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ON İKİNCİ FӘSİL 

QURANDA NӘSX 

1. Nәsxin mәnası; 

2. Şәri hökmlәrdәki nәsx; 

3. Tövrat vә İncildә nәsx; 

4. İslam vә Quranda nәsx; 

5. Qurandakı 36 ayәnin nәsx olunmasına dair irәli sürülmüş 

nәzәriyyәlәrin araşdırılması. 
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NƏSXİN MƏNASI 

Bir çox tәfsir vә Quran elmlәrinә dair tәlif olunmuş kitablarda 

Qurandakı bәzi ayәlәr haqda «nәsx olunmuş ayәlәr» adı altında 

ayrıca fәsl ayrılmışdır. Әbu Bәkr Nuhas özünün «Әn-nasix vәl 

Mәnsux» adlı kitabında nәsx olunmuş ayәlәrin sayını 138 olduğunu 

qeyd etmişdir. 

Kitabın bu fәslindә nәsxin nә olduğunu vә ayәlәrdәn bәzilәrinin 

nәsx olunuduğuna dair irәli sürülmüş müxtәlif nәzәriyyәlәri 

araşdıracağıq vә belәliklә dә Quran ayәlәrindә nәsxә yol 

verilmәdiyini aşkara çıxaracağıq. 

Nәsx nәzәriyyәsi irәli sürülmәklә qanunvericilik xarakteri 

daşıyan bir çox ayәlәr getdikcә öz әhәmiyyәtini itirmiş, amma sonra 

tükәnmәz elm mәnbәyi olan bu ilahi nemәt, öz әzәmәt vә şan-

şöhrәtini özünә qaytara bilmişdir. Ümid edirik, haqqında söhbәt 

açdığımız mәtlәb müsbәt nәticәlәr verәrәk azacıq da olsa әhәmiyyәt 

kәsb etmiş olsun. 

Biz burada nәsx olunan ayәlәrin yalnız otuz altısı haqda söhbәt 

açacağıq. Әgәr bu ayәlәrdә nәsxә yol verilmәdiyini isbat edә bilsәk, 

digәr ayәlәrindә nәsx olunmadığını asanlıqla sübuta yetirә bilәrik. 

NӘSXİN LÜĞӘVİ MӘNASI 

Nәsxin lüğәvi mәnası yazılı mәtnin üzәrindәn köçürmәk, olduğu 

kimi yazmaqdır. «İntisax» vә «istinsax» kәlmәlәri dә mәhz bu 

kökdәn götürülmüşdür. Nәsx lüğәtdә «dәyişmәk», «nәql etmәk» 

mәnalarında da işlәnmişdir. Belә ki, el arasında işlәnәn atalar 

sözündә deyilir: «Tәnasәxәl mәvarisu vәdduhuru». Yәni zaman vә 

var-dövlәt dәyişilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı biz nәsxin lüğәtdә 

«mәhv olub aradan getmәk» mәnasında işlәndiyinin dә şahidi 

oluruq. Başqa bir atalar mәsәlindә deyilir: 

«Nәsәxtişşәmsuz-zillә» – yәni gün kölgәni aradan apardı. Nәsx, 

Peyğәmbәrin (s) sәhabәlәrin zamanında vә sonrakı dövrlәrdә dә 

mәhz bu mәnada işlәnmişdir. Onlar adәtәn külliyat vә ümumi bir 

mәfhumdan ayrılan vә ya istisna olan hәr bir şeyә «nasix» (aradan 
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aparan) deyәrdilәr. Çünki, sonradan yaranmış әlavә vә istisnalar 

әvvәlki hökmlәri ya әvәz etmiş vә ya aradan aparmışdır. 

NӘSXİN İSTİLAHİ MӘNALARI 

Din alimlәri vә Quran elmlәri mütәxәssislәri bu ifadәdәn lüğәvi 

mәnada istifadә etmişlәr. Nәsxin tәrifindә deyilir: Nәsx hәr hansı 

sabit bir şәri hökmün dövr vә zamanı dәyişilmәklә yeni hökmlә 

әvәz olunmasına deyilir. Tәrifdә «sabit» ifadәsindәn istifadә 

etmәkdәn mәqsәd budur ki, әgәr sadir olunan hökm sabit olmazsa, 

mövzu dәyişilmәklә әvәz olunarsa artıq nәsx adlandırılmayır. 

Mәsәlәn, Ramazan ayı başa çatdıqdan sonra әgәr bu ayda oruc 

tutulmasının vacibliyi aradan götürülәrsә, artıq biz bunu nәsx 

adlandıra bilmәrik. Çünki, orucun vacibliyi hәmişәlik deyil, yalnız 

Ramazan ayına aiddir. Belә ki, Ramazan ayı sona çatdıqdan sonra 

orucun vacibliyinә dair sadir olunmuş hökmün vacibliyi dә әvәz 

olunur. Hәmçinin vaxtı keçdikdәn sonra var-dövlәtә aid olan 

malikiyyәti dә nәsx adlandırılmır. Çünki bütün hallarda әvәz 

olunan hökmün özü deyil, mövzu vә şәraitidir vә mövzu 

dәyişilmәklә hökmün aradan götürülmәsi nә nәsx adlanır, nә dә 

şәriәt alimlәri arasında fikir ayrılığına vә ixtilafa sәbәb olur. 

İzah: Nәsxin mahiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu daha da 

aydınlaşdırmaq üçün oxucunun nәzәrini verdiyimiz izahata cәlb 

edirik. 

Şәriәt vә islam qanunları tәrәfindәn uydurulan hәr bir hökm vә 

hәr hansı bir hәqiqi qanunvericilik orqanı tәrәfindәn qüvvәyә 

minәn hәr bir qanun sübut vә isbat baxımından iki mәrhәlәdәn 

ibarәtdir: 

1. Hökmün reallaşmasında olan sübut mәrhәlәsi; 

Buradan hәmәn qanunvericilik mәrhәlәsi nәzәrdә tutulur. Bu 

mәrhәlәdә hökm vә qanun ümumi şәkildә hәr hansı bir mәtlәb 

nәzәrdә tutulmadan qüvvәyә minir. Mәsәlәn, şәrabın haram 

olduğuna dair hökm verilir. Belә bir qanunvericiliyin mәnası 

bundan ibarәtdir ki, hәr zaman vә hәr yerdә şәrab olsa ondan 

istifadә (alıb-satmaq, içmәk, hәdiyyә etmәk vә s.) haram vә yol 

verilmәzdir. 
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Nәsx olunmadan belә bir hökmün aradan götürlmәsi qeyri-

mümkündür. Çünki, bu qanunvericilikdә nә zahiri, nә dә batini 

mәtlәb nәzәrdә tutulur. 

2. Hökmün zahiri isbat mәrhәlsi: 

Bu mәrhәlәdә ilk növbәdә sadir olunmuş hökmün xaricdә 

qüvvәyә minmәsi nәzәrdә tutulur. Vә hökm bu mәrhәlәyә yalnız o 

zaman çata bilәr ki, başqa sözlә desәk, yalnız elә bir şәraitdә 

qüvvәyә minә bilәr ki, nәzәrdә tutulan mәtlәb xaricdә hәyata 

keçmiş olsun. Mәsәlәn, şәrab meydana gәldiyi gündәn onun 

haramlığına dair qәti hökm sadir olundu. Yәni nә qәdәr ki, şәrab 

mövcuddur, onun haramlığına dair sadir olunmuş hökm dә 

qüvvәdә olacaqdır. Lakin mövzu aradan götürüldükdә (yәni 

xaricdә mövcud olmadıqda) hәtta әgәr şәrab sirkәyә çevrilsә belә 

haramlığına dair sadir olunmuş hökm dә qüvvәdәn düşәcәkdir. 

Amma diqqәt yetirmәk lazımdır ki, belә bir hökmün qüvvәdәn 

düşmәsinin nәsxlә heç bir әlaqәsi yoxdur. Artıq bizә nәsxin vә 

mövzunun әvәz olunmasının nә olduğu bәlli oldu. Haqqında 

söhbәt açmaq istәdiyimiz mövzu Quran mütәxәssislәri arasında 

ixtilafa sәbәb olmuş nәsx mәsәlәsidir. Belә ki, qüvvәdә olan sabit 

hökm, xaricdә mövzunun olmasına baxmayaraq (zәmanәnin 

tәlabatını ödәmәdiyi üçün) ya aradan götürülür vә ya tam ayrı bir 

hökm ilә әvәz olunur. 

İLAHİ HÖKMLӘRİN NӘSXİ 

Ötәn fәsillәrdә nәsxin lüğәvi vә istilahi mәnaları ilә tanış olduq. 

Görәsәn nәsx özünün hәmәn bu mәnasında ilahi hökmlәrә yol tapa 

bilәrmi? Yәni hәr hansı bir hökm başqa bir hökmü nәsx edәrәk 

aradan apara bilәrmi? 

İslam dünyasının görkәmli alim vә mütәxәssislәri hamılıqla 

nәsxin mümkünlüyünә (yәni ilahi hökmlәrdәn bәzilәrinin, digәr 

hökmlәrlә әvәz olunmasına) dair öz fikir vә mülahizәlәrini irәli 

sürmüşlәr. Lakin mәsihi vә yәhudi alimlәri bu nәzәriyyә ilә 

müxalifәt edәrәk ilahi hökmlәrin nәsx olunmasını vә qeyri-

mümkün hesab edirlәr. Bu barәdә onlar heç bir әsası olmayan 

yalnız bir dәlilә istinad etmişlәr. 
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NӘSXİN QEYRİ-MÜMKÜNLÜYÜ 

Nәsx nәzәriyyәsi ilә müxalif olanlar nәsxin qeyri-mümkünlüyü 

haqda deyirlәr: Hökmlәrin nәsx olunması bu iki haldan xaric 

deyildir. Ya qüvvәyә minmiş qanuna lazımınca riayәt olunmamış 

vә ya qanunverici qüvvә bunun nә ilә nәticәlәnәcәyini bilmәdiyi 

üçün bir sıra çәtinliklәrlә qarşılaşmış vә mәcburiyyәt qarşısında onu 

digәr hökmlәrlә nәsx etmәli olmuşdur. Lakin verilәn hәr iki ehtimal 

hәqiqi qanunvericiliyә, yәni Allaha aid olduğu üçün qәbul edilmәsi 

qeyri-mümkündür. 

İzah: Qanunvericilik mәsәlәsi elmi, hәr şeyi әhatә edәn adil vә 

hәkim olan Allaha aiddir. Onun bütün hökmlәri zәmanәnin 

tәlabatına uyğun vә eyni zamanda dәrin hikmәtә әsaslanır. Çünki, 

qeyri-mәntiqi vә zәmanәnin tәlabatına uyğun olmayan qanunlar 

ilahi hikmәt vә әdalәt prinsiplәri ilә tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

Demәk, verilmiş birinci hökm zәmanәnin tәlabatı ilә tamamilә 

uyğun vә dәrin hikmәtә әsaslanmışdır. Vә әgәr qanunverici 

mәlumatsızlıq vә ya zәmanәnin tәlabatını nәzәrә almadan sәhvә yol 

verәrәk zәmanә vә şәraitә tamamilә ziddiyyәtli hökmlәr verәrsә vә 

nәticәdә bunun necә pis nәticәlәr verdiyi aşkara çıxarsa, әvvәlki 

hökm nәsx olmuş olur. Vә belә olduqda başqa bir irad nәzәrә 

çarpır. O da nәsxin Allahın cәhl vә mәlumatsızılığından irәli 

gәldiyindәn ibarәtdir. Nәticәdә belә bir qәnaәtә gәlәcәyik ki, nәsx 

ya qanunvericinin zәmanәnin tәlabatına zidd hökm vermәsindәn vә 

ya zaman vә şәraitә olan mәlumatsızlığından irәli gәlir. Bir halda ki, 

Allah bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq vә bu kimi xüsusiyyәtlәrdәn 

pak vә münәzzәhdir. 

Cavab: Qanunverici (Allah) tәrәfindәn verilәn bәzi hökmlәr heç 

dә hәmişә icra xarakteri daşımır. Yәni bu kimi hökmlәr bәzәn 

insanları imtahan vә ya üzәrlәrinә düşәn vәzifәlәri tam şәkildә 

bәyan etmәk mәqsәdi ilә verilir. Belә olan bir halda nәsx heç bir 

mәnfi mәfhum kәsb edә bilmir. Çünki, hәr iki hökm (yәni hökmün 

qanunverici tәrfindәn verilmәsi vә sonradan onun digәr hökmlә 

nәsx olunması) zәmanәnin tәlabatına uyğun vә sәbәbsiz olaraq 

verilmәmişdir. 
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Demәk, belә bir nәsxin hәyata keçmәsi heç dә nә ilahi hikmәti ilә 

müxalif, nә dә Onun cәhlindәn irәli gәlir vә belә olduqda belә 

xüsusiyyәtlәrin Allah üçün qeyri-mümkün olması da heç bir 

mәfhum kәsb etmәyәcәkdir. 

Bәzәn dә tәlabatı nәzәrә alaraq müәyyәn işlәr üçün qanun qәbul 

edir vә bir müddәt keçdikdәn sonra onlar hәmәn qanunverici 

tәrәfindәn nәsx olunur. Lakin bu heç dә o demәk deyildir ki, 

qüvvәdә olan ilk qanun hәmişәlik olaraq qәbul olunmuş, amma 

sonralar ehtiyac vә tәlabatı nәzәrә alaraq qanunverici tәrәfindәn 

daha mükәmmәl bәndlәrlә әvәz olunmuşdur. Belә bir şeyi qәbul 

etmәklә böyük bir sәhvә yol vermiş olardıq. Allah hökmü verdiyi 

ilk gündәn onun qısa müddәtli (müvәqqәti) olduğunu bilmiş vә 

müddәt başa çatdıqdan sonra onu yeni hökmlә әvәz etmişdir. Vә 

belә bir şәraitdә nәsx heç bir mәnfi xarakter daşımır vә belә bir 

cәrәyan Allahın elm vә hikmәti ilә ziddiyyәtlik tәşkil etmir. Belә bir 

nәticәyә gәlirik ki, «şәri nәsx» deyildikdә, qısa müddәtli qüvvәdә 

olacaq vә bu müddәt başa çatdıqdan sonra nәsx olunan hökmlәri 

nәzәrdә tutmalıyıq. Nәsxin belә bir şәraitdә hәyata keçmәsi 

tamamilә normal bir haldır. Çünki, zaman vә şәraitin ilahi hikmәt 

vә qanunlara tәsir göstәrmәsi inkarolunmaz bir hәqiqәtdir. Belә ki, 

bәzәn zaman vә şәrait dәyişildikdә qanunlar yenidәn әvәz olunur 

vә yeni qanun vә hökmlәr qüvvәyә minir. Mәsәlәn bir zamanlar 

«bazar ertәsi» Allah-taala tәrәfindәn hәzrәt Musa (ә)-ın davamçıları 

(yәhudilәr) üçün bayram (istirahәt) günü tәyin olunur. Әsrlәr, illәr 

keçir vә islam dini zühur edir. Şәrait vә zaman nәzәrә alınaraq 

cümә günü müsәlmanlar üçün bayram vә istirahәt günü kimi tәyin 

olunur. Vә sonralar zaman vә şәrait nәzәrә alınaraq namaz, oruc, 

hәcc vә dinin digәr zәruri hökmlәrindә dә müәyyәn dәyişikliklәr 

aparılır. Demәk, dövrün (zamanın) әvәz olunması şәri qanunların 

tәyin vә ya әvәz olunmasında әn başlıca meyar hesab olunur. 

Zaman müәyyәn dövr baxımından müәyyәn xüsusiyyәtlәrә malik 

olduğu kimi, çәkәcәyi müddәt baxımından da özünәmәxsus 

xüsusiyyәtlәrә malik ola bilәr. Belә ki, müәyyәn dövrdә adi hala 

çevrilmiş hәr hansı bir iş vә ya qüvvәdә olan qanun zaman vә şәrait 

dәyişilmәklә yeni-yeni qanun vә adәt-әnәnәlәrlә әvәz olunur. 
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TÖVRAT VӘ İNCİLDӘ NӘSX 

Yәhudi vә mәsihilәrin ilahi qanunlarda nәsxә yol verilmәdiyinә 

dair gәtirdiklәri dәlillәr artıq bizә mәlum oldu. Lakin bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdik ki, ilahi qanunların nәsx olunması mümkün vә adi 

bir haldır. Çünki, nәsx hәr hansı bir hökmün müәyyәn dövrdә 

qüvvәdә olmasından vә ehtiyacı ödәmәdikdә isә digәr qanunlarla 

әvәz olunmasından savayı bir şey deyildir. Lakin daha tәәccüb 

doğuran yәhudi vә mәsihilәrin nәxsin ilahi qanunlarda qeyri-

mümkünlüyünü iddia etmәlәridir. Bir halda ki, biz Tövrat vә İncilin 

fәsillәrinin bir çoxunun nәsx olunduğunun şahidi oluruq. Sizlәri 

onlardan bir neçәsi ilә tanış edirik: 

1. «Allah-taala Musa vә Haruna xitab edәrәk buyurur: Bәni-

qәhatın sayı qәdәr, Bәni-lavi qәbilәlәrindәn vә onların ata-babaları 

ilә qohumluq әlaqәsi olan qәbilәlәrdәn yaşı otuzdan-әlliyә qәdәr 

olan şәxslәr orduya daxil olub orada hamılıqla lazımı işlәr 

görsünlәr»1 Lakin 8-ci fәslin 23 vә 24-cü bәndlәrindә hökmün nәsx 

olunduğu vә orduya 25 yaşlı cavanların daxil olunması göstәrilir. 

Orada deyilir: Allah-taala Musaya xitab edәrәk buyurur: Bәni-

lavinin qanununa әsasәn, 25 yaşlı cavanlar daxil olmalı vә orada 

xidmәt etmәlidirlәr. 2332-ci bәndlәrdә, hökmün ikinci dәfә nәsx 

olunduğu vә orduya daxil olan şәxslәrin iyirmi yaşdan ibarәt 

olması göstәrilir. 

Bәni-lavinin iyirmi beş yaşına çatmış hәr bir cavanı orduya üzv 

olub Allahın evinә xidmәt etdi... 

2. Әgәr sizlәrdәn biriniz Allah yolunda nәzir edә vә ya and 

içәrsә, ona әmәl etmәli vә әhdinә xilaf çıxmamalıdır.2  

Lakin Matveyin İncildә (5-ci fәsl, 33-cü bәndlәr) and hökmünün 

nәsx olunduğu göstәrilir. Orada deyilir: «And içmәyiniz haqda 

verilәn hökmü eşitmisiniz. Allah içdiyiniz andlara hökmәn әmәl 

edin! Lakin mәn sizә deyirәm: Heç vaxt and içmәyin!» 

3. Tövratda (21-ci fәsil 23 vә 24-cü bәndlәrdә) qisas hökmü haqda 

deyilir: «Әgәr başqasına zәrәr yetirәrsәnsә onun әvәzini 

                                                 
1 Tövrat 4-cü fәsl, 2-3-cü bәndlәr. 
2 Tövrat 30-cu fәsil. 
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ödәmәlisәn» Gözә-göz, dişә-diş, buruna-burun, әlә-әl, yaraya-yara 

vә basılmış dağ әvәzinә dağ basılmalıdır.» 

Yenә dә Matveyin İncilindә (5-ci fәsil 28-29-cu bәnd) qisas 

hökmünün nәsx olunduğu göstәrilir. Orada deyilir: Tövratda, gözә-

göz, dişә-diş qisas olaraq alılndığını eşitmisiniz. Lakin mәn sizә 

zülm edәnlәrә qarşı müqavimәt etmәmәyinizi әmr edirәm. Sağ 

üzünüzә sillә vurarlarsa, sol üzünüzü çevirin. Sizinlә dava edәrkәn 

әbanızın yaxasından yapışarlarsa әbanızı ona verin. 

4. Sizinlә bağlayacağım әhd-peymana әmәl etmәli vә özünüzdәn 

sonra onu öz övladlarınıza irs qoymalısınız. «Bağlayacağım әhd-

peyman kişilәrinizin xәtnә olunmasıdır.» 1 

Bu hökm hәzrәt Musa (ә)-ın şәriәtindә dә tәsdiq olunmuşdur.2  

Yenә dә 12-ci fәsildә (2 vә 3-cü bәndlәr) deyilir: 

«Bәni-israilә de ki: Oğlan uşağı doğan qadın yeddi gün heyz 

olduğu üçün nәcis hesab olunur vә sәkkizinci gün uşaq xәtnә 

olunmalıdır». 

Bu hökmün dә kitabın 15-ci fәslindә (24-30-cu bәndlәr) 

[Peyğәmbәrlәrin gördüklәri işlәr, Polisin yazdığı mәktublar] nәsx 

olunduğunun şahidi oluruq. 

«Oğlan uşaqlarının xәtnә olunması yәhudi vә mәsihi dininin 

davamçılarının üzәrindәn götürülür...» 

5. Tövratda qadınlara tәlaq verilmәsi haqda deyilir: 

Evlәndiyiniz qadınlarda xoşagәlmәz rәftar vә ya xüsusiyyәt 

gördükdә onlara tәlaq verib evinizdәn çıxarın. Qadın ikinci dәfә әrә 

gedib ondan da boşanarsa üçüncü dәfә әrә gedә bilәr. Vә әgәr onun 

üçün әri ölәrsә yenidәn birinci әri ilә ailә qura bilmәz.3  Lakin İncil 

bu hökmü nәsx edәrәk tәlaq verilmәsini haram edir. 

«Deyilir ki, zövcәsi ilә razılığa gәlә bilmәyәnlәr onlara tәlaq verә 

bilәrlәr. Lakin mәn sizә bu hökmü verirәm: Zinadan başqa kim öz 

zövcәsinә tәlaq verәrsә, onun zina etmәsinә sәbәb olur. Vә özü 

başqa bir tәlaq verilmiş qadınla evlәnәrsә yenә dә zina etmiş olur.» 

                                                 
1 Tövrat, 17-ci fәsil, 10-cu bәnd. Allahın hәzrәt İbrahim ilә söhbәti. 
2 12-ci fәsil, 48-49-cu bәnd. 
3 Tövrat 24-cü fәsil, 1-3-cü fәsillәr. 
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Tәlağın haramlığına Markosun İncilindә dә (16-cı fәsil, 17-ci bәnd 

vә 10-cu fәsil 11-12-ci bәnd) rast gәlmәk olur. 

Bu barәdә әtraflı mәlumat әldә etmәk istәyәnlәr «İzharul-hәqq» 

vә «Әlhuda ila dinil Mustәfa» adlı kitablara da müraciәt edә 

bilәrlәr. 

İSLAMDA NӘSX 

Müsәlmanlar arasında nәsx barәsindә heç bir ixtilaf nәzәrә 

çarpmır. Çünki keçmiş din vә ehkamlar mәhz islam dini tәrәfindәn 

nәsx olub aradan getmişdir. Hәtta onun özündә belә bәzi hökmlәr 

nәsx olaraq yeni qanunlarla әvәz olunmuşdur. 

Mәsәlәn: Quran, müsәlmanların üzlәrini ona tәrәf tutub namaz 

qıldıqları ilk qiblәnin nәsx olunduğunu bәyan edir. Vә bu hökm hәr 

bir müsәlman tәrәfindәn arada heç bir ixtilaf olmadan qәbul olunur 

vә sual doğuran mәsәlәlәrdәn biri dә budur ki, görәsәn Quranda 

nәsx olunan bәzi ayәlәr (hökm vә qanunlar) Quranın öz ayәlәri ilә, 

ya Peyğәmbәr (s) buyurduqları, ya müsәlman icması tәrәfindәn vә 

ya әql vә tәfәkkür yolu ilә nәsx olunmuşdur. Bu olduqca geniş vә 

çox şaxәli mәsәlә olduğu üçün müqәddimә olaraq nәsxin neçә 

hissәdәn ibarәt oluduğu haqda müxtәsәr mәlumat vermәk yerinә 

düşәrdi. 

1. Tilavətlərdəki nəsx: 

Deyilir: Ayәlәrdәn bәzilәri hal-hazırki Quran nüsxәlәrindә 

mövcud olmasa vә oxunmasa da şәri hökm olaraq müsәlmanlar 

tәrәfindәn icra olunur. Onlardan biri dә «Rәcm» (daşqalaq) 

ayәsidir. 

Cavab: Nәsxin bu növünә «Tilavәtdәki nәsx deyilir». Burada 

hökmün özü deyil, ayәnin oxunuşu nәsx olunmuşdur. Lakin tәhrif 

haqda söhbәt açarkәn bu mәtlәbә işarә etdik ki, tilavәtlәrin 

(oxunuşun) nәsx olunduğunu qәbul etmәk, onun tәhrif 

olunduğunu qәbul etmәk demәkdir. vә bunu isә sübuta yetirәcәk 

heç bir dәlil yoxdur. Bu barәdә nәql olunmuş rәvayәtlәrә gәldikdә 

isә, onlar «vahid xәbәr» formasında nәql olunmuşdur. Bu kimi 

mühüm mәtlәblәr isә «vahid xәbәr» formasında nәql olunmuş 
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rәvayәtlәrlә isbat olunmayır. Çünki, müsәlman icması bu barәdә 

eyni nәzәr vә әqidәyә malikdirlәr. Quranın özü vahid xәbәrlә sabit 

olmadığı kimi, onun nәsx olunmasını da vahid xәbәrlә sübuta 

yetirmәk qeyri-mümkündür. 

Onu da qeyd edәk ki, böyük әhәmiyyәt kәsb edәn hәr bir mәtlәb 

tez bir zamanda cәmiyyәtdә yayılıb bir çoxlarını özünә cәlb edir. 

Belә bir xәbәr bir çoxları tәrәfindәn nәql olunur vә zaman keçdikcә 

mütәvatirlik mәrhәlәsinә çatır. Demәk, mühüm bir hadisәnin vahid 

xәbәr formasında nәql olunması onun әsla baş vermәdiyinә dәlalәt 

edir. Vә bu barәdә mәlumat verәn şәxs nәql etdiyi rәvayәtdә ya 

sәhvә vә ya yalan vә iftiraya yol vermiş olur. Çünki, әgәr hәqiqәtәn 

әhәmiyyәt kәsb etmiş olsaydı, bir çoxları tәrәfindәn nәql olunar vә 

mütәvatirlik mәrhәlәsinә çatardı. 

Belә bir halda vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәcm ayәsini 

Quran ayәlәrindәn biri kimi qәbul edib tilavәtinin nәsx, lakin icra 

olunduğunu necә iddia etmәk olar? 

Bәli, bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, Ömәr yazılı nüsxә gәtirib 

onun Quranın rәcm ayәlәrindәn biri olduğunu iddia etmiş, lakin 

özündәn başqa heç bir şahidi olmadığı üçün onu yığılmaqda olan 

Quranın orжinal nüsxәsinә әlavә etmәmişlәr. Sonralar rәcmi tilavәti 

nәsx, lakin hökmü icra olunan ayә kimi qәlәmә verilmişdir. 

2. Hökm vә tilavәtlәrin nәsxi: 

Bәzilәri belә bir iddia irәli sürürlәr ki, Quran ayәlәrindәn bir 

neçәsi müxtәlif sәbәblәr üzündәn bәzi ayәlәrlә nәsx olunmuş vә 

hal-hazırda nә onların oxunuşu, nә dә digәr şәri hökmlәr kimi 

icrasına әmәl olunur. Yәni onların hәm tilavәti, hәm dә icrası nәsx 

olunmuşdur. 

Bu nәzәriyyәnin tәrәfdarları «tәhrif»ә dair haqqında söhbәt 

açdığımız ayrıca fәsildә Aişәdәn nәql olunmuş 10-cu rәvayәtә 

istinad edirlәr. 

Lakin nәsxin birinci fәslinә tutulan irad vә nöqsanlar sözsüz ki, 

belә bir әsassız nәzәriyyәyә dә şamil olunur. Belә ki, Aişәdәn nәql 

olunmuş rәvayәt bizlәrә vahid xәbәr halında gәlib çatmışdır. Bir 

halda ki, Quranın mötәbәrliyinә vә ona dair olan hәr hansı bir 



 16 

mәtlәb vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә sübuta 

yetirilmir. 

3. Hökmlәrdәki nәsx: 

Mübahisә doğuran mәsәlәlәrdәn biri dә ayәlәrdәn bәzilәrinin 

nәsx olunaraq digәr şәri hökmlәr kimi icra olunmaması (vә ya 

icrasının qadağan olunduğu) lakin tilavәt zamanı digәr ayәlәr kimi 

oxunmasıdır. Alim vә müfәssirlәrin әksәriyyәti nәsxin bu növünü 

qәbul etmiş vә Әbu Cәfәr Nәhas, Hafis Müzәffәr Farsi kimi bәzi 

görkәmli alimlәr bu barәdә ayrıca kitablar tәlif etmişlәr. Vә eyni 

zamanda tәhqiqatçıların vә Quran mütәxәssislәrinin bir çoxu bu 

nәzәriyyәni qәtiyyәtlә rәdd edәrәk Quran ayәlәrindәn birinin dә 

olsun nәsx olunmadığını isbat etmәyә cәhd etmişlәr. 

Lakin diqqәt yetirmәk lazımdır ki, alim vә tәhqiqatçılar arasında 

ayәlәrin bәzilәrinin nәsx olunub-olunmaması haqda fikir ayrılığı 

olsa da, keçmiş dinlәrin hәtta islam dininin zühur etdiyi dövrlәrdә 

qüvvәdә olan qanun vә hökmlәrin nәsx olunduqları haqda bir-

birlәri ilә әsla müxalif deyillәr. 

NӘSX 

Daha dәqiq nәzәriyyә әldә etmәk üçün müәyyәn izahatlar 

vermәyi özümüzә zәruri hesab edirik: 

Hәr-hansı bir hökmün Qurandkı daimi hökmlәr aşağıdakı 

hallarda nәsx oluna bilәr. 

1. Quranın daimi hökmlәr Peyğәmbәr (s) vә mәsum İmamlar (ә) 

tәrәfindәn nәql olunmuş mütәvatir hәdis vә rәvayәtlәrlә nәsx 

olunmuş olsun. Belә bir nәsxin әql vә nәql olunmuş rәvayәtlәr 

baxımından heç bir nöqsanı yoxdur. Vә әgәr sabit olunarsa tәxirә 

salınmadan icra olunmalıdır, yox әgәr sünnә vә nәql olunmuş 

mütәvatir rәvayәtlәrdә hәmçinin icmada öz әksini tapmazsa nәsx 

hesab olunmayır, çünki nәsx vahid xәbәr halında nәql olunmuş 

rәvaytlәrlә sabit olunmur. 

