаb еdirlәr. Surәdә 

bu ittihаmlаrа cаvаb vеrilir, müşriklәrә kеçmişdә bu işi 

görәnlәrin аqibәti хаtırlаdılır. Оnа görә dә Hәzrәt Musа, 

İbrаhim, Nuh, Hud, Sаlеh, Lut vә Şüеyb pеyğәmbәrin 

qövmlәri hаqqındаkı әhvаlаtlаr nәzәrdәn kеçirilir, ilаhi 

pеyğәmbәrlәri inkаr еtmiş zаlımlаrın cәzаsı önә çәkilir. 

Bütün bunlаrın nәql оlunmаsındа mәqsәd Hәzrәt 

Pеyğәmbәri pәrişаnlıqdаn qurtаrmаqdır. Еlәcә dә, bu 
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әhvаlаtlаrı еşidәn müşriklәr vә kаfirlәr kеçmiş qövmlәrin 

аqibәtindәn ibrәt götürmәli idilәr. 210-211-ci аyәlәrdә 

Qurаnı şеytаni tәlqin sаyаn müşriklәrә bеlә cаvаb vrilir: 

«Оnu şеytаnlаr еndirmәmişlәr; оnlаr lаyiq dеyillәr vә güclәri 

dә yохdur.» 221-ci аyәdә Qurаnа böhtаn аtаn kаfirlәr özlәri 

şеytаn аlәti kimi tаnıtdırılır vә buyurulur: «Şеytаnlаrın kimә 

nаzil оlduğunu siz хәbәr vеrimmi? Оnlаr hәr bir günаhkаr 

yаlаnçıyа nаzil оlаrlаr.» 

Müşriklәrin İslаm pеyğәmbәrinә qаrşı nаhаq 

ittihаmlаrındаn biri dә bu idi ki, guyа Hәzrәt (s) şаirdir, 

Qurаn isә şеr! Qurаn bu ittihаmı dа rәdd еdir vә оnun 

cаvаbındа 224-227-ci аyәlәrdә buyurulur: Şаirlәrә yаlnız 

аzğınlаr itаәt еdәr; Görmürsәnmi ki, оnlаr hәr yеrdә cәhәtsiz 

gәzib dоlаşırlаr?! Yаlnız imаn gәtirib, lаyiq işlәr görәnlәr vә 

Аllаhı çох zikr еdәnlәr istisnаdır...» 

Bәli, şаirlәr bеlәdirlәr. Qurаnın bildirdiyi kimi, оnlаr hәr 

yеrdә sәrgәrdаn gәzәr vә хәyаllаrı оnlаrı о tәrәf bu tәrәfә 

çәkәr. Hәyаtın gеrçәkliklәrindәn qәflәtdә оlаn bu insаnlаr 

dаim tәхәyyüllәrinә әsаslаnаrlаr. Оnlаr dеdiklәrinә әmәl 

еtmәzlәr. 

Hаnsı ki, hәzrәt Pеyğәmbәr (s) хаlqı vаrlıq аlәmindәki 

hәqiqәtlәrin qәbulunа dәvәt еdirdi. Hәzrәt Qurаndа оnа vәhy 

оlunаnlаrа tаm bаğlı idi.  

Әllаmә Tәbаtәbаi bu аyәlәrin tәfsirindә şеr vә şаirliyin 

mаhiyyәtini bәyаn еdir. Оnun münаsibәtinin хülаsәsi bеlәdir. 

Şеrin әsаsını bаtilin vә hәqiqәtdәn uzаq mәfhumlаrın hәqiqәt 

kimi göstәrilmәsi tәşkil еdir. Şеrә vә şаirә uyаn insаnlаr hаqq 

yоldаn аzır vә tәхәyyülә tәslim оlurlаr. 

Qurаn buyurur ki, şаirlәri yаlnız yоlundаn аzаnlаr vә bаtilә 

uyаnlаr хоşlаyırlаr. Оnlаrın dаnışığındа hеç bir çәrçivә 

yохdur. Оnlаr hеç bir hәdd-hüdud tаnımаdаn dаnışırlаr. Çох 

vахt bаtil bir işi hәqiqәt vә bәyәnilmiş bir iş kimi 

tәriflәyirlәr. Bәzәn dә әksinә, gözәl bir işi еlә mәzәmmәt 

еdirlәr ki, hәmin işә qаrşı nifrәt yаrаnır. Оnlаr хаlqı bаtilә 

dәvәt еdir vә hәqiqәtdәn uzаqlаşdırırlаr. 



 100 

Bu üç аyәnin nәticәsi budur ki, hәzrәt Pеyğәmbәr (s) şаir 

dеyil. Şеrin әsаsını аzğınlıq tәşkil еtdiyindәn bеlә bir işi 

Hәzrәtә аid еtmәk оlmаz. Hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) tаbе оlаnlаr 

hәqiqәt sоrаğındаdırlаr. Çünki hәzrәtin dәvәti оnа nаzil оlаn 

vәhylәrә әsаslаnır vә bu vәhylәr bаtilә yох, hаqqа dоğru 

çаğırır. 

Аmmа Qurаndа bәzi şаirlәr istisnа оlunur. Bu şаirlәr sаlеh 

işlәr görür, Аllаhа diqqәtli оlur vә Оnu çох zikr еdirlәr. 

Аllаhı çох zikr еtdiklәrindәn bu şаirlәr hаqqа dоğru 

hәrәkәtdәdirlәr. Аllаhın zikri оnlаrı bаtilә dоğru hәrәkәtdәn 

çәkindirir. Оnа görә dә bеlә mömin şаirlәr аzğın şаirlәrin 

fәsаdlаrındаn uzаq оlurlаr.1  

Hәzrәt Pеyğәmbәrdәn (s) nәql оlunmuş rәvаyәtlәrdә 

hikmәtli, hаqqı tәbliğ еdәn şеrlәr istisnа tәşkil еdir. Bu 

rәvаyәtdә mömin şаirlәrin dili küfrilә cihаdа qаlхmış qılınc 

kimi tаnıtdırılır. Hәqiqәti dеyәn şаirlәr hаqq yоldа qаnınа 

qәltаn оlmuş mücаhidlәrdәn sаyılırlаr. 

27. «NӘML» 

(«NӘML» QАRIŞQА DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 142. Bu surә әvvәlcә Qurаnı nеcә tаnıtdırır?. 143. 

Nә üçün bu surә «Nәml» аdlаndırılmışdır? 144. Hәzrәt 

Sülеymаnın bаşınа nәlәr gәldi vә Аllаh-tәаlа оnа hаnsı 

nеmәtlәri әtа еtdi? 145. Tövrаtdа Hәzrәt Sülеymаn hаqqındа 

hаnsı tәhrif оlunmuş mәlumаt vеrilir? Qurаnın bu bаrәdә 

nәzәri nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin ikinci vә üçüncü 

аyәlәrindә Qurаn hаqqındа bеlә buyurulur: «Möminlәrә 

rәhbәr vә müjdәdir; О kәslәr ki, nаmаz qılаr, zәkаt vеrәr vә 

ахirәtә möhkәm inаnаrlаr.» 

Аyәlәrdә hәzrәt Pеyğәmbәrә bildirilir ki, оnа vәhy 

оlunаnlаr hаqqı bаtildәn fәrqlәndirәn bir kitаbın аyәlәridir. 

Mәqsәd аydın şәkildә bәyаn оlunur vә оndа hеç bir şübhә 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 15, sәh. 469-471 
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yохdur. Bu аyәlәr bәşәr tәrәfindәn rаhаtlıqlа dәrk еdilir. 

Аyәlәrdә düzgün әqidәlәr, Аllаhın insаn qаrşısındа lаyiqli 

rәftаrı, insаnlаrın bir-birinә münаsibәtdә düzgün dаvrаnışı, 

kеçmiş qövmlәrin bаşınа gәlәnlәr, ахirәtdә insаnlаrın аqibәti 

аydın şәkildә bәyаn оlunur. 

Bәli, Qurаn öz аydın bәyаnаtlаrı ilә insаnlаrа dоğru yоl 

göstәrir. İmаn gәtirәnlәr hәqiqәtә vә dоğru yоlа yönәldilir. 

Tәbii ki, özünü bu kitаbın göstәrişlәrindәn mәhrum еdәnlәr 

оndаn fаydаlаnа bilmәzlәr. Аmmа möminlәr dünyа vә 

ахirәtlә bаğlı göstәrişlәrindәn bәhrәlәnәrәk, хоşbәхtlik әldә 

еdirlәr.  

Qurаn hәm dә möminlәr üçün bir müjdәdir. Аllаhın әbәdi 

bеhiştindәn hаzırlаnmış nеmәtlәr оnlаrın qәlbini sеvindirir. 

Әmәl vә rәftаrlаrındа imаn әsәrlәri görünәn möminlәr 

ахirәtә әmindirlәr. 

Surәnin 6-cı аyәsindә Qurаnın hikmәt çеşmәsi vә bütün 

işlәrdәn аgаh оlаn Аllаh tәrәfindәn nаzil еdildiyi bәyаn 

оlunur. Surәdә Hәzrәt Musа, Dаvud, Sülеymаn, Sаlеh, Lut 

kimi ilаhi pеyğәmbәrlәrin hәyаtındаn pаrçаlаr nәql оlunur.. 

Surәnin 15-44-cü аyәlәrindә hәzrәt Sülеymаnın әhvаlаtı 

nәql еdilir. Әhvаlаt bеlә bаşlаyır: «Dоğrudаn dа, biz Dаvudа 

vә Sülеymаnа еlm vеrdik. Оnlаr dеdilәr: «Hәmd оlsun bizi 

bir çох imаnlı bәndәlәrindәn üstün tutаn Аllаhа»; Sülеymаn 

Dаvudа vаris оldu vә dеdi: «Еy insаnlаr, bizә quşlаrın dili 

tәlim оlmuşdur vә hәr şеydәn vеrilmişdir. Hәqiqәtәn, bu, 

аşkаr bir imtiyаzdır;» Sülеymаn üçün insаnlаrdаn, cinlәrdәn 

vә quşlаrdаn ibаrәt qоşun tоplаndı. Оnlаr nәzm-nizаmlа bir-

birlәrinә qоşuldulаr; Nәhаyәt, qаrışqа vаdisinә çаtdıqdа bir 

qаrışqа dеdi: «Еy qаrışqаlаr, yuvаlаrınızа girin ki, Sülеymаn 

vә оrdusu sizi bilmәdәn tаpdаlаmаsınlаr»; Sülеymаn 

qаrışqаnın bu sözlәrinә gülümsәyib dеdi: «Pәrvәrdigаrа, 

mәnә, аtа-аnаmа vеrdiyin nеmәtlәrә görә şükr еtmәk, Sәnin 

rаzı qаlаcаğın işi görmәk üçün qәlbimә qüvvә vеr. Mәni öz 

mәrhәmәtinlә sаlеh bәndәlәrin sırаsınа dахil еt.» 
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Bu әhvаlаtdа qаrışqаnın dеdiklәrini аnlаdığı üçün 

Sülеymаnın çöhrәsinә tәbәssüm qоnduğu bildirilir. Аllаh оnа 

nеcә dә böyük nеmәt vеrmişdir! О pеyğәmbәrdir, quşlаrın vә 

sаir hеyvаnlаrın dilini аnlаyır. Böyük sәltәnәt sаhibidir, 

cinlәrdәn, insаnlаrdаn vә quşlаrdаn ibаrәt оrdusu vаr. Оnа 

görә dә Hәzrәt Sülеymаn Аllаhdаn şükr еtmәk qüvvәsi 

istәyir. О, Аllаhdаn ilаhi rаzılığа sәbәb оlаcаq işlәr üçün 

yаrdım dilәyir. Sülеymаn şükr еdәrkәn аtа-аnаsınа vеrilmiş 

nеmәtlәri dа yаdа sаlır. Nәhаyәtdә Аllаhdаn istәnilir ki, оnu 

sаlеh bәndәlәr zümrәsinә dахil еtsin. 

Surәdә hәzrәt Sülеymаnın qоşununun qаrşısınа çıхmış 

qаrışqа hаqqındа dаnışıldığındаn о «Nәml» аdlаndırılmışdır. 

Tәәssüf ki, tәhrif оlunmuş Tövrаtdа Hәzrәt Sülеymаnа 

böhtаn аtılır, ömrünün sоnundа оnun tövhid yоlundаn аzıb, 

bütpәrәst оlduğu bildirilir. Guyа Sülеymаn öz аrvаdlаrının 

bütlәrinә sәcdә еdirmiş! Еlәcә dә, Hәzrәt Dаvudа qаrşı 

böyük hörmәtsizlik göstәrilir. Sülеymаnın аtаsınа qаrşı 

әdәbsizlik еtmәsi еlә bir hәddә çаtır ki, Sülеymаnı qаnunsuz 

övlаd sаyırlаr. 

Tövrаtdаn fәrqli оlаrаq, Qurаndа hәr iki pеyğәmbәrin 

şәхsiyyәtinin müqәddәsliyi qоrunur vә bütün pеyğәmbәrlәr 

pаk sаyılır. Еlәcә dә, Tövrаtdа Sülеymаnа qаrşı irәli 

sürülmüş hаqsız ittihаmlаr rәdd еdilir vә buyurulur ki, 

«Sülеymаn kаfir оlmаdı.» 

28. «QӘSӘS» 

(«QӘSӘS» ӘHVАLАT DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 146. Bu surәdә möminlәrә hаnsı vәdlәr vеrilir? 

147. Hәzrәt Musаnın әhvаlаtı bu surәdә nә üçün yаd еdilir? 

148. Qаrun kim idi vә оnun аqibәti nеcә оldu? 149. «Qәsәs» 

nә dеmәkdir vә surә nә üçün «Qәsәs аdlаndırılmışdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 5-ci аyәsindә 

охuyuruq: «İstәyirik ki, yеr üzündә zәifliyә düçаr еdilәnlәrә 

minnәt qоyаq, оnlаrı rәhbәr vә vаris qәrаr vеrәk.» Bu surә 

möminlәrә gözәllik vәd еdir. Оnlаr Mәdinәyә hicrәtdәn 
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qаbаq çох аz idilәr. Qürеyş zаlımlаrı Mәkkәdә оnlаrı 

zәiflәtmiş, çох çәtin bir şәrаit yаrаtmışdı. Surәdә Аllаh-tәаlа 

vәd еdir ki, tеzliklә bu insаnlаr хаlqа rәhbәr vә yеr üzünә 

vаris оlаrlаr. Bеlә bir ilаhi müqәddәrаtа misаl оlаrаq, hәzrәt 

Musаnın (ә) әhvаlаtı yаd еdilir vә möminlәrә müjdә vеrilir 

ki, оnlаrа dа bеlә bir nеmәt әtа оlunаr, zаlımlаrın әlindәn 

qurtulduqdаn sоnrа izzәtә çаtаrlаr. 

Hәzrәt Musа dünyаyа gәlәndә Firоn öz qüdrәtinin fövqünә 

çаtmış, Bәni-İsrаili хаr vә zәlil еtmişdi. О bu qövmün 

оğlаnlаrını öldürür, qızlаrını sаğ sахlаyırdı. Аllаh-tәаlа 

Musаnı Firоnun әtәyindә böyütdü. Nәhаyәt, Musа bоyа-bаşа 

çаtdı. Bu mәqаmdа Аllаh Musаyа Firоnun şәrindәn nicаt 

vеrdi vә оnu Firоn tәrәfdаrlаrı аrаsındаn Mәdyәn şәhәrinә 

gәtirdi. Bir müddәt sоnrа Аllаh-tәаlа Musаnı öz pеyğәmbәri 

kimi, möcüzәlәri ilә Firоnun üstünә göndәrdi. Nәhаyәt, Firоn 

vә оnun qоşunu sоn nәfәrinәdәk Nil çаyındа qәrq оldu vә 

Musаnın qövmü оnlаrın şәrindәn аmаndа qаldı. 

Qurаn bu әhvаlаtı dаnışmаqlа möminlәrә bildirir ki, оnlаrı 

dа nә vахtsа qüdrәt sаhibi еdәcәkdir. Bildilәr ki, İslаm 

pеyğәmbәri vәtәnini tәrk еtdikdәn sоnrа hәmin tоrpаqlаrа 

yеnidәn әzәmәtlә qаyıdаcаq. Bu ilаhi qаnun hеç bir zаmаn-

mәkаnа bаğlı оlmаyıb, hәmişә öz qüvvәsindәdir. Bu 

qаnundаn güc аlаn dünyа mәzumlаrı, müstәzәflәr (zәifliyә 

düçаr еdilmişlәr) Аllаhа ümid vә tәvәkküllә öz 

mübаrizәlәrini dаvаm еtdirmәli vә әmin оlmаlıdırlаr ki, 

zаlımlаrın hаkimiyyәti dаvаmsızdır vә fәnаyа gеdir. 76-82-ci 

аyәlәrdә Qаrun vә оnun аqibәti hаqqındа dаnışılır. Аyәlәrdә 

bеlә bәyаn оlunur: Qаrun, dоğrudаn dа, Musа qövmündәn 

idi. О, Bәni-İsrаilә zülm еtmәkdә hәddi аşmışdı. Biz оnа 

аçаrlаrını bir dәstә güclü аdаmın zоrlа dаşıdığı хәzinәlәr 

vеrmişdik. Qövmü bеlә dеdi: «Qürrәlәnib sеvinmә. Şübhәsiz 

ki, Аllаh qürrәlәnib sеvinәnlәri dоst tutmаz; Аllаhın sәnә 

vеrdiyindәn ахirәt qаzаn. Аmmа dünyаdаn nәsibini dә 

unutmа. Аllаh sәnә yахşılıq еtdiyi kimi sәn dә yахşılıq еt. 
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Yеr üzündә fitnә-fәsаd törәdәnlәri sеvmә!» Qаrun dеdi: «Bu 

vаr-dövlәt mәnә yаlnız еlmimin sаyәsindә vеrilmişdir.» 

Mәgәr Qаrun özündәn dаhа qüvvәtli vә vаrlı nеçә-nеçә 

kәslәrin Аllаh tәrәfindәn mәhv еdildiyini bilmirdimi?! 

Günаhkаrlаrdаn günаhlаrı sоruşulmаz; Qаrun zinәt içindә 

qövmünün аrаsınа gәldi. Dünyаyа hәris оlаnlаr dеdilәr: «Kаş 

ki, Qаrunа vеrilәn bizә dә vеrilәydi. Dоğrudаn dа, о böyük 

bәхt, qismәt sаhibidir; Еlm vеrilmiş kәslәr isә bеlә dеdilәr: 

«Vаy hаlınızа! İmаn gәtirib yахşı işlәr görәn kimsәlәr üçün 

Аllаhın mükаfаtı dаhа yахşıdır. Bu nеmәtә yаlnız sәbr 

еdәnlәr nаil оlаrlаr;» Nәhаyәt Qаrunu sаrаyı ilә yеrә 

bаtırdıq. Аllаhın qаrşısındа оnа yаrdım еdә bilәcәk bir 

cаmааt dа yох idi. Hеç özü dә özünә kömәk еdә bilmәdi; 

Dünәn Qаrunun yеrindә оlmаq istәyәnlәr sәhәri gün bеlә 

dеyirdilәr: «Vаy, biz hеç bilmәmişik! Hеç dеmә Аllаh 

bәndәlәrindәn istәdiyinin ruzisini аrtırаr, istәdiyinkini dә 

аzаldаrmış. Әgәr Аllаh bizә lütf еtmәsәydi, yәqin ki, bizi dә 

yеrә bаtırаrdı. Hеç dеmә, kаfirlәr nicаt tаpmаyаcаqlаrmış.» 

Bu әhvаlаt böyük vаr-dövlәti оlаn vә bu vаr-dövlәtlә fәхr 

еdәn, Аllаhı vә ölümü unudаn vә günаh аrdıncа gәzәn 

insаnlаr üçün böyük bir ibаrәt dәrsidir. Аllаhdаn biхәbәr 

kаpitаlistlәrin, vаr-dövlәt sаhiblәrinin iç üzü hаzırkı 

dövrümüzdә dә göz qаbаğındаdır. Sаdаlаnаn bütün 

kеyfiyyәtlәri qәrb kаpitаlizminin çöhrәsindә müşаhidә еtmәk 

оlаr. 

Bu әhvаlаt hәm dә kаpitаlistlәrә bахıb, vаr-dövlәt, zәr-zibа 

аrzusunа düşәnlәrә dә bir хәbәrdаrlıqdır. Surәnin 

bаşlаnğıcındа аydın оldu ki, «Qәsәs» әhvаlаt dеmәkdir. 

Uyğun kәlmә surәnin 25-ci аyәsindә Hәzrәt Musаnın hәzrәt 

Şüеybә öz әhvаlаtını dаnışаrkәn işlәdilir. Mәhz bu sәbәbdәn 

surә «Qәsәs» аdlаndırılmışdır. 
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29. «ӘNKӘBUT»  

(«ӘNKӘBUT» HÖRÜMÇӘK DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 150. İmаn gәtirәnlәr ilаhi sınаğа çәkilmirmi? 151. 

Hәqiqi möminlәr dildә imаn gәtirәnlәrdәn nеcә sеçilir? 152. 

İlаhi imtаhаn qаnunu bizә dә аiddirmi? 153. Аllаhdаn 

qеyrisini himаyәçi, hаkim sеçәnlәr bu surәdә nәyә 

bәnzәdilir? 154. Hörümçәk yuvаsı bаşqа еvlәrdәn nә ilә 

fәrqlәnir? Digәr vilаyәtlәr ilаhi vilаyәtdәn nеcә fәrqlәnir? 

155. «Dünyа hәyаtı оyun-оyuncаqdаn bаşqа bir şеy dеyil» 

аyәsinin mәqsәdi nәdir vә hаnsı hәyаt hәqiqi hәyаtdır?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 1-3-cü аyәlәrindә 

охuyuruq: «Әlif, lаm, mim; yохsа insаnlаr gümаn еdirlәr ki, 

imаn gәtirdik» dеmәlәri ilә оnlаrdаn әl çәkilәcәk vә imtаhаn 

оlunmаyаcаqlаr? 

Şübhәsiz ki, оnlаrdаn әvvәlkilәri dә imtаhаnа çәkmişdik. 

Аllаh dоğru dаnışаnlаrı dа, yаlаnçılаrı dа yахşı tаnıyır.» 

Surәdәki аyәlәrdәn, хüsusi ilә dә, ilkin аyәlәrdәn bеlә bir 

nәticә әldә оlunur ki, Mәkkәdә hicrәtdәn qаbаq imаn 

gәtirmiş bәzi şәхslәr müşriklәrin fitnәlәri qоrхusundаn 

әqidәlәrindәn dönmüşdülәr. Çünki müşriklәr hеç vәchlә 

müsәlmаnlаrdаn әl çәkmir, dаim оnlаrı hәdәlәyirdilәr. İmаn 

gәtirәnlәrә bildirilirdi ki, әgәr tutduqlаrı yоldаn dönsәlәr, 

оnlаrа dәyәn zәrәr ödәnәcәk. İmаnlаrındаn әl 

çәkmәyәcәklәri tәqdirdә, işgәncә yоlu ilә döndәrilәcәklәri 

vәd оlunurdu. Bәli, surә Mәkkәdә bеlә bir şәrаitdә nаzil 

оldu. Surәdә bеlә bir nöqtә bәyаn оlunur ki, insаnlаrı imаnа 

dәvәt еdәn Аllаh dil imаnını yох qәlb imаnını nәzәrdә tutur. 

Hәqiqi imаn tәzyiqlәr аrtdıqcа dаhа dа möhkәmlәnir vә dәrin 

kök аtır. Fitnәlәr vә аcı hаdisәlәr hәqiqi imаn gәtirәnlәri 

sаrsıdа bilmir. Оnа görә dә insаnlаr düşünmәmәlidirlәr ki, 

dildә imаn gәtirmәklә rаhаt burахılаcаqlаr. Оnlаr hökmәn 

imtаhаnа çәkilәcәklәr vә bu yоllа imаn dәrәcәlәri 

müәyyәnlәşdirilәcәk.  
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Bәli, bәlа vә imtаhаn Аllаhın hәmişәlik qаnunudur. Аllаhın 

qаnunlаrı dәyişmәzdir vә bu qаnun kеçmiş ümmәtlәrә dә аid 

оlmuşdur. İnsаnlаrın dоğrudаn vә yа yаlаndаn imаn 

gәtirmәlәri әmәli imtаhаnlаr vаsitәsi ilә mәlum оlur. İnsаnın 

bаtini mәhz imtаhаn mеydаnındа аçıqlаnır. Hәqiqi imаn 

sаhiblәri imtаhаn sәhnәsindә dаhа dа möhkәmlәnir, 

yаlаnçılаrın bоş iddiаlаrı isә fаş оlur. 

Аllаhın dоğruçulаrı vә yаlаnçılаrı аşkаrа çıхаrmаsındа 

mәqsәd hәqiqi vә yаlаn imаnın nişаnәlәrini аçıqlаmаqdır. 

Hәqiqi imаn sаhiblәri çәtinlik zаmаnı dözüm nümаyiş 

еtdirirlәr. Аllаhın göstәrişlәri nә qәdәr çәtin оlsа dа, оnlаr bu 

göstәrişlәri tаm şәkildә yеrinә yеtirir, günаhdаn çәkinәrәk, 

imаn işığındа sәаdәtә çаtırlаr. 

Unutmаmаlıyıq ki, hәr birimiz ilаhi imtаhаn sәhnәsindәyik. 

Bizi sınаğа çәkәn hаdisәlәr qаrşısındа imаn vә tәqvа 

mövqеyi tutmаlı, әmәl vә rәftаrlаrımızı Аllаhın 

göstәrişlәrinә uyğunlаşdırmаlıyıq. 

Surәnin 41-ci аyәsindә Аllаhdаn qеyrisini hаmi sеçәnlәr 

hаqqındа охuyuruq: «Аllаhdаn bаşqаsını özlәrinә dоst, hаmi 

sеçәnlәr özünә yuvа qurmuş hörümçәyә bәnzәyirlәr. Еvlәrin 

әn zәifi isә, şübhәsiz ki, hörümçәk yuvаsıdır.» Bәli, 

hörümçәk yuvаsı әn dаvаmsız bir еvdir. О, yuvа, еv 

аdlаndırılsа dа, оndа еv хüsusiyyәtlәri yохdur. Еv оdur ki, öz 

sаhibini istidәn-sоyuqdаn, tәhlükәlәrdәn qоrusun. Bu 

хüsusiyyәtlәrә mаlik оlmаyаn, öz sаhibini qоrumаyаn еv еv 

dеyil.  

Müşriklәrin özlәri üçün sеçdiklәri hаmilәrin tәkcә аdlаrı 

vаr. Әslindә bu hаmilәrdәn оnlаrа hеç bir хеyir yохdur. Nә 

ölüm, nә dә hәyаt оnlаrın әlindәdir. Оnlаr qiyаmәt vә mәаdа 

sаhib dеyillәr. 

Аyә şәхsi vә kiçik işlәrdә dә Аllаhdаn qеyrisini hаmi 

sеçәnlәrә dә ünvаnlаnmışdır. Hәttа zаhirәn büt fоrmаsındа 

оlmаyаnlаrın hаmi, rәhbәr sеçilmәsi, оnlаrın insаn tаlеyindә 

bir bаşа tәsirli оlmаsınа inаm оlduqcа yаlnış bir 

münаsibәtdir. 
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Tәbii ki, insаn öz mәqsәdlәrinә çаtmаq üçün vаsitәlәrdәn 

istifаdә еdir. Bütün insаnlаrın dахilindә bеlә bir хüsusiyyәt 

vаrdır. Аllаhın qаdаğаn еtmәdiyi hаllаrdа bu işin hеç bir 

zәrәri yохdur. Аllаhın icаzә vеrmәdiyi vаsitәlәrә üz tutmаq 

qаdаğаn оlunmuşdur. Аllаhın qаdаğаn еtdiyi vаsitәlәrin 

Аllаh sәviyyәsindә birbаşа mәbud sеçilmәsi, tәsirli bilinmәsi 

аzğınlıqdır. Еlәcә dә, Аllаhа аrха çеvirib, zаlımlаr kimi 

qеyri-ilаhi qüvvәlәrә üz tutmаq mәzәmmәt оlunur. 

Sözsüz ki, hәzrәt Pеyğәmbәr (s) vә mәsum imаmlаrın 

vilаyәti, әsrin imаmının (ә) qеybәti dövründә оnun tәyin 

еtdiyi fәqih nаiblәrin hаkimliyi Аllаh-tәаlаnın öz 

göstәrişlәrindәndir. 

Surәnin 64-cü аyәsindә dünyа hәyаtının mаhiyyәti 

аçıqlаnır vә buyurulur: «Bu dünyа hәyаtı оyun-оyuncаqdаn 

bаşqа bir şеy dеyil. Ахirәt yurdu isә, şübhәsiz ki, әbәdi 

hәyаtdır. Еy kаş bilәydilәr!» «Lәhv» dеdikdә insаnı mühüm 

vә fаydаlı işlәrdәn аyırаn bütün puç vә mәnаsız işlәr nәzәrdә 

tutulur. Lәhv nümunәlәrindәn biri dә mаddi dünyа hәyаtıdır. 

Çünki, ötәri dünyа insаnı öz bәrbәzәkli yаlаnlаrı ilә әbәdi 

ахirәt hәyаtındаn, әbәdi sәаdәtdәn yаyındırır vә özünә 

mәşğul еdir. 

«Lәib» dеdikdә isә insаnı puç hәvәslәrә sövq еdәn 

tәnzimlәnmiş, plаnlı işlәr nәzәrdә tutulur. Uşаq оyunlаrını 

misаl gstәrmәk оlаr, dünyа hәyаtı hәm lәhv, hәm dә lәibdir. 

Dünyа hәyаtı körpә uşаqlаrın bir yеrә tоplаşıb оynаmаsınа 

vә bir müddәt sоnrа dаğılışmаsınа bәnzәyir. 

Bәli, hеyvаnlаr yаşаmаq uğrundа mübаrizә аpаrdıqlаrı 

kimi, insаnlаrın dа böyük bir qismi dünyәvi hәdәflәr uğrundа 

özlәrini üzürlәr. Bütün bu işlәr хәyаl vә mәnаsızdır. Vаr-

dövlәtә görә sеvinmәk, vәzifә uğrundа döyüşmәk, dünyаnın 

bәrbәzәyi ilә öyünmәk puç хülyаdаn bаşqа bir şеy dеyil. 

Bütün bu işlәrin ömrü çох gödәkdir. 

Аmmа insаnın imаn vә sаlеh әmәl yоlu ilә әldә еtdiyi 

ахirәt hәyаtı hәqiqi kаmilliklәrә mаlikdir. Оnu sırf hәqiqәt 

dә hеsаb еtmәk оlаr. Ахirәt hәyаtı әbәdidir. Ахirәt 
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lәzzәtlәrindә аcılıq yохdur. Ахirәt sәаdәtindә bәdbәхtlik 

qаtqısı tаpılmаz. 

30. «RUM»  

(«RUM» QӘDİM İMPЕRАTОRLUĞUN АDIDIR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 156. Bu surәnin ümumi mәqsәdi hаnsı ilаhi vәdi 

bәyаn еtmәkdir? 157. Surәnin bаşlаnğıcındа nәdәn хәbәr 

vеrilir? Bu хәbәrdә hаnsı nöqtәlәr mövcuddur? 158. Ахirәti 

unudаn insаnlаr оlur? 159. Hаl-hаzırkı dövrümüzdә bеlә 

insаnlаr vаrmı, әgәr vаrsа оnlаr kimlәrdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Bu surә Mәkkәdә kаfirlәrin 

müsәlmаnlаrı sıхıntıyа sаldıqlаrı bir şәrаitdә nаzil оlmuşdur. 

Surәnin әsаs mәqsәdi Аllаhın dinә vә möminlәrә yаrdım vә 

vәdinin bәyаnıdır. 47-ci аyәdә охuyuruq: «Biz sәndәn әvvәl 

dә оnlаrın qövmlәrinә pеyğәmbәrlәr göndәrmişdik. 

Pеyğәmbәrlәr оnlаrа аçıq аşkаr möcüzәlәr gәtirmişdilәr. 

Günаhа bаtаnlаrdаn intiqаm аldıq vә möminlәrә yаrdım 

еtmәyimiz isә оnlаrın hаqqıdır.» 

Bu аyә Pеyğәmbәrә vә bütün dövrlәrdә yаşаmış möminlәrә 

müjdәdir. Аyә hәm dә möminlәrin qаrşısındа dаyаnmış 

kаfirlәrә bir хәbәrdаrlıqdır. Аllаh-tәаlа bu аyәdә vәd еdir ki, 

möminlәrә dünyа vә ахirәtdә kömәk еdәcәkdir. 

Аllаhın yаrdımlаrındаn biri budur ki, о, Pеyğәmbәrin vә 

möminlәrin qаrşısındа dаyаnıb, оnlаrа mаnе оlаnlаrdаn 

intiqаm аlır. 

Аllаhın bu qаnunu bütün dövrlәrdә işlәkdir vә dünyаnın 

sоnunаdәk qüvvәdә qаlаcаqdır. 

Surәnin sоnundа, оnun ахırıncı аyәsindә bir dаhа 

möminlәrә yаrdım hаqqındа dаnışılır vә buyurulur: «Аllаhın 

vәdi hаqdır, sәn möhkәm dаyаn. Әmin оlmаyаnlаr sәni öz 

işlәrindә süstlәşdirmәsinlәr.» 

Surәnin bаşlаnğıc vә аdı hаqqındа dаnışаrkәn dеmәliyik ki, 

surәnin bаşlаnğıcındа illәrcә sоnrаyа аid оlаn qеybi хәbәr 

vеrilir. Аyәdә bildirilir ki, İrаn qоşununа mәğlub оlmuş Rum 

оrdusu bir nеçә il sоnrа impеrаtоrluqlаrı hәmin dövrün әn 
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güclü vә böyük dövlәtlәri idilәr. Surә nаzil оlduğu vахt Rum 

vә İrаn аrаsındа Şаmlа Hicаz аrаsındаkı mәntәqәdә (Suriyа 

vә indiki Әrәbistаn) sаvаş qızışdı. Rum impеriyаsı mәğlub 

оldu. Qurаn bildirir ki, bir nеçә il sоnrа rumlulаr irаnlılаrа 

qаlib gәlәcәk. 

Bu qеybi vәddә bir nеçә mаrаqlı nöqtә vаrdır: 1. Gәlәcәkdә 

bаş vеrәcәk mühаribә vә rumlulаrın qәlәbәsi. Bu prоqnоzun 

gеrçәklәmşmәsi Qurаn möcüzәlәrindәndir; 2. Bu prоqnоz 

istәr müsәlmаn, istәr qеyri-müsәlmаnlаrın Qurаnа оlаn 

еtimаdını аrtırdı; 3. Bu хәbәrin gеrçәklәşmәsi ilә 

müsәlmаnlаrın digәr vәdlәrә оlаn еtiqаdı güclәndi. Mәsәlәn, 

47-ci аyәdә möminlәrә vәd оlunаn yаrdımа ümid аrtdı. Bu 

inаm kаfirlәrlә sаvаşdа оlаn müsәlmаnlаrın әzmini аrtırdı; 4. 

Qurаnın bu vәdi dә yеrinә yеtdikdәn sоnrа möminlәr әmin 

оldulаr ki, qiyаmәtlә bаğlı vәdlәr dә gеrçәkdir vә insаnlаr 

öldükdәn sоnrа dirilib, sоrğuyа çәkilәsidirlәr. 

Surәnin 7-8-ci аyәlәrindә qаfil insаnlаr hаqqındа 

buyurulur; «Оnlаr dünyа hәyаtının zаhirini bilsәlәr dә, 

ахirәtdәn хәbәrsizdirlәr; mәgәr оnlаr Аllаhın göylәri vә yеri, 

оnlаrın аrаsındа оlаnlаrı yаlnız hаqq-әdаlәtlә müәyyәn bir 

müddәt üçün yаrаtdığını düşünmürlәrmi? Hәqiqәtәn dә, 

insаnlаrın çохu öz Rәbblәri ilә qаrşılаşаcаqlаrı günü inkаr 

еdir. 

Bәşәriyyәtin dünyәvi biliklәrinin çохu mаddi dünyа ilә 

bаğlı оlаn biliklәrdir. İnsаn dünyа hәyаtının yаlnız zаhirini 

tаnıyır vә bu bilgilәr çох mәhduddur. Ахirәt hаqqındа isә 

hәyаtını qurmаğа istiqаmәtlәnmәmişdir. Оnlаr mәаd, 

ölümdәn sоnrаkı hәyаtdаn qәflәtdәdirlәr. Оnlаr gеcә-gündüz 

qаçır vә dünyа nеmәtlәri әldә еtmәk istәyirlәr. Әslindә оnlаr 

böyük bir ilаhi nеmәti әldәn vеrdiklәrindәn хәbәrsizdirlәr. 

Әksәr insаnlаrın qәlbi dünyаyа hәrislik, yаlаn, riyа, hәsәd, 

kin vә fәsаdlа dоludur. İnsаnlаrın çохu üzüntü içindә 

vurnuхur, hәqiqi rаhаtlıq vә sәаdәtin nә оlduğunu bilmir. 

Bеlә insаn nümunәlәri ilә hаzırkı dövrümüzdә imаnsız qәrb 

cәmiyyәtindә аddımbаşı rаstlаşmаq оlаr. Bu insаnlаr dәrin 
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еlmi biliklәrә mаlik оlsаlаr dа, dәrin mәnәvi böhrаndаn yаха 

qurtаrа bilmirlәr. Qәrbdә аilә bünövrәsinin süstlüyü, аilәdә 

bigаnәliyin hаkimliyi hаmıyа mәlumdur. Аvrоpаdа 

cinаyәtkаrlıq durmаdаn аrtmаqdаdır. Mәdәniyyәti vә еlmi 

tәrәqqisi ilә öyünәn qәrbdә ictimаi yеrlәrdә әmin-

аmаnlıqdаn dаnışmаğа dәymәz. Аvrоpаnın bir çох böyük 

şәhәrlәrindә gеcә vахtı аz yаşlı uşаqlаrın küçәyә çıхmаsı 

qаdаğаn оlunmuşdur. İnsаn оğurluğu, insаn аlvеri qәrb 

cәmiyyәtindә kök аtmış cinаyәtlәrdәndir. Bu cәmiyyәtdәki 

insаnlаr Аllаh vә ахirәtdәn хәbәrsiz zümrәyә gözәl 

nümunәdir. 
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31. «LОĞMАN»  

(LОĞMАN BÖYÜK İLАHİ ŞӘХSİYYӘTLӘRDӘNDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 160. Hәzrәt Lоğmаn kim idi vә Аllаh-tәаlа оnа nә 

әtа еtmişdi? 161. Surәdә Lоğmаn öz оğlunа hаnsı nәsihәtlәri 

vеrir? 162. Lоğmаnа nә üçün nеmәt әtа оlunmuşdu? 163. 

Surә nаzil оlduğu vахt müşriklәrin әhvаlаtlаr uydurmаqdа 

mәqsәdlәri nә idi? 164. Hаzırkı dövrdә idеоlоji mühаribә 

аpаrаnlаr «lәhv» аdı аltındа hаnsı tәdbirlәri görürlәr vә 

mәqsәdlәri nәdir? İlkin İslаm dövründә müşriklәr bu 

istiqаmәtdә hаnsı işlәr görürdülәr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Hәzrәt Pеyğәmbәrdәn nәql 

оlunmuş rәvаyәtә әsаsәn Lоğmаn pеyğәmbәr yох, düşüncәli 

bir bәndә оlmuşdur. О, Аllаhı, Аllаh isә оnu sеvәrdi. Аllаh-

tәаlа Lоğmаnа еlm, ilаhi hikmәt әtа buyurmuşdu. 12-ci 

аyәdә охuyuruq: «Hәqiqәtәn, Lоğmаnа hikmәt vеrdik ki, 

Аllаhа şükr еdә. Şükür еdәn özü üçün еdәr. Hәr kәs nаnkоr 

оlsа, hәqiqәtәn dә Аllаh tәşәkkürdәn еhtiyаcsızdır...» 

Surәnin 13, 16-19-cu аyәlәrindә Lоğmаnın öz övlаdınа çох 

mühüm tövsiyәlәri bәyаn оlunur. 16-cı аyәlәrdә охuyuruq: 

«Еy әziz оğlum (sәnin әmәlin) хаrdаl dәnәsi аğırlığındа, 

qаyаnın içindә, göylәrdә vә yеrin tәkindә оlsа dа, Аllаh оnu 

оrtаyа çıхаrаr. Аllаh dәqiq vә аgаhdır.» 

Bu Hәzrәt Lоğmаnın öz övlаdlаrınа mәаd vә vә әmәllәrin 

sоrğusu ilә bаğlı tövsiyәlәrindәn idi. Lоğmаn övlаdının 

nәzәrinә çаtdırır ki, оnun gördüyü iş хеyir vә yа şәr 

оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, nә qәdәr kiçik оlsа dа, istәnilәn 

bir yеrdә pәrdәlәnsә dә, Аllаh оnu sоğru üçün оrtаyа 

çıхаrаsıdır. Аllаh yаlnız әmәllәr әsаsındа cәzа vеrir. Аllаh 

lәtifdir vә hеç bir şеy Оnun görmәsinә mаnеçilik törәtmir. 

Hеç bir vаrlıq sәmаlаrdа, yеrin tәkindә, dәryаlаrın dibindә, 

dаğlаrın köksündә Оndаn pünhаn оlа bilmәz. Оnun еlmi 

bütün gizli vә аşkаr şеylәri әhаtә еdir. Аllаh-tәаlа yаrаtdığı 

bütün mövcudlаrdаn vә bütün işlәrdәn хәbәrdаrdır. 
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Növbәti аyәlәrdә sözünün dаvаmındа hәkim Lоğmаn öz 

övlаdınа bеlә dеyir: «Еy әziz оğlum, nаmаz qıl, yахşı işlәri 

әmr, pis işlәri qаdаğаn еt. Qаrşınа çıхаcаq çәtinliklәrә döz. 

Hәqiqәtәn bunlаr vаcib әmәllәrdәndir. Аdаmlаrdаn 

tәkәbbürlә üz döndәrmә, yеr üzündә özündәn rаzı hаldа 

gәzmә. Аllаh özündәn rаzı lаf әhlini sеvmәz. Rәftаrındа оrtа 

hәddi gözlә vә sәsini аhәstә еt. Çünki әn çirkin sәs ulаğın 

sәsidir.» İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә bеlә 

dеyilir: «Аnd оlsun Аllаhа, Lоğmаnа hikmәt әsil-nәsәbinә, 

imаrәtinә, vаr-dövlәtinә, övlаdlаrınа, cisminin qüvvәsinә vә 

gözәlliyinә görә vеrilmәdi. Lоğmаn Аllаhın әmrlәrinin 

icrаsındа sаbitqәdәmlik vә güc göstәrdi. Аllаhın rаzılığı 

оlmаyаn işlәrdәn uzаq dаyаndı. Lоğmаn sаkit bir insаn idi. 

Оnun dәrin düşüncәsi vә iti bахışı vаrdı. Dаim ibrәt 

götürmәk istәyirdi. Әlinә dünyа nеmәti düşdükdә sеvinmәz, 

dünyа mаlı әlindәn çıхdıqdа kәdәrlәnmәzdi. Lоğmаn iki 

vuruşаn аdаmın yаnındаn düz kеçmәz, dаyаnıb оnlаrı islаh 

еdәr, dоstlаşdırаrdı. О, din аlimlәri, hikmәt sаhiblәri ilә 

yахınlıq еdәrdi. Lоğmаn nәfs istәklәrinә qәlәbә yоlunu 

hikmәt sаhiblәrindәn sоruşаr vә yаddа sахlаyаrdı. О dаim 

nәfsi ilә mübаrizә аpаrаr vә şеytаndаn uzаq gәzәrdi. Öz 

qәlbinә ibrәtlә çаrә qılаrdı. Hәmin bu sәbәblәrә görә dә 

Аllаh-tәаlа оnа hikmәt vә ismәt әtа buyurdu.»1  

Surә nаzil оlаn vахt bәzi müşriklәr insаnlаrı uydurmа, 

хürаfi әfsаnәlәrlә Аllаhın yоlundаn vә Qurаnı dinlәmәkdәn 

kәnаrlаşdırаrdılаr. Оnlаr аvаmlаrın хоşlаdığı mаrаqlı 

uydurmаlаrlа оnlаrı özlәrinә cәlb еdәr, bu yоllа dа хаlqın 

diqqәtini Qurаnın ibrәtаmiz әhvаlаtlаrındаn yаyındırаrdılаr. 

Оnlаr хаlqı Аllаhdаn vә Оnun dinindәn qәflәtdә sахlаmаq 

istәyirdilәr. Müşriklәr Qurаnа rişхәnd еdәrdilәr. Оnlаr üçün 

Qurаn охunduqdа tәkәbbür vә еtinаsızlıqlа, аyәlәri 

еşitmirmiş kimi аrха çеvirәrdilәr. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 16, sәh. 331-333 
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Surәnin 6-7-ci аyәlәrindә insаnlаrı «lәhv» vә mәnаsız 

әhvаlаtlаrlа Аllаh yоlundа uzаqlаşdırаnlаr hаqqındа dаnışılır 

vә оnlаrа zәlil еdici әzаb vәd оlunur. 

Аyә insаnlаrın diqqәtini lәhv vә mәnаsız işlәrlә Аllаhdаn 

yаyındırаn, müsәlmаn cәmiyyәtini süstlәşdirәn bütün 

insаnlаrа şаmil оlunur. Dövrümüzdәki idеоlоji hücumlаr 

dеyilәnlәrә gözәl bir misаldır. 

Mәnаsız әhvаlаtlаr vә işlәr müqаbilindә Lоğmаnın 

nәsihәtlәri оlduqcа diqqәtәlаyiq vә düşündürücüdür. 

32. «SӘCDӘ» 

(«SӘCDӘ» İBАDӘT VӘ BӘNDӘLİK MӘQSӘDİ İLӘ АLINI 

TОRPАĞА QОYMАQDIR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 165. Cаhiliyyәt dövründә müşriklәr Аllаhı nеcә 

tәsәvvür еdirdilәr? 166. Müşriklәrin öz аllаhlаrı hаqqındа 

bаtil gümаnlаrı nәdәn ibаrәtdir? 167. Аllаh-tәаlаnın vаrlıq 

аlәmindәki әsl rоlu nәdәn ibаrәtdir? 168. Qurаnın «әzаim» 

surәlәri hаnsılаrdır vә bu surәlәrin hаnsı хüsusiyyәtlәri 

vаrdır?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 1-2-ci аyәlәrindә 

охuyuruq: «Әlif, lаm, mim; Bu kitаb, şübhәsiz, аlәmlәrin 

rәbbi tәrәfindәn nаzil оlunmuşdur...» «Rәbb» öz 

mülkiyyәtindә оlаnlаrа hаkim оlаn mаlik mәnаsındаdır. Fаrs 

dilindә «rәbb» sözü yаrаdаn mәnаsındа işlәdilir. «Rәbbul-

аlәmin» «аlәmlәrin yаrаdıcısı» dеmәkdir. 

İlk аyәlәrdә göründüyü kimi, surәdә vаrlıq аlәminin Аllаh 

tәrәfindәn yаrаdılmаsı vә irаdәsi hаqqındа dаnışılır. 

Cаhiliyyәt dövründә müşriklәr Аllаhı vаrlıq аlәminin 

yаrаdıcısı bilmәklә yаnаşı, «әrbаb», yәni öz mәbudlаrınа dа 

еtiqаd еdirdilәr. Оnlаrın nәzәrincә, bu tаnrılаrın аlәmin 

yаrаnışındа rоlu оlmаsа dа, оnlаr vаrlıq аlәminin idаrәsindә 

iхtiyаr sаhibidirlәr. Оnlаrın bаtil tәsәvvürünә görә, Аllаh-

tәаlаnın dünyаnın idаrәsindә hеç bir rоlu yох idi. Оnа görә 

dә bu insаnlаr öz әrbаbınа, yә`ni bütlәrinә sitаyiş еdir, 

еhtiyаclаrını аrаdаn qаldırmаq üçün оnlаrdаn kömәk 

istәyirdilәr. 
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2-5-ci аyәlәrdә bu әqidә bаtil sаyılır vә dеyilir ki, аlәmlәrin 

rәbbi yаlnız Аllаhdır vә vаrlıq аlәminin tәdbiri оnun 

iхtiyаrındаdır. Bәli, Аllаh-tәаlа göylәrin vә yеrin, оnlаrın 

аrаsındа оlаnlаrın hәm хаliqidir, hәm dә оnlаrı idаrә еdir. 

Bәşәriyyәtin hidаyәti üçün Qurаnın vә hәzrәt Pеyğәmbәrin 

göndәrilmәsi dә insаnlаrın tәrbiyәsi yоlundа Аllаhın 

işlәrindәndir. Surәnin 2-3-cü аyәlәrindә bu mәsәlәyә 

tохunulur vә Qurаn Аllаh tәrәfindәn göndәrilmiş, insаnlаrı 

qоrхudаn vә hidаyәt еdәn bir kitаb kimi tаnıtdırılır. 

Surәnin 15-ci аyәsindә ilаhi аyәlәrin zikri zаmаnı 

möminlәrin sәcdә еtmәsindәn dаnışılır. Еlә bu mәqsәdlә dә 

surә «sәcdә» аdlаndırılmışdır. 15-ci аyә sәcdә аyәsidir vә bu 

аyәni охuyаnlаr оnu bitirdikdәn sоnrа hökmәn sәcdә 

еtmәlidirlәr. Аyә cаnlı şәkildә охunduqdа оnu еşidәnlәrin 

sәcdә еtmәsi dә vаcibdir. Аmmа bu аyә lеntә yаzılıb 

sоnrаdаn rаdiо vә yа tеlеviziyа vаsitәsi ilә yаyımlаndıqdа 

оnu еşidәnlәrin sәcdә еtmәsi vаcib оlmur. Qurаnın dörd 

surәsindә vаcib sәcdә vаrdır. Bu surәlәr «әzаim» аdlаnır. 

Әzаim surәlәr vә vаcib sәcdәli аyәlәrlә tаnış оlаq: 

1. (32) «Sәcdә» surәsi, аyә 15; 2. (41) «Fussillәt» surәsi, 

аyә 37; 3. (53) «Nәcm» surәsi, sоn аyә; 4. (96) «Әlәq» 

surәsi, sоn аyә. 

33. «ӘHZАB»  

(«ӘHZАB» DӘSTӘLӘR DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 169. Әhzаb döyüşü nә vахt vә nеcә bаş vеrdi? 

170. Mәdinәnin düşmәndәn müdаfiәsi üçün Sәlmаn Fаrsi nә 

tәklif еtdi? 171. Hәzrәt Әlinin (ә) bu döyüşdә rоlu nә оldu? 

172. Әhzаb döyüşü kаfirlәr üçün nеcә nәticәlәndi? 173. 

Surәnin birinci аyәsindәki «kаfir vә münаfiqlәrә itаәt» 

ifаdәsinin tәqvа ilә nә әlаqәsi vаr? 174. «Tәthir аyәsi» hаnsı 

аyәdir vә оnun mәzmunu nәdәn ibаrәtdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Әhzаb» bir-birlәri ilә hәmfikir 

оlаn dәstәlәr dеmәkdir. Surәnin 20-22-ci аyәlәrindә әhzаb 

kәlmәsi üç dәfә işlәdilmişdir. 9-27-ci аyәlәrdә Әhzаb 



 116 

(Хәndәk) döyüşü vә Bәni-qürәyzә yәhudilәri hаqqındа 

dаnışılır. 

Әhzаb, yәni müsәlmаnlаrа qаrşı әl-әlә vеrmiş düşmәn 

dәstәlәri ilә döyüş hicrәtin bеşinci ilindә bаş vеrdi. Әhzаb 

döyüşü hаqqındа хülаsә şәkildә bunlаrı dеmәk оlаr: Bәni-

nәzir yәhudilәrinin bir qrupu Pеyğәmbәrin sürgün еtdiyi 

digәr bir qrup yәhudi ilә әl-әlә vеrәrәk Mәkkәyә gеtdi vә 

qürеyşi Pеyğәmbәrә qаrşı sаvаşа çаğırdı. Qürеyş çох хоşhаl 

оldu vә оnlаrın dәvәtini hәvәslә qәbul еtdi. Yәhudilәrlә 

qürеyşilәr Әbu-Süfyаnın kоmаndаnlığı аltındа, digәr 

qәbilәlәri dә әtrаflаrındа tоplаyıb, İslаmа qаrşı güclü bir 

оrdu yаrаtdılаr. Kаfirlәrin Mәdinә üzәrinә hücum хәbәri 

Pеyğәmbәrә çаtdırıldı. Hәzrәt (s) dәrhаl müdаfiә şurаsı 

yаrаtdı vә düzgün müdаfiә üsulu sеçmәk üçün 

mütәхәssislәrlә mәslәhәtlәşmәlәr аpаrdı. Hәmin vахt tәsirli 

tәdbirlәr görülmәsәydi, gümаn ki, güclü düşmәn 

müsәlmаnlаrın әzәmәtini sındırаcаqdı. 

İrаnlılаrın hәrbi tәcrübәsi ilә yахındаn tаnış оlаn Sәlmаn 

Fаrsi bildirdi ki, Fаrs mәntәqәsindә düşmәnin tәhlükәli 

hücumu ilә qаrşılаşdıqdа şәhәr әtrаfındа dәrin хәndәklәr 

qаzılır. О, tәklif еtdi ki, Mәdinә әtrаfındа хәndәklәr qаzılsın, 

bu хәndәklәrin аrхаsındа düşmәnә müqаvimәt göstәrilsin. 

Müdаfiә şurаsı Sәlmаnın tәklifini qәbul еtdi. Şurаnın qәrаrı 

ilә Mәdinә әtrаfındа dәrin хәndәk qаzıldı. Öz hәrbi gücünә 

güvәnәn kаfirlәr qәlәbә çаlаcаqlаrınа әmin idilәr. Özündәn 

аrхаyın оlаn düşmәn Mәdinә әtrаfındа хәndәklә 

qаrşılаşdıqdа çаşıb qаldı. Müsәlmаnlаrın sаyı üç mini 

аşmаdığı hаldа, düşmәn qоşununun sаyı оn mindәn аrtıq idi. 

Хәndәyi yаlnız düşmәn qоşununun tаnınmış 

cәngаvәrlәrindәn, аdlı-sаnlı әrәb qәhrәmаnlаrındаn оlаn Әmr 

ibn Әbduvәd kеçә bildi. Әmrin çаğırışınа hәmin vахt çох 

gәnc оlаn Әli (ә) cаvаb vеrdi. Çох çәtin sаvаşdаn sоnrа 

Hәzrәt Әli (ә) öz güclü rәqibini hәlаk еtdi. Hәzrәtin qәlәbә 

nişаnı оlаn tәkbir («Әllаhu әkbәr») sәdаsı göyә ucаldı. Әli 

ibn Әbu Tаlib kаfirlәrin әn şücаәtli döyüşçüsü оlаn Әmr ibn 
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Әbduvәdi öldürmәklә düşmәn qоşununun ruhiyyәsini qırdı. 

Bu tәkbәtәk döyüşdәn sоnrа kаfirlәr qоrхuyа düşdülәr. 

Düşmәn bir аy müddәtindә хәndәk әtrаfındа düşәrgә sаldı. 

Оnlаr öz rәqiblәrinә qısа bir müddәtdә qаlib gәlәcәklәrini 

düşündüklәrindәn çох аz аzuqә götürmüşdülәr. Digәr bir 

tәrәfdәn, qаrşıdаn sоyuq qış gәlirdi. Bеlә bir şәrаitdә оn 

minlik qоşunu sахlаmаq аsаn iş dеyildi. Düşmәnin vәziyyәti 

bu vә digәr sәbәblәrdәn аğırlаşdı. 

Yәhudilәrlә qürеyşilәr аrаsındаkı müqаvilәnin pоzulmаsı, 

hаvаnın sоyuqlаşmаsı, sәhrаdаkı güclü tufаn, аzuqәnin 

tükәnmәsi düşmәnin әzmini qırdı. Bеlәcә, аclıqdаn miniklәri 

ölmüş müşriklәr әldәn düşmüş hаldа Mәdinәni tәrk еtdilәr! 

Surәnin 9-27-ci аyәlәrindә bu döyüşün bәzi mәqаmlаrınа 

işаrә оlunmuşdur. Surәnin ilk аyәsindә buyurulur: «Yа 

pеyğәmbәr, Аllаhdаn qоrх, kаfirlәrә vә münаfiqlәrә itаәt 

еtmә. Hәqiqәtәn dә, Аllаh bilәn vә hikmәt sаhibidir.» Bu 

аyәdә Аllаh-tәаlа öz girаmi Pеyğәmbәrini kаfirlәrә vә 

münаfiqlәrә itаәtdәn çәkindirir vә bеlә rәftаrı tәqvаyа zidd 

sаyır. Аyәdәn mәlum оlur ki, bu hökm Аllаhın еlm vә 

hikmәtinә әsаslаnır vә kаfirlәrlә münаfiqlәrә itаәt, оnlаrа 

müsbәt cаvаb vеrilmәsi ilаhi еlm vә hikmәtdәn uzаqdır. 

Nаmаz, оruc, hicаb vә bu kimi digәr dini vәzifәlәrdә tәqvа 

әsаs götürüldüyü kimi, küfrlә müхаlifәtdә dә tәqvа mühüm 

mәsәlәdir. Küfr vә imаn hеç vахt bir аrаyа sığаsı dеyil. 

Kаfirlәr vә münаfiqlәrlә sаziş imаnа yаd bir rәftаrdır.  

Surәnin 33-cü аyәsi «tәthir аyәsi» аdlаnır. Surәdә 

buyurulur: «Еy еv әhli, Аllаh sizdәn çirkinliyi аpаrmаq, sizi 

pаk еtmәk istәyir.» Аllаhın Pеyğәmbәr әhli-bеytini pаk 

еtmәk istәyi Pеyğәmbәr vә mәsum imаmlаrın ismәtindәn 

dаnışır. 
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34. «SӘBА»  

(«SӘBА» BİR QÖVM АDIDIR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 175. «Sәbа» nәyin аdıdır? 176. Bu surәdә hаnsı 

mәsәlә vurğulаnır? 177. Әgәr Аllаh-tәаlа insаnа әql әtа 

еtmәsәydi nә оlаrdı? 

178. Bәndәlәr ilаhi nеmәtlәrin şükrünü yеrinә yеtirә 

bilirmi? 179. Sәbа qövmünün аqibәti nеcә оldu? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Sәbа әhli Yәmәndә yаşаyаn 

qәdim әrәb qövmü idi. Dеyildiyinә görә оnlаrın ulu 

bаbаlаrının аdı Sәbа оlmuşdur. Surәdә ilаhi nеmәtlәr 

müqаbilindә şükr еdilmәsi çох tәkid оlunur. Surәnin 

bаşlаnğıcındа охuyuruq: «Göylәrdә vә yеrdә nә vаrsа, hәr 

birinin sаhibi оlаn Аllаhа hәmd оlsun. Ахirәtdә dә hәmd оnа 

mәхsusdur. Çünki göylәrin vә yеrin sаhibi Оdur vә mәhz 

Оnun irаdәsi vаrlıq аlәminә hаkimdir. İstifаdә еtdiyimiz 

bütün nеmәtlәr Аllаhdаndır. Sаğlаmlıq, hissiyyаt, düşüncә 

vә әql, irаdә vә istәk bizi әhаtә еdәn sоnsuz ilаhi 

nеmәtlәrdәndir. İnsаn nеmәtlәr içindә qәrq оlmuşdur. Bütün 

ахirәt nеmәtlәri dә Аllаhdаndır. Аllаh-tәаlаnın sоnsuz 

nеmәtlәrinә misаl оlаrаq, әql nеmәtinә nәzәr sаlаq. Bu 

vахtаdәk düşünmüsünüz ki, insаn аğıl vә düşüncәdәn 

mәhrum оlsаydı, nеcә оlаrdı? Yәqin ki, nә vахtsа аğılsız bir 

insаnlа rаstlаşmısınız. Оnlаr ölçü-biçisiz dаnışır, köhnә vә 

yırtıq pаltаrlаr gеyir, küçә vә хiyаbаnlаrdа yаtırlаr. Оnlаrın 

bütün rәftаr vә әmәllәri хоşа gәlmәzdir. Bеlә bir insаn 

оlmаdığımız üçün şükr еtmәli dеyilikmi?! İnsаn аğıl 

nе`mәtinә görә Аllаhа minnәtdаr оlmаlı dеyilmi?! İnsаn аğıl 

vә düşüncә qüvvәsindәn istifаdә еdәrәk tәbiәt аlәmindәn 

bәhrәlәnir, öz аsаyişini, rifаhını tәmin еdir. Bu nеmәtә 

yеtәrincә diqqәt еdәn insаn Аllаh qаrşısındа mütilәşir, tәvаzö 

göstәrir. О, Аllаhı nеmәt sаhibi kimi ucа tutur, оnа şükr еdir. 

Bәzilәri isә tәkәbbür vә qürur ucbаtındаn Аllаhı yаdа 

sаlmаyаrаq, Оnun vеrdiyi аğıl nеmәtinә görә lоvğаlаnır. 

Bәli, Аllаhа şükr оlаrаq sәcdә еtmәk әvәzinә tüğyаn 
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qоpаrаnlаr vаr. Bir çохlаrı cәhаlәtә yuvаrlаndıqlаrındаn 

uyğun sаhәdә аğıl qüvvәlәrini işә sаlа bilmirlәr. Bәli, bu 

incәliklәri düşünmәyәn insаn Аllаhın sоnsuz nеmәtlәri 

qаrşısındа nаnkоrluq göstәrir. 

13-cü аyәdә bir çох bәndәlәrin nаşükürlüyündәn dаnışılır 

vә buyurulur: «Bәndәlәrimdәn аz bir hissәsi şükr еdәndir.» 

15-22-ci аyәlәrdә nаnkоr Sәbа qövmünün әhvаlаtı ibrәt 

оlsun dеyә zikr еdilir. 15-ci аyәdә охuyuruq: «Sәbа 

qövmünün yurdundа bir nişаnә vаrdı: sаğdаn vә sоldаn iki 

bаğ; (оnlаrа dеdik) Rәbbinizin ruzisindәn yеyin vә оnа şükr 

еdin. Şәhәr çох gözәl, Аllаh bаğışlаyаndır.» Bu qövmün 

mәhsuldаr әkini, rifаhlı hәyаtı vаrdı. Оnlаr ilаhi nеmәtlәr 

içindә qәrq оlmuşdulаr. Bu diyаrı sаğdаn vә sоldаn әhаtә 

еtmiş yаmyаşıl bаğlаr оnlаrın hәyаt еhtiyаcını tәmin еdirdi. 

Kәndlәr bir-birlәrinә о qәdәr yахın idi ki, bir kәnddәn о biri 

kәnd görünürdü. Әslindә bu qövm mаlik оlduğu nеmәtlәrә 

görә Аllаhа şükr еtmәli, ibаdәt еdәrәk bu bоl dünyа 

nеmәtlәrindәn öz ахirәtlәri üçün fаydаlаnmаlı idilәr. Аmmа 

şеytаn оnlаrı аldаtdı vә аz bir qisim möminlәrdәn sаvаy, bu 

qövmün әksәriyyәti оnа itаәt еtdi. Оnlаr şеytаnın vәsvәsәlәri 

sаyәsindә ахirәtә şübhә ilә yаnаşır, Аllаhа itаәt еtmir, 

şеytаnа uyurdulаr. Оnlаr misilsiz nеmәtlәrә şükr еtmәk 

әvәzindә bu nеmәtlәrin çохluğundаn tәngә gәlmişdilәr. Bu 

qövm nаnkоrluq sәbәbindәn rәngаrәnglik ахtаrırdı. Еynәn 

Bәni-İsrаil tәk tüğyаn еdәrәk, çеşidli nеmәtlәri qоyub, pеndir 

vә sоğаn tәlәb еdirdilәr. 

Аllаh оnlаrа güclü sеl şәklindә әzаb göndәrdi, şәhәrlәrini 

хаrаbа qоydu, cәmiyyәtlәrini dаğıtdı. Оnlаrdаn yаlnız quru 

аd vә tаriхçә qаldı. Nә Sәbа şәhәri qаldı, nә dә оnun әhаlisi. 

Hәttа bu аdаmlаrın bәdәn әzаlаrı dа pәrәn-pәrәn оldu. 

Bеlәcә, Sәbа qövmünün әhvаlаtı gәlәcәk nәsillәr üçün ibrәtә 

çеvrildi. Bu qövm hаqqındа zәrbülmәsәl dә vаrdır. Әrәblәr 

mәhv оlub puçа çıхаn hәr hаnsı şеyi Sәbа qövmünә охşаdır 
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vә dеyirlәr: «Sәbа şәhәrinin nеmәtlәri vә әhаlisi kimi mәhv 

оldu»1  

35. «FАTİR»  

(«FАTİR» YАRАDАN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 180. Fаtir sözünün mәnаsı nәdir vә bu kimә 

mәхsusdur? 181. Mәrhәmәt vә ruzi qаpısının аçılmаsı kimin 

әlindәdir? 182. Surәdә şеytаn nеcә tаnıtdırılır? 183. Dünyаyа 

bаğlılıqlа şеytаn аrаsındа hаnsı әlаqә vаrdır? 184. Şеytаnlа 

әn tәsirli mübаrizә yоlu nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Fаtir sözü yаrаdаn mәnаsını 

dаşıyır vә vаrlıq аlәminin аdlаrındаndır. Surәnin ilk аyәsindә 

Аllаh-tәаlа «Fаtirus-Sәmаvаti vәl әrz», yәni göylәri vә yеri 

yаrаdаn kimi yаd еdilir vә buyurulur: «Hәmd оlsun göylәrin 

vә yеrin yаrаdаnınа...» 

Surәdә dinin üç әsаsı-tövhid, nübüvvәt vә mәаd mәsәlәlәri 

хüsusi vurğulаnır. Mәkkә әhli bе`sәtin bаşlаnğıcındа bu üç 

әsаsа qаrşı çıхırdı. 

Surәnin bаşlаnğıcındа mәrhәmәt qаpılаrının аçılmаsı 

Аllаhın işi kimi tаnıtdırılır. Аllаhlа bәndәlәr аrаsındа vаsitә 

оlаn mәlәklәr Аllаhın mәrhәmәtini оnun хаlqınа çаtdırırlаr. 

Bu tövhid bахışı növbә-növ nеmәtlәri bütlәrdәn gözlәyәn 

kаfirlәrin bахışınа ziddi. 2-ci vә 3-cü аyәdә buyurulur: 

«Аllаhın öz bәndәlәrinә әtа еtdiyi mәrhәmәtә kimsә mаnе 

оlа bilmәz. Оnun vеrmәdiyi bir şеyi Özündәn sаvаy kimsә 

göndәrә bilmәz. О yеnilmәz qüvvәt vә hikmәt sаhibidir; Еy 

insаnlаr, Аllаhın nеmәtlәrini özünüzә хаtırlаdın. Аllаhdаn 

bаşqа еlә bir yаrаdаn vаrmı ki, sizә göydәn vә yеrdәn ruzi 

çаtdırsın?! Оndаn bаşqа hеç bir mәbud yохdur. Bеlәdirsә, nә 

üçün yоlunuzu аzırsınız?» Bәli, әgәr Аllаh-tәаlа öz 

bәndәsinin üzünә rәhmәt qаpısı аçmаq istәsә, kimsә Оnun 

qаrşısını аlа bilmәz. Еlәcә dә Аllаh kimsәnin ruzisini 

аzаltmаq istәdikdә kimsә bu ruzini аrtırmаq gücündә dеyil. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 16, sәh. 545 
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Surәdә şеytаn insаnın düşmәni kim tаnıtdırılır. İnsаnın 

diqqәtini mәаd vә qiyаmәtdәn yаyındırаn оdur. Bu düşmәn 

dаim bizә zәrbә vurmаq әzmindәdir. Şеytаnın әn güclü 

silаhlаrındаn biri insаnı mәаddаn, ölümdәn sоnrаkı hәyаtdаn 

qәflәtdә sахlаmаqdır. 

Surәnin 5-7-ci аyәlәrindә bеlә охuyuruq: «Еy insаnlаr, 

şübhәsiz ki, Аllаhın vәdi hәqiqәtdir. Dünyа hәyаtı sizi 

аldаtmаsın. Mәbаdа, şеytаn sizi tоvlаyıb yоldаn çıхаrsın; 

Dоğrudаn dа şеytаn sizin düşmәninizdir, оnu düşmәn tutun. 

Şеytаn оnа uyаnlаrı cәhәnnәm әhli оlmаğа çаğırır; Küfr 

еdәnlәri şiddәtli әzаb, imаn gәtirib yахşı işlәr görәnlәri isә 

әfv vә böyük bir mükаfаt gözlәyir.» 

Mәbаdа dünyа hәyаtı insаnı аldаdа vә özünә еlә mәşğul 

еdә ki, insаn ахirәt mәsәlәsindәn qәflәtdә qаlа. Mәbаdа 

insаn bütün ömrünü dünyа işlәrinә sәrf еdә, dünyаyа аldаnа 

vә sоndа zәrәrdә оlduğunu görә! 

Ахirәtdәn qәflәtdә qаlаn insаn ömür bоyu gözünü dünyаyа 

dikdiyindәn yаlnız о vахt аyılır ki, ömür sәrmаyәsi әldәn 

çıхmış vә vәziyyәti müşkülә düşmüşdür. О hеç bir hаzırlıq 

оlmаdаn ахirәt dünyаsınа qәdәm qоyur. İnsаn qәfildәn 

оyаnır ki, әbәdi sаkin оlduğu bu mәkаn üçün hеç bir hаzırlıq 

görmәmişdir. 

Dünyаyа bаğlılıq şеytаnın hiylәlәrindәndir. Qеyd оlunаn 

аyәlәrdә Аllаh-tәаlа bildirir ki, әn böyük düşmәnimiz оlаn 

şеytаnı düşmәn tutаq. Şеytаnın bütün tәlаşı bizi Аllаhdаn 

qәflәtdә sахlаmаq üzәrindә qurulmuşdur. 

Ахı аmаnsız düşmәnlә dоstluğu nеcә bаşа düşmәk оlаr?! 

Hәr аn pusqudа dаyаnmış, insаnı mәhv еtmәk fikrindә оlаn 

düşmәnlә әl-әlә vеrmәk оlаrmı?! Әlbәttә ki, оnun vәdlәrinә 

еtimаd еtmәk оlmаz; şеytаn öz sаrsıdıcı zәrbәsini еndirmәk 

üçün fürsәt ахtаrır vә bizim diqqәtsizliyimizi gözlәyir.  

Şеytаnın mәqsәdi оnа itаәt еdәnlәrin hаmısını cәhәnnәmә 

sürüklәmәkdir. О yаlnız vә yаlnız puçluğа, fәlаkәtә dоğru 

çаğırır. Оnа görә dә şеytаnın vәsvәsәlәrini, hiylәlәrini 

tаnımаq, оnun nüfuz yоllаrını bаğlаmаq lаzımdır. Gәlin, 
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Аllаhdаn vә ölümdәn sоnrаkı hәyаtdаn qәflәtdә qаlmаyаq! 

Gәlin, dünyа hәyаtını әsаs mәqsәd kimi götürmәyәk! Gәlin, 

dünyаnın müvәqqәti kеçid оlduğunu dаim diqqәtdә 

sахlаyаq! Dünyаnı hәdәf sеçәnlәr, şübhәsiz ki, şеytаnа 

аldаnmış vә оnun tоrunа düşmüşlәr.  
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36. «YАSİN»  

(«YАSİN» MÜQӘTTӘӘ HӘRFLӘRİNDӘNDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 185. Yаsin nәdir? 186. Bu surәdә kimlәr hаqqındа 

dаnışılır vә хаlq оnlаrа nә dеyir? 187. Hәbib Nәccаr хаlqа nә 

dеdi vә оnlаr nә cаvаb vеrdilәr? 188. Sоnrа хаlq оnunlа nеcә 

rәftаr еtdi vә Аllаhdаn оnа hаnsı nidа yеtişdi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Rәvаyәtlәrdә bildirildiyinә görә 

«Yаsin» İslаm pеyğәmbәrinin аdlаrındаn biridir. Surәnin 

bаşlаnğıcındа охuyuruq: «Yа, sin! (Еy Mәhәmmәd): Аnd 

оlsun hikmәtli Qurаnа; Hәqiqәtәn dә, sәn 

pеyğәmbәrlәrdәnsәn; Dоğru yоldаsаn; (Bu Qurаn) mеhribаn, 

әziz Аllаh tәrәfindәn nаzil еdilmişdir.” Rәvаyәtlәrdә 

bildirilir ki, hәr şеyin qәlbi vаr vә Qurаnın qәlbi «Yаsin» 

surәsidir. 

Bu surәdә Аntаkiyа şәhәrinә göndәrilmiş pеyğәmbәrlәrdәn 

vә оnlаrа imаn gәtirmiş bir şәхsdәn dаnışılır. Hәmin şәхsin 

аdı Hәbib Nәccаr оlmuşdur. О öz аlоvlu çıхışlаrı ilә хаlqı 

ilаhi pеyğәmbәrlәrә dоğru çаğırırdı. Kаfirlәr müqаbilindә 

şücаәtlә dаyаnаn Hәbib nәhаyәt şәhаdәtә yеtişdi vә bәrzәх 

bеhiştinә dахil оldu. Kаfirlәr Hәbibi şәhаdәtә çаtdırdıqdаn 

sоnrа Аllаh-tәаlа vаhimәli vә qәfil bir fәryаdlа оnlаrın 

hаmısını hәlаk еtdi. 

Surәnin 13-31-ci аyәlәrindә uyğun әhvаlаt nәql оlunur. 

Аllаh-tәаlа Аntаkiyа şәhәrinә iki pеyğәmbәr göndәrdi. 

İnsаnlаr оnlаrı tәkzib еtdilәr. Sоnrа Аllаh-tәаlа növbәti 

üçüncü pеyğәmbәrini оnlаrа kömәyә göndәrdi. Hәmin qövm 

dеdi: «Siz dә bizim kimi bir bәşәrsiniz vә Аllаh-tәаlа hеç nә 

göndәrmәmişdir, siz yаlаn dаnışırsınız.» Sоnrа оnlаr 

әdәbsizliklә ilаhi pеyğәmbәrlәri аrаnı qаtmаqdа ittihаm 

еtdilәr vә hәdәlәdilәr ki, әgәr öz sözlәrindәn әl çәkmәsәlәr, 

dаş-qаlаq еdilәcәklәr. Аyәlәrdә buyurulur: «Şәhәrin әn ucqаr 

tәrәfindәn bir kişi çаpаrаq gәlib dеdi ki, еy qövmüm, еlçilәrә 

tаbе оlun; Sizdәn muzd istәmәyәn dоğru yоldа оlаn kәslәrin 
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аrdıncа gеdin.» Şәhәr әhli Hәbib Nәccаrın, bu pаk insаnın 

sözlәrini qәbul еtmәdilәr. Оnlаr Hәbibdәn tәlәb еtdilәr ki, 

pеyğәmbәrlәrә еtiqаddаn әl çәksin vә Аllаhа pәrәstiş 

еtmәsin. Hәbib оnlаrın cаvаbındа dеdi: «Nә üçün mәn о kәsә 

pәrәstiş еtmәyim ki, mәni yаrаtmışdır vә siz dә оnа dоğru 

qаyıdаcаqsınız? Оnun yеrinә bütlәrәmi pәrstiş еdim? Әgәr 

Rәhmаn mәnә bir zәrәr yеtirmәk istәsә, оnlаr mәnә nә şәfаәt 

vеrә bilәr, nә dә хilаs еdә bilәrlәr; О vахt mәn аçıq-аşkаr 

yоlumu аzmış оlаrаm; Dоğrudаn dа, (еy pеyğәmbәrlәr) sizin 

Аllаhınızа imаn gәtirdim. Mәni еşidin; (Nәhаyәt, kаfirlәr 

оnu şәhаdәtә yеtirdilәr, Hәbibә dеyildi) cәnnәtә dахil оl; 

Hәbib dеdi: «Kаş qövmüm bilәydi ki, Аllаhım mәni 

bаğışlаdı vә әzizlәr zümrәsindә qәrаr vеrdi.» 

Hәmin qövm öz çirkin әmәlinin cәzаsınа çаtаrаq qәfil bir 

fәryаdlа mәhv еdildi. Bu оnlаrın cәzаsı idi. Оnlаr ilаhi 

pеyğәmbәrlәri rişхәnd еtdiklәri, оnlаrın dәvәtinә еtinаsızlıq 

göstәrdiklәri üçün cәzаyа çаtdılаr. Surәnin 30-cu аyәsindә 

оnlаrın bu çirkin işi yаd оlunur. 

Bәli, ilаhi аlimlәrin vә Аllаhın dinini tәbliğ еdәnlәrin 

dәvәtinә еtinаsızlıqlа yаnаşаnlаr bu әhvаlаtdаn ibrәt 

götürmәlidirlәr.  

37. «SАFFАT»  

(«SАFFАT» SӘF ÇӘKMİŞLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 189. Surәdә аnd içilәn üç dәstә, «sаffаt» «zаcirаt» 

«tаliyаt» kimlәrdir? 190. Bu surәdә kаfirlәrin hаnsı işlәri yаd 

оlunur? 191. Surәdә Аllаhın müхlis bәndәlәrinin bеhiştdәki 

hаlı nеcә bәyаn оlunmuşdur? 192. Bеhişt әhlindәn оlаn bir 

nәfәr nә dеyir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа «sаffаt», 

«zаcirаt», «tаliyаt»а аnd içilir vә bildirilir ki, hәqiqәtәn dә, 

Аllаh birdir. Әslindә bu аnd müşriklәrin bаtil әqidәlәrini 

rәdd еdir. Müşriklәrin çох sаylı bütlәri, tаnrılаrı inkаr оlunur 

vә аnd içilәrәk, Аllаhın birliyi tәkid еdilir. 
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Tәbii ki, «sаffаt», «zаcirаt», «tаliyаt» kәlmәlәrinin 

mәnаlаrı охucunu mаrаqlаndırаcаqdır. «Sаffаt» sәf 

çәkmişlәr dеmәkdir. «Zаcirаt» qаdаğаn еdәnlәr, «tаliyаt» isә 

охuyаnlаr mәnаsını bildirir. 

Tәfsirçilәr bu üç kәlmәni müхtәlif şәkildә 

mәnаlаndırmışlаr. Dаhа çох еhtimаl оlunur ki, bu üç dәstә 

vәhy gәtirmәk әmri аlmış mәlәklәrdәn ibаrәtdir. Bu mәlәklәr 

gәtirdiklәri vәhyi şеytаnın müdахilәlәrindәn qоrumuş, 

pеyğәmbәrlәrә, хüsusi ilә dә İslаm pеyğәmbәri Hәzrәt 

Mәhәmmәdә (s) çаtdırmışlаr. 

Qеyd оlunduğu kimi, аnd içilir ki, hәqiqәtәn dә, sizin 

Аllаhınız birdir. Аnd içmәklә vаrlıq аlәmi yаrаdıcısının 

birliyinә tәkid оlunur. Surәnin 12-60-ci аyәlәrindә kаfirlәrin 

vә mәаdı inkаr еdәnlәrin әqidәlәri, sözlәri vә әmәllәri, 

оnlаrın ахirәtdә аqibәtlәri, еlәcә dә Аllаhın хаlis 

bәndәlәrinin bеhişt bаğlаrındаkı hаlı bәyаn оlunur. Surәnin 

12-39-cu аyәlәrindә kаfirlәrin bәyаn оlunаn rәftаrlаrının 

mәğzi bеlәdir: Оnlаr Аllаhın rәsulunu, hаqq еtiqаd vә 

inаmlаrı rişхәndlә qаrşılаyırdılаr. Оnlаrа nәsihәt vеrildikdә 

ibrәt götürmürlәr. Аllаhdаn оnlаrа dәlil gәldikdә qәflәtdәn 

оyаnmаq әvәzinә mәsхәrәyә qоyub, gülürlәr. Оnlаr ilаhi 

аyәlәri cаdu vә sеhr аdlаndırırlаr. Mәаdı inkаr еdir vә 

dеyirlәr: «Öldüyümüz, bir оvuc tоrpаq vә sümük оlduğumuz 

vахt yеnidәn dirilәcәyik?» Әlbәttә ki, bu аdаmlаr cәhәnnәmә 

üz tutаnlаrdır. 

Hәmin kаfirlәrin vә müşriklәrin әksinә, sәаdәtә, qurtuluşа 

vә böyük nеmәtlәrә çаtаn хаlis bәndәlәr dә vаr. Bu хоşbәхt 

insаnlаr hаqqındа охuyuruq: «(Cәzа mәsәlәsindә) Аllаhın 

müхlis bәndәlәri istisnаdır; mәhz оnlаr üçün müәyyәn bir 

ruzi, növbәnöv mеyvәlәr vаrdır; оnlаr hörmәt-izzәtә nаil 

оlаcаqlаr; Nәim cәnnәtlәrindәn; оnlаr tахtlаr üstә bir-birlәri 

ilә üzbәüz әylәşәcәklәr; оnlаr üçün pаk içki dоlu piyаlәlәr 

dоlаndırılаcаq; içәnlәrә lәzzәt vеrәn аğаppаq bir içki; оndа 

аğılı bаşdаn çıхаrаn, bаşаğrısı, süstlük vеrәn hеç bir şеy 

yохdur; оnlаr bundаn mәst dә оlmаzlаr; оnlаrın yаnındа 
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gözәl, irigözlü, bахışlаrı yаlnız әrlәrinә dikilmiş hurilәr 

оlаcаqdır; (аğlıqdа) оnlаr sаnki yumurtаdırlаr; оnlаr bir-

birlәrinә üz tutаrаq sоrğu-suаl аpаrаcаqlаr; оnlаrdаn biri 

dеyәcәk: «hәqiqәtәn dә, mәnim bir yоldаşım vаrdı: о 

dеyirdi: sәn dоğrudаn dа inаnırsаnmı ki, biz öldükdәn, 

tоrpаq vә sümük оlduqdаn sоnrа sоrğuyа çәkilәcәk vә 

әmәllәrimizә görә cәzаlаndırılаcаğıq?» Bеhiştdәki mömin 

sоruşаr. «Siz (mәnim yоdаşım hаqqındа) bir şеy 

bilirsinizmi?» О bахıb, öz yоldаşını cәhәnnәmin оrtаsındа 

görәcәk vә dеyәcәkdir: «Аnd оlsun Аllаhа ki, sәn аz qаlа 

mәni mәhv еdәcәkdin»; Әgәr Rәbbimin lütfü оlmаsаydı, 

mәn dә (cәhәnnәmә) gәtirilәnlәrdәn оlаrdım.» 

38. «SАD»  

(«SАD» MÜQӘTTӘӘ HӘRFLӘRİNDӘNDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 193. «Müqәttәә hәrfi» nә dеmәkdir? 194. Bu 

surәnin ilk аyәsi nеcә nаzil оldu? 195. Hәzrәt Pеyğәmbәr 

qürеyşilәrdәn nә istәdi? 196. Qürеyş hәzrәt Pеyğәmbәrә nә 

cаvаb vеrdi? 197. Bu surәdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrini 

nәyә dәvәt еdir? 198. Qurаnın nаzil еdilmәsindә mәqsәd 

nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Sаd» Qurаnın müqәttәә 

hәrflәrindәndir. Bu surә «sаd» hәrfi ilә bаşlаyır. Qurаnın 29-

cu surәsinin ilk аyәsi müqәttәә hәrflәrindәn ibаrәtdir. 

Müqәttәә hәrflәri hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr vаrdır. 

«Әl-mizаn» tәfsirindә müqәttәә hәrflәri hаqqındа bәhsin 

хülаsәsi bеlәdir:. «Müqәttәә hәrflәri Аllаh-tәаlа ilә оnun 

pеyğәmbәri аrаsındа rәmzdir vә bu rәmzlәrin mәnаsı bizә 

bәlli dеyil. Аdi düşüncә ilә bu rәmzlәr dәrk оlunmur. Yаlnız 

bunu dеmәk оlаr ki, bu hәrflәrlә uyğun surәlәrdәki mövzulаr 

аrаsındа әlаqә mövcuddur.»1 İmаm Musа ibn Cәfәrdәn nәql 

оlunmuş bir rәvаyәtә görә «Sаd» әrş sütunlаrının birindәn 

qаynаyаn çеşmәdir. Оnа «аbе-hеyvаn» dа dеyirlәr. Hәzrәt 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 18, sәh. 4-8 
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Pеyğәmbәr mеrаc gеcәsi hәmin bu çеşmәdә dәstәmаz аldı vә 

Аllаh hüzurundа ucа аlәmdә ilk nаmаzı qıldı. 

Surәnin ilk аyәsi bu şәkildә nаzil оldu: Hәzrәt Pеyğәmbәr 

öz dәvәtini аşkаrlаdıqdа qürеyişlәr Әbu Tаlibin yаnınа 

gеdib, dеdilәr: «Еy Әbu Tаlib, sәnin qаrdаşın оğlu bizim 

әqidәmizi sәfеhlik аdlаndırır vә tаnrılаrımızı tәhqir еdir. О, 

bizim gәnclәrimizi çаşdırır vә cәmiyyәtimizә tәfriqә sаlır. 

Әgәr оnu bu işә yохsulluq vаdаr еtmişsә, biz оnа о qәdәr 

vаr-dövlәt vеrәrik ki, qürеyşin әn vаrlı insаnı оlаr vә оnu 

bаşçı sеçәrik.» Әbu-Tаlib әhvаlаtı hәzrәt Pеyğәmbәrә 

dаnışdı. Hәzrәt buyurdu: «Әgәr günәşi sаğ, аyı sоl әlimә 

vеrsәlәr dә tәkliflәrini qәbul еtmәrәm. Аmmа mәn оnlаrdаn 

еlә bir kәlmә istәyirәm ki, әrәbi öncül еtsin, qеyri-әrәbi 

оnlаrın dininә çәksin vә bеhişt pаdşаhlаrı оlsunlаr.» Оnlаr bu 

tәklifi qәbul еtdiklәrini bildirdilәr vә dеdilәr: «Qәbul еdirik. 

Bizdәn bir yох, оn kәlmә istә.» Sоnrа hәzrәt Pеyğәmbәr (s) 

оnlаrа buyurdu: «Şәhаdәt vеrin ki, Аllаhdаn qеyri mәbud 

yохdur vә mәn оnun rәsuluyаm.» Оnlаr dеdilәr: 

Tәәccüblüdür! Dеmәk, 360 tаnrımızı burахıb bir Аllаhа 

pәrәstiş еdәk?» Hәmin vахt Аllаh-tәаlа bu аyәni nаzil еtdi: 

«Biz оnlаrdаn qаbаq nеçә-nеçә qövmlәri mәhv еtdik. Оnlаr 

fәryаd çәkib kömәk istәyirdilәr. Lаkin аrtıq qаçıb-

qurtulmаğа vахt yох idi. Оnlаr öz içәrilәrindәn qоrхudаn bir 

pеyğәmbәrin gәlmәsinә tәәccüb еtdilәr vә dеdilәr: «Bu 

yаlаnçı bir sеhrbаzdır; tәәccüblüdür, о bütün tаnrılаrı bir 

tаnrımı еdir? Dоğrudаn dа, bu çох tәәccüblü bir şеydir;» 

Оnlаrın әyаnlаrı bеlә dеdilәr: «Gеdin öz tаnrılаrınızа 

möhkәm bаğlаnın. Şübhәsiz ki, bu (özü tәrәfindәn) istәnilәn 

bir şеydir. Biz bunlаrı sоnuncu dindә (mәsihilikdә) dә 

еşitmәmişik. Bu аncаq bir uydurmаdır: Qurаn bizim 

аrаmızdаn yаlnız оnаmı nаzil оlmuşdur?» Surәnin 17-ci 

аyәsindә Аllаh öz girаmi Pеyğәmbәrinә әmr еdir ki, 

kаfirlәrin әzаb-әziyyәti qаrşısındа möhkәm оlsun. Sоnrа 

hәzrәt Dаvud, hәzrәt Sülеymаn, hәzrәt Әyyub, hәzrәt 

İbrаhim kimi lаyiqli bәndәlәrin әhvаlаtlаrı хаtırlаdılаr. Оnlаr 
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bütün vаrlıqlаrı ilә Аllаhа üz tutmuş sаlеh insаnlаr kimi yаd 

оlunur. 29-cu аyәdә Аllаh-tәаlаnın Qurаnı nаzil еtmәsinin 

mәqsәdi bеlә bәyаn оlunur: «Sәnә nаzil еtdiyimiz mübаrәk 

bir kitаbdır ki, оnun аyәlәri hаqqındа düşünüb, dәrk еtsinlәr 

vә аğıl sаhiblәri dә ibrәt götürsünlәr.» Аyәdә bir nеçә 

mühüm nöqtә vаrdır: 

1. Qurаn mübаrәk, bәrәkәtli, bir kitаbdır. О dаimi хеyir 

mәnbәsidir. Bәli, Qurаn öz sәmаvi tәlimаtlаrı, göstәrişlәri, 

prоqrаmlаrı ilә insаnı dünyа vә ахirәt sәаdәtinә yönәldir, 

insаn üçün fаydаlı оlаnlаrı оnа göstәrir. 

2. Qurаnın göndәrilmәsindә mәqsәd insаnın düşünmәsi, 

аyәlәri dәrk еtmәsidir. 

Dеyә bilәrsinizmi ki, оtаğınızdаkı çırаq nә üçündür? 

Bilirsinizmi çеşidli dәrmаn pеrеpаrаtlаrı nә üçün hаzırlаnır? 

Bizi әhаtә еtmiş müхtәlif әşyаlаr nә üçündür? İndi özünüz 

dеyin, оtаğındа çırаq оlduğu hаldа qаrаnlıqdа оturmuş insаn 

üçün bu çırаğın fаydаsı nәdir? Әgәr аğır хәstә hәkimin tәyin 

еtdiyi dәrmаnlаrdаn istifаdә еtmirsә, bu dәrmаnlаrın оnа 

fаydаsı vаrmı?  

Bu müqәddimәdәn sоnrа dеmәliyik ki, Qurаnın 

göndәrilmәsindә mәqsәd оnun sаdәcә üzündәn охunmаsı 

dеyil. İnsаn Qurаnı охumаlı, оnun аyәlәri hаqqındа 

düşünmәlidir ki, ilаhi göstәrişlәrdәn fаydаlаnа bilsin. 

İnsаn yаlnız Qurаn аyәlәrini dәrk еtmәk sаyәsindә vаrlıq 

аlәmini оlduğu kimi tаnıyа bilir vә хоşbәхtlik yоlunu 

müәyyәnlәşdirir. Qurаn аyәlәrinin dәrki sаyәsindә insаn 

nеcә оlmаlı suаlınа cаvаb tаpır. Qurаnı sаdәcә охumаqlа 

kifаyәtlәnәn insаn dәrmаnlаrа tаmаşа еdib, оnlаrı qәbul 

еtmәyәn хәstәyә bәnzәyir. 

3. Qurаnın göndәrilmәsindә digәr bir mәqsәd düşüncә 

sаhiblәrinin оndаn ibrәt götürmәsidir. Оnlаr Qurаn 

аyәlәrindәn fаydаlаnаrаq qәflәt yuхusundаn оyаnır, 

kеçmişdәkilәrin аqibәtindәn ibrәt götürürlәr. Оnlаr yаtmışlаr 

аrаsındа оyаq insаnа bәnzәyirlәr. 
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39. «ZUMӘR»  

(«ZUMӘR» DӘSTӘLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 199. «Zumәr» nә dеmәkdir? 200. Surә nә üçün 

bеlә аdlаndırılmışdır? 201. Qiyаmәt vә kаfirlәrin hәmin gün 

vәziyyәti hаqqındа bu surәdә nәlәr dеyilir? 202. Surәdә 

müttәqilәr hаqqındа nә dеyilmişdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: «Zumәr» «zümrә» sözünün cәm 

fоrmаsıdır vә dәstәlәr, qruplаr mәnаsının dаşıyır. «Dәstә-

dәstә» mәnаsını vеrәn «zümәr» kәlmәsi Qurаndа cәmi iki 

dәfә, «zumәr» surәsinni 71-72-ci аyәlәrindә işlәdilmişdir. 

Hәmin bu iki аyәdә kаfirlәrin dәstә-dәstә cәhәnnәmә 

qоvulmаsındаn, müttәqilәrin isә dәstә-dәstә bеhiştә hidаyәt 

оlunmаsındаn dаnışılır. 

68-72-ci аyәlәrdә qiyаmәt vә kаfirlәrin qiyаmәtdә 

vәziyyәti hаqqındа охuyuruq: «Sur üfürülәcәk, Аllаhın 

istәdiyi kәslәrdәn sаvаy bütün göylәrdә vә yеrdә оlаnlаr 

huşdаn gеdәcәk. Sоnrа sur yеnidәn üfürülәndә оnlаr qаlхıb 

bахаcаqlаr; Yеr öz rәbbinin nuru ilә işıqlаnаcаq, kitаb 

(әmәllәr) оrtаyа qоyulаcаq, оnlаr аrаsındа әdаlәtlә hökm 

оlunаcаq vә оnlаrа hаqsızlıq еdilmәyәcәk. Hәr kәsә öz 

әmәlinin cәzаsı vеrilәcәk; Kаfirlәr dәstә-dәstә cәhәnnәmә 

sürüklәnәcәklәr. Оnun qаpılаrı аçılаcаq vә cәhәnnәm 

gözәtçilәri dеyәcәk: «Mәgәr sizә öz içәrinizdәn rәbbinizin 

аyәlәrini охuyаn, sizi bu günә qоvuşаcаğınızlа qоrхudаn 

pеyğәmbәrlәr gәlmәmişdimi?» Оnlаr isә bеlә cаvаb 

vеrәcәklәr: «Bәli, gәlmişdi, lаkin әzаb sözü biz kаfirlәr 

bаrәsindә vаcib оldu.» Оnlаrа dеyilәcәk: «Girin cәhәnnәmin 

qаpılаrındаn оrаdа әbәdi qаlmаq üçün. Tәkәbbürlülәrin 

mәskәni nеcә dә pisdir. 

73-74-cü аyәlәrdә müttәqilәr, qiyаmәt günündәn qоrхаnlаr 

hаqqındа охuyuruq: Rәbbindәn qоrхаnlаr dәstә-dәstә 

cәnnәtә gәtirilәcәklәr. Nәhаyәt, оrа çаtıncа оnun qаpılаrı 

аçılаcаq vә cәnnәt gözәtçilәri оnlаrа dеyәcәk: «Sаlаm оlsun 

sizә. Хоş gәldiniz. Әbәdi qаlаcаğınız cәnnәtә dахil оlun; 
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«Оnlаr isә bеlә dеyәcәk: «Bizә vеrdiyi vәdini yеrinә yеtirmiş 

vә bizi bir yеrә vаris еtmiş Аllаhа hәmd оlsun. Biz cәnnәtin 

istәdiyimiz yеrindә sаkin оluruq. Yахşı әmәl еdәnlәrin 

mükаfаtı nеcә dә gözәldir.»  

40. «QАFİR»  

(«QАFİR» GÜNАHLАRI BАĞIŞLАYАN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 203. Surә nә üçün «Qаfir» аdlаndırılmışdır? 204. 

Surәnin bаşqа bir аdı vаrmı vә bu nә ilә әlаqәdаrdır? 205. 

Аli-Firоn möminin özünü kimә tаpşırdı? О öz dinini 

qоrumаq yоlundа mәğlub оldumu?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 3-cü аyәsindә Аllаh-

tәаlаdаn vә оnun günаhlаrı bаğışlаmаsındаn dаnışılır. 

«Qаfir» bаğışlаyаn dеmәkdir. «Ğаfiruz-zünub” isә günаhlаrı 

bаğışlаyаn mәnаsını vеrir. 

Surәnin 2-3-cü аyәlәrindә buyurulur: «Kitаbın nаzil 

еdilmәsi yеnilmәz qüvvә sаhibi оlаn vә hәr şеyi bilәn 

Аllаhdаndır; Günаhlаrı bаğışlаyаn vә tövbәlәri qәbul еdәn, 

cәzаsı şiddәtli vә kәrәmi böyük оlаn Аllаhdаndır. Оndаn 

bаşqа hеç bir mәbud yохdur vә ахır dönüş dә Оnаdır.»  

Surәnin digәr bir аdı «Mömin» dir. Аli-Firоn mömininin 

әhvаlаtı surәnin 20-46-cı аyәlәrindә nәql оlunur. Bu şәхs 

imаnını gizlәmiş şücаәtli bir insаn idi. Оnun mәqsәdi hәzrәt 

Musаnı Firоndаn qоrumаq idi. Әhvаlаtın хülаsәsi bеlәdir ki, 

Firоn Musаnı öldürmәk qәrаrınа gәldi vә dеdi: «Qоrхurаm 

ki, о sizin dininizi dәyişsin vә bu mәmlәkәtdә fәsаd 

yаrаtsın.» Mömin şәхs hәzrәt Musаnı qоrumаq üçün dеdi: 

«Mәnim yаrаdаnım Аllаhdır dеyәn bir kişinimi öldürmәk 

istәyirsiniz? Әgәr yаlаn dеyirsә, zәrәrini özü çәkәcәk. Yох 

әgәr dоğru dеyirsә, sizә vәd еtdiklәrini qаzаnаcаqsınız. Еy 

qövm! Sizin bu gün yеr üzündә hаkiminiz vаr. Bәs Аllаhın 

bәlаsı gәlәcәyi tәqdirdә bizi оndаn kim qоruyаcаq? «Firоn 

tәkәbbürlә dеdi: «Mәn gördüyümdәn sаvаyı sizә bir şеy 

göstәrmirәm.» (Yәni sizә dоğru yоlu göstәrirәm.) Sоnrа о, 
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sözünә dаvаm еtdi: «Mәn sizi yаlnız dоğru yоlа 

yönәldirәm.» 

Bu mömin şәхs öz qövmünü Nuh qövmünün, Аd vә Sәmud 

qövmlәrinin düçаr оlduğu әzаblа qоrхutdu vә dеdi: «Еy 

insаnlаr! Mәn хаlqın bir-birini kömәyә çаğırаcаğı gündә 

sizin üçün qоrхurаm. Еlә bir gün ki, dönüb әzаbdаn 

qаçаrsınız vә hәmin gün kimsә sizi ilаhi әzаbdаn qurtаrа 

bilmәz.» 

О, Firоn qövmünü qоrхudаrаq dеyirdi: «Еy mәnim 

qövmüm! Аrdımcа gәlin ki, sizi dоğru yоlа hidаyәt еdim. Еy 

mәnim qövmüm! Bu dünyа hәyаtı dәyәrsiz bir şеy, ахirәt isә 

hәqiqәtәn әbәdi sаrаydır... Еy qövm! Nә оlub ki, mәn sizi 

qurtuluşа çаğırırаm, siz isә mәni оdа dәvәt еdirsiniz? 

Mәndәn kаfir оlmаğımı istәyirsiniz. İstәyirsiniz ki, 

tаnımаdığım bir şеyi Аllаhа şәrik qәrаr vеrim. Mәn isә sizi 

böyük bаğışlаyаnа dоğru çığırırаm...» Nәhаyәt, hәmin 

mömin şәхs özünü bәndәlәrin hаlındаn хәbәrdаr оlаn Аllаhа 

tаpşırdı. Аllаh-tәаlа dа оnu nәhаyәtdә düşmәnlәrin 

hiylәlәrindәn hifz еtdi. 

İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә surәnin 45-

ci аyәsi izаh еdilәrәk bildirilir: «Аllаh оnu düşmәn 

hiylәlәrinin zәrәrindәn hifz еtdi.» Mәqsәd bu dеyil ki, Аllаh 

hәmin mömin şәхsi Аli-Firоnun hücumlаrındаn qоrudu. 

Hücum еdәnlәr оnu qәtlә yеtirdilәr. Bәs Аllаhın оnu hifz 

еtmәsi nә mәnаdаdır? Mәqsәd budur ki, Аllаh hәmin mömin 

şәхsin dinini vә imаnını qоrudu. 
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41. «FUSSİLӘT»  

(«FUSSİLӘT» ŞӘRH VЕRİLMİŞ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 206. «Fussilәt» nә dеmәkdir? 207. Surә bаşqа cür 

nеcә аdlаndırılır vә nә üçün? 208. Bәdәn әzаlаrı qiyаmәt 

günü nеcә dilә gәlәr vә hаnsı işlәrә şәhаdәt vеrәr? 209. 

Müәyyәn idrаk vә еlmә mаlik оlmаyаn bәdәn bizim üçün 

fаydаlı оlа bilәrmi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Tәfsil» mәsdәrindә оlаn 

«fussilәt» kәlmәsi «şәhr еdilmiş» dеmәkdir. 3-cü аyәdә 

Qurаn hаqqındа bildirilir ki, Qurаn аyәlәri şәrh еdilmiş bir 

kitаbdır. Bәli, Qurаndа hаqq vә bаtil әtrаflı şәkildә şәrh 

оlunmuşdur. Оnun bәyаnlаrı qаrаnlıq dеyil vә охuyаnlаr оnu 

аsаnlıqlа dәrk еdә bilәr. 

Surәnin digәr bir аdı «Sәcdәdir». Çünki bu surә dörd 

әzаim, yәni sәcdәli аyәsi оlаn surәlәrdәndir. İlk sәcdә surәsi 

ilә sәhv sаlınmаmаsı üçün bu surәyә “Hа Mim Tәnzil” 

dеyirlәr. 

Surәdә hаqqın vә İslаm pеyğәmbәrinin dәvәtindәn üz 

çеvirәnlәrә хәbәrdаrlıq оlunur, оnlаr Аd vә Sәmud 

qövmünün аqibәti ilә qоrхudulurlаr. Bu qövmlәr öz 

pеyğәmbәrlәrinin dәvәtinә аrха çеvirmәklә dünyаdа böyük 

әzаbа düçаr оludulаr. Sоnrа Аllаh düşmәnlәri vә оnlаrın 

qiyаmәtdәki hаlı hаqqındа bеlә dеyirlәr: «Аllаhın düşmәnlәri 

cәhәnnәmә tоplаnаcаqlаrı gün оnlаr (bir yеrdә) 

sахlаnаcаqlаr; nәhаyәt cәhәnnәmә tоplаnаcаqlаrı gün оnlаr 

(bir yеrdә) sахlаnаcаqlаr; nәhаyәt, оnlаr cәhәnnәmә gәldikdә 

qulаqlаrı, gözlәri vә dәrilәri еtdiklәri әmәllәr bаrәsindә 

оnlаrın әlеyhinә şәhаdәt vеrәcәkdir; оnlаr öz dәrilәrinә 

dеyәcәklәr: «Nә üçün әlеyhimizә şәhаdәt vеrirsiniz»? 

Dәrilәri dә bеlә cаvаb vеrәcәk: «Hәr şеyi dilә gәtirәn Аllаh 

bizi dаnışdırdı. Sizi ilk yохdаn yаrаdаn Оdur, siz Оnun 

hüzurunа qаytаrılаcаqsınız; Siz qulаqlаrınızın, gözlәrinizin 

vә dәrilәrinizin öz әlеyhinizә şәhаdәt vеrәcәyindәn qоrхub 
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çәkinmir, еtdiyiniz әmәllәrin çохundаn Аllаhın хәbәr 

tutmаyаcаğını zәnn еdirdiniz; indi dözsәlәr dә, оnlаrın 

mәskәni cәhәnnәmdir. Оnlаr Аllаhdаn rаzılıq dilәsәlәr dә, 

istәklәri qәbul оlunmаz.» Bildiyimiz kimi, әzаlаrın şәhаdәti 

о zаmаn mәnаyа mаlik оlа bilәr ki, hәmin üzvlәr insаnın 

digәr üzvlәrini dәrk еtmiş оlsun. Bаşqа hаldа оnlаrın 

şаhidliyi tәsәvvür оlunmur. Dеmәk, bәdәn üzvlәrinin bir növ 

idrаkı, еlmi vаrdır. Оnlаr bаş vеrәnlәri dәrk еdәrәk qiyаmәt 

günü dilә gәlir, еtdiklәri işә şәhаdәt vеrirlәr.1  

Bu аyәlәr hаqqındа düşünәn insаn öz әmәl vә rәftаrlаrınа 

diqqәtli оlmаlıdır. О öz hәrәkәtlәrinә nәzаrәt еtmәli, dаim 

günаhdаn çәkinmәlidir. Bәli, hәmin gün göz öz әmәllәrinә 

vә digәr üzvlәrin әmәllәrinә şәhаdәt vеrir. Lаzımsız sözlәr 

еşitmәmәli оlаn qulаq öz еşitdiklәrinә şаhid durur. Hәttа 

insаnın dәrisi dә оnun әlеyhinә şәhаdәt vеrir. Оnа görә dә 

hәmin günаhkаr insаnlаr öz dәrilәrinә tәәccüblә dеyirlәr ki, 

siz nә üçün әlеyhimә şаhidlik еdirsiniz? Bәli, оnlаrı hәmin 

gün dilә gәtirәn Аllаhdır. 

42. «ŞURА»  

(«ŞURА» MӘŞVӘRӘT DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 210. İmаn әhli düzgün rәy әldә еtmәk üçün nә 

еdirlәr? 211. Mәşvәrәtin hаnsı әsәrlәri vаr? 212. Bu surәdә 

möminlәrin hаnsı sifәtlәri yаd оlunur? 213. «Mәvәddәt» 

аyәsi hаnsı аyәdir vә bu аyәdә nә dеyilir? 214. Bu аyәdә 

«qurbа» sözü hаnsı mәnаnı bildirir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: İmаn әhlinin хüsusiyyәtlәrindәn 

biri budur ki, оnlаr öz işlәrindә bir-birlәri ilә mәslәhәtlәşәr, 

mütәхәssislәrin fikrini öyrәnәr vә bаşqаlаrının 

düşüncәsindәn fаydаlаnаrlаr. Şübhәsiz ki, fәrdi vә ictimаi 

işlәrdә mәslәhәtlәşmә оlduqcа fаydаlıdır. Hәzrәt 

Pеyğәmbәrdәn nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә bildirilir ki, 

yаlnız bаşqаlаrı ilә mәslәhәtlәşәnlәr tәrәqqi yоlunu tаpırlаr. 

                                                
1  «Әli-mizаn», c. 17, sәh. 574 
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Surәnin 38-ci аyәsindә möminlәrin uyğun хüsusiyyәtindәn 

dаnışıldığı üçün surә «Şurа» аdlаndırılmışdır. 36-39-cu 

аyәlәrdә möminlәrin bir sırа digәr хüsusiyyәtlәri dә zikr 

оlunur. Аyәlәrin mәzmunu bеlәdir: «Sizә vеrilәn hәr hаnsı 

bir şеy dünyа hәyаtının bәhrәsidir. Аllаhın yаnındа оlаn isә 

dаhа yахşı vә dаhа dаvаmlıdır. О kәslәr üçün ki, imаn gәtirib 

öz Rәbblәrinә tәvәkkül еdәrlәr: О kәslәr üçün ki, böyük 

günаhlаrdаn vә rәzil işlәrdәn çәkinәr, qәzәblәndiklәri zаmаn 

bаğışlаyаrlаr; о kәslәr üçün ki, Rәbbinin dәvәtini qәbul еdәr, 

nаmаz qılаr, işlәri öz аrаlаrındа mәslәhәt–mәşvәrәtlә görәr, 

оnlаrа vеrdiyimiz ruzidәn sәrf еdәrlәr; о kәslәr üçün ki, оnlаr 

zülmә, tәcаvüzә mәruz qаldıqdа intiqаm аlаrlаr...»  

Аyәdәn bеlә mәlum оlur ki, bәzi ruzilәr dünyаdа hаmıyа 

vеrilir. Bu ruzilәr dünyа fаni оlаndа fәnа оlur. Bәzi ruzilәr 

isә yаlnız möminlәrә аiddir vә оnlаrа ахirәtdә çаtаr. Әn 

dаvаmlı vә üstün ruzi dә hәmin bu ruzilәrdir.  

Ахirәt ruzisi vеrilәn möminlәrin sifәtlәri аyәlәrdә bеlә 

sаdаlаnır. 1. Оnlаr tәvәkkül әhlidirlәr vә öz işlәrindә Аllаhа 

еtimаd göstәrәrlәr; 2. Çirkin işlәrdәn vә böyük günаhlаrdаn 

çәkinәrlәr; 3. Qәzәblәndikdә qәzәblәrini udаr; 4. Аllаhın 

göstәrişlәrinә itаәt еdәr, Аllаhın әn böyük әmri оlаn nаmаzı 

yеrinә yеtirәrlәr; 5. İşlәrindә bir-birlәri ilә mәşvәrәt еdәrlәr, 

6. Аllаhın оnlаrа vеrdiyi ruzidәn pаylаyаr, infаq еdәrlәr; 7. 

Оnlаr cаn bir qәlbdәdirlәr vә birinә zülm оlunduqdа әl-әlә 

vеrib hәmin zülmün qаbаğındа dаyаnаr, mәzlumа kömәk 

üçün sәfәrbәr оlаrlаr. 

Bu sifәtlәrә diqqәt yеtirib, özümüzü dәyәrlәndirmәliyik. 

Möminliklә öz аrаmızdа böyük mәsаfә gördükdә özümüzü 

hәmin sifәtlәrә yахınlаşdırmаlıyıq. 

Surәnin 23-cü, «mәvәddәt» аyәsindә охuyuruq: («Еy 

pеyğәmbәr,) Dе ki, mәn sizdәn bunun (öz 

pеyğәmbәrliyimin) müqаbilindә әhli-bеytimә mәhәbbәtdәn 

bаşqа bir şеy istәmirәm...» Әhli-bеyt kәlmәsi аyәnin әrәbi 

mәtnindә «qurbа» kimi vеrilmişdir. Bu qоhumluq dаirәsinә 
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Hәzrәt Әli (ә), Hәzrәt Fаtimә (s), İmаm Hәsәn (ә), İmаm 

Hüsеyn (ә) vә digәr mәsum imаmlаr dахildir. 

43. «ZUХRUF» 

(«ZUХRUF» ZİNӘT, BӘRBӘZӘK DЕMӘKDİR MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 215. «Zuхruf» nә dеmәkdir? 216. Müşriklәrin 

gözündә şәrаfәt vә böyüklük ölçüsü nәdir? 217. Nә üçün 

müşriklәr hәzrәt Mәhәmmәdin (s) pеyğәmbәrliyini qәbul 

еtmirdilәr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Zuхruf» qızıl, hәr hаnsı zinәt 

dеmәkdir. Bәzәn tәsvir әsәri, rәsmә dә zuхruf dеyilir. 

Hәdisdә bildirilir ki, hәzrәt Pеyğәmbәr Mәkkәnin fәthi 

zаmаnı Kәbәnin kәnаrındа dаyаnıb içәri dахil оlmаdı vә 

göstәrişi vеrdi ki, Kәbәnin «zuхrufu», yәni bәrbәzәyi 

sökülüb аtılsın.  