2. Mövzu baxımından tamamilә eyni olan ayәlәr: 

3. Zahiri baxımdan deyil, bәlkә daşıdığı mәna baxımından nәsx 

olunmuş ayәlәrlә ziddiyyәt tәşkil edәn ayәlәr: 
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Araşdırmalar göstәrir ki, Quranda bu kimi nәsx hallarına rast 

gәlmәk olmur. Ona görә ki, Quran bu kimi ixtilaf vә ziddiyyәtlәri 

özündәn dәf edir. Belә ki, Nisa surәsinin 82-ci ayәsindә buyurulur: 

«Onlar Quran barәsindә [onun Allah kәlamı olması haqqında] 

düşünmәzlәrmi? Әgәr o Allahdan qeyri tәrәfindәn olsaydı, әlbәttә 

onda çoxlu ziddiyyәt, ixtilaf, uyğunsuzluq tapılardı.» 

Alim vә müfәssirlәrin bir çoxu ayәlәrin hәqiqi (batini) 

mәnalarına lazımı diqqәt yetirmәdiklәri üçün belә bir qәnaәtә 

gәlmişlәr ki, Quranın bәzi ayәlәrindә müәyyәn ixtilaf vә ziddiyyәt 

mövcuddur. Bu qәnaәtә gәlmәklә sonradan nazil olunmuş ayәlәri 

ilk dövrlәrdә nazil olmuş ayәlәri nәsx etdiyini tәsәvvür etmişlәr. 

Belә bir yanlış qәnaәtә gәlmәklә alimlәrin bәzilәri, hәtta ümumiyyәt 

vә xüsusi, mәhdud vә qeyri-mәhdud xarakteri daşıyan vә bir-

birlәrini tәfsir edәn iki ayә arasında ixtilaf vә ziddiyyәtin mövcud 

olduğuna dair müxtәlif fikir vә mülahizәlәr irәli sürmüşlәr. 

Әlbәttә belә bir qәnaәtә gәlmәyin әsas sәbәbi nәsx sözünün 

lüğәvi mәnasını lazımınca araşdırmamaq vә sәhlәnkarlıq üzündәn 

baş verir. 

Belә isә nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarlarının irәli sürdüklәri 

fәrziyyәlәrә son qoymaq üçün bu kimi ayәlәri diqqәtlә araşdırmalı 

vә şәriәt hökmlәrinin sübuta yetirilmәsindә istifadә olunmalıdır. 

NӘSX EDӘN VӘ NӘSX OLUNMUŞ AYӘLӘRİN 

ARAŞDIRILMASI 

Nәsxin mahiyyәti vә nәdәn ibarәt olduğu bizә mәlum olduqdan 

sonra nәsx olunduğu iddia olunan ayәlәr haqda söhbәt açmaq vә 

onları ayrı-ayrılıqda araşdırmağı özümüzә lazım bilib, bu haqda 

yeni fәsil ayırdıq. Biz burada nәsx olunmadığı bәlli olan ayәlәr 

deyil, mәna vә mәfhum baxımından sual doğuran vә nәsx 

olunduğu ehtimal olunan ayәlәr haqda söhbәt açacağıq. 

1. KİTAB ӘHLİNİN ӘFV OLUNDUĞUNU BӘYAN EDӘN 

AYӘNİN NӘSXİ 

 «[Ey möminlәr!] Kitab әhlindәn bir çoxu hәqiqәt onlara bәlli 

olduqdan sonra belә, tәbiәtlәrindә hәsәd (paxıllıq) üzündәn sizi, 
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iman gәtirmiş olduğunuz halda yenidәn küfrә sövq etmәk istәrlәr. 

Allahın әmri gәlincәyә qәdәr (hәlәlik) hәmin şәxslәri әfv edin vә 

onları qınamayın [onlardan üz çevirmәyin]. Şübhәsiz ki, Allah hәr 

şeyә qadirdir.» (Bәqәrә-190). 

İbni Abbas, Qәtadә vә Sudeydәn nәql olunmuş rәvayәtә görә bu 

ayә Tövbә surәsinin 29-cu ayәsinә nәsx olunmuşdur. Orada deyilir: 

«Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyən, 

Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarını haram bilməyən 

və haqq dini [islamı] qəbul etməyənlərə zəlil vəziyyətə düşüb öz 

əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun.» 

Müəllif: Qeyd olunan ayәnin nәsx olunduğunu qәbul edәriksә, 

iki әsassız fәrziyyәnin qәbul etmәliyik. 

1. İlk növbәdә müvәqqәti hökmün vaxtı sona çatdıqdan sonra 

onu nәsx adlandırmalıyıq (yәni nәsx olunuş ayәlәr sırasına daxil 

etmәliyik). Bir halda ki, nәsx yalnız daimi hökmlәrin әvәz 

olunmasına deyilir. Çünki әgәr hökm elan olunduğu zaman onun 

[qüvvәdә olunduğu] müddәtdә işarә olunarsa, artıq o daimi deyil 

(müvәqqәti vә qeyri-sabit olaraq qәbul edilәcәkdir). Tәyin olunmuş 

müddәt başa çatdıqdan sonra isә öz qüvvәsini itirir. 

Hәr hansı bir sabit vә müvәqqәti hökmün müddәtinin bәlli 

olmasının isә nәsx ilә heç bir әlaqәsi yoxdur. Çünki nәsx deyildikdә 

biz müvәqqәti hökmün qüvvәdә olduğu müddәtin sona çatdığını 

bәyan etmәk deyil, daimi hökmlәrin [zaman vә şәrait tәlәb etdiyi 

tәqdirdә] başqa hökmlәrlә әvәz olunmasını nәzәrdә tutmalıyıq. 

Fәxri Razinin fikrincә müvәqqәti hökmün qüvvәdә qaldığı 

müddәtin ayә vә rәvayәtlә bәyan olunması nәsx olunmuş ayәlәr 

qәbilindәndir. Lakin bu tamamilә yanlış vә heç bir elmi әsası 

olmayan nәzәriyyәdir. Verilmiş ilk hökmün daimi olduğu bәyan 

edildikdә belә nәsx heç bir mәna vә mәfhum kәsb etmәyәcәkdir. 

Nәsx yalnız daimi vә müvәqqәti hökmün müddәti bәyan vә 

müәyyәn olunduqda öz tәsirini göstәrә bilәr. Yәni yeni hökm sadir 

olmaqla verilmiş ilk vә müvәqqәti hökmün müddәti başa çatdığı 

bildirilir. Digәr tәrәfdәn isә sonradan nazil olmuş ayәlәrin [ilk 

ayәlәri] nәsx edici xarakter daşıdığını qәbul ediriksә, cihad 

hökmünün kitab әhlinә dә şamil olduğunu qәbul etmәliyik. Belә ki, 



 19 

ilk növbәdә onlar islama vә tәkallahlığa dәvәt olunmalı, qәbul 

etmәdikdә isә cihad hökmü verilmәlidir. Lakin cihad hökmü yalnız 

üç halda verilә bilәr: 

1. Müsәlmanlara qarşı müharibә elan etmiş olsunlar; Qurani-

kәrimdә bu haqda buyurulur: 

«[Ey möminlәr!] Sizinlә vuruşanlarla siz dә Allah yolunda 

vuruşun, lakin hәddәn aşmayın. Allah hәddi aşanları sevmәz!» 

(Bәqәrә-190). 

2. Müsәlmanlar arasında fitnә, ictimai vә fәrdi qarşıdurma 

yaratmış olsunlar; 

«Müşriklәrin fitnәsi qәtildәn daha şiddәtlidir.» (Bәqәrә-191). 

3. Cizyә vermәkdәn boyun qaçırmış olsunlar.  

«Öz әllәri ilә cizyә vermәyincәyә qәdәr vuruşun.» (Tövbә-29). 

Cihad hökmü kitab әhlinә qarşı yalnız bu üç halda verilә bilәr. 

Göründüyü kimi sonradan nәsx olunsun deyә onların küfr 

etmәlәrinә görә cihad hökmü verilmәmişdir. 

Demәk qeyd olunan ayәlәrdә nәsx hökmü verilmәmişdir. Hәr iki 

ayәnin hökmü sabit vә dәyişilmәzdir vә onlar bir-birlәrini nәinki 

nәsx etmәyir, bәlkә әksinә olaraq tәfsir vә izah edir. Hәr iki ayәnin 

mәfhumu bundan ibarәtdir ki, kitab әhli ilә sülh vә әmin-amanlıq 

şәraitindә yaşamalı (birinci ayәdә deyildiyi kimi) vә yalnız 

yuxarıda qeyd olunan zәruri hallarda cihad hökmü verilmәlidir 

(necә ki, ikinci ayәdә buna dair qәti hökm verilir). 

Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, «Hətta yətiyəllahu bi əmrihi – 

yəni Allahın əmri gəlməyənə qədər...» nәsx olunmuş әfv 

ayәsindәki (әmr) kәlmәsi ki, göstәriş vә fәrman kimi 

mәnalandırmaqla ayәdәn belә bir mәna әldә etmişlәr ki, cihad 

hökmü verilmәyincә kitab әhli әfv olunmalı vә onlarla sülh vә 

әmin-amanlıqda yaşanmalıdır. Bu sәbәbdәn dә nәsx nәzәriyyәsinin 

tәrәfdarları belә bir qәnaәtә gәlmişlәr ki, cihad hökmü verilmәklә 

Bәqәrә surәsinin 109-cu «әfv» ayәsi nәsx olunmuş vә öz qüvvәsini 

itirmişdir. 

Lakin belә bir nәzәriyyәnin hәqiqәt olduğunu fәrz etsәk dә belә, 

onu heç dә nәsx ilә әlaqәlәndirmәmәliyik. Çünki hökmün 

müvәqqәti olduğu elә ilk ayәdәn bәlli olur. 
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Ayәdәki «әmr» kәlmәsi isә heç dә «göstәriş» vә «fәrman» 

mәnasını daşımır. Buradan әsas mәqsәd «tәqdir» vә «aqibәt»dir. 

Belә olduqda ayәdәn belә bir mәna әldә edәcәyik. «Kitab әhli ilә 

sülh vә әmin-amanlıq şәraitindә yaşayın vә onlarla xoş rәftar edin. 

İslam zәfәr çalacağı günә qәdәr (ilahi tәqdir hәyata keçәnәdәk). 

Sizinlә düşmәnçilik etdiklәri zaman bütün pisliklәrinә qarşı 

dözümlü olub әfv edin. O gün artıq onlar sizә qarşı düşmәnçilik edә 

bilmәzlәr. Nәhayәt siz onların qәrәzli niyyәtlәrindәn asudә xatir 

olaraq әmin-amanlıqda qalacaqsınız. 

Demәk «әmr» ayәdә «fәrman» vә «göstәriş» mәnalarında deyil, 

«tәqdir» vә «aqibәt» mәnasını daşıyır. Ona görә ki, әvvәla bu kәlmә 

«göstәriş» vә «fәrmandan» daha çox ayәdә istifadә olunan «ityan – 

gәtirmәk, yerinә yetirmәk» ifadәsi ilә münasibdir. 

Digәr tәrәfdәn isә ayәnin sonunda «İnnəllahə əla kulli şəyin 

qədir – həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir!» Allah-taala bu kimi 

ifadәlәrlә vәsf olunur. Vә mәlum mәsәlәdir ki, «bacarığı» (qadir 

olmağı), әmr edib, hökm sadir etmәkdәn daha çox müsәlmanları 

qalib, düşmәnlәrini mәğlub etmәklә әlaqәlәndirmәk olar. 

Bütün bu dәlillәrә istinad edәrәk deyә bilәrik ki, ayәdәki «әmr» 

kәlmәsi «fәrman» vә «göstәriş» mәnasında deyil, әvәz olunmaz 

ilahi tәqdir vә aqibәt mәnasında işlәnmişdir. Belәliklә ayәnin nәsx 

olunma nәzәriyyәsi öz etibarını itirir. 

2. QİBLӘ AYӘSİNİN NӘSXİ 

«[Şәrq dә qәrb dә Allahındır. Hansı tәrәfә yönәlsәniz [üz 

tutsanız] Allah oradadır. Şübhәsiz ki, Allahın mәrhәmәti genişdir 

vә O, hәr şeyi bilәndir!» (Bәqәrә-115). 

İbni Abbas, Әkrәmә, Әbul Aliyә, Hәsәn Bәsri, Qәtadә, Sudey vә 

Zeyd ibni Әslәm kimi mәşhur tәfsir alimlәri bu ayәnin nәsx 

olunduğuna dair bir-birindәn bir qәdәr fәrqli fikir vә mülahizәlәr 

irәli sürmüşlәr. İbni Abbas bu ayәni Bәqәrә surәsinin 150-ci 

ayәsindәki bu cümlә ilә «Və həysu ma kuntum fəvəllu vucuhəkum 

mətrəhu – [Ey müsəlmanlar!] harada olsanız, üzünüzü o tərəfə 
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döndərin...» ayәsi ilә, Qәtadә isә hәmәn ayәdәki başqa bir cümlә ilә 

nәsx olunduğunu hesab etmişdir. 

«Fəvəllə vəchəkə şətrəl məscidil haram – [Ya Məhəmməd!] 

haradan [səfərə] çıxsan [namaz vaxtı] üzünü Məscidul-harama 

tərəf çevir.» 

Onlar ayәnin nәsx olunduğunu belә bәyan edirlәr. Ayәnin 

mәzmunundan belә mәlum olur ki, müsәlmanlar islam zühur etdiyi 

ilk illәrdә namaz qılarkәn üzlәrini istәdiklәri tәrәfә tutur vә 

belәliklә gündәlik ibadәtlәrini yerinә yetirmiş olurdular. Lakin 

Peyğәmbәr (s), Beytul-müqәddәsi qiblә olaraq tәyin edir vә 

müsәlmanlara ona tәrәf namaz qılmalarını әmr edir. Növbәti ayәlәr 

nazil olmaqla Peyğәmbәrin (s) üzünü Beytul-müqәddәsdәn çevirib 

Mәscidul-harama [Kәbә evinә] tәrәf tutması әmr olunur. Belәliklә, 

yәni ayә nazil olmaqla [ilk qiblә hökmü] nәsx olunur. 

Müəllif: «Fəəynəma təvəllu fəsəmmə vəchullah – hansı tərəfə 

yönəlsəniz [üz tutsanız] Allah oradadır» ayәsinin nәsx olunduğu 

haqda irәli sürülmüş nәzәriyyәni bir neçә sәbәbdәn әsassız hesab 

etmәk olar. 

Әvvәla ona görә ki, Peyğәmbәrin (s) Beytul-müqәddәsә tәrәf üz 

tutub namaz qılması şәxsi istәk üzündәn deyil, Allah-taala 

tәrәfindәn tәyin olunmuşdur. 

Bәqәrә surәsinin 143-cü ayәsindә bu haqda deyilir: 

«[Ya Mәhәmmәd!] İndi yönәldiyin qiblәni [Kәbәni] adi sәnә tabe 

olanlarla sәndәn üz çevirәnlәri bir-birindәn ayırd etmәk üçün 

[qiblә] tәyin etdik.» 

Digәr tәrәfdәn isә «hansı tәrәfә yönәlsәniz» ayәsinin nәsx 

olunması üçün qiblә hökmü ilә heç bir әlaqәsi yoxdur. Ayәnin 

verdiyi hökm sabit vә dәyişilmәzdir vә onun nәsx olunmasına da 

heç bir әsas yoxdur. Belә ki, Allah-taala «la mәkan» bir varlıq 

olduğu üçün Onun müәyyәn yer vә iqamәtgahı yoxdur. O, hәr 

yerdә vә hәr tәrәfdәdir. İnsan hara üz tutarsa Allah-taala da 

oradadır. 

Mәhz bu ayәyә istinad edәrәk Әhli-beyt (ә) qiblәyә dair bir neçә 

hökm sadir etmişdir. 
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1. Sәfәrdә olan şәxs müstәhәbb namazlarını istәdiyi tәrәfә qıla 

bilәr; 

2. Әgәr sәhv üzündәn vacib namazlar şәrq ilә qәrb arasında 

qılınarsa, düzgün hesab olunur; 

3. Qurandakı sәcdә ayәlәri oxunarkәn istәnilәn tәrәfә sәcdә 

etmәk olar; 

4. Qiblәnin istiqamәtini müәyyәn edә bilmәyәn şәxs istәdiyi 

sәmtә namaz qıla bilәr. 

Buradan belә bir nәticәyә gәlirik ki, «Əynəma təvəllu – hansı 

tərəfə yönəlsəniz» ayәsi ümumiyyәt xarakteri daşıyır. Yәni insan 

bütün işlәrindә hara üz tutarsa, Allah-taalaya tәrәf yönәlmiş olur. 

Bu ümumi hökm gündәlik vacib namazlara da әlavә olunmuşdur. 

Alimlәrin bәzilәrinin fikrincә, hәtta müstәhәbb namazlar da belә – 

әgәr minik üzәrindә (yәni hәrәkәt olunmadan) qılınmazsa 

(qılınarsa) – hәmәn hökmә әmәl edәrәk qiblәyә tәrәf yönәlmәlidir. 

Demәk, «Əynəma təvəllu – hansı tərəfə yönəlsəniz» ayәsi nәsx 

deyildir, әksinә olaraq sonrakı ayәlәrә müәyyәn әlavәlәr 

olunmuşdur. 

Ayәnin nәsx olunmasını isә iki halda qәbul etmәk olar: 

1) Ayә, Peyğәmbәrә (s) üzünü Kәbәyә tәrәf tutmasına dair nazil 

olunmuş ayәdәn әvvәl nazil olduqda; Bir halda ki, bunu isbat 

edәcәk heç әsas vә dәlil yoxdur. 

2) Ayә yalnız vacib namazlar barәsindә nazil olmuş olaydı. Lakin 

bu hökm tәkcә vacib namazlara deyil, digәr müstәhәbb namazlara 

da şamil olunur. Qeyd etmәk lazımdır ki, bir çox әhli-sünnә 

mәnbәlәrindәn bu mәtlәbә dәfәlәrlә işarә olunmuşdur. Mәsәlәn, 

Tәbәri öz tәfsirindә yazır: 

Ayә, müstәhәbb namaz vә dualar, sәfәrdә ikәn qiblәyә doğru 

hәrәkәt etmәyәn müsafir (yәni, sәfәrdә olan şәxs) vә ya sәhv 

üzündәn qiblәyә tәrәf qılınmayan namazlar barәsindә nazil 

olunmuşdur. 

Nəticə: Deyilәnlәrdәn belә mәlum olur ki, ayәnin nәsx 

olunmasına dair irәli sürülәn iddia tamamilә batil vә әsassızdır. 

Qeyd edәk ki, ayәnin nәsx olunmasına dair onlarla hәdis vә 

rәvayәt nәql olunmuşdur. 
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Bәzәn ümumi xarakter daşıyan hәr hansı bir ayәnin nәsx 

olunmasından müәyyәn mәtlәb nәzәrdә tutulur. Vә belә olduqda 

hәr hansı bir mövzunun (hökmün) nәsx olunması tamamilә adi hal 

daşıyacaqdır. Bәlkә dә İbni Abbas nәsx deyildikdә mәhz bu mәtlәbi 

nәzәrdә tutmuşdur. 

3. QİSAS AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Ey iman gәtirәnlәr! [Qәsdәn] öldürülәn şәxsdәn ötrü sizin üçün 

qisas almaq hökmü qәrara alındı [vacib oldu]. Azad şәxsi azad 

şәxsin, qulu qulun, qadını qadının әvәzinә [öldürә bilәrsiniz].» 

(Bәqәrә-138). 

Deyilәnlәrә görә bu ayә Maidә surәsinin 45-ci ayәsi ilә nәsx 

olunmuşdur. Orada deyilir: 

«Biz Tövratda İsrail oğullarına yazıb hökm etdik ki, canın qisası 

can, gözün qisası göz, burununki burun, qulağınki qulaq, dişinki 

dişdir...» 

Nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları ayәnin izahında deyirlәr: «Qisas 

hökmünü verәn ilk ayәdә hökmün bәrabәr vә eyni sәviyyәdә icra 

olunması bildirilir. Qadının qisası olaraq qadını, kişinin qisası 

olaraq kişini, qulun qisası olaraq qulu. Lakin Maidә surәsinin 45-ci 

ayәsindә bu hökmün tamamilә әvәz olunduğunun, daha dәqiq 

desәk nәsx olunduğunun şahidi oluruq.» 

Әhli-sünnә alimlәrinin bәzilәri belә bir mәtlәbә istinad edәrәk 

deyirlәr: Kişinin vәrәsәsinә diyәnin yarısı ödәnilmәdәn qadının 

qisası olaraq kişini öldürmәk olar. Lakin Hәsәn Bәsri vә Әta bu 

hökmә müxalif olduqlarını bildirmişlәr. Mәşhur fiqh alimlәrindәn 

biri olan Lәys bu barәdә öz nәzәrini belә bәyan etmişdir. Kişi öz 

qadını istisna olmaqla, başqa bir qadını qәtlә yetirәrsә qisas olaraq 

qәtlә yetirilir. Lakin imamiyyә (şiә) alimlәrinin nәzәrlәrinә әsasәn, 

qәtlә yetirilmiş qadının sahibi qatilin qisas olunmasında vә ya 

ondan diyә almaqda tam ixtiyar sahibidir. Amma, әgәr qisas 

olunarsa kişinin diyәsinin yarısı onun vәrәsәsinә verilsin. 

Әhli-sünnә alimlәrinin әksәriyyәti belә bir fikirdәdirlәr ki, azad 

bir şәxs qisas olaraq qulun müqabilindә öldürlmәmәlidir. Şiә 
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alimlәrinin nöqteyi-nәzәrindәn bu mәsәlә icmai şәkildә qәbul edilir. 

Lakin Әbu Hәnifә, Suri ibni Әbi-leyla, Davud vә başqaları bu 

nәzәriyyәyә qarşı müxalif olduqlarını bildirmişlәr. Onlar bu barәdә 

öz nәzәrlәrini belә bәyan etmişlәr: Azad bir şәxs başqa birisinin 

ixtiyarında olan qulun qisası olaraq öldürülә bilәr. Hәtta әhli sünnә 

alimlәrinin bәzilәri belә bir fikirdәdirlәr ki, azad bir şәxs kölәnin 

qisası olaraq öldürülә bilәr, hәtta әgәr kölә onun ixtiyarında olmuş 

olsa da. 

Cavab: Әvvәla qisas hökmünü verәn ilk ayәnin mәna vә mәfhum 

baxımından nәsx ilә heç bir әlaqәsi yoxdur vә ayәdә verilәn hökm 

sabit vә dәyişilmәzdir. 

İkinci ayәyә gәldikdә isә, qeyd etmәk lazımdır ki, o, mәna vә 

mәfhum baxımından tamamilә fәrqlidir vә ilk ayәni nәsx edәsi heç 

bir xüsusiyyәtә malik deyildir. Göründüyü kimi bu ayәdә qisas 

hökmünün şәrt vә xüsusiyyәtlәri bәyan edilir, yәni bir tәrәfdәn 

qisasın qanuni hökm olduğu, digәr tәrәfdәn isә qisasın hansı 

şәraitlәrdә vә necә hәyata keçirilmәsi bildirilir. Belә ki, qәtl, 

yaralanma vә cәzalandırılma hallarında biz müxtәlif cәza 

tәdbirlәrini müşahidә edirik vә bütün bu hallarda cәza üsullarından 

lazımı qaydada istifadә olunmalı vә kimsәnin haqqı 

tapdalanmamalıdır. 

Demәk, ayәdәn iki mühüm nәticә әldә edirik: Onlardan biri 

qisasın qanuni hökm olması, digәri isә qisasın törәdilmiş cinayәtә 

müvafiq olaraq hәyata keçirilmәsidir. 

Demәli, bu ayә qisas hökmünü bәyan edәn ilk ayәni daha geniş 

surәtdә şәrh vә izah edir. Başqa bir yerdә qisas hökmü belә bәyan 

edilir: 

«Sizә qarşı hәddini aşanlarla siz dә hәmin ölçüdә hәddi aşın 

[cavab verin].» (Bәqәrә-194). 

Belә isә biz ilk qisas hökmünün Maidә surәsinin 45-ci ayәsi ilә 

nәsx olunduğu hәqiqәt vә nәticәdә azad bir şәxs qulun vә kişini 

qadının qisası olaraq öldürülmәsinin qanuni olduğunu qәbul 

etmәyә heç bir dәlilә istinad edә bilmәrik. 
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QULUN İNTİQAMININ ALINMASI ÜÇÜN AZAD BİR ŞӘXSİN 

ÖLDÜRÜLMӘSİ 

Haqqında söhbәt açdığımız ayә azad bir şәxsin qulun intiqamı 

müqabilindә öldürülmәsini qeyri-qanuni bildirir. Belә ki, azad 

insan başqa bir azad şәxsin, kölә isә qulun müqabilindә qisas 

olunmalıdır. Bir qәdәr ayәnin digәr ayәlәr, nәql olunmuş 

rәvayәtlәrlә nәsx olunmadığı haqda әtraflı söhbәt açdıq. 

Bütün bunlarla yanaşı biz Әli (ә), Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi 

rәvayәti dә ayәni nәsx edәsi hökm kimi qәbul edә bilmәrik. 

Rәvayәtdә deyilir: «Müsәlmanların qanı (qisası) bir-birlәri ilә 

bәrabәrdir.» Bu rәvayәti mötәbәr qәbul etsәk dә belә, yenә dә bizә 

ayәnin nәsx olunduğunu istinad etmәk imkanı vermir. Çünki, 

rәvayәtin mәzmunu ümumi xarakter daşıyır vә biz buradan heç bir 

nәticә әldә edә bilmirik. Ayәdә isә intiqam olunması şәxslәrin 

xüsusiyyәti (azad vә ya qul olması) cinsi vә s. açıq-aşkar göstәrilir 

vә şübhә doğurası heç bir sual qoymur. 

Sәmrәnin Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi «qulunu qәtlә yetirәn hәr 

bir şәxsi [intiqam olaraq] öldürürük» rәvayәtә gәldikdә isә, qeyd 

etmәk lazımdır ki, bu zәif vә istinad olunmayan rәvayәtlәr 

silsilәsinә daxildir. Әbu Bәkr ibni Әrәbidәn hәmin rәvayәt haqda bu 

sözlәri deyir: «Bәzilәri araşdırma aparmadan Sәmrәnin 

Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisә istinad edәrәk azad bir şәxsi öz 

qulunun qisası olaraq öldürülmәsini qanuni hesab edir. Bir halda ki, 

bu hәdis zәifdir vә heç bir etibarı yoxdur. 

Müəllif: Sәmrәdәn nәql olunmuş hәdis mötәbәr olmamaqla 

yanaşı, mәzmunu digәr rәvayәtlәrlә ziddiyyәt tәşkil edir. Belә ki, 

Әmr ibni Şueyb atasından vә o da öz atasından nәql etdiyi hәdisdә 

deyir: «Bir şәxs bilәrәkdәn öz qulunu qәtlә yetirir. Peyğәmbәr (s) 

ondan qisas almayıb cәza mәqsәdi ilә bir neçә şallaq zәrbәsi, bir illik 

sürgün vә beytul-maldan payına düşәn şeylәrdәn mәhrum 

olunmasını әmr edir.» Başqa bir yerdә İbni Abbas Peyğәmbәrdәn 

(s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Azad bir şәxs kölәlikdә olan qulun 

qisası olaraq öldürülmәlidir.» 
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Bu rәvayәti Cabir, Әmrdәn vә o da Әli (ә)-dan nәql edir: Yenә dә 

Әmr ibni Şueyb atasından vә o da öz atasından nәql edir ki, «Әbu 

Bәkr vә Ömәr kölәlikdә olan qulun qisası olaraq azad bir şәxsi 

öldürmәzlәr». 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, Әhli-beyt tәrәfindәn bu mәzmunda 

onlarla hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur. Vә onların 

Peyğәmbәrdәn (s) sonra әn mötәbәr mәnbә olduqlarını nәzәrә 

alaraq deyә bilәrik ki, azad bir şәxs kölәlikdә olan qulun qisası 

olaraq öldürülә bilmәz. Belәliklә ayәnin nәsx olunduğu vә azad bir 

şәxsin, qulun qisası olaraq öldürülmәsinә dair mövcud olan әsassız 

fәrziyyәlәrә son qoymuş oluruq. 

KİŞİNİN QADININ QİSASI OLARAQ ÖLDÜRÜLMӘSİ (QADIN 

ÖLDÜRMÜŞ KİŞİNİN QİSASI) 

Ayәdә qәtlә yetirilmiş qadının qisası olaraq kişinin 

öldürülmәsinin qadağan olunduğunu heç dә nәsx kimi qәbul etmәk 

olmaz. Hökm qüvvәdә qalır vә öz әhәmiyyәtini itirmir. İstәr sünni, 

istәrsә dә şiә alimlәri belә bir әqidәyә әsaslanırlar. Hәtta Hәsәn 

Bәsri vә Әta bu әqidә ilә müvafiq olduqlarını bildirmişlәr. Lakin 

әhli sünnә alimlәrinin böyük bir hissәsi bu ayәnin nәsx olunduğuna 

istinad edirlәr. 

İzah: Qisas ayәsinin «[Qəsdən] öldürülən şəxsdən ötrü sizin 

qisas almaq hökmü qərara alındı [vacib oldu]. Bәqәrә-178). Zahiri 

mәnasından hökmün icrasının vacib olduğu bәlli olur. Eyni 

zamanda «әfv» ayәsindә «qәtlә yetirilmiş şәxsә yaxın olanlar» (ata-

ana, bacı-qardaş vә digәr qohumlar) qatili әfv etmәyә sövq 

olunurlar. Demәk, qisas hökmünün icrası yalnız o zaman vacib ola 

bilәr ki, qәtlә yetirilmiş şәxsin yaxın adamları bunu tәlәb etmiş 

olsunlar. Buradan belә bir nәticәyә gәlirik ki, әgәr qәtlә yetirilmiş 

şәxsin yaxın adamları qatilin qisas olunmasını tәlәb edәrlәrsә, qatil 

hökmә tabe olaraq özünü qanun qarşısında tәslim etmәlidir. Lakin 

qatilin tәslim olmağı yalnız o zaman vacib ola bilәr ki, kişi kişini, ya 

qadın kişini vә ya qadını qәtlә yetirmiş olsun. Amma әgәr kişi 

qadını qәtlә yetirәrsә, ona qisas tәlәb edәn şәxslәrә dәrhal tәslim 

olmağı heç dә vacib deyildir. O gördüyü işdәn boyun qaçıraraq 
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diyәsinin yarısını ala bilәr. (Yәni әgәr qәtlә yetirilmiş qadının 

yaxınları qatilin qisas olunmasını [öldürülmәsini] istәrlәrsә, 

diyәsinin yarısını ödәmәlidirlәr.) Yalnız belә bir halda qazi qisas 

hökmünü verә bilәr. Bu hökmün nәsx olması üçün heç dә ayәnin 

mәzmunu ilә ziddiyyәt tәşkil etmir. Çünki, ayәdә qadın 

müqabilindә kişi deyil, mәhz qadının qisas olunduğu göstәrilir vә 

bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, әgәr kişi qәtlә yetirdiyi qadının 

müqabilindә qisas olunarsa hökm icra olunmazdan әvvәl diyәsinin 

yarısını qadının yaxın adamlarından almalıdır. Vә belә olan bir 

halda kişi tәk qadının qәtlinin müqabilindә deyil, onun qan 

bahasının vә öz diyәsinin yarısının ödәnilmәsi ilә mühakimә 

olunur. Bunu isә ayәnin mәzmunu ilә ziddiyyәt tәşkil etdiyi üçün 

heç dә nәsxә sәbәb olduğunu hesab etmәk olmaz. 

Bәli, ayәni yalnız o zaman nәsx olunmuş hesab etmәk olar ki, әhli 

sünnә alimlәrinin nәzәrlәrinә әsasәn, qadını qәtlә yetirmiş kişini, 

diyәsinin yarısını ödәmәdәn qisas olunmuş olsun. Belә ki, bir hökm 

ayәnin mәzmunu ilә tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. Vә belә bir 

nәzәriyyәyә әsaslanan hәr bir şәxsin ayәnin nәsx olunmasını qәbul 

etmәsi dә tam adi haldır. 

Lakin bu nәzәriyyәnin sübutu әsaslı dәlillәrә istinad olunmadığı 

üçün olduqca çәtindir. Çünki, nәzәriyyә tәrәfdarları bәzәn qisas 

hökmünә dәlalәt edәn, lakin kişi vә qadın haqda heç bir söhbәt 

açmayan ümumi xarakter daşıyan ikinci ayәyә vә bәzәn dә 

Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş, «Müsəlmanların qanı (qisası) bir-

birləri ilə bərabərdir» hәdisinә istinad edirlәr. Vә bir qәdәr әvvәl 

qeyd etdik ki, bütün bunları ayәnin nәsx olunduğuna dәlalәt 

edәcәk dәlil hesab edә bilmәrik. Bәzәn bu mәzmunda nәql olunmuş 

digәr rәvayәtlәrә dә istinad olunur. 

Qәtadә, Sәid ibni Musәyyibdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

«Sәna әhalisindәn bir neçә nәfәr şәxs bir qadını qәtlә yetirmәkdә 

ittiham olunaraq xәlifә Ömәrin verdiyi fәrmana әsasәn hamılıqla 

edam olunur.» 

Lәys, Hәkәmdәn nәql edir ki, Әli vә Abdulladan qisas barәsindә 

soruşduqda deyәrdilәr: Bilәrәkdәn qadını qәtlә yetirmiş şәxs (kişi) 

qisas olunmalıdır. 
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Zәhra, Әbu Bәkr ibni Mәhәmmәddәn o da atası Әmr ibni 

Hәzmdәn nәql edәrәk deyir: Peyğәmbәr (s), qәtlә yetirilmiş qadının 

qisası olaraq qәtlә yetirәn şәxs edam olunmalıdır. 

Lakin bütün bu rәvayәtlәri bir neçә sәbәbә görә әsassız hesab 

etmәk olar. 

1) Quranla müxalif olan nәql olunmuş hәr bir hәdis vә rәvayәt 

mötәbәr olsa belә, öz etibarını itirir. 

2) Rәvayәtlәr vahid xәbәr halında nәql olunmuşdur vә mәlum 

olduğu kimi Quran vahid xәbәrlә sübuta yetirilmir. 

3) Bu rәvayәtlәr Әtanın, Şәbәnin vә Hәsәn Bәsrinin Әli (ә)-dan 

nәql etdiklәri, hәmçinin mәsum imamlardan bu mәzmunda nәql 

olunmuş bir çox rәvayәtlәrlә ziddiyyәt tәşkil edir. Belә ki, nәql 

olunmuş rәvayәtlәrdәn birindә deyilir: Әli (ә), qadını qәtlә yetirmiş 

şәxsi mühakimә edәrkәn buyurur: Qadının yaxın adamları әgәr 

kişinin edam olunmasını istәrlәrsә diyәsinin yarısını ona 

vermәlidirlәr, yox әgәr onu әfv etmәk istәrlәrsә diyәsinin yarısını 

ondan almaqla kifayәtlәnmәlidirlәr. 

4) Әvvәla birinci rәvayәt mursәl olaraq vә ravilәrin kim 

olunduğu göstәrilmәdәn nәql olunmuşdur. Çünki, İbni Museyb 

Ömәrin xilafәt dövründәn iki yüz il sonra dünyaya gәlir. Vә belә bir 

halda onu görmәdәn hәdisi arada heç bir vasitә olmadan nәql edә 

bilmәzdi. 

Digәr tәrәfdәn isә Ömәrin verdiyi hökmü bәyan etmәklә heç dә 

dәlil hesab etmәk olmaz. Nәql olunmuş ikinci rәvayәt dә mursәl 

olaraq bizlәrә gәlib çatmışdır. Üçüncü rәvayәt isә mötәbәr hәdislәr 

sırasına daxildir. 

Nəticə: «Ey iman gətirənlər! [Qəsdən] öldürülən şəxsdən ötrü 

sizin üçün qisas almaq hökmü qərara alındı [vacib olundu]...» 

ayәsinin nәsx olunmadığı artıq bizә sabit olundu. Ayәnin nәsx 

olunduğuna dair irәli sürülәn fәrziyyәlәr yalnız bәzi fiqh 

alimlәrinin yetkin nәticәyә gәlmәdәn verdiklәri fitvalardan 

müşahidә etmәk olar. Vә onlarla kifayәtlәnәrәk ilahi qanunlara göz 

yummaq heç dә mәntiqi olmazdı. Tәәccüb doğuran burasıdır ki, 

vahid xәbәrlә nәsxin etibarsız olduğunu qәbul edәn şәxslәr bu kimi 

hallarda fitva vermәkdәn çәkinmirlәr. 
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4. VӘSİYYӘT AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Sizin hәr birinizi ölüm haqlayan zaman qoyub gedәcәyiniz 

maldan valideynlәrinizә, yaxın qohumlarınıza verilmәsi әdalәt üzrә 

[malın üçdә birindәn çox olmamaq şәrtilә] vәsiyyәt etmәyiniz 

zәruridir. Bu, müttәqilәrә vacibdir.» (Bәqәrә-180). 

Yuxarıda qeyd olunan ayәnin nәsx olunmasına dair iki müxtәlif 

nәzәriyyә irәli sürülmüşdür: 

1. İrs (vәrәsәlik) ayәsi ilә nәsx olunması; 

Bәzilәrinin fikrincә Bәqәrә surәsinin 180-cı ayәsi İrs ayәsi ilә nәsx 

olunmuşdur. Çünki, islamın zühur etdiyi ilk illәrdә irs qanunları bir 

qәdәr fәrqli xarakter daşıyırdı. Bu qanunlara әsasәn valideynin 

bütün var-dövlәti övlada çatmalı vә valideyn bir başqasına nә isә 

vermәk istәdikdә bunu vәsiyyәt edәrәk hәyata keçirә bilәrdi. Vә bu 

ayә hәmәn vәsiyyәt hökmünә aiddir. Lakin sonralar İrs ayәlәri nazil 

olmaqla vәrәsәlik kimi istifadә olunan ilk vәsiyyәt qanunları nәsx 

olundu. 

Cavab: Bu nәzәriyyәni bir neçә sәbәbdәn әsassız hesab etmәk 

olar. 

a) Rәvayәt Sәhih Buxaridә nәql olunsa da vahid xәbәr 

formasında nәql olunmuşdur. Vahid xәbәrlә isә Quranın heç bir 

hökmü nәsx olunmayır. 

b) (әrә) 

Buradan belә mәlum olur ki, irs ayәsi bu ayәdәn sonra nazil 

olmuşdur. 

Lakin nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları belә bir fәrziyyәni sübuta 

yetirә bilmirlәr. Lakin ilk növbәdә bu mәsәlәni qәtiyyәtlә iddia 

edәn Hәnәfi mәzhәbinin davamçıları sübuta yetirmәlidirlәr. 

v) Vәsiyyәt ayәsindәn belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, hәr bir 

şәxs vәfat etmәzdәn әvvәl öz qohum-әqrәbasına vәsiyyәt edә bilәr. 

Vә qәtiyyәtlә demәk olar ki, bu hökm әsla nәsx olunmamışdır. 

Çünki, mәrhumun övladı olduğu tәqdirdә, onlar (qohum-әqrәba) 

vәrәsәlik hüququndan mәhrum olurlar. Vә әgәr onlar barәsindә dә 

vәsiyyәt olunarsa, vәsiyyәtdә göstәrilәn miqdarı özlәrinә 

götürmәlidirlәr. Demәk, hökm nәsx olmayıb vә yenә dә qüvvәdә 
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qalır. Ata-anaya olunan vәsiyyәtlәrdә nәsx olunmadan bu hökmә 

әsasәn tamamilә qanuni vә әsaslıdır. 

ğ) Bütün bunlarla yanaşı qeyd etmәk lazımdır ki, vәrәsәlәr 

paylarına düşәn şeylәri yalnız vәsiyyәt icra olunandan sonra әldә 

edә bilәrlәr. Yәni әgәr mәrhumun borcu olarsa, ilk növbәdә onun 

borcları ödәnilmәli vә yalnız bundan sonra yerdә qalan var-dövlәt 

vәrәsәlәr arasında bölünmәlidir. Ayәnin özündә bu haqda deyilir: 

«İrs, vəsiyyət icra olunduqdan sonra bölünür.» Belә bir nәticәyә 

gәlirik ki, irs ayәsi vәsiyyәt hökmünü nәsx etmir, әksinә onun 

icrasını tәkid vә tәsdiq edir. 

PEYĞӘMBӘRİN (S) BUYURDUQLARI İLӘ ŞӘRİ 

HÖKMLӘRİN NӘSX OLMA HALLARI 

Bәzilәri Peyğәmbәrdәn (s) nәql olumuş hәdisә istinad edәrәk 

vәsiyyәt hökmünün nәsx olunduğunu iddia edirlәr. Hәdisdә 

deyilir: «Varislәrә heç bir vәsiyyәt olunmayır.» 

Lakin bu hәdisi dә bir neçә sәbәblәr üzündәn qeyri-mötәbәr 

hesab edirik. 

1. Hәdisin mötәbәrliyi sübuta yetirilmәmişdir. Belә ki, Buxari vә 

Müslüm kimi görkәmli ravilәr bu hәdisi öz kitablarında nәql 

etmәmişlәr. Hәmçinin «Әl-minar» adlı tәfsirin müәllifi dә hәdisin 

mötәbәr olmasına şübhә ilә yanaşmışdır. 

2. Әhli-beyt tәrәfindәn bu mәzmunda nәql olunmuş bir çox 

rәvayәtlәrlә ziddiyyәtlik tәşkil edir. Çünki, bu rәvayәtlәrdә 

vәsiyyәtin vәrәsә üçün qanuni olduğu bildirilmir. Belә ki, 

Mәhәmmәd ibni Müslüm, imam Baqir (ә)-dan varislәrә vәsiyyәt 

olunmasının nә dәrәcәdә düzgün olub-olmaması haqda 

soruşduqda, bunun Quran ayәsi ilә tamamilә müvafiq olduğunu 

bildirir vә sonra bu ayәni tilavәt edir: 

«Qoyub gedәcәyiniz maldan valideynlәrinizә, yaxın 

qohumlarınıza verilmәsi üçün әdalәt üzrә [malın üçdә birindәn çox 

olmamaq şәrtilә] vәsiyyәt etmәyiniz zәruridir.» (Bәqәrә-180). 

Bu mәzmunda digәr rәvayәtlәr dә nәql olunmuşdur. 
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3. Rәvayәt vahid xәbәr halında nәql olunmuşdur. Bu kimi 

rәvayәtlәr isә müsәlman icması dairәsindә heç bir etibara malik 

deyildir. 

4. Rәvayәtin vahid xәbәr halında nәql olunduğunu vә digәr 

rәvayәtlәrlә ziddiyyәt tәşkil etdiyini nәzәrә almasaq da belә, ayәnin 

nәsx olunduğuna dair heç bir fәrziyyә irәli sürә bilmәrik. Çünki, 

rәvayәtin dәlalәt etdiyi mәtlәb vә mәfhumla ilә ayәnin mәzmunu 

arasında heç bir ixtilaf nәzәrә çarpmır. 

Lakin bu rәvayәt ayәnin ümumi mәfhumunu qeyd halına salaraq 

oraya bir çox istisnalar әlavә edә bilәr. Ata-anaya olunan 

vәsiyyәtlәri elә bir tәrzdә bәyan edә bilәrik ki, onlar vәrәsәlik 

hüququndan mәhrum olsunlar vә eyni qaydada öz vәsiyyәtini 

[qohum-әqrәbalarından] o kәslәrә edә bilәr ki, vәrәsәlik hüququna 

malik olmamış olsunlar. 

Nәticә: 

Deyilәnlәrdәn belә mәlum olur ki, әvvәlki ayәlәr nәsx 

olunmadığı kimi, vәsiyyәt ayәsi dә nәsx olunmamışdır. Bir sözlә, 

digәr ayәlәrә şamil olunan hökm vә dәlillәr bu ayәyә dә şamil 

olunur. Bir dә diqqәt yetirmәk lazımdır ki, ayәdә «kitabәt» 

deyildikdә, sözün lüğәvi mәnasını (yazmaq) deyil, istilahi (zәrurәt, 

vacib) mәnasını nәzәrdә tutmaq lazımdır. Mәsәlәn, Әnam surәsinin 

12-ci ayәsindә deyilir: 

«O, özünә [bәndәlәrinә qarşı] mehriban olmağı vacib etmişdir.» 

Demәk vәsiyyәt ayәsindәn mәqsәd vәsiyyәtin ata-anaya vә 

qohum-әqrәbaya olunmasının zәruriliyini bәyan etmәkdir. Lakin 

imamlar tәrәfindәn nәql olunmuş rәvayәtlәr, fiqh alimlәrinin icması 

tәrәfindәn verilәn fitvalar vә müsәlman ümmәtinin hal-hazırkı adәt 

vә әnәnәlәri bu hökmün vacib olmadığını sübuta yetirir. 

Belә bir şәraiti (vәsiyyәt olunmamasını) nәzәrә alaraq, ayәnin 

mәzmunundan belә mәlum olur ki, yaxşı olar ki, insan hәlә sağ ikәn 

ata-anasına, qohum-әqrәbasına vәsiyyәt etsin. Bir daha qeyd edirik 

ki, ayәdә «kitabәt» deyildikdә zәrurәt vә icbar deyil, mütlәq 

qanunvericilik nәzәrdә tutulur. 
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5. ORUCLUQ AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Ey iman gәtirәnlәr! Oruc tutmaq sizdәn әvvәlki ümmәtlәrә 

vacib olduğu kimi, sizә dә vacib edildi. Bәlkә, [bunun vasitәsilә] siz 

pis әmәllәrdәn çәkinәsiniz.» (Bәqәrә-183). 

Nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları bu ayәnin nәsx olunduğunu 

belә izah edirlәr: Bu ayәyә istinad edәrәk belә bir nәticәyә gәlmәk 

olar ki, müsәlmanlar keçmiş ümmәtlәr kimi oruc tutmuş vә onların 

orucuna aid olan şәri hökmlәrinә әmәl etmişlәr. Vә onların 

orucluğa aid olan qanun vә adәt-әnәnәlәri bundan ibarәt idi ki, әgәr 

bir şәxs iftar açmazdan әvvәl (axşam yemәyini yemәzdәn) әvvәl 

yatsaydı, oyandıqdan sonra artıq bir şey yeyә bilmәzdi. Vә әgәr bir 

şәxs günortadan sonra yatsaydı yeyib-içmәk, qadınla yaxınlıq 

etmәk ona haram olmalı idi. Bәqәrә surәsinin 187-ci ayәsi nazil 

olduqdan sonra bu hökm nәsx olundu. 

«Oruc gecәsi qadınlarınızla yaxınlaşmaq sizә halal 

edildi...Allahın sizә halal etdiyini onlardan istәyin: sübh açılınca, ağ 

sap qara sapdan fәrqlәnincәyә qәdәr yeyib-için, sonra gecәyә qәdәr 

orucunuzu tamamlayın.» (Bәqәrә-187). 

Әhli-sünnә alimlәri ayәnin nәsx olunmasına dair yetkin 

nәzәriyyәyә istinad edirlәr. Lakin onun hansı ayә tәrәfindәn nәsx 

olunması haqda müxtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürmüşlәr. Bәzilәri onun 

mәhz bu ayә ilә nәsx olunduğuna işarә etmiş vә müsәlmanlar 

keçmiş ümmәtlәr kimi oruc tutduqlarını, lakin sonralar bu ayә nazil 

olmaqla orucluq hökmü nәsx olunduğunu demişlәr. 

Әbu Aliyә vә Әta hәmin nәzәriyyәni qәbul etmişlәr. Әbu Cәfәr 

Nәhas, bu nәzәriyyәnin Sәriyә tәrәfindәn irәli sürüldüyünü 

bildirmişdir. 

Müəllif: 

Ayә heç dә nәsx olunmamışdır. Belә ki, ayәnin nәsx olunması 

üçün iki mühüm mәtlәb sübuta yetirilmәlidir. 

1. Nәsxin şәrtlәrindәn biri budur ki, ilk ayә ikinci ayәdәn әvvәl 

nәql olsun. Lakin nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları bu mәtlәbi sübuta 

yetirә bilmәyirlәr. 
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2. Müsәlmanların tutduqları orucluq, keçmiş ümmәtlәrin 

tutduqları orucluqlarla tamamilә eyni qaydada müqayisә vә bir-

birinә oxşadılmış olsun. Lakin ayәdәn mәqsәd orucluğun necәliyini 

deyil, onun zәruriliyini bәyan etmәkdir. Yәni, keçmiş orucluq 

keçmiş ümmәtlәrә vacib olduğu kimi, sizlәrә dә vacib olundu. 

Demәk ayә, keçmiş ümmәtlәrin tutduqları orucların 

müsәlmanların tutduqları orucluqla tamamilә oxşar olduğuna әsla 

dәlalәt etmir. 

Әgәr hәr iki orucluq hökmünün oxşarlığı haqqında söhbәt 

açdığımız ayә ilә deyil, digәr dәlillәr ilә әldә olunduğunu fәrz etsәk, 

ikinci ayә ilk ayәni (orucluq hökmünü) deyil, Qurandan әldә 

olunmayan hökmü nәsx edәcәkdir. Bu isә nәzәrdә tutduğumuz 

mәtlәbdәn xaric vә nәsx ilә heç bir әlaqәsi yoxdur. 

6. FİDYӘ AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Oruc tutmağa taqәti olmayanlar isә [hәr günün әvәzindә] bir 

yoxsulu doyduracaq qәdәr fidyә vermәlidirlәr. Hәr kәs könüllü 

xeyir iş görәrsә [hәm oruc tutub, hәm fidyә verәrsә] bu onun üçün 

daha yaxşı olar.» (Bәqәrә-184). 

Ayәnin növbәti ayә ilә nәsx olunduğunu bildirirlәr. 

«Ramazan ayına yetişәn şәxslәr bu ayı oruc tutmalıdırlar.» 

(Bәqәrә-186). 

Müəllif: 

Әgәr birinci ayәdәki «taqәt» kәlmәsini «imkan» vә «qüdrәt», 

«qadir» kimi mәnalandırırıqsa ayәnin nәsx olunduğu göz 

qabağında olacaqdır. Belә olduqda biz ayәdәn belә bir mәna әldә 

edәcәyik. «İnsan oruc tutmağa qadir olarsa, yenә dә oruc tutmaya 

bilәr» vә bunun әvәzinә o, yoxsullara fidyә vermәlidir. 

Birinci ayәdә belә bir mәnanı nәzәrә almaqla verdiyi hökm ikinci 

ayә ilә nәsx olunur. Belә ki, orada (Ramazan ayına yetişәn şәxslәr 

bu ayә oruc tutmalıdır). Belә bir halda yoxsullara verilәn fidyә 

Ramazan ayının orucluq hökmünü әvәz edә bilmәz. 

Lakin göründüyü kimi, ayәdәki «taqәt» kәlmәsi özünün tam 

«qüdrәt» «imkan» vә «qadir» mәnalarında işlәnilmәmişdir. 

Buradan mәqsәd «sonsuz mәşәqqәt» vә «çәtinlikdir». «Lisanul 
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әrәb»dә deyilir: «Taqәt» sonsuz mәşәqqәt vә son hәddә qәdәr 

olunan sәy vә çalışqanlıq mәnasını daşıyır. Yәni insanın bütün 

çәtinlik vә mәşәqqәtlәrә sinә gәrәrәk hәr hansı bir işin öhdәsindәn 

gәlmәsinә «tuq» deyilir. 

İbni Әsir vә Rağib belә bir mәna ilә müvafiq olduqlarını 

bildirmişlәr. 

«Taqәt» kәlmәsinin «imkan» «qüdrәt» mәnalarını daşıdığını fәrz 

etsәk, ondan götürülәn «itaqә» vә «yәtiqunә» kәlmәlәri 

(genişlәndirmәk) vә (vüsәt halını) tapmaq mәnalarını verәcәkdir. 

Demәk, mövzu olduqca mәhdud vә icra dairәsi olduqca az 

olmuş vә sonradan başqa birisi tәrәfindәn genişlәndirilmiş vә vüsәt 

halını tapmışdır. Vә bunun sonsuz sәy vә mәşәqqәt olmadan hәyata 

keçmәsi qeyri-mümkündür. 

Seyid Mәhәmmәd Rәşid Rza öz müәllimindәn nәql edәrәk deyir: 

«itaquş-şiәy» ifadәsindәn yalnız o zaman istifadә olunur ki, insan 

hәr hansı bir işi yerinә yetirmәyә taqәti olmasın vә bu işin başa 

çatması üçün sonsuz çәtinlik vә mәşәqqәtlәrә sinә gәlmiş olsun. 

Nəticə: 

Dediklәrimizdәn belә bir nәticәyә gәlirik ki, Allah-taala Ramazan 

ayının orucunu hamıya ümumi şәkildә vacib etmiş, sonra xәstә vә 

sәfәrdә olanları ümumiyyәt xarakteri daşıyan bu hökmdәn istisna 

edәrәk xәstәlik vә sәfәrlәri sona çatdıqdan sonra [qәza olaraq] 

oruclarını tutmalarına әmr olunmuşlar. Daha sonra ayәdә başqa bir 

istisnaya işarә olunduğunun şahidi oluruq. O da xәstә vә sәfәrdә 

olanlar deyil, oruc tutmaq onlar üçün olduqca çәtin vә mәşәqqәtli 

olan kәslәrә olunan istisnadır. Susuzluğa taqәti olmayan qoca kişi 

vә qadınları, xәstәliyi daimi vә gәlәn orucluğa qәdәr sağalmayan 

xәstәlәri buna misal çәkmәk olar. Bu ayә nazil olmaqla sonradan 

tutulan qәza orucları onların üzәrindәn götürülüb vә (müәyyәn 

miqdarda) fidyә vermәlәri tәyin olunur. 

Ramazan ayında möminlәrә orucun vacib olduğunu, xәstә vә 

sәfәrdә olan şәxslәrә qәzasını sonradan tutmalarını әmr edәn 

ayәdәn belә mәlum olur ki, fidyәnin verilmәsi yalnız o kәslәrә 

vacibdir ki, oruc tutmaq onlar üçün çәtin, dözülmәz vә 

mәşәqqәtlidir. 
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Ayәyә verilәn belә bir izahla yenә dә iddia etmәk olarmı ki, (Vә 

әlәllәzinә yutiqunә – oruc tutmağa taqәti olmayanlar...) ayәsindәn 

mәqsәd insanın ixtiyarı olaraq oruc tutmasını vә fidyә vermәsini 

seçmәkdir? 

Tәfsirini verdiyimiz ayә barәsindә Әhli-beyt tәrәfindәn kifayәt 

qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql olmuşdur vә bu rәvayәtlәrdә ayәnin 

hәmәn mәnada tәfsir olunduğu tәsdiq olunur. 

Demәk, ayә nәsx olunmamış vә verdiyi hökm qüvvәdә olaraq 

qalmaqdadır. Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, ayәnin verdiyi hökm, 

Ramazan ayının orucu vә qәzası vacib olan şәxslәrә verdiyi 

hökmlәrlә tamamilә fәrqlidir. 

Yәni ayәnin hökmü o kәslәrә dәlalәt edir ki, Ramazan ayında 

oruc tutmaq onlara vacib deyildir. Oruc ayәsi isә digәr iki qrupa 

(Ramazan ayının vә ya qәzasının orucunu) vacib olduğunu bәyan 

edir. Demәk bu iki ayә verdiyi hökm vә mövzu baxımından bir-biri 

ilә tamamilә fәrqlidir vә belә olduğu bir halda ayәnin birinin digәri 

ilә nәsx olunduğu haqda söhbәt açmağa belә dәymәz. 

Bütün bu dediklәrimiz mәşhur qiraәt üsullarına әsaslanırdı. 

Amma İbni Abbas, Aişә, Әkrәmә İbni Musәyyib öz qiraәtlәrindә 

«yәtiqunә» kәlmәsini tәfil babının mәchul formasında 

«yutәvvәqun» kimi oxumuşlar vә bu mәsәlәdә heç bir ixtilaf nәzәrә 

çarpmır. 

Malik vә Rәbiәnin verdiklәri fitvalara әsasәn, әgәr qoca kişi vә 

qadın oruclarını yeyәrlәrsә onlara heç bir şey vacib olmayır. Belә bir 

nәticәyә gәlirik ki, ayә nәsx olmuşdur. Lakin biz ayәnin verdiyi 

hökmü әldә әsas tutaraq müxtәlif şәxslәrin verdiklәri fitvalara vә 

irәli sürdüklәri nәzәriyyәlәrә istinad etmәmәliyik. 

7. CİHAD AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Onlar sizinlә Mәscidul-haram yanında vuruşmayınca, siz dә 

onlarla vuruşmayın! Әgәr [orada] sizinlә vuruşsalar, siz dә onları 

öldürün. Kafirlәrin cәzası ancaq budur!» (Bәqәrә-191). 

Әbu Cәfәr Nәhas vә nәsx nәzәriyyәsinin bir çox tәrәfdarları bu 

ayәnin nәsx olunduğuna dair öz fikir vә mülahizәlәrini irәli 
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sürmüşlәr. Çünki ayә Mәscidul-haramın yaxınlığında müşriklәrlә 

müharibә etmәyin haram olduğunu bildirir. Bir halda ki, onlarla 

harada olursa olsun, hәtta Mәscidul-haramın içindә belә 

vuruşmağın heç bir haramlığı yoxdur. Deyilәnlәrә görә Qәtadә dә 

ayәnin nәsx olunduğuna әmin olmuşdur. 

Müəllif: 

Bu ayә dә digәr ayәlәr kimi nәsx olunmamış vә verdiyi hökm 

hәlә dә qüvvәdәdir. Әgәr nәsx olunsaydı hökmәn bu ayәyә dә 

dәlalәt edәrdi. 

«Müşriklәri harada görsәniz, öldürün.» (Tövbә-5). 

Lakin bu ayә heç dә cihad hökmünü bәyan edәn (Bәqәrә 

surәsinin 191-ci) ayәsinin nәsx olunmasına dәlalәt edә bilmәz. 

Çünki, bu ayә qan tökülmәsinin yalnız müәyyәn bir yerdә, yәni 

Mәscidül-haramda haram olduğunu bildirir vә göründüyü kimi 

istina xarakteri daşıyır. İkinci ayәdә isә, «ümumiyyәt xarakteri» 

daşıyan bir hökmün verildiyini müşahidә edirik. Necә ki, ayәdә 

deyilir (Müşriklәri harada görsәniz öldürün). Vә mәlum olduğu 

kimi ümumiyyәt xarakteri daşıyan bir hökm, hәr hansı bir müәyyәn 

mәsәlәyә dәlalәt edәn hökmü nәsx etmәyә qadir deyildir. Bәlkә 

әksinә olaraq müәyyәn hökmlәr ümumiyyәt xarakteri daşıyan 

hökmlәri tәfsir vә izah edir. 

Hәr iki ayәnin ümumi mәfhumunu nәzәrdәn keçirәrәk belә bir 

mәna әldә edirik. (Müşriklәr harada olurlarsa olsunlar, onlarla 

vuruşun vә harada görsәniz öldürün. Mәscidul-haramın isә әzәmәt 

vә ehtiramını qoruyub saxlayın. Sizinlә orada vuruşmayınca, 

vuruşmayın. Yox әgәr hәddi aşaraq onun yaxınlığında belә sizlәrә 

hәmlә edәrlәrsә, özünüzü müdafiә edin vә onlarla mübarizә 

aparın). 

Verilәn izahları nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, cihad hökmünü 

verәn ayәnin nәsx olunması qeyri-mәntiqi vә әsassızdır. Çünki, hәr 

iki ayәnin mәfhum vә mәzmununda ziddiyyәt nәzәrә çarpmır. 

Bәzәn ayәnin nәsx olunmasına dair bu mәzmunda nәql olunmuş 

rәvayәtә istinad olunur. Rәvayәtdә deyilir: «Peyğәmbәr (s), 

Kәbәnin pәrdәsindәn asılmış ağır cinayәt törәdәn İbni Xәtlin qәtlinә 

fәrman verdi.» 
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Lakin bu rәvayәtlә ayәnin nәsx olunduğu sübuta yetmәyir. 

Әvvәla ona görә ki, rәvayәt vahid xәbәr halında nәql olunmuşdur. 

Vahid xәbәrlә isә ayәnin nәsx olunduğu sübuta yetirilmir. Digәr 

tәrәfdәn isә rәvayәt ayәnin nәsx olunmasına әsla dәlalәt etmir. 

Çünki әhli sünnә alimlәri Peyğәmbәrdәn (s) nәql edirlәr ki, 

«Mәscidul-haramda bir şәxsin qәtlә yetirilmәsi mәndәn әvvәl 

kimsәyә icazә verilmirdi. Mәnim özümә dә yalnız Fәth (Mәkkәnin 

fәthi) günü bir saat әrzindә bu şәxsin qәtlә yetirilmәsinә icazә 

verildi. 

Rәvayәtdәn belә mәlum olur ki, bu yalnız Peyğәmbәrә (s) xas bir 

hәrәkәt olmuş vә ayәnin nәsx olunması ilә heç bir әlaqәsi yoxdur. 

Belә bir әsassız mәntiqә isә yalnız bәzi fәqihlәrin şәxsi rәylәri 

әsasında verdiklәri fitvalarla әsaslanmaq olar. Bir halda ki, bizim 

istinad edәcәyimiz yeganә mәnbә müxtәlif şәxslәrin verdiklәri 

fitvalar deyil, hәqiqәti bәyan edәn Quran ayәlәridir. 