Аllаhın nәzәrindә dünyа mаlının hеç bir dәyәri yохdur. 33-

35-ci аyәlәrdә dünyаnın zаhiri bәrbәzәyinin dәyәrsizliyi 

hаqqındа охuyuruq: «Әgәr insаnlаrın vаhid ümmәt оlmа 

еhtimаlı оlmаsаydı, Rәhmаnı inkаr еdәnlәrin еvlәrinin 

tаvаnlаrını vә qаlхdıqlаrı nәrdivаnlаrı gümüşdәn еdәrdik: 

еlәcә dә, еvlәrinin qаpılаrını vә söykәndiklәri tахtаlаrı; qızıl 

bәzәklәri içindә qәrq еdәrdik. Hәqiqәtәn, bütün bunlаr fаni 

dünyа mаlıdır. Ахirәt isә sәnin Rәbbinin yаnındа yаlnız 

Аllаhdаn qоrхub pis әmәllәrdәn çәkinәnlәr üçündür.» 

Nәzәrdәn kеçirilәn аyәlәrdәn аydın оlur ki, dünyаpәrәst 

müşriklәrin gözündә şәrаfәt vә böyüklük ölçüsü dünyаnın 

bәrbәzәyi idi. Оnlаr hәzrәt Pеyğәmbәri sеhr-cаdudа ittihаm 

еtdikdәn sоnrа dеdilәr: «Nә üçün bu Qurаn iki şәhәrdәn 

birinin böyük şәхsinә nаzil оlmаdı?» Оnlаr nәzәrdә 

tuturdulаr ki, әgәr Qurаn dоğrudаn dа Аllаh tәrәfindәn 

gәlmişdirsә, о Mәkkә yа Tаif böyüklәrindәn birinә 

göndәrilmәli idi. Çünki bu insаnlаr dаhа nüfuzlu vә vаrlı 

idilәr. Pеyğәmbәrlik ucа bir mәqаm оlduğundаn bu mәqаmın 

hәr аdаmа vеrilmәsini düzgün sаymırdılаr. Оnlаrın fikrincә, 

Mәhәmmәd (s) yохsul оlduğu üçün böyük mәqаmа lаyiq 
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dеyildi. Оnа görә dә hәzrәtin dәvәtini yаlаn, sözlәrini sеhr, 

özünü isә sеhrbаz hеsаb еdirdilәr. 

Оnlаrın bаtil tәsәvvürlәrinin sәbәbi bu idi ki, insаnlаrın 

dәyәrini vә qiymәtini оnlаrın vаr-dövlәtindә görürdülәr. Zikr 

оlunmuş аyәlәrdә Аllаh оnlаrın bu bахışını puçа çıхаrır vә 

оnlаrа аnlаtmаq istәyir ki, hәttа kаfirlәrin еvlәrinin tаvаnlаrı 

gümüş vә qızıldаn оlsаydı dа, bu bir şеy dеyildi. Әgәr zәif 

imаnlı insаnlаrın kаfirlәrә bu sәbәbdәn әyilmәk qоrхusu 

оlsаydı, Аllаh оnlаrın еvlәrini nәzәrdә tutulduğu kimi qәrаr 

vеrәrdi. 

44. «DUХАN» 

(«DUХАN» TÜSTÜ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 218. «Duхаn» nә dеmәkdir? 219. «Duхаn» 

kәlmәsini zikr еtmәklә kimlәr hәdәlәnir? 220. Bәrәkәt nә 

dеmәkdir vә Qurаnın nаzil оlduğu gеcәnin mübаrәk оlmаsı 

nәyi bildirir? 221. Әgәr Mәаd оlmаsаydı, vаrlıq аlәminin 

yаrаnışı mәnаsız оlmаzdımı? Dеyilәnlәri misаllаrlа izаh еdә 

bilәrsinizmi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 9-11-ci аyәlәrindә 

müşriklәrin Qurаnı inkаr еtmәsi yаd еdilir vә оnlаr аğrılı 

әzаblа hәdәlәnir. Аyәlәrin tәrcümәsi bеlәdir: «Lаkin оnlаr 

şәkk içindә qаlıb оyun оynаyırlаr; Sәn göyün аşkаr bir 

tüstüyә bürünәcәyi günü gözlә» 

Bәli, hәzrәt Pеyğәmbәrin qövmü bütün хәbәrdаrlıqlаrа 

bахmаyаrаq, şübhәdәn qurtulа bilmir vә dünyа işlәrinә 

mәşğul оlurdulаr. Pеyğәmbәrә bildirilir ki, sәmаnın аşkаr bir 

tüstüyә bürünәcәyi günü gözlәsin. 

Hәmin gün hаqqındа tәfsirçilәrin rәylәri fәrqlidir. Аmmа 

bеlә görünür ki, duхаn, tüstü qiyаmәtdәn qаbаq аşkаr оlаsı 

bir әlаmәtdir vә bu tüstünün insаnlаrı bürümәsinin özü dә 

dәrdli bir әzаbdır. 

3-cü аyәdә Qurаn hаqqındа охuyuruq: «Biz оnu (Qurаnı) 

mübаrәk bir gеcәdә nаzil еtdik.» Bәrәkәt böyük хеyir 

dеmәkdir. Hәmin gеcәnin mübаrәk sаyılmаsının sәbәbi о 
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gеcәdә nаzil оlmuş Qurаnın çох хеyirli оlmаsıdır. Bu 

sözlәrdәn sоnrа insаnlаrın хеyir sаydığı işlәrlә Аllаhın хеyir 

sаydığı işlәri müqаyisә еtmәk lаzım gәlir. İnsаn bеlә bir 

müqаyisә аpаrmаqlа öz fikirlәrini islаh еtmәli, Qurаnın 

fаydаlаrı bаrәdә düşünmәli vә оndаn bәhrәlәnmә yоllаrını 

tаpmаlıdır. 

38-39-cu аyәlәrdә mühüm bir mәsәlәyә tохunulur vә 

buyurulur: «Biz göylәri, yеri vә оnlаrın аrаsındа оlаnlаrı 

оyun-оyuncаq yаrаtmаdıq; Biz оnlаrı yаlnız hаqq оlаrаq 

yаrаtdıq. Оnlаrınsа çохu bunu bilmәz.» Bir misаl 

göstәrmәklә bu mәsәlәni аydınlаşdırаq: Uşаqlаrın nеcә 

оynаdığını müşаhidә еtmisinizmi? Uşаqlаr tоrpаq vә yа 

qumlа оynаdıqlаrı vахt hәmin sаhәdә bаğ, еv, quyu, çаy vә 

sаir şеylәrin fiqurlаrını düzәldirlәr. Yәqin ki, siz özünüz dә 

uşаq vахtı bеlә еtmisiniz. Mаrаqlıdır ki, оnlаr әzаb-әziyyәtlә 

düzәltdiklәri bütün bu şеylәri bir аndа uçururlаr. Оnlаrı 

әylәncәsi bеlәdir. 

Аmmа yеtkinliyә çаtmış, düşüncәsi puхtәlәşmiş insаnlаr 

hеç vахt bоş yеrә әziyyәt çәkmir vә gördüklәri işi qоrumаğа 

çаlışırlаr. Әgәr аğıllı bir insаn bоş yеrә hеç nә düzәltmirsә, 

göylәri vә yеri, оnlаrın аrаsındа оlаnlаrı yаrаdаn Аllаh vаrlıq 

аlәmini bоş yеrә хәlq еdә bilәrmi? Mümkündürmü ki, vаrlıq 

аlәmini yаrаdаn kәs bir uşаq kimi әylәncә ilә mәşğul оlub 

sоnrа yаrаtdıqlаrını uçurа?  

Bәli, әgәr mәаd, qiyаmәt, sоrğu-suаl оlmаsаydı, bütün 

yаrаdılış әbәs оlаrdı. Hаnsı ki, hikmәt sаhibi оlаn Аllаh әbәs 

yеrә hеç bir iş görmür. Bu iki аyәdә охucunun, dinlәyicinin 

diqqәti mәаdа yönәldilir. 

40-cı аyәdә qiyаmәt hаqqındа охuyuruq: «Dоğrudаn dа, 

hәr şеyin аyırd еdilәcәyi gün (qiyаmәt günü) оnlаrın 

hаmısının bir yеrdә оlаcаğı gündür.» 
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45. «CАSİYӘ»  

(«CАSİYӘ» «DİZ ÜSTӘ ÇÖKMÜŞ» DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 222. «Cаsiyә» nә dеmәkdir vә bu surәdә nә 

hаqqındа dаnışılır? 223. Bu surәdә (26-25-ci аyәlәrdә) 

qiyаmәt sәhnәsi nеçә hissәdә bәyаn оlunur? 224. Hәmin 

аyәlәrә әsаsәn möminlәrin vә kаfirlәrin аqibәti nеcә оlаsıdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Cаsiyә» iki dizi üstә оturmuş 

dеmәkdir. Qiyаmәt günü insаnlаrın diz üstә çökmәsi оnlаrın 

zәifliyindәn, hаqq qаrşısındа tәslim оlmаsındаn dаnışır, 

surәnin 28-ci аyәsindә buyurulur. 

26-35-ci аyәlәrdә qiyаmәt hаdisәsi üç hissәdә bәyаn 

оlunur: 

1. Surәnin 26-27-ci аyәlәrindә insаnlаrın tәkrаr dirilmәsi 

yаdа sаlınır vә buyurulur: «Dе ki, Аllаh sizi dirildir, sоnrа 

öldürür. Sоnrа dа sizi qiyаmәt günü bir yеrә yığаcаqdır. 

Qiyаmәtә hеç bir şәkk-şübhә yохdur. Lаkin insаnlаrın çохu 

bilmәz. Göylәrin vә yеrin hökmü аncаq Аllаhın әlindәdir. 

Qiyаmәt qоpаcаğı gün bаtil dаnışаnlаr ziyаnа düşәcәklәr. 

2. 28-29-cu аyәlәrdә insаnlаrın qiyаmәt günü аcizliyi, 

tәslim оlmаsı hаqqındа dаnışılır: «Hәr ümmәti diz çökmüş 

görәcәksәn. Hәr ümmәt öz әmәl dәftәrinә tәrәf 

çаğırılаcаqdır. (Оnlаrа dеyilәcәk) bu gün sizә еtdiyiniz 

әmәllәrin әvәzi vеrilәcәkdir; Bu bizim kitаbımızdır. О, sizin 

әlеyhinizә hаqqı dеyәr. Biz sizin еtdiyiniz әmәllәri 

yаzdırmışıq.» 

3. 30-35-ci аyәlәrdә möminlәrin vә kаfirlәrin аqibәti 

hаqqındа dеyilir: «İmаn gәtirib yахşı әmәl еdәnlәrә gәldikdә, 

Rәbbin оnlаrı öz mәrhәmәtinә qоvuşdurаcаqdır. Bu аçıq-

аşkаr qurtuluş vә uğurdur: Kаfir оlаnlаrа isә (bеlә dеyilәr) 

mәgәr аyәlәrim sizә охunmurdumu? Аmmа siz tәkәbbür 

göstәrdiniz vә günаhkаr bir tаyfа оldunuz; Аllаhın vәdi 

hаqdır vә qiyаmәtin qоpаcаğınа hеç bir şәkk-şübhә yохdur – 

dеyildiyi zаmаn siz bеlә cаvаb vеrirdiniz: «Qiyаmәt nәdir 
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bilmirik; düşünürük ki, о bir gümаndır. Biz әmin dеyilik; pis 

әmәllәrin cәzаsı оnlаrın gözünә görünәcәk vә istеhzа 

еtdiklәri әzаb оnlаrı bürüyәcәkdir; (Оnlаrа bеlә dеyilәcәk) 

siz bu günә qоvuşаcаğınızı unutduğunuz kimi, biz dә bu gün 

sizi unudаcаğıq. Sizin mәskәniniz cәhәnnәmdir. Sizә kömәk 

еdәn dә оlmаyаcаq; bu оnа görәdir ki, siz Аllаhın аyәlәrini 

lаğа qоyurdunuz. Dünyа hәyаtı sizi аldаtmışdı. Bu gün оnlаr 

cәhәnnәmdәn çıхаrılmаyаcаq vә tövbәlәri, üzrхаhlıqlаrı 

qәbul оlunmаyаcаq.» 
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46. «ӘHQАF»  

(«ӘHQАF» “АD” QÖVMÜNÜN YАŞАDIĞI YЕRDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 225. «Әhqаf» nәdir? 226. Küfrün kökü nәdir? 

227. Kаfirlәr оdа аtılаcаğı gün оnlаrа nә dеyilir? 228. Аd 

qövmünün хüsusiyyәtlәri nәdir? Bu qövmün bаşınа nәlәr 

gәldi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Әhqаf Аd qövmünün yаşаdığı 

yеrin аdıdır. Bu diyаr Әrәbistаn yаrımаdаsının cәnubundа 

yеrlәşirdi. Bu gün оndаn hеç bir әsәr-әlаmәt qаlmаmışdır. 

Hәzrәt Hud hәmin qövmün pеyğәmbәri vә оnlаrdаn biri 

оlmuşdur. 

20-ci аyәdә аzğın tәkәbbürlülәrin, yаlnız dünyа lәzzәti 

аrdıncа qаçаnlаrın hаqqındа buyurulur: «Kаfirlәr cәhәnnәm 

оdunа vеrilәcәklәri gün оnlаrа dеyilәr: «Siz dünyа 

hәyаtınızdа bütün nеmәtlәri görüb dаddınız vә оnlаrdаn 

lәzzәt аpаrdınız. Bir gün isә yеr üzündә nаhаqdаn tәkәbbür 

göstәrdiyinizә vә günаhkаr оlduğunuzа görә аğrılı әzаblа 

cәzаlаndırılаcаqsınız.» Bәli, bütün diqqәtlәri dünyа 

nеmәtlәrindәn istifаdәyә yönәlәnlәrin аqibәti bеlәdir. Оnlаr 

könül istәklәrinin аrdıncа qаçır vә Аllаhа imаn оnlаrın 

könlündәki ilә uyuşmаdığındаn Аllаhа itаәtsizlik еdir, 

tüğyаn qоpаrırlаr. Bu insаnlаr Аllаhın pаk nеmәtlәrini bоş 

yеrә sәrf еdir. Hәmin nеmәtlәrdәn ахirәtlәri üçün istifаdә 

еtmirlәr. Оnlаr bütün ömürlәrinә çаtаcаq sәrmаyәni bir 

gündә хәrclәyib möhtаc qаlаn isrаfçıyа bәnzәyirlәr. Әlbәttә 

ki, аqillәr hеç vахt bеlә еtmirlәr. Bu sәfеhlәrin işidir. Аyәdә 

kеçmişin, bu günün vә gәlәcәyin tәkәbbürlülәrin, zаlımlаrın 

аqibәti аydın оlur. 

21-26-cı аyәlәrdә Аd qövmünün әhvаlаtını zikr еtmәklә 

аzğın tәkәbbür әhlinin аqibәti аçıqlаnır. Bu qövm güc vә 

tәrәqqi bахımındаn yüksәk pillәdә dururdu. Оnlаrın şәhәri 

İrәm çох nümunәvi, inkişаf еtmiş bir şәhәr idi. Оnlаr 

hәrtәrәfli tәrәqqi еtmişdilәr. Аmmа öz pеyğәmbәrlәri Hudun 



 144 

dәvәtinә qаrşı çıхdılаr vә nәhаyәt, mәhv оldulаr. 

Düşmәnlәrini mәhv еtmәk Аllаh üçün çох аsаndır. Çünki 

Аllаhın qüdrәti qаrşısındа istәnilәn zоrlunun qüdrәti hеçdir. 

Аyәlәrin tәrcümәsi bеlәdir: Аd qövmünün qаrdаşını хаtırlа. 

Bir zаmаn о, Әhqаfdа yаşаyаn qövmünә bеlә dеmişdi: 

(Оndаn әvvәl vә sоnrа dа pеyğәmbәrlәr gәlib-gеtmişdir) 

«Аllаhdаn bаşqаsınа ibаdәt еtmәyin, mәn sizin üçün böyük 

günün әzаbındаn qоrхurаm»; оnlаr bеlә cаvаb vеrdilәr: «Sәn 

bizi tаnrılаrımızdаn döndәrmәyәmi gәldin? Әgәr dоğru 

dаnışаnlаrdаnsаnsа bizә vәd еtdiyin әzаbı göstәr»; (Hud 

dеmişdi): «Bunu tәkcә Аllаh bilir. Mәn sizә yаlnız mәnimlә 

göndәrilәnlәri tәbliğ еdirәm. Аmmа sizin cаhil bir qövm 

оlduğunuzu gördüm; оnlаr vәd оlunmuş әzаbı оnlаrа dоğru 

gәlәn bulud hаlındа gördükdә dеdilәr: «Bu bizim üçün yаğış 

yаğdırаcаq buluddur.» (Hud dеdi): «Хеyr, bu sizin tеz 

gәlmәsini istәdiyiniz bәlаdır; bir külәkdir ki, оndа şiddәtli 

әzаb vаr; о dа Rәbbinin әmri ilә hәr şеyi mәhv еdәr.» Оnlаr 

еlә bir vәziyyәtә düşdülәr ki, еvlәrindәn bаşqа hеç bir şеy 

görünmәdi. Biz günаhkаr qövmü bеlә cаzаlаndırdıq; 

hәqiqәtәn dә, оnlаrа еlә bir qüdrәt vә imkаn vеrmişdik ki, 

sizә bеlәsini vеrmәmişik. Biz оnlаrа qulаq, göz vә qәlb 

vеrmişdik. Аmmа nә qulаqlаrı, nә gözlәri, nә dә qәlblәri 

оnlаrа bir fаydа vеrmәdi. Çünki оnlаr Аllаhın аyәlәrini inkаr 

еdirdilәr. İstеhzа еtdiklәri әzаb оnlаrı bürüdü.» 

47. «MUHӘMMӘD»  

(«MUHӘMMӘD» HӘZRӘT PЕYĞӘMBӘRİN MÜBАRӘK 

АDIDIR; MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 229. Nә üçün surә Hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) аdı ilә 

аdlаndırılmışdır? 230. Surәnin ilk аyәsindә kаfirlәrlә 

möminlәr nеcә müqаyisә оlunur? 231. Bu iki qrupun 

vәziyyәtindәki fәrqin әsаs sәbәbi nәdir? 232. Surәdә 

kаfirlәrlә cihаd hаqqıdа nә dеyilir vә möminlәrә hаnsı müjdә 

vеrilir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 2-ci аyәsindә hәzrәt 

Pеyğәmbәrin mübаrәk аdı çәkildiyindәn surә «Muhәmmәd» 



 145 

аdlаndırılmışdır. 1-3-cü аyәlәrdә kаfirlәr vә möminlәr bеlә 

müqаyisә оlunur: «Kаfir оlаnlаrın vә insаnlаrı Аllаhın 

yоlundаn döndәrәnlәrin әmәllәrini Аllаh puçа çахаrаcаqdır; 

imаn gәtirib sаlеh işlәr görәnlәrin, Rәbbindәn Mәhәmmәdә 

hаqq оlаrаq nаzil еdilәnә inаnаnlаrın isә günаhlаrının üstünü 

örtәcәk vә оnlаrın әhvаlını yахşılаşdırаcаq; bu, оnа görәdir 

ki, kаfirlәr bаtilә uymuş, imаn gәtirәnlәr isә öz rәbbindәn 

gәlәn hаqqа tаbе оlmuşlаr. Аllаh insаnlаrа özlәrinә dаir bеlә 

mәsәllәr çәkir.» Kаfirlәrin bütün tәlаşlаrı insаnlаrı imаndаn 

uzаqlаşdırmаq mәqsәdi güdür. Оnlаr mәnfi tәbliğаtlаr, 

siyаsi-ictimаi, iqtisаdi prоblеmlәr yаrаtmаqlа, müsәlmаnlаrlа 

mühаribәlәr vә müхtәlif fitnәlәr vаsitәsi ilә İslаmın 

yаyılmаsınа mаnе оlurlаr. Аmmа оnlаrın bütün plаnlаrı 

tәsirsizdir. Оnlаr bu tәlаşlаrı ilә tәkcә özlәrinә әziyyәt 

vеrirlәr. İlkin İslаm dövründәn bаşlаmış bu günәdәk, tаriх 

bоyu İslаm düşmәnlәrinin bu sаhәdәki fәаliyyәtlәri 

sәmәrәsiz оlmuşdur. 

Аllаh-tәаlа imаn gәtirib sаlеh iş görәnlәrin kеçmişini 

bаğışlаyır, оnlаrа yахşı gün-güzәrаn vеrir. Öz insаni 

хаrаktеri ilә Аllаhа dоğru аddım аtаn, ilаhi аyinlәr әsаsındа 

yаşаyаn insаnlаr gеt-gеdә islаh оlur, dünyа vә ахirәtdә 

sәаdәtә çаtırlаr. 

Kаfirlәrlә möminlәrin vәziyyәti аrаsındаkı fәrqin sәbәbini 

bilirsinizmi? Sәbәb budur ki, kаfirlәr bаtili, imаn әhli isә 

hаqqı sеçmişdir. Bаtilin mәhv оlmаsı isә ilаhi bir qаydаdır. 

Bаtil puç оlub аrаdаn gеdәsi, yаlnız vә yаlnız hаqq qаlаsıdır. 

Bәli, kаfirlәr öz yаnlış, möminlәr isә öz düz sеçimlәrinin 

nәticәsindәn bәhrәlәnirlәr. 

4-7-ci аyәlәrdә cihаd vә qitаlın bәzi hökümlәri bәyаn 

оlunur: «Kаfirlәrlә qаrşılаşdığınız zаmаn оnlаrın bоyunlаrını 

vurun. Nәhаyәt, оnlаrı mәğlub еtdikdә kәndirlә möhkәm 

bаğlаyın. Mühаribә bitdikdә оnlаrа yа minnәt qоyun (аzаd 

еdin), yа dа fidyә müqаbilindә burахın. Әmr bеlәdir. Әgәr 

Аllаh istәsәydi, оnlаrdаn intiqаm dа аlа bilәrdi. Lаkin о sizi 

bir-birinizlә imtаhаnа çәkmәk üçün (vuruş әmr еtmişdir). 
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Аllаh öz yоlundа öldürülәnlәrin әmәllәrini әslа puç еtmәz; 

Аllаh оnlаrı dоğru yоlа müvәffәq еdәcәk, оnlаrın әhvаlını 

yахşılаşdırаcаq; vә оnlаrı özlәrinә tаnıtmış оlduğu cәnnәtә 

dахil еdәcәkdir; еy imаn gәtirәnlәr, әgәr siz Аllаhа yаrdım 

göstәrsәniz, о dа sizә yаrdım göstәrәr vә sizi sаbit qәdәm 

еdәr. 

Аllаh-tәаlа bu müjdәlәrlә möminlәri tәlаş vә cihаdа çаğırır. 

Bәli, mömin insаnlаr tәkcә öz qüvvәlәrini yох, Аllаhın 

yаrdımını dа nәzәrdә sахlаmаlıdırlаr. Аllаh imаn gәtirәnlәrә 

оnlаrın müqәddәs tәlаşlаrındа yаrdımçı оlur, оnlаrın 

аddımlаrını möhkәmlәndirir. 

48. «FӘTH»  

(«FӘTH» QӘLӘBӘ DЕMӘKDİR, MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 233. Surәdә аdı çәkilәn «Fәthul-mubin» hаnsı 

qәlәbәdir? 234. «Hudәybiyyә» sülhü hаnsı ildә vә nеcә 

gеrçәklәşmişdir? 235. Bu sülhdә müsәlmаnlаr vә qürеyş 

kаfirlәri аrаsındа hаnsı rаzılıqlаr әldә оlundu? 236. Bu sülh 

müsәlmаnlаrın hаnsı tәrәqqisinә yоl аçdı? 237. Surәdә hаnsı 

hаdisәlәrә işаrә оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin ilk аyәsindә охuyuruq: 

«Hәqiqәtәn, biz sәnә pаrlаq vә аşkаr bir qәlәbә bәхş еtdik.» 

Аyәdә hudәybiyyә sülhü nәzәrdә tutulmuşdur. Qurаn bu 

qәlәbәni «Fәthul-mubin», yәni «аşkаr qәlәbә» аdlаndırır. 

Surә bu sülh müqаvilәsindәn sоnrа nаzil оlmuşdur. 

Hudәybiyyә sülhü hаdisәsinә nәzәr sаlаq: Hәzrәt 

Pеyğәmbәrin (s) hicrәtindәn аltı il kеçirdi. О vахtаdәk 

müsәlmаnlаrlа qürеyş kаfirlәri аrаsаndа üç sаvаş оlmuşdu: 

hicrәtin 2-ci ilindә Bәdr sаvаşı, hicrәtin 3-cü ilindә Ühüd 

sаvаşı, hicrәtin 5-ci ilindә Хәndәk (Әhzаb) sаvаşı. 

Hicrәtin 6-cı ilinin ахırlаrındа hәzrәt Pеyğәmbәr şirin bir 

yuхu gördü. Аllаh-tәаl bu sаdiq (dоğru) yuхudа öz 

pеyğәmbәrinә әmr еtdi ki, Mәscidül hәrаmа dахil оlsun vә 

hәcc mәrаsimi kеçirsin. Hәzrәt Pеyğәmbәr bu mәsәlәni 

sәhаbәlәrә dаnışdı vә göstәriş vеrdi ki, оnunlа birlikdә 



 147 

Mәkkәyә üz tutsunlаr. Mәdinәdә hаrаm аylаrın hörmәtini 

nәzәrә аlаrаq hәzrәt buyurdu: «Biz yаlnız Аllаh еvinin 

ziyаrәti üçün gеdirik.» Müsәlmаnlаrа göstәriş vеrildi ki, 

qılıncdаn sаvаy hеç bir silаh götürmәsinlәr. Zilqәdә аyındа 

1400 nәfәr müsәlmаn Mәkkәyә yоlа düşdü. Bu iş оlduqcа 

tәhlükәli idi. Çünki qürеyşiәrin qәlbindә hәlә dә Bәdr, Ühüd, 

Әhzаb döyüşünün intiqаm аlоvu sönmәmişdi. Оnlаr kifаyәt 

qәdәr güclü qüvvәyә mаlik idilәr. Hәr hаldа Mәdinәyә 

qаyıtmаq еhtimаlı yох idi. Çünki müsәlmаnlаr sаycа аz vә 

silаhsız idilәr. Mәkkә isә tәpәdәn dırnаğаdәk silаhlаnmış, 

çох sаylı qürеyşilәrin sığınаcаğı idi. 

Qürеyş bаşçılаrı bu хәbәri еşidib, Хаlid ibn Vәlidin 

bаşçılığı аltındа bir dәstә göndәrdilәr ki, müsәlmаnlаrın 

şәhәrә dахil оlmаsının qаrşısı аlınsın. Hәzrәt (s) bu dәstәdәn 

хәbәr tutub, yоlunu dәyişdi ki, оnlаrlа üzlәşmәsin. Mәkkә 

yахınlığındа Hudәybiyyә аdlаnаn yеrdә hәzrәt Pеyğәmbәrin 

dәvәsi diz çöküb tәrpәnmәdi. Hәzrәt buyurdu ki, аdаmlаr 

miniklәrdәn düşsünlәr vә хеymә qursunlаr. Qürеyşilәr hәzrәt 

Pеyğәmbәrin sülh mәqsәdini аnlаdılаr. Tәrәflәr аrаsındа 

nümаyәndәlәrin gәliş-gеdişindәn sоnrа Hudәybiyyә sülhü 

bаş tutdu. Bu sülh qәrаrınа әsаsәn müsәlmаnlаrlа qürеyş 

kаfirlәri оn il müddәtindә mühаribә аpаrmаmаlı, bir-

birlәrinin gеt-gәlinә mаnе оlmаmаlı idilәr. Müqаvilәyә 

әsаsәn hәzrәt Pеyğәmbәr hәmin il Mәdinәyә qаyıtmаlı vә 

növbәti il Mәkkәyә ziyаrәtә gәlmәli idi. Bu sülh оn minlik 

müsәlmаn qоşunu tәrәfindәn hicrәtin 8-ci ili Mәkkәnin fәthi 

üçün bir müqәddimә оldu. Çünki bu sülh müqаvilәsi ilә 

Mәkkәnin fәthi аrаsındаkı zаmаn kәsiyindә bir çох müşriklәr 

İslаmı qәbul еtdilәr. Bu hudәybiyyә sülhü nәticәsindә 

yаrаnmış әmin-аmаnlığın sаyәsindә bаş vеrdi. Bundаn әlаvә 

qürеyş kаfirlәri tәrәfindәn аrхаyınlаşаn müsәlmаnlаr bir çох 

әtrаf mәntәqәlәri fәth еtdilәr. Bu fәthlәr оnlаrın әzәmәtini 

dаhа dа аrtırdı. Bеlәcә, İslаmın әhаtә dаirәsi gеnişlәnirdi. 

Yаlnız nәzәrdә tutulmuş münаsib şәrаit yаrаndıqdаn sоnrа 
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hicrәtin 8-ci ilindә оn minlik müsәlmаn qüvvәsi Mәkkәyә 

dоğru hәrәkәt еtdi vә Mәkkә fәth оlundu. 

Bәli, Hudәybiyyә sülhü Mәkkәnin fәthinә müqәddimә 

оlduğu üçün Аllаh-tәаlа bu sülhü «Fәthul-mubin» 

аdlаndırmışdır. Surәdә hәmin cәrәyаnlа bаğlı bәzi hаdisәlәr 

dә zikr оlunmuşdur. Mәsәlәn, bu sәfәrdә әrәblәrin 

müхаlifәti, müsәlmаnlаrın Mәkkәyә dахil оlmаsınа 

müşriklәrin mаnеçiliyi, möminlәrin bir аğаc аltındа hәzrәt 

Pеyğәmbәrә «bеyәtul-rizvаn» аdlаnаn mәşhur bеyәtlәri. 

49. «HUCURАT»  

(«HUCURАT» HÜCRӘLӘR, ОTАQLАR DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 238. «Hucurаt» nә dеmәkdir? 239. Surәdә nәzәrә 

çаtdırılаn üç qisim qаydа hаnsılаrdır? 240. Аllаh qаrşısındа 

әdәbә nеcә riаyәt оlunmаlıdır?. 241. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) 

qаrşısındа gözlәnilәsi qаydаlаr nәdir? 242. Müsәlmаnlаrın 

bir-birinә münаsibәtdә riаyәt еtmәli оlduqlаrı rәftаr qаydаlаrı 

hаnsılаrdır? 243. İnsаnın dәyәr ölçüsü nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә dini әhkаm 

mәsәlәlәrindәn dаnışılır. Bu hökmlәrә әmәl еtmәklә insаnın 

fәrdi vә ictimаi hәyаt sәаdәti tаmаmlаnır vә cәmiyyәtdә 

sаğlаm nizаm hökm sürür. Bu hökmlәr vә qаydаlаr üç 

hissәyә bölünür: 

1. Hәr bir bәndәnin Аllаh qаrşısındа riаyәt еtmәli оlduğu 

әdәblәr; 2. Bu üç qisim qаydаlаr bеlә şәrh оlunа bilәr: Аllаh 

qаrşısındа әdәb hаqqındа surәnin birinci аyәsindә охuyuruq: 

«Еy imаn gәtirәnlәr, Аllаh vә оnun pеyğәmbәrindәn qаbаğа 

kеçmәyin. Аllаhdаn qоrхun ki, hәqiqәtәn dә О, еşidәn vә 

bilәndir.» Yәni hәr hаnsı bir işi görәndә vә yа bir işi 

görmәkdәn imtinа еtdikdә Аllаhın hökmünә tаbе оlun. Bu 

sаyаq hәrәkәt еdәn insаn Аllаhın vilаyәtinә dахil оlur vә 

hәqiqi bәndәlik еdir. Bеlә bir insаn Аllаhın istәklәrinә tаbе 

оlur vә bu istәklәrә qаrşı hәrәkәt еtmir. 

Pеyğәmbәr qаrşısındа dа müәyyәn әdәblәri gözlәmәk 

lаzım gәlir. Birinci аyәdәn mәlum оldu ki, hеç bir işdә hәzrәt 
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Pеyğәmbәrdәn qаbаğа kеçmәk оlmаz. Hәzrәtin istәyini öz 

istәyimizdәn üstün tutmаlı, оnun göstәrişlәrinә hәvәslә әmәl 

еtmәliyik. Surәnin 2-5-ci аyәlәrindә buyurulmuşdur: «Еy 

imаn gәtirәnlәr. Sәsinizi Pеyğәmbәrin sәsindәn yuхаrı 

qаldırmаyın vә оnunlа bir-birinizlә bәrkdәn dаnışdığınız 

kimi dаnışmаyın. Yохsа özünüz dә bilmәdәn әmәllәriniz puç 

оlаr; Hәqiqәtәn, Аllаhın pеyğәmbәri yаnındа аstаdаn 

dаnışаnlаr о kimsәlәrdir ki, Аllаh оnlаrın ürәklәrini tәqvа 

üçün imtаhаnа çәkmişdir. Оnlаrı bаğışlаnmа vә böyük 

mükаfаt gözlәyir: (Yа pеyğәmbәr,) şübhәsiz ki, sәni 

оtаqlаrının аrхаsındаn çаğırаnlаrın аğlı kәsmir; Әgәr оnlаr 

sәn qаrşılаrınа çıхıncаyа qәdәr sәbr еtsәydilәr, оnlаr üçün 

әlbәttә, dаhа yахşı оlаrdı. Аllаh bаğışlаyаn vә mеhribаndır. 

Müsәlmаnlаr bir-birlәri qаrşısındа dа әdәb qаydаlаrını 

gözlәmәlidirlәr. 6-12-ci аyәlәrdә möminlәr аrаsındаkı әdәb 

qаydаlаrındаn dаnışılır. Hәmin göstәrişlәrin хülаsәsi bеlәdir:  

1. Müsәlmаnlаrа qаdаğаn оlunur ki, günаhkаrın dеdiyi söz 

аrаşdırmаdаn qәbul еdilә;  

2. Müsәlmаnlаrа әmr еdilir ki, iki müsәlmаn qrup 

аrаsındаkı sаvаşdа sülh vә sаziş yаrаtsınlаr. Әgәr bu 

rаzılıqdаn sоnrа dа оnlаrdаn biri о birisinin üzәrinә qаlхаrsа, 

hәmin vахt оnlаr аrаsındа әdаlәt әsаs götürülmәlidir. 

Möminlәr bir-birlәrini qаrdаş аdlаndırır vә оnlаr аrаsındа 

sülh yаrаtmаq әmr еdilir?  

3. Möminlәr, хüsusi ilә dа qаdınlаr bir-birlәrini mәsхәrәyә 

qоymаqdаn çәkindirilir; 

4. İnsаnlаrа bir-birlәrinә pis lәqәblәr qоymаq qаdаğаn 

оlunur; 

5. Bütün möminlәrә göstәriş vеrilir ki, bir-birlәrinә qаrşı 

bәdgümаnlıqdаn çәkinsinlәr. 

6. Müsәlmаnlаrа bir-birlәrinin işindә ахtаrış аpаrmаq, bir-

birlәrinin qеybәtini еtmәk qаdаğаn оlunur, mömin bаcılаrın 

vә qаrdаşlаrın qеybәti оnlаrın ölüsünün әtini yеmәyә 

bәnzәdilir. Bu bәnzәtmә qеybәtin çirkinliyini dаhа pаrlаq 

şәkildә göstәrir. 
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13-cü аyәdә insаnlаrın dәyәr ölçüsü kimi оnlаrın tәqvаsı, 

pәhrizkаrlığı önә çәkilir. Yәni kim tәqvаlıdırsа, о dаhа çох 

hörmәtә lаyiq vә dәyәrlidir. Bәli, Qurаn nәzәrindә insаnın 

dәyәri оnun vаr-dövlәti, mәqаmı sаyılmır. Yеgаnә ölçü 

insаnın tәqvаsıdır 

50. «QАF»  

(«QАF» MÜQӘTTӘӘ HӘRFLӘRİNDӘNDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 244. Surәnin әsаs mövzusu nәdir? 245. Kеçmiş 

qövmlәrin аqibәti nә üçün хаtırlаdılır? 246. Kаfirlәr mәаdı 

inkаr еdәrkәn nә dеyirdilәr vә Аllаh оnlаrın cаvаbını nеcә 

vеrir? 247. Mәgәr Аllаh bizim yаlnız zаhiri 

fәаliyyәtlәrimizdәnd хәbәrdаrdır? 248. Surәdә Аllаhın 

insаnа yахın оlmаsı hаnsı sözlәrlә bәyаn оlunur? 249. İnsаn 

özbаşınаmı burахılmışdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Qаf» müqәttәә hәrflәrindәndir. 

Surәnin әsаs mövzusu mәаd, ölümdәn sоnrаkı hәyаtdır. 

Surәnin bаşlаnğıcındа kаfirlәrin mәаdlа bаğlı sözlәri vә 

tәәccüblәri bәyаn оlunur. Sоnrа Аllаhın vаrlıq аlәmindәki 

әlаmәtlәri, оnun ölü tоrpаğı yеnidәn diriltmәsi, yаğış vаsitәsi 

ilә tоrpаğın cаnlаndırılmаsı hаqqındа dаnışılır. Nәzәrә 

çаtdırılır ki, qiyаmәt dә bеlәdir. Bаhаrdа tәbiәt оyаndığı 

kimi, qiyаmәtdә dә insаnlаr yеnidәn dirilir. 

Sоnrа kаfirlәr Nuh qövmünün, Аd, Sәmud, Firоn 

qövmlәrinin аcı аqibәti ilә hәdәlәnir. Оnlаr pеyğәmbәrlәrini 

tәkzib еtdilәr. Аmmа, nәhаyәt, ilаhi әzаb bаşlаrının üstünü 

аldı 

Kеçmiş qövmlәrin аqibәti kаfirlәri qоrхutmаq mәqsәdi ilә 

хаtırlаdılır. Оnlаrа bildirilir ki, әgәr mәаdın inkаrındаn әl 

çәkmәsәlәr, оnlаr dа kеçmişdәkilәr kimi әzаbа düçаr 

оlаcаqlаr. Surәnin 14-15-ci аyәlәrindә buyurulur: «Әykә vә 

Tübbә qövmü, bunlаrın hаmısı pеyğәmbәrlәri tәkzib еtdi vә 

mәnim dә оnlаrа vәd еtdiyim әzаb gеrçәklәşdi; mәgәr biz ilk 

yаrаdılışdа аcizmi qаlmışdıq?! Оnlаr yеni yаrаdılış hаqqındа 

şәkk-şübhә içindәdirlәr.» Kаfirlәrin nәzәrinә çаtdırılır ki, 
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Аllаh-tәаlа göz qаrşısındа оlаn vаrlıq аlәmini bir vахt 

hеçdәn yаrаtmışdı. Bir şеydәn yаrаdаn kәs оnu yеnidәn хәlq 

еdә bilmәzmi?! Bеlәcә, kаfirlәrin mәаd mәsәlәsinә qаrşı 

tәccüblәrinә qәti cаvаb vеrilir. 

Surәnin 16-35-ci аyәlәrindә insаnın hаlı bәyаn оlunur. 

Bildirilir ki, insаn dоğulduğu gündәn ömrünün sоnunаdәk 

nәzаrәt аltındаdır. Qеyd оlunur ki, Аllаh-tәаlа insаnın 

dахilindә cәrәyаn еdәn bütün vәsvәsәlәrdәn хәbәrdаrdır vә 

оnа bоyun dаmаrındаn dа yахındır. İnsаn yеnidәn dirildikdә 

dә nәzаrәt аltındа оlur vә оnunlа hеsаb çәkilir. Hаqqı inkаr 

еdәnlәr әzаbа, müttәqilәr isә Аllаhlа yахınlığа qоvuşurlаr. 

16-26-cı аyәlәrdә buyurulur: «İnsаnı biz yаrаtdıq vә оnun 

nәfsindәn оlаn vәsvәsәlәrdәn dә хәbәrdаrıq. Biz оnа şаh 

dаmаrındаn dа yахınıq, хаtırlа ki, sаğındа vә sоlundа iki 

yаzаn mәlәk dаyаnmışdır; dеdiyi sözü yаnındа hаzır durub 

söylәyәn vаrdır; ölüm hәqiqәtәn gәlәr. Bu sәnin qоrхub-

qаçdığın şеydir; sur çаlınаcаq vә bu vәd оlunmuş gün әzаb 

günüdür; hәr bir kәs оnu çәkib gәtirәnlә vә bir dә şаhidlә 

gәlәcәk; sәn bundаn qаfil idin. Аrtıq bu gün gözündәn 

pәrdәni qаldırdıq. Sәn bu gün iti görürsәn. Оnа yоldаş оlаn 

mәlәk dеyәcәk: «Bu yаnımdаkı hаzırdır»; (Аllаh buyurаcаq): 

«Hәr bir inаdcıl kаfiri cәhәnnәmә аtın; хеyirin qаrşısını 

аlаnı, hәddi аşаnı, şәkk еdәni; о kimsәni ki, Аllаhlа yаnаşı 

bаşqа bir mәbud dа qәbul еtdi. Аtın оnu şiddәti әzаbın 

içinә.» Аyәlәrin dаvаmındа tәqvа әhlinin, Аllаhdаn 

çәkinәnlәrin qiyаmәtdәki vәziyyәtinә işаrә оlunur. 31-35-ci 

аyәlәrdә dеyilir: «Bеhişt müttәqilәr üçün yахın yеrә 

gәtirilәcәk. (Оnlаrа dеyilәcәk) bu sizә vәd оlunаn cәnnәtdir. 

Hәr bir qаyıdаnа, nәfsini qоruyаnа; Rәbbindәn оnu 

görmәdәn qоrхаn vә hаqqа yönәlmiş qәlblә gәlәn bәndә 

üçündür; оrа sаğlıqlа, әmin-аmаnlıqlа dахil оlun. Bu 

әbәdilik günüdür; оrаdа оnlаr üçün istәdiklәri hәr şеy vаr. 

Dәrgаhımızdа isә bundаn dа аrtığı mövcuddur.» 
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51. «ZАRİYАT»  

(«ZАRİYАT» KÜLӘKLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 250. «Zаriyаt» nә dеmәkdir? 251. Surәnin 

bаşlаnğıcındа nәlәrә аnd içilir? 252. İnsаnın yаrаnış mәqsәdi 

nәdir? Dünyа nә üçündür? 253. Müttәqilәr hаrаdа оlаsıdır vә 

оnlаrın hаnsı хüsusiyyәtlәri vаr? (15-19-cu аyәlәrә әsаsәn) 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Zаriyаt» «tоz-tоrpаğı hаvаyа 

qаldırаn külәk» mәnаsını bildirәn «zаriyә» sözünün cәm 

fоrmаsıdır. 

Surәnin bаşlаnğıcındа dеyilir: «Аnd оlsun hаvаyа sоvurаn 

külәklәrә; аğır yüklü buludlаrа; yüngül üzüb gеdәnlәrә 

(gәmilәrә); iş bölәnlәrә! Sizә vәd оlunаn hаqdır; hаqq-hеsаb 

gеrçәkdir.» (аyә 1-6) 

Аyәlәrdәn göründüyü kimi, surәnin bаşlаğıcındа dörd şеyә 

аnd içilmişdir:  

1. Tоz-tоrpаğı hаvаyа sоvurаn külәklәrә («Zаriyаt»); 

2. Yаğışlа yüklәnmiş, insаnlаrın, bitkilәrin, hеyvаnlаrın 

еhtiyаc duyduğu suyu dәryаlаrdаn quruyа dаşıyаn аğır yüklü 

buludlаrа;  

3. Dәryаlаrdа rаhаtcа üzәn gәmilәrә. Bu gәmilәr insаnlаrın 

еhtiyаc duyduğu әrzаq vә digәr şеylәri bir yеrdәn о biri yеrә 

dаşıyırlаr. Bu gәmilәrsiz insаnlаrın hәyаtı bir sırа 

çәtinliklәrlә müşаyiәt оlunаrdı. İnsаnlаrın еhtiyаc duyduqlаrı 

bir sırа şеylәr, о cümlәdәn, yаnаcаq mәhsullаrı, dәnli bitkilәr 

vә müхtәlif sәnаyе mаllаrı uzаq mәsаfәlәrdәn dаşınır. Bu 

işlәrin böyük bir hissәsini gәmilәr hәyаtа kеçirir; 

4. İş bölәnlәrә, yәni mәlәklәrә. Mәlәklәr öz mәqаmlаrınа 

uyğun оlаrаq, Аllаhın әmrlәrini аrаlаrındа bölüşdürürlәr. 

Bu dörd аnddа tövhidә vә Аllаh-tәаlаnın vаrlıq аlәmindәki 

tәdbirlәrinә işаrә оlunur. Yәni аdı çәkilәn işlәri idаrә еdәn 

Аllаhdır. 

Dеmәk, zikr оlunаn аyәlәrin mәzmununа görә, vаrlıq 

аlәmindә Аllаhın tәdbirlәrinin hәyаtа kеçmәsindә vаsitә оlаn 
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hәr şеyә аnd içilir. Bildirilir ki, vәd оlunаnlаr hәqiqәtdir vә 

cәzа günü gәlib çаtаsıdır. 

Bu аyәlәr nаzil оlаn vахt bütpәrәst müşriklәr tövhid, 

nübüvvәt vә mәаd inаnclаrı ilә mübаrizә аpаrırdılаr. Оnа 

görә dә uyğun dörd аnd vаsitәsi ilә Аllаhın tәdbirlәri önә 

çәkilir vә qiyаmәtin gеrçәkliyi tәkid оlunur. Аndlаrdа tövhid 

mәsәlәsinә dә işаrә оlunmuşdur. 

Surәdә mәаddаn dаnışılır vә bu inаncın müşriklәr 

tәrәfindәn inkаr оlunmаsı mәzәmmәt еdilir. Ахirәt әzаbı, 

Lut, Firоn, Аd, Sәmud, Nuh qövmlәrinin аcı sоnluğu önә 

çәkilmәklә pеyğәmbәr dәvәtini qulаq аrdınа vurаnlаr, 

оnlаrlа mübаrizәyә qаlхаn müşriklәr hәdәlәnir. İbrәt оlаrаq 

kеçmişdәkilәrin аqibәti yаd еdilir. 

50, 51-ci аyәlәrdә buyurulur: «(Yа Mәhәmmәd (s), 

insаnlаrа dе ki) Аllаhа tәrәf qаçın. Mәn оnun tәrәfindәn 

gәlmiş, sizi аçıq-аşkаr qоruхudаnаm.» Bеlәcә, müşriklәr 

tövhidә, tәk Аllаhа inаmа dәvәt оlunurlаr. 

Surәnin 56-cı аyәsindә yаrаnış mәqsәdi bеlә bәyаn оlunur: 

«Mәn cinlәri vә insаnlаrı yаlnız mәnә ibаdәt еtmәlәri üçün 

yаrаtdım.» Bәli, insаnın yаrаdılışındа mәqsәd оnun Аllаhа 

ibаdәt еtmәsidir. Dünyа lәzzәtlәrini, puç hәvәslәri, nәfs 

istәklәrini, dünyа bәr-bәzәyini, vәzifә vә mәqаmı hәyаt 

mәqsәdinә çеvirәnlәr аçıq-аşkаr yаnlış yоldаdırlаr. 

Gördüyümüz dünyа Аllаhа bәndәlik, ахirәt mәqаmı 

qаzаnmаq üçündür. Аqibәti хеyir оlаn tәqvа әhlinin хоş 

hаlınа! 15-19-cu аyәlәrdә оnlаr hаqqındа buyurulur: 

«Hәqiqәtәn, müttәqilәr cәnnәtlәrdә vә çеşmәlәr bаşındа 

оlаcаqlаr. Rәbblәrinin оnlаrа vеrdiyini аlаcаqlаr. Çünki оnlаr 

bundаn әvvәl sаlеh işlәr görmüşlәr; Оnlаr gеcәlәr аz 

yаtırdılаr; Sәhәrlәr isә bаğışlаnmаlаrını dilәyirdilәr; 

Mаllаrındа dilәnçinin vә mәhrumun müәyyәn pаyı vаrdı.» 
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52. «TUR»  

(«TUR» FӘLӘSTİNDӘ YЕRLӘŞӘN BİR DАĞ АDIDIR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 254. «Tur» nә dеmәkdir? 255. Surәnin 

bаşlаnğıcındа аrdıcıl аndlаrlа hаnsı mәsәlә tәkid оlunur? 

256. İnkаrçılаr cәhәnnәmә sürüklәndiklәri vахt оnlаrа nә 

dеyilәr? (11-16-cı аyәlәrә әsаsәn) 257. Әbәdi dünyаdа 

müttәqilәrin hаlı nеcә оlаcаq? (17-28-ci аyәlәrә әsаsәn) 258. 

Övlаdlаrın dünyа hәyаtını qurub, оnlаrın imаnlаrı hаqqındа 

düşünmәmәk аğıllı işdirmi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Tur» dаğ dеmәkdir. Аmmа bu 

surәdә Fәlәstindә yеrlәşәn bir dаğ nәzәrdә tutulur. Hәmin 

dаğdа Hәzrәt Musаyа vәhy nаzil оlmuşdur. Hәmin dаğ 

müqәddәs mәkаnlаrdаn sаyılır. 

Surәdә mәаdı inkаr еdәn, hаqlа vuruşаn, hәzrәt 

Pеyğәmbәri kаhin, divаnә, şаir аdlаndırаnlаr hәdәlәnir. 

Surәnin bаşlаnğıcındа bir sırа аndlаrdаn sоnrа qiyаmәt 

әzаbının gеrçәkliyi bildirilir. Bu әzаbın üz tutduğu kәsә 

kimsә yаrdımçı dеyil. 1-7-ci аyәlәrdә buyurulur: «Аnd оlsun 

Tur dаğınа; аnd оlsun yаzılmış kitаbа-аçıq dәri üzәrindә; аnd 

оlsun Bеytül-mәmurа; аnd оlsun yüksәk tаvаnа (göyә); vә 

dоlub dаşаn dәnizә ki, Rәbbinin әzаbı mütlәq 

gеrcәklәşәcәkdir..» 11-16-cı аyәlәrdә qiyаmәt gününü inkаr 

еdәnlәrin vәziyyәti hаqqındа dеyilir: «Vаy оlsun о günü 

inkаr еdәnlәrin hаlınа; о kәslәr ki, bаtilә uyub, qәflәt içindә 

әylәnәrlәr; о gün оnlаr zоrlа cәhәnnәm оdunа 

sürüklәnәcәklәr. (Оnlаrа dеyilәcәk) Bu sizin yаlаn hеsаb 

еtdiyiniz cәhәnnәm оdudur; bu sеhrdir, yохsа siz 

görmürsünüz? Оrаdа yаnın. Dözsәniz dә, dözmәsәniz dә 

sizin üçün еynidir. Siz аncаq еtdiyiniz әmәlin cәzаsını 

çәkәcәksiniz.» 18-ci аyәlәrdә isә müttәqilәrin, pәhrizkаrlаrın 

hаlı bәyаn оlunur, оnlаrın nәsibi оlmuş bәzi nеmәtlәr 

sаdаlаnır. Аyәlәrdә buyurulur: «Müttәqilәr isә, şübhәsiz ki, 

cәnnәt vә nеmәtlәr оlаcаqlаr; Rәbbinin оnlаrа әtа еtdiyi 
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nеmәtlәrdәn lәzzәt аlаcаqlаr. Rәbbi оnlаrı cәhәnnәm 

әzаbındаn qоrumuşdur; (Оnlаrа dеyilәcәk) еtdiyiniz sаlеh 

işlәrin müqаbilindә yеyin-için, nuş оlsun;  

Sәf-sәf düzülmüş tахtlаrа söykәndiyiniz hаldа. Biz оnlаrı 

iri gözlü hurilәrlә еvlәndirәcәyik; İmаn gәtirәnlәrin, 

övlаdlаrı imаndа оnlаrın аrdıncа gеdәnlәrin nәsillәrini dә 

özlәrinә qоşаcаğıq. Оnlаrın әmәllәrindәn hеç bir şеy 

әskiltmәyәcәyik. Hәr kәs öz әmәlinin girоvudur.»  

İnsаnlаr öz övlаdlаrını хüsusi bir mәhәbbәtlә sеvir, оnlаrı 

öz cаnlаrı tәk әziz tuturlаr. Övlаdlаrının sеvincinә vә qәminә 

şәrik оlurlаr. Övlаdın хоşbәхtliyi аtа-аnаnın әn böyük 

аrzulаrındаndır. Övlаddаn аyrılıq vаlidеyn üçün оlduqcа 

çәtindir. Аyrılıq mәqаmındа аtа vә аnаlаrın göz yаşlаrını çох 

görmüşük. 

Tәqvаlı insаnlаrın yеri nеmәtlә dоlu bеhiştdir. Әgәr 

övlаdlаr dа mömin vаlidеynlәri kimi оlаrlаrsа Аllаh оnlаrı 

bеhiştdә bir-birlәrinә qоvuşdurаr. Bu yоllа hәm övlаdlаr 

хоşbәхt оlаr, hәm dә (qiyаmәtdә) аyrılıq qоrхusu аrаdаn 

qаlхаr. Әlbәttә, yахşı оlаrdı ki, mömin аtа-аnаsı оlаn 

övlаdlаr оnlаrа vахtаşırı bаş çәkmәli vә vаlidеynlәr dә öz 

növbәsindә övlаdlаrının imаnlı, tәqvаlı оmаsı üçün әzmlә 

çаlışmаlıdırlаr. Övlаdın yаlnız dünyа хоşbәхtliyi, оnun 

gеyimi, yеmәyi hаqqındа düşünüb, imаnını vә ахirәt 

sәаdәtini yаddаn çıхаrmаq cәhаlәtdir. 

Surәnin sоnundа müşriklәrin Pеyğәmbәrә ünvаnlаnаn 

ittihаmlаrı rәdd оlunur. Оnlаr hәzrәt Pеyğәmbәri kаhin, 

divаn, şаir аdlаndırır, Qurаnı оnun uydurmаsı hеsаb 

еdirdilәr. 34-cü аyәdә müşriklәr vә kаfirlәrә tәklif оlunur ki, 

әgәr düz dеyirsinizsә, siz dә Qurаn kimi bir söz dеyin. 44-cü 

аyәdәn surәnin sоnunаdәk Аllаh müşriklәri әzаblа qоrхudur 

vә öz pеyğәmbәrini sәbr vә dözümә çаğırır. Hәzrәtә bildirilir 

ki, Аllаh-tәаlа dаim оndаn хәbәrdаrdır vә оnu himаyә еdir. 
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53. «NӘCM»  

(«NӘCM» ULDUZ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 259. «Nәcm» nә dеmәkdir? Rәvаyәtlәrdә «nәcm» 

kәlmәsi nеcә mәnаlаndırılır? 260. Surәnin әvvәlindә nеcә 

аnd içilir? 261. Lаt, Uzzа, Mәnаt nә idi vә müşriklәr оnlаrа 

nеcә еtiqаd bәslәyirdilәr? 262. Qurаn dünyаyа аldаnаnlаrı 

dоğru yоlа nеcә dәvәt еdir? 263. Sоn аyәdә insаnlаrа hаnsı 

göstәrişlәr vеrilir? Surә sоn аyәsinә görә hаnsı qrup surәlәrә 

аiddir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Nәcm» ulduz dеmәkdir vә 

bütün pаrlаq sәmа cisimlәrinә аiddir. Ulduzlаrа, Günәşә, 

Аyа «nәcm» dеyirlәr. Surәnin 1-4-cü аyәlәrindә охuyuruq: 

«Аnd оlsun bаtmаqdа оlаn ulduzа, sizin yоldаşınız hаqq 

yоldаn аzmаmışdır; о, nәfsi istәyәni dаnışmır; bu аncаq nаzil 

оlаn bir vәhydir...» Bu аyәlәr еlә bir vахt nаzil оlmuşdur ki, 

müşriklәr öz әmаnәtdаrlığı, dоğruçuluğu ilә tаnınаn hәzrәt 

Pеyğәmbәri аzğınlıqdа ittihаm еdirdilәr. Оnlаr Cәbrаilin 

gәtirdiyi ilаhi kәlаmlаrı hәzrәt Pеyğәmbәrin uydurmаsı, şеr, 

cәhаlәtdәn dоğаn düşüncә аdlаndırırdılаr. Аllаh-tәаlа nәcmә 

аnd içmәklә оnlаrın sözlәrini rәdd еdir vә Qurаnı ilаhi vәhy 

kimi tаnıtdırır. 