8. HARAM [MÜQӘDDӘS] AYLARDA MÜHARİBӘNİN HARAM 

OLDUĞUNU BӘYAN EDӘN AYӘNİN NӘSXİ 

«[Ya Məhəmməd!] Haram olan ayda vuruşmaq haqqında səndən 

soruşanlara söylə: O ayda vuruşmaq böyük günahdır...» (Bəqərə-

217). 

Әbu Cәfәr Nәhas deyir: Әta istisna olmaqla, әhli-sünnә 

alimlәrinin bir çoxu belә bir fikirdәdirlәr ki, ayә nәsx olunmuş vә 

haram aylarda müşriklәrlә müharibә etmәk halal vә mubahdır (yәni 

icazә verilir). Әtanın fikrincә ayә nәsx olunmamışdır vә möhkәm 

ayәlәr icrasına daxildir. Vә haram aylarda müşriklәrlә müharibә 

etmәk ayәnin verdiyi hökmә әsasәn haram vә yol verilmәzdir. 

Amma şiә alimlәrinin fikrincә ayә nәsx olunmamış vә nәql 

olunmuş rәvayәtlәrә, verilәn fitvalara әsasәn ayәnin verdiyi hökm 

qüvvәdә qalmaqdadır. Belә ki, «Tәfsir tibyan» vә «Cәvahirul 

kәlam» kitablarında bu nәzәriyyә haqda әtraflı mәlumatlar 

verilmişdir. 

Müəllif: 
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Bizim fikrimizcә haqq şiә alimlәri tәrәfindәdir vә ayәnin nәsx 

olunduğuna dair irәli sürülmüş nәzәriyyәlәr bir neçә sәbәbdәn zәif 

vә әsassızdır. 

1. Әgәr nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları Nәhas dediyi kimi bu 

ayәyә (Müşriklәri harada görsәniz öldürün.)1 istinad etsәydilәr 

tәәccüb doğurar vә bir o qәdәr inandırıcı olmazdı. Çünki, ayә 

müşriklәrlә müharibәnin haram ayları başa çatdıqdan sonra elan 

olunduğunu qәtiyyәtlә bәyan edir. Hәmәn ayәdә bu haqda 

buyurulur: 

«Haram aylar [onlara möhlət verilmiş, Zilhiccə, Məhərrəm, Səfər 

və Rəbiuləvvəl ayları] çıxınca müşrikləri harda görsəniz öldürün.» 

(Tövbə-5). 

Belә bir qәti hökm verildiyi bir halda haram aylarda müşriklәrә 

qarşı müharibә etmәyi vә ayәnin nәsx olunduğunu qәbul etmәk nә 

dәrәcәdә düzgün olardı?! 

2. Әgәr nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları Sәyf ayәsinin nәzәrdә 

tutulduğuna istinad edirlәrsә («Müşriklər hamısı sizinlə 

vuruşduqları kimi, siz də onlarla vuruşun.)2 , bilmәdiklәri ayә 

«mütlәq» xarakter daşıyır vә mәlum olduğu kimi «mütlәq» 

xarakteri daşıyan ayәlәr mәzmun baxımından qeyri-müәyyәn vә 

qeydli ayәlәri nәsx etmir. Xüsusilә elә bir şәraitdә ki, qeydli 

ayәlәrdә verilәn hökmlәr zaman baxımından mütlәq ayәlәrdәn bir 

qәdәr sonra verilmiş olsun. 

3. Vә әgәr İbni Abbasdan vә Qәtadәn nәql olunan hәdisә istinad 

edәrәk bu ayәnin Sәyf ayәsi ilә nәsx olunduğunu iddia edәrlәrsә 

bilmәdidirlәr ki, әldә etdiklәri nәticә bir neçә sәbәb üzündәn batil 

vә әsassızdır. 

1. Nәsx vahid xәbәrlә sabit olunmur (sübuta yetirilmәyir); 

2. Rәvayәt, mәsum tәrәfindәn nәql olunmuşdur vә bәlkә dә İbni 

Abbasın vә Qәtadәnin şәxsi ictihadları olmuş vә әmәli olaraq 

hәyata keçirilmişdir; 

                                                 
1  Tövbә-5 
2 Tövbә-36 
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3. Bu rәvayәt İbrahim ibni Şәrikdәn nәql olunmuş başqa bir 

rәvayәtlә ziddiyyәt tәşkil edir. O deyir: «Әhmәd ibni Abdulla ibni 

Yusif, Әbi Әzhәrdәn, o da Cabirdәn Peyğәmbәrdәn (s) bu hәdisi 

nәql edir. «Haram aylar düşmәn müharibәyә başlamayınca onlarla 

vuruşmamalıyıq.» 

4. Әgәr Peyğәmbәrin (s) haram aylarda (Şәvval, Ziqәdә vә 

Zilhiccә) Hunәyndә, Bәni-hәvazәn vә Taifdә Bәni-sәqiflә müharibә 

etmәsinә istinad edәrlәrsә bilmәlidirlәr ki, onların istinad etdiklәri 

bu dәlil bәzi sәbәblәr üzündәn әsassızdır. 

1. Quranın nәsxi vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә 

sabit olunmayır; 

2. Müharibәnin hansı şәraitdә baş verdiyi bizlәrә bir qәdәr mәlum 

deyildir. Bәlkә dә Peyğәmbәr (s) zәrurәt üzündәn verilәn ümumi 

hökmdәn istifadә edәrәk müsәlmanlara cihad hökmünü vermişdir. 

Vә belә bir halda rәvayәtin, ayәni nәsx edәcәyinә heç dә istinad 

etmәk olmaz. 

9. ӘHLİ KİTAB QADINLARI İLӘ EVLӘNMӘYİ BӘYAN EDӘN 

AYӘLӘRİN NӘSXİ 

«Allaha şərik qərar verən [Onu inkar edən] qadınlar imana 

gəlməyincə onlarla evlənməyin.» (Bəqərə-221). 

Bәzilәrinin irәli sürdüklәri nәzәriyyәyә әsasәn, bu ayә ehsan ayәsi 

ilә nәsx olunmuşdur. 

«Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin 

[yəhudilərin və xaçpərəstlərin] azad və ismətli [özlərini zinadan 

və nəfslərini haram şeylərdən qoruyan] qadınları mehrlərinizi 

verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və asina saxlandığınız 

təqdirdə [evlənmək üçün] sizə halaldır.» (Maidə-5). 

İbni Abbas, Malik ibni Әnәs, Süfyan vә Әbdürrәhman ibni Әmr 

Әuzai belә bir fikirdәdirlәr ki, Bәqәrә surәsinin 221-ci ayәsi bu ayә 

ilә nәsx olunmuşdur. Lakin Abdulla ibni Әmr onların әksinә olaraq 

Tövbә surәsinin 5-ci ayәsinin qeyd olunan ilk ayә ilә nәsx 

olunduğuna dair fikir irәli sürmüşdür. Belәliklә müsәlmanların әhli 

kitab qadınları ilә evlәnmәsini haram etmişdir. 

Müəllif: 
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Bu bir hәqiqәtdir ki, ayә nә nәsx olmuş, nә dә öz qanunvericilik 

xüsusiyyәtini itirmişdir. Әgәr evlәnmәnin haram olduğunu bәyan 

edәn birinci ayәdә müşrik qadınlar deyildikdә, bütpәrәst qadınlar 

nәzәrdә tutulursa – belә ki, ayәnin zahiri mәnası bu mәtlәbә işarә 

edir – bunun haram olması ikinci ayәdә әhli kitab qadınları ilә 

evlәnmәyә icazә verilmәsi ilә heç bir ziddiyyәt tәşkil etmәyir. Vә 

belә bir halda ayәlәr bir-birini nәsx etmәyәcәkdir. Vә әgәr nәsx 

nәzәriyyәsinin tәrәfdarlarının dediklәri kimi müşrik qadınlar 

dedikdә, istәr bütpәrәst, istәrsә dә әhli kitab qadınları nәzәrdә 

tutularsa birinci ayә «ümumi», ikinci ayә isә «xüsusi» xarakter 

daşıyacaqdır. Vә hәmişә olduğu kimi xüsusi (müәyyәn) hökm 

ümumiyyәt xarakteri daşıyan başqa bir hökmü nәsx deyil, әksinә 

olaraq onu xüsusilәşdirir. Çünki, belә bir mәnaya әsasәn birinci ayә 

(ümumi hökm) istәr müşrik, istәrsә dә әhli kitab qadınlarına da 

şamil olunur. İkinci ayә isә yalnız әhli kitab qadınlarına aid olmaqla 

ümumi hökm verәn birinci ayәyә әlavә olunacaqdır. Vә nәticәdә 

hәr iki ayәnin [ümumi] mәnası bundan ibarәt olacaqdır. 

Müsәlmanların bütpәrәst qadınlarla evlәnmәsi haram [birinci ayә], 

әhli kitab qadınlarla isә halaldır [ikinci ayә]. 

Göründüyü kimi әvvәlki ayәlәrdә olduğu kimi nәsxә sәbәb olası 

hәr iki ayәnin mәna vә mәfhumunda ziddiyyәt nәzәrә çarpmır. 

Lakin sual doğuran mәsәlәlәrdәn biri dә әhli kitab qadınları ilә 

müvәqqәti evlәnmә mәsәlәsidir. Şiә alimlәri әhli kitab qadınları ilә 

müvәqqәti evlәnmәyi düzgün vә halal hesab edirlәr. Belә bir 

әqidәyә әsaslanmağın әsas sәbәbi ayәdә istifadә olunan vә 

müvәqqәti evlәnmәni bәyan edәn (vәlmuhsinat) ibarәt vә әhli kitab 

qadınları ilә daimi evlәnmәnin haram olduğunu bәyan edәn nәql 

olmuş bir çox hәdis vә rәvayәtlәrdir. 

Bu әqidәnin müqabilindә şiә alimlәrinin bir qismi әhli kitab 

qadınları ilә daimi evlәnmәnin halal olduğuna dair öz fikir vә 

mülahizәlәrini irәli sürmüşlәr. Hәsәn vә Әli Babәveyhi, hәmçinin 

Mәhәmmәd ibni Babәveyhi buna misal çәkmәk olar. Onlar әhli 

kitab qadınları ilә daimi evlәnmәni halal hesab etmәklә bu 

mәsәlәyә dair yaranmış bütün nöqsanları aradan götürmüşlәr. Vә 

biz gәlәcәk fәsillәrdә bu mәsәlәyә dair әtraflı söhbәt açacağıq. 
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10. ӘQİDӘ AZADLIĞI AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Dində məcburiyyət [zorakılıq] yoxdur. Artıq doğruluq [iman] 

azğınlıqdan [küfrdən] aydın fərqlənir.» (Bəqərə-256). 

Lakin bәzilәrinin fikrincә bu ayә cihad hökmünü verәn Tövbә 

surәsinin 73-cü ayәsi ilә nәsx olunmuşdur. Belә ki, bu ayә cihad 

hökmü verilmәklә zorakılığın dindә vacib olduğuna әmr olunur. 

«[Ya Peyğəmbər!] Kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş [kafirləri 

qılıncla, münafiqləri isə dəlil-sübutla, sözlə məhv et!]» 

Alimlәrin başqa bir qismi isә belә bir fikirdәdirlәr ki, birinci ayә 

nәsx olunmamış, sadәcә olaraq ikinci ayә ilә istisna olunaraq yalnız 

әhli kitaba aid olunmuşdur. Çünki, bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, 

әhli kitabla yalnız o zaman müharibә etmәk olar ki, onlar küfr 

edәrәk hәtta öz dinlәrindәn belә çıxmış olsunlar vә bunun üçün dә 

әsaslı sәbәblәr olmalıdır. 

Müəllif: 

Biz isә belә bir fikirdәyik ki, bu ayә möhkәm ayәlәr sırasına 

daxildir vә onun verdiyi hökm nә istisna olmuş, nә dә başqa bir ayә 

ilә nәsx olunmuşdur. 

İzah: 

«İkrah» «kәrәh» sözündәn götürülmüşdür vә lüğәtdә iki mәna 

verdiyi göstәrilir. 

1. «Xoşlamamaq», «xoşa gәlmәmәk;» 

Bәqәrә surәsinin 216-cı ayәsindә mәhz bu mәnada işlәnmişdir. 

«Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli olur.» 

2. «İcbar», «zәhmәt», «qeyri-ixtiyari iş». 

Mәsәlәn, Әhqaf surәsinin 15-ci ayәsindә deyilir: 

«Anası onu [doqquz ay bətnində] zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə 

doğmuşdur.» 

Ananın hamilә olub uşağı dünyaya gәtirmәsi onun razılı olsa da, 

icbari vә onun ixtiyarından xaric olan bir işdir. Göründüyü kimi 

«kәrihә» burada – icbar vә qeyri-ixtiyari iş mәnasında işlәnmişdir. 

Haqqında söhbәt açdığımız ayәnin nәsx olunduğunu o zaman 

qәbul edә bilәrik ki, «kәrihә» bu ayәdә dә «xoşlamamaq» 

mәnasında işlәnmiş olsun. Vә belә olduqda ayәdәn belә bir mәna 
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әldә edәcәyik. Dinin [islamın] qәbul olunması gәrәk razılıq vә 

könüllülük әsasında hәyata keçsin. Lakin cihad ayәsi nazil olmaqla 

ayә nәsx olunmuş vә onlara qarşı cihad hökmü verilmişdir: «Dini 

qәbul etmәyincә vә buna razı olmasalar da belә, onlarla vuruşun vә 

dini qәbul etmәyi onlara mәcbur edin.» Lakin bir neçә әsaslı 

sәbәblәr üzündәn biz «ikrah» sözünü bu ayәdә «icbar vә 

xoşlamamaq» mәnalarında işlәdә bilmәrik. 

1. Ayәni belә bir mәnada tәfsir etmәyә heç bir әsaslı dәlil yoxdur. 

Belә ki, hәr hansı bir kәlmәnin verdiyi mәnalara dәlalәt edәcәk 

sәbәb vә dәlil olmalıdır. 

2. Ayәdә din deyildikdә hәm onun әsasları, hәm dә şaxәlәri 

nәzәrdә tutulur vә sonradan işarә olunan küfr vә imanı (ğәyy-ruşd) 

yalnız dinin әsaslarına dәlalәt etdiyinә dәlil hesab edә bilmәrik. 

Çünki, hidayәt vә zәlalәt yollarının aşkar olması dini hökm vә 

üsullara әmәl etmәkdә heç dә tәsirsiz deyildir. Әksinә olaraq 

onların arasında möhkәm vә qırılmaz әlaqә bәrqәrardır. 

Digәr tәrәfdәn bilirik ki, islam dininin şaxәlәrini tәşkil edәn bәzi 

mәsәlәlәrdә elә ilk gündәn tәbii olaraq icbari qanunlar tәrtib 

olunmuşdur. Mәsәlәn, borcu olan şәxs icbari olaraq borcunu 

qaytarmalı, qadın hökmәn әrindәn itaәt etmәli, oğru hökmәn 

oğurluqdan әl çәkmәli vә s. 

Bütün bunları nәzәrә alaraq islam dinindә heç bir mәcburiyyәtin 

olmadığını iddia etmәk olarmı?! 

3. Әgәr (ikrah) «mәcburiyyәt» vә «xoşlamamaq» kimi tәfsir 

ediriksә, ayәnin ikinci yarısı ilә yәni (tәbәyyәnә) «Artıq doğruluq 

[iman] azğınlıqdan [küfrdən] aydın fərqlənir» cümlәsi ilә bir o 

qәdәr dә uyğun gәlmәyәcәkdir. Vә belә bir halda ayәni bu kimi 

ifadәlәrlә tәfsir etmәliyik. Dinin haq olmasını aşkar edәn dәlillәr 

insanın qәlbindә özünә qarşı meyl, istәk vә razılıq hissi yaradır. 

Dinә qarşı insanda belә bir müsbәt tәәssürat yaranmaqla onu öz 

razılığı ilә qәbul edir. Vә belә şәraitdә insanların dini qәbul 

etmәkdә heç bir zorakılıq vә mәcburiyyәtә ehtiyacı qalmır. 

Әgәr ayә belә tәfsir olunarsa, onun cihad ayәsi ilә nәsx 

olunmasına dair irәli irәli sürülmüş nәzәriyyә tamamilә әsassız vә 

qeyri-mәntiqi qәbul edilәcәkdir. Çünki, islam dini zühur etdiyi ilk 
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gündәn onun haqq olmasını sübuta yetirәn dәlillәr möhkәm vә 

mәntiqi olmuşdur. Vә zaman keçdikcә o öz mövqeyini qoruyub 

saxlayır vә mübarizә meydanına әsaslı dәlillәrә arxalanaraq uğurla 

qәdәm qoyur. İman vә küfrün bir-birindәn fәrqlәnmәsi isә illәr vә 

әsirlәr keçmәsinә baxmayaraq, bütün dövrün insanları üçün zәruri 

mәsәlәlәrdәn biri olmuşdur. İnsanlar bu mәsәlәyә daim ehtiyac 

duymuş vә gәlәcәkdә bu ehtiyac hissi daha da güclәnәcәkdir. 

Bütün bunları nәzәrә alaraq necә tәsәvvür etmәk olar ki, islamın 

zühur etdiyi ilk illәrdә insanlar bu müqәddәs dini heç bir 

mәcburiyyәt olmadan asanlıqla qәbul edir, cihad hökmü verilmәklә 

isә bütün bunlar nәsx olur vә dinin qәbul olunması mәcburi 

xarakter daşımağa başlayır?! Bir halda ki, küfrlә imanı bir-birindәn 

fәrqlәndirәn vә dinin hәqqaniyyәtini aşkar edәn amillәr sonrakı 

dövrlәrdә daha çox vә daha mәntiqi olmuşdur. Әgәr iman (hidayәt) 

vә küfr (zәlalәt) yolunun aşkar olunması (fәrqlәnmәsi) azadlıq üçün 

dәlil vә dinin qәbul olunması üçün meyl vә rәğbәt hissi olsaydı, 

cihad hökmünün verilmәsinә heç bir lüzum olmazdı. Bir halda ki, 

cihad islam dinindә sabit vә qәti hökmlәrdәn biri hesab olunur. 

Bu sәbәbdәn dә demәliyik ki, «ikrah» kәlmәsi ayәdә meyl vә 

rәğbәt hissinin müqabilindә «xoşa gәlmәmәk», «xoşlamamaq» 

mәnasında deyil, «icbar» mәnasında işlәnmişdir. Vә bu bir halda 

ayә belә bir mәna daşıyacaqdır: 

Allahın dini ikrah vә mәcburiyyәtә әsaslanmır. İstәr ümumi dindә 

(әqidәvi mәsәlәlәrdә), istәrsә dә firuiddindә (şәri hökmlәrdә) 

müәmma vә çәtinlik nәzәrә çarpmır. Din olduqca asan vә sadәdir. 

O hәr bir insanın fitrәt vә tәbiәtindә dәrin kök salmışdır. 

Allah-taala, insanları dinin göstәrişlәrindәn agah etmәk üçün 

onlara peyğәmbәrlәr vә onlarla birlikdә sәmavi kitablar 

göndәrmişdir. Belәliklә insan kor-koranә tәqliddәn әl çәkib 

ixtiyarında olan sübut vә dәlillәrlә öz müqәddәratını hәll etmiş 

olur. Düzgün nәticәyә gәlәrәk haqq yolu seçir vә belәliklә әbәdi 

sәadәtә qovuşur. Şeytani vәsvәsәlәrә uyaraq haqq yoldan üz 

çevirdikdә isә hәlakәt vә bәdbәxtçiliyә düçar olur. Allah-taala başqa 

bir ayәdә bu hәqiqәti bәyan edәrәk buyurur: 
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«Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər [nemətlərimizə] minnətdar 

olsun, istər nankor [bu onun öz işidir].» (Dəhr-3). 

Allah öz dinini qәbul etmәyi kimsәyә vadar etmәmişdir. O, haqq 

yolunu insanlara göstәrmәklә onları tam ixtiyar sahibi etmişdir. 

Azad yaradılmış hәr bir insan haqq yolunu seçmәklә hәm özünü 

әbәdi sәadәtә qovuşdurar, hәm dә haqdan üz çevirәrәk hәlakәt vә 

bәdbәxtçiliyә düçar edә bilәr. Bir sözlә tәzyiq vә mәcburiyyәt 

olmadan ixtiyari olaraq öz hәyat yolunu seçә bilәr. 

Bir halda ki, elm vә qüdrәti hәr şeyi әhatә edәn Allah, insanları 

dini qәbul edib Onun göstәrişlәrinә tabe olmağa vadar edә bilәr vә 

onları ixtiyari olaraq gördüklәri bütün işlәrdәn mәhrum edәrdi. 

Lakin O, öz bәndәlәrinә sonsuz mәhәbbәt göstәrmәklә onlara hansı 

yolu seçmәkdә tam ixtiyar vermişdir. Onlar da ya haqq yolu 

seçmәklә әbәdi sәadәtә qovuşur, ya da haqdan üz çevirәrәk özlәrini 

fәlakәt vә uçruma sürüklәyirlәr. 

Demәk «La ikrahә fiddin qәdtәbәyyәnәrruşdu minәl ğәy – Dindә 

mәcburiyyәt [zorakılıq] yoxdur. Artıq doğruluq [iman] azğınlıqdan 

[küfrdәn] aydın fәrqlәnir» ayәsinin әsas mәzmunu bundan 

ibarәtdir: «Dindә mәcburiyyәt yoxdur. Çünki, hәm hidayәt, hәm dә 

uçrum vә bәdbәxtçiliyә aparan yollar bәşәriyyәtә bәyan 

olunmuşdur. 

1. «Əgər Allah istəsəydi, sizi [eyni şəriətə tabe] vahid bir ümmət 

edərdi. Lakin [bu müxtəliflik] Allahın verdikləri ilə sizi imtahan 

etməsi üçündür. Elə isə yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə 

çalışın [bir-birinizlə yarışın]. Hamınızın axır dönüşü Allahadır. 

Allah aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər 

verəcəkdir.» (Maidə-48). 

2. «De ki: Tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər o 

istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi.» (Ənam-149). 

3. «Müşriklər nadanlıqları üzündən və istehza məqsədi ilə 

dedilər: Əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız Ondan 

başqa bir şeyə tapınmaz, Onsuz [Allahın razılığı, hökmü 

olmadan] heç bir şeyi haram etməzdik. Onlardan qabaqkılar da 

belə etmişdilər. Peyğəmbərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir 

təbliğdir. [Peyğəmbər heç kəsi zorla bir işə vadar etməz. Onun 
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borcu ancaq Allahın hökmlərini insanlara təbliğ etmək, insanların 

borcu isə Allahın onlara verdiyi ağıl və iradə ilə haqqı batildən 

ayırmaq, yaxşı işlər görüb savab qazanmaqdır.» (Nəhl-35). 

11. ZİNAYA DAİR VERİLӘN ŞӘHADӘT AYӘLӘRİNİN NӘSXİ 

«Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan 

[möminlərdən] dörd şahid tutun! Əgər onlar [bu işə] şəhadət 

verərlərsə, həmin qadınları ölənə qədər, yaxud Allah onlar üçün 

bir yol açanadək evlərdə həbs edin! 

İçərinizdən belə qəbih iş görənlərin hər ikisinə əziyyət verin. 

Əgər tövbə edib özlərini düzəltsələr, onları incitməkdən vaz 

keçin! Əlbəttə Allah tövbələri qəbul edən və [bəndələrini] 

bağışlayandır.» (Nisa 15-16). 

Әkrәmә vә İbad ibni Samit kimi müfәssirlәr, Hәsәn Bәsrinin 

«Rәqqaiş»dәn nәql etdiyi rәvayәtә istinad edәrәk ayәnin nәsx 

olunduğuna dair fikir irәli sürmüşlәr. Onların fikrincә yuxarıda 

qeyd olunan birinci ayә (15-ci), ikinci (16-cı) ayә vә ikinci ayәdә 

başqa bir cәza hökmü ilә nәsx olunmuşdur. Belә ki, әgәr subay kişi 

vә qadınlar bir-birlәri ilә zina edәrlәrsә, yüz şallaq zәrbәsi vә bir 

illik sürgünlә cәzalandırılmalı, evli kişi vә qadınlar zina etdikdә isә 

yüz şallaq zәrbәsindәn sonra daş-qalaq olunaraq öldürülmәlidirlәr. 

Qәtadә vә Mәhәmmәd ibni Cabir birinci ayәnin evlilәrә, ikinci 

ayәnin subaylara aid olduğunu vә hәr iki ayәnin şallaq vә daşqalaq 

hökmü ilә nәsx olunduğuna işarә etmişdir. 

İbni Abbas, Mucahid vә Nәhasın davamçıları isә belә bir 

fikirdәdirlәr ki, birinci ayә qadınlara (istәr subay olsun, istәrsә dә 

evli), ikinci ayә isә ümumilikdә kişilәrә aid olmuş vә sonradan hәr 

ikisi şallaq vә daşqalaq hökmü ilә nәsx olunmuşdur. 

Әbu Bәkr Cәccas deyir: Müsәlmanlar arasında bu kimi ayәnin 

nәsx olunmasına dair heç bir ixtilaf vә fikir ayrılığı mövcud 

deyildir. 

Müəllif: 

Ayәlәrin heç biri nәsx olunmamışdır vә onlar öz qüvvәsindә 

qalmaqdadır. O ki, qaldı ayәdә sual doğuran bәzi ifadәlәrә, qeyd 

etmәk lazımdır ki, «fahişә» lüğәtdә görülәn hәr bir nalayiq vә 
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xoşagәlmәz (pozğunluq xüsusiyyәti daşıyan) işlәrә deyilir. Bu kimi 

işlәr bәzәn iki qadın (buna musahiqә deyilir), bәzәn iki kişi (buna 

lәvat deyilir) bәzәn dә kişi ilә qadın arasında baş verir vә belә bir 

qeyri-qanuni әlaqә «zina» adlanır. Vә fahişә sözü әrәb dilinin istәr 

lüğәt, istәrsә dә terminologiyasında «zina» mәnasını daşımır. O ki, 

qaldı ayәnin nәsx olunmasına bu, iki mühüm mәtlәbdәn asılıdır. 

1. Zinakar qadınları ev dustağı etmәk, zinanın qarşısını almaq 

mәqsәdilә deyil, cәzalandırmaq mәqsdilә olmalıdır. 

2. Ayәnin zahiri mәnasından belә mәlum olur ki, zinakar qadınları 

ev dustağı etmәkdәn әsas mәqsәd onların yenidәn zinaya 

qurşanmalarının vә ictimai pozğunluqlarının qarşısını almaqdır. 

Şübhәsiz ki, nalayiq vә pozğunçuluğun qarşısını almaq, sağlam 

ictimaiyyәtin vә cәmiyyәt üzvlәrinin can sağlamlığının, namus vә 

qeyrәtinin keşiyindә durmaq hәr bir vәtәndaşın insanlıq borcudur. 

Bәzi alimlәrin fikrincә bu iş bir o qәdәr dә әhәmiyyәt kәsb etmәsә 

dә vacib vә zәruridir. Bu ayәdә dә göründüyü kimi insanlara 

cәmiyyәtdә yaranmış pozğunçuluğun qarşısını almağa vә pozğun 

qadınları ev dustağı etmәyә әmr olunur. Belәliklә yaranmış 

çәtinliklәr aradan götürülmüş vә ictimai sabitlik bәrqәrar 

olunmuşdur. 

Demәk, şallaq vә daşqalaq kimi cәza üsullarını onlar üçün 

qabaqcadan tәyin olunmuş nicat yolu hesab etmәk olmazdı. Vә 

tamamilә qәnaәtbәxş şәraitdә yaşayan hәr bir düşüncәli qadın 

şallaq vә daşqalaq olunmasına tәbii ki, heç vaxt razı olmaz vә belә 

bir ağır cәza üsulu onların nicat tapması üçün heç dә tәsirli 

olmazdı. Bәs nicat yolu deyildikdә nә nәzәrdә tutulur? Bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdik ki, «fahişә» deyildikdә hәm kişilәrin bir-birlәri ilә 

cinsi yaxınlığı (lәvat), hәm qadınların bir-biri ilә cinsi yaxınlığı 

(musahiqә), hәm kişi vә qadınların bir-birlәri ilә qeyri-qanuni cinsi 

yaxınlığı nәzәrdә tutula bilәr. 

Bütün bunları nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, zina etmiş qadını 

[müәyyәn müddәt] ev dustağı etmәkdә mәqsәd onun tutduğu 

işdәn peşiman olub sidq ürәkdәn tövbә edib islah olunmasıdır. Belә 

ki, bu müddәt әrzindә onun әvvәlki nalayiq işlәrindәn әl çәkib 

sözün hәqiqi mәnasında islah olunduğuna yәqinlik hasil etmәk 
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lazımdır. Vә qadının nicat tapması deyildikdә, mәhz belә bir tәrbiyә 

olunma üsulu nәzәrdә tutulur. 

Göründüyü kimi ayәnin verdiyi hökm qüvvәdә qalmışdır vә onun 

nәsx olunmasına dair hәr hansı bir fәrziyyә irәli sürmәk tamamilә 

әsassızdır. 

Şallaq vә daşqalaq hökmü isә nalayiq vә pozğunçuluq ilә mәşğul 

olan bәzi әxlaqsız şәxslәrin islah olunmaları üçün qüvvәyә 

minmişdir vә onun birinci ayәni nәsx etmәk üçün heç bir әlaqәsi 

yoxdur. Başqa sözlә desәk, birinci hökmün verilmәsindәn әsas 

mәqsәd ictimai pozğunçuluğun qarşısını almaq vә bunun tәkrar 

olunmasına yol vermәmәk, ikinci hökmün verilmәsindәn isә 

günahkarları cәzalandırmaq vә ibrәt olsun deyә başqalarında qorxu 

hissi yaratmaqdır. Göründüyü kimi bu iki hökmün arasında bir-

birini nәsx etmәyә sәbәb olası heç bir ziddiyyәt nәzәrә çarpmır. 

Lakin әgәr qadın şallaq zәrbәlәri vә daşqalaq nәticәsindә ölәrsә, 

onun ev dustağı etmәk hökmü istәr-istәmәz aradan götürülmüş 

olur. Çünki, qadın ölmәklә mövzu tamamilә әvәz olunmuş olur. Vә 

bu hökm indinin özündә dә nәsx olunmadan qüvvәdә 

qalmaqdadır. 

İkinci ayәnin nәsx olunması da iki halda mümkündür. 

1. «Yatiha» felindәn әvәzlik zinaya dәlalәt etmiş olsun. Yәni әgәr 

kişi zina etmiş olarsa... 

2. «Fәzuhuma» – әziyyәt edin deyildikdә isә, tәhqir edib nalayiq 

sözlәr demәk nәzәrdә tutulur. Belә olduqda yәni ümumi mәfhumu 

bundan ibarәt olacaqdır. «Әgәr kişilәr zina edәrlәrsә tәhqir edib 

nalayiq sözlәr demәklә cәza mәqsәdi ilә ruhi işgәncә vermәk 

lazımdır.» 

Belә bir mәnanı nәzәrә alaraq demәk lazımdır ki, zinakar kişilәrin 

cәzalandırılmalarına dair verilmiş hökm nәsx vә onun yerinә şallaq 

vә daşqalaq hökmü tәyin olunmuşdur. 

Lakin «yatiha» felindәn әvәzlik nә «zina»ya dәlalәt edir, nә dә 

әziyyәt vә işgәncәdәn mәqsәd söymәk vә nalayiq sözlәr demәkdir. 

Әvvәla ona görә ki, bu mәnaya dәlalәt edәcәk heç bir dәlil yoxdur. 

Digәr tәrәfdәn isә burada ayәnin zahiri mәnası ilә heç bir bağlılıq 

nәzәrә çarpmır. 
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Açıqlama: 

Cәm әlamәti olan ikinci şәxs әvәzliyindәn bu ayәdә üç dәfә 

istifadә olunmuşdur vә bu әvәzliklәrin hәr biri eyni mәna daşıyır. 

Mәlum olduğu kimi ilk iki әvәzlik yalnız kişilәrә dәlalәt edir vә 

ikilik bildirәn bu әvәzliyi hәm kişiyә, hәm dә qadına aid etmәk bir o 

qәdәr düzgün olmazdı. Vә ikinci ayәdә istifadә olunan «әllәzani – 

iki nәfәr şәxs» kәlmәsindә hәm kişi, hәm dә qadına dәlalәt etmir. 

Belә olduğu bir halda buradan zinanın nәzәrdә tutulduğuna dair 

heç bir fikir irәli sürmәk olmaz. 

İfadәnin bәlağәtli olması üçün isә «ikilik әlamәti olan, şәxs 

әvәzliyindәn hәm kişi hәm dә qadın üçün istifadә etmәk bir o qәdәr 

dә münasib olmazdı. Belә bir halda cәm әlamәti bildirәn şәxs 

әvәzliyindәn istifadә etmәk daha mәqsәdәuyğun olardı. 

Demәk, ikinci ayәdәki ikilik bildirәn şәxs әvәzliyi iki kişiyә dәlalәt 

edir. Vә «fahişә» deyildikdә kişi ilә qadının qeyri-qanuni cinsi 

әlaqәsi, yәni «zina» deyil, iki kişinin bir-biri ilә cinsi yaxınlığı, yәni 

«lәvat» nәzәrdә tutulur. 

Dediklәrimizdәn belә mәlum olur ki, ayәdәn mәqsәd zina deyil, 

kişilәrin bir-biri ilә cinsi yaxınlığı, yәni «lәvat»dır. Vә belә bir halda 

ayә nә özünәdn әvvәlki ilә, nә dә zinakarlar üçün müәyyәn 

olunmuş şallaq vә daşqalaq hökmü ilә nәsx oluna bilәr. 

Bir sözlә ayәnin nәsx olunuğunu qәbul edәnlәr ya elmi vә әmәli 

nәticә vermәyәn vahid xәbәr halında nәql olmuş rәvayәtlәrә istinad 

etmәli, ya da kor-koranә heç bir mәntiqi dәlilә әsaslanmadan 

başqalarından tәqlid etmәlidirlәr. 

HALAL QADINLAR HAQDA NAZİL OLMUŞ AYӘNİN NӘSXİ 

«Bunlardan başqaları isə namusla [iffətlə] zinakarlığa yol 

vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal 

edildi.» (Nisa-24). 

Diqәt yetirmәk lazımdır ki, bu iddianın sübutu vә qeyd olunan 

ayәnin nәsx edilmәsi üçün mәhdud mәnalı sonrakı ayәni ümumi 

mәna daşıyan әvvәlki ayә üçün «mәhdudlaşdırıcı» deyil, nәsxedici 

hesab etmәyimizdәn asılıdır. Çünki belә olmadıqda bu ayә nәsx 
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edilmiş deyil, müәyyәn qeydlәrlә mәhdudlaşdırılmış hesab 

edilәcәkdir. 

Lakin bizim fikrimizcә mәhdud mәnalı ayәlәr ümumiyyәt 

xarakteri daşıyan ayәlәr vә ümumi qanunlar nәsxә deyil, müәyyәn 

istisnalara sәbәb ola bilәr. Vә bu da qüvvәyә mindiyi andan әvvәl 

vә ya sonra gәlmәsindәn asılı deyildir. 

Başqa sözlә desәk, mәhdud mәnalı ayәlәr ümumi mәna daşıyan 

ayәlәri nәsx deyil, mәhdudlaşdıra bilәr. Bu sәbәbdәn dә alimlәr 

ümumi mәna daşıyan ayәlәrin mәhdudlaşdırılmasında vahid xәbәr 

halında nәql olunmuş hәdis vә rәvayәtlәrlә kifayәtlәnir vә onlara 

istinad edirlәr. Bir halda ki, mәhdud mәna daşıyan ayәlәr nәsxedici 

xüsusiyyәtә malik olsaydı, vahid xәbәrlә kifayәtlәnmәk olmazdı. 

Çünki, Quranın nәsx olunmasının vahid xәbәrlә sübuta 

yetirlmәdiyini dәfәlәrlә qeyd etmişik. 

Bunlarla yanaşı qeyd etmәk lazımdır ki, ayәdә ümumi mәna 

daşıdığın sübuta yetirәcәk heç bir ifadәdәn istifadә olunmamışdır. 

Belә bir qәnatә dә yalnız xarici amillәrlә gәlmәk olar. Vә belә 

olduqda әgәr ayәni mәhdudlaşdıra bilәcәk başqa bir dәlil olsaydı, 

belә bir qәnaәtә gәlmәli olacağıq ki, ayә ümumiyyәt xarakteri deyil, 

mәhdud mәna daşımaqla müәyyәn zaman vә mәkana dәlalәt edir. 

13. MÜTӘ AYӘSİNİN NӘSXİ 

«İstifadə [yaxınlıq] etdiyiniz qadınların mehriyyələrini lazımı 

qaydada verin.» (Nisa-24). 

Nәsx tәrәfdarlarının irәli sürdüklәri nәzәr sahiblәri olan sünni 

alimlәrinin fikrincә mütәnin halal olduğunu bәyan edәn bu ayә 

sonralar nәsx olmuş vә qadınlarla müvәqqәti evlәnmә haram 

olmuşdur. 

Lakin şiә alimlәrinin fikrincә hökm qüvvәdә qalmış vә başqa bir 

ayә vә ya [Peyğәmbәr (s) tәrәfindәn] nәql olunmuş hәdislә, daha 

dәqiq desәk, verdiyi hökmlә nәsx olunmamışdır. 

Tarixә nәzәr saldıqda bunun şahidi oluruq ki, әshab vә tabeinlәrin 

bәzilәri mütәnin halal olduğunu hesab etmişlәr. İbni Hәzn bu 

barәdә deyir: Peyğәmbәrdәn (s) sonra İbni Mәsud, Müaviyә, Әbu 

Sәid, İbni Abbas, Ümәyyәt ibni Xәlәfin oğlanları Sәlәmә vә Mәbәd, 
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Cabir, Әmr ibni Hәris vә başqaları mütәni hәlә dә halal hesab 

edirdilәr. Sonra deyir: Cabir nәql edir ki, Peyğәmbәrin (s) әshabı vә 

ona yaxın olan hәr bir şәxs Ömәrin xәlifә olduğu son illәrә qәdәr 

mütәni halal hesab edirdi. 

Tabeinlәrdәn olan Tavus, Sәid ibni Cubeyr vә Әta kimi Mәkkәnin 

tanınmış fiqh alimlәri dә mütәni halal hesab edirdilәr. Şeyxul islam 

Mәrcinani, mütәnin halallığına dair verilmiş hökmü Malik ibni 

Әnәs (әhli sünnә mәzhәblәrinin birinin banisi) ilә 

әlaqәlәndirmişdir. O, mütәnin halal olması haqda deyir: Hökmün 

nәsx olunması sabit olunmayınca qüvvәdә qalacaqdır. 

İbni Kәsir deyir: Әhmәd ibni Hәnbәl zәrurәt üzündәn müvәqqәti 

evlәnmәni (mütәni) halal hesab etmişdir. 

Mәkkәnin tanınmış fiqh alimlәrindәn biri olan İbni Cәrih yetmiş 

qadınla müvәqqәti olaraq mütә etmişdir. 

1. «Әl-hidayә fi-şәrhil bidayә» 375-ci sәh. Kitabı şәrh edәn şeyx 

Mәhәmmәd, hökmün Malik ibni Әnәs tәrәfindәn verildiyini tәsdiq 

etmişdir. Lakin İbni Humam «Fәthul Qәdir» adlı kitabda bu 

fәrziyyәni qәtiyyәtlә rәdd etmişdir. Әbdül-baqi Maliki Zәrçani 

«Әbil Ziya»nın xülasәsini şәrh etdikdә deyir: Mütә müvәqqәti 

evlәnmә olduğu üçün kişinin mәqsәdi, qadına ya onun özü vә ya 

qadının ixtiyar sahibi (ata-baba, qardaş) tәrәfindәn qadına başa 

salınmalı vә tәyin olunmuş vaxtın müddәti әvvәlcәdәn ona 

bildirilmәlidir. Vә әgәr müddәt әqd zamanı müәyyәn olunmasa 

lakin bunu nәzәrdә tutmuş olarlarsa – qadın bunu bilsә belә heç bir 

nöqsanı yoxdur. Malik sonra deyir: Bu, sәfәrdә olan hәr bir şәxsin 

seçdiyi әn münasib evlәnmәk üsuludur. (3-cü cild, 190-cı sәh.) 

2. İbni Kәsrin tәfsiri 1-ci cild, 474-cü sәh. 

3. Әbil Ziya Zәrqanin xülasәsinә yazılmış şәrh, 8-ci cild, 76-sәh. 

Cavab: 

Ayәnin nәsx olunması bu iki halda mümkündür. 

1) Sübut olunmalıdır ki, ayәdә yaxınlıq deyildikdә, qadınlarla 

müvәqqәti (mütә) yaxınlıq nәzәrdә tutulur. 

2. Sübut olunmalıdır ki, mütә sonralar haram olunmuşdur. 

Birinci mətləb: 
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İstәr sünni, istәrsә dә şiә alimlәri ayәdә «yaxınlıq« ifadәsinin 

müvәqqәti yaxınlığa dәlalәt etdiyini nәzәrdә tuturlar. Vә burada 

heç bir ixtilaflı mәsәlә nәzәrә çarpmır. 

Qurtәbi deyir: Bütün alimlәr bu fikirdәdirlәr ki, yaxınlıq 

deyildikdә, ayәdә islamın zühur etdiyi ilk illәrdә mövcud olan 

müvәqqәti evlәnmә nәzәrdә tutulur. Hәtta İbni Abbas, Ubey vә İbni 

Cabir ayәni belә qiraәt etmişlәr. 

(Fәmas-tәmtәtum bihi minhunnә ila әcmәin musәmma fәtuhunnә 

ucurәhunnә).1  Yәni onların fikrincә «ila әcәmin musәmma» ifadәsi 

dә ayәnin bir hissәsini tәşkil etmişdir. Bu da yaxınlığın müvәqqәti 

vә mütә hökmünә aid olmasına açıq-aşkar dәlalәt edir. 

Bu mәzmunda nәql olunmuş hәdis vә rәvayәtlәri, alim vә 

mütәfәkkirlәrin irәli sürdüklәri nәzәriyyәlәri nәzәrә alaraq deyә 

bilәrik ki, Hәsәn Bәsrinin bu barәdә irәli sürdüyü nәzәriyyә 

tamamilә әsassızdır. O, deyir: Bu ayә müvәqqәti deyil, daimi 

evlәnmәyә dәlalәt edir. Onun fikrincә ümumiyyәtlә müvәqqәti 

evlәnmә barәsindә heç bir ayә nazil olmamışdır. O, hәtta İbni 

Abbasın vә Cubeyrin dә bu fikirdә olduqlarını iddia etmişdir. Bir 

halda ki, nәql olunmuş digәr rәvayәtlәrdә İbni Abbasın bu ayәnin 

müvәqqәti evlәnmәyә istinad etdiyi göstәrilir. 

Müvәqqәti evlәnmә barәsindә nәql olmuş bir çox hәdis vә 

rәvayәtlәr bir daha belә bir qәnaәtә gәlmәyә imkan verir ki, mütә 

hökmü islamın zühur etdiyi ilk illәrdәn qüvvәdә olmuş vә ayәdә 

yaxınlıq deyildikdә müvәqqәti evlәnmә nәzәrdә tutulmuşdur. 

İkinci mətləb: 

Sual doğuran mәsәlәlәrdәn biri dә budur ki, görәsәn mütә hökmü 

qüvvәdәn salınaraq digәr hökm ilә nәsx olunmuş vә ya qüvvәdә 

qalmışdır? Bizim fikrimizcә mütә hökmünün nәsx olunmasına dair 

irәli sürülmüş nәzәriyyә tamamilә zәif vә әsassızdır vә bu baradә 

heç bir mәntiqi dәlil vә sübuta istinad etmәk mümkün deyildir. 

                                                 
1 Гurtәbinin tәfsiri, 5-ci cild, 130-cu sәh. 
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İRƏLİ SÜRÜLƏN NƏZƏRİYYƏLƏR VƏ CAVABLAR 

TӘLAQ AYӘSİ İLӘ MÜTӘ HÖKMÜNÜN NӘSXİ 

«[Ya Peyğəmbər!] övrətlərini boşadığın zaman onları gözləmə 

müddətlərində [heyzdən pak olduqdan sonra] boşayın.» (Təlaq-1). 

Ayәyә istinad edәrәk mütә hökmünün nәsx olunuduğunu hesab 

edir vә mütә tәrәfdarı olduğu bir halda bu nәzәriyyәnin ilk dәfә 

İbni Abbas tәrәfindәn irәli sürüldüyünü iddia etmişlәr. 

Cavab: 

Әgәr mütә ayәsinin, tәlaq ayәsi ilә nәsx olunma zәrurәti tәlaq 

verilmiş qadınlara verilmiş iddәnin vacibliyindәn irәli gәlsәydi, 

müvәqqәti evlәnmәk üçün saxlanınlan iddә tәlaq iddәsindәn az 

olduğu hәr iki hökm bir-birindәn tamamilә fәrqlәnәrdi. Yalnız belә 

bir halda deyә bilәrik ki, tәlaq iddәsi ilә әlaqәsi olduğu üçün nәsx 

olunmuşdur. İrәli sürülәn dәlilә verilәcәk dәlil artıq bәllidir. Çünki 

nә bu vә nә dә digәr ayәlәr qadınların iddә müddәtinin eyni 

olmasına dәlalәt etmir vә bunun eyni olmasına evlilik dövründә 

saxlanılan iddә müddәtinin digәr iddәlәrdәn az olmasına – onun 

nәsx etmәsinә – dәlil hesab edә bilmәrik. 

Bәzәn dә mütә ayәsinin, tәlaq ayәsi ilә nәsx olunmasını qadınlara 

aid olan tәlaq hökmünün qüvvәyә minmәsinә dәlil gәtirilir. Bir 

halda ki, mütәdә qadınlara tәlaq verilmir, gәtirilәn növbәti dәlilin 

cavabında deyә bilәrik ki, ayәdә tәlaq hökmü verilsә dә, müvәqqәti 

evlәnmәdә mövcud olmayan tәlaq hökmünü nәsx edәcәk heç bir 

xüsusiyyәtә malik deyildir. 

«Tәfsirul-minarın» müәllifi bәzi müfәssirlәrdәn nәql etdiyi hәdis 

vә rәvayәtlәrdә şiә mәzhәbinin iddәyә heç bir әhәmiyyәt 

vermәdiklәrinә işarә edir. 

İlahi! Sәnin şahid olmağın kifayәt edәr ki, bütün bunlar şiә 

mәzhәbinә qarşı uydurulmuş әsassız yalan vә iftiralardır! 

İddәnin әhәmiyyәtsiz olduğuna dair şiә alimlәrindәn bir nәfәr dә 

olsun belә, fikir irәli sürmәdiyi bir halda bunu bütün mәzhәbә 

şamil etmәk nә qәdәr haqq vә әdalәtdәn kәnardır!? 
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Lakin haqq öz yerini tapacaq vә bu nәzәriyyәlәrin nә qәdәr 

әsassız olduğu hamıya bәlli olacaqdır. 

MÜTӘ AYӘSİNİN İRS AYӘSİ İLӘ NӘSXİ 

İrәli sürülmüş nәzәriyyәlәrdәn biri dә mütә ayәsinin irs ayәsi ilә 

nәsx olunması ilә әlaqәdardır. 

Ayәdә deyilir: 

«Ey kişilər! Əgər [vəfat etmiş] arvadlarınızın uşağı yoxdursa, 

onların vəsiyyəti yetirildikdən sonra və ya borcu ödənildikdən 

sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir.» 

Mutә ayәsinin bu ayә ilә nәsx olunduğu haqda deyilir: «Ayә, irs 

ayәsi olduğu üçün kişi ilә qadın arasında olan vәrәsәlik hüququnu 

sabit vә eyni zamanda müvәqqәti evlәnmә dә kişi ilә qadının 

vәrәsәlik hüququna malik olmadıqlarını bәyan edir. Demәk 

müvәqqәti evlәnmәdә [daimi evlәnmәdә olduğu kimi] әr vә qadın 

arasında olan sәmimi münasibәtlәr müşahidә olunmur. Vә әgәr 

belә bir sәmimi münasibәt nәzәrә çarpsaydı, irs ayәsinә әsasәn 

vәrәsәlik hüququna malik olardılar. Belә nәticәyә gәlirik ki, irs 

ayәsi, mütә ayәsini nәsx etmәmiş vә hökm hal hazırda da qüvvәdә 

qalmaqdadır. 

Sәid ibni Musәyb, Salim ibni Abdullah vә Qasim ibni Әbil Bәsr ilә 

әlaqәlәndirilәn mütә ayәsinin irs ayәsi ilә nәsx olunma nәzәriyyәsi 

bundan ibarәtdir. 

2. MÜTӘ AYӘSİNİN İRS [VӘRӘSӘLİK] AYӘSİ İLӘ NӘSXİ 

Mütә ayәsinin nәsx olunmasına dair verilәn ikinci ehtimal onun 

irs [vәrәsәlik] ayәsi ilә nәsx olmasıdır. Nisa surәsinin 12-ci ayәsindә 

deyilir: 

(Vәlәkum ma tәrәkә әzvacәkum). 

«Ey kişilər! Əgər [vəfat etmiş] arvadlarınızın uşağı yoxdursa, 

onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən sonra və ya borcu 

ödənildikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir.» 

Mütә ayәsinin yuxarıda qeyd olunan ayә ilә nәsx olunması haqda 

deyilir: 
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Ayә, nәxs ayәsi olduğu üçün әrlә arvad arasında vәrәsәlik 

hüquqlarını tәyin edir. Müvәqqәti evlәnmәdә isә nә kişi, nә dә 

qadın vәrәsәlik hüququna malik olmurlar. Bu sәbәbdәn dә 

müvәqqәti evlәnmәdә әr vә arvad arasında normal әlaqә bәrqәrar 

olunmayır. Әgәr belә bir әlaqә bәrqәrar olunmuş olsaydı, vәrәsәlik 

ayәsinә әsasәn vәrәsәlik huququna malik olardılar. Bütün bunları 

nәzәrә alıb demәliyik ki, irs ayәsi, mütә ayәsini nәsx etmiş vә 

nәticәdә hökm әvәz olmuşdur. 

Bu nәzәriyyәnin Sәid ibni Musәyb vә Salim ibni Abdulla vә 

Qasim ibni Әbu Bәkr tәrәfindәn irәli sürüldüyü göstәrilir. 

Cavab: 

Әrlә arvadın vәrәsәlik hüququndan mәhrum olmaları tәk 

müvәqqәti evlәnmәyә (mütәyә) aid deyildir. Belә ki, digәr hallarda 

da әrlә arvad vәrәsәlik hüququndan mәhrum ola bilәrlәr vә 

müvәqqәti evlәnmәnin onlardan biri olması heç dә qeyri-adi hal 

deyildir. Mәsәlәn әr vә ya arvaddan bir kafir vә ya biri digәrinin 

qatili olarsa, onlar heç bir vәrәsәlik hüququna malik olmazlar. Belә 

bir nәticәyә gәlmәk olar ki, әrlә arvad yalnız daimi evlәnmәdә 

vәrәsәlik hüququna malik olurlar. 

3. PEYĞӘMBӘRDӘN (S) NӘQL OLUNMUŞ RӘVAYӘTLӘ 

MÜTӘ AYӘSİNİN NӘSXİ 

Mütә ayәsinin nәsx olunmasına dair verilәn üçüncü ehtimal 

Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş rәvayәtdir. Әhli sünnә 

rәvayәtlәrindә deyilir: Әli (ә) İbni Abbasa etiraz edәrәk deyir: Açıq-

aşkar yolunu azmısan. Çünki, Peyğәmbәrin (s) Xeybәr döyüşündә 

haram etdiyi mütә vә әhillәşdirilmiş ulağ әtini yemәyi halal hesab 

edirsәn. 

Rәbi ibni Siyrә atasından nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «Günlәrin 

bir günündә Peyğәmbәr (s) Kәbәnin qapısı ağzında durub orada 

olanlara müraciәt edәrәk buyurdu: Camaat! Mәn sizә müvәqqәti 

evlәnmәyә icazә vermişdim, Allah-taala bunu sizә haram edir vә 

sizә әmr edir ki, onlara talaq verin, amma verdiklәrinizi geri 

almayasınız. 
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Sәlmә atasından nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәr (s), Ovtas 

döyüşündә üç gün müsәlmanlara müvәqqәti evlәnmәyә icazә 

verdi. Lakin sonra bunu onlara yasaq etdi. 

Cavab: 

Bu rәvayәtlәri bir neçә sәbәbdәn mütә ayәsini nәsx etmәkdә 

әsassız hesab edә bilәrik. 

1) Әvvәlki fәsillәrdә Quranın vahid xәbәrlә isbat olunmadığına 

dәfәlәrlә işarә etdik; 

2) Bu rәvayәtlәr Әhli-beyt (ә) tәrәfindәn mütәnin halal olduğuna 

dair nәql olunmuş bir neçә mütәvatir rәvayәtlәrlә ziddiyyәt tәşkil 

edir; 

3) Peyğәmbәrin (s) hәyatının yalnız müәyyәn dövründә [mütәnin] 

haram olması ayәnin nәsx olunması üçün kifayәt etmәyir. Çünki 

bәlkә dә «mütә» ayәsi nazil olmazdan әvvәl islamda müvәqqәti 

evlәnmә olmuşdur. Belә ki, әhli sünnә rәvayәtlәrinin bir çoxunda 

göstәrilir ki, «mütә» ayәsi Peyğәmbәr (s) ömrünün son illәrindә 

nazil olmuşdur vә bu hökm Ömәrin xilafәti dövründә bir neçә il 

qüvvәdә olmuş vә sonralar xәlifәnin özü tәrәfindәn yasaq 

edilmişdir. 

Demәk, bu rәvayәtlәrin әksinә nәql olunmuş hәr bir rәvayәt batil 

vә әsassızdır. 

Mәtlәbi daha da işıqlandırmaq üçün bu mәzmunda nәql olunmuş 

bir neçә başqa rәvayәtә işarә edirik: 

1. Әbu Zubeyr nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Cabir ibni 

Abdullahdan bu sözlәri eşitdim: Peyğәmbәrin (s) zamanında vә 

Әbu Bәkrin xilafәti dövründә bir ovuc xurma vә ya unla qadınlarla 

bir neçә günlük mütә edәrdik. Ömәr özünün xilafәt dövründә, Әmr 

ibni Hәrisin әhvalatından sonra mütәni yasaq etdi.1  

2. Әbu Nәzrә deyir: Cabir ibni Abdullahın yanında idik. Bu zaman 

otağa bir şәxs daxil olub dedi: Elә indicә Abdullah ibni Abbas vә 

Abdullah ibni Cubeyr hәcc mütәsi vә qadınlarla müvәqqәti 

evlәnmә barәdә bir-birlәri ilә mübahisә edirlәr. Cabir cavab verәrәk 

dedi: Bәli biz hәr ikimiz Peyğәmbәrin (s) zamanında qadınlarla 

                                                 
1 Sәhihi Müslüm, mütә fәsli, 4-cü cild 141-ci sәh. 
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mütә edәrdik, Ömәr xilafәtә keçdikdәn sonra bunu yasaq etdi vә 

biz ondan sonra onun yanına qayıtmadıq.1  

3. Әbu Nәzr başqa bir rәvayәtdә Cabirdәn nәql edәrәk deyir: 

Peyğәmbәrin (s) zamanında iki mütә növü (hәcc mütәsi vә adi 

mütә) var idi vә biz o zamanlar onlara әmәl edirdik. Lakin Ömәr 

xilafәtә keçdikdәn sonra bunu yasaq etdi vә biz dә onun 

qadağalarına tabe olmalı olduq.2  

4. Әbu Nәzr yenә dә Cabir ibni Abdullahdan nәql edәrәk deyir: 

Biz Peyğәmәbrin (s) zamanında hәcc vә adi mütәyә әmәl edәrdik. 

Ömәr xilafәtә keçdikdәn sonra bunu bizә yasaq etdi vә biz dә ona 

tabe olduq. 

5. Әbu Nәzr deyir: Cabirә dedim: Abdullah ibni Zubeyr mütәnin 

yasaq İbni Abbas isә bunun halal olduğunu deyir. Cabir dedi: 

Xәbәri öz sahibinә çatdırın, bәli biz Peyğәmbәrin (s) zamanında vә 

Әbu Bәkrin xilafәti dövründә mütә edәrdik. Lakin Ömәr xilafәtә 

çatdıqdan sonra öz xütbәlәrinin birindә dedi: Camaat! Peyğәmbәr 

hәmәn Peyğәmbәrdir, Quran da hәmәn Quran. Lakin Peyğәmbәrin 

(s) zamanında olan mütәni (hәcc vә adi mütәni) mәn sizә yasaq 

edirәm. Hәr kim buna әmәl edәrsә daşqalaq olunaraq 

cәzalandırılacaqdır. 

6. Әta nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Cabir ibni Abdullah ümrә 

ziyarәtindәn qayıtmışdı. Görmәk üçün evinә getdik. Camaat ondan 

müxtәlif mövzular haqqında sual verir, o da tәmkinlә onların hәr 

birinә ayrı-ayrılıqda cavab verirdi. Söhbәt mütәyә gәldikdә Cabir 

dedi: Bәli! Biz Peyğәmbәrin (s) zamanında vә Әbu Bәkrin xilafәti 

dövründә buna әmәl edirdik, lakin Ömәr bunu bizә yasaq etdi. 

Bu rәvayәti Әhmәd ibni Hәnbәl dә özünün «Musnәd» adlı 

kitabında nәql etmişdir. O, rәvayәtin sonuna bu cümlәni әlavә 

etmişdir: «Hәtta iza kanә fi axiri xilafәti Ömәr» – Yәni, nәhayәt 

Ömәrin xilafәtinin sonu gәlib çatdı. 

7. Әmran ibni Hüseyn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Mütә hökmü 

Quranda nazil olmuş, Peyğәmbәrin (s) zamanında ona әmәl 

                                                 
1 Müslüm, mütә fәsli, 4-cü cild 141-ci sәh. 

2 Musnәd Әhmәd ibni Hәnbәl 3-cü cild, 325-ci sәh. 
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olunmuş vә bu hökm başqa bir ayә ilә nәsx olunmamışdır. 

Peyğәmbәr (s) bunu ömrünün sonunadәk müsәlmanlara yasaq 

etmәmişdir. 

Fәxri Razi dә bu rәvayәti Mutә ayәsinin tәfsirini verәrkәn nәql 

etdikdәn sonra deyir: Sonralar buna dair istәdiyi kimi fitva verdi. 

8. Abdullah ibni Mәsud nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәrlә 

(s) getdiyimiz döyüşlәrin birindә qadınlarımız bizimlә deyildilәr. 

Peyğәmbәrin (s) yanına gәlib dedik: Ya Rәsulullah! İcazә 

verirsinizmi özümüzü әxtә edәk? Peyğәmbәr (s) bunu bizә qadağan 

edib, paltarlarımızdan onlara mehriyyә vermәklә [әtraf 

mәntәqәlәrdә yaşayan] qadınlarla müvәqqәti olaraq evlәnmәyә 

icazә verdi. İbni Mәsud sonra bu ayәni oxudu: 

(Ya әyyuhәllәzinә amәnu la tuhәrrimu ma әhlәllәllahu lәkum vә 

la tәtәdu innәllahә la yuhubbul mutәdin). 

«Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak nemətləri 

[özünüzə] haram etməyin və həddi də aşmayın. Doğrudan da 

Allah həddi aşanları sevməz.» (Maidə-81). 

Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, İbni Mәsudun bu ayәyә istinad 

etmәsi bir daha buna dәlalәt edir ki, mütәnin haramlığına dair 

Allah vә Onun Peyğәmbәri tәrәfindәn heç bir hökm verilmәmişdir. 

Demәk, belә bir hökm Peyğәmbәrdәn (s) sonra sonrakı xәlifәlәr 

tәrәfindәn verilmişdir. 

9. Şәbi deyir: Hәkәm ibni Әyniyyәdәn mütә ayәsinin nәsx olub 

olmadığı haqda soruşdum. Cavab verdi: Xeyr! Nәsx olmamışdır. 

Hәkәm әlavә edәrәk deyir: Әli (ә) buyurur: «Ömәr mütәni haram 

etmәsәydi «bәdbәxt» vә sәfeh şәxslәrdәn savayı kimsә ziyan 

etmәzdi.» 

Әli (ә)-dan nәql olunmuş bu rәvayәtdә Qurtәbi dә öz tәfsirindә 

Әta vә İbni Abbasdan nәql etmişdir. 

Müəllif: 

Bәlkә dә «bәdbәxt» [vә sәfeh] deyildikdә Әbu Hüreyrәdәn nәql 

olunmuş rәvayәtdә ona verilәn tәfsirdir. O, Peyğәmbәrdәn (s) nәql 

etdiyi hәdisdә deyir: Cәhәnnәmә yalnız bәdbәxt vә sәfehlәr daxil 

olarlar. Peyğәmbәrdәn (s) onların kim olduqlarını soruşduqda 
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buyurdu: Onlar o kәslәrdirlәr ki, nә Allaha itaәt edәr, nә dә 

günahlarından çәkinәr.1  

Әta deyir: İbni Abbasdan bu sözlәri eşitdim. Allah Ömәrә rәhm 

etsin. Mütә, Mәhәmmәdin (s) ümmәti üçün bir nemәt idi. Әgәr 

Ömәr camaata bunu yasaq etmәsәydi, bәzilәri istisna olmaqla kimsә 

zina etmәzdi.2  

Mütә hökmünün Quran ayәlәri ilә nәsx olunmadığı haqda әhli 

sünnә mәnbәlәrindә nәql olunmuş rәvayәtlәrin bir qismi ilә tanış 

oldunuz. 