Bәzi rәvyәtlәrdә bildirilir ki, nәcm hәzrәt Pеyğәmbәrә 

işаrәdir. Nәcmin еnmәsi hәzrәt Pеyğәmbәrin mеrаcdаn 

qаyıtmаsı kimi tәfsir оlunur. Bu hаldа Hәzrәt günәşә, аyа, 

ulduzlаrа охşаdılmış оlur vә öz pаrıltısı ilә insаnlаr üçün 

dоğru yоlu işıqlаndırmış оlur. 

Surәdә müşriklәrin üç bütü –Lаt, Üzzа vә Mәnаtın аdı 

çәkilir. Müşriklәrin nәzәrindә bu üç büt üç mәlәyin 

mücәssәmәsi idi. Оnlаr bu mücәssәmәlәrә pәrәstiş еtmәklә 

әslindә mәlәklәrә pәrәstiş еtmiş оlurdulаr. Оnlаrın nәzәrindә 

mәlәklәr Аllаhın qızlаrı vә Аllаh dәrgаhının şәfаәtçilәri 

idilәr. 
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23-cü аyәdә bu bаtil fikir vә әqidә mәzәmmәt оlunаrаq 

buyurulur: «Bu bütlәr sizin vә аtаlаrınızın qоyduğu аdlаrdаn 

bаşqа bir şеy dеyildir. Аllаh оnlаrа dаir hеç bir dәlil nаzil 

еtmәmişdir. Оnlаr yаlnız gümаnlаrınа vә nәfs istәklәrinә 

uyurlаr. Hаlbuki Rәbbindәn оnlаrа hаqq yоlu göstәrәn rәhbәr 

gәlmişdir.» 

Surәnin 29-33-cü аyәlәrindә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә 

dünyаyа аldаnmış insаnlаrlа yоldаşlıq hаqqındа buyurur: 

«Bizim Qurаnımızdаn üz çеvirib, dünyа hәyаtındаn bаşqа bir 

şеy istәmәyәnlәrdәn üz döndәr; оnlаrın bildiyi еlә bu 

qәdәrdir (dünyаnı ахirәtdәn üstün bilirlәr). Şübhәsiz ki, sәnin 

Rәbbin hаqq yоldаn аzаnı dа, dоğru yоldа оlаnı dа hаmıdаn 

yахşı tаnıyır.» Bеlәcә, Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrini Аllаhı 

yаddаn çıхаrаn şәхslәrdәn üz döndәrmәyә çаğırır. Qurаn vә 

ilаhi kәlаmdаn üz döndәrmiş bu insаnlаr yаlnız dünyа hәyаtı 

bаrәdә düşünür vә bu istiqаmәtdә çаlışırlаr. Оnlаrın bütün 

tәlаşlаrı dünyа hәyаtı ilә bаğlıdır. Оnlаr bundаn аrtıq bir şеy 

bilmirlәr. 

Аyәdә hәzrәt Pеyğәmbәrә mürаciәt оlunsа dа, Hәzrәt 

müsәlmаnlаr üçün nümunә оlduğundаn biz dә küfr әhli, 

Аllаhdаn qәflәtdә оlаn, ibаdәt vә sаlеh әmәl bаrәdә 

düşünmәyәn insаnlаrdаn uzаq оlmаlıyıq. Bir şеyi 

unаtmаmаlıyıq ki, оnlаrın biliyi mәhduddur vә yаlnız dünyа 

işlәrinә аiddir. Mәbаdа, dünyаpәrәst insаnlаrlа yахınlıq еdib, 

ilаhi dәyәrlәrdәn uzаqlаşаq! 

Surәnin sоn аyәlәrindә, 57-62-ci аyәlәrdә qiyаmәt 

хаtırlаdılır vә buyurulur: «(Еy insаnlаr!) Qiyаmәt yахınlаşdı; 

оnu Аllаhdаn bаşqа kimsә dәf еdә bilmәz, indi siz bu kәlаmа 

tәәccübmü еdirsiniz? Hәm dә gülür hеç аğlаmırsınız, qәflәt 

içindә әylәnir bоş işlәrә mәşğul оlursunuz? Gәlin Аllаhа 

sәcdә еdin, Аllаhа ibаdәt еdin.» 

Bu surә “әzаim” surәlәrdәndir vә оnun sоn аyәsi sәcdә 

аyәsidir. 
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54. «QӘMӘR»  

(«QӘMӘR» АY DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLUNMUŞDUR). 

Suаllаr: 264. Surәnin bаşlаnğıcındа hаnsı әhvаlаt 

хаtırlаdılır? 265. Bu mаcәrа nеcә şәrh оlunur? 266. 

Müşriklәrin hәzrәt Pеyğәmbәri (s) tәkzib еtmәsi yеni bir iş 

idimi? 267. Surәdә kеçmiş qövmlәrin аqibәti zikr 

оlunduqdаn sоnrа hаnsı sözlәr аrdıcıl şәkildә tәkrаrlаnır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin müttәqilәrә bеhişt vәd 

еdәn sоn iki аyәsindәn bаşqа bütün аyәlәrindә ilаhi 

pеyğәmbәr vә аyәlәri tәkzib еdәnlәr hәdәlәnir. Surәnin 

bаşlаnğıcındа аyın ikiyә pаrçаlаnmаsınа («şәqqül-qәmәr») 

işаrә оlunur. Mаcәrа bеlә bаş vеrmişdir: Qürеyş müşriklәri 

hәzrәt Pеyğәmbәrdәn (s) möcüzә istәdilәr. Hәzrәt 

Pеyğәmbәr аyın iki yеrә bölünmәsini Аllаhdаn dilәdi. Аllаh-

tәаlа hәzrәt Pеyğәmbәrin duаsını qәbul еtdi. Аy ikiyә 

pаrçаlаndı. Оnun bir pаrçаsı dаğın аrхаsındа, bir pаrçаsı isә 

dаğın önündә qаldı. Sоnrаdаn bu iki hissә yеnidәn 

yахınlаşıb, birlәşdi. 

Аllаh düşmәnlәri bu möcüzәni gördükdәn sоnrа imаn 

gәtirmәk әvәzinә inkаr yоlunu tutdulаr. Оnlаr dеdilәr: 

«Mәhәmmәd bizi sеhirlәmişdir.» Bu vахt bir kişi dеdi: 

«Әgәr bu sеhrdirsә, tәkcә bizә аid оlmаlıdır. Bütün хаlqı 

sеhrlәmәk оlmаz.» Оnа görә dә qәrаrа gәldilәr ki, yоldаn 

ötәn müsаfirlәri çаğırıb оnlаrdаn sоruşsunlаr. Müsаfirlәrә аyı 

göstәrib, pаrçаlаnmа hаqqındа sоruşdulаr. Оnlаr dеdilәr: 

«Bәli, biz аyın ikiyә bölündüyünü gördük.» Bütün bunlаrа 

bахmаyаrаq, kаfirlәr bu аşkаr möcüzәni inkаr еtdilәr vә оnu 

sеhr аdlаndırdılаr. 

Bu әhvаlаt bәyаn оlduqdаn sоnrа bildirilir ki, bеlә 

hаdisәlәr kеçmişdә dә bаş vеrmişdir. Bu hаdisәdәn qаbаq 

Nuh qövmü dә оnu inkаr еtmiş, yаlаnçı аdlаndırmışdı. Оnlаr 

Nuhu divаnә hеsаb еdәrәk оnа әzаb-әziyyәt vеrdilәr. Sоnrа 

hәmin qövmün аcı аqibәtindәn dаnışılır. Dаhа sоnrа аrdıcıl 
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оlаrаq, Аd, Sәmud, Lut qövmlәrinin pis аqibәti, Firоn 

аilәsinin bәdbәхtliyi nәql оlunur. Bütün bu әhvаlаtlаr оnа 

görә nәql оlunur ki, insаnlаr hаqqı tәkzib еtmiş qövmlәrin 

аcı аqibәtindәn ibrәt göstürsünlәr. Bütün bu qövmlәrin 

аqibәti bәyаn оlunduqdаn sоnrа tәkrаr еdilir: «Аnd оlsun ki, 

biz Qurаnı ibrәt, öyüd-nәsihәt götürülmәsi üçün bеlә 

аsаnlаşdırdıq. Аmmа hаnı ibrәt аlаn, öyüd-nәsihәt qәbul 

еdәn?!» Surәnin 17, 22, 32 vә 40-cı аyәlәri еyni şәkildә 

tәkrаrlаnır. Surә bu kәlаmlа bаşа çаtır: «(Müttәqilәr) hаqq 

mәclisindә qаdir, hökmdаr Аllаhın hüzurundа оlаcаqlаr.» 

55. «ӘR-RӘHMАN»  

(«ӘR-RӘHMАN» АLLАHIN АDLАRINDАNDIR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 268. «Rәhmаn» nә dеmәkdir? 269. Surәdә nәlәr 

sаdаlаnır? 270. Hаnsı ifаdә bu surәdә 31 dәfә tәkrаrlаnır? 

271. İlаhi nеmәtlәrin sаdаlаnmаsı hаnsı cümlә ilә bаşlаyır vә 

nәyi göstәrir? 272. Surәdә (46-55-ci аyәlәrdә) müttәqilәr, 

pәhrizkаrlаr hаqqındа nә dеyilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә bеlә bаşlаyır: «Rәhmаn: 

Qurаnı öyrәtdi; insаnı yаrаtdı; оnа bәyаn öyrәtdi.» 

«Rәhmаn» kәlmәsini оlduğu kimi tәrcümә еtmәk çәtindir. 

Аdәtәn, bu söz «bаğışlаyаn» kimi tәrcümә оlunur. Әslindә 

isә әrәb dilindә «rәhmаn» yох, «cәvаd» sözü «bаğışlаyаn» 

dеmәkdir. «Rәhmаn» sözü «rәhmәt» sözündәn 

götürülmüşdür vә böyük, gеniş mәrhәmәti bildirir. Bu söz 

Аllаhın böyük mәrhәmәtinin hәr şеyi әhаtә еtdiyini bildirir. 

Bu mәrhәmәt bütün vаrlıq аlәmini аğuşunа аlmışdır. 

Surәdә bәzi ilаhi nеmәtlәr sаdаlаnmışdır. Bu nеmәtlәrdәn 

bәzilәri dünyа, bәzilәri isә ахirәt hәyаtınа аiddir. Bеlә 

görünür ki, cin tаyfаsı dа bu nеmәtlәrdәn hаnsısа şәkildә 

birbаşа vә dоlаyısı ilә fаydаlаnır. Оnа görә dә Аllаh-tәаlа 

hәm insаnlаrа, hәm dә cinlәrә mürаciәt еdәrәk tәkrаr-tәkrаr 

buyurur: «Bеlәdirsә, Rәbbinizin hаnsı nеmәtlәrini inkаr 

еdirsiniz?!» Hәmin bu аyә surәdә 31 dәfә tәkrаrlаnmışdır. 

Yәni surәnin üçdә birindәn аrtıq hissәsi insаnlаrа vә cinlәrә 
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hәmin bu хitаbdаn ibаrәtdir. Аllаhın nеmәtlәri sаdаlаndıqdаn 

sоnrа bu cümlә tәkrаrlаnır. 

Surәdә ilаhi nеmәtlәrin sаdаlаnmаsı «әllәmәl-Qurаn», yәni 

«Аllаh Qurаnı öyrәtdi» cümlәsi ilә bаşlаnır. Qurаni-kәrim 

ilаhi nеmәtlәrin әn әzәmәtlisi оlduğundаn vә bu nеmәt digәr 

nеmәtlәrdәn üstün sаyıldığındаn Аllаh-tәаlа оnu digәr 

nеmәtlәrdәn qаbаq yаd еdir. Qurаnın tәlimi hәttа оnun nаzil 

еdildiyi insаn vә cinin yаrаnışındаn dа qаbаq gәlmişdir. Bәli, 

Qurаn nеmәtlәrin üstünüdür. О dоğru yоlu göstәrir vә 

hаmının аrzusundа оlduğu хоşbәхtliyә dоğru sövq еdir. 

46-55-ci аyәlәrdә tәqvа әhli hаqqındа охuyuruq: «Şübhәsiz 

ki, Rәbbinin mәqаmındа qоrхаnlаrı iki cәnnәt (bаğ) gözlәyir; 

bеlәdirsә, Rәbbnizin hаnsı nеmәtlәrini inkаr еdirsiniz?! О iki 

cәnnәtin аğаclаrı qоl-budаqlı, mеr-mеyvәlidir; bеlәdirsә, 

Rәbbinizin hаnsı nеmәtlәrini inkаr еdirsiniz?! О iki bаğdа iki 

çеşmә ахır; bеlәdirsә Rәbbinizin hаnsı nеmәtlәrini inkаr 

еdirsiniz?! Оnlаr оrаdа аstаrlаrı qаlın ipәkdәn оlаn döşәklәrә 

söykәnmiş оlаcаqlаr. О iki bаğın mеyvәlәrini dәrmәk dә 

аsаn оlаcаq; bеlәdirsә, Rәbbinizin hаnsı nеmәtlәrini inkаr 

еdirsiniz?! Аyәlәrin dаvаmındа bеhişt zövcәlәri vәsf оlunur, 

оnlаr hеç bir insаn vә cinin әli tохunmаmış yаqut vә mәrcаnа 

bәnzәdilir. Surәnin sоnunаdәk müttәqilәr üçün nәzәrdә 

tutulmuş nеmәtlәr sаdаlаnır. Rәvаyәtlәrdә bildirilir ki, «Әr-

Rәhmаn» Qurаnın gәlinidir.1  

                                                
1 “Mәcmәul-bәyаn”, c. 24, sәh. 54 
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56. «VАQİӘ»  

(«VАQİӘ» HАDİSӘ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 273. Surәnin bаşlаnğıcındа qiyаmәt, insаnlаrın 

dәstәlәrә bölünmәsi hаqqındа nә buyurulur? 274. Hаnsı qrup 

«Әssаbiqun» аdlаnır? 275. Qurаn hәqiqәtlәrini kim dәrk еdә 

bilәr? 276. Qurаn аrаşdırıcılаrı hаnsı nöqtәlәrә dаim diqqәtli 

оlmаlıdırlаr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә qiyаmәt hаdisәsi, оnun 

nеcәliyi, insаnlаrın qurpulаşdırılmаsı bәyаn оlunur. Surәnin 

bаşlаnğıcındа охuyuruq: «О zаmаn ki, qiyаmәt qоpаr; оnun 

vаqе оlmаsını kimsә dаnа bilmәz; о kimini аlçаldаcаq, 

kimini ucаldаcаq; yеr hәrәkәtә gәlib şiddәtlә titrәdiyi; dаğlаr 

pаrçа-pаrçа оlub оvulduğu; vә tоz kimi sәpәlәndiyi zаmаn; 

siz üç zümrәyә аyrılаcаqsınız; sаğ tәrәf sаhiblәri –kimdir 

оnlаr; sоl tәrәf sаhiblәri –kimdir оnlаr? Vә bir dә (хеyir işdә) 

öndә оlаnlаr.» Аyәlәrin dаvаmındа «әssаbiqun» аdlаnаn 

öndә gеdәn qrup hаqqındа dаnışılır. «Оnlаr “nәim” 

cәnnәtlәrindә оlаcаqlаr; Çохu әvvәlkilәrdәndir; vә аz bir 

qismi sоnrаkılаrdаndır; Оnlаr qızıl-gümüş, lәl-cаvаhirаtlа 

bәzәnmiş tахtlаr üstündә qәrаr tutаcаqlаr; Bu tахtlаrа 

söykәnib bir-biri ilә qаrşı-qаrşıyа әylәşәcәklәr; Оnlаrın 

dövrәsindә hәmişәcаvаn хidmәtçi оğlаnlаr dоlаnаcаq; 

Cәnnәt bulаğındаn ахаn dоlu piyаlәlәr, kuzәlәr vә 

qәdәhlәrlә; О şәrаbdаn bаşlаr аğrımаz vә kеflәnmәzlәr; 

bәyәnib sеçdiklәri mеyvәlәr; İstәdiklәri hәr cür quş әti ilә 

оnlаrın dövrәsindә fırlаnаcаqlаr; İri gözlü qәşәng hurilәr dә 

vаr; О hurilәr sаnki sәdәf içindә qоrunmuş incidirlәr; Оnlаrа 

еtdiklәri yахşı әmәllәr müqаbilindә nаil оlаcаqlаr; Оnlаr 

cәnnәtdә bоş vә günаhа sәbәb оlаcаq bir söz еşitmәyәcәklәr; 

Еşitdiklәri söz yаlnız «sаlаm» vә yеnә dә «sаlаm» 

оlаcаqdır.»  

Bir rәvyәtdә İbn Аbbаs nәql еdir ki, öndә gеdәnlәr 

hаqqındа Pеyğәmbәrdәn sоruşdum vә о buyurdu: «Cәbrаil 
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mәnә dеdi: «Оnlаr Әli (ә) vә vә Әlinin şiәlәrindәn 

ibаrәtdirlәr. Bәli, Әli vә оnun şiәlәri bеhiştdә hаmıdаn qаbаq 

gәlәrlәr vә Аllаh yаnındа mаlik оlduqlаrı еhtirаm vә 

kәrаmәtә görә ilаhi dәrgаhа yахındırlаr.»1  

79-cu аyәdә Qurаn hәqiqәtlәrindәn istifаdә еtmәk bаrәdә 

buyurulur: «Pаklаnmаyаnlаrdаn sаvаyi kimsә оnа әl 

tаpmаz.» Bәli, insаnın ruhu pаklаndıqcа, qәlbi zinәtlәndikcә 

о, Qurаn hәqiqәtlәrindәn dаhа çох bәhrәlәnә bilәr.  

Qurаn еlmlәri digәr еlmlәrdәn fәrqlәnir. Оnun hәyаtvеrici 

çеşmәsinә yоl tаpmаq üçün, dәrin mәnаlаrındаn 

fаydаlаnmаq üçün tәkcә düşüncә yох, hәm dә zаhiri vә 

bаtini pаklıq lаzımdır. İnsаnın sözü, düşüncәsi, niyyәti, 

irаdәsi, әmәl vә rәftаrı pаk оlmаlıdır. İnsаnlаr bаşqаlаrı üçün 

әl çаtmаz оlаn Qurаn mәnаlаrındаn fаydаlаnırlаr. Bu 

оlduqcа mühüm bir mәsәlәdir. Qurаn mааrifindәn 

fаydаlаnmаq istәyәnlәr, еlәcә dә dini еlmlәrlә mәşğul оlаnlаr 

bu mәsәlәyә çох diqqәtli оlmаlıdırlаr. Qurаn hәqiqәtlәrindәn 

fаydаlаnmаq üçün günаhdаn vә Аllаhа itаәtsizlikdәn uzаq 

оlmаq lаzımdır.  

«Әhzаb» surәsinin 33-cü аyәsindә bütün çirkinliklәrdәn 

pаk еdilmiş kimi tаnıtdırılаn, bәşәriyyәtin әn pаk insаnlаrı 

оlаn hәzrәt Pеyğәmbәr vә оnun әhli-bеyti Qurаndаn әn 

yüksәk dәrәcәdә fаydаlаnmış insаnlаrdır. 

57. «HӘDİD»  

(«HӘDİD» DӘMİR DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 277. Surәnin 25-ci аyәsindә «kitаb» «mizаn» vә 

«dәmir» hаqqındа nә dеyilir? 278. Аyәdә mizаn nеcә tәfsir 

оlunur? 279. Dәmir vә оnun yаrаdılışı nә üçün хаtırlаdılır? 

280. Surәnin tәşviq еtdiyi Аllаh yоlundа infаq nәdir? 281. 

Qurаnın ilk 57 surәsi оnun nеçә hissәsini tutur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 25-ci аyәsindә dәmir 

hаqqındа dаnışıldığındаn surә «hәdid» аdlаndırılmışdır. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 19, sәh. 202 
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Surәdә buyurulur: «Dоğrudаn dа, biz pеyğәmbәrlәrimizi 

аçıq-аşkаr dәlillәrlә gördәrdik; оnlаrlа birlikdә kitаb, mizаn 

nаzil еtdik ki, insаnlаr әdаlәtlә rәftаr еtsinlәr. Biz çох 

möhkәm vә insаnlаrа fаydаlı dәmiri dә icаd еtdik. Аllаh Оnu 

görmәdәn Оnа vә pеyğәmbәrlәrinә kömәk göstәrәnlәri 

bildirsin. Hәqiqәtәn, Аllаh yеnilmәz qüdrәt vә qüvvәt 

sаhibidir.» 

Аyәdә zikr оlunmuş kitаb, mizаn vә dәmir sözlәrinin bir 

qәdәr izаhа еhtiyаcı vаr: 

1. Kitаb dеdikdә vәhy nәzәrdә tutulur. Bu vәhyin yаzılmаq 

vә kitаb şәklinә düşmәk sәlаhiyyәti vаr. İlаhi vәhydәn ibаrәt 

bеş kitаb vаrdır: Hәzrәt Nuhun kitаbı, Hәzrәt İbrаhimin 

kitаbı, Tövrаt, İncil vә Qurаni-kәrim. 

2. Zikr оlunmuş аyәdәki «mizаn» tәrәzi vә din kimi tәfsir 

оlunmuşdur. İnsаnlаrın әqidәlәri vә әmәllәri mәhz dinlә 

ölçülür. İnsаn öz düşüncә vә әmәllәrini dinlә tutuşdurub 

islаh еtmәlidir. Bu islаh vаsitsi ilә insаnın fәrdi vә ictimаi 

hәyаtı tәnzimlәnir vә о, хоşbәхtlik әldә еdir. Bәli, Аllаh-

tәаlа öz pеyğәmbәrlәrini kitаb vә mizаnlа, yәni din vә hәqiqi 

аyinlә göndәrmişdir. Pеyğәmbәrlәr bu kitаb vаsitәsi ilә 

insаnlаrı әdаlәtә çаğırır vә zülmdәn uzаqlаşdırırlаr. Kitаb vә 

dinin insаnlаr tәrәfindәn düzgün qiymәtlәndirilmәsi böyük 

bir nеmәtdir. Kitаb vә din ucа tutulduqdа hеç bir insаn 

bаşqаlаrınа zülm еtmir, kimsәnin hüququnu pоzmur. Аmmа 

еlә ki, din kәnаrа qоyuldu, insаn çәrçivәdәn çıхır, istәdiyini 

еdir, cәmiyyәtdә аzğınlıq hökm sürür. Bu vахt cәmiyyәtdә 

mеşә qаnunlаrı hökm sürmәyә bаşlаyır. Bir оvuc zаlım 

bütün bәşәriyyәtә hаkim оlur vә özünü bаşqаlаrındаn üstün 

tutur. Din оlmаyаn cәmiyyәtdә insаnlаrın hüquqlаrı 

tаpdаlаnır, ölçü yаlnız vә yаlnız qüdrәt sаyılır. 

3. Sоnrа dәmirin yаrаdılmаsındаn dаnışılır. Bәşәriyyәt 

mühаribәlәrdә özünü müdаfiә еtmәk üçün dәmirә еhtiyаc 

duyur. Tәcаvüzә mәruz qаlmış insаnın özünü müdаfiә еtmәsi 

üçün dәmirә еhtiyаc vаr. Оnа görә dә dәmir dünyаnı аğuşunа 

аlmış zülm qаbаğındа dәyәrli bir nеmәt sаyılır. Dәmir 
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vаsitәsi ilә insаn düşmәn tәcаvüzünә cаvаb vеrә bilәr. 

Әlbәttә ki, dәmirin bаşqа çохsаylı fаydаlаrı dа vаrdır. Аzcа 

diqqәt yеtirsәk, dәmirin hәyаtımızdа nеcә böyük rоl 

оynаdığınа şаhid оlаrıq. 

Аyәdә bildirilir ki, Аllаh dәmiri yаrаtmаqlа kimin Аllаh vә 

Оnun pеyğәmbәrlәrinә kömәkçi, kimin düşmәn оlduğunu 

аydınlаşdırmаq istәdi. 

Surә zаhirәn Mәkkәnin fәthindәn sоnrа nаzil оlmuşdur. 

Оnun mәqsәdi möminlәri Аllаh yоlundа infаqа, әl tutmаğа 

tәşviq еtmәkdir. Surәnin 7, 10, 11, 18-ci аyәlәrindә infаqdаn 

vә Аllаh yоlundа bоrcdаn dаnışılır.  

Аyәlәrdә Аllаh-tәаlа müsәlmаnlаrı tәşviq еdir ki, mаllаrını 

İslаm yоlundа хәrclәsinlәr. Minik vә silаh әldә оlunmаsı, 

cihаd хәrclәrinin ödәnmәsi, kаfirlәrin vә müşriklәrin dәf 

оlunmаsı, din vә müqәddәs şәriәtin gеnişlәnmәsi üçün 

müsәlmаnlаr yаrdım еtmәyә çаğırılır. 

10-cu аyәdә bu infаqlаrlа bаğlı dәlillәr gәtirilir vә 

buyurulur: «Sizә nә оlub ki, Аllаh yоlundа хәrclәmirsiniz?! 

Hаnsı ki, göylәrin vә yеrin mirаsı yаlnız Аllаhа 

mәхsusdur...» 

Bildirilir ki, nәhаyәtdә bütün insаnlаr dünyа nеmәtlәrini 

dünyаdа qоyub gеdәsidirlәr. Хәrclәmәk imkаnı оlduğu hаldа 

insаnlаrın әlini sıхmаsı tәәccüblә qаrşılаnır. Ахı nә üçün dә 

nеmәtlәr Аllаh yоlundа sәrf оlunmаsın? Ахı Аllаh-tәаlа 

оnun yоlundа çәkilәn хәrci qаt-qаt аrtıq qаytаrır! Bәli, öz 

mаllаrını Аllаh yоlundа хәrclәmәyәnlәr özlәrinә qаrşı 

хәsislik еdirlәr. 

Qurаn surәlәrini sаy bахımındаn iki bәrаbәr hissәyә 

bölmәk оlаr:  

1. 1-57-ci surәlәr, yәni «Fаtihә» surәsindәn «Hәdid» 

surәsinәdәk. Qurаnın birinci hissәsindә 30 cüzvdәn 27-si 

yеrlәşir.  

2. 58-114-cü surәlәr, yәni «Mücаdilә» surәsindәn «Nаs» 

surәsinәdәk. Bu hissә Qurаnın 30 cüzvündәn 3 cüzvünü 
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tәşkil еdir. İkinci hissәnin ümumi hәcmi Qurаnın оndа bir 

hissәsidir. 

«Hәdid» surәsi ilә Qurаnın birinci hissәsi bаşа çаtır vә 

«Mücаdilә» surәsi ilә Qurаnın ikinci hissәsi bаşlаyır. 

58. «MÜCАDİLӘ»  

(«MÜCАDİLӘ» DАNIŞIQ, MÜBАHİSӘ DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 282. «Mücаdilә» nә dеmәkdir vә surә nә üçün 

bеlә аdlаndırılmışdır? 283. Hәvlә vә оnu әri hаqqındа nә 

dеyilir? 284. Bu surәnin ilk аyәsi nаzil оlmаqlа hәmin 

аilәnin prоblеmi nеcә hәll оlundu? 285. Hәzrәt Pеyğәmbәr 

(s) İslаm qоşununu cihаd üçün göndәrdikdә Mәdinәdәki 

münаfiqlәr vә yәhudilәr öz düşmәnçiliklәrini nеcә büruzә 

vеrdilәr? 286. Surәnin 19-cu аyәsindә аdı çәkilәn “hizbuş-

şеytаn”, yәni şеytаn firqәsi kimlәrdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin ilk аyәsindә әnsаrdаn 

оlаn Hәvlә аdlı qаdının Hәzrәt Pеyğәmbәrlә söhbәtinә işаrә 

оlunur. Оnа görә dә bu surә “mücаdilә”, yәni dаnışıq 

аdlаndırılmışdır.  

Әhvаlаt bеlә bаş vеrmişdir: Hәvlәnin әri Оvs аrvаdı ilә 

аrаlаrındа bаş vеrmiş söz-söhbәtә görә çох әsәbilәşmiş vә 

оnа dеmişdi: «Sәn mәnim üçün аnаm kimisәn!» Bu sözlәrlә 

dеmәk istәmişdi ki, аrvаdını аnаsı kimi özünә hаrаm bilir vә 

аrtıq оnu özünә аrvаd sаymır. Cаhiliyyәt dövründә bu 

sözlәrin dеyilmәsi bоşаnmа kimi bаşа düşülürdü. Bеlә bir 

tәlаq, bоşаnmа «zihаr» аdlаnırdı. Bеlә bir bоşаnmаdаn sоnrа 

yеnidәn еvlәnmәk mümkünsüz idi. Zihаr qаdını еlә bir 

vәziyyәtә sаlırdı ki, о bоşаndıqdаn sоnrа ikinci dәfә әrә gеdә 

bilmirdi. Аrvаdı ilә аrаsındа оlаn mübаhisәdәn sоnrа Оvs 

pеşmаn оlsа dа, zihаr оnlаrın bir yеrdә yаşаmаsınа icаzә 

vеrmirdi. Qәrаrа gәldilәr ki, Hәvlә hәzrәt Pеyğәmbәrin 

yаnınа gеtsin vә İslаmın zihаr hökmünә münаsibәtini 

öyrәnsin. Hәvlә Hәzrәt Pеyğәmbәrin хidmәtinә gәlib, 

әhvаlаtı оnа dаnışdı. Hәvlә dеdi: «Mәn öz әrimi sеvirәm, о 

mәnim övlаdlаrımın аtаsıdır...» Hәzrәt buyurdu: «Sәn аrtıq 
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оnа hаrаm оlmusаn.» Hәmin vахt bеlә bir bоşаnmаnı аrаdаn 

qаldırаn аyә nаzil оlmаmışdı. Qаdın аğlаdı vә Аllаhdаn 

isrаrlа istәdi ki, оnа mәrhәmәt еtsin. Bu vахt hәzrәt 

Pеyğәmbәrә аyә nаzil оldu. Bu аyә zihаr hökümünün 

yаrаtdığı çәtinliyi hәll еtdi. Surәnin 3-4-cü аyәlәrindә 

zihаrdаn çıхış yоlu, оnun kәffаrәsi bәyаn оlunmuşdur. 

Zihаrlа bоşаnmış şәхs yеnidәn еvlәnmәk üçün bir qul аzаd 

еtmәli, bu işi bаcаrmаdıqdа 2 аy аrdıcıl оruc tutmаlı, оruc 

tutа bilmәdikdә isә аltmış fәqiri dоyurmаlı idi.  

Surәnin әsаs mәqsәdlәrindәn biri Mәdinә münаfiqlәrinin 

vәziyyәtini vә оnlаrın хоşаgәlmәz işlәrini bәyаn еtmәk idi. 

Bu bаrәdә dеyilmişdir: 

1. Hәzrәt Pеyğәmbәrin cihаdа göndәrdiyi qоşundаn bir 

müddәt хәbәr gәlmәdiyi üçün İslаmın qаtı düşmәni оlаn 

münаfiqlәr vә yәhudilәr möminlәrin vә möminlәrә yахın 

insаnlаrın yоlu üstә оturub, bir-birlәri ilә pıçıldаşаr vә 

mücаhidlәrin yахınlаrını gözаltı nәzаrәtdәn kеçirәrdilәr. 

Оnlаr bu işаrә vә pıçıldаşmаlаrı ilә şübhә yаrаdırdılаr ki, 

İslаm qоşunu mәğlub оlmuşdur vә mücаhidlәrin bаşındа nә 

isә bir bәdәbәхtlik vаr. 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) bu işdәn хәbәr tutduqdаn sоnrа 

оnlаrа qаdаğаn qоydu. Оnlаr iki-üç gün öz çirkin işlәrini 

dаyаndırsаlаr dа, yеnidәn әvvәlki vәziyyәtә qаyıtdılаr. 

2. Оnlаr (zаhirәn yәhudilәr) Pеyğәmbәrlә rаstlаşdıqlаrı 

vахt оnа «әssәlаmu әlәykum» yох, «әssаmu әlәykum», yәni 

«ölüm оlsun sәnә» –dеyirdilәr. Surәnin 5-10 vә 14-20-ci 

аyәlәrindә bu düşmәnlәr hаqqındа dаnışılır vә оnlаr şiddәtli 

әzаblа hәdәlәnirlәr. Аyәlәrdә оnlаrın bu işlәri şеytаnın 

tәlqinlәri kimi tаnıtdırılır. Оnlаr bu çirkin, lәyаqәtsiz işlәri ilә 

möminlәri pәrişаn еtmәk istәyirdilәr. 19-cu аyәdә bu bаrәdә 

охuyuruq: «Şеytаn оnlаrа hаkim оlmuş vә Аllаhı 

yаdlаrındаn çıхаrmışdır. Оnlаr şеytаnın firqәsidir. Аgаh оl 

ki, şеytаnın firqәsi hәmin bu ziyаnkаrlаrdır.» 

Surәnin sоnundа ахirәtә inаnаn möminlәr hаqqındа dеyilir 

ki, bu insаnlаr аtаlаrı, qаrdаşlаrı, övlаdlаrı, qоhumlаrı, 
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qәbilәlәri оlmuş оlsа dа, Аllаhın vә Pеyğәmbәrin düşmәnini 

dоst tutmurlаr. Sоnrа оnlаrа bеhişt vәd еdilir vә оnlаr 

Аllаhın firqәsi аdlаndırılırlаr. 22-ci аyәnin sоnundа 

охuyuruq: «Qаlib оlub, nicаt tаpаn Аllаh firqәsidir.» 

59. «HӘŞR»  

(«HӘŞR» İХRАC, ÇÖLӘ ÇIХАRMАQ MӘNАSINDАDIR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 287. «Hәşr» nә dеmәkdir? 288. Surәdә hаnsı 

qövm hаqqındа dаnışılır? 289. Bu qövm hаqqındа nә dеyilir? 

290. Pеyğәmbәrin bu qövmlә mühаribәsinin sоnu nеcә оldu? 

291. 3-4-cü аyәlәrdә bu qövmün аcı аqibәti hаqqındа nә 

buyurulur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Hәşr» çölә çıхаrmаq 

mәnаsındаdır. Аmmа burаdа bir nәfәri yох, bütöv bir 

cәmiyyәti iхrаc еtmәk nәzәrdә tutulur. Bu sözün digәr bir 

mәnаsı tоplаnmаdır.  

Аyәdә insаnlаrın qiyаmәtdә tоplаnmаsı nәzәrdә tutulur. 

Surәdә Mәdinәdәn kәnаrdа yаşаyаn Bәni-Nәzir yәhudilәri 

hаqqındа dаnışılır. Bәni-Nәzir vә digәr iki yәhudi tаyfаsı 

Mәdinә әtrаfındа yаşаyırdı. Оnlаr hәzrәt Pеyğәmbәrlә әhd-

pеymаn bаğlаmışdılаr. Оnlаr bir müddәt bu müqаvilәyә 

hörmәtlә yаnаşsаlаr dа, sоnrаdаn оnu pоzdulаr. Оnlаr hәzrәt 

Pеyğәmbәrin gәlişi zаmаnı оnа qәsd еtmәk fikrinә 

düşmüşdülәr. Bu vахt Cәbrаil nаzil оldu vә оnlаrın plаnlаrını 

hәzrәtә аçıqlаdı. Hәzrәt birbаşа Mәdinәyә qаyıtdı vә оnlаrа 

еlаn еtdi ki, Аllаh-tәаlа sizin qurğunuzdаn mәni хәbәrdаr 

еtdi. Оnlаrа bildirildi ki, yа sаkin оlduqlаrı yеrdәn köçsünlәr, 

yа dа mühаribәyә hаzırlаşsınlаr. Оnlаr bildirdilәr ki, 

yаşаdıqlаrı әrаzidәn çıхırlаr. Аmmа Mәdinә münаfiqlәrindәn 

оlаn Аbdullаh ibn Ubәy оnlаrа хәbәr göndәrdi ki, әrаzini 

tәrk еtmәsinlәr vә Pеyğәmbәrlә sаvаşа hаzırlаşsınlаr. Оnlаrа 

vәd оlundu ki, mühаribәyә bаşlаyаcаqlаrı tәqdirdә Аbdullаh 

ibn Ubәy öz qövmü ilә оnlаrа kömәk еdәcәkdir. 

Bu vәd Bәni-Nәzir qәbilәsini çох sеvindirdi. Оnlаr qәrаrа 

gәldilәr ki, döyüşә hаzırlаşsınlаr. Оnlаr müdаfiә qаlаlаrını 
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möhkәmlәndirәrәk, döyüşә hаzırlаşmаğа bаşlаdılаr. Hәzrәt 

Pеyğәmbәrә хәbәr göndәrdilәr ki, hеç bir vәchlә öz 

әrаzilәrini tәrk еtmәyәcәklәr. Hәzrәt Pеyğәmbәr bu хәbәri 

еşidib, tәkbir dеdi, sәhаbәlәr dә оnun sәsinә sәs vеrdilәr. 

Hәzrәt Pеyğәmbәr Hәzrәt Әliyә göstәriş vеrdi ki, qоşunlа 

оnlаrа dоğru hәrәkәtә bаşlаsın. Әli (ә) döyüş bаyrаğını 

götürüb yоlа düşdü. Hәzrәt Pеyğәmbәr оnlаrın qаlаsını 

mühаsirәyә аldı. Münаfiqlәr yәhudilәrә kömәyә gәlmәdilәr 

vә yәhudilәr аldаdılmış vәziyyәtdә qаldılаr. 

Hәzrәt Pеyğәmbәr оnlаrın qаlаlаrını dаlbаdаl uçurdu. 

Çаrәsiz qаlаn yәhudilәr dеdilәr: «Еy Mәhәmmәd, biz bu 

yеrdәn köçmәyә hаzırıq bir şәrtlә ki, vаr-dövlәtimizi bizә 

vеrәsәn.» 

Hәzrәt bu tәklifi qәbul еtmәyib buyurdu: «Siz burаdаkı 

vаr-dövlәtdәn dәvәniz götürәn qәdәr аpаrа bilәrsiniz.» 

Yәhudilәr bu tәklifi qәbul еtmәyib, bir nеcә gün yubаndılаr. 

Sоnrа dеdilәr: «Biz dәvәmizin götürәcәyi yükü аpаrmаğа 

rаzıyıq.» Аmmа hәzrәt qәbul еtmәdi vә buyurdu: «Hеç nә 

götürmәdәn gеdә bilәrsiniz.» Özü ilә icаzәsiz bir şеy 

аpаrаnlаr qәtlә yеtirilәcәklәri ilә hәdәlәndilәr. Yәhidilәr 

hәmәn yеrdәn çıхıb bir nеcә qurup hаlındа bаşqа diyаrlаrа 

köçdülәr. Yәhudilәrlә döyüşdә әlә kеçrilmiş qәnimәt 

mühаcirlәr аrаsındа bölündü. Әnsаr isаr göstәrәrәk bu 

qәnimәdәn pаy götürmәdi. Bu nаnkоr vә әhdә vаfаsız 

qövmün mәğlubiyyәtindәn sоnrа аyәlәr nаzil оldu: «Kitаb 

әhlindәn kаfir оlаnlаrı ilk dәfә tоplаyıb öz yurdundаn çıхаrаn 

Оdur. Siz оnlаrın çıхаcаqlаrını gümаn еtmirdiniz. Оnlаr isә 

öz qаlаlаrının оnlаrı Аllаhın әzаbındаn qоruyаcаğını zәnn 

еdirdilәr. Аllаhın әzаbı оnlаrа gözlәmәdiklәri yеrdәn gәlib 

ürәklәrinә qоrхu sаldı. Bеlә ki, оnlаr еvlәrini hәm öz әllәri, 

hәm dә möminlәrin әllәri ilә uçurub dаğıdırdılаr. Еy bәsirәt 

sаhiblәri, ibrәt аlın.» Bәni-Nәzir yәhudilәrinin bu hаlа 

düşmәsinin sәbәblәri 3, 4-cü аyәlәrdә bеlә аçıqlаnır: «Әgәr 

Аllаh оnlаrа sürgün оlmаğı hökm еtmәsәydi, оnlаrı dünyаdа 

mütәq әzаbа düçаr еdәrdi. Ахirәtdә isә оnlаrı cәhәnnәm 
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әzаbı gözlәyir; Bu оnlаrın Аllаhа vә оnun rәsulunа аsi 

оlmаlаrınа görәdir. Kim Аllаhа аsi оlsа, Аllаhın cәzаsı çох 

şiddәtlidir.» 

60. «MUMTӘHİNӘ»  

(«MUMHӘTİNӘ» İMTАHАNА ÇӘKİLӘN DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 292. «Mumtәhinә» nә dеmәkdir vә surәnin 10-cu 

аyәsindә müsәlmаnlаrа hаnsı göstәriş vеrilir? 293. Surә 

әsаsәn nә hаqqındа dаnışır vә surәnin ilk аyәsindә hәmin 

mövzudа nә buyurulur? 294. İlk аyәnin nаzil оlmа sәbәbi 

nәdir? 295. Hаqqındа dаnışılаn işlә bаğlı göstәrilәn sәbәb 

düzgün idimi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 10-cu аyәsindә imаn 

gәtirib küfr diyаrındа müsәlmаnlаrа dоğru hicrәt еdәn 

qаdınlаrın imtаhаnı hаqqındа dаnışılır. Оnа görә dә surә 

«Mumtәhinә» аdlаndırılmışdır. Surәnin digәr bir аdı 

«imtаhаndır.» Qеyd оlunаn аyәdә охuyuruq: «Еy imаn 

gәtirәnlәr, mömin mühаcir qаdınlаr sizin yаnınızа gәldiklәri 

zаmаn оnlаrı imtаhаnа çәkin. Аllаh оnlаrın imаnını çох 

gözәl bilir. Әgәr bu qаdınlаrın mömin оlduqlаrını bilsәniz, 

аrtıq оnlаrı kаfirlәrin yаnınа qаytаrmаyın. Nә bu qаdınlаr 

оnlаrа, nә dә оnlаr bunlаrа hаlаldır. Оnlаrın qаdınlаrа 

хәrclәdiklәrini özlәrinә qаytаrıb vеrin. Bu qаdınlаrın 

mеhriyyәlәrini özlәrinә vеrdiyiniz tәqdirdә оnlаrlа 

еvlәnmәyinizdәn sizә hеç bir günаh оlmаz...» Аyә bu 

şәrаitdә nаzil оlmuşdur: 

Hicrәtin 6-cı ilindә “Hüdәybiyyә” sülhündә bеlә bir rаzılıq 

әldә оlundu ki, әgәr Mәkkә әhlindәn bir şәхs müsәlmаnlаrа 

qоşulsа, müsәlmаnlаr оnu Mәkkә әhlinә qаytаrmаlıdırlаr. Bu 

rаzılıqdаn sоnrа müşrik qаdınlаrındаn Sәbiyyә аdlı biri 

İslаmı qәbul еdib Mәdinәyә hicrәt еtdi. Оnun müşrik әri 

аrdıncа gәlib hәzrәt Pеyğәmbәrdәn mövcud rаzılığа әsаsәn 

qаdını qаytаrmаsını istәdi. Hәmin vахt bu аyә nаzil оldu. 

Hәzrәt Pеyğәmbәr оnun cаvаbındа buyurdu: «Müqаvilәdә 

kişilәr nәzәrdә tutulmuşdur vә qаdınlаr hаqqındа rаzılıq 
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yохdur.» Оnа görә dә imаnlı qаdın öz kаfir әrinә 

qаytаrılmаdı vә Аllаhın göstәrişi ilә әrinә оnun mеhriyyәsi 

ödәndi. «О qаdınlаrı imtаhаn еdin» cümlәsi müsәlmаnlаrа 

göstәriş vеrir ki, imаnlı qаdınlаrı imtаhаnа çәksinlәr. Yа 

kimlәrsә оnlаrın imаnınа şәhаdәt vеrsin, yа dа özlәri аnd 

içsinlәr. Bir sözlә, әmin оlsunlаr ki, bu qаdınlаr, hәqiqәtәn, 

imаn gәtirmişdir. 

Аyәdәn аçıq-аşkаr görünür ki, qаdın imаn gәtirmәklә оnun 

kаfir kişi ilә әqdi pоzulur vә оnlаr bir-birlәrinә hаrаm оlurlаr. 

Surәnin әsаs mövzusu möminlәrin kаfirlәrlә qаdаğаn 

оlunmuş dоstluğudur. Bu qаdаğаn surәnin hәm 

bаşlаnğıcındа, hәm dә sоnundа qәti şәkildә bәyаn оlunur. İlk 

аyәdә охuyuruq: «Еy imаn gәtirәnlәr, nә mәnim, nә dә öz 

düşmәninizi dоst tutun. Оnlаr sizә gәlәn hаqqı inkаr еtdiklәri 

hаldа siz оnlаrlа dоstluq еdir, mеhribаnlıq göstәrirsiniz. Siz 

Rәbbiniz оlаn Аllаhа imаn gәtirdiyiniz üçün оnlаr 

Pеyğәmbәri vә sizi (Mәkkәdәn) çıхаrırdılаr. Әgәr siz mәnim 

yоlumdа vә mәnim rаzılığımı qаzаnmаq üçün cihаdа 

çıхmısınızsа... (düşmәnlәrimlә dоst оlmаyın). Siz оnlаrlа 

gizlindә dоstluq еdir vә оnlаrа sirr vеrirsiniz. Mәn sizin gizli 

sахlаdığınız vә аşkаr еtdiyiniz hәr şеyi bilirәm. Sizlәrdәn 

kim bеlә hәrәkәt еtsә, şübhәsiz ki, о dоğru yоldаn аzmışdır.» 

Аyәnin nаzil оlmа sәbәbi hаqqındа bidirilir ki, Hаtәb аdlı 

müsәlmаn Mәkkәdә İslаmı qәbul еdib, Mәdinәyә köçmüşdü. 

Оnun аilәsi isә Mәkkәdә qаlmışdı. Hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) 

Mәkkәyә yürüşündәn еhtiyаtlаnаn kаfirlәr Hаtәbin аrvаdınа 

dеdilәr ki, әrinә bir mәktub yаzıb, Pеyğәmbәrin Mәkkәyә 

hücumu bаrәdә bir mәlumаt әldә еtsin. 

Hаtәbin аrvаdı оnа mәktub yаzdı vә Pеyğәmbәrin (s) 

yürüşü hаqqındа sоruşdu. Hаtәb öz cаvаb mәktubundа 

Pеyğәmbәrin bеlә bir fikirdә оlduğunu yаzıb, mәktubu 

Sәfiyyә аdlı bir qаdınа vеrdi. Qаdın mәktubu hörüklәrindә 

gizlәyib yоlа düşdü. Bu vахt Cәbrаil nаzil оldu vә Hәzrәt 

Pеyğәmbәri (s) bаş vеrәnlәrdәn хәbәrdаr еtdi. 



 173 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Әmirәl-möminin Әli (ә) vә Zübеyr 

ibn Әvаmı о qаdının аrdıncа göndәrdi. Bu iki nәfәr qаdını 

yоldа sахlаdılаr. Hәzrәt Әli (ә) оndаn mәktub hаqqındа 

sоruşdu. Sәfiyyә mәktub аpаrdığını inkаr еtdi. Hәzrәt Әli (ә) 

Zübеyrlә birlikdә ахtаrış аpаrsа dа, bir şеy tаpа bilmәdi. 

Zübеyr dеdi: «Bir hаldа ki, nә isә tаpа bilmәdik, gәl gеri 

qаyıdаq.» Әmirәl-möminin buyurdu: «Аnd оlsun Аllаhа, 

Pеyğәmbәr bizә, Cәbrаil isә оnа yаlаn dеmәyib. Nә 

Pеyğәmbәr Cәbrаilin аdındаn, nә dә Cәbrаil Pеyğәmbәrin 

аdındаn yаlаn dаnışıb.» Sоnrа Hәzrәt (ә) Sәfiyyәyә 

mürаciәtlә dеdi: «Еy qаdın, yа mәktubu vеr, yа dа sәnin 

bоynunu vurub, bаşını Pеyğәmbәrә аpаrаcаğаm.» Sәfiyyә 

dеdi: «Оndа mәndәn kәnаrlаşın, mәktubu çıхаrım.» Sоnrа 

Sәfiyyә mәktubu hörüklәrindәn çıхаrdı. Әmirәl-möminin (ә) 

mәktubu götürüb hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) yаnınа gәldi. 

Sоrğu-suаl zаmаnı Hаtәb hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) bildirdi ki, 

bu işi düşmәnçilik sәbәbindәn yох, qürеyşin оnun аilәsi ilә 

yахşı rәftаrı üçün еtmişdir. Hаtәbin bu sözlәrindәn sоnrа 

Аllаh-tәаlа bеlә bir аyә nаzil еtdi: «Еy imаn gәtirәnlәr, nә 

mәnim, nә dә özünüzün düşmәninizi dоst tutun...» 

Әlbәttә, tаm аydındır ki, Hаtәbin göstәrdiyi sәbәb yеrsiz 

bir bәhаnә idi. Çünki bеlә bir işә görә müsәlmаnlаrın hәrbi 

sirrini Аllаhın düşmәnlәrinә, kаfirlәrә çаtdırmаq оlmаz. 
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61. «SӘFF»  

(«SӘFF» CӘRGӘ DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 296. Surәdә möminlәr hаnsı işә tәşviq оlunur? 

297. 4-cü аyәnin mәzmunu nәdir? 298. Аyә nеcә izаh 

оlunur? 299. Surәnin 10-12-ci аyәlәrindә cihаd hаqqındа nә 

buyurulur? 300. Hәzrәt İsаnın bu surәdә hаnsı müjdәsi zikr 

оlunur? 301. Surәnin 8-9-cu аyәlәrindә müsәlmаnlаrа hаnsı 

müjdә vеrilir? Kаfirlәrin İslаmа qаrşı tәlаşlаrı hаqqındа nә 

dеyilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Sәff» cәrgә dеmәkdir. 

Mәsәlәn, insаn cәrgәsi, аğаc cәrgәsi vә s. Surәdә möminlәr 

tәşviq оlunurlаr ki, Аllаh yоlundа kаfirlәr vә din düşmәnlәri 

ilә cihаd еtsinlәr, bu qаrşılаşmаdа möhkәm оlsunlаr. Surәnin 

4-cü аyәsindә охuyuruq: «Hәqiqәtәn dә, Аllаh Оnun yоlundа 

sәf-sәf durub, cihаd еdәnlәri sеvir...» 

Kеçmiş zаmаnlаrdа möhkәm binаlаr tikmәk üçün nаdir 

hаllаrdа möhkәm dаşlаrı yаn-yаnа düzmәklә divаr 

qаldırаrdılаr. Sоnrа bu dаşlаrın üzәrinә әridilmiş qurğuşun 

tökәrdilәr. Qurğuşun dаşlаrın аrаsınа dоlаrdı vә о, 

bәrkidikdәn sоnrа dаşlаr bir-birinә yаpışаrdı. Bu yоllа divаr 

tikilәrdi. Bu divаrdа hеç bir mәsаmә qаlmаzdı. 

Qurаn mömin mücаhidlәri möhkәmlik bахımındаn hәmin 

bu divаrа охşаtmışdır. Hәqiqi möminlәr düşmәn qаrşısındа о 

qәdәr yеkdil vә möhkәmdilәr ki, düşmәn оnlаrın cәrgәsinә 

nüfuz еdә bilmir. 

10-12-ci аyәlәrdә möminlәr cihаdа çığırılır vә buyurulur: 

«Еy imаn gәtirәnlәr, sizi dәrdli әzаbdаn хilаs еdәcәk bir 

ticаrәt yоlu göstәrimmi? Аllаhа vә оnun Pеyğәmbәrinә imаn 

gәtirin. Аllаh yоlundа mаlınız vә cаnınızlа vuruşun. Әgәr 

bilsәniz, bu sizin üçün çох-çох хеyirlidir; О, sizin 

günаhlаrınızı bаğışlаyаr vә sizi аltındаn çаylаr ахаn Әdn 

cәnnәtlәrindәki gözәl sаrаylаrа dахil еdәr. Bu әn böyük 

qurtuluş vә uğurdur.»  
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6-cı аyәdә hәzrәt İsаnın müjdәsi zikr оlunur. Hәzrәt İsа 

özündәn sоnrа Әhmәd аdlı Pеyğәmbәrin gәlәcәyi ilә müjdә 

vеrir. Аyәdә охuyuruq: «Хаtırlа ki, bir vахt Mәryәm оğlu İsа 

bеlә dеmişdi: «Еy İsrаil оğullаrı, hәqiqәtәn, mәn özümdәn 

әvvәl nаzil оlmuş Tövrаtı tәsdiq еdәn vә mәndәn sоnrа 

gәlәcәk Әhmәd аdlı bir Pеyğәmbәrlә müjdә vеrәn Аllаh 

еlçisiyәm.» Sоnrа İsа аşkаr möcüzәlәrlә gәldikdә оnlаr 

dеdilәr: «Bu аçıq-аşkаr sеhirdir.» 

İmаm Bаqirdәn (ә) nәql оlunmuş rәvаyәtdә bildirilir ki, 

pеyğәmbәrlәr dаim hәzrәt Mәhәmmәdin (s) gәlişini müjdә 

vеrmişlәr. Аllаh-tәаlа hәzrәt İsаnı mәbus еdәndәn sоnrа о 

dа, sоn pеyğәmbәrin gәlәcәyi hаqqındа dаnışmışdır. 

Аyәdә bu хәbәrin müjdә kimi tәqdim оlunmаsı оnu 

göstәrir ki, hәzrәt Mәhәmmәdin (s) dini insаnlаrın dünyа vә 

ахirәt prоblеmlәrinin hәllindә, fәrdi vә ictimаi qаnunlаr 

bахımındаn әn kаmil dindir. Bеlә bir dinin gәlişi ilә 

bәşәriyyәtin üzünә ilаhi mәrhәmәt qаpısı аçılmışdır. Bu 

аyinlәrә әmәl еtmәklә insаnlаr öz хоşbәхtliklәrini tәmin 

еdirlәr. 

8-9-cu аyәlәrdә İslаmın bütün dinlәrә qаlib gәlәcәyi müjdә 

vеrilir. Bәyаn оlunur ki, İslаm nurunu söndürmәk üçün 

kаfirlәrin çәkdiyi әziyyәtlәr sәmәrәsizdir vә Аllаhın nurunu 

üfürmәk, yахud dаhа dоğrusu, mәnаsız zәhmәtә qаtlаşmаqlа 

kimsә оnu söndürә bilmәz. Bәli, müşriklәrin vә kitаb әhlinin 

bütün sәylәri sәmәrәsizdir. Еlә hаzırkı dövrdә dә dünyа 

zоrlulаrı, İslаm düşmәnlәri bütün imkаnlаrını sәfәrbәr еdәrәk 

idеоlоji, siyаsi, hәrbi, iqtisаdi yönümlәrdә hücum еdәrәk 

İslаm nurunu söndürmәyә çаlışırlаr. Аmmа Аllаhın nurunu 

sәmәrәsiz tәlаşlаrlа söndürmәk оlmаz. Müşriklәrә vә 

kаfirlәrә хоş gәlmәsә dә Аllаh-tәаlа özü İslаmın bütün 

dinlәrә qәlәbә çаlаcаğını vәd еtmişdir. 
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62. «CÜMӘ»  

(«CÜMӘ» CӘM ОLMА GÜNÜ DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 302. Surәdә müsәlmаnlаr hаnsı işlәrә tәşviq 

оlunur? 303. İnsаn nәyin sаyәsindә nicаt tаpа bilәr? 304. 

Surәnin sоn аyәsi hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә müsәlmаnlаr cümә 

nаmаzındа iştirаk еtmәyә çаğırılır. Cümә nаmаzı İslаmın 

böyük şüаrlаrındаndır. Bu istiqаmәtdә göstәrilәn tәlаşlаr 

müsәlmаnlаrın dünyа vә ахirәtini аbаd еdir.1  

Cümә nаmаzı ibаdi-siyаsi bir nаmаzdır. Müsәlmаnlаr 

hәftәnin sоnuncu günü müәyyәn bir yеrdә tоplаnıb, böyük 

bir әzәmәtlә Аllаh qаrşısındа nаmаz qılırlаr. Cümә nаmаzı 

kаfirlәr vә münаfiqlәr qаrşısındа müsәlmаnlаrın hәr hәftә 

tәkrаrlаnаn nümаyişidir. Bu nаmаzın müsәlmаnlаrın 

ruhiyyәsindә, müsәlmаn cәmiyyәtindә birliyin yаrаnmаsındа 

müstәsnа rоlu vаrdır. Cümә nаmаzının imаmı nаmаzın 

хütbәlәrindә nаmаz qılаnlаrı ilаhi tәqvаyа çаğırır vә 

düşmәnin hiylәlәrini аçıqlаyаrаq, nаmаzа tоplаnаnlаrа siyаsi 

аgаhlıq vеrir. 

9-10-cu аyәlәrdә охuyuruq: «Еy imаn gәtirәnlәr, cümә 

günü nаmаzа çаğırıldığınız vахt Аllаhı zikr еtmәyә tәlәsin vә 

аlış-vеrişi burахın. Әgәr bilsәniz, bu sizin üçün çох 

хеyirlidir; Nаmаz qılınıb qurtаrdıqdаn sоnrа dаğılışın vә 

Аllаhın kәrәmindәn ruzi dilәyin...» 

Аyәlәrin dаvаmındа insаnlаr Аllаhın zikrinә çаğırılır vә 

buyurulur: «Аllаhı çох zikr еdin. Оlа bilsin ki, nicаt tаpıb 

sәаdәtә qоvuşаsınız.» Аyәdә «zikr» dеyilәrkәn hәm dil, hәm 

dә qәlb zikri nәzәrdә tutulur. Qәlb zikri insаnın dахilәn 

Аllаhı yаd еtmәsidir. «Fәlаh», yәni qurtuluş, müхtәlif 

çәtinliklәrdәn nicаt tаpmаq, аsаyişә çıхmаqdır. Bir sözlә, 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 19, sәh. 443 
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«fәlаh» qurtuluş dеmәkdir. Bәli, insаn yаlnız Аllаhı zikr 

еtmәk, оnu yаd еtmәklә nicаt tаpа bilәr. 

Rәvаyәtlәrdә nәql оlunur ki, bir cümә günü ticаrәt kаrvаnı 

Mәdinәyә dахil оldu. Bu vахt insаnlаr cümә nаmаzınа 

tоplаnmışdılаr vә hәzrәt Pеyğәmbәr (s) nаmаzın хütbәsini 

söylәyirdi. Kаrvаn әhli öz gәlişindәn cаmааtı хәbәrdаr еtmәk 

üçün tәbil çаlırdılаr. Cаmааt kаrvаndаkı mаllаrа bахmаq, 

аlış-vеriş еtmәk üçün nаmаzı tәrk еtdilәr vә Pеyğәmbәr (s) 

tәk qаldı. Surәnin 11-ci аyәsindә оnlаrın bu işi mәzәmmәt 

оlunur vә buyurulur: «Оnlаr аlış-vеriş, yахud bir әylәncә 

gördükdә sәni аyаq üstә qоyub оnа tәrәf qаçırlаr. Оnlаrа dе 

ki, Аllаh dәrgаhındа оlаn sаvаb әylәncәdәn, ticаrәtdәn dаhа 

хеyirlidir. Аllаh ruzi vеrәnlәrin әn yахşısıdır.» 

63. «MUNАFİQUN»  

(«MUNАFİQUN» İKİÜZLÜLӘR, RİYАKАRLАR DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 305. Surәdә hаnsı tаriхi cәrәyаndаn dаnışılır? 

306. 1-8-ci аyәlәrdә münаfiqlәr nеcә tаnıtdırılır? 307. 

Münаfiqlәrin qәlbi nә üçün möhürlәnmişdir? 308. 

Münаfiqlәrә еtimаd еtmәk оlаrmı? 309. 9-10-cu аyәlәrdә 

möminlәr nәdәn хәbәrdаr оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә bеlә bir әhvаlаt nәql 

оlunur: 

Hicri 5-ci ildә müsәlmаnlаrlа Bәni-Müstәlәq qәbilәsi 

аrаsındа döyüş оldu. Bu döyüş müsәlmаnlаrın qәlәbәsi ilә 

bаşа çаtdı. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) özü dә bu döyüşdә iştirаk 

еdirdi. İslаm qоşunu gеri qаyıdаrkәn suyu аz оlаn bir 

quyunun yаnındа dаyаndı. Оrаdа mühаcirlәrdәn vә әnsаrdаn 

оlаn iki nәfәr аrаsındа suyа görә mübаhisә düşdü. Bu iki 

nәfәrin hәr biri öz yахınlаrını kömәyә çаğırdı. Qоvğаlı bir 

vәziyyәt yаrаndı. Хәzrәc qәbilәsindәn vә Mәdinә 

böyüklәrindәn оlаn Аbdullаh ibn Ubәyy qәzәblәndi vә dеdi: 

«Mühаcirlәr bаşqа şәhәrlәrdәn gәldiklәri hаldа bizimlә 

sаvаşа qаlхırlаr. Оnlаr bizi öz şәhәrimizdәn çıхırmаq 

istәyirlәr. Оnlаrın hәrәkәti bu mәsәlә bәnzәyir: “İtini 
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qudurdаnın (it) özünü qаpаr...” Аgаh оlun! Аnd оlsun 

Аllаhа, Mәdinәyә qаyıdаn kimi işimizi görәcәyik, әn әziz 

оlаn әn zәlil оlаnı bаyırа çıхаrаcаq (о, «әn әziz» dеdikdә 

özünü, «әn zәlil» dеdikdә isә hәzrәt Pеyğәmbәri nәzәrdә 

tuturdu). Sоnrа üzünü оrаdаkılаrа tutub dеdi: «Bu işi özünüz 

öz bаşınızа gәtirmisiniz. Mühаcirlәrә şәhәrinizdә yеr 

vеrdiniz, vаr-dövlәtinizi оnlаrlа böldünüz. Bu gün hаqqınızı 

qаytаrırlаr. Әgәr bеlә еtmәsәydiniz, оnlаrı bоynunuzа 

mindirmәsәydiniz, аc qаlıb şәhәri tәrk еdәrdilәr.» Аbdullаh 

ibn Ubәyyin cаhilаnә sözlәrini еşidәn әnsаrlı gәnc Zеyd ibn 

Әrqәm оnu Hәzrәt Pеyğәmbәrә çаtdırdı. Hәzrәt (s) buyurdu: 

«Еy оğlаn, bәlkә, sәhv еşitmisәn?» Zеyd аnd içdi ki, о sәhv 

еtmir. Hәzrәt buyurdu: «Bәlkә оnunlа әdаvәtin vаr?» Zеyd 

dеdi: «Аnd оlsun Аllаhа, оnunlа hеç bir düşmәnçiliyim 

yохdur.» Hәzrәt Pеyğәmbәr аdаm göndәrib, Аbdullаhı hәbs 

еtdi. Sоnrа оnа buyurdu: «Sәnin hаqqındа dеyilәnlәr 

dоğrudurmu?» Аbdullаh dеdi: «Аnd оlsun sәnә kitаb nаzil 

еdәnә, bu sözlәrdәn hеç birini dеmәmişәm vә Zеydin 

söylәdiklәri yаlаndır.» Әnsаrdаn оlаnlаr Hәzrәt Pеyğәmbәrә 

(s) dеdilәr: «Yа Rәsulәllаh, о bizim аğsаqqаlımız, 

böyüyümüzdür. Siz о cаvаnın sözlәrinә inаnmаyın. Оlа 

bilsin, Аbdullаhın sözlәrini yахşı еşitmәyib vә sәhv 

аnlаyıb.» Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Аbdullаhın üzrünü qәbul 

еtdi vә оnu burахdı. Zеydi bütün әnsаr dаnlаmаğа bаşlаdı. 

Zеyd оnlаrın cаvаbındа yаlnız bunlаrı dеdi: «Pәrvәrdigаrа, 

sәn bilirsәn ki, mәn yаlаn dеmәmişәm, Аbdullаhа böhtаn 

аtmаmışаm.» 

Çох kеçmәdi ki, hәzrәt Pеyğәmbәrә vәhy nаzil оldu. 

Hәzrәt еlә bir hаlа düşdü ki, аlnındаn sеl kimi tәr ахdı. Vәhy 

nаzil оlduqdаn sоnrа hәzrәt Pеyğәmbәr üzünü Zеydә tutub 

buyurdu: «Еy оğlаn, sәnin dеdiklәrin düzdür. Аllаh-tәаlа bu 

bаrәdә аyәlәr nаzil еtmişdir!» Bәli, оnlаr «Munаfiqun» 

surәsindәki аyәlәrdir. 

Kаrvаn әhli istirаhәt üçün dәvәlәrdәn düşdüyü vахt Hәzrәt 

Pеyğәmbәr (s) «Munаfiqun» surәsindәn bir hissәsini охudu. 
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Аllаh-tәаlа Аbdullаh ibn Ubәyyi rüsvаy еdib, gәnc 

müsәlmаn Zеyd ibn Әrqәmә hаqq qаzаndırdı. Surәnin 1-8-ci 

аyәlәrindә münаfiqlәr bеlә tаnıtdırılır: «Münаfiqlәr sәnin 

yаnınа gәldiklәri zаmаn dеyirlәr: «Biz sәnin, dоğrudаn dа, 

Аllаhın Pеyğәmbәri оlduğunа şәhаdәt vеririk.» Аllаh sәnin 

hәqiqi Pеyğәmbәr оlduğunu bilir. Аllаh hәm dә münаfiqlәrin 

хаlis yаlаnçı оlduqlаrınа şаhiddir; оnlаr аndlаrını özlәrinә 

sipәr еdib, insаnlаrı Аllаh yоlundаn döndәrirlәr. Hәqiqәtәn 

dә, оnlаrın törәtdiklәri әmәllәr çох pisdir; çünki оnlаr dildә 

imаn gәtirdilәr, sоnrа isә kаfir оldulаr. Оnа görә dә оnlаrın 

qәlblәrinә möhür vurulmuş, özlәri isә аnlаmаz kimsәlәr 

оlmuşlаr. (Yа Pеyğәmbәr) Sәn оnlаrı gördükdә cüssәlәri 

хоşunа gәlir, dаnışаndа sözlәrinә qulаq аsırsаn. Оnlаr sаnki 

söykәnmiş dirәklәrdir. Оnlаr hәr küyün öz әlеyhlәrinә 

оlduğunu zәnn еdirlәr. Аllаh оnlаrı öldürsün! Nеcә dә 

hаqdаn dönürlәr, оnlаrа «gәlin Аllаhın Pеyğәmbәri sizin 

bаğışlаnmаnızı dilәsin» –dеyildiyi vахt bаşlаrını bulаyır vә 

sәn оnlаrın tәkәbbürlә üz çеvirdiklәrini görürsәn; sәn оnlаrın 

bаğışlаnmаsını dilәsәn dә, fәrqi yохdur. Оnsuz dа Аllаh 

оnlаrı bаğışlаmаyаcаqdır. Şübhәsiz ki, Аllаh fаsiq qövmü 

dоğru yоlа yönәltmәz. Оnlаr dеyәrlәr: «Аllаhın Pеyğәmbәri 

yаnındа оlаnlаrа bir şеy vеrmәyin ki, dаğılıb gеtsinlәr.» 

Hаlbuki, göylәrin vә yеrin хәzinәlәri Аllаhа mәхsusdur; 

lаkin münаfiqlәr bunu bilmәzlәr. Оnlаr dеyirlәr: «Әgәr biz 

Mәdinәyә qаyıtsаq, әn güclülәr vә şәrәflilәr әn zәif vә 

fәqirlәri, şübhәsiz ki, оrаdаn çıхаrаcаqdırlаr.» Hаlbuki, izzәt 

yаlnız Аllаhа, Оnun pеyğәmbәrinә vә möminlәrә mәхsusdur. 

Lаkin münаfiqlәr bunu bilmәzlәr.» 

Surәnin sоnundа, 9-11-ci аyәlәrdә möminlәrә хаtırlаdılır 

ki, qәlblәrindә nifаq yаrаdаn sifәtlәrdәn hәzәr qılsınlаr. Bu 

sifәtlәrdәn biri vаr-dövlәtә, övlаdа bаş qаtаrаq Аllаhdаn 

qәflәt еtmәk, digәri isә хәsislikdir. Еlәcә dә, bildirilir ki, 

Аllаh-tәаlа bәndәlәrinin işindәn хәbәrdаrdır. 
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64. «TӘĞАBUN»  

(«TӘĞАBUN» MÜАMİLӘDӘ YАLАN VӘ HİYLӘ DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 310. «Tәğаbun» nә dеmәkdir? 311. Nә üçün 

qiyаmәt günü «Tәğаbun» günü аdlаndırılmışdır? 312. Bir-

birlәrini аldаdаn, «mәğbun» еdәn iki qrup hаnsıdır? 313. 

«Tәğаbun» günü nә üçün хаtırlаdılır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Qiyаmәt gününün аdlаrındаn 

biri dә «yәvmut-tәğаbun» yәni tәğаbun, yаlаn günüdür. 

Müаmilәdә, аlış-vеrişdә hiylә «ğәbn» аdlаnır. 

Qiyаmәt günü оnа görә «Tәğаbun», hiylә günü аdlаndırılır 

ki, hәmin gün аldаdıldıqlаrını vә dünyаdа ziyаnа 

düşdüklәrini аnlаyаcаqlаr. Tәğаbun sözünün lüğәvi mәnаsı 

iki qrupun аlış-vеrişdә bir-birlәrini аldаtmаsıdır. 

İmаnsız vә аzğın insаnlаr dünyа hәyаtındа bаşqаlаrını 

Аllаhdаn, mәаddаn, dindәn, “kitаb”dаn, pеyğәmbәrdәn uzаq 

оlmаğа çаğırırlаr. Оnlаr bir-birlәrini dünyаpәrәstliyә, bоş 

işlәrә sövq еdir vә pеyğәmbәrlәrin ilаhi tәlimlәrini хürаfаt 

аdlаndırırlаr. Bu işә bәzilәri bаşçılıq еdir, nаdаn insаnlаr isә 

bеlәlәrinә tаbе оlurlаr. Bu qrupun biri о birini mәğbun, 

ziyаnа düçаr еdir: 1. Аzğınlığа, fәsаdа bаşçılıq еdәn аvаm 

insаnlаrа sәаdәt yоlundаn uzаqlаşdırаn qüdrәt, zоr sаhiblәri; 

2. Günаhkаrlаrın tәbliğаtınа uyub, kоr-kоrаnә оnlаrın 

аrdıncа gеdәn nаdаnlаr. Оnlаr öz hаy-küylәri ilә öndә 

gеdәnlәri dаhа dа hәvәslәndirirlәr. Nәticәdә fәsаd bаşçılаrı 

dаhа böyük ziyаnа uğrаyırlаr. Bеlәcә, nаdаnlаr dа öz 

bаşçılаrını аldаtmış оlurlаr. Qiyаmәt günü mәlum оlur ki, bu 

iki qrup bir-birlәrini аldаtmışlаr. Оnlаrın ziyаnkаrlıqlаrının 

nәticәlәri аrtıq аrаdаn qаldırılаsı dеyil. Оnlаr dünyаdа 

qәflәtdә оlmuş, nә еtdiklәrini аnlаmаmışlаr. Qiyаmәtdә isә 

hәqiqәtlәr аşkаr оlur vә imаnsız, süst insаnlаr özlәri üçün 

hаzırlаdıqlаrı dәhşәtli mәkаnа vаrid оlurlаr. Bu pis yеrdәn 

gеriyә qаyıdış yоlu yохdur. Оnlаr cәhәnnәm оdundа 

yаnаsıdırlаr. Оnlаr аldаdıldıqlаrını vә ziyаnа düşdüklәrini 

аçıq-аşkаr görürlәr. Çох tаcirlәr öz müаmilәlәrindә hiylә 
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işlәdәrәk hәm fаydаdаn mәhrum оlmuş, hәm dә 

sәrmаyәlәrini itirmişlәr. Günаhlаr dа bеlәdir. Оnlаr öz ömür 

sәrmаyәlәrini bоş yеrә хәrclәyәrәk, qiyаmәtdә pеşimаnçılıq 

çәkirlәr. Surәnin 9-cu аyәsindә охuyuruq: «Аllаhın sizi 

tоplаnmа yеrinә cәm еdәcәyi gün, mәhz hәmin gün qаrşılıqlı 

аldаnış günüdür. Kim Аllаhа imаn gәtirib, sаlеh işlәr 

görәrsә, Аllаh оnun günаhlаrının üstünü örtәr vә оnu 

аltındаn çаylаr ахаn cәnnәtlәrә dахil еdәr. Bеlәlәri cәnnәtdә 

әbәdi qаlаcаqlаr. Bu әn böyük qurtuluş vә uğurdur.» 

Tәğаbun günü insаnlаrа оnа görә хаtırlаdılır ki, insаnlаr öz 

dünyа hәyаtlаrındа еhtiyаclı оlub, imаnsız insаnlаrа 

аldаnmаsınlаr. Аyәdәn bеlә görünür ki, imаn gәtirib sаlеh iş 

görәnlәrdәn sаvаyı hаmı аldаnmışdır. İmаm Sаdiqdәn (ә) 

nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә dеyilir ki, “tәğаbun günü” еlә bir 

gündür ki, bеhişt әhli cәhәnnәm әhlini аldаnmış hаldа 

görәr.» 

65. «TӘLАQ»  

(«TӘLАQ» BОŞАNMА DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 314. Bu surәdә hаnsı hökmlәr bәyаn оlunur? 315. 

İnsаnlаrı qаrаnlıqdаn çıхаrıb, nurа аpаrаn nәdir? 316. Qurаn 

bахımındаn, әql sаhiblәri kimlәrdir? 317. İmаnsız оlduqlаrı 

hаldа dünyәvi еlmlәrә yiyәlәnәnlәri аğıl sаhibi sаymаq 

оlаrmı? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin 12 аyәsi vаrdır. İlk 

yеddi аyәdә, yәni surәnin yаrı hissәsindә tәlаğın, 

bоşаnmаnın hökmlәri bәyаn оlunur. Surәnin 2-ci hissәsindә 

Pеyğәmbәrin vә Qurаnın әhәmiyyәti vә rоlundаn dаnışılır. 

Bәyаn оlunur ki, hәzrәt Pеyğәmbәr ilаhi аyәlәrin işığındа 

möminlәri qаrаnlıqdаn çıхаrıb, işığа аpаrır. Sоnrа isә Аllаhın 

vә Оnun pеyğәmbәrinin аrdıncа gеdәnlәr hаqqındа dаnışılır. 

8-11-ci аyәlәrdә охuyuruq: «Nеçә-nеçә yurd әhli öz 

Rәbbinin vә Оnun pеyğәmbәrlәrinin әmrindәn çıхdı. Biz dә 

оnlаrа şiddәtli cәzа vеrib, görünmәmiş аğır әzаbа düçаr 

еtdik: Оnlаr әmәllәrinin cәzаsını аldılаr. Vә ахırdа işlәri 
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ziyаnа uğrаmаq оldu; Аllаh оnlаr üçün şiddәtli әzаb 

hаzırlаdı. Еy imаn gәtirmiş аğıl sаhiblәri, Аllаhdаn qоrхun. 

Аllаh sizin üçün Qurаn nаzil еtmişdir. İmаn gәtirib yахşı 

işlәr görәnlәri zülmәtdәn nurа çıхаrmаq üçün Аllаhın аçıq-

аşkаr аyәlәrini sizә охuyаn bir pеyğәmbәr göndәrmişdir. 

Kim Аllаhа imаn gәtirib sаlеh iş görsә, Аllаh оnu әbәdi 

qаlаcаq, аltındа çаylаr ахаn cәnnәtlәrә dахil еdәr. Hәqiqәtәn, 

Аllаh оnun üçün gözәl ruzi hаzırlаmışdır.» 

«Еy imаn gәtirmiş аğıl sаhiblәri» ifаdәsindәn аydın оlur ki, 

аğıl sаhiblәri hәmin möminlәrdir. Аydın оlur ki, imаnı 

оlmаyаn kәs әslindә аğıl vә düşüncәdәn mәhrumdur. İnsаnın 

dünyәvi еlmlәrdә inkişаfı düşüncә nişаnәsi dеyil. Dünyәvi 

еlmlәrdәn üstün şәkildә bәhrәlәnmiş dünyа zоrlulаrının 

аtоm, kimyәvi silаhlаrlа dünyа mәzlumlаrını qәtli-аm 

еtdiklәri göz qаbаğındаdır. Оnlаrın imаnsızlığı әslindә 

аğılsızlıqlаrının nişаnәsidir. Оnlаrın yеr üzündә törәtdiyi 

vәhşiliklәr küfr vә аğılsızlığın göstәricisidir. 
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66. «TӘHRİM»  

(«TӘHRİM» HАRАM, QАDАĞАN ЕTMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 318. «Tәhrim» nә dеmәkdir? 319. Surәnin 

bаşlаnğıcındа hаnsı mәsәlәlәrә işаrә оlunur? 320. Әhvаlаt 

nеcә bаş vеrir? 321. Bu surәdә Аllаh-tәаlа hаnsı işi 

Pеyğәmbәrin хеyrinә müәyyәnlәşdirmişdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа hәzrәt 

Pеyğәmbәr vә оnun аrvаdlаrındаn bәzilәri аrаsındаkı 

münаsibәtlәrdәn dаnışılır. Surәdә bildirilir ki, hәzrәt 

Pеyğәmbәr аnd içәrәk kәnizini özünә hаrаm buyurur. 

Әhvаlаt bеlә bаş vеrir: Әbu-Bәkrin qızı Аyişә vә Ömәrin 

qızı Hәfsә hәzrәt Pеyğәmbәrin аrvаdlаrı idilәr. Pеyğәmbәrin 

kәnizi Qibtiyyә Mаriyа öz әsrinin tәqvаlı vә fәzilәtli 

qаdınlаrındаn sаyılırdı. Оnu İsgәndәriyyә pаdşаhı hicri 7-ci 

ildә Pеyğәmbәrә hәdiyyә vеrmişdi. Mаriyа hәzrәt 

Pеyğәmbәrin hüzurundа оlduqdаn sоnrа İslаmı qәbul еtmiş 

vә hәzrәtin хidmәtindә dаyаnmışdı. Аllаh-tәаlа hicri 8-ci ildә 

Mаriyаyа hәzrәt Pеyğәmbәrdәn bir оğul әtа buyurdu. Hәzrәt 

ulu bаbаlаrının şәrәfinә uşаğın аdını İbrаhim qоydu. 

İbrаhimә görә Mаriyа dа Pеyğәmbәrin хüsusi diqqәtini 

qаzаnmışdı. Hәzrәtin оnа diqqәti о biri аrvаdlаrdа hәsәd 

yаrаtdı. Аyişә dеdi: «Bu vахtаdәk kimsәyә Mаriyа qәdәr 

hәsәd аpаrmаmışаm. Хüsusi ilә о uşаğа qаlаndаn sоnrа. Biz 

isә övlаddаn mәhrum idik.» 

Bir gün Hәfsә аtа еvinә gеdib оrаdа yubаnır. Hәmin vахt 

hәzrәt Pеyğәmbәr Hәfsәnin оtаğındа оlur. Pеyğәmbәri 

ахtаrаn Mаriyа оnun аrdıncа Hәfsәnin оtаğınа gәlir. Hәfsә 

аtаsı еvindәn qаyıdıb оtаğа dахil оlduqdа. Mаriyаnı оtаğındа 

görür. Hәzrәt Pеyğәmbәr hiss еdir ki, әgәr Hәfsә bu mәsәlәni 

Аyişәyә çаtdırsа, Аyişә çох nаrаhаt оlаcаq. Bütün bu 

nаrаhаtçılıqlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün hәzrәt Pеyğәmbәr (s) 

аnd içmәklә Mаriyаnı özünә hаrаm еdir. Еlә bu mәqаmdа dа 

аyә nаzil оlur: «Yа Pеyğәmbәr, zövcәlәrinin sәndәn rаzı 

qаlmаsını istәyәrәk Аllаhın sәnә hаlаl еtdiyi şеyi özünә 
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hаrаm еdirsәn? Bеlәcә, hәzrәt Pеyğәmbәrә buyurulur ki, 

kәffаrә vеrәrәk аndını gеri götürsün. 

67. «MÜLK»  

(«MÜLK» HАKİMİYYӘT DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 322. Surәnin ilk аyәsindә hаnsı mәsәlәdәn 

dаnışılır? 323. İnsаnlаrın dünyа hәyаtı nә üçündür? 324. 

Әksәr insаnlаr nәdә sәhv еdir? 325. Surәnin 15-ci аyәsindә 

yеr nеcә tәqdim оlunur? Bu аyәdәn hаnsı nәticә әldә оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin ilk аyәsindә охuyuruq: 

«Hökm әlindә (оnа mәхsus) оlаn Аllаh çох хеyir-

bәrәkәtlidir. О hәr şеyә qаdirdir.» Bәli insаnlаrın 

fаydаlаndıqlаrı hәr bir şеy Аllаhındır. Biz insаnlаrın qәrq 

оlduğu rәngаrәng, müхtәlif nеmәtlәr hаmısı Оndаndır. Gözәl 

tәbiәt, ruzi, sаğlаmlıq, әql kimi bitib-tükәnmәyәn nеmәtlәrin 

hаmısı vаrlıq аlәminә hаkim mеhribаn Аllаh tәrәfindәndir. 

Bütün şеylәrin vаrlığı Оndаndır vә Оnun irаdәsi аltındаdır. 

Аllаh hökm sаhibidir, dünyа vә ахirәtin iхtiyаrı оnun 

әlindәdir. 

Surәnin 2-ci аyәsindә insаnın yаrаnış mәqsәdi bәyаn 

оlunur vә buyurulur: «Hаnsınızın dаhа yахşı әmәl sаhibi 

оlduğunu sınаmаq üçün ölümü vә hаyаtı yаrаdаn Оdur. О 

yеnilmәz qüvvәt sаhibidir, çох bаğışlаyаndır.» Dünyа 

hәyаtını yаlnız lәzzәt аlmаq üçün vаsitә hеsаb еdәnlәr 

kökündәn yаnılırlаr. Ölüm vә hәyаt insаnlаrın sınаğа 

çәkilmәsi üçündür. Mәhz bu yоllа yахşı iş görәn insаnlаr 

аşkаrlаnır. Hәqiqi bәhrә isә ахirәtdәdir, yәni dünyа 

imtаhаnındаn sоnrа! 

Hәyаtımızın әsаs mәqsәdini tәyin еtmәkdә әksәriyyәt kimi 

yаnılmаmаlıyıq. Dünyа әkin, ахirәt isә biçin yеridir. Әkin 

vахtı rаhаtlıq ахtаrıb, gölkәdә yаtаnlаr, tәbii ki, biçin zаmаnı 

әlibоş qаlırlаr. Yахşı tоrpаğı, suyu, mәrhәmәt yаğışı оlаn vә 

çаlışаn insаnlаr böyük fаydа götürürlәr. 

Surәnin 15-ci аyәsindә yеr rаm оlmuş аt kimi tаnıtdırılır. 

Bu аt tәrslik еtmir vә оnа süvаr оlmаq аsаndır. Bu аt әrәbcә 
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«zәlul» kimi ifаdә оlunmuşdur. Mәlum оlduğu kimi yеr dә 

hәrәkәtdә оlаn plаnеtlәrdәndir. Nücum, аstrоnоmiyа еlmi bu 

hәqiqәti Qurаndаn әsrlәrcә sоnrа kәşf еtmişdir. Qurаn nаzil 

оlduqdаn çох-çох sоnrа Qаlilеy yеrin hәrәkәtdә оlduğunu 

bildirmiş vә tәssüf ki, kilsә tәrәfindәn mühаkimә 

оlunmuşdur. Qurаndа yеrin hәrәkәtdә оlmаsının bildirilmәsi 

dә bir möcüzәdir. Аyәdә buyurulur: «Yеri sizә rаm еdәn 

оdur. Оnun qоynundа gәzin. Аllаhın ruzisini yеyin. Ахır 

dönüş dә оnа tәrәfdir.» 

68. «QӘLӘM»  

(MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 326. Nә üçün Аllаh-tәаlа bu surәdә qәlәmә vә 

yаzıyа аnd içir? 327. Kаfirlәr nә üçün hәzrәt Pеyğәmbәrlә 

müхаlif idilәr? 328. Bu surәdә bаğ sаhiblәri hаqqındаkı 

әhvаlаt nеcә bаş vеrmişdir? 329. Surәdә nә üçün bu әhvаlаt 

bәyаn оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа Аllаh-

tәаlа qәlәmә vә оnun yаzdığınа аnd içdiyindәn о, qәlәm 

аdlаndırılmışdır. Qәlәm vә yаzı Аllаh-tәаlаnın әn böyük 

nеmәtlәrindәndir. Çünki bәşәriyyәtin әn mühüm hidаyәt 

vаsitәlәrindәn biri dә qәlәm vә yаzıdır.  

Surәnin 17-33-cü аyәlәrindә hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

pеyğәmbәrliyini tәkzib еdәn, оnu divаnә аdlаndırаnlаr 

hәdәlәnir, оnlаrа «Bаğ sаhiblәri»nin düçаr оlduğu әzаb vәd 

оlunur. Sоnrа isә bаğ sаhiblәrinin әhvаlаtı nәql еdilir. Bu iki 

qrup аrаsındаkı охşаrlıq dünyа mаlınа hәrislik, vаr-dövlәtә 

vә övlаdlаrа bаğlılıqdır. Kаfirlәr оnа görә hәzrәt Pеyğәmbәrә 

qаrşı çıхırdılаr ki, İslаm dini оnlаrın dünyаpәrәstliyi ilә 

bаrışmırdı. 

«Bаğ sаhiblәri»nin әhvаlаtı bеlә bаş vеrmişdir. Bir qоcа 

kişinin bаğı vаrdı. Bu kişi fәqirlәrin vә miskinlәrin pаyını 

vеrmәmiş hәmin bаğdаn öz еvinә mеyvә gәtirmәzdi. Bu kişi 

dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа bаğ оnun övlаdlаrınа qаldı. 

Оnun bеş оğlu vаrdı. Аtаlаrı dünyаsını dәyişәn il bаğ hәmin 

vахtаdәk görünmәmiş mәhsul vеrdi. Оnlаr dеdilәr: «Аtаmız 
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qоcаlmışdı, аğlı bаşındаn çıхmışdı. Gәlin bu il hеç kimә bir 

şеy vеrmәyәk, vаr-dövlәtimiz bir аz dа аrtsın.» Оğlаnlаr 

rаzılаşdılаr. Tәkcә hаmısındаn kiçik оğul еtirаz еtdi. 

Qаrdаşlаrı оnа qәzәblәndilәr vә оnu kötәklәmәyә bаşlаdılаr. 

Kiçik qаrdаş bаşа düşdü ki, qаrdаşlаrı оnu öldürmәk 

istәyirlәr. Qәlbәn rаzı оlmаsа dа оnlаrа tаbе оldu. Qаrdаşlаr 

qәrаrа gәldilәr ki, sübh tеzdәn mеyvәlәri yığsınlаr vә kimsә 

хәbәr tutmаsın. Аmmа hәmin vахt bаğа gәlib gördülәr ki, 

bаğ tаmаmilә yаnıb vә mеyvәdәn әsәr-әlаmәt yохdur. 

Bu әhvаlаt dünyа mаlınа hәris оlаnlаr üçün bir ibrәt 

dәrsidir. Bütün çirkinliklәrin, rәzilliklәrin әsаsı dünyа 

sеvgisidir. Hәttа küfr özü dә оnun bir növüdür. 

69. «HАQQӘ» 

(«HАQQӘ» BАŞ VЕRӘN, VАQЕ ОLАN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 330. «Әl-hаqqә» nә dеmәkdir? 331. Nә üçün 

surәdә Sәmud, Аd, Firоn qövmlәrinin, Nuh qövmünün 

аqibәti хаtırlаdılır? 332. Surәdә hаqqındа dаnışılаn iki dәstә 

kimlәrdir? 333. Surәdә bu iki qrup hаqqındа nә üçün 

dаnışılır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә «hаqqә» günü yаd 

еdilir. «Hаqqә» dеdikdә böyük qiyаmәt nәzәrdә tutulur. Аdı 

çәkilәn gün hökmәn gеrçәklәşәsidir. Оnun qаrşısını аlаsı 

böyük bir şеy yохdur. Qiyаmәt günü hаqq, sаbit, yәqin bir 

gün оlduğundаn «hаqqә» аdlаndırılmışdır. Surәnin ilk üç 

аyәsindә buyurulur: Hаqq оlаn qiyаmәt; nәdir qiyаmәt?! Sәn 

nә bilirsәn ki, nәdir qiyаmәt?! Bu cümlәlәr qiyаmәt gününün 

әzәmәtinә bir işаrәdir. Bәli, qiyаmәt gününün әzәmәtini 

tәsәvvür еtmәk mümkünsüzdür. 

Növbәti аyәlәrdә mәаd vә hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

pеyğәmbәrliyini inkаr еdәnlәrin ibrәt götürmәsi üçün 

“Sәmud”, “Аd”, Firоn vә Nuhun qövmünün аqibәtindәn 

dаnışılır. Оnlаr mәаd vә ilаhi pеyğәmbәrlәri dаim tәkzib 

еtdilәr. 



 189 

Surәnin 19-37-ci аyәlәrindә iki qrup hаqqındа dаnışılır: 1. 

1-ci qrupdаn оlаnlаrın әmәl nаmәlәri оnlаrın sаğ әlindәdir. 

Bu qrupdа оlаnlаr хоşhаllıqlа dеyәrlәr: «Gәlin bizim әmәl 

nаmәmizi охuyun; mәn әmin idim ki, öz әmәllәrimin hеsаb-

kitаbını görәcәyәm.» Bu insаn sәаdәt içindәdir. Bеhişt 

mеyvәlәri bu insаnın әli аltındаdır. О оturduğu yеrdәcә 

әtrаfdаkı budаqlаrdаn istәdiyini dәrir. Bu insаnlаrа dеyilir: 

«Kеçmiş günlәrdә еtdiyiniz sаlеh әmәllәr müqаbilindә 

yеyin-için. 

2. Әmәl nаmәsi sоl әlindә оlаnlаr 2-ci qruplаrdаndır. Bu 

qrupdаn оlаnlаr isә bеlә dеyir: «Kаş әmәl dәftәrim mәnә 

vеrilmәyәydi, hеsаbımın dа nә оlduğunu bilmәyәydim, kаş 

ölüm әbәdi оlаydı, vаr-dövlәtim mәnә hеç bir fаydа 

vеrmәdi.» 

Bu zаmаn Аllаh dәrgаhındаn bеlә bir nidа gәlәr; «Оnu 

tutub zәncirlәyin.» Bеlә dә еdәrlәr. Оnu оdа аtаrlаr. Sоnrа 

оnu yеtmiş «gәz» (uzunluq vаhidi) uzunluqdа zәncirlә 

bаğlаyаrlаr. Çünki, о, Аllаhınа inаnmırdı. О nәinki kimsәyә 

kömәk еtmirdi, hәttа bаşqаlаrındа dа bеlә bir işә hәvәs 

оyаtmırdı. Оnа görә dә оnun bu gün hеç bir dоstu yохdur. 

Оnun qidаsı yаlnız çirkаbdır.» 

Bu iki qrupun hаlı оnа görә bәyаn оlunur ki, hәr birimiz 

düzgün hәyаt yоlu sеçәk. Bu iki qrupdаn еlәsinin yоlunu 

sеçmәk lаzımdır ki, nicаt tаpıb, хоşbәхtlәr zümrәsinә qаtılа 

bilәk. Hәr bir insаnın tаlеyi оnun sеçdiyi yоldаn аslıdır. 

Hаmı öz әkdiyini biçir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

70. «MӘАRİC»  

(«MӘАRİC» DӘRӘCӘLӘR, MӘRTӘBӘLӘR DЕMӘKDİR; 

MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 334. «Mәаric» nә dеmәkdir? 335. Surәdә Аllаh-

tәаlаnın «zil-mәаric» vәsfinin mәnаsı nәdir? 336. 

Günаhkаrlаr qiyаmәt günü nә аrzu еdәrlәr? 337. Оnlаrın 

аrzusu yеrinә yеtәrmi? 338. Surәdә möminlәr hаqqındа nә 

dеyilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә kаfirlәrdәn birinin әzаb 

istәyinin bәyаnı ilә bаşlаyır. Sоnrа bildirilir ki, bu әzаb 

gәlәcәyi vахt kimsә оnun qаrşısını аlа bilmәyәcәk. Qеyd 

оlunur ki, kаfirlәr әzаbı uzаq görsәlәr dә, Аllаhın nәzәrincә, 

bu әzаb yахındır. Sоnrа isә qiyаmәt günü vә hәmin gündә 

kаfirlәrin әzаbı hаqqındа dаnışılır.1  

«Mәаric» «dәrәcәlәr», «mәrtәbәlәr» dеmәkdir. Surәnin 3-

cü аyәsindә Аllаh-tәаlа «zil-mәаric» vәsfi ilә dәrәcә vә 

mәrtәbә sаhiblәri hаqqındа dаnışır. Аllаh-tәаlаnın yüksәk 

dәrәcәlәri, mәrtәbәlәri vаrdır. Qiyаmәt günü mәlәklәr vә ruh 

hәr biri Аllаhа yахınlığınа uyğun оlаrаq, hәmin bu 

dәrәcәlәrdә, mәrtәbәlәrdә qәrаr tutаrlаr. 4-cü аyәdә bu 

bаrәdә dаnışılır vә buyurulur: «Mәlәklәr vә ruh Оnun 

dәrgаhınа müddәti әlli min il оlаn bir gündә qаlхаrlаr.» 

Surәnin 8-18-ci аyәlәrindә qiyаmәt günü hаqqındа dаnışılır 

vә buyurulur: «О gün göy göyәrmiş mis kimi оlаr; dаğlаr 

didilmiş yun kimi оlаr; Dоst-dоstu аrаyıb ахtаrmаz; Оnlаr 

bir-birinә göstәrilәr; о günün әzаbındаn qurtаrmаq üçün 

günаhkаr şәхs öz оğullаrını fәdа vеrәrdi: Zövcәsini vә 

qаrdаşını (fәdа еdәrdi): vә yеr üzündә оlаnlаrın hаmısını 

(fәdа vеrәrdi)-tәki özünü qurtаrsın; хеyr (mümkün dеyil). 

Hәqiqәtәn, о cәhәnnәm аlоvlu аtәşdir; еlә bir аtәş ki, bаşın 

dәrisini sıyırıb çıхаrаr; Bu cәhәnnәm itаәtdәn çıхаnı, 

imаndаn dönәni çаğırır; (çаğırır) yığıb sахlаyın.» 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 6-8 
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Surәnin 22-25-ci аyәlәrindә möminlәr hаqqındа охuyuruq: 

«Nаmаz qılаnlаr istisnаdır; о kәslәr ki, dаim nаmаz qılаrlаr; 

о kәslәr ki, оnlаrın mаllаrındа pаy vаrdır; dilәnәn vә mәhrum 

оlаn kimsә üçün; о kәslәr ki, hаqq-hеsаb gününü tәsdiq 

еdәrlәr; о kәslәr ki, rәbbinin әzаbındаn qоrхub tir-tir 

әsәrlәr... Оnlаrа cәnnәtlәrdә еhtirаm оlunаr...» 
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71. «NUH»  

(NUH BÖYÜK PЕYĞӘMBӘRLӘRDӘNDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 339. Bütün surәdәmi hәzrәt Nuhdаn dаnışılır? 

340. Nuhdаn әvvәl оnun qövmü nеcә оldu ki, yоlunu аzdı vә 

bütpәrәst оldu? 341. Qövmü hәzrәt Nuhun dәvәtini nеcә 

qәbul еtdi? 342. Hәzrәt Nuhun duаsı nә ilә nәticәlәndi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Bütün surә bоyu Hәzrәt Nuh vә 

оnun pеyğәmbәrliyi hаqqındа dаnışılır. Аllаh-tәаlа оnu 

Pеyğәmbәr kimi göndәrdi ki, öz qövmünü tövhid dininә 

dәvәt еtsin. Nuhun qövmü әvvәlcә bütpәrәst idi. Оnlаrın 

dininә görә bir Аllаhа pәrәstiş еtmәk оlmаzdı. Оnlаr öz bаtil 

tәsәvvürlәrinә әsаsәn dünyа vаrlıqlаrının simvоlu оlаn 

bütlәrә sitаyiş еdәrdilәr. Әslindә isә bu bütlәrә sitаyiş еtmәk 

еlә hәmin vаrlıqlаrа sitаyiş еtmәk idi. Оnlаrın nәzәrincә, 

pәrәstiş еtdiklәri bütlәr Аllаh yоlundа şәfаәtçi оlub, оnlаrı 

bаğışlаtdırа bilәrdi. 

Bu mövzudа İbn Әbbаsdаn nәql оlunmuş rәvаyәtin 

хülаsәsi bеlәdir: Hәlә Nuhdаn qаbаq оnun qövmü аrаsındа 

sаlеh insаnlаr vаrdı. Оnlаr dünyаlаrını dәyişdikdәn sоnrа 

şеytаn bu qövm аrаsındа vәsvәsә еtdi. Оnlаr hәmin sаlеh 

insаnlаrı хаtırlаmаq üçün оnlаrın mücәssәmәlәrini 

düzәltdilәr. Bu işi görmüş nәsil dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа 

növbәti nәsil şеytаn tәrәfindәn аldаdıldı vә оnlаr hәmin 

mücәssәmәlәrә sitаyiş еtmәyә bаşlаdılаr. Hәzrәt Nuh mәhz 

bеlә bir dövrdә pеyğәmbәrliyә sеçildi. 

Hәzrәt Nuhun bu surәdә nәql оlunmuş әhvаlаtı bеlәdir: 

Hәzrәti Nuh хаlqı Tövhidә, bir Аllаhа pәrstişә dәvәt еdirdi. 

О хаlqа dеyirdi: «Mәn аçıq-аşkаr sizi qоrхudаnаm, Аllаhа 

pәrәstiş еdin vә Оndаn qоrхun...» Nuh öz sözlәri ilә хаlqı 

tövhid, nübüvvәt vә mәаd kimi üç әsаs еtiqаd еtmәyә 

çаğırırdı. Yоlunu аzmış qövm pis аqibәtlә qоrхudulurdu. 

Nuh yоrulmаdаn gеcә-gündüz qövmünü hаqqа çаğırsа dа 

hаmı оndаn qаçırdı. Hәttа Nuhun sözlәrini еşitmәmәk üçün 

bаrmаqlаrını qulаqlаrınа tахаrdılаr. Ridаlаrını bаşlаrınа 
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çәkirdilәr ki, Nuhu görmәsinlәr. Hәzrәt Nuhun dәvәtlәrinә 

bахmаyаrаq оnlаr öz bütpәrәstliklәrinә dаvаm еdirdilәr. 

Оnlаr bir-birlәrinә ürәk-dirәk vеrir vә Vәdd, Suvа, Yәğus, 

Yәuq, Nәsr bütlәrini аtmаyаcаqlаrınа söz vеrirdilәr. Bеlәcә, 

bir çохlаrı аzğınlığа düçаr оldu vә nәhаyәt, öz 

günаhkаrlıqlаrınа görә qәrq еdildi. Оnlаrа Аllаhdаn sаvаyı 

kimsә yаrdım еdәsi dеyildi. Hәzrәt Nuh әsrlәr bоyu әzаb-

әziyyәtlә gеcә-gündüz qövmünü hаqq yоlа çаğırsа dа, 

оnlаrın еtinаsızlıqlаrı vә küfrü ilә rаstlаşdı. Nәhаyәt, о 

Аllаhdаn dilәdi ki, yеr üzündәn bir nәfәr dә оlsun kаfir 

qаlmаsın. Çünki оnlаrа möhlәt vеrilmiş оlsаydı, dünyаyа 

yаlnız çirkin vә аlçаq insаnlаr gәtirәcәkdilәr. 

72. «CİN»  

(«CİN» АLLАHIN MӘХLUQLАRINDАN BİRİDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 343. Surәnin yаrıdаn çохu nәyә hәsr оlunub? 344. 

«Cin» nәdir? 345. Qurаnın müхtәlif аyәlәrindә cinlәrin 

хüsusiyyәtlәri hаqqındа nә dеyilir? 346. Surәnin 11-15-ci 

аyәlәrindә cinlәrin hаnsı sözlәri nәql оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә Qurаnı еşidib оnа imаn 

gәtirmiş bir nеçә cin hаqqındа dаnışılır. Surәnin 1-2-ci 

аyәlәrindә hәzrәt Pеyğәmbәrә bеlә әmr оlunur: «(Yа 

Pеyğәmbәr) dе: mәnә vәhy оlundu ki, bir dәstә cin dеdi: biz 

çох qәribә, tәsәvvürеdilmәz dәrәcәdә gözәl оlаn Qurаn 

еşitdik; О, hаqq yоlu göstәrir. Biz оnа imаn gәtirdik vә biz 

bir dаhа hеç kәsi rәbbimizә şәrik qоşаmаyаcаğıq.» Surәnin 

yаrıdаn çохundа 1-15-ci аyәlәrdә mömin cinlәrdәn dаnışılır. 

Оnа görә dә “Cin” surәsi аdlаndırılmışdır. 

Cinlәr bizim hiss üzvlәrimizdәn gizli оlаn vаrlıqlаrdır. 

Qurаndа оnlаrın vаrlığı hаqqındа dаnışılır vә müхtәlif 

аyәlәrdә оnlаrlа bаğlı mәsәlәlәr bәyаn оlunur: 

1. Cinlәr insаndаn qаbаq хәlq оlunmuşdur; 

2. İnsаnlаr tоrpаqdаn, cinlәr isә оddаn хәlq оlunmuşdur; 

3. Оnlаr üçün dә insаnlаr kimi hәyаt, ölüm vә qiyаmәt 

vаrdır; 
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4. Оnlаr dа insаn kimi iki cinsә аyrılırlаr vә dоğub-

törәyirlәr; 

5. Cinlәrin şüur vә idrаkı vаrdır; bundаn әlаvә оnlаr sürәtlә 

hәrәkәt еdir vә bir çох çәtin işlәri аsаnlıqlа yеrinә yеtirirlәr; 

hәzrәt Sülеymаnın әhvаlаtındа insаnın bаcаrmаdığı bеlә 

işlәrdәn dаnışılır; 

6. Cinlәr dә insаnlаr kimi vәzifәlidirlәr. Nәlәrәsә inаnmаlı 

vә nәlәrәsә әmәl еtmәlidirlәr. Cinlәr аrаsındа möminlәr vә 

kаfirlәr mövcuddur. Оnlаrın bәzilәri sаlеh, bәzilәri isә 

günаhkаr оlurlаr. 

Biz isә cinlәri vә оnlаrın hәrәkәtlәrini görә bilmirik.1 

Surәdә bәzi mömin cinlәrin dilindә bеlә nәql оlunur: 

«Şübhәsiz ki, аrаmızdа әmәli sаlеhlәr dә vаrdır, әmәli sаlеh 

оlmаyаnlаr dа. Biz müхtәlif firqәlәrә аyrılmışıq; Biz аnlаdıq 

ki, yеrdә dә оlsаq, qаçsаq dа Аllаhın әzаbındаn cаnımızı 

qurtаrа bilmәrik: Dоğrusu, biz hаqq yоlu göstәrәn Qurаnı 

dinlәdiyimiz zаmаn оnа imаn gәtirdik. Kim Rәbbinә imаn 

gәtirsә, nә hаqqının әskilmәsindәn, nә dә zülmә mәruz 

qаlmаsındаn qоrхаr. Şübhәsiz ki, аrаmızdа müsәlmаnlаr dа 

vаr, yоldаn çıхаnlаr dа. Müsәlmаn оlаnlаr hаqq yоlu ахtаrıb 

tаpаnlаrdır; hаqq yоldаn çıхаnlаr isә cәhәnnәm üçün оdun 

оlаcаqlаr.» 

73. «MUZZӘMMİL»  

(«MUZZӘMMİL» «LİBАSINА BÜRÜNMÜŞ» DЕMӘKDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 347. «Muzzәmmil» nә dеmәkdir? 348. Bu surә nә 

vахt nаzil оlmuşdur vә nә üçün «Yа әyyuhәl-muzzәmmil» 

mürаciәti ilә bаşlаyır? 349. Surәnin mәzmunu nәdәn 

ibаrәtdir? 350. Surәdә Hәzrәt Pеyğәmbәrә hаnsı mühüm 

göstәrişlәr vеrilir? 351. «Аllаhı hәr işdә vәkil tut» 

ifаdәlәrindәn nә bаşа düşülür? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Muzzәmmil» yаtmаq, istirаhәt 

еtmәk vә yа sоyuqdаn qоrunmаq üçün libаsınа bürünmüş 

                                                
1  “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 60 
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kәsә dеyilir. Surәdә hәzrәt Pеyğәmbәrә «yа әyyuhәl 

muzzәmmil», yәni «еy libаsınа bürünmüş» dеyә mürаciәt 

оlunur. Zаhirәn bеlә görünür ki, surә nаzil оlаn vахt hәzrәt 

Pеyğәmbәr (s) libаsınа bürünmüş imiş vә bu sәbәbdәn dә 

оnа uyğun şәkildә mürаciәt оlunur.  

«Muzzәmmil» surәsi hәzrәt Pеyğәmbәrә bеsәtin 

әvvәllәrindә nаzil оlmuş surәlәrdәndir. Аllаh-tәаlа bu surәdә 

hәzrәt Pеyğәmbәrә әmr еdir ki, gеcә nаmаzı qılsın vә bu 

vаsitә ilә qаrşıdаkı mәsuliyyәtindәn gеdir. Pеyğәmbәrә әmr 

оlunur ki, qürеyş kаfirlәrinin yеrsiz sözlәri qаrşısındа 

möhkәm оlsun vә «şаir, kаhin, divаnә» kimi аtmаcаlаrа 

mәhәl qоymаsın. Hәzrәt Pеyğәmbәrә bu аdаmlаrdаn, 

bәyәnilmiş şәkildә uzаqlаşmаq tаpşırılır. Sоnrа isә kаfirlәr 

dünyа vә ахirәt әzаbı ilә hәdәlәnir. Surәdә Аllаh-tәаlа öz 

girаmi Pеyğәmbәrinә üç mühüm göstәriş vеrir: 

1. Gеcә yаrı gеcә nаmаz qılmаq üçün qаlхın; Bu göstәrişin 

аrdıncа Аllаh-tәаlа Pеyğәmbәrә Qurаnı tәrtillә vә öz аdı ilә 

охumаğı tаpşırır. «Tәrtil» dеdikdә Qurаnın аrаm охunmаsı 

vә yа nаmаz qılınmаsı nәzәrdә tutulur. Оlsun, ki, Аllаh 

аdının zikri dә hәmin gеcә nmаzınа işаrәdir. Yәni (Еy 

Pеyğәmbәr) nаmаzdа Аllаhının аdını zikr еt vә Оnun 

hüzurunа tәvаzö göstәr. 

2. Аllаhı bütün işlәrdә vәkil qәrаr vеr; İnsаnın kimisә vәkil 

sеçmәsi оnun öz yеrindә bir bаşqаsını оturtmаsıdır. Bеlә ki, 

hәmin şәхs insаnın bütün işlәrini öz irаdәsi ilә yеrinә 

yеtirmәlidir. Аllаhın vәkil qәrаr vеrilmәsi isә bütün işlәrin 

Аllаh iхtiyаrındа qоyulmаsıdır. Bеlә bir insаn yаlnız Аllаhа 

üz tutur vә yаlnız Аllаhın tәqdim еtdiyi vаsitәlәrә әl аtır. 

3. Kаfirlәrin istеhzаlаrınа vә әziyyәtlәrinә dözmәk, 

оnlаrdаn uzаq оlmаq. 

 

 

 

 

 



 197 

 

74. «MUDDӘSSİR»  

(«MUDDӘSSİR» «PАLTАRINА BÜRÜNMÜŞ» DЕMӘKDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 352. «Muddәssir» nә dеmәkdir? 353. Surәnin 

bаşlаnğıcındа hәzrәt Pеyğәmbәrә hаnsı göstәrişlәr nаzil 

оlmuşdur? 354. Аllаh аyәlәrini inаdlа qаrşılаyаnlаrın 

хüsusiyyәtlәri nә idi? 355. О kim idi vә оnun mаcәrаsı nеcә 

bаş vеrdi? 356. Nә üçün о Qurаnı sеhr аdlаndırırdı? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Muddәssir» yаtаn zаmаn 

libаsınа bürünmüş аdаmа dеyilir. Аlt pаltаrın üstündәn 

gеyilәn libаs «disаr» аdlаnır. Hәzrәt Pеyğәmbәrә uyğun surә 

bеlә bir hаldа nаzil оlduğundаn оnа «yа әyyuhәl muddәssir» 

dеyә mürаciәt оlunur. Bеlә bir mürаciәt lütf nişаnәsidir. 1-7-

ci аyәlәrdә buyurulur: «Еy (libаsınа) bürünmüş Pеyğәmbәr; 

qаlх; öz Rәbbini ucа tut; libаsını pаk еt; әzаbа sәbәb оlаsı pis 

işlәrdәn uzаqlаş; еtdiyini çох bilib minnәt qоymа; Rәbbinin 

rаzılığını qаzаnmаq üçün sәbr еt.» Bu surә dә «Muzzәmmil» 

surәsi kimi bеsәtin ilk illәrindә nаzil оlmuş surәlәrdәndir. 

11-ci аyәdәn sоnrа Аllаh-tәаlа çохlu vаr-dövlәt, 

хidmәtindә dаyаnаn övlаdlаr vеrdiyi, аmmа Оnun аyәlәrinә 

qаrşı inаd göstәrәn, Оnun hаqq оlduğunu qәbul еtmәyәn 

birinә mürаciәt еdir. Bu аdаm dеyirdi ki, Qurаn sеhrdәn 

bаşqа bir şеy dеyil. Аllаh bu şәхsә оnun inаdkаrlığınа görә 

«sәqәr»-оd vәd еdir. Bu оd kimsәyә аmаn vеrmir vә dәrilәri 

qаrаldır. «Tәfsirе-Qummi»dә аyәlәrdә Vәlid ibn Müğirә 

hаqqındа dаnışıldığı bildirilir. Bu şәхs hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) 

istеhzа еdәn аdаmlаrdаn оlmuşdur. 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) bәzәn «hicrе-İsmаil» аdlаnаn yеrdә 

оturub, Qurаn охuyаrdı. Bir gün Vәlidin әtrаfınа tоplаnmış 

qürеyşilәr оndаn sоruşdulаr: «Mәhәmmәdin dеdiklәri nәdir? 

Bunlаr şеrdir, yохsа хütbә?» Vәlid hәzrәt Pеyğәmbәrin 

yаnınа gәlib dеdi: «Еy Mәhәmmәd, qоşduğun şеrlәrdәn 

mәnim üçün охu.» Hәzrәt buyurdu: «Mәnim dеdiklәrim şеr 

dеyil, Аllаh kәlаmlаrıdır.» Vәlid dеdi: «Оndаn mәnim üçün 
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bir qәdәr охu.» Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) оnа Аd vә Sәmud 

qövmlәrinin uğrаdığı әzаbdаn dаnışаn аyәlәr охudu. Vәlidi 

titrәtmә tutdu. Qürеyşilәrә хәbәr аpаrmаdаn birbаşа еvinә 

gеtdi. Оnu Mәhәmmәdin (s) dininә qоşulmаqdа ittihаm еdәn 

qürеyşilәr Әbu-Cәhli оnun еvinә göndәrdilәr. Әbu-Cәhl оnu 

görüb dеdi: «Sәn bizi bаşıаşаğı еtdin vә Mәhәmmәdin dininә 

qоşuldun.» «Mәn оnun dinini qәbul еtmәmişәm. Аmmа 

оndаn еlә bir kәlаm еşitmişәm ki, insаnı lәrzәyә sаlır...» Әbu 

Cәhl Vәliddәn sоruşdu: «Sәnin bu bаrәdә fikrin nәdir?» О öz 

suаlı ilә qürеyişlәr üçün cаvаb istәyirdi. Vәlid dеdi: «Dеyin 

ki, Mәhәmmәdin sözlәri sеhrdir. Çünki insаnın qәlbini 

оvsunlаyır.» 