MÜTӘNİN HARAMLIĞINA DAİR NӘQL OLUNMUŞ 

RӘVAYӘTLӘRİN TӘHLİLİ 

Mütәnin haram olduğuna istinad edәnlәr bu mәzmunda nәql 

olunmuş rәvayәtlәrin üç hissәdәn ibarәt olduğuna әsaslanırlar: 

1. İstinad etdiklәri rәvayәtlәrdәn biri Bәy ibni Sirәdәn nәql 

olunmuş – «Peyğәmbәr (s) Kәbәnin qapısı ağzında durub camaata 

xitab edәrәk buyurdu: Ey camaat! Mütә mәnim dinimdә qiyamәt 

gününәdәk sizlәrә haram edildi» – hәdisidir. 

2. Әli (ә)-ın, Peyğәmbәrdәn (s) mütәnin haramlığına dair nәql 

etdiyi hәdis; 

3. Bu rәvayәtlәrdәn biri dә Sәlәmәt ibni Zevdәn nәql olunmuşdur. 

İndi isә onların hәr biri haqda: İbni Siyrindәn nәql olunmuş 

rәvayәt bir çox mәnbәlәrdә nәql olunsa da, vahid xәbәr halında vә 

yalnız bir nәfәrdәn nәql olunmuşdur. Vahid xәbәrlә isә Quranın 

isbat olunmadığına dәfәlәrlә işarә etmişik. 

Bütün bunlarla yanaşı rәvayәtin uydurma vә әsassız olduğu göz 

qabağındadır. Çünki necә ola bilәr ki, Peyğәmbәrin (s) Kәbә 

yaxınlığında verdiyi yasaq hökmünü İbni Siyrindәn savayı başqa 

birisi nә eşitmiş, nә dә nәql etmişdir?! 

Görәsәn Peyğәmbәrin (s) bütün buyruqlarını bir-birinә nәql edәn 

vә onları başqalarına çatdıran Әnsar vә Mühacir o zaman harada 

idilәr?! 

                                                 
1 Musnәd Әhmәd ibni Hәnbәl 2-cü cild, 349-cu sәh. 
2 Еhkamul Гuran Cәssas 2-cild, 147-ci sәh. 
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Әgәr bu rәvayәt mötәbәr olmuşsa, bәs nә üçün Ömәr mütәni 

yasaq etdikdә bu rәvayәtә istinad etmәmiş vә onu öz şәxsi rәyi 

olduğunu bildirmişdir?! Bütün bunlarla yanaşı, İbni Siyrәnin 

özünün nәql etdiyi rәvayәtlәr arasında ziddiyyәt olduğu üçün bir-

birini tәkzib edir. Belә ki, nәql etdiyi rәvayәtlәrdәn birindә mütә 

hökmünün yasaq olduğunu «hәccәtül-vidada» başqa birisindә isә 

Mәkkәnin fәthindә verildiyini göstәrir. 

Әli (ә)-dan mütәnin haramlığına dair nәql olunmuş rәvayәtә 

gәldikdә isә, qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, bu rәvayәt dә uydurulmuş 

digәr rәvayәtlәr sırasına daxildir. Çünki hәr bir müsәlman bu 

hәqiqәti çox yaxşı dәrk edir ki, Mәkkә fәth olunarkәn mütә hökmü 

hәlә dә qüvvәdә qalmaqda idi. Demәk, Әli (ә)-ın Mәkkәnin 

fәthindәn әvvәl baş vermiş Xeybәr döyüşündә İbni Abbasa mütәnin 

haramlığı haqda bir şey demәsi sadәcә olaraq qeyri-mümkündür. 

Bu sәbәbdәn dә әhli sünnә alimlәrinin bәzilәri belә bir fәrziyyә 

irәli sürmüşlәr ki, bәlkә dә Xeybәr döyüşündә Әli (ә)-dan nәql 

olunmuş rәvayәt mütә hökmünә deyil, yalnız әhillәşdirilmiş ulağ 

әtinin yeyilmәsinin haramlığına aiddir. Müntәqi vә Biyhәqinin 

«Sünәn» adlı kitabında bu rәvayәtin nәql olunduğunu әsas 

götürәrәk İbni Әyniyyә dә bu barәdә hәmәn fәrziyyәni irәli 

sürmüşdür. Lakin bu fәrziyyәni iki sәbәbdәn әsassız hesab etmәk 

olar: 

1. Belә bir ehtimal әrәb dili qarammatikası ilә tamamilә ziddiyyә 

tәşkil edir. İnkaredici әlamәt forması bu rәvayәtdә yalnız bir dәfә o 

da rәvayәtin әvvәlindә qeyd olunur. «Zәmәni Xeybәr» cümlәsi dә 

onun zaman vә mәkanını inkar etsә dә, haram olunun hәmәn iki 

şey, yәni mütә vә әhillәşdirilmiş ulağ әtinin yeyilmәsi nәzәrdә 

tutulur. Demәk, onların hәr ikisi hәmәn zaman vә hәmәn mәkanda 

yasaq olunmuşdur. Çünki әgәr bir şәxs (Әkrәmtu zәydәn vә 

ömәrәn yovmul cümә) dedikdә tәbii ki, onların hәr birini «Zeyd vә 

Ömәrә» eyni gündә, yәni cümә günü ehtiram etdiyini bildirmәk 

istәyir. Vә әgәr yalnız Ömәrә cümә günü ehtiram etdiyini bildirmәk 

istәyirsә, belә olduqda (Әkrәmtu zәydәn vә әkrәmtu ömәrәn 

yovmәl cümәti – Zeydә ehtiram etdim vә Ömәrә dә cümә günü 

ehtiram etdim) demәlidir. Yәni cümlә belә bir mәna daşıdıqda 
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(Әkrәmtu) kәlmәsi iki dәfә işlәnmәlidir haqqında söhbәt açıdığmız 

rәvayәtdә isә inkar forması yalnız bir dәfә işlәnmişdir. 

Bu sәbәbdәn dә deyә bilәrik ki, qarammatik qanunlara әsasәn, 

zaman şәkilçisi işlәndiyi üçün hәr iki mәtlәbә dәlalәt edir. Lakin bu 

kimi rәvayәtlәrin yalan vә uydurmadan savayı bir şey olmadığı 

kimsәdәn gizli deyildir. 

2. Buxarinin, Müslümün vә Әhmәd ibni Hәnbәlin dә Әli (ә)-dan 

nәql etdiklәri rәvayәt dә bu rәvayәtlә tam ziddiyyәt tәşkil edir. 

Rәvayәtdә deyilir: (Nәha rәsulullah sәllәllahi әlәyhi vә alih әn 

mutәtinnisai yovmә xәybәrin vә әn luhumil humuril әnsiyyәti – 

Peyğәmbәr [Allahın salam vә salavatı olsun ona] bizi Xeybәr günü 

qadınlarla mütә etmәyi vә әhillәşdirilmiş ulağ әtini yemәyi yasaq 

etdi). 

Bununla yanaşı Biyhәqi kitabının «Mütә» fәslindә mütәnin 

haramlığına dair Abdullah ibni Ömәrdәn rәvayәt nәql edir. 

Göründüyü kimi verilәn ehtimal ilә bu rәvayәt arasında heç bir 

bağlılıq yoxdur vә hökmün verilmәsi yalnız Xeybәr döyüşünә 

dәlalәt edir. Bütün bunları nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, mütәnin 

haramlığına dair verilәn hökm Xeybәr günündә olmamış, 

әhillәşdirilmiş ulağ әtinin haramlığına dair sadir olan hökm hәmәn 

gün verilmişdir. 

Sәlәmә ibni Әkvәnin atasından – Peyğәmbәrin (s) Әutas günü 

yalnız üç gün müsәlmanlara mütә etmәyә icazә verdiyinә dair nәql 

etdiyi rәvayәtә gәldikdә isә demәliyik ki, bu rәvayәt dә vahid xәbәr 

halında nәql olmuşdur vә Quranı vahid xәbәrlә isbat olunması әsla 

düzgün deyildir. 

Әgәr doğrudan da Peyğәmbәr (s) mütәni haram etmişsә nә üçün 

әshab vә mühacirlәr bundan xәbәrsiz qalmışlar vә nә üçün Әbu 

Bәkr özünün xilafәt dövründә vә Ömәr xilafәtinin son illәrinәdәk 

buna icazә vermişlәr?! 

Bir qәdәr әvvәl İbni Hәzmin, Әshab vә mühacirlәrin bәzilәrinin 

mütәnin halal olduğuna dair nәql etdiklәri hәdis vә rәvayәtlәrә 

işarә etdik. Burada da biz o rәvayәtlәrdәn bәzilәri haqda söhbәt 

açacağıq. 
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İbni Cәrir özünün «Tәzhibul asar» adlı kitabında Süleyman ibni 

Yәsardan o da Әbil Xәsimәnin qazı Ümmi Abdullahdan nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyilir: Günlәrin bir günündә bir yolçu onun [Ümmi 

Abdullahın] evinә gәlib deyir: Tәlik mәni lap zara gәtirib, yaxınlıq 

etmәk üçün mәnә bir qadın tap! Ümmi Abdullah deyir: Mәn ona 

kiminlә olmağını mәslәhәt gördüm. Onlar da şәrtәlşib bir neçә adil 

şәxsi buna şahid tutdular. Bir qәdәr sonra hәmin qadından ayrılıb 

getdi. Ömәr bu әhvalatdan xәbәrdar olub mәni yanına çağırdı vә 

dedi: Filan qadın barәdә mәnә gәlib çatan sözlәr düzdürmü? 

Dedim: Bәli. 

Ömәr dedi: Әgәr hәmәn şәxs yenidәn Mәdinәyә qayıdarsa mәnә 

xәbәr ver! 

Hәmәn kişi yenidәn Mәdinәyә qayıtdıqda Ömәrә xәbәr verdim. 

Ömәr onu yanına çağırıb dedi: Nә üçün bu işi gördün? Şәxs cavab 

verdi. Peyğәmbәrin (s) zamanında mütә edәrdik vә o bunu bizә 

yasaq etmәzdi vә o Hәzrәtin (s) ömrünün son gününәdәk bu belә 

davam etdi. Ondan sonra Әbu Bәkr xәlifә oldu vә o da ömrünün 

sonunadәk bunu bizә yasaq etmәdi. Әbu Bәkrdәn sonra isә sәnin 

xilafәt dövrün başlandı vә mәn bu günәdәk mütә edәr vә sәnin 

bunun yasaq etdiyini görmәmişdim. Ömәr dedi: And olsun Allaha! 

Әgәr әvvәllәr bunu yasaq etmiş olsaydım, daşqalaq olunmağını 

әmr edәrdim. Sonra bundan belә mütәnin haram olduğunu hamıya 

elan etmәyi әmәr etdi. O, tәkidlә deyәrdi: Mütәnin haram olduğunu 

hamıya bildirin ki, qanuni evlәnmә ilә zinakarlığı bir-birindәn 

ayırmaq olsun. 

İbni Cәrir öz kitabında Әbu Yәladan vә Әbu Davud özünün 

«Nasix» adlı kitabında Әli (ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Әgәr 

Ömәr mütәni haram etmәsәydi, fasid vә sәfehlәrdәn savayı heç kim 

zina etmәzdi. Hәr iki rәvayәt mütәnin әvvәllәr yasaq olunmadığına, 

yalnız Ömәrin xilafәt dövründә yasaq olunduğuna dәlalәt edir. 

1. Hәr iki rәvayәtdә Әli (ә) vә Ümmi Әbdüllah adlı bir sәhabә 

mütәnin, Peyğәmbәrin (s) zamanında vә ondan sonra da Ömәrin 

xilafәt dövrünәdәk haram olmadığına şәhadәt verdiklәri göstәrilir. 

2. Birinci rәvayәtdә göstәrilir ki, bir neçә adil şәxs (heç bir irad 

tutmadan vә onu bundan çәkindirmәdәn) Şamdan olan bir 
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yolçunun mütә etdiyinә şәhadәt vermişlәr. Buradan belә mәlum 

olur ki, mütә onların nәzәrindә, daha dәqiq desәk, әqidәlәrinә 

әsasәn qanuni vә adi bir mәsәlә olmuşdur. 

3. Ömәrin özü Şamlı yolçunun – «Peyğәmbәr (s) bizә mütәni 

yasaq etmәmişdir» demәsini tәkzib etmәmiş, әksinә onu tәsdiq 

etmişdir. 

4. Ömәrin «Әgәr әvvәllәr yasaq etmiş olsaydım, daşqalaq 

olmağını әmr edәrdim» demәsi, bir daha buna dәlalәt edir ki, 

әhvalat baş vermәzdәn әvvәl mütәnin yasaqlığına dair camaata heç 

bir rәsmi mәlumat verilmәmişdir. Yalnız bu әhvalatdan sonra Ömәr 

mütәnin yasaq olunmasına dair hökm sadir edir vә bu hamıya 

rәsmi olaraq bildirir. 

5. ömәrin – «Mütәnin haram olduğunu hamıya bildirin ki, qanuni 

evlәnmi ilә zinakarlığı bir-birindәn ayırmaq olsun» demәsi dә bir 

daha o zaman mütәyә müsәlmanlar tәrәfindәn әmәl olunmasına 

dәlalәt edir. Xәlifә isә yasaq hökmünü sadir etmәklә mütәni, 

zinakarlıqdan ayırmaq vә müsәlmanları bu yolla mütәyә әmәl 

etmәkdәn çәkindirmәk istәmişdir. 

Bәlkә dә bu cәrәyan birbaşa vә ya qeyri-müstәqim olaraq mütәnin 

yasaq olunmasında öz tәsirini göstәrmişdir. Çünki, rәvayәtdә 

müsәlmanların mütәyә әmәl etdiklәri bәlli olduğu bir halda Ömәrin 

Şamlı yolçunun gördüyü işi inkar etmәsi (vә adәtәn bir o qәdәr 

әhәmiyyәt kәsb etmәyәn belә bir xәbәrin ilk növbәdә xәlifәnin 

satmadığı bir halda) vә bu xәbәrin xәlifәnin qulağına çatması açıq-

aşkar buna dәlalәt edir ki, bu cәrәyan gizli olaraq baş vermiş vә 

ravilәr bundan ya xәbәrsiz qalmış, ya da özlәri bilәrәkdәn bunu 

gizli saxlamışlar. Bunun nәticәsindә bizlәrә bir şey gәlib 

çatmamışdır. 

Bu rәvayәt Sәlәmә ibni Әkvәdәn mütәnin haramlığına dair nәql 

olunmuş rәvayәt nә zaman vә necә haram olunması baxımından 

ziddiyyәt tәşkil etmәklә yanaşı vә bir qәdәr әvvәl tutulan iradlarla 

bәrabәr bir neçә başqa әsaslı nöqsanı da vardır. O da bundan 

ibarәtdir ki, Sәlәmәnin nәql etdiyi rәvayәt mütә ayәsinin nәsx 

olunmasını qәbul edәn şәxslәrin irәli sürdüklәri fәrziyyәlәrdә 

özünü әks etdirir. Çünki, «İnkar edici» kәlmәnin bu rәvayәtdә 
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mәchul halda işlәndiyinә ehtimal verilir vә bu inkar formasından 

mәqsәd Ömәrin Peyğәmbәrdәn (s) sonra verdiyi yasaq hökmü 

nәzәrdә tutulur. Yәni rәvayәt әvvәlindәki [mütәyә] icazә 

Peyğәmbәrdәn (s) yasaq hökmü isә Ömәr tәrәfindәn verilmişdir. 

Belә olduqda rәvayәtdәn әldә etdiyimiz mәna bundan ibarәt 

olacaqdır: «Peyğәmbәr (s) mütәni müsәlmanlara icazә vermiş, 

Ömәr isә bunu onlara yasaq etmişdir. Belә bir qәnaәtә gәlirik ki, 

mütә hökmünü Peyğәmbәr (s) ömrünün sonunadәk müsәlman 

ümmәtinә yasaq etmәmişdir. Әgәr yasaq hökmü verilmişsә bu 

xәlifә ömәr tәrәfindәn verilmiş vә onun özü buna etiraf edәrәk 

demişdir: 

(Mutәtani kanәta әla әhdi rәsulillah vә әna әnha әnhuma vә 

uaqibu әlәyhima – Peyğәmbәrin (s) zamanında mövcud olan iki 

mütәni mәn sizә yasaq edirәm vә ona әmәl edәn hәr bir şәxsi 

cәzalandıracam.) 

Әgәr belә bir qadağa Peyğәmbәr (s) tәrәfindәn olsaydı Ömәr 

(әnha әnhuma – o iki şeyi yasaq edirәm) demәk әvәzinә, 

(Nәhәnnәbi әnhuma – Peyğәmbәr (s) o iki şeyi sizә yasaq etmişdir) 

demәli idi. 

MÜTӘ AYӘSİNİN ALİMLӘR İCMASI TӘRӘFİNDӘN NӘSX 

OLUNMASI 

Bәlkә dә bәzilәri mütә ayәsinin digәr Quran ayәlәri vә bu 

mәzmunda nәql olunmuş bir çox rәvayәtlәrlә isbat olunduğunu 

güman edirlәr. Lakin bu hökm müsәlman icma alimlәri tәrәfindәn 

nәsx olunmuşdur. 

Cavab: 

Hәr hansı bir mәsәlә әtrafında mәsumun rәyini bilmәdәn icmanın 

verdiyi hökm heç bir etibar kәsb etmәyәcәkdir. Bir qәdәr әvvәl bizә 

mәlum oldu ki, Peyğәmbәrin (s) hәyatında vә ondan sonra Ömәrin 

xilafәtinәdәk mütәnin haramlığına dair heç bir hökm sadir 

olunmamışdır. 

Sәhvә yol vermәlәri tamamilә tәbii olan bәzilәrinin verdiklәri 

fitvaları әsas tutaraq Quran ayәlәrini vә Peyğәmbәr (s) sünnәtini 

kәnara qoymaq nә dәrәcәdә düzgün olardı? Әgәr bu düzgün üsul 
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olarsa, Quran vә mütәvatir hәdis vә rәvayәtlәrlә sabit olunan digәr 

şәriәt hökmlәrini dә nәsx etmәk tamamilә mümkün olacaqdır. 

Belә bir mәntiqә әsaslanaraq asanlıqla deyә bilәrik ki, şәriәtin 

namaz, oruc, hәcc vә bu kimi vacib hökmlәri alimlәr icması 

tәrәfindәn nәsx olunmuşdur. Bir halda ki, heç bir müsәlman bunu 

qәbul etmәyә hazır deyildir. 

Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, «Mütәnin» haramlığına dair 

icma hәr hansı bir hökm sadir etmәklә heç bir sәlahiyyәtә malik 

deyildir. Çünki, sәhabәlәrdәn bir çoxu, xüsusilә Әhli-beyt ilә 

hәmrәy olanlar – o Әhli-beyt ki, Allah onları bütün eyb vә 

nöqsanlardan, günah vә çatışmamazlıqlardan uzaq etmişdir – 

mütәnin haram olmasına dair verilmiş hökmә qarşı öz etirazlarını 

bildirmişlәr. 

Demәk, mütәnin haramlığına dair Ömәrin buna dair verdiyi 

hökmdәn başqa heç bir dәlil qalmır vә hamıya mәlumdur ki, Quran 

vә Peyğәmbәrin (s) sünnәtinә tabe olmaq, başqalarının verdiyi 

hökmlәrә tabe olmaqdan daha әsaslı vә daha mәntiqidir. 

Tarixә nәzәr saldıqda bunun şahidi oluruq ki, Ömәrin oğlu 

AbdullaH hәcc mütәsinә icazә verdiyi zaman bәzilәri ona etiraz 

edәrәk deyir: Atan bunu haram etdiyi bir halda sәn onu halal 

edәrәk atana qarşımı çıxmaq istәyirsәn? 

Abdullah onların cavabında deyir: Vay sizin halınıza Allahdan 

qorxmursunuzmu? Peyğәmbәrә (s) tabe olmağınız lazımdır, yoxsa 

Ömәrә?!1  

Nəticə: 

Dediklәrimizdәn belә nәticәyә gәlmәk olur ki, mütә hökmü nәsx 

olmamış vә hәlә dә qüvvәdә qalmaqdadır vә Quranın bu kimi zәif 

vә әsassız dәlillәrlә nәsx olunması sadәcә qeyri-mümkündür. 

MÜTӘDӘ DAŞQALAQ 

Nәql olunmuş bir çox mötәbәr rәvayәtlәrdә Ömәrin cәza mәqsәdi 

ilә müvәqqәti evlәnәnlәrә qarşı daşqalaq hökmünü verdiyi 

göstәrilir. Bir qәdәr әvvәl biz onlardan bir neçәsinә işarә etdik. 

                                                 
1 Musnәd Әhmәd ibni Hәnbәl 2-ci cild, 95-ci sәh. 
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Burada da onlardan bir neçәsi haqda söhbәt açmağı daha 

mәqsәdәuyğun hesab edirik. 

1) Cabir deyir: Peyğәmbәrin (s) zamanında mütә edәrdik. Ömәr 

xәlifә olduqdan sonra minbәrә çıxıb oxuduğu xütbәlәrin birindә 

dedi: Allah istәdiyi hәr bir şeyi Peyğәmbәr (s) halal etmişdir. 

Quranı da müәyyәn hәdәf üçün nazil etmişdir. «ümrә hәccini» – 

Allahın tәyin etdiyi qanunlar әsasında yerinә yetirin vә qadınlarla 

daimi olaraq evlәnin. Kimin mütә etdiyi haqda mәnә bir xәbәr 

verilәrsә daşqalaq olunmasına әmr edәcәyәm.1  

2) Şafei, Malikdәn o da İbni Şәhabdan vә o da Urvәdәn nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir: Hәkimin qızı Xәulә, Ömәr ibni Xәttabın [xәlifәnin] 

yanına gәlib deyir: Umәyyә oğlu Rәbiә cavan bir qadınla mütә etdi 

vә hәmәn qadın ondan hamilә oldu. Ömәr bu sözlәri eşitdikdә bәrk 

qәzәblәnәrәk otaqdan bayıra çıxıb dedi: Әgәr belә bir evlәnmәni 

әvvәllәr yasaq etmiş olsaydım, Rәbiәni daşqalaq etdirәrdim.2  

3) Nafe deyir: Abdullah ibni Әmrdәn mütә barәsindә soruşdum. 

O, qәtiyyәtlә bunun haram olduğunu bildirdi. Sonra әlavә edәrәk 

dedi: Bilin ki, әgәr Ömәr birinin mütә etdiyini eşitmiş olsaydı, 

hәmәn şәxsin daşqalaq olunmasına әmr edәrdi.3  

Abdulla ibni Zubeyr bu barәdә xәlifә Ömәrin verdiyi hökmә 

istinad edәrәk mütәnin haram olduğunu hesab etmişdir. İbni Abbas 

onun belә bir mövqe tutduğunu görüb deyir: Sәn olduqca sadәlöhv 

vә sәfeh bir adamsan. Çünki, halal olan bir şeyi özünә haram 

etmisәn. And olsun Allaha biz Peyğәmbәrin (s) zamanında mütә 

edәrdik vә o Hәzrәt dә bunu bizә qadağan etmәzdi. İbni Zubeyr 

dedi: Әgәr edә bilәrsәnsә indi dә buna әmәl et. And olsun Allaha! 

Әgәr mütә etmiş olsan daşqalaq etdirәcәyәm.4 İbni Zubeyrin 

verdiyi hökm insanı heyrәtә gәtirir. Çünki öz әmәllәrindә Quran vә 

Peyğәmbәr sünnәsinә әsaslanan bir müsәlmanı xәlifә ilә müxalif 

olduğu üçün daşqalağa mәhkum etmәk necә mümkün ola bilәrdi. 

                                                 
1 Sәhihi Müslüm 4-cü cild, 36-cı sәh «Umrә ziyarәtindә mütә» fәsli. 
2 Biyhәгinin sünәni 1-ci cild, 206-cı sәh. Mütә fәsli. 
3 Bihәгinin sünәni 1-ci cild, 206-cı sәh. Mütә fәsli. 

4 Sәhihi Müslüm 5-ci cild, 133-cü sәh «Mütә» fәsli. 
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Fәrz edәk ki, hәmin şәxs ictihad edәrәk mütә etmiş, lakin öz 

ictihadında sәhvә yol vermişdir. Belә olduqda da daşqalaq hökmü 

düzgün olmayacaqdır. Çünki, tәyin olunmuş hәdd vә cәzalar şübhә 

ilә götürülәr. (Yәni bilmәdәn belә bir iş tutubsa, onun haqqında 

hәmin cәza növünü tәtbiq etmәk düzgün deyildir.) 

Biz burada ictihadı fәrz etsәk dә buna heç bir ehtiyac yoxdur. 

Çünki, mütә şübhә doğurmayan qәti mәsәlәlәrdәn biridir vә qeyd 

etdiyimiz kimi nәsx olunmasına dair heç bir dәlil vә sübut yoxdur. 

Әgәr diqqәt yetirsәk görәcәyik ki, mütәyә dair Ömәrin vә Әbu 

Hәnifәnin verdiklәri fitvalar arasında böyük fәrq vardır. Belә ki, o 

[Әbu Hәnifә] bir çox hallarda hökmün qüvvәdәn düşdüyünü 

bildirmiş vә icra olunmasını tәxirә salmışdır. 

Mәsәlәn, o deyir: Әgәr bir şәxs ona mәhrәm olan qadınlarla vә ya 

başqa bir qadınla qeyri-qanuni olaraq evlәnib vә onunla yaxınlıq 

edәrsә vә ya hәr hansı bir iş üçün әcrini verilәrәk işlәtdiyi qadınla 

yaxınlıq edәrsә, bütün bu hallarda cәza hökmü onun üzәrindәn 

götürülmüş olur. 

Әbu Hәnifә bu kimi şәraitlәrdә cәza hökmünün götürüldüyünü 

hesab edir vә verdiyi hökmә belә istinad edir. Mәhrәm vә ya başqa 

birisi ilә evlәnmәyә gәldikdә, evlәnmә qeyri-qanuni vә batil olsa da 

müşahidә olunur vә evli olduqları bir halda onlara qaşı heç bir cәza 

tәdbiri görülmәmәlidir. Haqqı ödәnilәn qadın barәdә dә bunu 

demәk kifayәtdir ki, verilәn mәblәğ әslindә onun mehriyyәsi hesab 

olunur. Belә ki, Allah-taala Qurani-kәrimdә mehriyyәni ücrәt (әcr) 

adlandırır.1  

MÜTӘ BARӘDӘ YANLIŞ TӘSӘVVÜRLӘR 

Mütә hökmünün heç bir Quran ayәsi, rәvayәt, Peyğәmbәrin (s) 

sünnәsi vә icma tәrәfindәn nәsx olmadığı vә hökmün hal hazırda 

qüvvәdә qaldığı sübuta yetirilir. 

Bu sәbәbdәn dә bәzi qәrәzli şәxslәr müxtәlif vasitәlәrә әl ataraq 

Ömәrin Quran ayәlәrinin vә Peyğәmbәr (s) sünnәsi ilә ziddiyyәt 

                                                 
1 Әhkamul-Гuran Hәssas 146-cı sәh. 
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tәşkil edәn verdiyi hökmü mәnalandıraraq bәraәt qazandırmağa 

cәhd göstәrmişlәr. 

Biz burada nәsx mövzusunu dәyişәrәk tutulan әsassız mövzular 

haqda söhbәt açmaq istәyirik. «Tәfsirul-minarın» müәllifi öz 

kitabında yazır: «Mütә – qadın ismәti vә [daimi] evlәnmә ilә 

ziddiyyәt tәşkil edir [xәlәl gәtirir]. Çünki, bu kimi evlәnmәdә 

kişinin cinsi ehtiyacını [şәhvәtini] ödәmәkdәn vә zinadan savayı 

başqa heç bir mәqsәdi [hәdәfi] olmayır. Vә belәliklә sözün әsl 

mәnasında qadının iffәt vә hәyasına xәlәl gәlir. Çünki, ücrәt [pul] 

alaraq hәr gün özünü yad kişilәrin ixtiyarında qoyan qadın tәbii ki, 

iffәt vә şәxsiyyәti sual altına düşmüş olur. Belә bir qadın [şair 

tәxәyyülünün] nümunәsinә çevrilir. 

(Kurrәtun huzifәt bisәvaliğәti fәtәlәqqәfәha riclun min riclin – O 

[qadın] qovqanda atılan topa bәnzәr vә birindәn başqa birisinin 

әlinә düşәr). 

O, hәmçinin belә güman etmişdir ki, müvәqqәti evlәnmә 

Muminun surәsinin 5-7-ci ayәlәri ilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

«Vəlləzinə lifurucihim hafizun illa əla əzvacihim əvma mələkət 

əymanukum fə innəhum ğəyru məlumin fəmənibətəğa vəraə 

zalikə fəulaikə humul addun – o kəslər ki, ayıb yerlərini 

[zinadan] qoruyub saxlayarlar. 

Ancaq [zövcələri və cariyələri istisna olmaqla onlar zövcələri və 

cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü] qınanmazlar. 

Bundan artığını istəyənlər [halaldan harama adlayaraq] həddi 

aşanlardır. [Allahın əmrini pozanlardır].» 

Müәllif sonra yazır: Ömәrin mütәni haram etmәsi heç dә onun öz 

şәxsi rәyi olmamışdır. Әgәr o belә bir qәrara gәlmişsә bu barәdә 

hökmәn Peyğәmbәrdәn (s) hәdis vә rәvayәt eşitmişdir. Vә әgәr o 

mütәni öz şәxsi rәyi әsasında yasaq etmişsә, onun bundan әsas 

mәqsәdi hökmü әvvәlcәdәn qanunilәşdirmәk deyil, birinci 

qadağanı elan etmәk vә ya onu icra etmәk olmuşdur. 

Müәllif bunu demәklә kitabının әvvәlindә dediklәrini ya 

unutmuş, ya da qulaq ardına vurmuşdur. Çünki, o kitabının ilk 

fәsillәrindә Ömәrin ictihad edәrәk müәtәnin haram olmasına dair 
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hökm vermәsinә vә sәhabәnin onun çıxardığı hökmlә hәmrәy 

olduqlarına işarә edir.1  

Müəllif: 

Bu yalnış tәsәvvürün cavabında deyirik: 

1. Müvәqqәti evlәnmәnin qadın ismәtinә xәlәl gәtirmәsinә 

gәldikdә demәliyik ki, müәllif müvәqqәti hәyat yoldaşının qeyri-

qanuni olduğunu tәsәvvür etmişdir. Bu sәbәbdәn dә mütәni zina 

adlandırmışdır. Bir qәdәr әvvәl bu fәrziyyәnin әsassız olduğuna 

işarә edәrkәn qeyd etdik ki, müvәqqәti evlәnmә dә tamamilә 

qanuni vә әsaslıdır. Lakin bağlanılan әhd-peyman hәr şeydә olduğu 

kimi burada da [evlәnmәdә dә] bәzәn daimi olur, bәzәn dә 

ehtiyacların ödәnilmәsi vә günahlardan çәkinmәk üçün müvәqqәti. 

2. Müәllifin «Müvәqqәti evlәnmәnin [daimi olmayan] hәyat 

yoldaşlarının ismәt vә ayıb yerlәrini qorumaq tamamilә ziddiyyәt 

tәşkil edir» demәsi ilә iddiasının әsassız olduğu bir daha bәlli olur. 

Çünki, müvәqqәti hәyat yoldaşlarının da, daimi hәyat yoldaşı kimi 

qanuni olduğu sübuta yetirildikdәn sonra artıq belә bir iradın 

tutulması tamamilә әsassızdır. 

3. Müәllifin mütә olunmuş qadını icarә olunmuş qadına vә çovqan 

topuna bәnzәtmәsinә gәldikdә isә, demәliyik ki, әgәr belә bir irad 

әsaslı olarsa Peyğәmbәrin (s) zamanına da şamil olmalıdır. Çünki, 

hamıya mәlumdur ki, Peyğәmbәrin (s) zamanında mütә hökmü 

qüvvәdә olmuş vә müsәlmanlar tәrәfindәn buna әmәl olunmuşdur. 

Belә ki, әgәr hәr hansı bir iş nalayiq vә xoşagәlmәz olarsa bu 

müәyyәn dövrә deyil, bütün zamanlara şamil olmalıdır. 

Tәәccüb doğuran budur ki, müәllifin yalnız hәqiqәti bәyan etmәsi 

vә mәsәlәyә mәzhәb tәәssübü hissi ilә yanaşılmamasını iddia 

etmәsidir. 

Lakin bu bir hәqiqәtdir ki, onu buna vadar edәn mәhz mәzhәbi 

tәәssüb hissi olmuşdur. Belә ki, o Quranın, Peyğәmbәrin (s) 

sünnәsini vә icmanın verdiyi qәti hökmü rәdd edәrәk buna tәnqid 

gözü ilә baxır. 

                                                 
1 Tәfsirul-minar 13-16-cı sәh. 
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Bunu da әlavә etmәk lazımdır ki, müәllif qadının müvәqqәti 

evlәnmәdә bir kişidәn başqa birisinә getmәsinә tәhqir gözü ilә 

baxaraq bunu yol verilmәz hesab edir. Vә belә bir mәntiqә әsasәn 

qadının tәlaq verәrәk başqa birisi ilә әqd bağlamasını vә kәnizlәrin 

alqı-satqısına da gәrәk tәhqir gözü ilә baxaraq, bunu da yol 

verilmәz hesab edәk. Bir halda ki, müsәlman bu kimi mәsәlәlәrә 

heç bir irad tutmamışdır. Lakin görünür «Tәfsirul-minarın» müәllifi 

bu kimi iradların tutulmasında başqalarından istisna olmuşdur. 

Çünki o mütәni halal hesab etmәdiyi kimi, kölәliyә dә [kölә 

saxlamağa] mәnfi gözlә baxır. Onun fikrincә kölә saxlamağın 

[cәmiyyәtә] bir sıra mәnfi tәsiri vardır vә islam alimlәri bu mәsәlәyә 

göz yumaraq onun mәnfi tәsirlәrini bәyan etmәmişlәr. Müәllifin 

bütün islam alimlәrinin nәzәri ilә müxalif olan iddialarından biri dә 

budur ki, әgәr daimi evlәnmәdә әvvәlcәdәn tәlaq nәzәrdә tutularsa, 

belә bir nikah qeyri-şәri vә batildir. 

4. Daha da tәәccüb doğuran burasıdır ki, Ömәr mütәnin yasaq 

olunmasını öz şәxsi rәyi olduğunu etiraf etdiyi bir halda, müәllif 

bunu müxtәlif yollarla yozmağa cәhd göstәrir vә hökmün xәlifәnin 

şәxsi rәyi olmadığını sübuta yetirmәyә cәhd edir. Bir halda ki, belә 

bir yozumun heç bir әsası yoxdur. Çünki xәlifәnin bu ictihadı 

Peyğәmbәrin (s) buyuruq vә ya buyuruqlarındakı ictihadla tam 

ziddiyyәt tәşkil etmişdir. Yәni öz şәxsi ictihadı ilә Peyğәmbәrin (s) 

buyuruqlarından yasaq hökmünü çıxarmış vә onu elan etmiş, ya da 

[kimlәr tәrәfindәnsә] mütәnin yasaq olunmasına dair hәdis vә 

rәvayәt nәql olunmuşdur. Hәr halda bu üç [vә eyni zaman batil] 

haldan xaric deyildir. Yasaq hökmünә dair Peyğәmbәrdәn (s) nәql 

olunmuş rәvayәtә gәldikdә isә, biz bunu iki sәbәbdәn batil 

etmәliyik. 

Bir tәrәfdәn ona görә ki, Ömәrin yasaq hökmünün öz şәxsi rәyi 

olduğunu bәyan edәn bir çox rәvayәtlәrin zahiri mәnası ilә uyğun 

gәlmir. 

Digәr tәrәfdәn isә «mütә hökmü Ömәrin xilafәtinin son 

illәrinәdәk qüvvәdә olmuş, lakin sonralar xәlifә tәrәfindәn yasaq 

olunmuşdur» vә bu mәzmunda nәql olunmuş bir çox rәvayәtlәrin 

mәzmunu ilә ziddiyyәt tәşkil edir. 
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Doğrusu Ömәr, Әbu Bәkrin xilafәt dövründә harda idi ki, 

Peyğәmbәrdәn (s) mütәnin yasaqlığı haqda nәql olunmuş bu 

rәvayәti ortaya çıxarmadı?! Bütün bunlarla yanaşı bunu da qeyd 

etmәk lazımdır ki, Ömәrin nәql etdiyi rәvayәt «vahid xәbәr» 

halında nәql olmuşdur vә bildiyimiz kimi Quranın nәsx olunması 

vahid xәbәrlә sübuta yetirilmir. Ömәrin ictihadı, Peyğәmbәrin (s) 

yasaq hökmündәn qaynaqlandığının iddia olunmasını da bir neçә 

sәbәbdәn әsassız hesab edirik. 

1. Әvvәla ona görә ki, bu iddia әshabın bir çoxunun mütә 

hökmünün Peyğәmbәrin (s) hәyatının sonunadәk qüvvәdә 

olduğunu tәsdiq etmәsi ilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

2. Bütün bunlarla yanaşı hәr iki ehtimal xәlifәnin «Peyğәmbәrin 

zamanında halal olan hәr iki mütәni mәn sizlәrә yasaq edirәm, kim 

buna әmәl edәrsә bundan belә cәzalandırılacaqdır!» demәsi ilә dә 

tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. Buradan belә bir qәnaәtә gәlmәk 

olur ki, mütәnin yasaq olunmasının Peyğәmbәrdәn (s) bu 

mәzmunda nәql olunmuş rәvayәt vә onun buyuruqlarından 

çıxarılan nәticә [ictihad] ilә heç bir bağlılığı yoxdur. 

Demәk xәlifәnin verdiyi yasaq hökmünü Quran vә Peyğәmbәrin 

(s) sünnәsi ilә müxalif olan şәxsi ictihaddan savayı bir şey 

adlandırmaq olmaz. Belә bir ictihad isә batil vә istinad olunmazdır. 

Bu sәbәbdәn dә әhli sünnә hәcc mütәsinin vә müvәqqәti 

evlәnmәnin yasaq olunmasında xәlifә Ömәrin ictihadına göz 

yumaraq verdiyi hökmә tabe olmuşlar. Bir halda ki, müsәlmanlar 

Peyğәmbәrin (s) buyuruqlarına tabe olmalı, o Hәzrәtin sünnәsinә 

vә verdiyi hәr bir hökmә müxalif olan ictihad vә şәxsi rәylәri 

kәnara qoymalıdırlar. 

Әhzab surәsinin 36-cı ayәsindә bu haqda buyurulur: 

«Vә ma kanә limuminin vәla muminәtin iza qәzәllahu vә 

rәsuluhu әmrәn әn yәkunә lәhumul xiyәrәtu min әmrihim – Allah 

və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mömin kişiyə və 

qadına öz işlərində başqa yol seçmək [ayrı cür hərəkət etmək 

yaraşmaz].» 

Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş rәvayәtdә buyurulur: «Mən 

Allahın halal etdiyi şeylərdən savayı nə bir şeyi halal etdim, nə də 
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Onun haram etdiklərindən savayı bir şeyi haram etdim.» (Tәbәqat 

(İbni Sәd) 4-cü cild, 12-ci sәh.) 

Başqa bir yerdә buyurur: «And olsun Allaha! Mənim ağzımdan 

haqdan savayı bir şey xaric olmayır.»1  

Bu bir hәqiqәtdir ki, Peyğәmbәrin (s) Allah tәrәfindәn buyurduğu 

hәr bir kәlam haqdan savayı bir şey deyildir. Lakin Fazil Qumi bu 

hәqiqәtә göz yumaraq xәlifәni üzürlü hesab edәrәk deyir: Belә bir 

müxalifәti Ömәr üçün irad tutmaq olmaz. Çünki, ictihad 

mәsәlәsindә müctәhidin başqa bir müctәhid ilә müxalif olması tam 

adi bir haldır.2  Amәdi deyir: Bizim alimlәr Peyğәmbәrin (s) 

haqqında açıq-aşkar ayә olmayan mәsәlәlәr haqda ictihad edib-

etmәmәsi barәdә müxtәlif fikirlәr irәli sürmüşlәr. Әhmәd ibni 

Hәnbәl vә Qazi Әbu Yusifin fikrincә Peyğәmbәr bu kimi hallarda 

öz ictihadına әmәl edәrdi. Şafei dә öz kitabında bu barәdә qәti fikir 

irәli sürmәdәn bu fәrziyyәni tәstiq edir. Şafeinin, Qazi Әbdül 

Cabbar vә Әbdül Hәsәn Bәsrinin tәrәfdarlarının bәzilәri dә bu 

fikirdә olmuşlar. Amәdi sonra әlavә edәrәk deyir: Mәnim fikrimcә 

bu nәzәriyyә tamamilә düzgündür. Çünki, Peyğәmbәrin (s) ictihad 

etmәsinin dә әqli baxımdan heç bir nöqsanı yoxdur. Bizә gәlib çatan 

rәvayәtlәrdә dә ictihadın bu növü sabit olunmuşdur. Peyğәmbәrin 

(s) ictihadını qәbul edәn şәxslәr onun ictihadda sәhvә yol verib-

vermәmәsi barәdә müxtәlif fikirlәr irәli sürmüşlәr. Onlardan 

bәzilәri Peyğәmbәrin (s) öz ictihadlarında sәhvә yol vermәsini 

qeyri-mümkün hesab edirlәr. Lakin onların әksәriyyәti, yәni Hәdis, 

Hәnbәli, Cәbai vә Mötәzilә mәzhәbinin tәrәfdarları Peyğәmbәrin (s) 

öz ictihadlarında sәhvә yol verdiyinin mümkün olduğunu hesab 

etmişlәr. Bu şәrtlә ki, o yol verdiyi sәhvlәri tәkrar etmәmişdir. 

Amәdi axırda deyir: Mәnim fikrimcә haqq onlarladır.3  

                                                 
1 Әttaг 1-ci cild, 66-cı sәh. 
2 «Tәcrid»in şәrhi. İmamәt fәsli. 
3 Әhkam fi usulil еhkam, 4-cü cild, 222-ci sәh. 



 72 

NӘTİCӘ 

Dediklәrimizdәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, mütә ayәsi (daha 

dәqiq desәk, mütә hökmü) nәsx olunmadan öz qüvvәsindә 

qalmaqdadır. Vә bәzilәrinin etiraf etdiklәri kimi, xәlifә Ömәr vә 

onun tәrәfdarlarının verdiklәri yasaq hökmü, Quran ayәlәrinin 

müqabilindә ictihad vә әldә olunan nәticәdir. Lakin nә etmәli, onlar 

xәlifәlәrinin verdiklәri hökmә tabe olmağı Peyğәmbәrin (s) 

sünnәsinә tabe olmaq kimi lazım vә zәruri hesab edirlәr.1  

Vә bu barәdә әn gözәl sözlәri Ömәrin oğlu Abdullah vә Tәfsirul 

minarın müәllifi şeyx Mәhәmmәd Әbduh demişlәr. 

Abdullah ibni Ömәr deyir: Peyğәmbәrin (s) buyuruqlarına tabe 

olmalı, ya Ömәrin dediklәrinә?! 

Şeyx Mәhәmmәd Әbduh isә öz tәfsirindә bu barәdә (Әttәlaqu 

mәrrәtan [Rici] tәlaq vermә [boşama] ayәsinә istinad edir. 

İRS AYӘSİNİN NӘSXİ 

Ata-ana və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan hər biri 

üçün varislər təyin etdik. And içib, əhd-peyman bağladığınız 

şəxslərin də paylarını da evlərinə verin! Əlbəttə, Allah hər şeyə 

şahiddir.) (Nisa-33). 

Ayәnin mәna vә mәfhumu haqda müxtәlif nәzәrlәr verilmişdir. 

Müfәssirlәrin bәzilәri (Vәllәzinә әqәdәt әymanukum) cümlәsini 

ayәdәn hesab edәrәk demişlәr: Bu cümlә ayәnin әvvәli ilә әlaqәli 

deyildir vә bu sәbәbdәn dә onun haqda ayrılıqda söhbәt açmaq 

lazımdır. Digәr tәrәfdәn isә ayәnin sonundakı (nәsib) kәlmәsini 

yardım, kömәk, nәsihәt vә xeyirxahlıq kimi mәnalandırmışlar. 

Belәliklә [hәr iki mәtlәbi nәzәrә alaraq] ayә belә bir mәna 

daşıyacaqdır: «Әhd-peyman bağladığınız şәxslәrә nәsihәt, 

xeyirxahlıq vә yardım edin». 

Bu sәbәbdәn dә ayә nәsx olunmaz sabit bir hökmü әhatә edir. 

Digәr tәfsir alimlәri (Vәllәzinә әqidәt) cümlәsinin ayәnin әvvәli ilә 

әlaqәli olduğunu bildirmişlәr vә (nәsib) kәlmәsini dә «irs» [vәrәsә] 

                                                 
1 Fәгinin Muntәгiyә yazdığı haşiyә, 2-ci cild 519-cu sәh. 
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mәnasında tәfsir etmişlәr. Lakin onların özlәri ayәdәki (әqdәmin) 

ifadәsi haqda müxtәlif nәzәrlәr vermişlәr. Bәzilәri buradan 

cahiliyyәt dövründә bağlanılan qardaşlıq vә ya digәr әhd-

peymanların nәzәrdә tutulduğuna işarә etmişlәr. Belә ki, әhd-

peyman bağlayan şәxslәr bir-birlәrindәn irs aparmaq hüququna 

malik olmuşlar. İslam dini zühur etmәklә bu ayәdә hәmәn 

[vәrәsәlik] qanunu rәsmi olaraq tәsdiq etmişdir. 

Әnfal surәsinin 75-ci ayәsi nazil olduqdan sonra vәrәsәlik qanunu 

nәsx olundu. Ayәdә deyilir: 

Qohumlar Allahın kitabında [lövhi məhfuzda və ya Quranda] 

irs [varislik] baxımından bir-birlərinə daha yaxındırlar.) 

Göründüyü kimi bu ayәdә varisliyin qohumlara mәxsus edildiyi 

göstәrilir vә haqqında söhbәt açdığımız ayәdә varisliyә sәbәb olan 

qardaşlıq vә digәr әhd-peymanlar bu ayә vasitәsilә varislik 

qanunundan çıxarılaraq nәsx olunur. Tәfsir alimlәrinin bәzilәri dә 

(әqdyәmin) deyildikdә, yalnız bağlanınlan әhd-peymanın [әhd-

peyman iştirakçılarının] istәr xeyrindә, istәrsә dә zәrәrindә bir-

birlәri ilә şәrik olmaları nәzәrdә tutulur. Bu da fiqhi termin olaraq 

(zamin ğәrifә) adlanır. Belә bir tәfsirә әsasәn әgәr әhli sünnә 

alimlәrinin bir çoxunun ğәrirә zәmanәtinin varislik üçün әsas amil 

hesab etmәdiklәrini qәbul edәriksә demәliyik ki, haqqında söhbәt 

açdığımız ayә, «irs» ayәsi ilә nәxs olunmuşdur.1  Lakin әgәr Әbu 

Hәnifә vә onun davamçılarının nәzәrlәrini qәbul edәriksә – onlar 

ğәrirә zәmanәtini varislik üçün әsas sәbәb vә amil hesab edirlәr – 

ayәnin nәsx olunmadığını vә hәlә dә qüvvәdә qaldığını hesab 

etmәliyik. Әbu Hәnifә vә onun davamçıları (әqdi yәmin – and içmә 

әhd-peymanını) ifadәsini bu ayәdә (zamin ğәrirә) kimi tәfsir vә onu 

varisliyin amili olduğunu hesab etmişlәr vә nәticәdә onlar ayәnin 

nәsx olunmadığına belә istinad edirlәr: İrs ayәsi isә haqqında 

söhbәt açdığımız (zamin ğәrirә) üçün irsin bәhrәsi tәyin olunur. Vә 

belә olduqda ayә ilә nә ziddiyyәt tәşkil edәcәk, nә dә nәsx 

olunmasına sәbәb olacaqdır. Çünki, irs ayәsi yalnız qohumları 

varislik hüququna malik olmaqda başqalarından üstün tutur vә bu 

                                                 
1 Nasix vә Mәnsux Nuhas 101-ci sәh. Nasix vә Mәnsux Nuhas 101-ci sәh. 
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heç dә o demәk deyildir ki, qohum olmayanlar varislikdәn mәhrum 

vә ayәnin özü dә nәsx olunmuş olsun.1  

Müəllif: 

Qeyd etdiyimiz kimi ayәnin mәna vә mәfhumu vә onun nәsx 

olunması haqda bir neçә nәzәriyyә irәli sürülmüşdür vә biz 

onlardan dördü haqda qısa izah verdik. Lakin bizim nәzәrimizcә 

ayәnin zahiri mәna vә mәfhumu bundan ibarәtdir ki, [bağlanılan] 

әhd-peyman «irsә» [varisliyә] sәbәb olur. Demәk ayәnin verdiyi 

hökm nәsx olunmadan qüvvәdә qalmaqda vә eyni zamanda әmәl 

olunmaqdadır. 

İzah: 

1. Ayәnin ümumi mәzmunundan belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, 

«nәsib» kәlmәsi ayәdә «irs» mәnasını daşıyır vә onu «kömәk», 

«yardım» kimi mәnalandırmaq ayәnin zahiri mәnası ilә tam 

ziddiyyәt tәşkil edir. 

2. Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, ayәdә üç qrupun (ata-ana, 

qohumlar, hәmpeymanlar) adlarının çәkilmәsi heç dә onların 

varislik hüququna malik olmalarına dәlalәt etmir. Mәsәlәn, övladlar 

öz ata-analarından irs aparırlar vә vәfat etmiş şәxsin övladları 

olduğu bir halda onun digәr qohumları varislik hüququna malik 

olmurlar. Vә biz ayәnin mәzmunundan belә bir qәnaәtә gәlirik ki, 

yalnız bu üç qrup varislik hüququna malik olmağa qadirdirlәr. 

Lakin bu ayәlәrin heç birindә varislәrin birinin, digәrindәn üstün vә 

әvvәl vә ya әksinә, bir qәdәr az әhәmiyyәt kәsb etmәlәri haqda heç 

bir nәticәyә gәlmәk olmur. Bu hökmlәri isә biz digәr ayә vә 

rәvayәtlәrdәn әldә edirik. 

Haqqında söhbәt açdığımız ayәdә varislәr vә onların bir-birindәn 

[övladların, ata-analarından, qohum vә әhd-peyman bağlayanların 

bir-birlәrindәn] irs aparmaları haqda ümumi mәlumat verilmişdir. 

Lakin onların eyni sәviyyәdә vә ya bir-birlәrindәn fәrqli olaraq irs 

aparmaları haqda söhbәt getmir vә bu barәdә әtraflı mәlumat әldә 

etmәk üçün digәr ayә vә rәvayәtlәrә müraciәt etmәliyik. 

İzah: 

                                                 
1 Әhkamul Гuran Cәsas 2-ci cild, 175-ci sәh. 
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Bәzi vaxtlarda varislik mәsәlәsi vә irs qanunları qohumluq 

әlaqәlәri әsasında olur. Ata-ana, övladlar vә digәr qohum-

әqrәbaları buna misal çәkmәk olar. Bu qanunlar bәzәn dörd yolla 

yaranan әhd-peymanlar әsasında olur ki, burada da varislik vә irs 

aparmalar hәmin şәraitlәrin yaranması ilә hәyata keçirilir. 

1. Evlәnmә – ailә qurulduqdan sonra әrlә-arvad bir-birlәrindәn irs 

aparma hüququna malik olurlar; 

2. Beyәt – Belә bir әhd-peymana «Vilayәt әhd-peymanı vә ya Vәlai 

İmamәt» dә deyilir. Peyğәmbәr (s) vә imamların vilayәtini 

[rәhbәrliyini] buna misal çәkmәk olar. Belә bir әhd-peymana 

әsasәn, onlar öz davamçılarından irs aparırlar. Dinindәn fәrqi 

olmayaraq hәr bir müsәlman belә bir әhd-peymana tabe olduğuna 

etiraf edir. Әhli sünnә mәnbәlәrindә Peyğәmbәrdәn (s) bu 

mәzmunda nәql olmuş rәvayәtlәrdәn birindә deyilir: 

(Әn varisun mәn la varisә lәh – Mən o şəxsin varisiyəm ki, onun 

varisi yoxdur.) 

Belә bir әhd-peymanın xәlifә vә vәsilәrә (Peyğәmbәrin (s) әmәli-

saleh davamçılarına) aid olunmasına da şübhә ilә yanaşmaq lazım 

deyildir. Çünki, әldә etdiyimiz qәti vә inandırıcı dәlillәrlә deyә 

bilәrik ki, Peyğәmbәrin (s) canişinlәri hәr cәhәtdәn onun malik 

olduğu xüsusiyyәtlәrә yiyәlәnmiş, söylәdiklәri hәr bir söz vә 

gördüklәri bütün işlәr onun tәki etibar kәsb etmişdir. Әhli-beyt 

tәrәfindәn nәql olunmuş rәvayәtlәr vә İmamiyyә alimlәrinin 

verdiklәri nәzәriyyәlәr bunu bir daha sübuta yetirir. 

3. Bәzәn biri başqa birisini azad etmәklә onların arasında varisliyә 

sәbәb olacaq әhd-peyman yaranır. 

Mәsәlәn, әgәr birisi öz kölәsini azad edәrsә onların arasında әhd-

peyman yaranır vә bu әhd-peymana «azadlıq әhd-peymanı» deyilir. 

Belә ki, kölә sahibi [azad edәn şәxs], azad etdiyi kölәdәn irs aparma 

huququna malik olur. Şiә alimlәri arasında bu barәdә heç bir ixtilaf 

nәzәrә çarpmır vә әhli sünnә alimlәrinin bir qismi varisliyә sәbәb 

olacaq belә bir әhd-peymanı etibarlı hesab edirlәr. 

4. Zәmanәt әhd-peymanı. Belә bir әhd-peymana әsasәn hәr hansı 

bir [iqtisadi] mәsәlәdә bir-birlәri ilә şәrik olan şәxslәr ziyana 

uğradıqları zaman bir-birlәrinin xәsarәtini ödәyәcәklәrinә, iqtisadi 
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böhrandan çıxaracaqlarına әhd-peyman bağlayırlar. Bir sözlә onlar 

xәsarәtә uğradıqda bir-birlәri ilә zamin olacaqları barәdә әhd-

peyman bağlayırlar. Әbu Hәnifә vә onun davamçıları bu mәsәlәyә 

dair müsbәt fikirdә olmuşlar. Bir sözlә haqqında söhbәt açdığımız 

ayәnin nәxs olunması iki mühüm mәtlәbdәn asılıdır. 

a) Ayәnin son hissәsi mәna baxımından ayrı vә müstәqildir. 

Çünki belә olduqda «nәsib» ayәdә yardım, xeyirxahlıq mәnasını 

daşıyacaqdır vә belә bir mәna bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyimiz kimi 

nәsx olunası deyildir. 

b) «Әqd yәmin» deyildikdә, yalnız «zimani cәrirә», yәni 

xәsarәtdәki әhd-peyman nәzәrdә tutulur. Bu şәrtlә ki, belә bir әhd-

peymanı hәlәlik irs üçün sәbәb hesab etmәyәk vә ya burada 

qardaşlıq vә digәr әhd-peymanları nәzәrdә tutaq. Belә ki, bütün 

müsәlman alimlәrinin fikrincә, irs belә bir әhd-peymanla sabit 

olunmur. Bütün bu hallarda biz irs ayәsini bu ayәnin nәsx etmәsini 

hesab edә bilmәrik. Çünki haqqında söhbәt açdığımız ayә bu kimi 

әhd-peymanlar üçün irs qanunu sübuta yetirir. Bir halda ki, 

onlardan heç biri irs ayәsinә әsasәn, irsә sәbәb olmayır. Bu 

sәbәbdәn dә demәliyik ki, ayәnin hökmü, irs ayәsi ilә nәsx 

olmamışdır. 

Demәk ayәnin nәsx olunması üçün bir neçә әsas şәrt lazımdır. Bir 

halda ki, onların hәr biri tamamilә batil vә әsassızdır. 

Birinci şərt: 

Ayәnin sonu müstәqil mәna daşısın. Bu isә heç dә düzgün 

deyildir. Çünki, bir qәdәr әvvәl işarә etdiyimiz kimi ayәnin sonu, 

әvvәli ilә tam әlaqәlidir. 

İkinci şərt: 

«Әqd yәmin – әhd-peyman» deyildikdә yalnız «ziman ğәrirә» – 

[xәsarәtlә qaşılaşdıqda hәr iki tәrәf ziyanın aradan qaldırılmasında 

zamin şәrik olmuş olsun]. Bunun da tәsәvvür olunması qeyri-

mümkündür. 

Әvvәla ona görә ki, әhd-peyman deyildikdә yalnız «ziman ğәrirә» 

deyil, bir qәdәr әvvәl işarә etdiyimiz digәr әhd-peyman növlәri dә 

nәzәrdә tutulur. Digәr tәrәfdәn әhd-peyman deyildikdә, yalnız 

«ziman ğәrirә» nәzәrdә tutulduğunu fәrz etsәk dә belә, әhd-
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peymanın bu növü nәsx olmamış vә hal hazırda öz qüvvәsindә 

qalmaqdadır. Bizim fikrimizcә bu, irsin әsas amil vә sәbәblәrindәn 

birini tәşkil edir. 

SӘRXOŞLUQ AYӘSİNİN NӘSXİ 

Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər 

namaza yaxınlaşmayın). (4\43). 

Alimilәrin bir çoxununu fikrincә bu ayә nәsx olunmuşdur. Lakin 

onun hansı ayә ilә nәsx olunduğu haqda müxtәlif fikirlәr irәli 

sürülmüşdür. 

Qәtadә, Mucahid vә Hәsәn Bәsri ayәnin, şәrabın haram hökmünü 

verәn ayә ilә nәsx olunduğuna istinad etmişlәr. İbni Abbasdan nәql 

olunmuş rәvayәtdә isә Maidә surәsinin 6-cı ayәsi ilә nәsx olunduğu 

göstәrilir. 

(İza әqimtumussәlati fәğsilu vucuhәkum vә әydikum ilәl mәrafiqi 

– Namaz qılmağa durduğunuz zaman üzünüzü və əllərinizi 

dirsəklərinizə qədər [və ya dirsəklərinizdən daxil olmaqla 

yuyun.]) 

İrәli sürülmüş hәr iki nәzәriyyә ilә tanış oldunuz. Lakin bizim 

nәzәrimizcә onların hәr ikisi batil vә әsassızdır. 

1. Sәrxoşluq ayәsi ilә nәsx olunması: 

Deyilir: sәrxoşluq vә şәrabın haramlığı yalnız aiddir. Lakin 

şәrabın haramlığı haqda nazil olmuş ayә bu hökmü nәsx etmiş, 

sәrxoşluq vә şәrabın tәk namaz üçün deyil, bütün hallarda haram 

olduğunu bәyan edәn hökm ilә әvәz etmişdir. 

Cavab: 

Әvvәla bu ayә heç dә namazdan qeyri hallarda şәrabın içilmәsinә 

dәlalәt etmәyir ta şәrabı haram edәn ayә ilә nәsx olunmuş olsun. 

Digәr tәrәfdәn isә bu ayә nazil olmazdan әvvәl şәrabın haramlığı 

haqda qәti hökm verilmişdir. Belә olduğu bir halda necә belә bir 

qәnaәtә gәlmәk olar ki, bu ayә şәrabın [namazdan qeyri hallarda] 

içilmәsinә icazә vermiş vә [sonralar] başqa bir ayә ilә nәsx 

olunmuşdur. 

Bu mәzmunda dediklәrimizi tәsdiq edәcәk bir neçә mötәbәr 

rәvayәt nәql olmuşdur vә biz onlardan bir neçәsinә işarә edirik. 
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Abdullah ibni Ömәr deyir: Şәrabın haram olunmasına dair üç ayә 

nazil olmuşdur. Nazil olmuş ilk ayә Bәqәrә surәsinin 219-cu ayәsi 

olmuşdur. Orada deyilir: 

(Yәsәlunәkә әnil xәmri vәl mәysiri qul fihima ismun kәbirun vә 

mәnafiu linnasi vә ismәhuma әkbәrumin nәfiha – [Ya Məhəmməd] 

Səndən içki və qumar [meysir] haqqında sual edənlərə söylə: 

Onlardan həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət 

[dünya mənfəəti] vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha 

böyükdür!) 

Abdulla deyir: Bu ayә nazil olduqdan sonra [әshbadan] bәzilәri 

dedilәr: Şәrab haram olundu [vә bununla kifayәtlәndilәr]. Digәrlәri 

Peyğәmbәrin (s) yanına gәlib dedilәr: Ya Rәsulullah! Bizә icazә ver 

şәrabın dünyәvi mәnfәәtlәrindәn bәhrәlәnәk! Peyğәmbәr (s), 

onların bu istәklәrinin müqabilindә bi şey söylәmәyib sükut etdi vә 

sonra bu ayә nazil oldu: 

Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər namaza 

yaxınlaşmayın) (4/43). 