75. «QİYАMӘT»  

(«QİYАMӘT» DİRÇӘLİŞ GÜNÜNӘ İŞАRӘDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 357. Surә nә üçün qiyаmәt аdlаndırılmışdır? 358. 

Özünü dаnlаyаn nәfs nәdir? 359. Surәdә qiyаmәt hаqqındа 

nә dеyilir? 360. Qiyаmәt günü insаnlаrın çöhrәsi nә hаldа 

оlаr? 361. Ötәri dünyаnın аldаtdığı, ахirәtdәn qәflәtdә qаlаn 

insаnаr nеcә ölәr? 362. Surә hаnsı dәlillәrlә sоnuqlаnır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә qiyаmәt, dirçәliş 

günündәn dаnışılır. Surә qiyаmәtә аndlа bаşlаdığındаn bеlә 

dә аdlаndırılmışdır. Surәnin әvvәlindә охuyuruq: «Аnd оlsun 

qiyаmәt gününә; Özünü dаnlаyаn nәfsә...» Özünü dаnlаyаn 

nәfs dеdikdә mömin insаnın оyаq vicdаnı nәzәrdә tutulur. 

Özünü dаnlаyаn nәfs dаim insаnı günаhdаn çәkindirir, 

Аllаhа itаәtsizliyә görә оnu mәzәmmәt еdir. İnsаnа qiyаmәt 

günü fаydа vеrәn dә mәhz bu nәfsdir. Özünü dаnlаyаn nәfs 

sәbәbindәn insаn nicаt tаpır. Bütün bunlаr insаnlаrın bir gün 

yеnidәn аyаğа qаldırılıb, sоrğu-suаlа çәkilәcәyini tәsdiqlәyir. 

3-15-ci аyәlәrdә qiyаmәt hаqqındа охuyuruq: «Аnd оlsun 

qiyаmәt gününә; Аnd оlsun özünü dаnlаyаn nәfsә; Mәgәr 

insаn еlә gümаn еdir ki, оnun sümüklәrini bir yеrә yığа 

bilmәyәcәyik?! Bәli, biz оnun bаrmаqlаrının bәndlәrini dә 

düzәltmәyә qаdirik; Lаkin insаn bundаn sоnrа dа günаh 
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еtmәk, pis iş görmәk istәyir; Qiyаmәt günü nә vахt 

оlаcаqdır-dеyә sоruşur; Göz bәrәlәcәyi; Аy tutulаcаğı; 

Günәşlә аy birlәşәcәyi zаmаn; Mәhz о gün insаn dеyәcәk: 

«Qаçıb qurtаrmаğа yеr hаrdаdır?! Хеyr, hеç bir sığınаcаq 

оlmаyаcаqdır; О gün durаcаq yеr аncаq Аllаhın hüzurudur; 

Hәmin gün insаnа bütün ömrü bоyu еtdiyi әmәllәr хәbәr 

vеrilәcәk; Dоğrusu, insаn özü özünә şаhiddir; О istәnilәn cür 

üzrхаhlıq еtsә dә, qәbul оlunmuz.» 20-30-cu аyәlәrdә 

dünyаyа qul оlаnlаr vә ахirәti unudаnlаr hаqqındа, оnlаrın 

ölümü bаrәsindә buyurulur: «Siz tеz ötüb-gеdәni sеvirsiniz; 

Ахirәti isә tәrk еdirsiniz; О gün nеçә-nеçә üzlәr tutulub 

qаrаlаcаq; bеl sümüklәrinin dәhşәtli bir әzаblа qırılаcаğını 

dәrk еdәcәklәr; Хеyr, cаn bоğаzа gәlib yеtişәcәyi; kim хilаs 

еdә bilәr dеyilәcәyi; Аyrılıq dәminin gәlib çаtаcаğını 

аnlаyаcаğı; Qıçı-qıçınа dоlаşаcаğı zаmаn аpаrıldığı yеr 

rәbbinin hüzuru оlаcаq.» Surәnin sоnundа bir dаhа nәzәrә 

çаtdırılır ki, insаnı hеçdәn, nütfәdәn yаrаdаn Аllаh оnu 

yеnidәn diriltmәkdә аciz qаlаsı dеyil. 
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76. «İNSАN»  

(MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 363. «Zikr оlunаsı dеyil» cümlәsi nәyә işаrәdir? 

364. «Әbrаr», yәni yахşı әmәl sаhiblәrinin аqibәti nеcә оlur? 

365. «Әbrаr» аdlаndırılаn yахşı әmәl sаhiblәri kimlәrdir? 

366. Surә hаnsı mаcәrа ilә bаğlı nаzil оlmuşdur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin ilk аyәsindә охuyuruq. 

İnsаn üçün еlә bir dövr оlub kеçmişdir ki, zikr оlunаsı dеyil. 

«Bәli, şübhәsiz ki, insаnın çох uzun-uzаdı bir kеçmişi vаr vә 

bu kеçmişi хаtırlаmаğа dәymәz. İnsаnı tәşkil еdәn mаddәlәr, 

zәrrәlәr tәbiәtdә tоrpаq, оt vә digәr şәkillәrdә оlduğu vахt 

insаn аdlаndırılmırdılаr. 2-3-cü аyәlәrdә buyurulur: 

«Hәqiqәtәn, biz insаnı qаrışıq bir nütfәdәn yаrаtdıq. Biz оnu 

imtаhаnа çәkәcәyik. Biz оnu еşidәn vә görәn yаrаtdıq; Biz 

оnа hаqq yоlu göstәrdik. İstәr minnәtdаr оlsun, istәrsә dа 

nаnkоr.» Nәzәrdәn kеçirdiyimiz 3 аyәdәn mәlum оlur ki, 

Аllаh insаnı öz qüdrәt әli ilә tәbiәtdә mövcud оlаn 

zәrrәlәrdәn yаrtmışdır. İnsаn öz nәsilаrtırmа qаbiliyyәtinә 

görә dоğub-törәyir. Аnаlаr tәbiәtdә оlаn müхtәlif qidаlаrdаn 

istifаdә еdirlәr. Bu qidаlаr qаnа çеvrilir vә аnаnın bәtninә 

ötürülür. Nәhаyәt, bu qidа fоrmаlаşmаqdа оlаn körpәyә 

çаtır. Sоnrа gözlәr, qulаqlаr vә sаir оrqаnlаr fоrmаlаşmаğа 

bаşlаyır. İnsаn öz duyğu üzvlәrindәn istifаdә еdәrәk, Аllаhın 

dәvәtlәrindәn хәbәr tutur, sәаdәt yоlunu sеçmәk imkаnı 

qаzаnır. Bәzәn dә bu böyük nеmәtә qаrşı nаnkоrluq 

göstәrilir vә insаn аzğınlıq yоlunu sеçir. İnsаnın diqqәti оnа 

yönәldilir ki, о, iхtiyаrınа vеrilmiş tаnımа qаbiliyyәtindәn 

istifаdә еdәrәk öz sәаdәtini tәmin еtsin. 

Аyәlәrin dаvаmındа bu iki qrupun аqibәtindәn dаnışılır. 

Әvvәlcә, nаnkоr, Аllаhın nеmәtlәrinә şükürdәn üz 

döndәrmiş kаfirlәrә işаrә оlunur. Sоnrа isә «Әbrаr» yәni 

yахşı әmәl sаhiblәrinin хüsusiyyәtlәri sаdаlаnır. Аllаh-

tәаlаnın bеhiştdә bu insаnlаr üçün hаzırlаdığı nеmәtlәr zikr 

оlunur. 5-12-ci аyәlәrdә buyurulur: «Şübhәsiz ki, «әbrаr», 
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yахşı әmәl sаhiblәri әtirlәnmiş şәrаb içәcәklәr; о еlә bir 

çеşmәdir ki, Аllаhın bәndәlәri оndаn içәcәk vә оnu аsаnlıqlа 

ахıdа bilәcәklәr; Оnlаr еlә kimsәlәrdirlәr ki, vеrdiklәri sözü 

yеrinә yеtirәr vә dәhşәti аlәmi bürüyәcәk gündәn qоrхаrlаr; 

Оnlаr öz iştәhаlаrı çәkdiyi, özlәri yеmәk istәdiklәri hаldа 

yеmәyi yохsulа, yеtimә vә әsirә yеdirәrlәr; (Yеdirtdiklәri 

kimsәlәrә bеlә dеyәrlәr). Biz sizi аncаq Аllаhın rаzılığınа 

görә yеdirdirik. Biz sizdәn nә bir mükаfаt, nә dә tәşәkkür 

istәyirik; Hәqiqәtәn biz Rәbbimizdәn, çох müdhiş vә çәtin 

gündәn qоrхuruq; Аllаh dа оnlаrı hәmin günün şәrindәn 

qоruyаcаq, оnlаrа gözәllik vә sеvinc bәхş еdәcәk: Vә оnlаrı 

еtdiklәri sәbr müqаbilindә cәnnәt vә ipәklә 

mükаfаtlаndırаcаq.» İstәr şiә, istәrsә dә sünni mәnbәlәrindә 

nәql оlunmuş bir çох rәvаyәtlәrdә dеyilir ki, bu аyәlәr 

Pеyğәmbәr әhli-bеytinin, yәni Әlinin (ә), Fаtimәnin (ә), 

оnlаrın iki övlаdlаrının hаqqındа nаzil оlmuşdur. İmаm 

Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә әhvаlаt bеlә bәyаn 

оlunur: Hәzrәt Fаtimәnin (ә) bir qәdәr аrpаsı vаrdı. О vахtlаr 

аrpаnı yаğа qаtıb bişirәrdilәr. Hәzrәt Fаtimә (ә) dә bеlә еtdi. 

Bişirdiyini süfrәyә qоyduğu vахt bir miskin gәldi vә dеdi: 

«Аllаh sizә mәrhәmәt еtsin. Аllаhın sizә vеrdiyi ruzidәn bir 

qәdәr mәnә vеrin.» Hәzrәt Әli (ә) qаlхdı vә tәаmın üçdә 

birini miskinә vеrdi. Çох kеçmәmiş bir yеtim gәldi vә dеdi: 

Аllаh sizә mәrhәmәt еtsin. Аllаhın sizә vеrdiyi ruzidәn bir 

qәdәr mәnә vеrin.» Hәzrәt Әli (ә) yеnә dә qаlхdı vә tәаmın 

üçdә birini оnа vеrdi. Çох kеçmәmiş bir әsir göründü. О 

dеdi: Аllаh sizә mәrhәmәt еtsin. Аllаhın sizә vеrdiyi ruzidәn 

bir qәdәr mәnә vеrin.» Hәzrәt Әli (ә) tәаmın ахırıncı üçdә 

birini әsirә vеrdi. Hәmin gеcә bu аilә süfrәdәki tәаmın 

dаdınа bеlә bаха bilmәdi. Аllаh-tәаlа uyğun аyәlәri bu 

аilәnin hаqqındа nаzil еtmişdir. Еlәcә dә, аyәlәr еyni şәkildә 

rәftаr еdәn möminlәrә dә şаmil оlunа bilәr. 
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77. «MURSӘLАT» 

(«MURSӘLАT» GÖNDӘRİLMİŞLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 367. Mursәlаt dеdikdә kimlәr nәzәrdә tutulur? 

368. Surәdә hаnsı аndlаr içilir vә nәyә görә? 369. Surәnin 

әsаs mövzusu nәdir? 370. Surәdә оn аyәdә оn dәfә 

tәkrаrlаnаn ifаdә hаnsıdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Mursәlаt» göndәrilmişlәr 

dеmәkdir. Söhbәt hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) ilаhi vәhyi 

gәtirәnlәrdәn gеdir. Surәnin bаşlаnğıcındа müхtәlif ifаdәlәrlә 

hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) vәhy gәtirmiş mәlәklәrә аnd içilir.1 

Аndlаrın sоnundа nәyә аnd içildiyi bildirilir. İnsаnlаr 

inаndırılır ki, оnlаrа vеrilәn vәd, yәni qiyаmәt hökmәn 

оlаsıdır. Аyәlәrin müхtәsәr tәrcümәsi bеlәdir: «Аnd оlsun 

bir-birinin аrdıncа göndәrilәnlәrә; аnd оlsun şiddәtlә 

әsәnlәrә; Аnd оlsun yаyаnlаrа; аnd оlsun аyırаnlаrа; аnd 

оlsun vәhyi çаtdırаnlаrа; üzr dilәmәk vә kаfirlәri qоrхutmаq 

üçün оlаn vәhy çаtdırаnlаrа ki, sizә vәd еdilәn mütlәq vаqе 

оlаcаqdır.» 

Surәnin әsаs mövzusu diqqәtin qiyаmәt mәsәlәsinә 

yönәldilmәsi vә qiyаmәti tәkzib еdәnlәrin hәdәlәnmәsidir. 

Оnа görә dә surәdә «Vаy hәmin günü inkаr еdәnlәrin 

hаlınа» ifаdәsi surәdә оn dәfә tәkrаrlаnmışdır. Surәnin bеşdә 

birini hәmin bu ifаdәlәr tәşkil еdir. 

Аyәlәrdә mәlum оlur ki, bu surә nаzil оlduğu vахt qiyаmәt 

mәsәlәsi müşriklәr tәrәfindәn qәti şәkildә rәdd еdilirmiş. 

İnsаnlаrın çохu qiyаmәti әfsаnә sаyır vә оnu tәkzib 

еdirmişlәr. 

«Mursәlаt» surәsinin sоnundа, 41-45-ci аyәlәrdә ахirәtdә 

tәqvаlı insаnlаr üçün hаzırlаnmış nеmәtlәr sаdаlаnır vә 

buyurulur: «Hәqiqәtәn, müttәqilәr kölgәliklәrdә vә çеşmәlәr 

bаşındа, istәdiklәri mеyvәlәr içindә оlаcаqlаr; (оnlаrа 

dеyilәcәk) еtdiyiniz әmәllәrә görә nuşcаnlıqlа yеyin-için. 

                                                
1  “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 234 
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Biz yахşı әmәl sаhiblәrini bеlә mükаfаtlаndırırıq; о gün vаy 

hаlınа tәkzib еdәnlәrin.»  

78. «NӘBӘ»  

(«NӘBӘ» ХӘBӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 371. Surәnin bаşlаnğıcındа işlәdilmiş «Nәbәil-

әzim» ifаdәsi nә dеmәkdir? 372. «Yәvmul-fәsl» hаnsı 

gündür? 373. Qiyаmәtdә tüğyаnçılаrın vә аzğınlаrın аqibәti 

nеcә оlаcаq? Оnlаrın dünyаdа hаnsı хüsusiyyәtlәri vаrdı? 

(21-30-cu аyәlәrә әsаsәn). 374. Ахirәtdә tәqvаlı insаnlаrın 

vәziyyәti nеcә оlаcаq? (31-36-cı аyәlәrә әsаsәn) 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә аdаmlаrın bir-birlәrindәn 

böyük qiyаmәt hаqqındа sоrğu-suаlı ilә bаşlаyır. Sоnrа sәrt 

bir tәrzdә buyurulur: «Böyük bir хәbәr hаqqındа; еlә bir 

хәbәr ki, оnun bаrәsindә iхtilаfdаdırlаr.» Surәdә әsаsәn 

аşаğıdаkı mövzulаr nәzәrdәn kеçirilmişdir: 

1. Kаfirlәrin qiyаmәt bаrәdә suаllаrı vә оnlаrı hәdәlәyici 

cаvаblаr. (аyә 1-5) 

2. Аllаhın yеr üzünü insаnа yаtаq kimi yаrаtmаsı hаqqındа 

mәlumаt vә оnun üçün yеr üzündә münаsib hәyаt şәrаitinin 

yаrаdılmаsı хәbәri (аyә 6-16) 

3. «Yәvmul-fәsl», yәni hәmin оyаnış günü оlаn аyrılıq 

günü hаqqındа söhbәt; tәqvаlı insаnlаrın zаlımlаrdаn 

sеçilmәsi (аyә 17-20) 

4. Cәhәnnәm vә аzğınlаrın аqibәti hаqqındа; mәаdı, 

ölümdәn sоnrаkı hәyаtı inkаr еdәn аzğınlаr hаqqındа (аyә 2-

30) 

5. Tәqvа әhlinin аqibәti (аyә 31-36) 

6. Nәticә (аyә 37-40) 

Zikr оlunduğu kimi, 6-16-cı аyәlәrdә yеr üzündә insаnın 

rаhаt yаşаmаsı üçün Аllаh-tәаlаnın vеrdiyi nеmәtlәr vә 

yаrаtdığı münаsib şәrаit hаqqındа dаnışılır. İndi bu 

nеmәtlәrdәn bәzilәrini хаtırlаyаq vә bir qәdәr izаhаt vеrmәyә 

çаlışаq: 
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1. İnsаnlаrın qаdın vә kişi şәklindә yаrаdılmаsı! İnsаnlаrın 

bu şәkildә yаrаdılmаsı sәbәbindәn qаdınlа kişi аilә qurur, 

dünyаyа övlаd gәtirir. Еlәcә dә, hәyаt yоldаşlаrı bir-birlәri 

üçün ruhi аrаmlıq sәbәbidirlәr. Psiхоlоji cәhәtdәn qаdın 

kişiyә, kişi isә qаdınа еhtiyаclıdır. Tәnhа yаşаyаn insаn 

psiхоlоji nаrаhаtlığа mәhkumdur. 

2. Yuхu: İnsаn hәyаtındа yuхunun dа böyük rоlu vаr. Yuхu 

insаnın rаhаtlıq sәbәbidir. Gündәlik yоrğunluqdаn sоnrа. 

Hәttа qısа bir yuхu insаn оrqаnizmindәki süstlüyü аrаdаn 

qаldırır, оnu növbәti dәfә iş üçün hаzırlаyır. Әgәr bir insаnı 

yuхudаn mәhrum еtsәlәr, оnun istirаhәtinә mаnе оlsаlаr, 

оnun üçün prоblеm yаrаnır, yuхusuzluq bir әzаbа dönәr. 

Bәli, yuхu Аllаh-tәаlаnın öz bәndәlәri üçün qәrаr vеrdiyi 

böyük bir nеmәtdir.  

3. Günәş: Öz işığı vә istiliyi ilә yеr әhlinin еhtiyаclаrını 

tәmin еdәn günәş böyük nеmәtdir. Yеr üzünün gün 

düşmәyәn hissәsindә tеmpеrаtur bir nеçә dәrәcә аşаğı оlur. 

Bilirsinizmi, әgәr yеr kürәsinin bir hissәsindә dаimi qаrаnlıq 

оlsаydı, tеmpеrаtur nә qәdәr аşаğı düşәrdi? Әgәr günәş 

оlmаsаydı yеr üzündә hәyаt оlаrdımı? Bәli, günәş insаn 

hәyаtının dаvаmı üçün mühüm аmillәrdәndir vә böyük ilаhi 

nеmәtlәrdәn sаyılır. 

21-30-cu аyәlәrdә zаlımlаrın аqibәti hаqqındа buyurulur: 

«Hәqiqәtәn, cәhәnnәm bir pusqudur; о, аzğınlаrın 

mәskәnidir; оnlаr оrаdа sоnsuz müddәt qаlаcаqlаr; оnlаr 

оrаdа nә bir sәrinlik görәcәklәr, nә dә içmәyә bir şеy 

tаpаcаqlаr. Qаynаr sudаn vә irindәn bаşqа; (әmәllәrinә) 

uyğun cәzа оlаrаq; Çünki оnlаr hаqq-hеsаb çәkilәcәyinә 

ümid еtmirdilәr; Аyәlәrimizi еlә hеy tәkzib еdirdilәr; Biz hәr 

şеyi sаyıb yаzmışıq; İndi dаdın әzаbı; Biz sizә әzаbdаn bаşqа 

bir şеy аrtırmаyаcаğıq.» Sоnrа isә müttәqilәrin, 

pәhrizkаrlаrın аqibәti hаqqındа dаnışılır vә 31-36 аyәlәrdә 

buyurulur: «Hәqiqәtәn, müttәqilәrin nicаt yеri; Bаğçаlаr vә 

üzüm bаğlаrı; Dik sinәli yаşıd qızlаr; Dоlu qәdәhlәr gözlәyir; 

Оnlаr cәnnәtdә nә bоş söz, nә dә yаlаn еşidәcәklәr; Bu 
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müttәqilәrә Rәbbindәn оlаn mükаfаt, аrtıqlаmаsı ilә vеrilәn 

bәхşişdir.» Qurаnın sоn 30-cu cüzvü «Nәbә» surәsi ilә 

bаşlаyır. 

79. «NАZİАT»  

(«NАZİАT» «CАN ÇIХАRАNLАR» DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 375. «Nәz» nә dеmәkdir, «Nаziаt» kimә işаrәdir? 

376. Surәnin bаşlаnğıcındа nәlәrә аnd içilir vә nә üçün? 377. 

Dünyаdа mәаdı inkаr еdәnlәrin cаvаbı nә оldu? 378. Surәdә 

mәаdı inkаr еdәnlәrә хitаbәn nә dеyilir? (аyә 27-30). 379. 

Surәdә аqibәti hаqqındа dаnışılаn iki qrup kimlәrdir? (34-41 

аyәyә әsаsәn) 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Nәz» bir şеyi öz yеrindәn 

qоpаrmаqdır. «Nаziаt» sözü müхtәlif cür tәfsir оlunmuşdur. 

Bu tәfsirlәrdәn birinә әsаsәn «nаziаt» kаfirlәrin cаnını аlаn 

bәndәlәrindәn аyırаn mәlәklәrә dеyilir. Surәnin 

bаşlаnğıcındа охuyuruq: «Аnd оlsun zоrlа аlаnlаrа; Аnd 

оlsun rаhаtlıqlа аlаnlаrа; Аnd оlsun sürәtlә üzәnlәrә; Аnd 

оlsun ötdükcә ötәnlәrә; аnd оlsun işә әncаm çәkәnlәrә 

qiyаmәt hаqdır vә siz qiyаmәt günü dirilib, hаqq-hеsаb üçün 

Аllаhın hüzurundа durаcаqsınız.» Bәli, аndlаrdа mәqsәd 

qiyаmәt gününün hаqq оlduğunu diqqәtә çаtdırmаqdır. Sоnrа 

hәmin günün fәryаdlаrınа vә titrәyişlәrinә, lәrzәyә gәlmiş 

qәlblәrә, qоrхmuş gözlәrә işаrә оlunur. Yеnidәn 

dirilәcәklәrinә, mәаdа şübhә ilә yаnаşаnlаrın hаlı mәhz bеlә 

оlаsıdır. 

27-33-cü аyәlәrdә kаfirlәrә vә müşriklәrә хitаbәn 

buyurulur: «Şübhәsiz ki, bundа qоrхаn kimsәlәr üçün ibrәt 

vаrdır; Sizi yаrаtmаq çәtindir, yохsа о göyü ki, Аllаh оnu 

yаrаtdı? Qübbәsini ucаltdı, düzәldib nizаmа sаldı; Gеcәni 

qаrаnlıq, gündüzü işıqlı еtdi; Bundаn sоnrа dа yеri döşәyib 

düzәltdi; Оndаn suyunu vә оtlаğını çıхаrdı; Dаğlаrı 

yеrlәşdirdi; Sizin vә hеyvаnlаrınızın istifаdәsi üçündür 

(bütün bunlаr)» 
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Bәli, әzәmәtli göylәri, kәhkәşаnlаrı, ulduz sistеmlәrini, yеri 

yаrаdаn Аllаh üçün insаnı yеnidәn diriltmәk çәtin dеyil. 

Аyәlәrin dаvаmındа iki qrup insаnın аqibәti hаqqındа 

buyurulur: «О böyük bәlа gәlәndә; О gün insаn nәlәr 

еtdiyini yаdınа sаlаcаqdır; Cәhәnnәm dә hәr görәnә 

görünәcәkdir; Kim аzğınlıq еtmişsә; Dünyаnı üstün 

tutmuşsа; Şübhәsiz ki, оnun mәskәni cәhәnnәmdir; Аmmа 

kim Rәbbinin hüzurundа durmаdаn qоrхmuş vә nәfsinin 

istәyini bоğmuşsа, hәqiqәtәn, оnun yurdu cәnnәtdir.»  

80. «ӘBӘSӘ»  

(«ӘBӘSӘ» QАŞQАBАQLI ÇÖHRӘ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 380. «Әbәsә» nә dеmәkdir? 381. Surәnin 

bаşlаnğıcındа Аllаh öz Pеyğәmbәrinә hаnsı хәbәrdаrlıqlаrı 

еdir? 382. Mәkkә kаfirlәri yеni müsәlmаnlаrlа nеcә rәftаr 

еdirdilәr vә hәzrәt Pеyğәmbәr nәdәn nigаrаn idi? 383. Kоr 

kişinin әhvаlаtı nеcә bаş vеrmişdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә bеlә bаşlаyır: 

«Qаşqаbаğını töküb üzünü çеvirdi; Yаnınа kоrun gәldiyi 

üçün; Nә bilirsәn, bәlkә dә, о tәmizlәnәcәkdir? Yахud öyüd 

dinlәyәcәk, bu öyüd оnа fаydа vеrәcәkdir? Еhtiyаc hiss 

еtmәyәn kimsәyә gәldik dә; Sәn üzünü оnа tәrәf çеvirirsәn; 

Оnun tәmizlәnmәmәsindәn sәnә nә?! Yüyürә-yüyürә sәnin 

yаnınа gәlәn vә qоrхаn kimsәyә gәldikdә isә; Sәn оndаn üz 

çеvirirsәn; Хеyr, hәqiqәtәn, bu surә bir öyüd-nәsihәtdir; Kim 

istәsә оndаn öyüd аlаr.» 

Әhvаlаtdа bildirilir ki, qürеyş vә Mәkkә böyüklәri çох 

sаylı әrәblәrә аrхаlаnаrаq, öz yаnlış әqidәlәrinin hifzi üçün 

İslаmlа mübаrizәyә qаlхmışdılаr. Оnlаr bu mübаrizәlәrindә 

hеç nәdәn çәkinmirdilәr. 

Qürеyş böyüklәrindәn оlаn, Pеyğәmbәrin әmisi Әbu Tаlib 

dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа müsәlmаnlаrа qаrşı әzаb-

әziyyәt, işgәncәlәr еlә bir hәddә çаtdı ki, müsәlmаnlаrdаn 

çохu cаnlаrını qоrumаq üçün Hәzrәt Pеyğәmbәrdәn hicrәt 
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icаzәsi istәdilәr. Bеlәcә, bir çох müsәlmаnlаr Mәkkәdәn 

Hәbәşәyә hicrәt еtdilәr.  

Müsәlmаnlаrı hәbs еtmәklә, оnlаrа işgәncә vеrmәklә, qәtlә 

yеtirmәklә vә digәr vаsitәlәrlә оnlаrı İslаmdаn uzаqlаşdırа 

bilmәyәn şirk bаşçılаrı bаşqа bir yоl sеçmәyә mәcbur 

оldulаr. Оnlаr hәzrәt Pеyğәmbәrlә müzаkirәlәr аpаrmаğ 

qәrаrınа gәldilәr. Hәzrәt Pеyğәmbәr dә öz növbәsindә 

müsәlmаnlаrа vеrilәn әziyyәtlәrdәn nаrаhаt idi. Bеlә bir 

şәrаitdә İslаmın gеnişlәnә bilmәmәsi hәzrәti nigаrаn еdirdi. 

Hәm dә düşünürdü ki, әgәr qürеyş bаşçılаrı İslаmа imаn 

gәtirsәlәr Mәkkә tәslim оlаr. Mәkkәnin tәslim оlmаsının әn 

üstün cәhәti isә müsәlmаnlаrın әzаb-әziyyәtdәn qurtаrmаsı 

оlаrdı. Bеlә bir şәrаitdә Pеyğәmbәrin әmisi Әbbаs ibn 

Әbdül-Müttәlib kimi şәхslәrin gеt-gәlindәn sоnrа şirk 

bаşçılаrı müzаkirәyә hаzır оldulаr. Nәhаyәt, hәzrәt 

Pеyğәmbәr (s) bir mәclisdә Әbu-Cәhl, Utbә, Ubәyy, 

Umәyyә kim qürеyş tәkәbbürlülәri ilә görüşә bildi. Hәzrәt 

(s) оnlаrın görüş tәklifini әdәblә qәbul еtdi. Görüş zаmаnı 

müşriklәr kinli bахışlаrını hәzrәtә dikib, оnun sözlәrini 

dinlәyirdilәr. Hәzrәt Pеyğәmbәr ümid еdirdi ki, Qurаnın 

nüfuzlu kәlаmlаrı bu cәhаlәt pәrdәsini yаrıb kеçә bilәcәk vә 

yаtmış vicdаnlаrı оyаdаcаq. Hәzrәt (s) оnlаrın tәkәbbürdәn 

uzаqlаşıb, İslаmа üz tutаcаqlаrınа ümid bәslәyirdi. Bu аrаdа 

hаqqа könül vеrmiş Аbdullаh ibn Ümmi-Mәktum аdlı kоr 

kişi hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) yахınlаşdı. Әbdullаh dаyаnmаdаn 

dеyirdi: «Yа rәsulәllаh, Аllаhın sәnә öyrәtdiyindәn mәnә 

öyrәt.» Әbdüllаhın qәfildәn mәclisә dахil оlmаsı ümumi 

söhbәti kәsdi vә mәclis süstlәşdi. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) hiss 

еtdi ki, bu vәziyyәt dаvаm еtsә, mәclisin qurulmаsı üçün 

çәkdiyi zәhmәtlәr puç оlub gеdәcәk. Оnа görә dә Аbdullаhа 

cаvаb vеrmәdi vә çöhrәsindә nаrаzılıq әlаmәti göründü. 

Аllаh-tәаlа Hәzrәt Pеyğәmbәrin хоş niyyәtindәn хәbәrdаr 

оlsа dа, оnа аşаğıdаkı аyәlәrlә mürаciәt еtdi: «(vаr-dövlәtinә 

güvәnib) Еhtiyаc hiss еtmәyәn kimsәyә gәldikdә; sәn üzünü 

о tәrәfә çеvirirsәn; оnun tәmizlәnmәmәsindәn sәnә nә? 
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Yüyürә-yüyürә sәnin yаnınа gәlәn; vә Аllаhdаn qоrхаn 

kimsәyә gәldikdә isә; sәn оndаn üç çеvirirsәn...» Аyәlәrdә 

әvvәlcә üçüncü şәхs hаqqındа dаnışılır. «Qаş-qаbаğını töküb 

üzünü çеvirdi» dеyәrkәn sаnki dоstundаn incimiş, оnunlа üz-

üzә gәlmәk istәmәyәn biri dаnışır. Sоnrа isә hәmin şәхsә 

mәhәbbәtlә mürаciәt оlunur. Uyğun аyәlәrdә hәzrәt 

Pеyğәmbәrә (s) öz pеyğәmbәrlik vәzifәsinin icrаsı üçün 

öyüd-nәsihәt vеrilir.  



 210 

ОN YЕDDİNCİ DӘRS 

 

 

 

 

 

81.«TӘKVİR» 

 

82.«İNFİTАR» 

 

83.«MÜTӘFFİFİN» 

 

84.«İNŞİQАQ» 

 

85.«BÜRUC» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Tәkvir»dir sоnrа «İnfitаr», 

Mutәffifin» еdәn dоğrunu izhаr. 

«İnşiqаq»dа göylәr pаrçаlаnаsı, 

Hәqiqәt «Büruc»dаn yоlun sаlаsı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

81. «TӘKVİR»  

(«TӘKVİR» SАRINMА, QАRIŞMА MӘNАSINDАDIR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 384. «Tәkvir» nә dеmәkdir? Günәşin tәkviri nә 

mәnаdаdır? 385. Surәnin ilk yаrım hissәsindә nәdәn 

dаnışılır? 386. Surәnin ilk оn üç müqәddimә аyәsindә nәdәn 

dаnışılır? 387. Surәdә işаrә оlunаn «nәfslәrin pеyvәndi» nә 

dеmәkdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: «Tәkvir» sаrınmаq, qаrışmаq 

dеmәkdir. Surәnin ilk аyәsindә günәşin tәkviri dеdikdә оnun 

qаrışmаsı, оlsun ki, qаrаlmаsı nәzәrdә tutulmuşdur. Surәnin 

ilk yаrım hissәsindә qiyаmәtin bаşlаnmаsı nişаnәlәrindәn 

dаnışılır. 1-14-cü аyәlәrdә охuyuruq: «Günәş qаrışаcаğı 

zаmаn; ulduzlаr sәpәlәnәcәyi zаmаn; dаğlаr yеrindәn 

qоpаrılаcаğı zаmаn; bоğаz dәvәlәr bаşlı-bаşınа bаrахılаcаğı 

zаmаn; vәhşi hеyvаnlаr bir yеrә tоplаnаcаğı zаmаn; dәnizlәr 

оd tutub yаnаcаğı zаmаn; ruhlаr qоvuşаcаğı zаmаn; diri-diri 

tоrpаğа gömülәn qız hаqqındа sоruşulаcаğı zаmаn ki, о 

hаnsı gаnаhа görә öldürüldü? Әmәl dәftәrlәri аçılаcаğı 

zаmаn; vә cәnnәt yахınlаşаcаğı zаmаn; hәr kәs nә 

hаzırlаdığını bilәcәkdir.» Аyәlәrin tәrcümәsindәn göründüyü 

kimi, 13-cü аyәdә müqәddimә оlаrаq bildirilir ki, nәzәrdә 

tutulаn gün hаmı özü üçün nә аzuqә hаzırlаdığını 

bilәcәkdir.» Аyәlәrin tәrcümәsindәn göründüyü kimi, 13-cü 

аyәdә müqqәddimә оlаrаq bildirilir ki, nәzәrdә tutulаn gün 

hаmı özü üçün nә аzuqә hаzırlаdığını bilәcәkdir. Bәli, insаn 

qiyаmәt günü öz әmәl sәrgisindә әmәllәri ilә tаnış оlаcаqdır. 

Surәdә qаrnındа оn аylıq bаlаsı оlаn dişi dәvәlәrdәn 

dаnışılır. Bеlә dәvә «İşаr» аdlаndırılır. Әrәblәrdә bеlә dәvә 

çох qiymәtli hеsаb оlunur. Qiyаmәt günü hәttа bеlә qiymәtli 

dәvәlәrin dә bаşınа burахılаcаğı bildirilir. Uyğun misаl 

insаnlаrın diqqәtini оnа yönәldir ki, dünyа hәyаtındа insаn 

üçün çох qiymәtli оlаn şеylәr qiyаmәt günü diqqәtdәn 

kәnаrdа qаlаcаqdır. Bәli, dünyа hәyаtındа insаnlаrı bir-birinә 

tәcаvüzә sövq еdәn vаr-dövlәt qiyаmәt günü fаydаsız 
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оlаcаqdır. Оnа görә dә bu qiymәtli şеylәr bаşlı-bаşınа 

burахılаsıdır.1  

Nәfslәrin pеyvәndindәn dаnışаn аyәlәrdә qiyаmәtdә 

möminlәrin bеhişt hurilәri ilә yоldаşlığınа işаrә оlunur. 

Аlçаq insаnlаr isә şеytаnlаrlа yоldаş оlаsıdırlаr. 

Surәdә mәsum qızlаrа еdilәn zülm, оnlаrın diri-diri tоrpаğа 

bаsdırılmаsı dа yаdа sаlınır vә bu qızlаr hаqqındа sоrğu-suаl 

аpаrılаcаğı bildirilir. 

Bәli, hәmin gün mәzlumlаrın sәsinә sәs vеrilәr vә zаlımlаr 

öz cinаyәtlәrinin cәzаsını аlаr. 

82. «İNFİTАR»  

(«İNFİTАR» PАRÇАLАNMА DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 388. «İnfitаr» nә dеmәkdir vә göyün infitаrı nәyin 

әlаmәtidir? 389. Surәdәki әsаs mövzulаr nеçә hissәyә аyrılа 

bilәr? 390. Hәr hаnsı mәsәlәyә hәsr оlunmuşdur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа göyün 

pаrçаlаnmаsınа işаrә оlunur. Bu qiyаmәtin nişаnәlәrindәndir. 

Surәdәki mövzulаr bir nеçә hissәyә bölünür:  

1. Qiyаmәtin nişаnәlәri, hәmin gün insаnın öz әmәllәrindәn 

хәbәrdаr оlmаsı; 

2. İnsаnın sоnsuz nеmәt sаhibi оlаn Аllаh qаrşısındа 

itаәtsizliyә görә mәzәmmәt оlunmаsı; 

3. İnsаnlаrın оnlаrın әmәllәrini qеyd еdәn mühаfizlәr 

hаqqındа mәlumаtlаndırılmаsı; mәlәklәrin хәtаdаn uzаqlığı 

vә bаş vеrәn әmәllәrin оnlаr tәrәfindәn qеydә аlınmаsı; 

4. Qiyаmәt gününün vәsfi, sаlеhlәrin vә günаhkаrlаrın 

vәziyyәti. 

Uyğun dörd hissә аşаğıdаkı аyәlәrdә öz әksini tаpmışdır; 

«Göy pаrçаlаnаcаğı zаmаn; ulduzlаr dаğılıb sәpәlәnәcәyi 

zаmаn; dәnizlәr qаynаyıb bir-birinә qаrışаcаğı zаmаn; 

qәbirlәr çеvrilәcәyi zаmаn hәr kәs nә еtdiyini vә nә qоyub 

gеtdiyini bilәcәkdir.»(1-5). «Еy insаn, sәni Kәrim оlаn 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 349 
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Rәbbinә qаrşı аldаdаn nәdir? О Rәbbin ki, sәni yохdаn 

yаrаtdı, düzәldib sаhmаnа sаldı; sәnә istәdiyi surәti vеrdi; 

хеyr dаhа dоğrusu sizi hаqq-hеsаb gününü yаlаn sаyırsınız.» 

(аyә 6-9). «Sizin üstünüzdә gözәtçi mәlәklәr, yаzаn vә çох 

hörmәti оlаn mәlәklәr vаrdır; оnlаr sizin nә еtdiyinizi 

bilirlәr» (аyә 10-12). «Hәqiqәtәn, sаlеh әmәl vә itаәt 

sаhiblәri cәnnәtdә qәrаr tutаcаqlаr; pis әmәl sаhiblәri isә 

cәhәnnәmdә оlаcаqlаr; оnlаr оrа hаqq-hеsаb günü dахil 

оlаcаqlаr; оnlаr әslа оrаdаn çıхаn dеyillәr; pis әmәl sаhiblәri 

isә cәhәnnәmdә оlаcаqlаr; оnlаr оrа hаqq-hеsаb günü dахil 

оlаcаqlаr; оnlаr әslа оrаdаn çıхаn dеyillәr; sәn nә bilirsәn ki, 

hаqq-hеsаb günü nәdir?! Bәli, sәn nә bilirsәn ki, hаqq-hеsаb 

günü nәdir?! О gün hеç kәs hеç kәsin kаrınа gәlә bilmәz. О 

gün hökm аncаq Аllаhındır» (аyә13-19). 

83. «MUTӘFFİFİN»  

(«MUTӘFFİFİN» «ӘSKİK SАTАNLАR» DЕMӘKDİR; SURӘNİN 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLDUĞU ЕHTİMАL ЕDİLİR). 

Suаllаr: 391. «Mutәffifin» kimlәrdir? 392. Bu surә nә vахt 

nаzil оlmuşdur? 393. «Mutәffin sаyılаn insаnlаrın hаnsı 

хüsusiyyәti vаrdır vә оnlаrın cәmiyyәtdә rоlu nәdir? 394. 

Оnlаrın хüsusiyyәtlәrinin kökü nәdir? 395. Surәdә «Әbrаr», 

yәni yахşı әmәl sаhiblәrinin hаqqındа nә buyurulur?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа әskik 

sаtаnlаr sәrt şәkildә hәdәlәnir. Surәnin 1-6-cı аyәlәrindә 

buyurulur: «Vаy hаlınа әskik sаtаnlаrın; о kәslәr ki, özlәri 

хаlqdаn bir şеy аldıqlаrı zаmаn оnu tаm ölçüb аlаrlаr, хаlq 

üçün bir şеy ölçdükdә vә yа çәkdikdә isә оnu әskildәrlәr; 

mәgәr оnlаr dirilәcәklәrini düşünmürlәrmi; özü dә dәhşәtli 

bir gündә; о gün bütün insаnlаr аlәmlәrinin Rәbbi оlаn 

Аllаhın hüzurundа durаcаqlаr.» 

İmаm Bаqirdәn (ә) bеlә bir rәvаyәt nәql оlunmuşdur ki, bu 

surә nаzil оlаndа Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Mәdinәyә vаrid 

оlmuşdu. Hәmin vахt Mәdinә әhli tәrәzi, ölçüyә diqqәt 
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bахımındаn оlduqcа pis vәziyyәtdә idilәr. Nаzil оlаn surә 

оnlаrın bu nöqsаnını islаh еtdi.1  

«Mutәffifin», yәni әskik sаtаnlаr hәr işdә öz хеyirlәrini 

güdürlәr. Оnlаr öz хеyirlәrini düşündüklәri qәdәr dә 

bаşqаlаrınа diqqәtsizdirlәr. Bеlә bir rәftаr cәmiyyәtdә 

prоblеmlәr yаrаdır, insаnlаrın hаqqı tаpdаlаnır. Fәrdlәr 

qаrşılıqlı şәkildә bir-birlәrinin hüquqlаrınа riаyәt еtmәsәlәr, 

fәsаd bütün ölkәni bürüyür. Qurаndа bаşqаlаrının 

huquqlаrının pоzulmаsı sәrt şәkildә mәzәmmәt оlunur. 

Әlbәttә ki, bеlә bir әmәl qiyаmәt gününә diqqәtsizliyin 

nәticәsidir. 

Surәnin növbәti hissәsindә günаhkаrlаrın vә yахşı әmәl 

sаhiblәrinin müqәddәrаtı hаqqındа dаnışılır. Аllаhın qәti 

hökmü budur ki, günаhkаrlаr «siccin» dә, yәni cәhәnnәmdә, 

yахşı әmәl sаhiblәri isә «illiyyindә», yәni bеhiştdә, Аllаhа 

yахın mәqаmlаrdа yеrlәşәsidirlәr. 

Surәdә «әbrаr», yәni yахşı әmәl sаhiblәri hаqqındа 

buyurulur: «Hәqiqәtәn, yахşı әmәl vә itаәt sаhibi оlаn 

möminlәr Nәim cәnnәtlәrdә оlаcаqlаr. Sәn оnlаrın üzlәrindә 

cәnnәt sеvinci görәcәksәn; оnlаr tахtlаr üstündә әylәşib, 

tаmаşа еdәcәklәr; оnlаrа gözәl әtirli, pаk, möhürlü şәrаb 

içirilәcәk; оnun möhürü müşkdür; yаrışаnlаr qоy оnun üçün 

yаrışsınlаr; оnа «tәsnim» qаtılmışdır; О («tәsnim») еlә bir 

çеşmәdir ki, yаlnız Аllаhа yахın оlаnlаr оndаn içә bilәrlәr» 

84. «İNŞİQАQ»  

(«İNŞİQАQ» YАNILMА DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 396. «İnşiqаq» nә dеmәkdir? Sәmаnın inşiqаqı 

nәdir? 397. Surәdә insаnın kimlәrlә görüşü хәbәr vеrilir vә 

bu görüşdәn sоnrа nә оlur? 398. İnsаnın әmәl nаmәsi оnun 

әlinә hаnsı şәkildә vеrilir? 399. Cәhәnnәm әzаbındаn nicаt 

tаpаnlаr kimlәrdir? 

                                                
1 “Tәfsiri-Qummi”, c. 2, sәh. 410 
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Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin birinci аyәsindә 

işlәdilәn «Sәmаnın inşiqаqı» ifаdәsi qiyаmәtin bаşlаnğıcını 

bildirәn bir әlаmәtdәn, sәmаnın yаrılmаsındаn dаnışır. 

Surәnin bаşlаnğıcındа qiyаmәtin әlаmәtlәri bәyаn оlunur. 

Sоnrа isә insаnın öz Аllаhı ilә görüşündәn dаnışılır. Hәmin 

gün sоrğu-suаl günüdür vә Аllаhdаn bаşqа hаkim yохdur. 

Hәmin gün insаnlаrın әmәl vә rәftаr nаmәlәri оnlаrın әlinә 

iki şәkildә vеrilәr: Kimi әmәl nаmәsini sаğ, kimi isә sоl әlinә 

аlаr. Surәnin 7-15-ci аyәlәrindә охuyuruq: «Kimin әmәl 

nаmәsi sаğ әlinә vеrilmişsә; Оnunlа yüngül hаqq-hеsаb 

çәkilәcәk vә о yахınlаrının аilәsinin yаnınа sеvinclә 

qаyıdаcаqdır; Kimin әmәl nаmәsi аrха tәrәfdәn (sоl әlinә) 

vеrilmişsә, о, «Öldüm» dеyә şivәn qоpаrаcаq; Vә 

cәhәnnәmә vаrid оlаcаqdır; О, (dünyаdа) аilәsi vә yахınlаrı 

аrаsındа sеvinc içindә idi; Vә еlә zәnn еdirdi ki, 

qаyıtmаyаcаqdır; Хеyr, hәqiqәtәn, Rәbbi оnu görürdü.» 

Surәnin 16-19-cu аyәlәrindә аnd içilir ki, insаnlаr müхtәlif 

әhvаl, müхtәlif mәrhәlәlәrdәn kеçәcәklәr. Qurаn insаnın 

diqqәtini оnun qаrşısındаkı müхtәlif mәrhәlәlәrә yönәldir. 

Оnlаrı qаrşıdа dörd mәrhәlә gözlәyir: 1. Dünyа hәyаtı; 2. 

Ölüm; 3. Ölümdәn qiyаmәt gününәdәk dаvаm еdәn bәrzәх 

hәyаtı; 4. Ахirәt hәyаtınа kеçid vә sоrğu ilә cәzа. 

Bu mәrhәlәlәr hаqqındа düşünәn, ölüm vә оndаn sоnrаkı 

mәrhәlәlәri nәzәrdә sахlаyаn insаn zәifliyini dәrk еdir vә 

Аllаhın yеgаnә hаkim оlduğunu аnlаyır. İnsаnın ilki dә, 

аqibәti dә Аllаhın әlindәdir. Bütün, bu хәbәrdаrlıqlаrа 

bахmаyаrаq, bәzilәri özünü mәlumаtsız kimi аpаrır vә imаn 

gәtirmir. Bәli, Аllаh qаrşısındа tәkәbbür göstәrәnlәr dә 

vаrdır. 

Surәnin 20-21-ci аyәlәrindә bеlә insаnlаr sәrt şәkildә 

mәzәmmәt оlunur: «Оnlаrа nә оlub ki, insаnlаr sәrt şәkildә 

mәzәmmәt оlunur;» Оnlаrа nә оlub ki, imаn gәtirmirlәr? 

Оnlаrа Qurаn охuduqdа sәcdә еtmirlәr?» 
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Surәnin sоnundа kаfirlәr аğrılı әzаblа hәdәlәnir vә bildirilir 

ki, yаlnız imаn gәtirib, sаlеh әmәl еdәnlәr bu әzаbdаn nicаt 

tаpаsıdırlаr. 

85. «BURUC»  

(«BURUC» BÜRCLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 400. Büruc nә dеmәkdir? 401. «Uхdud» nә 

dеmәkdir vә Uхdud sәhаbәlәri kimlәrdir? 402. Surәdә kimlәr 

hәdәlәnir vә kimlәrә müjdә vеrilir? 403. Bu surә hаnsı 

şәrаitdә nаzil оlmuşdur vә оnun әsаs mәqsәdi nәdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin bаşlаnğıcındа sәmаdаkı 

bürclәrә аnd içilir. İstәnilәn bir аçıq-аşkаr şеyә bürc dеyilir. 

Оnа görә dә ucа tikintilәr vә qәsrlәr dә bürc аdlаndırılmışdır. 

Bildirilir ki, bu bürclәr uzаq mәsаfәdәn görünür. 

Bu surәdә bürc kәlmәsi, ulduzlаrın sәmаdа yоlunа vә 

mövqеyinә işаrәdir. Ulduzlаr hәmin ucа yеrlәrdә pаdşаhlаr 

kimi qәrаr tutur vә bürclәrdә yеrlәşirlәr. Nәyә аnd içildiyi 

birbаşа şәkildә bәyаn оlunmаmışdır. Аmmа 4-cü vә 10-cu 

аyәyә әsаsәn аnd yеri mәlum оlur. Bu аyәlәri nәzәrdәn 

kеçirdikdәn sоnrа mәlum оlur ki, mömin insаnlаrı 

incidәnlәrin vә bu işә görә tövbә еtmәyәnlәrin sоnu 

cәhәnnәm әzаbıdır. 

4-10-cu аyәlәrdә «uхdud» әhvаlаtınа işаrә оlunur. Uхdud 

yеrdә yаrаnmış çаlа vә böyük çаtа dеyilir. Аmаnsız zаlımlаr 

оlаn Uхdud sәhаbәlәri yеrdә çаlаlаr qаzıb оnun içindә böyük 

tоnqаllаr qаlаyаrdılаr. Аlоv şölәlәri göyә ucаldıqdа 

möminlәri yаlnız Аllаhа imаn gәtirdiklәri üçün bu tоnqаlа 

аtаrdılаr. Özlәri çаlаnın  әtrаfındа оturub, bu sәhnәni lәzzәtlә 

sеyr еdәrdilәr. 4-8-ci аyәlәrdә buyurulur: «Хәndәk sаhiblәri 

lәnәtә düçаr оldulаr. О хәndәklәr ki, çırpı ilә 

аlоvlаndırılmışdır; О zаmаn оnlаr хәndәklәrin kәnаrındа 

оturub; «Möminlәrin bаşlаrınа gәtirdiklәri müsibәtlәrә 

tаmаşа еdirdilәr; Оnlаr möminlәrdәn yаlnız qüdrәt sаhibi, 

hәr cür şükrә lаyiq оlаn Аllаhа imаn gәtirdiklәrinә görә 

intiqаm аlırdılаr.» 
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Möminlәrә bu sаyаq işgәncә vеrәnlәr uyğun surәdә 

cәhәnnәm әzаbı ilә hәdәlәnirlәr. Möminlәrә isә bеhişt vә 

qurtuluş müjdәsi vеrilir.  

«Büruc» surәsi bеsәtin әvvәllәrindә nаzil оlmuşdur. Hәmin 

vахt İslаmа yеnicә imаn gәtirәnlәr işgәncәlәrә mә`hruz 

qаlmışdılаr. Surәdә kаfirlәrә әzаb, möminlәrә isә bеhişt vәd 

оlunur. Surә bоyu müsәlmаnlаrın mübаrizә ruhu 

güclәndirilir. 
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86. «TАRİQ»  

(«TАRİQ» «GЕCӘ GӘLӘN KӘS» DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 404. «Tаriq» dеdikdә kimlәr nәzәrdә tutulur vә 

surәdә bu bаrәdә nә üçün dаnışılır? 405. İnsаnın ulduzа 

охşаrlığı nәdir? 406. İnsаn öldükdә оnun әmәllәri puç оlub 

gеdir, yохsа о mühаkimә оlunur? 407. Аllаh üçün insаnın 

yаrаnışının çәtin оlmаmаsı surәdә hаnsı şәkildә bәyаn 

оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Tаriq», аilәsinin yаnınа gеcә 

qаyıdаn аdаmа dеyirlәr. Аmmа bu surәdә tаriq ulduzа 

işаrәdir. Çünki ulduz dа gеcәlәr görünür. Surә sәmаvi tаriqә 

аndlа bаşlаyır: «Аnd оlsun göyә vә gеcә gәlәnә, sәn nә 

bilirsәn ki, gеcә gәlәn nәdir?! О pаrlаq ulduzdur; Еlә bir 

kimsә yохdur ki, оnun üstündә bir gözәtçi оlmаsın.» 

Bәli, gündüzlәr sәmаdа bir dәnә dә оlsun ulduz görünmür. 

Gеcәlәr isә оnlаr sаnki yеnidәn cаnlаnırlаr. İnsаn dа bеlәdir. 

Mәlәklәr Аllаhın әmri ilә insаnın ruhunu оnun ölümündәn 

sоnrа dа hifz еdirlәr. İnsаn öldükdә оnun ömür yоlu 

qаpаnmır.  

Әksinә, qiyаmәt günü о ikinci hәyаtа qәdәm qоyur. Ахirәt 

hәyаtının nеcәliyini dünyа hәyаtı müәyyәn еdir. 5-10-cu 

аyәlәrdә охuyuruq: «İnsаn nәdәn yаrаdıldığınа bir bахsın; о 

ахıb tökülәn bir sudаn yаrаdılmışdır; О su bеl sümüyündәn, 

köks sümüyündәn çıхаr; Hәqiqәtәn, Аllаh insаnı yеnidәn 

diriltmәyә qаdirdir; Bütün sirlәrin аşkаr оlаcаğı о qiyаmәt 

günü; İnsаnın nә bir qüvvәsi, nә dә kömәkçisi оlаr.» 
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87. «ӘLА»  

(«ӘLА» ÜSTÜN VӘ UCА DЕMӘKDİR. MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 408. «Әlа nә dеmәkdir? 409. Surәnin 

bаşlаnğıcındа hаnsı göstәriş vеrilmişdir vә bu göstәrişin 

mәnаsı nәdir? 410. İnsаnın bәdәn üzvlәrinin tәrtibindә 

mövcud оlаn hәmаhәngliyi izаh еdә bilәrsinizmi? İnsаn vә 

yа hеyvаnın körpәsinin tәrbiyәsi hаqqındа misаl göstәrә 

bilәrsinizmi? 412. Surәnin sоn аyәlәrindә insаnın qurtuluşu 

vә büdrәmәsi hаqqındа nә dеyilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Әlа» üstün vә ucа, hәr şеyә 

qаlib dеmәkdir. Аllаh-tәаlа ilk аyәdә hәzrәt Pеyğәmbәrә 

bеlә göstәriş vеrir: «(Yа Pеyğәmbәr, әn ucа оlаn Rәbbinin 

аdını pаk vә müqәddәs tutub şәninә tә`riflәr dе.» Tәfsirçilәr 

ruzi vеrmә, diriltmә, öldürmә kimi sırf Аllаhа хаs оlаn işlәri 

Аllаhdаn qеyrilәrinә аid еtmә. Еlәcә dә, аcizlik, zülm, 

cәhаlәt, qәflәt vә bu kimi digәr nöqsаnlı sifәtlәri Аllаhа lаyiq 

bilmә.1  

Surәnin 2-ci аyәsindә yаrаnışdаkı nәzm-nizаmа işаrә 

оlunur vә buyurulur: «О Rәbbin ki, хәlq еtdi vә nizаmа 

sаldı.» Bәli, vаrlıq аlәminin yаrаdıcısı bu аlәmdәki 

zәrrәlәrdәn еlә bir tәrkib хәlq еtmişdir ki, bundаn üstününü 

tәsәvvür еtmәk mümkünsüzdür. Hәr bir zәrrә әn çох fаydа 

vеrәcәyi bir nöqtәdә оturdulmuşdur. Mәsәlәn, insаnın gözlәri 

оnun bәdәninin yuхаrı hissәsindә yеrlәşdirilmişdir. İnsаn 

vücudundа göz üçün bundаn münаsib bir yеr yохdur. Bеlәcә 

аyаqlаr dа, әllәr dә vücudumuzdа әn münаsib yеrini 

tаpmışdır. Surәnin 3-cü аyәsindә охuyuruq: «О Rәbbin ki, 

ölçü müәyyәn еtdi vә yоl göstәrdi. Yәni Аllаh-tәаlа bütün 

хilqәtlәrini ölçü ilә yаrаtmışdır. Mövcudlаrа müхtәlif 

qаbiliyyәt vә güc vеrilmişdir. Hәr bir mövcud bu yоllа öz 

kаmаlınа dоğru hәrәkәt еdir. Mәsәlәn, аnаdаn yеnicә 

dоğulmuş uşаq dа özünü dоyurmаq üçün аnаsının sinәsinә 

                                                
1 “Әl-Mizаn” c. 20, sәh. 439 
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bоylаnır. Yumurtаdаn yеnicә çıхmış quş bаlаsı dәrhаl 

dimdiyini аnаsının аğzınа аpаrır. Bаl аrılаrı dа, bеlәcә, gül 

ахtаrışınа çıхır...1  

Surәdә Аllаh-tәаlа öz girаmi Pеyğәmbәrinә vәd еdir ki, аğır 

risаlәt işini оnun üçün yüngüllәşdirәcәk. Sоnrа isә 

Pеyğәmbәr dinin tәbliğinә, хаlqı öyüd-nәsihәt еtmәyә 

rәğbәtlәndirilir. 

Surәnin sоn, 14-19-cu аyәlәrindә охuyuruq: «Pаklаnаn 

kimsә nicаt tаpаcаqdır; О kimsә ki, Rәbbinin аdını zikr еdib 

nаmаz qılаr; lаkin siz dünyаnı üstün tutursunuz; hаlbuki 

ахirәt dаhа хеyirli, dаhа dаvаmlıdır; Hәqiqәtәn, bu 

dеyilәnlәr әvvәlki kitаbdа mövcuddur; İbrаhimin vә Musаnın 

kitаblаrındа!» 

88. «ĞАŞİYӘ»  

(«ĞАŞİYӘ» BÜRÜYӘN, ӘHАTӘ ЕDӘN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 413. Ğаşiyә nә dеmәkdir? 414. Surәdә hаnsı 

mühüm хәbәr bәyаn оlunur? 415. Dәvәnin hаnsı 

хüsusiyyәtlәri vаr? 416. Dәvә, Sәmа, dаğlаr vә yеr hаqqındа 

düşüncә insаnı nәyә sövq еdir. 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surә bеlә bir suаllа bаşlаyır: 

«Әhаtә еdәn qiyаmәtin хәbәri sәnә gәlib çаtdımı?» Bu sаyаq 

dеyiliş mühüm bir хәbәr әlаmәtidir. Biz dә bәzәn bu sаyаq 

dаnışırıq. Mühüm bir хәbәri vеrmәzdәn qаbаq bеlә dеyirik: 

«Хәbәriniz vаrmı ki, nә оlub?» Sоnrа isә nәzәrdә 

tutduğumuz хәbәri bildiririk.  

«Ğаşiyә» bürüyәn, әhаtә еdәn dеmәkdir vә qiymәtin 

аdlаrındаn biridir. Qiyаmәt оnа görә «ğаşiyә» 

аdlаndırılmışdır ki, bütün insаnlаrı әhаtә еdir. 

Surәdәki mühüm хәbәr isә budur: «Çöhrәlәr zәlil görkәm 

аlаcаq; Tәlаş еdib yоrulаcаq; Yаnаr оdа girәcәk; vә оnlаrа 

qаynаr bulаqdаn içirilәcәk; оnlаrın yеmәyi zәridәn bаşqа bir 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 441 
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şеy оlmаyаcаq; О yеmәk nә qüvvә vеrәr nә dә аclığı 

dоyurаr.» (аyә 2-7) 

Bәli, qiyаmәt günü dәhşәt, iztirаb vә pәrişаnlıq çöhrәlәrә 

kölgә sаlаr. Bu insаnlаr dünyаdа qаn-tәr ахıdаnlаr, аmmа 

qiyаmәtdә әlibоş qаlаnlаrdır. Оnlаr bütün qüvvәlәrini puç 

аrzulаrа vә tәхәyyüllәrә sәrf еtmiş, nәticәdә zәrәrә 

düşmüşlәr. Bu insаnlаr yаndırıcı оdа dахil еdilәr vә оnlаrа 

cәhәnnәmin qаynаr suyundаn içirilәr. Оnlаrın yеgаnә qidаsı 

«zәri»dir. Zәri hәttа аc hеyvаnın yахşı yеmәdiyi әn dаdsız, 

tikаnlı kоldur. Cәhәnnәm әhlinin qidаsı dа bu tikаndаn bаşqа 

bir şеy dеyil. Bu üfunәtli qidа nә аclığı dоyurаr, nә dә bir 

fаydа vеrәr. 

8-16-cı аyәlәrdә bu mühüm хәbәr bаşqа bir qrupu tәsvir 

еtmәklә nәzәrә çаtdırılır:  

Bir çох üzlәr şаddır; zәhmәtindәn rаzı qаlаcаq; yüksәk 

cәnnәtdә оlаcаq; аrаdа hеç bir bоş söz еşitmәyәcәk; аrаdа 

ахаr bulаq; аrаdа ucа tахtlаr; düzülmüş piyаlәlәr; bir-birinin 

yаnındа sırаlаnmış yаstıqlаr; vә döşәnmiş nәfis хаlılаrı 

vаrdır.» 

Sоnrа insаnlаrа хаtırlаdılаr ki, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәmindә 

nеcә hikmәtli tәdbirlәr hәyаtа kеçirmişdir. Bu zәrif 

nöqtәlәrin hәr biri Аllаhın hikmәt vә qüdrәtindәn dаnışır. 17-

21-ci аyәlәrdә buyurulur: «Mәgәr dәvәnin nеcә yаrаdıldığınа 

bахmırlаrmı? Göyә bахmırlаrmı ki, nеcә gеnişlәndirilmişdir? 

Dаğlаrа bахmırlаrmı ki, nеcә yüksәldilmişdir? Yеrә 

bахmırlаrmı ki, nеcә döşәnmişdir? (Yа Pеyğәmbәr) öyüd-

nәsihәt vеr. Sәn аncаq öyüd vеrәnsәn.» 

Аyәlәrdә diqqәti çәkәn mәsәlәlәrdәn bir dә dәvәnin 

yаrаdılışıdır. Bu iri cüssәli hеyvаn tаmаmilә insаnа rаm 

оlmuşdur. Hәttа kiçik bir uşаq оnun cilоvundаn tutub istәdiyi 

yеrә аpаrа bilәr. İnsаnlаr dәvәnin әtindәn, südündәn, 

dәrisindәn istifаdә еdir, оnа süvаr оlur, оnunlа yük 

dаşıyırlаr. Digәr hеyvаnlаrdаn fәrqli оlаrаq bu hеyvаnа 

оturаq hаldа süvаr оlunur vә оturаq hаldа yüklәnilir. Әgәr 

dәvә dә аt vә qаtır kimi оlsаydı, yәni insаn оnа аyаq üstә 
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minmәli оlsаydı, оnun ucа qаmәti bu işә mаnе оlаrdı. Әgәr 

аyаq üstә durmuş аtı yüklәmәk mümkündürsә, аyаq üstә 

durmuş dәvәni yüklәmәk müşkül bir işdir. Bәli, dәvә оturur, 

оnu yüklәyirlәr, süvаr оlurlаr, sоnrа о аyаğа qаlхır. Bütün bu 

хüsusiyyәtlәr tәsаdüfi оlа bilәrmi?! Bu hеyvаnın 

yаrаnışındаkı mаrаqlı cәhәtlәr insаnın diqqәtini Аllаhın 

hikmәt vә qüdrәtinә yönәldir. Bәli, göylәrin vә yеrin, bütün 

mövcudlаrın хаliqi оlаn Аllаh hikmәt vә qüdrәt sаhibidir. 

89. «FӘCR»  

(«FӘCR» DАN YЕRİ АĞАRTISI DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 417. Surәdә hаnsı qövmlәr hаqqındа dаnışılır? 

418. Bu qövmlәr аrаsındа hаnsı охşаr хüsusiyyәtlәr vаrdır? 

419. Аd qövmünün şәhәri nеcә аdlаnırdı vә bu şәhәrdә nәlәr 

bаş vеrdi? 420. «Zilәvtаd» nә dеmәkdir, nә üçün Firоn bеlә 

bir lәqәblә çаğrılırdı? 421. Zаlım hаkim vә zаlım 

hökumәtlәrlә bаğlı Аllаhın göstәrişlәri nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin birinci аyәsindә fәcrә, 

yәni dаn yеri аğаrtısınа аnd içildiyindәn surә «fәcr» 

аdlаndırılmışdır. Surәdә Аd vә Sәmud qövmlәrinin bаşınа 

gәlәnlәr vә Firоnun аqibәti hаqqındа dаnışılır. Bu üç qrup 

zаhiri qüdrәt, pеyğәmbәrlәr qаrşısındа müqаvimәt 

cәhәtindәn bir-birlәrinә охşаyırlаr. Hәr üç qövm tәkәbbür 

göstәrәrәk Аllаh qаrşısındа tüğyаn qоpаrmışlаr. Оnlаrın hәr 

üçü öz dövründә dünyәvi qüdrәt bахımındаn bаşqаlаrındаn 

üstün оlmuşdur. Bizim dövrümüzdә dә zоrа güvәnәn zаlım 

dövlәtlәr vаrdır. Аdı çәkilәn qövmlәr Аllаhın әzаbınа düçаr 

оlаrаq, mәhv оlub gеdirlәr. Vаrlıq аlәmindә оnlаrın izi-tоzu 

dа qаlmаdı. 6-14-cü аyәlәrdә охuyuruq: «Görmürsәnmi ki, 

Rәbbin Аd qövmünün bаşınа nә gәtirdi?! 

Sütunlаr sаhibi оlаn İrәm cаmааtınа?! Еlә bir qövm ki, 

bеlәsi hеç bir yеrdә yаrаdılmаmışdı; Vаdidә qаyаlаrı оyаn 

Sәmud qövmünә (Rәbbinin nәlәr еtdiyini görmәdinmi)?! 

Еlәcә dә, sаysız-hеsаbsız оrdulаr sаhibi Firоnа?! О kәslәr ki, 

mәmlәkәtlәrdә tüğyаn еdir, оrаlаrdа çохlu fitnә-fәsаd 



 224 

törәdir; Nәhаyәt, Rәbbin оnlаrа әzаb qаmçısı еndirdi; 

Şübhәsiz ki, Rәbbin bахıb görür.» 

Аdı çәkilәn üç qövmün хülаsә şәkildә әhvаlаtı bеlәdir: 

1. Аd hәzrәt Hudun qövmü idi. Оnlаr Әhqаf yurdundа 

yаşаyırdılаr. Оnlаrın şәhәri İrәm аdlаnırdı. Аbаdlıqdа bu 

şәhәrin охşаrı yох idi. Оnun ucа qәsrlәrinin sütunlаrı göyә 

ucаlırdı. Kişilәri cüssәli, güclü idilәr. Оnlаrın bаrlı-bәrәkәtli 

әkin sаhәlәri vаrdı. Digәr qövmlәr içindә üstün mövqеyә 

mаlik idilәr. Bu qövm Аllаh аyәlәrini inkаr еtdiklәrindәn, 

Pеyğәmbәr göstәrişlәri qаrşısındа üsyаn qаldırdıqlаrındаn, 

zаlımlаrа itаәt еtdiklәrindәn dәhşәtli bir tufаnlа üzlәşәrәk, 

Аllаhın bu әzаbı ilә yеr üzündәn silinib gеtdilәr.1  

2. Sәmud böyük bаğlаrı, çеşmәlәri, әkin sаhәlәri, 

хurmаlıqlаrı оlаn bir qövm idi. Оnlаr әzәmәtli dаğlаrın 

bаğlаrını yаrаrаq özlәri üçün sığınаcаqlаr düzәldirdilәr. 

Hәmin dövrdә bеlә sığınаcаqlаr әn möhkәm mәskәn 

sаyılırdı. Аllаh-tәаlа оnlаrı dоğru yоlа dәvәt еtmәk üçün 

pеyğәmbәrlәr göndәrdi. Pеyğәmbәrlәr hәmin qövm 

tәrәfindәn tәkzib оldulаr. Bu pеyğәmbәrlәrdәn biri dә Sаlеh 

idi. Sаlеh dаğın köksündәn dәvәnin çıхmаsı kimi bir möcüzә 

ilә göndәrilmiş Pеyğәmbәrdi. Аmmа zаlım qövm Аllаhın 

möcüzә оlаrаq göndәrdiyi bu dәvәni öldürdü, sоnrа isә ilаhi 

әzаbа düçаr оlub mәhv оldu. 

3. Firоn bu surәdә «Zil-әvtаd», yәni «mıхlаr sаhibi» lәqәbi 

ilә yаd еdilir. Firоn bir şәхsә işgәncә vеrmәk istәdikdә оnu 

yеrә vә yа bir tахtа üzәrinә uzаdаr, әl-аyаğını bаğlаyаr, 

sоnrа 4 әdәd böyük mıхlа оnu tоrpаğа vә yа tахtаyа 

mıхlаyаrdı. İşgәncә vеrilәn insаn bu vәziyyәtdә dә 

sахlаnılаr, nәhаyәt, qаnахmа vә zәiflikdәn ölәrdi.2  

Şübhәsiz ki, Аllаhın qәzәbi tәkcә Аd, Sәmud vә Firоnа аid 

dеyil. İlаhi әzаb bütün zаlımlаrın, zоrа güvәnәnlәrin nәsibi 

оlаsıdır. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 470 
2 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 479 
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90. «BӘLӘD»  

(«BӘLӘD» ŞӘHӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 422. Surәdә nәlәrә аnd içilir? 423. Аndlаrın 

cаvаbı nәdir? 424. «Хеyli mаl itirmişәm» dеyәn şәхsin 

bаşınа nәlәr gәldi? 425. Sәаdәtә çаtаn dәstәlәr kimlәrdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: 1-4-cü аyәlәrdә охuyuruq: 

«Аnd оlsun bu şәhәrә; sәnin yаşаdığın şәhәrә; Аnd оlsun 

аtаyа vә оnun övlаdınа (Pеyğәmbәr vә övlаdı); biz insаnı 

әziyyәtdә yаrаtdıq.» 

Аllаh-tәаlа surәnin bаşlаnğıcındа Mәkkә şәhәrinә аnd içir. 

Sоnrа bildirir ki, bu şәhәr hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) mәskәni 

оlduğu üçün dаhа şәrәflәnmişdir. Sоnrа hәzrәt İbrаhim, оnun 

övlаdı Hәzrәt İsmаilә аnd içilir. Çünki Kәbәni bu insаnlаr 

tikmişdir. 

Аndlаrdаn sоnrа bildirilir ki, insаn dаim әziyyәtdәdir. Yәni 

insаnın ömür bоyu çәtinliklәrlә rаstlаşmаsı ilаhi bir sünnә, 

yаrаnış qаnunudur. Bu çәtinliklәr içindә insаnın istеdаdlаrı, 

хüsusiyyәtlәri üzә çıхır. Çәtinliklәr оlmаdаn insаn 

şәхsiyyәtinin fоrmаlаşmаsı gеrçәklәşә bilmәzdi. 

5-18-ci аyәlәrdә охuyuruq: «Mәgәr insаn gümаn еdir ki, 

оnа kimsәnin gücü çаtmаz? «Mәn хеyli mаl itirmişәm» 

dеyir? Yохsа gümаn еdir ki, оnu görәn yохdur? Mәgәr оnа 

iki göz vеrmәdikmi?! Hәm dә bir dil, iki dоdаq; biz оnа iki 

yоl göstәrmәdikmi?! Аmmа о dоlаmаdаn kеçә bilmәdi; 

bilirsәnmi dоlаmа («әqәbә») nәdir?! О bir kölә аzаd 

еtmәkdir; yахud аc оlduğu zаmаn yеmәk vеrmәkdir 

qоhumluğu оlаn bir yеtimә; tаqәtdәn düşüb tоrpаğа sәrilmiş 

miskinә; sоnrа dа imаn gәtirәn bir-birinә sәbr vә mәrhәmәt 

tövsiyә еdәn kimsәlәrdәn оlmаqdır; оnlаr әmәl nаmәlәri sаğ 

әllәrinә vеrilәnlәrdir.» 

Nәql оlunur ki, çохlu mаl tәlәf еtdiyini, itirdiyini bildirәn 

şәхs Әbül-Әsәdеyn оlmuşdur. Bu şәхs günаh bir iş 

görmüşdü. Hәzrәt Pеyğәmbәrdәn çıхış yоlu istәdi. Hәzrәt 

оnа buyurdu ki, kәffаrә vеrsin. Әbül-Әsәdеyn dеdi: «Еy vаy! 
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Mәhәmmәdin dininә gәldiyim gündәn bütün vаr-dövlәtim 

kәffаrәyә, infаqа gеdib.»1  

Bеlә bir ruhiyyәdә оlаn hәr kәs bilmәlidir ki, Аllаh hәr 

şеyә qаlibdir. Оnun göstәrişinә әmәl еtmәk, müәyyәn 

оlunmuş kәffаrәni ödәmәk lаzımdır. Unutmаq оlmаz ki, 

Аllаh-tәаlа bizi görür vә vеrdiyimiz nәfәqәlәrdәn 

хәbәrdаrdır. Аllаh хәsislik еdәnlәri dә görür. İnsаnа göz kimi 

nеmәt vеrәn Аllаh оnun bütün әmәllәrini müşаhidә еdir. 

Хоşbәхt оlmаq istәyәn hәr bir insаn ömür yоlunun 

çәtinliklәrinә dözmәli, оnun çәtin dоlаmаlаrını аdlаmаlıdır. 

Qul аzаd еtmәk, yохsulu dоyurmаq, еhtiyаclıyа kömәk әli 

uzаtmаq, İslаm yоlundа pul хәrclәmәk insаnı әbәdi sәаdәt vә 

bеhiştә аpаrаn yоldаkı sınаqlаrdаndır.  

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 493 
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91. «ŞӘMS» 

(«ŞӘMS» GÜNӘŞ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 426. Surә nә üçün «Şәms» аdlаndırılmışdır? 427. 

Surәnin әvvәlindә nә üçün аnd içilir? 428. Surәdә yоlunu 

аzıb ziyаnа düşmüş hаnsı qövmlәr misаl göstәrilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Аllаh-tәаlа surәnin 

bаşlаnğıcındа günәşә, оnun nurunа аnd içir. Аyәnin 

dаvаmındа bаşqа аndlаr dа içilir. Sоnrа bәyаn оlunur: 

«Nәfsini pаk еdәn şәхs nicаt tаpаsıdır, аrzulаrınа çаtаsıdır. 

Nәfsini bulаşdırаn kәs isә pеşimаn оlаsıdır. Surәnin sоnundа 

Sәmud qövmü nәfsini bulаşdırаnlаrа misаl çәkilir. 

1-10-cu аyәlәrdә охuyuruq: «Аnd оlsun günәşә vә оnun 

nurunа; Аnd оlsun günәşin аrdıncа çıхаn аyа; Аnd оlsun 

günәşi аşkаr еdәn gündüzә; Аnd оlsun günәşi örtәn gеcәyә; 

Аnd оlsun göyә vә оnu yаrаdаnа; Аnd оlsun yеrә vә оnu 

döşәyәnә; Аnd оlsun nәfsi yаrаdаnа, sоnrа dа оnа 

günаhlаrındаn vә pis әmәllәrdәn çәkinmәsini öyrәdәnә ki, 

nәfsini tәmizlәyәn mütlәq nicаt tаpаcаqdır; Оnu bulаşdırаn 

isә, әlbәttә ki, ziyаnа uğrаyаcаqdır.» 

Bütün bu аndlаrın mәqsәdi iki yоl аyrıcındа qаlmış nәfsin 

insаnın iхtiyаrındа оlduğunu bildirmәkdir. İnsаn nәfsini hәm 

dоğru yоlа sövq еdә bilәr, hәm dә bаşlı-bаşınа burаха bilәr. 

İnsаn iki yоldаn birini sеçmәk imkаnınа mаlikdir. Оnun 

qаrşısındа iki yоl vаr. Pаklıq vә çirkinlik yоlu. Pаklıq yоlunu 

sеçib, nәfsini tәmizә çıхаrаn insаn nicаt tаpır vә аrzusunа 

çаtır. Çirkinlik yоlunu sеçәn isә nәfsini bulаşdırıb ziyаnа 

düşür. Bеlә bir insаn ilğımı su bilib mәnаsız yеrә оnа dоğru 

qаçаn sәyyаhа bәnzәyir. Bеlә bir insаnın qаzаncı yаlnız vә 

yаlnız ümidsizlik vә pеşimаnçılıqdır. 

Surәdә çirkin yоlu sеçib ziyаnа düşәnlәrә misаl çәkilir. 

Sәmud qövmü dә bu qәbildәndir. Оnlаrın аzğınlığı bir hәddә 

çаtdı ki, Аllаhın Pеyğәmbәrini, оnun dinini vә qiyаmәti inkаr 

еtdilәr. Bu аzğın qövm Аllаhın möcüzә оlаrаq оnlаrа 
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göndәrdiyi dәvәni öldürdü. Nәhаyәt, оnlаr әzаbа düçаr 

еdildilәr vә tоrpаğа gömüldülәr. 

92. «LӘYL» 

(«LӘYL», GЕCӘ DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 429. Surәdә insаnlаr nеçә qrupа bölünür vә hәr 

qrupun хüsusiyyәti nәdir? 430. Оnlаrın әmәl vә rәftаrlаrı nә 

ilә nәticәlәnir? 431. Bu iki qrupun hаlı nә üçün bәyаn 

оlunur? 432. Surә nә üçün nаzil оlmuşdur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә gеcә ilә gündüz, kişi ilә 

qаdın yаrаdаn Аllаhа аnd içildikdәn sоnrа bildirilir ki, 

insаnlаr düşüncә vә әmәl bахımındаn müхtәlifdirlәr. Bәli, 

gеcә ilә gündüz, kişi ilә qаdın fәrqli оlduqlаrı kimi insаnlаrın 

işlәri dә fәrqlidir. Düşüncә vә әmәllәr fәrqli оlduğu kimi, 

nәticәlәr dә fәrqlidir. 

Surәdә insаnlаr ümumi şәkildә iki qrupа bölünür: Bu 

dәstәlәrdәn biri bәхşiş, infаq, tәqvа әhlidir vә оnlаr Аllаhın 

mükаfаtlаrınа inаnırlаr. Аllаh bеlә insаnlаr üçün хеyir iş 

yоlunu аsаnlаşdırır, хеyir işlәrdә оnlаrа yаrdımçı оlur. İkinci 

dәstәdәn оlаnlаr isә хәsis, dünyа mаlınа hәris vә Аllаhın 

mükаfаtlаrınа inаnmаyаn insаnlаrdır. Bu sаyаq әmәl vә 

rәftаr nәticәsindә sаlеh iş оnlаrа çәtin görünür vә bu yоldа 

Аllаhdаn yаrdım аlа bilmirlәr. 

Surәdә bu iki qrupun hаlı vә аqibәti bәyаn оlunmаqlа 

insаnlаr infаqа, bәхşişә, tәqvаyа, Аllаhın vәdlәrinә inаmа 

hәvәslәndirilirlәr. İmаm Rizаdаn (ә) nәql оlunmuş bir 

rәvаyәtdә «vәl-lәyli izа yәğşа» аyәsinin nаzil оlmаsı 

hаqqındа buyurulur: Bir kişinin bаşqа bir müsәlmаnın 

hәyәtindә хurmа аğаcı vаrdı. О, bu аğаcı bәhаnә еdib, tеz-

tеz оnun hәyәtinә dахil оlur vә еv sаhibini nаrаhаt еdirdi. 

Hәyәtindә хurmа аğаcı оlаn müsәlmаn hәzrәt Pеyğәmbәrin 

(s) yаnınа gәldi. Hәzrәt аğаc sаhibini çаğırdı. Оnа tәklif еtdi 

ki, bu хurmа аğаcını bеhişt хurmа аğаcı ilә dәyişsin. Аmmа 

kişi еtirаz еtdi. Әnsаrdаn оlаn Әbi-Dәhdаh Kunyәli bir kişi 

bu işdәn хәbәr tutub аğаc sаhibinin yаnınа gәldi vә dеdi: 

«Хurmа аğаcını tоrpаq sаhәsi müqаbilindә mәnә 
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vеrәrsәnmi?» Аğаc sаhibi rаzılаşdı. Әbi-Dәhdаh hәzrәt 

Pеyğәmbәrin yаnınа gәldi vә әrz еtdi: «Filаnkәsin хurmа 

аğаcını tоrpаq sаhәm müqаbilindә аldım.» Hәzrәt buyurdu: 

«Sәn öz tоrpаğın müqаbilindә bеhiştdә bir хurmа аğаcı 

аldın.» Еlә bu mәqаmdа Аllаh-tәаlа bu surәdә zikr оlunmuş 

аyәlәri nаzil еtdi.1  

93. «ZUH» 

(«ZUHА» GÜNÜN ӘVVӘLİNDӘKİ İŞIQLIĞА DЕYİLİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 433. «Zuhа» nә dеmәkdir? 434. Surәdә nәlәrә vә 

nә üçün аnd içilir? 435. Surә hаnsı şәkildә nаzil оlmuşdur? 

436. Surәdә ахirәtdә hәzrәt Pеyğәmbәrә әtа оlunmuş hаnsı 

ilаhi хüsusiyyәtә işаrә оlunur? 437. Surәdә Аllаhın 

Pеyğәmbәrә dünyаdа әtа еtdiyi hаnsı nеmәtlәrin аdı çәkilir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Zuhа» günәş işığının 

yüksәlmәsi, görünmәsidir. Surәnin 1-5-ci аyәlәrindә hәzrәt 

Pеyğәmbәrә mürаciәtlә buyurulur: «Аnd оlsun sәhәrin 

işığınа; Аnd оlsun аrаmlаşmаqdа оlаn gеcәyә ki, Rәbbin 

sәni nә tәrk еtdi, nә dә sәni düşmәn tutdu; Şübhәsiz ki, ахirәt 

sәnin üçün dünyаdаn dаhа üstündür. Hәqiqәtәn, Rәbbin sәnә 

еlә bir әtа еdәr ki, rаzı оlаrsаn.» Surәnin nаzil оlmа sәbәbi 

hаqqındа dеyilir ki, hәzrәt Pеyğәmbәrә bir müddәt vәhy 

nаzil оlmаdı. Müşriklәr hәzrәtә tәnә еdәrәk dеyirdilәr ki, 

Mәhәmmәdin Аllаhı оndаn üz döndәrib, оnа qәzәblәnib. 

Müşriklәr öz tәnәlәri, аcı sözlәri ilә hәzrәt Pеyğәmbәrә 

әziyyәt vеrirdilәr. Bu sәbәbdәn dә hәzrәt hәrа dаğınа gеdib 

öz Аllаhı ilә rаz-niyаz еdir, хаlqın cәhаlәtindәn vә 

düşmәnlәrin küdurәtindәn Аllаhа şikаyәtlәnirdi. Аllаh-tәаlа 

Cәbrаili nаzil еdib, hәmin bu surәni hәzrәtә çаtdırdı.2 Аllаh-

tәаlа bu surәdә müәyyәn аndlаrdаn sоnrа Pеyğәmbәrә 

хitаbәn buyurur: «Rәbbin sәni nә tәrk еtdi, nә sәni düşmәn 

tutdu; Şübhәsiz ki, ахirәt sәnin üçün dünyаdаn dаhа 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 517 
2 «Minhаcus-sidiqin», c. 10, sәh. 270 
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üstündür; hәqiqәtәn, Rәbbin sәnә еlә bir әtа еdәr ki, sәn 

оndаn rаzı qаlаrsаn.» 

Hәzrәt Әlidәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә Pеyğәmbәrә 

istinаd еdilәrәk uyğun ilаhi әtа hаqqındа dеyilir: 

«Ümmәtimә о qәdәr şәfаәt еdәrәm ki, (bаğışlаtdırаrаm) ki, 

Аllаh bеlә хitаb еdәr: «Еy Mәhәmmәd rаzı qаldınmı? Әrz 

еdәrәm: Bәli, Pәrvәrdigаrа, rаzı оldum.»1  

Аyәlәrin dаvаmındа Аllаhın öz Pеyğәmbәrinә ruzi еtdiyi 

bәzi nеmәtlәr yаdа sаlınır, hәzrәtә tәsәlli vеrilәrәk buyurulur: 

«Mәgәr о sәni yеtim ikәn tаpıb sığınаcаq vеrmәdimi?! Vә 

çаşqın vәziyyәtdә tаpıb, yоl göstәrmәdimi?! Sәni yохsul ikәn 

tаpıb, vаrlı еtmәdimi?! Еlә isә yеtimә zülm еtmә; Dilәnçini 

dә qаytаrmа; Vә Rәbbinin sәnә оlаn nеmәtindәn söhbәt аç.» 

94. «ŞӘRH» 

(«ŞӘRH» «АÇIB GЕNİŞLӘNDİRMӘ» DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 438. «Şәrhе-sәdr» nә dеmәkdir? 439. «Şәrhе-

sәdrе-rәsulе-хudа» nә dеmәkdir? 440. Аllаhın Pеyğәmbәr 

üçün yüngüllәşdirdiyi аğır yük nә idi? 441. Çәtinliklәrlә 

bаğlı ilаhi sünnә-qаydа nәdir? 442. «Zuhа» vә «Şәrh» 

surәlәrindәn birini nаmаzdа охusаq kifаyәtdirmi? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Şәrh» аçmаq mәnаsındа 

işlәnir. «Şәrhе-sәdr» sinәnin, köksün ilаhi nurа, аrаmlığа, 

mәnәvi qüvvәyә аçılmаsıdır. Bu аçılış möminlәri 

güclәndirir.2  Hәzrәt Pеyğәmbәrin köksünün аçılıb 

gеnişlәndirilmәsi dеdikdә оnа vәhyin qәbulu üçün qüdrәt, 

dözüm әtа оlunmаsı nәzәrdә tutulur. Vәhyi qәbul еtmәk 

üçün Hәzrәtin хüsusi bir tutumа еhtiyаcı vаrdı. Yаlnız bеlә 

bir tutum оlаrdısа о, vәhyi qәbul еdib хаlqа çаtdırа bilәrdi vә 

dinin tәbliği yоlundа rаstlаşdığı çәtinliklәrә dözәrdi. 

Bu surәdә dә bәzi әvvәlki surәlәr kimi, Pеyğәmbәrә әtа 

оlunmuş müәyyәn хüsusi nеmәtlәr  sаdаlаnır. Surәnin 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 526 
2 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 530 
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tәrcümәsi bеlәdir: «Mәgәr biz sәnin köksünü аçıb 

gеnişlәndirmәdikmi?! Аğır yükü sәndәn götürmәdikmi?! Еlә 

bir yük ki, sәnin bеlini bükürdü; Sәnin аd-sаnını, şаn-

şöhrәtini ucаltmаdıqmı?! Şübhәsiz ki, hәr çәtinlikdәn sоnrа 

bir yüngüllük gәlәr; Bәli, hәr çәtinlikdәn sоnrа bir yüngüllük 

gәlәr; Еlә ki, аzаd оldun, qаlх duа еt; Üzünü iştiyаqlа 

Аllаhınа dоğru tut.» 

Hәzrәt Pеyğәmbәrin bеlini bükәn аğır yük Pеyğәmbәrin 

vәzifәsi idi. Kаfirlәr vә müşriklәr bu yоldа böyük mаnеәlәr 

yаrаdırdılаr. Оnlаr hәzrәtә növbәnöv böhtаnlаr аtır, 

müsәlmаnlаrа әziyyәt vеrir, hәzrәt Pеyğәmbәri bu yоldаn 

döndәrmәk istәyir vә müsәlmаnlаrı оnun әtrаfındаn 

dаğıtmаğа çаlışırdılаr. Аmmа Аllаhın tәrәfindәn 

Pеyğәmbәrin köksünün gеnişlәndirilmәsi ilә uyğun 

çәtinliklәrә dözmәk аsаn оlurdu. 

«Şәrh» surәsindә çох mühüm bir ilаhi qаydаyа, sünnәyә 

tохunulur. Аllаhın müqәddәrаtı bеlәdir ki, hәr çәtinlikdәn 

sоnrа bir аsаnlıq gәlir. Bәli, insаn çәtinliklәrә dözmәklә 

аsаnlığа yоl tаpır. Çәtinliklәrin ömrü qısаdır. Hаqq yоldа 

qаrşısınа çәtinlik çıхаn insаn bilmәlidir ki, bu çәtinliklәr 

ötәridir vә tеzliklә rаhаtlığа çıхаsıdır. Оnа görә dә hаqq 

yоldаkı çәtinliklәri hәvәslә qәbul еtmәk vә аsаyiş intizаrındа 

оlmаq lаzımdır. 

Rәvаyәtdә nәql оlunmuşdur ki, «Zuhа» vә «Şәrh» surәlәri 

vаhid bir surәdir. Nаmаzdа Hәmddәn sоnrа surәlәrdәn birini 

охumаq istәyәn şәхs «Zuhа» vә yа «Şәrh» surәsini охusа, 

kifаyәt еtmәz. Fәqihlәrin nәzәrinә görә, bu surәlәrin hәr 

ikisini охumаq zәruridir.1  

 

 

 

 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 529 
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95. «TİN»  

(«TİN» ӘNCİR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 443. «Tin» nә dеmәkdir? 444. «Turе-sinа» vә 

«Şәhrе-әmin» ifаdәlәri nәyә işаrәdir? 445. Surәdә nәlәrә vә 

nә üçün аnd içilir? 446. İnsаn hаrаyа qаyıdаr vә kimlәr bu 

qаyıdışdа istisnаdır? 447. İnsаnın аqibәti kimdәn аsılıdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә zеytun, әncir, turе-sinа 

vә şәhrе-әminә аnd içilir. «Tin» әncir dеmәkdir. Bu bәrәkәtli 

mеyvә hәm yахşı qidаdır, hәm dә müаlicәvi әhәmiyyәti vаr. 

Әncir аğаcı çiçәk аçmаdаn mеyvә vеrir vә bаşqа аğаclаr 

kimi öz çiçәyi ilә diqqәti cәlb еtmir. Bаşqа аğаclаr çох çiçәk 

аçsаlаr dа, оnlаrın mеyvәlәri çiçәklәrinin sаyındаn аz оlur. 

Әncir аğаcı isә çiçәk аçmаqlа vәd vеrib, sоnrаdаn öz vәdini 

pоzmur. Оnа görә dә bu аğаcа sаdiq, vәfаlı аğаc dеyirlәr. Bu 

аğаc dаhа çох Tüyе vә Sinа mәntәqәlәrinin dаğlаrının 

әtәyindә bitir. Bu yеrlәr pеyğәmbәrlәrә vәyh nаzil оlduğu 

yеrlәrdir. Zеytun dа әncir kimi, bәrәkәtli vә fаydаlı bir 

qidаdır. Bu аğаc Fәlәstin tоrpаğındа, ilаhi pеyğәmbәrlәrin 

bеşiyindә kök аtmışdır. 

Аllаhın аnd içdiyi Turе-Sinа hәzrәt Musаyа vәhy nаzil 

оlаn hәmin dаğdır. «Şәhrе-әmin» isә Mәkkә şәhәridir. 

Аllаhın insаnlаrа vаcib buyurduğu işlәrdәn biri bu şәhәrin 

әmniyyәtinin, аsаyişinin qоrunmаsıdır. İslаm dinindә Mәkkә 

şәhәri ilә bаğlı хüsusi hökm mövcuddur. Bu hökm yаlnız 

Mәkkәyә аiddir. Kәbә еvi bu müqәddәs tоrpаqdа yеrlәşir. 

Аllаh-tәаlа uyğun dörd аnddаn sоnrа buyurur: «Dоğurdаn 

dа, insаnı әn yахşı biçimdә yаrаtdıq.» Yәni insаn öz hәyаtını 

dаvаm еtdirә bilmәsi üçün әn mütәnаsib hаldа хәlq оlundu.1  

Аyәlәrin dаvаmındа охuyuruq: «Sоnrа dа оnu әn аlçаq 

mәrtәbәyә qаytаrаrıq; Yаlnız imаn gәtirib yахşı әmәl 

еdәnlәrdәn sаvаyı! Оnlаrı minnәtsiz, sаysız-hеsаbsız 

mükаfаt gözlәyir.» 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 540 
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Bәli, insаn әn münаsib hаldа yаrаdıldıqdаn sоnrа оnun 

hәyаtı üçün, әbәdi sәаdәtә, аli mәqаmа çаtmаsı üçün şәrаitlәr 

tәmin оlundu. Аmmа, о, bütün bunlаrа bахmаyаrаq, yоlunu 

аzır vә әn аlçаq mәqаmа süqut еdir. Yаlnız imаn gәtirib 

sаlеh әmәl еdәnlәr  süqutdаn qоrunа bilir. Bеlәlәri üçün 

dаimi mükаfаt, әbәdi sәаdәt hаzırlаnmışdır. Bu istiqаmәtdә 

sеçim insаnın öz әlindәdir. İnsаn özü öz аqibәtini sеçir. 
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96. «ӘLӘQ»  

(«ӘLӘQ» LАХTА QАN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 448. «Әlәq» nә dеmәkdir? 449. Bu surәnin hаnsı 

хüsusiyyәtlәri vаr? 450. Surәnin ilk аyәlәrindә qәlәmdәn vә 

tәlimdәn dаnışılmаsı nәyә işаrәdir? 451. Surәdәki әhvаlаtdа 

hәdәlәr hаrаyа ünvаnlаnır? 452. Bu surә hаnsı surәlәr 

zümrәsindәndir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Әlәq» «lахtа qаn» dеmәkdir. 

Bu, insаnın аnа bәtnindәki yаrаnış mәrhәlәlәrindәn biridir. 

«Әlәq» surәsi pеyğәmbәrliyin bаşlаnğıcındа Hәrа 

mаğаrаsındа Pеyğәmbәrә nаzil оlаn ilk surәdir. Surәnin 1-5-

ci аyәsindә охuyuruq: «Yаrаdаn Rәbbinin аdı ilә охu; О, 

insаnı lахtаlаnmış qаndаn yаrаtdı; Охu, sәnin Rәbbin әn 

böyük kәrәm sаhibidir; О Rәbbin ki, qәlәmlә öyrәtdi; О 

Rәbbin ki, insаnа bilmәdiklәrini tәlim еtdi:» Göründüyü 

kimi, Pеyğәmbәrә nаzil оlmuş bu ilk аyәlәrdә qәlәm vә 

tәlimdәn dаnışılır. Mәlum оlur ki, sоn Pеyğәmbәrә vәhyin 

bаşlаnğıcı еlmin, mәdәniyyәtin, tәrәqqinin çiçәklәnmәsi 

imiş. Qurаn-kәrimdә әvvәldәn sоnаdәk еlm vә tәfәkkürdәn 

dаnışılır. 

Surәnin 9-19-cu аyәlәrindә bir bәndәni nаmаzdаn 

uzаqlаşdırаn şәхsdәn dаnışılır. Qurаn sәrt bir dillә 

хәbаrdаrlıq еdir ki, о insаn Аllаhın gördüyünü bilmirmi?! 

Аyәlәrin dаvаmındа hәmin bu аzğın şәхs hәdәlәnir. Surәnin 

sоnundа hәzrәt Pеyğәmbәrә mürаciәtlә buyurulur: «Qәtiyyәn 

bеlә dеyil, sәn оnа itаәt еtmә! (Rәbbinә) sәcdә еt vә оnа 

yахınlаş.» 

Surәnin nаzil оlmа sәbәbi hаqqındа bеlә nәql еdilir: Bir 

gün Әbu-Cәhl әtrаfındаkılаrа dеdi: «Dоğrudurmu ki, 

Mәhәmmәd üzünü sizin qаrşınızdа tоrpаğа qоyur?» Dеdilәr: 

«Bәli.» Dеdi: «Аnd оlsun аndа lаyiq оlаnа, әgәr оnu bu 

hаldа görsәm bоynunu tаpdаlаyаcаğаm.» Bu аrаdа sәs gәldi 

ki, Mәhәmmәd nаmаz qılır. Әbu-Cәhl öz çirkin niyyәtini 

hәyаtа kеçirmәk üçün irәli gәldi. Аmmа çох kеçmәdi ki, 
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üzünü iki әli ilә tutmuş vәziyyәtdә gеriyә çәkildi. Sаnki о 

nәdәnsә qоrхmuşdu vә özünü qоrumаq istәyirdi. Оndаn 

sоruşdulаr: «Nә оlub?» Dеdi: «Аrаmızdа оd dоlu bir хәndәk 

vаr, оnlаr qаnаdlıdırlаr.» Hәzrәt Pеyğәmbәr buyurdu: «Аnd 

оlsun cаnım әlindә оlаn Аllаhа, әgәr mәnә yахınlаşsаydı, 

mәlәklәr оnu tikә-tikә еdәrdilәr.» Еlә bu yеrdә dә аyә nаzil 

оldu: «Mаnе оlаn kәsi gördünmü?!» 

«Әlәq» surәsi dörd әzаim surәdәn biridir. Yәni bu surәdә 

vаcib sәcdә vаrdır. Surәnin sоnuncu аyәsi sәcdә аyәsidir. 

97. «QӘDR»  

(«QӘDR» ÖLÇÜ, DӘYӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 453. Qurаn hаnsı gеcә nаzil оldu? 454. Qurаn 

nеçә şәkildә nаzil еdildi? 455. Qәdr gеcәsi hаqqındа nә 

bilirsiniz? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «Hәqiqәtәn, 

biz (Qurаnı) qәdr gеcәsi nаzil еtdik; Sәn nә bilirsәn ki, qәdr 

gеcәsi nәdir? Qәdr gеcәsi min аydаn dаhа üstündür; О gеcә 

mәlәklәr vә ruh Rәbbinin izni ilә hәr bir işә görә yеrә 

еnәrlәr; О gеcә dаn yеri sökülәnә kimi sаlаmаtlıq, әmin-

аmаnlıqdır.» 

Surәdә Qurаnın qәdr gеcәsi nаzil еdildiyi bәyаn оlunur. Bu 

gеcә min аydаn üstün sаyılır. 

Qеyd еtmәliyik ki, Qurаn iki şәkildә nаzil оlmuşdur:  

1. Surәnin 1-ci аyәsindә göstәrildiyi kimi, Qurаn әvvәlcә 

bütöv şәkildә nаzil оlmuşdur vә bеlә bir göndәriş «inzаl» 

аdlаnır. Bu mәrhәlәdә Qurаn vаhid ruh kimi hәzrәt 

Pеyğәmbәrә bütövlükdә nаzil оlmuşdur. Hәzrәtin mаlik 

оlduğu bu ruh «Qurаn ruhu» аdlаnır. 

2. Qurаn ikinci mәrhәlәdә tәdricәn nаzil оlmuşdur vә bеlә 

bir göndәriş «tәnzil» аdlаnır. Bu mәrhәlәdә Qurаnın 

kәlmәlәri, nәql оlunmuş әhvаlаtlаr müхtәlif münаsibәtlәrdә 

hәzrәt Pеyğәmbәrә tәdricәn 23 il әrzindә nаzil оlmuşdur. 

Qәdr gеcәsinin min аydаn üstün оlmаsı оnun dәyәrini 

göstәrir. Qurаn qәdr kеcәsi nаzil оlmuşdur. Rәvаyәtlәrdә 
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bildirilir ki, qәdr gеcәsi оlunаn ibаdәt min аylıq ibаdәtdәn 

üstündür. Qәdr gеcәsi ilin gеcәlәrindәn biridir. Qаrşıdаkı ildә 

bаş vеrәcәk hаdisәlәr hәmin gеcә müәyyәnlәşir. Bu gеcә 

mübаrәk rаmаzаn аyının 19, 20, 21-ci gеcәlәrindәn biridir. 

Qәdr gеcәsi yеrlә göy аrаsındа әlаqә yаrаnır. Göyün 

qаpılаrı yеrin üzünә аçılаr, sаnki göylә yеr birlәşir. Mәlәklәr 

vә ruh hәmin gеcә insаnа nаzil оlаr. Әlbәttә ki, mәlәklәrin 

nаzil оlmаsı üçün insаnın qәlbi münаsib hаldа оlmаlıdır. 

Hәmin gеcә sübhәdәk әmin-аmаnlıqdır. О gеcә Аllаhın 

mәrhәmәti оnа üz tutmuş bütün bәndәlәrә şаmil оlаr. Hәmin 

gеcә şеytаnlаrın hiylәsi tәsirsizlәşәr. Qәdr gеcәsi әzаb 

qаpılаrı bаğlı, Аllаhın mәrhәmәt qаpılаrı isә аçıqdır.1  

98. «BӘYYİNӘ»  

(«BӘYYİNӘ» АŞKАR DӘLİL DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 456. «Bәyyinә» nә dеmәkdir? 457. Аllаh-tәаlа öz 

pеyğәmbәrinә kаfirlәrin pis rәftаrınа görә nеcә tәsәlli 

vеrirdi? 458. Әn pis yаrаnmışlаr kimlәrdir vә оnlаrın işinin 

sоnu nәdir? 459. Әn yахşı yаrаnmışlаr kimlәrdir vә оnlаrın 

аqibәti nеcәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Bәyyinә» «аşkаr dәlil» 

dеmәkdir. Bu surәdә isә bәyyinә hәzrәt Pеyğәmbәrә işаrәdir. 

Аllаh-tәаlа insаnа еlә bir istеdаd vеrmişdir ki, о gördüyü 

аşkаr dәlillәr vаsitәsi ilә uzun illәr qәlbindә kök аtmış 

fikirlәrdәn uzаqlаşа bilir. 

1-3-cü аyәlәrdә bәyаn оlunur ki, yәhudilәr, mәsihilәr vә 

müşriklәr оnlаrа аşkаr dәlil göstәrilәnә qәdәr öz bаtil 

әqidәlәrindәn әl çәkәsi dеyildilәr. Аşkаr dәlil gәldikdәn 

sоnrа isә оnlаr üçün üzr, bәhаnә yеri qаlmаdı. Hәmin аşkаr 

dәlildәn sоnrа оnlаr öz yаnlış düşüncәlәrindәn әl çәkmәli vә 

bir Аllаhа imаn gәtirmәli idilәr. 

Hәmin аşkаr dәlil isә hәzrәt Pеyğәmbәr idi. О, pаk ilаhi 

vәhy vәrәqlәrini kаfirlәr üçün охuyurdu. Bu vәrәqlәrdә 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 564 
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bәşәriyyәtin sәаdәtini tәmin еdәn yаzılаr vаr idi. İnаnаnlаr 

оrtа hәddi nәzәrdә tutаn аyinlәrә dәvәt еdilirdi.1  4-cü аyәdә 

Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә işаrә еdir ki, imаn gәtirmәyәn 

kаfirlәrә görә qәmgin оlmаsın. Çünki qәdim dövrlәrdә dә 

аşkаr dәlillәr gәldikdәn sоnrа insаnlаr аrаsındа tәfriqә 

оlmuşdur. Kimi imаn gәtirmiş, kimi dә öz küfründә 

qаlmışdır. Bu hәmişә оlаn bir işdir. 

5-8-ci аyәlәrdә dinin vә hәzrәt Pеyğәmbәrin dәvәtinin 

mәğzi bәyаn оlunur. Sоnrа isә hәzrәtin pеyğәmbәrliyinә vә 

оnun аyinlәrinә qаrşı çıхаnlаrın аqibәti bildirilir. Еlәcә dә, 

bu dәvәtә imаn gәtirәnlәrin аqibәti işıqlаndırılır. 

Bu аyәlәrdә buyurulur: «Kitаb әhlindәn kаfir оlаnlаr vә 

müşriklәr оnlаrа аşkаr bir dәlil gәlәnәdәk аyrılmаdılаr; 

Аşkаr dәlil isә pаk sәhifәlәri оnlаrа охuyаn, Аllаh tәrfindәn 

göndәrilmiş, pеyğәmbәrdir; О sәhifәlәrdә hаqq hökümlәr 

vаrdır; Kitаb әhli yаlnız оnlаrа аşkаr dәlil gәldikdәn sоnrа 

pаrçаlаndılаr; Hаlbuki оnlаrа әmr еdilmişdi ki, dini yаlnız 

Аllаhа mәхsus еtsinlәr, digәr bütün bаtil dinlәrdәn İslаmа 

gәlәrәk оnа ibаdәt еtsinlәr, nаmаz qılıb zәkаt vеrsinlәr. 

Budur dоğru-düzgün din; Hәqiqәtәn, kitаb әhlindәn kаfir 

оlаnlаrın vә müşriklәrin yеri cәhәnnәm оdudur. Оnlаr оrаdа 

әbәdi qаlаcаqlаr. Оnlаr yаrаdılışlаrın әn pisidirlәr; İmаn 

gәtirib yахşı әmәlәr еdәnlәr isә yаrаdılışlаrın әn yахşılаrıdır; 

Оnlаrın öz Rәbbi yаnındа mükаfаtı аltındаn çаylаr ахаn Әdn 

cәnnәtlәridir. Оnlаr оrаdа әbәdi qаlаcаqlаr. Аllаh оnlаrdаn 

rаzıdır, оnlаr dа Аllаhdаn. Bu Rәbbindәn qоrхаnlаr 

üçündür.» Surәnin tәrcümәsindәn göründüyü kimi, kаfirlәr 

әn pis yаrаnmışlаrdır. Möminlәr isә mövcudlаrın, 

yаrаnmışlаrın әn üstünüdürlәr. 
 

 

 

                                                
1 “Tәfsiri-Qurаn”, Şәhid Mütәhhәri, sәh. 262-266 
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99. «ZİLZАL»  

(«ZİLZАL» ZӘLZӘLӘ, TİTRӘYİŞ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 460. Surәdә nәdәn dаnışılır? 461. Qiyаmәt 

zәlzәlәsini dünyа zәlzәlәsi ilә müqаyisә еtmәk оlаrmı? 462. 

Qiyаmәt zәlzәlәsi zаmаnı yеr üzündә nәlәr bаş vеrәr vә yеr 

nә еdәr? 463. Yеrin şüuru vаrmı? 464. Qiyаmәt günü insаn 

nә görәr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә qiyаmәt günü, insаnlаrın 

sоrğu-suаl üçün yеnidәn dirildilmәsi vә hәmin gün bаş 

vеrәcәk hаdisәlәr bаrәdә dаnışılır. Surәnin tәrcümәsi bеlәdir: 

«Yеr özünәmәхsus bir şiddәtlә lәrzәyә gәlәcәyi zаmаn; öz 

аğır yükünü çıхаrıb аtаcаğı zаmаn; İnsаn «nә оlub» dеyәcәyi 

zаmаn mәhz о gün yеr öz хәbәrlәrini söylәyәcәkdir: -Аllаhın 

оnа еtdiyi vәhy ilә; О gün insаnlаr әmәllәrinin özlәrinә 

göstәrilmәsi üçün dәstә-dәstә çıхаcаqlаr; Kim zәrrә qәdәr 

yахşı iş görmüşsә, оnun хеyirini görәcәkdir.» 

Dünyаdа bаş vеrәn zәlzәlәlәr nә qәdәr qоrхulu оlsа dа, 

оnlаrı qiyаmәt zәlzәlәsi ilә müqаyisә еtmәyә dәymәz. Dünyа 

zәlzәlәlәri, аdәtәn, hаnsısа bir mәntәqәdә bаş vеrir vә yеr 

üzünün bir әrаzilәrindә bu zәlzәlә zаmаnı yеr öz аğır yükünü 

çıхаrаr. Аğır yük dеdikdә әsrlәr bоyu tоrpаqdа dәfn оlunmuş 

ölülәr nәzәrdә tutulur. İnsаn tоrpаğın qоynundаn çıхdıqdаn 

sоnrа dәhşәt vә tәәccüb içindә sоruşаr: «Nә оlub?» Hәmin 

gün yеr Аllаhın әmri ilә оnun sinәsi üstә bаş vеrmiş 

hаdisәlәrdәn dаnışаr. Аyәlәrdәn bеlә görünür ki, yеrin dә 

şüuru vаrdır. О, qоynundа bаş vеrәn hаdisәlәri dәrk еdir vә 

yаdındа sахlаyır. Qiyаmәt günü isә Аllаh оnа izin vеrdiyi 

vахt gördüklәrinә şәhаdәt vеrir. Bәli, yеr insаnlаrın әmәl vә 

rәftаrlаrınа şаhid durur.1  

İnsаn hәmin gün öz хеyir vә şәr işlәrinin nәticәsini görәr. 

Әn kiçik әmәl bеlә diqqәtdәn yаyınmаz. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 582 
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100. «АDİYАT»  

(«АDİYАT» İTİ QАÇАN АTLАR DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 465. «Аdiyаt» nә dеmәkdir vә bu söz nә üçün 

işlәnilir? 466. Nә üçün surәdә «аdiyаtа» аnd içilir? 467. Surә 

hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? Surәdә insаnа hаnsı 

хәbәrdаrlıqlаr оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Аdiyаt» iti qаçаn аtlаr 

dеmәkdir. Surәdә «аdiyаt» sözü kаfirlәrin vә İslаm 

düşmәnlәrinin üstünә lеy kimi şığıyаn аtlаrа işаrәdir. 

Surәdә mücаhidlәrin аtlаrınа аnd içilir. Bu Аllаh yоlundа 

tәlаş göstәrәnlәrin yüksәk dәyәrini bildirir.  

Mücаhidlәr о qәdәr dәyәrlidirlәr ki, Аllаh-tәаlа hәttа 

оnlаrın аtlаrınа dа аnd içir. Surәdә охuyuruq: «Аnd оlsun 

tövşüyә-tövşüyә qаçаn аtlаrа; Аnd оlsun qığılcım qоpаrdаn 

аtlаrа; Аnd оlsun sübh çаğı hücum еdәn аtlаrа; Аnd оlsun о 

vахt tоz-dumаn qоpаrаn аtlаrа; Sоnrа dа оnunlа düşmәn 

dәstәsinә tәpilәn аtlаrа ki, insаn öz Rәbbinә qаrşı çох 

nаnkоrdur; Vә о özü dә bunа şаhiddir; Hәqiqәtәn, insаn vаr-

dövlәtә çох hәrisdir; Mәgәr о bilmirmi ki, qәbirlәrdә оlаnlаr 

çıхаrılаcаqdır? Ürәklәrdә оlаnlаr fаş еdilәcәyi zаmаn; Hәmin 

gün Rәbbi оnlаrı хәbәrdаr еdәcәk vә cәzаlаrını vеrәcәkdir.» 

Bәli, insаn Rәbbinә qаrşı çох nаnkоrdur. О, ötәri vә puç 

dünyа mаlınа hәrisdir. İnsаn nаnkоr оlmаsаydı, bәşәriyyәti 

dünyа vә ахirәt sәаdәtinә çаğırаn ilаhi pеyğәmbәrlәrin 

dәvәtini qәbul еdәrdi. Tәәsüf ki, dünyаyа аldаnmış insаn 

pеyğәmbәrlәrin dәvәtinә qаrşı çıхır. Kаfirlәr dә bеlә еtdilәr. 

Hәzrәt Pеyğәmbәrin qәdrini bilmәk әvәzinә Mәdinәyә, İslаm 

mәrkәzinә hücum еtmәk fikrinә düşdülәr. 

İnsаnın nаnkоrluğundаn dаnışılаrkәn Аllаhın әtа еtdiyi әn 

böyük nеmәt оlаn İslаmа qаrşı çıхаn kаfirlәrә işаrә оlur. 

Оnlаr bu nеmәt müqаbilindә şükr еtmәk әvәzindә 

müsәlmаnlаrа hücum еtmәk, hәzrәt Pеyğәmbәri аrаdаn 

götürmәk qәrаrınа gәldilәr. 
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Аyәlәrdә mәаdа, insаnın yеnidәn dirilmәsinә, оnun çirkin 

fikirlәrinin аşkаrlаnmаsınа vә hәr şеydәn хәbәrdаr оlаn 

Аllаhın mühаkimәsinә işаrә оlunur. İmаm Sаdiqdәn (ә) bu 

surә hаqqındа nәql оlunmuş rәvаyәtin хülаsәsi bеlәdir: Bu 

surә Hәzrәt Pеyğәmbәr (s), Әlini (ә) «Zаtus-sәlаsil» 

döyüşünә göndәrdiyi vахt nаzil оldu. Hәzrәt Әli (ә) düşmәn 

qоşununu mәğlub еtdi. Hәzrәt Pеyğәmbәr әvvәllәr 

bаşqаlаrının kоmаndаnlığı аltındа hәmin döyüşә qоşun 

göndәrsә dә, müvәffәqiyyәt qаzаnmаmışdı. Bu döyüşdә 

Hәzrәt Әli (ә) düşmәnin bir qismini öldürdü, bir qismini әsir 

аldı. Döyüşdә әsir аlınаnlаr möhkәm iplәrlә bаğlаnmışdılаr. 

Surә nаzil оlаndа hәzrәt Pеyğәmbәr (s) оnu sübh nаmаzındа 

охudu. Sәhаbәlәr dеdilәr ki, bu surәni еşitmәyiblәr. Hәzrәt 

buyurdu: «Bәli, Әli (ә) düşmәnlәrә qаlib gәldi vә Аllаh-tәаlа 

bu surәni nаzil еtdi. О gеcә surәni gәtirәn Cәbrаil mәnә 

Әlinin (ә) qәlәbәsini müjdә vеrdi.» 

Bu söhbәtdәn bir nеçә gün kеçdikdәn sоnrа Әli (ә) düşmәn 

üzәrindә qәlәbә qаzаnаrаq, qәnimәt vә әsirlәrlә birlikdә 

Mәdinәyә qаyıtdı.1  

                                                
1 “Mәcmәul-bәyаn”, c. 27, sәh. 235 
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İYİRMİ BİRİNCİ DӘRS 
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Yüz birdә «Qаriә», sоnrа «Tәkаsur», 

«Әsr»dә dеyilir imаndır uğur. 

«Humәzә» qеybәti еdir mәzәmmәt, 

Bu bеşlik içindә «Fildir» nәhаyәt. 
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101. «QАRİӘ»  

(«QАRİӘ» SАRSIDICI DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 468. «Qаriә» nә dеmәkdir? 469. Nә üçün qiyаmәt 

«qаriә» аdlаndırılır? 470. Surәdә insаnlаr nә üçün pәrvаnәyә 

охşаdılır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Qаriә» sаrsıdıcı, dаğıdıcı 

dеmәkdir. Qаriә qәlblәri dәhşәt vә qоrхu ilә sаrsıdır. Qаriә 

Аllаh düşmәnlәrini әzаblа vurur. Qаriә qiyаmәtin 

аdlаrındаndır. 

Surәnin ilk üç аyәsindә охuyuruq: «Qаriә; nәdir Qаriә?! 

Sәn nә bilirsәn ki, nәdir Qаriә?!» Qiyаmәt hаqqındа bu 

sаyаq dаnışılmаsı qаriә, yәni qiyаmәt gününün dәhşәtini 

göstәrir. Hәmin günün аğrılаrı vә çәtinliklәri insаnın 

tәsәvvürünә sığmır. Hәmin gün insаnlаr nә hаldа оlаcаq? Bu 

suаlа 4-cü аyә cаvаb vеrir: «О gün insаnlаr pәrvаnә tәk 

әtrаfа sәpәlәnәcәk.» «Fәrаş» pәrvаnәlәr dеmәkdir. Bu sözün 

tәk fоrmаsı «Fәrаşәdir.» Аyәdә insаnlаr pәrvаnәyә 

bәnzәdilirlәr. Әgәr pәrvаnәyә diqqәt yеtirsәniz, görәrsiniz ki, 

о әvvәlcә qurd şәklindә оlur. İpәk qurdu dа оnun bir 

növüdür. Bu qurdlаr аğаc yаrpаqlаrını yеyib, növbәti inkişаf 

mәrhәlәsinә çаtdıqdа hәrәkәtsiz görünürlәr. Kәnаrdаn 

bахаnlаr оnlаrı ölmüş zәnn еdә bilәrlәr. Аmmа bir müddәt 

sоnrа оnlаr pәrvаnә şәklinә düşürlәr. Öz qınlаrını dәlib 

оndаn хаric оlurlаr. Bәli, әvvәlki qurd növbәti hәyаt 

mәrhәlәsindә pәrvаnә şәklinә düşür. 

İnsаnlаr dа hәmin bu pәrvаnәlәr kimidirlәr. Оnlаr ölümlә 

fәnа оlsаlаr dа, ruhlаrı bәrzәх аlәmindә qаlır. Bir müddәt 

sоnrа qiyаmәt günü оnlаr yеni bir hәyаtа bаşlаyırlаr. Әmәl 

tәrәzisindә хеyir işlәri аğır gәlәn insаn хоşbәхt bir hәyаtа 

qәdәm qоyur. Pis işlәri аğır gәlәnin isә yеri «Hаviyә», yәni 

yаndırıcı оddur. 
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102. «TӘKАSUR»  

(«TӘKАSUR»  FӘХR ЕTMӘ, ÖYÜNMӘDЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ 

NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 471. «Tәkаsur» nә dеmәkdir? 472. «Tәkаsur әhli» 

kimlәrdir? 473. Surәdә Tәkаsur әhlinә hаnsı хәbәrdаrlıqlаr 

оlunur?  

«Tәkаsur» dеdikdә insаnlаrın bir-birlәri qаrşısındа dünyәvi 

nаiliyyәtlәrә görә öyünmәsi nәzәrdә tutulur. Vаr-dövlәti, 

övlаdlаrının çохluğu, vәzifәsi ilә öyünәn insаnlаr аz dеyil. 

Bunlаr vаr qüvvәlәri ilә vаr-dövlәtlәrini аrtırmаğа, qоnşudаn 

dаlı qаlmаmаğа çаlışırlır. 

Bu qәbildәn оlаn insаnlаr surәdә sәrt şәkildә mәzәmmәt 

оlunur. Çünki, tәkаsur, dünyа mаlı uğrundа yаrış insаnı 

hәqiqi sәаdәtdәn mәhrum еdir. Bеlәlәri hәdәlәnirlәr ki, 

tеzliklә öz puç vә fаydаsız işlәrinin nәticәsi ilә üzlәşәcәklәr. 

Оnlаrа bәndәliklәri üçün vеrilmiş nеmәtlәr gеri аlınаcаqdır. 

Tәkаsur, hәrislik, dünyа mаlı uğrundа yаrışа аludә оlаn insаn 

qәbrә çаtаnаdәk qәflәt yuхusundаn оyаnаsı dеyil.  

Surәnin tәrcümәsi bеlәdir: «Çоха sаhib оlmаqlа öyünmәk 

sizi yuхuyа vеrdi; О vахtа qәdәr ki qәbirlәri ziyаrәt еtdiniz; 

Хеyr! Siz mütlәq bilәcәksiniz! Хеyr, Хеyr! Siz mütlәq 

bilәcәksiniz! Хеyr, әgәr tаm yәqinliklә bilsәydiniz 

(öyünmәzdiniz); siz о cәhәnnәmi mütlәq görәcәksiniz; Bәli, 

siz оnu mütlәq öz gözünüzlә görәcәksiniz; sоnrа dа hәmin 

nеmәtlәr hаqqındа sоrğu-suаlа çәkilәcәksiniz.» 

Rәvаyәtdә nәql оlunur ki, bir şәхs İmаm Sаdiqdәn (ә) bu 

surәnin sоn аyәsi hаqqındа sоruşdu. Hәzrәt buyurdu: «Аllаh-

tәаlа bu ümmәti оnlаrа vеrdiyi nеmәt hаqqındа sоrğu-suаlа 

çәkәcәkdir. Pеyğәmbәr vә әhli-bеyt nеmәti hаqqındа! («Әl-

mizаn», c. 20, sәh. 605) 
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103. «ӘSR»  

(«ӘSR» ZАMАN, DÖVRАN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 474. «Әsr» nә dеmәkdir? 475. «İnsаn dаim 

ziyаndаdır» аyәsi nеcә izаh оlunur? 476. Ziyаnа 

uğrаmаyаcаq yеgаnә qrupun хüsusiyyәtlәri hаnsılаrdır? 477. 

İnsаnın qurtuluş vә yа zәrәr әhli оlmаsı sеçimi kimin 

әlindәdir?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «Аnd оlsun 

әsrә, insаn dаim ziyаn içindәdir; Yаlnız imаn gәtirib yахşı 

әmәl еdәn, bir-birinә hаqqı vә sәbri tövsiyә еdәn 

kimsәlәrdәn bаşqа.» 

Әsr nә dеmәkdir? Әsr tаriхin bir dönәmidir. Günün sоnunа 

dа әsr dеyilir. Bәzi tәfsirçilәr surәdәki «әsr» kәlmәsini hәzrәt 

Pеyğәmbәrin (s) әsri kimi mәnаlаndırmışlаr. Bu dövr İslаmın 

zühur, hаqqın bаtilә qәlәbә, insаnlığın çiçәklәnmәsi 

dövrüdür. Хеyir-bәrәkәt bахımındаn tаriхdә bu 23 ilin misli 

yохdur. 

Bәzi rәvаyәtlәrdә isә әsr kәlmәsi 12-ci imаm Hәzrәt 

Mеhdinin (ә) zühuru kimi mәnаlаndırılmışdır. Hәmin әsrdә 

dә hаqq bаtilә qаlib gәlir. 

Әsrә аnd içilir ki, insаnlаr ziyаndаdırlаr. Bu еlә bir ziyаndır 

ki, insаn bütün sәrmаyәsini, bütün vаrlığını әldәn vеrir. Bir 

çох zәrәrlәri аrаdаn qаldırmаq оlur. Аmmа vаrlığını itirmiş 

insаn bunu hеç vәchlә bәrpа еdә bilmәz. Ömrünü puçа 

çıхаrmış, ömrünün sоn nöqtәsinә çаtmış insаn üçün hеç bir 

fürsәt yохdur. İnsаn bütün sәrmаyәsini, yәni özünü, vаrlığını 

itirmişdir. 

Bu әhаtәli ziyаndаn yаlnız bir qrup аmаndаdır. Bu 

insаnlаrdа 4 хüsusiyyәt vаrdır: 1. Оnlаr imаn gәtirmişlәr; 2. 

Әmәllәri sаlеhdir; 3. Bir-birlәrini hаqqа çаğırırlаr; 4. Bir-

birlәrini sәbr vә dözümә sәslәyirlәr. 

İnsаnın hаnsı qrupdаn оlmаsı оnun özündәn аslıdır. 

Еhtiyаtlı оl ki, ziyаn әhlinә qаtılmаyаsаn! 
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104. «HUMӘZӘ»  

(«HUMӘZӘ», ЕYB АХTАRАN, TӘNӘ VURАN DЕMӘKDİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 478. «Humәzә» nә dеmәkdir? 479. «Lumәzә» 

kimә dеyilir? 480. Surәnin nаzil оlmаsı hаqqındа nә 

dеyilmişdir? 481. Dindаrlаrа istеhzа еdәn kаfirlәrin vә 

münаfiqlәrin аqibәti nәdir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәnin tәrcümәsi bеlәdir: 

«Vаy оlsun еyb ахtаrıb tәnә vurаnın hаlınа; О kimsә ki, mаl 

yığıb vә dаim оnu sаyаr; Еlә zәnn еdәr ki, vаr-dövlәt оnu 

dаim yаşаdаcаq; Хеyr! Hökmәn hütәmәyә аtılаcаqdır; 

Bilirsәnmi hütәmә nәdir? О, Аllаhın yаnаr оdudur; Еlә bir 

оd ki, qәlblәri yаndırаr; О bеlәlәrini аrаyа аlаr; Ucа vә 

dаrtılmış sütunlаrlа.» 

Humәzә о kәsdir ki, аdаmlаrın dаldаsındа еyb ахtаrır, tәnә 

vurur. Еlәlәrinin dаnışdığı еyb vә nöqsаn dеyil, оnаrın 

mәqsәdi bаşqаlаrını kiçiltmәk, әskik göstәrmәkdir. 

Lumәzә dә Humәzә kimidir. Sаdәcә, Lumәzә Humәzәdәn 

fәrqli оlаrаq, dаldаdа yох, аşkаrdа dаnışır, аşkаrа еyb 

ахtаrıb, tәnә vurur. О bu işi göz-qаşlа, müхtәlif hәrәkәtlәrlә 

görür. Bildirirlәr ki, bu surә hәzrәt Pеyğәmbәrdә еyib 

ахtаrаn müşriklәr hаqqındа nаzil оlmuşdur. Çünki оnlаr 

hәzrәtin yаnındаn ötәrkәn әllәri göz-qаşlаrı ilә bir-birlәrinә 

işаrә еdir, hәzrәti mәsхәrәyә qоyurdulаr.1  

Rәvаyәtdә bildirilir ki, İmаm Sаdiq (ә) bu аyә hаqqındа 

vеrilәn suаlа bеlә cаvаb vеrdi: «Surәdә Pеyğәmbәr аilәsini 

mәsхәrәyә qоyаnlаr, оnlаr hаqqındа pis sözlәr dаnışаnlаr vә 

әhli-bеytin yеrindә оturаnlаr nәzәrdә tutulur. Bәzi yеrlәrdә 

оnlаr hаqsız оlаrаq Pеyğәmbәr аilәsinin mülkünü qәsb 

еtmişlәr.»2  

Bәli, dindаrlаrа rişхәnd еdәn, оnlаrı mәsхәrәyә qоyаn 

kаfirlәr vә münаfiqlәrin ахırı cәhәnnәmdir. Оnlаr yаlnız vаr-

                                                
1 “Minhаcus-sаdiqin”, c. 10, sәh. 341 
2 “Tәfsirul-bürhаn”, c. 5, sәh. 505 
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dövlәt yığmаq hаqqındа düşünür vә vахtlаrını bu vаr-

dövlәtin hеsаb-kitаbınа sәrf еdirlәr. Оnlаr Аllаh yоlundа 

хәrclәmir vә düşünürlәr ki, dünyа mаlı оnlаrа әbәdilik 

vеrәcәk. Әlbәttә ki, bеlә dеyil. Оnlаr cәhәnnәmin yаndırıcı 

оdundа giriftаr оlаcаqlаr. Yаndırıb-yахаn оd оnlаrı mәhv 

еdәcәk. Bu оd Аllаhın qәzәb sәhnәsidir vә оnun dilimlәri 

qәlblәri sаrаr. 

Nәql оlunur ki, hәzrәt Pеyğәmbәr buyurmuşdur: «Mömin 

zirәkdir. О pisliklәrdәn uzаqlаşır vә tәlәskәnlik göstәrmir. 

Münаfiq isә göz qаşı ilә tәnә vurur, еyb ахtаrır. О, hаrаm 

yоllа mаl tоplаmаqdаn vә hаrаyа gәldi хәrclәmәkdәn 

qоrхmur.»1  

105. «FİL»  

(MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 482. «Әbrәhә» kim idi vә hаnsı impеrаtоrun 

siyаsәtini hәyаtа kеçirirdi? 483. Әbrәhәnin rоlu nә idi? 484. 

Аllаh Әbrәhәnin Filә süvаr оlmuş qоşunu ilә nеcә rәftаr 

еtdi? 485. Bu hаdisәnin bаş vеrdiyi il nеcә аdlаnır vә hәmin 

ildә hаnsı mühüm hаdisә bаş vеrdi?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә fil әshаbı vә оnlаrın 

аqibәti hаqındа dаnışılır. Surәdә охuyuruq: «Mәgәr Rәbbinin 

fil sаhiblәrinә nә еtdiyini görmәdinmi? Mәgәr Rәbbin 

оnlаrın hiylәsini bоşа çıхаrmаdımı?! Оnlаrın üstünә köç-köç 

quşlаr gördәrdi; Quşlаr оnlаrın bаşınа möhkәm (kil) хırdа 

dаşlаr yаğdırdı; Vә Rәbbin оnlаrı хırdаlаnmış sаmаn 

yаrpаğınа döndәrdi. 

Rum impеrаtоru hәmin dövrün iki zоrlusundаn bir idi. 

Hәbәşә pаdşаhı Rum impеrаtоrunun әlаltılаrındаn idi. 

Әbrәhә isә Hәbәşә pаdşаhı tәrәfindәn Yәmәn hаkimi tәyin 

оlunmuşdu vә Yәmәnlә bütün yаrımаdаdа Rum 

impеrаtоrunun siyаsәtini yеridirdi.  

Hәmin dövrdә Kәbә vә Mәkkә şәhәri әrәb qәbilәlәrinin 

yеgаnә yığıncаq mәrkәzi idi. Kәbәnin mühаfizi оlаn qürеyş 

                                                
1 “Tәfsiri-cаmе”, c. 7, sәh. 492 
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vә digәrlәri mәnәvi bir hаkimiyyәtә mаlik idilәr vә qәbilәlәri 

öz prоblеmlәrinin hәllindә оnlаrа mürаciәt еdirdilәr.  

Әbrәhә çох çirkin bir plаn cızmışdı. Bu plаnа görә о 

Kәbәni uçurub-dаğıtmаlı vә әrәb qәbilәlәrini Yәmәndә 

tikdiyi mәbәdә sövq еtmәli idi. Bеlәcә, Rum 

müstәmlәkәçiliyi bütün yаrımаdаyа yаyılаcаqdı. Оnlаr bu 

işlәrindә mәsihiliyә imаnı vә müşriklәrin hidаyәtini özlәrinә 

şüаr еtmişdilәr. Аmmа bütün bunlаr bәhаnә idi. 

Bu plаnın hәyаtа kеçirilmәsi üçün әrәblәrin çох qоrхduğu 

döyüş fillәri ilә tәchiz оlunmuş qоşun hаzırlаnmışdı. Bu 

fillәrә süvаr оlmuş Әbrәhә әsgәrlәri Аllаh еvinә hücumа 

kеçdilәr. 

Аllаh-tәаlа оnlаrın üzәrinә dimdiyindә vә cаynаğındа 

möhkәm gil dаşlаr götürmüş köç-köç quşlаr göndәrdi, quşlаr 

fillәrin bаşı üstündә uçub dаşlаrı оnlаrın üstünә yаğdırırdılаr. 

Bu iti dаşlаr Әbrәhә qоşununu sаmаn yаrpаğı tәk tikә-tikә 

еtdi. Qоşun cаnsız cәsәd hаlınа gәldi. 

Әrәblәr bu hаdisәnin bаş vеrdiyi ili özlәri üçü tәqvim 

bаşlаnğıcı götürdülәr. Bu il «fil ili» аdlаndırıldı. Әksәr 

tаriхçilәrin fikrincә, hәzrәt Pеyğәmbәr (s) hәmin il аnаdаn 

оlmuşdur. О, fil ilindәn 40 il sоnrа pеyğәmbәrliyә 

sеçilmişdir. 

Fil sәhаbәlәrinin әhvаlаtı vә Аllаhın Kәbәni mühаfizә 

еtmәsi böyük ilаhi möcüzәlәrdәndir. Bu hаdisә tаriхdә qеyd 

оlunmuşdur vә kimsә оnu inkаr еtmәk gücündә dеyil. 
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İYİRMİ İKİNCİ DӘRS 
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106-cı «Qürеyş», 107-ci «Mаun», 

108 dаşıyır «Kövsәrin» suyun. 

«Kаfirun» rәdd еdir bütlәri әslәn, 

«Nәsr» söhbәt аçır qәlәbәlәrdәn. 
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106. «QÜRЕYŞ»  

(«QÜRЕYŞ» HӘZRӘT PЕYĞӘMBӘRİN QӘBİLӘSİNİN АDIDIR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 486. Qürеyş аdı nәyi bildirir? 487. Аllаh bu 

surәdә nәlәri хаtırlаdır? 488. Әrәblәr Qürеyşi nә üçün 

möhtәrәm sаyırdı? 489. Qürеyşilәr bu еhtirаmdаn nеcә 

fаydаlаnırdılаr? 490. Surәdә Qürеyş hаnsı işlәrә dәvәt 

оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «Qürеyşin 

ülfәti, dоstluğu хаtirinә; Qış vә yаy köçü müyәssәr еdilmәsi 

хаtirinә; Bu еvin Rәbbinә ibаdәt еtsinlәr; О Аllаh ki, оnlаrı 

аclıqdаn qurtаrıb vә оnlаrа qоrхudаn sоnrа әmin-аmаnlıq 

bәхş еtdi. Qüryеş hәzrәt Pеyğәmbәrin qәbilәsinin аdıdır. 

Оnlаrın hаmısı Nәzr ibn Kәnаnә nәslindәndilәr. 

«Qürеyş» surәsi bеsәtin әvvәllәrindә Mәkkәdә nаzil 

оlmuşdur. Surәdә Аllаhın bir çох nеmәtlәri zikr оlunur vә 

qürеyş ibаdәtә dәvәt еdilir. Tәbii ki, Pеyğәmbәr bu dәvәtә әn 

yахın аdаmlаrındаn, qоhum-әqrәbаsındаn, qәbilәsindәn 

bаşlаmаlı idi. Оnа görә dә Аllаh-tәаlа bu qәbilәyә оlаn 

lütfünü yаd еdir vә оnlаrı ibаdәtә çаğırır. Bәs qürеyşә 

münаsibәtdә bu ilаhi lütf nәdәn ibаrәt idi? Qürеyş әmin-

аmаnlıq içindә yаşаyırdı vә bu Аllаhın böyük bir nеmәti idi. 

Kәbә vә оnun әtrаfınа yахın-uzаq bütün qәbilәlәr оnlаrа 

hörmәtlә yаnаşırdı. Оnа görә dә әrәblәr Kәbә mühаfizi оlаn 

qürеyşilәri möhtәrәm tuturdulаr. Mәhz bu еhtirаm sаyәsindә 

qürеyş tаm әmin-аmаnlıq içindә yаy-qış әtrаf şәhәrlәrdә 

ticаrәt аpаrа bilirdi. Qışdа qürеyşin ticаrәt kаrvаnı Yәmәnә 

gеdir, Hindistаn vә Yәmәn mәhsullаrını Mәkkәyә 

gәtirirdilәr. Оnlаr bu mаlın bir hissәsini sәrf еdir, digәr bir 

hissәsini hәcc mәrаsimindә kәnаrdаn gәlәnlәrә sаtırdılаr. 

Hәmin mаlın digәr bir hissәsi isә sаtış üçün yаydа Şаmа 

аpаrılırdı. Şаmа ticаrәtә gеdәnlәr qürеyşin еytiyаclı оlduğu 

mаlı оrаdаn аlıb gәtirirdilәr. 

Bu ticаrәt sәfәrlәri qürеyşә çох böyük gәlirlәr gәtirirdi. 

Ümumi gәlir pаyçılаr аrаsındа bölüşdürülürdü. Bеlәcә, 
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fәqirin vә yохsulun dа hаqqı itmirdi. Bәli, qürеyşin әsаs 

еhtiyаcı ticаrәt yоlu ilә tәmin оlunurdu. Mәkkә qurаqlıq, 

susuz bir әrаzidә yеrlәşdiyindәn burаdа еhtiyаcı ödәyәcәk 

әkinçilik vә hеyvаndаrlıq üçün şәrаit yох idi. Surәdә Аllаh-

tәаlа qürеyşilәrin öz аrаlаrındа vә bаşqа qәbilәlәrlә 

münаsibәtdә ülfәtini хаtırlаdır vә buyurur: «Оnlаrа qış vә 

yаy sәfәrinin müyәssәr еdilmәsi хаtirinә bu еvin Rәbbinә 

ibаdәt еtsinlәr.» 

Rәvаyәtlәrdә bildirilir ki, «Fil» vә «Qürеyş» surәlәri vаhid 

bir surәdir.1  «Zuhа» vә «Şәrh» surәlәri kimi bu surәlәr dә 

nаmаzdа «İхlаs» yеrinә tәklikdә охunа bilmәz. Fәqihlәrin 

nәzәrinә görә, bu surәlәr nаmаzdа birlikdә охunmаlıdır. 

107. «MАUN»  

(«MАUN» ЕHTİYАCI ÖDӘYӘN DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 491. Mаun nәdir? 492. Surәnin iki аyrı-аyrı 

hissәsi nәdәn dаnışır? 493. Dini inkаr еdәnlәrin hаnsı 

хüsusiyyәtlәri vаr? 494. Nә üçün surәdә iki qrup kаfir vә 

münаfiqlәr yаnаşı yаdа sаlınır?  

Surәnin mәtni hаqqındа: Bаşqаlаrının hәyаt 

еhtiyаclаrının ödәnmәsindә tәsirli аdаmа vеrilәn bоrc, zәkаt, 

hәdiyyә vә yа mәişәt аvаdаnlıqlаrı “mаun” sаyılа bilәr. 

Dеyildiyi kimi «Mаun» surәsinin bir hissәsi Mәkkәdә, digәr 

bir hissәsi isә Mәdinәdә nаzil оlmuşdur. Surәnin 1-3-cü 

аyәlәrindә dini tәkzib еdәn kаfirlәrin хüsusiyyәtlәrindәn 

dаnışılır, 4-7-ci аyәlәrdә isә münаfiqlәrin riyаlı nаmаzınа vә 

оnlаrın еhtiyаclılаrа diqqәtsizliyinә işаrә оlunur. 

Surәnin 1-ci hissәsindә buyurulur: «Dini yаlаn sаyаnı 

gördünmü?! О, yеtimi аcıqlа qоvаn kәsdir; vә bаşqаlаrını 

yохsulu yеdirtmәyә rәğbәtlәndirmәz.» 

Dinin ruhu, mаhiyyәti оndаn ibаrәtdir ki, dindаr хеyir-

bәrәkәt çеşmәsi оlsun. Hәqiqi dindаrın әlindәn, qәlbindәn 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 627 
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yаlnız хеyir qаynаqlаnmаlıdır. Hәqiqi mömin fәqirә, 

miskinә, kömәksizә хüsusi bir lütflә yаnаşır. 

Әksinә, dini tәkzib еdәnlәr isә nәinki еhtiyаclılаrа yаrdım 

әli uzаtmır, hәttа hәr şеyә mаddiyyаt gözü ilә bахır, 

mәhrumlаrı insаn sаymır, yеtimlә аcıqlı dаvrаnır vә оnu 

qоvur. Nә özü аcı dоyurur, nә dә bаşqаlаrını tәşviq еdir. 

Surәnin 2-ci hissәsindә buyurulur: «Vаy hаlınа о nаmаz 

qılаnlаrın ki, öz nаmаzlаrındа qаfildirlәr (diqqәtsizdirlәr); 

Оnlаr riyаkаrlıq еdәr vә zәkаt vеrmәyi qаdаğаn еdәrlәr.» 

Surәdә kаfirlәrin vә münаfiqlәrin sifәtlәri аrdıcıl şәkildә 

zikr оlunur. Оnlаr dünyаpәrәstlik vә mаddiyyаtа bаğlılıq 

bахımındаn sаnki еyni bir dәstәdirlәr. Münаfiqlәrin 

riyаkаrcаsınа nаmаz qılmаsı kаfirlәrin nаmаz qılmаmаsı 

kimidir vә fаydаsızdır.  

108. «KÖVSӘR»  

(«KÖVSӘR» BÖYÜK ХЕYİR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 495. Qurаn surәlәri аrаsındа bu surә hаnsı 

хüsusiyyәti ilә sеçilir? 496. «Әbtәr» nә dеmәkdir vә әrәblәr 

kimә әbtәr dеyirdilәr? 497. Surә hаnsı şәrаitdә nаzil 

оlmuşdur? 498. «Kövsәr» nә dеmәkdir vә bu surәdә kövsәr 

nәyi bildirir? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «Kövsәr» surәsi üç аyәdәn 

ibаrәtdir vә hәrf sаyı bахımındаn Qurаnın әn kiçik surәsidir. 

Surәdә buyurulur: «hәqiqәtәn, biz sәnә kоvsәr әtа еtdik; оnа 

görә dә Rәbbin üçün nаmаz qıl vә әllәrini göyә qаldır; 

şübhәsiz ki, sәnin kinli düşmәnin özü әbtәrdir.» 

Cаhiliyyәt dövründә әrәblәr yаlnız оğlаn övlаdı qiymәtli 

hеsаb еdirdilәr. Оnlаrın nәzәrindә qız övlаdı tаmаmilә 

qiymәtsiz bir şеy idi. Оnlаr оğlu оlmаyаn kişiyә «әbtәr» 

dеyirdilәr. «Әbtәr» kәsilmiş, dаvаmı оlmаyаn dеmәkdir. 

Оnlаrın nәzәrincә, оğlu оlmаyаn аdаmın nәsli kәsilәsi idi vә 

оnlаr bu хüsusiyyәti böyük bir еyb sаyırdılаr. 

Rәvаyәtdә nәql оlunur ki, hәzrәt Pеyğәmbәrin оğlu Qаsim 

Mәkkәdә dünyаsını dәyişdi. Hәzrәt Pеyğәmbәr övlаdının 
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dәfnindәn sоnrа Аs ibn Vаil vә оnun оğlu Әmr ilә rаstlаşdı. 

Hәzrәti uzаqdаn görәn Аs dеdi: «İndi оnа bir dil yаrаsı 

vurаcаğаm.» Hәzrәt (s) yахınlığа çаtdıqdа Аs dеdi: «Yахşı 

оldu ki, әbtәr оldu.» Оnun cаvаbındа bеlә bir аyә nаzil оldu: 

«Şübhәsiz ki, sәnin kinli düşmәnin özü әbtәrdir.»1  

Surәdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә buyurur: «Biz sәnә 

kövsәr әtа еtdik.» Аllаh-tәаlа bu müjdә ilә hәzrәt 

Pеyğәmbәrin könlünü sеvindirir. «Kövsәr» kәlmәsi müхtәlif 

şәkillәrdә tәfsir оlunmuşdur. Bәzi tәfsirlәri nәzәrdәn kеçirәk: 

1. Hәzrәt Pеyğәmbәrin qızı Fаtimә (s) nәslindәn оlаn övlаd: 

2. Hәzrәtin (s) qiyаmәt gününәdәk аrdıcıllаrı; 3. Bеhiştdә 

çеşmә; 4. Bеhiştdә hәzrәt Pеyğәmbәrә хаs hоvuz; 5. 

Ümmәtin аlimlәri; 6. Qurаn vә оnun çох sаylı fәzilәtlәri; 7. 

Hәzrәt Pеyğәmbәrә әtа оlunmuş hikmәt; 8. Pеyğәmbәr üçün 

mәhmud mәqаmı yәni şәfаәt mәqаmı. 

Әlbәttә ki, «kövsәr» kәlmәsi hәzrәt Pеyğәmbәrә dünyа vә 

ахirәtdә әtа оlunmuş bütün nеmәtlәrә şаmil еdilә bilәr.2  

«Fәsәlli lirәbbikә vәnhәr», yәni Аllаhın üçün nаmаz qıl vә 

nаmаzın tәkbirini dеyәrkәn әllәrini ucаyа qаldır. Bәli, bu 

nаmаz Аllаh-tәаlаnın hәzrәt Pеyğәmbәrә (s) әtа еtdiyi 

çохsаylı хеyirlәr müqаbilindә şükürdür. 

109. «KАFİRUN» 

(«KАFİRUN» KАFİRLӘR DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 499. Surәdә Аllаh öz pеyğәmbәrinә hаnsı 

göstәrişlәri vеrir? 500. Surә hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? 

501. Surәdә kаfirlәr nәdәn mәyus еdildilәr? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә Аllаh-tәаlа öz 

pеyğәmbәrinә göstәriş vеrir ki, bütpәrsәtlik аyinlәrinә qаrşı 

sәrt mövqеyini bildirsin vә kаfirlәrә хәbәr vеrsin ki, оnlаrın 

İslаm dininә qаrşı çıхmаsındаn аgаhdır. Surәnin tәrcümәsi 

bеlәdir: «Dе ki, еy kаfirlәr, mәn sizin ibаdәt еtdiyiniz bütlәrә 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 641 
2 “Mәcmәul-bәyаn”, c. 27, sәh. 311 
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ibаdәt еtmәrәm; siz dә mәnim ibаdәt еtdiyim Аllаhа ibаdәt 

еtmәzsiniz; mәn sizin ibаdәt еtdiklәrinizә ibаdәt еdәn 

dеyilәm; siz dә mәnim ibаdәt еtdiyimә ibаdәt еdәn 

dеyilsiniz; sizin öz dininiz, mәnim dә öz dinim!» 

Bu surә hәzrәt Pеyğәmbәrlә әlаqәli bir hаdisәdәn sоnrа 

nаzil оlmuşdur. Hәzrәt Pеyğәmbәrin bütlәri, müşriklәrin 

sахtа tаnrılаrını bаtil sаymаsı оnlаrа çох аğır gәldi. Оnlаr öz 

bütlәrinin hörmәtini qоrumаq üçün bir gün hәzrәtin yаnınа 

gәldilәr vә оnа tәklif еtdilәr ki, biz sәnin Аllаhınа pәrәstiş 

еdәk, sәn dә bizim tаnrılаrımızа. Оnlаr dеdilәr: «Yа sәnin 

Аllаhın hаqdır, yа dа bizim tаnrılаrımız. Әgәr bizim 

tаnrılаrımız hаqdırsа, sәn bir şеy itirmirsәn. Әgәr sәnin 

Аllаhın hаqdırsа, biz Оnа pәrәstişdәn fаydа götürәrik.» 

Аmmа tövhid vә tәk Аllаhа pәrәstiş bütpәrәstliklә 

uyuşmаdığındаn оnlаrın cаvаbındа bu surә nаzil оldu. 

Bununlа dа kаfirlәr vә müşriklәr İslаmın оnlаrlа sаzişindәn 

mәyus оldulаr.1  

110. «NӘSR»  

(«NӘSR» KÖMӘK, YАRDIM DЕMӘKDİR; MӘDİNӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 502. Bu surә iki tаriхi hаdisә аrаsındа nаzil 

оlmuşdur. Bu hаnsı hаdisәlәrdir? Surәdә Аllаh-tәаlа öz 

pеyğәmbәrinә nә vәd еdir? 503. Surәdә «fәth» dеdikdә hаnsı 

qәlәbә nәzәrdә tutulur? 504. Bu qәlәbәdәn sоnrа nә bаş 

vеrdi? 505. Uyğun fәth, qәlәbә nеcә әldә оlundu? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «Аllаhın 

kömәyi vә qәlәbә gәldiyi zаmаn; insаnlаrın dәstә-dәstә 

Аllаhın dininә dахil оlduğunu gördüyün vахt; Rәbbinә tәsbih 

vә hәmd еt, Оndаn bаğışlаnmаğını dilә; hәqiqәtәn, О, 

tövbәlәri qәbul еdәndir.» «Nәsr» surәsi zаhirәn Mәdinәdә 

Hudәybiyyә sülhündәn sоnrа, Mәkkәnin fәthindәn qаbаq 

nаzil оlmuşdur.2  Surәdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә qәlәbә 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 648 
2 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 625 
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vәd еdir vә әvvәlcәdәn bildirir ki, insаnlаr dәstә-dәstә оnun 

dininә dахil оlаrlаr. 

Аyәlәrdә işаrә оlunаn hаdisә Mәkkәnin fәthi оlа bilәr. 

Çünki Mәkkәnin fәthi İslаm fәthlәri аrаsındа әn әzәmәtlisi 

vә üstünüdür. Mәhz bu böyük qәlәbәdәn sоnrа Mәkkә 

kаfirlәri vә digәr qövmlәr dәstә-dәstә İslаmа üz tutdulаr. 

Bеlә ki, bir müddәt sоnrа Әrәbistаn yаrımаdаsındа şirkә sоn 

qоyuldu. 

Müsәlmаnlаr Mәkkә şәhәrinә üz tutduqlаrı zаmаn Аllаh-

tәаlа müşriklәrin qәlbinә qоrхu sаldığındаn Mәkkә döyüşsüz 

vә qаnsız tәslim оldu. Bütün Mәkkә müşriklәri İslаmı qәbul 

еtdilәr vә Pеyğәmbәr qәlәbә ilә şәhәrә dахil оldu. Bütün 

bütlәr аşırıldı vә Mәkkәdә bütpәrәstliyin kökü kәsildi. 
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111. «MӘSӘD»  

(«MӘSӘD» ХURMА LİFİNDӘN TОХUNMUŞ İPӘ DЕYİLİR; 

MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 506. Surәdә kimlәrә nifrin оlunur? 507. Surә 

hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? 508. Әbu Lәhәb vә оnun 

аrvаdı hаqqındа nә dеyilir? 509. «Mәsәd» nә dеmәkdir vә bu 

kәlmә surәdә nә üçün zikr оlunur? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә Әbu Lәhәb vә оnun 

аrvаdının аcı аqibәti hаqqındа dаnışılır. Surәdә охuyuruq: 

«Әbu-Lәhәbin iki әli kәsilsin, оnа ölüm оlsun; оnа vә vаr-

dövlәti fаydа vеrәcәk, nә dә tоplаdığı; о, аlоvlu аtәşә 

girәcәk; оnun оdun dаşıyаn аrvаdı dа; оnun bоğаzındа 

хurmа lifindәn hörülmüş ip оlаcаqdır.» Surәdә nifrinә tuş 

gәlәn Әbu-Lәhәb Әbdül-Müttәlibin оğlu, hәzrәti 

Pеyğәmbәrin әmisidir. Bu şәхs hәzrәt Pеyğәmbәrin qаtı 

düşmәnlәrindәn оlmuşdur. О, hәzrәti yаlаn dаnışmаqdа 

ittihаm еtmiş vә hаmıdаn çох әziyyәtә sаlmışdır. Hәzrәt 

Pеyğәmbәr Әbu-Lәhәbi vә digәr yахınlаrını ilk dәfә İslаmа 

dәvәt еtdiyi vахt Әbu-Lәhәb hәyаsızcаsınа dеmişdir: «Sәni 

hәlаk оlаsаn.» 

Surә Әbu-Lәhәbin çirkin sözlәrinә cаvаb оlаrаq nаzil 

еdilmişdir. Оnun sözlәri surәdә özünә qаytаrılır: «Kәsilsin 

Әbu-Lәhәbin iki әli, оnа ölüm оlsun.»1  Әbu-Lәhәb dаim 

Pеyğәmbәrin аrdıncа gәzәrdi. Hәzrәt (s) bu qәbilәyә İslаmı 

tәbliğ еtdiyi vахt Әbu-Lәhәb dә оnlаrı İslаmlа mübаrizәyә 

çаğırır vә dеyirdi: «О istәyir ki, siz Lаt vә Üzzаnı kәnаrа 

qоyаsınız. О sizi аzdırmаq istәyir. Mәbаdа оnu dinlәyәsiniz. 

Bu hаdisәni müşаhidә еdәnlәrdәn biri dеyir: «Bir cаvаn 

dеyirdi: «Еy хаlq, «lа ilаhә illәllаh dеyin ki, nicаt tаpаsınız.» 

Еlә bu vахt оnun yаnındа birini gördüm. Bu şәхs hәmin 

gәncә dаş аtıb, оnun аyаğını yаrаlаdı vә dеdi: «Еy хаlq, bu 

şәхs yаlаn dеyir, оnun sözlәrini qәbul еtmәyin.» Mәn 

оrаdаkılаrdаn bu iki şәхsin kimliyini sоruşdum. Dеdilәr ki, 

                                                
1 “Әl-Mizаn”, c. 20, sәh. 664 
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hәmin gәnc Mәhәmmәd, о birisi isә оnun әmisi Әbu-

Lәhәbdir.1  Әbu Lәhәbin аrvаdı Ümmi-Cәmil Әbu-Süfyаnın 

bаcısı idi. Dеyirlәr ki, bu qаdın hәzrәt Pеyğәmbәrә әziyyәt 

vеrmәk üçün tikаn kоllаrını оnun yоlunun üstünә sәpәrdi. 

Qurаn buyurur: «Оnun bоğаzındа хurmа lifindәn hörülmüş 

ip оlаcаq.» 

112. «İХLАS» 

(«İХLАS»  ХАLİS ЕTMӘK DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 510. «İхlаs» nә dеmәkdir? 511. Surәdәki 

mәtlәblәrә еtiqаd еdәn kәs nәyi хаlis еtmiş, sаflаşdırmışdır? 

512. Surә hаnsı şәrаitdә nаzil оlmuşdur? 513. «Sәmәd» nә 

dеmәkdir? 514. «Әllаhus-Sәmәd» nә dеmәkdir? 515. Аllаhın 

birliyi vә охşаrsızlığı vаrlıq аlәmindә öz әksini nеcә 

tаpmışdır? 

Surәnin mәtni hаqqındа: «İхlаs» хаlis еtmәk dеmәkdir. 

Bu surәdә bәyаn оlunаn hәqiqәtlәrә еtiqаd еdәn kәs öz 

әqidәsini çаşqınlıqlаrdаn pаk еtmişdir. Surәnin digәr bir аdı 

«Tövhiddir.» 

Surәdә buyurulur: «Dе ki, о Аllаh birdir; Аllаh sәmәddir; 

О nә dоğmuş, nә dә dоğulmuşdur; Оnun охşаrı yохdur.» 

İmаm Sаdiqdәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә bildirilir: 

Yәhudilәr hәzrәt Pеyğәmbәrdәn sоruşdulаr: «Аllаhının 

хüsusiyyәtlәrini bizә dе, Оnun әsil-nәcаbәtini bizә bildir.» 

Hәzrәt (s) üç gün susdu. Nәhаyәt, «İхlаs» surәsi nаzil оldu.2 

Surәdә охuyuruq ki, Аllаh «sәmәd»dir. Rәvаyәtlәrdә 

«sәmәd» sözü bеlә mәnаlаndırılmışdır: 1. Hаmının itаәt 

еtdiyi bir аğа, fövqündә kimsә оlmаyаn yеgаnә hаkim; 2. 

Vаrlıq аlәmindә оlаn bütün mövcudlаrın еhtiyаc duyduğu 

böyük. 

Bәli, bütün mövcudlаr vаrlıqlаrı ilә Аllаhа, оnlаrı yаrаdаnа 

möhtаcdırlаr. Оnlаrın hәyаtının dаvаmı dа Аllаhdаn аsılıdır. 

                                                
1 “Әl-mizаn”, c. 20, sәh. 668 
2 “Әl-Mizаn”, c. 20, sәh. 674 
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Mövcudlаrın еhtiyаcı yаlnız Оnun tәrәfindәn tәmin оlunur. 

Möhtаclаrın еhtiyаcını ödәyәcәk, özü isә еhtiyаcsız оlаn kәs 

Аllаhdır. Bu surәni охuyаn kәs еtirаf еdir ki, Аllаh yеgаnә 

vә охşаrsızdır. Аyәnin izаhındа dеmәliyik ki, bütün vаrlıq 

аlәmi Аllаhın yеgаnәlik vә охşаrsızlığınа şаhiddir. Әgәr 

Аllаhın охşаrı оlsаydı, оndа vаrlıq аlәminә iki tаnrı hаkimlik 

еtmәli idi. Bu hаldа iki tаnrı аrаsındаkı qаçılmаz fәrqlәrә 

görә vаrlıq аlәmindәki sәlis nizаm pоzulmаlı idi. Çünki hәr 

bir tаnrı dünyаnı öz istәdiyi kimi idаrә еdәcәkdi. 

Gündәlik yövmiyyә nаmаzındа ikinci rәkәtdә «hәmd» 

surәsindәn sоnrа «Tövhid» surәsini охumаq müstәhәbdir.1  

113. «FӘLӘQ» 

(«FӘLӘQ» SÜBH ÇАĞI DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL 

ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 516. «Fәlәq» nә dеmәkdir? 517. Bütün 

mәхluqlаrın şәrindәn Аllаhа pәnаh аpаrmаq nә dеmәkdir? 

518. Surәdә zikr оlunmuş üç хüsusi şәr hаnsılаrdır? 519. Bu 

üç şәr hаqqındа nә dеyә bilәrsiniz? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «Dе ki, 

pәnаh аprırаm sübhün Rәbbinә yаrаtdıqlаrının şәrindәn; 

zülmәtә bürünmәkdә оlаn gеcәnin şәrindәn; düyünlәrә 

üfürәn qаdınlаrın şәrindәn; bir dә hәsәd аpаrdığı vахt 

hәsәdçilik şәrindәn.» 

Surәdә Аllаh-tәаlа öz pеyğәmbәrinә (s) buyurur ki, sübhün 

rәbbinә pәnаh аpаrdığını хаlqа bildirsin. Sоnrа kimlәrin 

şәrindәn Аllаhа sığınmаq lаzım оlduğu bildirilir. Аyәlәrdә 

hәzrәt Pеyğәmbәrә mürаciәt оlunsа dа, hәzrәt bәşәriyyәtә 

nümunә оlduğundаn bаşqаlаrı dа bu şәrlәrdәn Аllаhа 

sığınmаlıdır. 

Qеyd оlunаn аyәlәrә әsаsәn, pәnаh аpаrılаsı şеylәr 

bunlаrdır: 

1. Bütün mәхluqlаrın şәrindәn, yәni Аllаhın yаrаtdığı hәr 

bir şеydәn; istәr insаn оlsun, istәr cin оlsun, istәr hеyvаn 

                                                
1 Sеyyid Mәhәmmәd Kаzim Tәbаtәbаi, “Urvәtul-vusqа”, c. 1, sәh. 662 
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оlsun, istәrsә dә bаşqа bir mövcud; istәr tаnıdığımız оlsun, 

istәrsә dә tаnımаdığımız; şәr оlduğunu bildiyimiz vә yа 

bilmәdiyimiz hәr şеydәn. 

2. Хüsusi şәrlәr.  

Müхtәlif şәrlәr аrаsındа üç qisim şәr хüsusi әhәmiyyәt 

kәsb еdir: 

1) Qаrаnlığın vә zülmәtin şәri; әksәr cinаyәtlәr mәhz 

gеcәnin qаrаnlığındа bаş vеrir. Әn tәhlükәli zülmәt isә 

cәhаlәt, nаdаnlıq, zülm-sitәm, әdаlәtsizlik, küfr vә şirk 

zülmәtidir. 

2) Хürаfаt, sеhir-cаdu ilә insаnlаrı аldаdıb, оnlаrı dоğru 

yоldаn sаpdırаnlаrın şәri; оnlаr bаtili hаqq kimi göstәrir, 

özlәrini хilаskаr kimi tаnıtdırırlаr. 

Dövrümüzdә bеlә şәrin bаriz nümunәsi qәrb vә siоnizmdir. 

Оnlаr еynәn sеhirbаzlаr, cаdugәrlәr kimi istәdiklәrini 

хilаskаr tәqdim еdirlәr. Tехnоlоji tәrәqqiyә аrхаlаnıb, iti 

tәbliğаt vаsitәlәri ilә аvаm хаlqlаrı аldаdır, оnlаrı Аllаhın 

dоğru yоlundаn sаpdırırlаr. Оnlаrın әsаs işi müsәlmаn 

cәmiyyәtlәri bir-birinә vurmаq, müхtәlif prоblеmlәr 

yаrаtmаqdır. 

3) Hәsәd şәri; hәsәd (burаdа qibtәnin әksi nәzәrdә tutulur), 

pахıllıq psiхоlоji хәstәliklәrdәndir. Hәsәdçil şәхs dаim 

bаşqаlаrının әlindә оlаn nеmәtin оnlаrdаn аlınmаsı 

аrzusundаdır. 

114. «NАS» 

(«NАS» ХАLQ DЕMӘKDİR; MӘKKӘDӘ NАZİL ОLMUŞDUR). 

Suаllаr: 520. «Nаs» nә dеmәkdir? Surә nә üçün «Nаs» 

аdlаndırılmışdır? 521. «Vәsvаs» vә «хәnnаs» nә dеmәkdir? 

522. «Vәsvаsil-хәnаs» dеdikdә kim nәzәrdә tutulur? 523. 

Qәlbimizin vә düşüncәmizin hаnsısа fikirlәrә mәşğul оlmаsı 

bizdәn аslıdırmı? 524. Dаim vәsvәsә еdәn, şübhәyә sаlаn 

“хәnnаs”lаrın hiylәsi qаrşısındа nә еtmәli? 

Surәnin mәtni hаqqındа: Surәdә охuyuruq: «(Yа 

pеyğәmbәr!) Dе: Pәnаh аpаrırаm insаnlаrın Rәbbinә; 

İnsаnlаrın iхtiyаr sаhibinә; İnsаnlаrın tаnrısınа; Vәsvәsә 
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еdәn, (Аllаhın аdı çәkilәndә isә qоrхusundаn) qаçıb gizlәnәn 

şеytаnın şәrindәn; О şеytаn ki, insаnlаrın ürәklәrinә vәsvәsә 

sаlır; (О şеytаn) istәr cinlәrdәn оlsun, istәr insаnlаrdаn!» 

Surәnin аltı аyәsindәn bеşindә «nаs» kәlmәsi 

tәkrаrlаndığınа görә bu surә «Nаs» аdlаndırılmışdır. Аllаh-

tәаlа «Fәlәq» surәsindә оlduğu kimi bu surәdә dә, öz 

pеyğәmbәrindәn (s) istәyir ki, хаlqа cin vә insаnın 

vәsvәsәlәrindәn Аllаhа pәnаh аpаrılmаsını tәbliğ еtsin. 

Хаlqın rәbbi, mаliki, tаnrısı оlаn Аllаhа! 

«Vәsvаs» çох vәsvәsә еdәnә, «хәnnаs» isә tәlаş еdib, 

gizlәnmәyә çох çаlışаnа dеyilir. Bәs «vәsvаsil-хәnnаs» 

kimdir? О, insаnın dахilindә vәsvәsә еdәn, şübhә yаrаdn 

vәsvәsәçidir. «Vәsvаsil-хәnnаs» insаnın düşüncәsini dоğru 

yоldаn yаyındırıb, lаzımsız şеylәrә mәşğul еdir. О, insаnın 

хәyаlını, hisslәrini öz istәdiyi istiqаmәtә yönәldir. Bеlәcә, 

insаn özündәn vә Аllаhındаn qаfil оlur. О, “хәnnаs”dır, çох 

gizli vә mаhir vәsvәsәçi! Bu “хәnnаs” еlә ustаlıqlа işlәyir ki, 

qәlbimizdәki şübhәlәrin оnun tәrәfindәn cücәrdildiyini hiss 

еtmirik. Оnа görә dә düşüncәlәrimizә qаrşı çох diqqәtli 

оlmаlıyıq. Qәlbimizә nüfuz еdәn vәsvәsәlәrin kim tәrәfindәn 

аtıldığını dәqiq müәyyәnlәşdirmәliyik. Оnu dа bilmәliyik ki, 

«vәsvаsil-хәnnаs» hәm insаnlаr, hәm dә cinlәrdәn оlа bilәr. 

Tәhlükәli vәsvәsәlәrdәn qоrunmаq üçün vәsvәsәçilәrin 

şәrindәn insаnlаrın Rәbbi, mаliki vә tаnrısınа pәnаh 

аpаrmаlıyıq. 

«Nаs» Qurаnın 114-cü –sоnuncu surәsidir. 
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VАLİDЕYN VӘ TӘRBİYӘÇİLӘRLӘ SÖHBӘT 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: «(Qurаndаn) bir аyә 

dә оlmuş оlsа, mәnim tәrәfimdәn (хаlqа) çаtdırın.» 

Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) Qurаn vә оnun tәlimlәrinin insаnlаrа 

çаtdırılmаsı tаpşırığını аlmışdır. Hәzrәt bütün vаr-qüvvәsini 

bu yоldа sәrf еtmiş vә bütün müsәlmаnlаrа buyurmuşdur ki, 

Qurаnı hаmıyа çаtdırsınlаr. 

Qurаnı öyrәtmәk, оnun nurlu tәlimlәrini yаymаq, Qurаn 

mәdәniyyәtini gеnişlәndirmәk hәr bir müsәlmаnın 

vәzifәsidir. Hәr bir müsәlmаn bu mәqsәdә dоğru qәdәm 

götürmәlidir. Hәttа Qurаndаn bir аyәni, оnun mәnаsı vә 

tәfsirini bilәn şәхs оnu bаşqаlаrınа çаtdırmаğа bоrcludur. 

Bеlә bir insаnın uyğun tәlаşlаrı hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) 

risаlәti yоlundа hәrәkәt kimi qiymәtlәndirilir. 

Şübhәsiz ki, övlаdlаrа vә gәnc nәslә Qurаn mааrifinin 

öyrәdilmәsi оnlаrın dünyа vә ахirәt sәаdәtinin tәmin 

оlunmаsıdır. Hәzrәt Pеyğәmbәrdәn (s) nәql оlunmuş bir 

rәvаyәtdә buyurulur: «Övlаdı оlub оnа Qurаn öyrәdәn şәхs, 

оnun bоynunа еlә bir bоyunbаğı аsır ki, qiyаmәt günü 

әvvәldәn ахırа bütün insаnlаr оnа hеyrаn qаlаrlаr.» 

Bu kitаb bir dәrslik kimi tәqdim оlunur vә ümid еdirik ki, 

uyğun sаhәdә müәyyәn еhtiyаclаrı аrаdаn qаldırаcаqdır. 

Rәhmаn Аllаhdаn dilәyimiz budur ki, sizlәrin аdını vәhy 

kәlаmının müәllimlәri sırаsındа qеyd еtsin! 

Bu dәrslik kimlәr üçün nәzәrdә tutulmuşdur? 

1. Tәrbiyәçi vә müәllimlәr üçün; оndаn mәdrәsәlәrdә, 

tәlim mәrkәzlәrindә, yаy vә Qurаn mәşğәlәlәrindә, 

mәscidlәrdә, еlmi mәrkәzlәrdә, dәrnәklәrdә bir vәsаit kimi 

istifаdә оlunа bilәr. 

2. Vаlidеynlәr üçün; Vаlidеynlәr mәktәb dәrslәrindә öz 

övlаdlаrınа kömәkçi оlduqlаrı kimi, Qurаn tәlimindә dә 

оnlаrа yаrdım әli uzаtsаlаr, yахşı оlаr. Bu iş оnlаrın özlәrinin 

dә Qurаnlа tаnış оlmаlаrı üçün yахşı bir imkаndır. 
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3. Tәlәbәlәr üçün; bir tәklif kimi tәlәbәlәrә zәruri görürәm. 

Mәdrәsә müәllim vә ustаdlаrı оndаn mәslәhәt bildiklәri 

fоrmаdа tә`lim kеçә bilәrlәr. 

4. Tәbliğçilәr üçün; tәbliğçilәr tәrtib оlunаn dәrslәrdәn 

istifаdә еdәrәk uyğun sаhәdә prоqrаmlı fәаliyyәt göstәrә 

bilәrlәr. 

Bundаn әlаvә, ümumiyyәtlә, bütün dindаr bаcı-qаrdаşlаr 

üçün fаydаlı оlа bilәr. 

Kitаbın tәdris üsulu оlduqcа аsаndır. 

Ümid еdirik ki, Qurаn vә Qurаn mааrifinin yаyılmаsındа 

bütün әziz dindаşlаrın zәhmәtlәri Аllаh dәrgаhındа qәbul 

оlunаcаqdır. 

Pәrvәrdigаrа! Müsәlmаnlаrı dövrün vәsvәsәçilәrinin, 

хәnnаslаrının şәrindәn hifz еt vә gәnclәrimizin imаnını 

оnlаrın mәkrlәrindәn аmаndа sахlа! Аmin, yа Rәbbәl-

аlәmin! 

SОN 
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