Bu mәzmunda Әbu Hüreyrәdәn dә başqa bir rәvayәt nәql 

olmuşdur. 

Әbu Sәid nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Şәrabı haram edәn ayә nazil 

olduqdan sonra Ömәr ibni Xәttab dedi: İlahi! Şәrabın haramlığını 

bizlәr üçün daha da aşkar et! Sonra bu ayә nazil oldu. 

[Ya Məhəmməd!] Səndən içki və qumar [meysir] haqqında sual 

edənlərə söylə: Onlarda həm böyük günah...) (2/219). 

Bu ayә Ömәrә oxundu, lakin o bundan qane olmayıb dedi: İlahi! 

Şәrabın haramlığını bizlәrә daha da aşkar et! Sonra bu ayә nazil 

oldu. 

(Ya әyyuhәllәzinә amәnu la tәqrәbussәlatә vә әntum sukara – Ey 

iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər 

namaza yaxınlaşmayın) (4/43). 

Әbu Mәsirә deyir: Bu ayә nazil olduqdan sonra Peyğәmbәrin (s) 

müәzzini azan verdikdәn sonra uca sәslә hamıya elan etdi: Bundan 

sonra kimsә sәrxoş ikәn namaza yaxınlaşmasın [gәlmәsin]! Ömәrә 

oxunan bu ayәni o üçüncü dәfә tәkrar etdi: İlahi! Şәrabın 
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haramlığını bizlәr üçün daha da aşkar et: Maidә surәsinin 91-ci 

ayәsi nazil oldu: 

Şübhəsiz ki, Şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin 

salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq 

istər! Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı!?) (Ayәnin sonundakı «fәhәl 

әntum muntәhun – artıq bu işә son qoyacaqsınız!?) cümlәsinә 

çatdıqda Ömәr lәrzәyә gәlәrәk uca sәslә dedi: (İntәhәyna! 

İntәhәyna – Әl çәkdik! Әl çәkdik!)1  

«Bәli! Hökmü cani-dildәn qәbul etdik vә şәrabdan әl çәkdik». 

Bir qәdәr fәrqli olaraq bu rәvayәti Nәsaidә öz kitabında nәql 

etmişdir. Rәvayәtdәn belә nәticәyә gәlmәk olur ki, ayә nazil 

olmazdan әvvәl şәrabın haramlığına dair qәti hökm verilmişdir vә 

bu ayә hökm verildikdәn sonra nazil olmuşdur. Bütün bunlar 

şәrabın haramlığına dair nazil olmuş ayәnin bu ayә ilә nәsx 

olunmasının tamamilә әsassız olduğunu bir daha sübuta yetirir. 

2) Hökmün dәstәmaz ayәsi ilә nәsxi: 

Haqqında söhbәt açdığımız ayәnin nәsx olunmasına dair irәli 

sürülmüş iki nәzәriyyә hökmün [ayәnin] dәstәmaz ayәsi ilә nәsx 

olmasıdır. Çünki, bu ayә yalnız namaz halında mәst olmamağı әsas 

şәrt hesab edir. Dәstәmaz ayәsi nazil olmaqla namaz üçün 

dәstәmazın әsas şәrt olduğu göstәrilir vә belәliklә әvvәlki hökm öz 

qüvvәsini itirәrәk nәsx olunur. 

Cavab: 

Namaz istәr dәstәmaz, istәrsә dә dәstәmazsız mәst halında 

qılınmamalıdır. 

Demәk haqqında söhbәt açdığımız ayәnin, dәstәmaz ayәsi ilә heç 

bir әlaqәsi yoxdur. O ki, qaldı dәstәmaz ayәsinә, buradan әn başlıca 

mәqsәd namaz üçün dәstәmazın әsas şәrt olduğunu bәyan 

etmәkdir. 

Belә bir açıqlama ilә bәlli olur ki, bu iki ayә arasında heç bir 

ziddiyyәt yoxdur vә bu halda onların birinin digәrini nәsx etmәsi 

dә tәbii ki, qeyri-mümkündür. 

                                                 
1 Musnәd Әhmәd ibni Hәnbәl 2-ci cild 351-ci sәh. 
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FӘRZİYYӘ VӘ CAVAB 

Nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları belә tәsәvvür edә bilәrlәr ki, 

sәrxoşluq deyildikdә, yüngül vә namazın qılınmasına azacıq da 

olsun xәlәl gәtirmәyәn [yәni insan özünü idarә edә bilәcәk hәddә] 

sәrxoşluğun yüngül mәrhәlәsi nәzәrdә tutulur. Çünki belә olduğu 

bir halda onun üzәrinә heç bir mәsuliyyәt düşmәyәcәk Allah da 

onu namaz qılmağa qadağan etmiş olsun. Demәk sәrxoşluq 

deyildikdә insanın öhdәsinә düşәn mәsuliyyәtlәrdәn 

çәkindirmәyәcәk [nәzәrdә tutduğu işlәri hәyata keçirmәkdә mane 

olmayacaq] mәstlik vә sәrxoşluq nәzәrdә tutulur. Nisa surәsinin 43-

cü ayәsindә isә insana bu halda namaz qılmaq yasaq olunur. Bir 

halda ki, alimlәrin bәzilәrinin fikrincә bu şәxs namazdan 

uzaqlaşmamalı, әksinә üzәrinә düşәn bu dini [şәri] mәsuliyyәti 

yerinә yetirmәlidir. Bu sәbәbdәn dә hәmin dәstәmaz hökmü [ayәsi] 

ilә nәsx olunmuş vә namazın әn başlıca şәrti sәrxoş olmamaq deyil, 

dәstәmazlı olduğu göstәrilmişdir. 

Cavab: 

Ayә haqda belә bir tәsәvvür olduqca әsassızdır. Çünki, ayәnin 

özündә (Hәtta tәlәmu ma tәqulun – nə dediyini anlamayana 

qədər...) cümlәsi ilә insanın heç nәyi dәrk edә bilmәdiyi sәrxoşluq 

nәzәrdә tutulur. 

Ayәdә sәrxoş şәxslәrin üzәrinә düşәn mәsuliyyәtin әql vә 

şüursuzluqla heç bir ziddiyyәti yoxdur, çünki sәrxoş halda insan 

namaz qılmağa qadir olmasa da, insan öz әmәli ilә әql vә şüurunu 

itirdiyi üçün üzәrinә düşәn mәsuliyyәti yerinә yetirmәlidir. Yәni 

әvvәlcәdәn әqli çatışmamazlığa düçar olan şәxslәrin üzәrinә heç bir 

mәsuliyyәt düşmәyir, insan özü buna sәbәb olduqda isә 

mәsuliyyәtlәr onun üzәrindәn götürülmәyir. 

Dediklәrimizdәn belә bir nәticәyә gәlirik ki, ayәdә sәrxoşluq 

deyildikdә, insanın öz әmәli ilә әql vә şüurunu itirib belә bir hala 

düşmәsi nәzәrdә tutulur. İnsan öz әmәllәri ilә belә bir şәraitin 

yaranmasına sәbәb olmamalı vә belә bir qeyri-ixtiyari hala 

düşdükdә namaz qılmaqdan çәkinmәlidir. Bu, Quranın sabit vә 

nәsx olunmayan hökmlәrindәndir. Allaha iman gәtirmiş hәr bir 
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şәxs şәrtsiz olaraq buna iman gәtirmiş vә әmәli olaraq bunu hәyata 

keçirmәlidir. 

KAFİRLӘRİN TOXUNULMAZLIĞI HAQDA NAZİL OLMUŞ 

AYӘNİN NӘSXİ 

Ancaq sizinlə aralarında əhd olan bir tayfaya sığınanlar, yaxud 

sizinlə və ya öz qövmlərilə [Məkkə müşriklərilə] vuruşmaqdan 

ürəkləri sıxılaraq [xoşlanmayaraq] sizin yanınıza gələn şəxslər 

müstəsnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizin üstünüzə 

qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən 

aralanıb bir tərəfə çəkilsələr və sizinlə vuruşmayıb sülh təklif 

etsələr, o zaman Allah sizin üçün onların əleyhinə çıxmağa heç bir 

yol qoymaz.) (4/90). 

Deyirlәr: 

Bu ayә müşriklәrlә bağlanılan әhd-peyman vә onların 

toxunulmazlığı haqda nazil olmuşdur, lakin sonralar cihad hökmü 

[ayәsi] ilә nәsx olunmuşdur. 

Bu nәzәriyyәyә әsasәn bu ayәdә iki hökm nәsx olmuşdur. 

1. Müşriklәrlә bağlanılan әhd-peymanın qorunması; 

2. Onlara qarşı cihad hökmünün verilmәsi. 

Cavab: 

Ayә müşriklәr haqda deyil, münafiqlәr barәdә nazil olmuşdur vә 

ayәnin müşriklәrlә әlaqәlәndirilmәyә heç bir әsası yoxdur. Belә ki, 

münafiqlәr iman gәtirdikdәn sonra biri daha küfr edәrәk dindәn 

çıxmış vә bu ayә mәhz onlar haqda nazil olmuşdur. Ayәnin özünün 

vә әvvәlki iki ayәnin mәhz ümumi mәzmunu da buna dәlalәt edir. 

Siz nə üçün münafiqlər barəsində iki dəstəyə ayrıldınız? 

Halbuki, Allah onları gördükləri əməllərinə görə əvvəlki 

hallarına [kafirliyə] qaytarmışdır. Siz Allahın [öz istəyi, öz iradəsi 

ilə küfr edəcəyini əzəldən bildiyi üçün] azdırıcı kimsəni doğru 

yolamı gətirmək istəyirsiniz? Allahın azdırdığı kimsə üçün heç 

bir yol tapa bilməzsən. 

Onlar özləri kafir olduqdarı kimi, sizin də kafir olub özlərinə 

bərabər olmanızı istərlər. Onlar Allah yolunda [Məkkədən] hicrət 

etməyənə qədər onlardan [özünüzə] dost tutmayın. Əgər 
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[tövhiddən və hicrət etməkdən] üz çevirsələr, onları harada 

görsəniz, tutub öldürün. Onlardan özünüzə nə bir dost, nə də bir 

köməkçi tutun! 

Ancaq sizinlə aralarında əhd olan bir tayfaya sığınanlar, yaxud 

sizinlə və ya öz qövmlərilə [Məkkə müşriklərilə] vuruşmaqdan 

ürəkləri sıxılaraq [xoşlanmayaraq] sizin yanınıza gələn şəxslər 

müstəsnadır.) (4/88-90). 

Göründüyü kimi hәr üç ayәnin ümumi mәzmunu islamı qәbul 

etmiş vә sonralar yenidәn küfr edәrәk dindәn çıxmış münafiqlәrә 

dәlalәt edir. Fiqhi termin olaraq onlar «mürtәd» adlandırılırlar. Şәri 

nöqteyi-nәzәrdәn onlar iki hal istisna olmaqla qәtlә 

yetirilmәlidirlәr: 

1. Onlar, müsәlmanlarla toxunulmamazlıq vә tәhlükәsizlik sazişi 

bağlamış hәr hansı bir qrupa qoşulduqda; belә ki, müsәlmanlar 

tәrәfindәn onlara [mürtәdlәrә] toxunulmazlıq hüququ verilmiş 

olsun. Belә olduqda mürtәdlәr müsәlmanlarla saziş [әhd-peyman] 

bağlayan şәxslәr tәrәfindәn toxunulmazlıq hüququ verdiklәri üçün 

qәtlә yetirilmirlәr. 

İndinin özündә dә hökm qüvvәdә qaldığı üçün deyә bilәrik ki, 

sabit qalaraq nәsx olunmamışdır. Çünki ayәnin özündә deyildiyi 

kimi: «Mürtәdlәrlә [vә ya onların әhd-peyman bağlğadığı şәxslәrlә] 

saziş bağlandıqda onların toxunulmazlığı tam şәkildә bәrpa olunur. 

Lakin onların toxunulmazlıq sazişi qüvvәdә olduğu müddәt 

әrzindә bәrpa olunur vә müddәt başa çatdıqda toxunulmazlıq öz 

әhәmiyyәtini itirir. Belә olduqda müsәlmanlar yenidәn mürtәdlәrә 

hücum edәrәk onları qәtlә yetirә bilәrlәr. Lakin diqqәt yetirmәk 

lazımdır ki, mövzunun aradan qalxması ilә hәr hansı bir hökmün 

qüvvәdәn düşmәsi heç dә onun nәsx olunmasına dәlalәt etmәyir vә 

bu kimi dәyişikliklәr nәsx adlandırılmayır. Burada da mürtәdlәrә 

dair verilmiş hökm bu dәyişikliyә aiddir. Çünki, müsәlmanlarla 

müşriklәr arasında bağlanılan әhd-peyman Tövbә surәsi nazil 

olmaqla lәğv olunmuş vә onlara dörd ay müddәtindә ya islamı 

qәbul etmәk vә ya müsәlmanların yaşadıqları әrazilәri tәrk etmәk 

möhlәti verilmişdir. 
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Belәliklә cihad hökmü verilmәklә yenidәn mövcud olan şәrait 

dәyişilir vә mürtәdlәrin toxunulmazlığı haqda yazılmış saziş vә 

әhd-peyman öz qüvvәsini itirmiş olur. Nәticәdә onların qәtli şәri 

nöqteyi-nәzәrdәn hәr bir müsәlmana vacib olur. 

2) Mürtәdlәrin toxunulmazlığının ikinci şәrti onların 

müsәlmanlarla sülh vә әmin-amanlıq şәraitindә yaşamalarına vә 

onlarla sülh vә dostluq әlaqәlәrinin bәrqәrar olunmasına meyl 

etmәlәridir. Bir şәrtlә ki, onlar [yenidәn] islamı qәbul etmәli, 

Allahın birliyinә, hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyinin 

hәqqaniyyәtinә etiraf etmәlidirlәr. Nisa surәsinin 94-cü ayәsindә bu 

haqda deyilir: 

Sizə salam verən bir şəxsə dünya həyatının puç mənfəətinə 

tamahlanmaqla «Sən mömin deyilsən!» deməyin!) 

Demәk mürtәd tövbә etdikdәn sonra әfv olunmalı vә qәtl hökmü 

onun üzәrindәn götürülmәlidir. Bunu da qeyd edәk ki, Qurani-

kәrimdә hökmü nәsx edәcәk mürtәdlәrin [tövbә etdikdәn sonra] 

qәtlә yetirilmәlәrinә dair qәti hökm verilmәmişdir. 

Nәsx nәzәriyyәsinin tәrәfdarları: Bәzәn kafirlәrә qarşı müharibә 

vә onların qәtlә yetirilmәsinә şamil olmayan bu ayәnin nәsx 

olunmasını cihad hökmünü verәn ayәyә istinad edirlәr. 

Cavab: 

Hökmә yalnız o zaman istinad etmәk olar ki, mürtәdlәr tövbә 

etmәdәn küfr edәrәk öz batil әqidәlәrindә qalmış olsunlar. Tövbә 

etdikdә isә onların toxunulmazlığı bәrqәrar olunur vә qәtl hökmü 

götürülür. Vә belә olduqda ayәnin nәsx olunmasını tamamilә 

әsassız hesab etmәk olar. Lakin әhli sünnә mәnbәlәrindә nәql 

olunmuş bәzi rәvayәtlәrdә mürtәdlәrin hәtta tövbә etdikdәn sonra 

belә qәtlә yetirilmәlәrinin vacibliyi göstәrilir. Bәlkә bu barәdә 

Әhmәd ibni Hәnbәl, Termizi, Nәsai, Әbu Davud, İbni Macә öz 

kitablarında İbni Abbasın Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisә 

istinad etmişlәr. Hәdisdә deyilir: «Dinini başqa dinlәrlә dәyişәnlәri 

qәtlә yetirin.»1  

                                                 
1 Әl-Muntәгi 2-ci cild 745-ci sәh. 
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Bizim fikrimizcә mürtәdlәrin qәtlә yetirilmәsinin әsas şәrti onların 

tövbә etmәmәsidir. Lakin ixtilafa sәbәb olan mәsәlәlәrdәn biri dә 

mürtәdlәrin tövbә etmәyә sövq etmәyin vacib vә ya müstәhәb olub-

olmamasıdır. Onlar hansı müddәt әrzindә tövbә etmәli vә bu 

müddәt başa çatdıqda onlar qәtlә yetirilmәlidirlәrmi? Şiә alimlәri 

belә bir fikirdәdirlәr ki, mürtәdlәrә tövbә etdirmәk hәr bir 

müsәlmana vacibdir vә bunun üçün müәyyәn vaxt tәyin etmәlidir. 

Müddәt o vaxta qәdәr tәyin olunmalıdır ki, onların tövbә etmәlәri 

әqli baxımdan mümkün olsun. Lakin şiә alimlәrinin bәzilәrinin 

fikrincә mürtәdlәrә tövbә etmәk üçün verilәn möhlәt üç gün 

olmalıdır. Sünni alimlәrinin bir çoxu, o cümlәdәn Әbu Hәnifә vә 

Әbu Yusif dә mәhz bu fikirdә olmuşlar. 

Lakin Әli ibni Әbu Bәkr Mәrcinani bu barәdә başqa bir fikir irәli 

sürәrәk deyir: «Mürtәdlәr möhlәt verilmәdәn qәtlә 

yetirilmәlidirlәr.» Şafei vә İbni Munzir İbni Hәmmamdan nәql 

edәrәk deyirlәr: «Mürtәd dindәn çıxdıqdan sonra dәrhal tövbә 

etmәsә qәtlә yetirilmәlidir.»1   

Şiә vә sünni mәnbәlәrindә nәql olunmuş rәvayәtlәrdәn belә bir 

nәticәyә gәlmәk olur ki, mürtәdlәr tövbә etdikdәn sonra 

toxunulmazlıqları tәmin olunur. Demәk, mürtәdlәrin 

toxunulmazlığına – bәzi hallarda tәmin etsә belә, şamil olan ayә 

başqa bir ayә ilә nәsx olunmadan öz qüvvәsindә qalmaqdadır. 

MÜHAKİMӘ AYӘSİNİN NӘSXİ 

Əgər yanına gəlsələr, aralarında hökm et və ya onlardan üz 

çevir. Əgər onlardan üz döndərsən, sənə heç bir zərər verə 

bilməzlər. Əgər aralarında hökm etsən, ədalətlə hökm et. Allah 

ədalət sahiblərini sevər!) (5/42). 

Ayәnin nәsx olunub-olunmaması haqda müxtәlif nәzәriyyәlәr 

irәli sürülmüşdür. 

Alimlәrin bәzilәri, şiә alimlәri daxil olmaqla ayәnin nәsx 

olunmadığına istinad edirlәr. 

                                                 
1 Fәthul Гәdir 4-cü cild 86-cı sәh. 
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Bu sәbәbdәn dә әgәr kitab әhli öz şikayәtlәrini müsәlmanların 

qazisinә tәqdim edәrsә, qazi islam mühakimә qanunlarına әsasәn 

onların [müsәlmanlarla kitab әhlinin] arasında hökm çıxara bilәr. 

Şeyx Tusi mötәbәr mәnbәyә istinad edәrәk imam Sadiq (ә)-dan 

nәql etdiyi hәdisdә deyir: Әgәr yәhudi vә mәsihilәr öz şikayәtlәrini 

müsәlman qazisinә tәqdim edәrlәrsә, hәmin qazi onların arasında 

hökm çıxarmaq vә ya bundan boyun qaçırmaqda tam ixtiyara 

malikdir.1   

Әhli sünnә vә şiә alimlәri, o cümlәdәn İbrahim Nәxәi, Әta vә 

Malik ibni Әnәs dә bu fikirdә olmuşlar. 

Lakin әhli sünnә alimlәrinin bәzilәri ayәnin növbәti 48-ci ayә ilә 

nәsx olunduğuna dair fikir irәli sürmüşlәr. 

Sən Allahın nazil etdiyi [Quran] ilə hökm et. Sənə gələn haqdan 

ayrılıb onların nəfslərinin istəyinə uyma.) (5/8). 

Mucahiddәn nәql olmuş rәvayәtdә bu nәzәriyyәnin tam әksinә 

birinci ayәnin ikinci ayәni nәsx etdiyi göstәrilir. 

Müəllif: 

Ayәnin nәsx olunduğu müşahidә olunmayır. Çünki ikinci ayәdә 

Allah-taala qaziyә [Peyğәmbәrә (s)] ona nazil olan [Quranla] kitab 

әhli arasında hökm etmәyә әmr edir. Lakin birinci ayәdә qazinin 

hökm çıxarıb-çıxarmamaqda tam ixtiyara malik olduğuna işarә 

olunur. Yәni әgәr hökm çıxarmaq istәyәrsә öz istәyi ilә deyil, İlahi 

qanunlar әsasında әdalәtlә hökm çıxarmalıdır. 

Başqa sözlә desәk, hәr iki ayә eyni mәna daşıyır. Lakin birinci ayә 

әslindә ikinci ayәnin verdiyi hökmü bәyan edir vә müsәlman qazisi 

kitab әhli arasında hökm çıxardığı zaman İlahi qanunlara 

әsaslanaraq әdalәtlә hökm çıxarmalıdır. 

Bununla yanaşı bu mәzmuna dәlalәt edәcәk digәr rәvayәtlәr dә 

nәql olunmuşdur vә bütün bu rәvayәtlәrdәn belә qәnaәtә gәlmәk 

olur ki, Maidә surәsi bütünlüklә Peyğәmbәrә (s) sәfәr zamanı nazil 

olmuşdur. Demәk, hәr iki ayә hәmәn surәyә aiddir, eyni zamanda 

nazil olmuşdur vә onlardan birinin digәrini nәsx etmәsi tәsәvvür 

olunası deyildir. 

                                                 
1 Vәsailuş-şiә 3-cü cild 406-cu sәh. 
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Bu sәbәbdәn dә demәliyik ki, ayәlәr arasında nәsx müşahidә 

olunmayır. Mәtlәbin daha açıqlanması üçün bir neçә rәvayәtә işarә 

edirik: 

1) İsa ibni Abdulla atasından, o da öz atasından vә o da Әli (ә)-dan 

nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Maidә surәsi Peyğәmbәrә (s) nazil 

olmuş son surәlәrdәndir. Surә Peyğәmbәrә (s) sәfәr zamanı qatırın 

üzәrindә olarkәn nazil olmuşdur. Belә ki, vәhyin ağırlığından 

«Şәhbanın» (qatırın) ayaqları yerә batmışdır.1  

2) Yәzidin qızı Әsmadan nәql olmuş rәvayәtdә deyilir: 

«Peyğәmbәrin (s) dәvәsinin «Ğәzbanın» adlı yüyәnini tutmuşdum. 

Bu zaman Maidә surәsi bütünlüklә ona nazil oldu. Belә ki, az qaldı 

dәvәnin dizlәri yerә batsın.»2  

3) Әsmadan nәql olmuş başqa bir rәvayәtdә deyilir: «Maidә surәsi 

Peyğәmbәrә (s) bütünlüklә nazil oldu vә surә nazil olarkәn 

oturduğu dәvәnin beli az qaldı sınsın.»3  

4) Cubeyr ibni Nәfir nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «Hәcc ziyarәti 

zamanı Aişәnin yanına getdim. Aişә mәni görcәk soruşdu: Cubeyr! 

Maidә sursini oxuyursanmı? 

Dedim: Bәli. 

Dedi: Bilin ki, Maidә surәsi Peyğәmbәrә (s) nazil olmuş son surә 

olmuşdur. Onun halalını halal, haramını da özünüzә haram bilin. 

5) Әbu Ubәyd, Zәmrәt ibni Hәbib vә Әtiyyәt ibni Qeys nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәr (s) buyurmuşdur: «Maidә, Quranın 

nazil olmuş son surәsidir. Onun halal etdiyini özünüzә halal, haram 

etdiyini dә haram edin.»4  

Digәr bir rәvayәt dә vardır ki, Maidә surәsinin kamil surәtdә vә 

sonuncu surә olaraq nazil olduğunu çatdırır. 

Әziz oxucular, әlimizdә belә hәdislәr olduğu halda necә iddia 

etmәk olar ki, bu surәnin bir ayәsi digәr bir ayәni nәsx edir vә bu 

nәsx dә әmәl vaxtı çatmamış hәyata keçirilir. Belә bir halda nәsx 

                                                 
1 Tәfsir Burhan 1-ci cild 293-cü sәh. 
2 İbni Kәsirin tәfsiri. 
3 Musnәd Әhmәd ibni Hәnbәl 6-cı cild 458-ci sәh. 

4 Musnәd 6-cı cild 485-ci sәh. 
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olunmuş ayәnin hökmünün qanunilәşdirilmәsi faydasız olacaqdır 

vә mәhz buna görә dә bu iddianı qәbul etmәk mümkün deyildir. 

Bundan әlavә, hәmin hәdisdәn bizim qeyd etdiyimiz mәsәlәni 

tәsdiq edәn digәr bir mәtlәb dә başa düşülür. O da bu surәnin heç 

bir ayәsinin nәsx olunmamasıdır. 

ŞӘHADӘT [ŞAHİDLİK VERMӘK] AYӘSİNİN NӘSXİ 

(Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi ölüm 

haqladıqda vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi, səfərdə 

olduğunuz zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə 

özünüzdən [müsəlman] olmayan iki nəfəri şahid tutun). (5/106). 

Şiә alimlәrinin fikrincә ayәnin verdiyi hökm sabit vә nәsx 

olunmamışdır. Bu sәbәbdәn dә (min ğәyrikum – özünüzdәn 

olmayan) cümlәsini nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, kitab әhlinin sәfәr 

zamanı müsәlmanlara vәsiyyәt etmәsi tamamilә düzgün vә 

etibarlıdır. Abdulla ibni Qeys, İbni Abbas, Şurәyh, Sәid ibni 

Musәyb, Sәid ibni Cubәyr, Ubәydә, Mәhәmmәd ibni Siyrin, Şәbi, 

Yәhya ibni Yәmar kimi tanınmış әshab vә tabeinlәr vә әhli-sünnә 

fiqhinin banilәrindәn olan Süfyan Suri vә Әbu Ubeyd kimi 

görkәmli şәxsiyyәtlәr bu nәzәriyyәni qәbul etmişlәr. 

Lakin Zeyd ibni Әslәm, Malik ibni Әnәs, Şafei vә Әbu Hәnifә 

ayәnin nәsx olunduğunu demişlәr. Kafirlәrin şәhadәt vermәsi hansı 

şәraitdә olursa-olsun etibarlı sayılmır.1  

AYӘNİN NӘSX OLUNMADIĞINI SÜBUTA YETİRӘN 

DӘLİLLӘR 

Ayәnin nәsx olunmadığını aşağıdakı dәlillәrlә sübuta yetirmәk 

olar. 

1. Әhli-sünnә vә şiә mәnbәlәrindә nәql olunmuş rәvayәtlәrdәn 

belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, kitab әhlinin müsәlmanlara 

verdiklәri şәhadәt yalnız o zaman qәbul oluna bilәr ki, müsәlmanın 

verdiyi şәhadәti qәbul etmәk mümkün olmasın. Belә ki, Koleyni, 

Hişam ibni Hәkәmdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq (ә)-

                                                 
1 Әnnәsx vәl Mәnsux Nәhhas 133-134-cü sәh. 
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dan «vә axәrani min ğәyrikum» – özündәn olmayan iki nәfәri şahid 

tut — ayәsinin anlamını soruşdum. İmam (ә) buyurdu: Әgәr bir 

şәxs qürbәtdә [sәfәrdә] olarsa vә vәsiyyәt etmәyә müsәlman 

tapmazsa qeyri-müsәlmanın verdiyi şәhadәti etibarlı hesab etmәk 

olar.1  Şәbi nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Dәquqa adlı mәntәqәdә 

müsәlmanlardan biri vәfat edir. Vәsiyyәt etmәyә müsәlman tapa 

bilmәdiyi üçün kitab әhlindәn vәsiyyәtinә şәhadәt verәcәk iki nәfәr 

şahid tutur. Onlar Kufәyә gәlib әhvalatı Әbu Musa Әşәriyә 

danışdıqdan sonra hәmәn şәxsin verdiyi әmanәtlәri ona tәhvil 

verirlәr. Әbu Musa onları diqqәtlә dinlәdikdәn sonra dedi: 

Peyğәmbәrdәn (s) sonra belә bir әhvalat baş vermәmişdir. 

Sonra onlara and içdirdi ki, hәmәn şәxsin pul vә var-dövlәtinә 

xәyanәt etmәmiş vә etdiyi vәsiyyәtdә dәyişikliklәr aparmamışlar. 

Onlar da әmanәtә xәyanәt etmәdiklәrinә vә vәsiyyәtdә heç bir 

dәyişikliklәr aparmadıqlarına and içidilәr. Belәliklә Әbu Musa kitab 

әhlindәn olan iki nәfәr şәxsin verdiklәri şәhadәti bir müsәlmanın 

verdiyi şәhadәtlә bәrabәr tutaraq şәhadәti qәbul etdi. 

2. Әvvәlki fәsildә Maidә surәsinin nazil olması haqda nәql olmuş 

rәvayәti ayәnin nәsx olunmamasına dair ikinci әsaslı dәlil hesab 

etmәk olar. Çünki rәvayәtdәn belә nәticәyә gәlmәk olur ki, Maidә 

surәsi, Quranın nazil olmuş son surәsidir vә onun ayәlәri nәsx 

olunmadan qüvvәdә qalmaqdadır. 

3. Ayәnin nәsx olunmasını sübuta yetirәcәk әsaslı dәlillәr 

olmalıdır. Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının istinad etdiklәri dәlillәr 

isә bunu sübuta yetirmәyә qadir deyildir. 

NӘSX NӘZӘRİYYӘSİ TӘRӘFDARLARININ İSTİNAD 

ETDİKLӘRİ DӘLİLLӘR 

Qeyd etdiyimiz kimi әhli-sünnә alimlәrinin bir qismi ayәnin nәsx 

olunmasına dair müxtәlif fikirlәr irәli sürmüşlәr vә bu barәdә bir 

neçә dәlilә istinad etmişlәr. Biz onlardan bir neçәsinә işarә edirik. 

                                                 
1 Vafi 13-cü cild 8-ci sәh. Vәsiyyәtә şahid olmaг fәsli. 
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1. Deyilir: Allah-taalanın, şәhadәt verәn şәxslәr üçün tәyin etdiyi 

әsas şәrt onların adil olmaları vә müsәlmanların etimadını 

qazanmalıdır. 

Qurani-kәrimdә bu haqda yazılır: 

«Razı olduğunuz şahidlərdən» (2/282). 

2. «İçərinizdən iki ədalətli şahid tutun» (63/2). 

Etimad vә әdalәtin kafirlәrdә olmadığını nәzәrә alaraq deyә 

bilәrik ki, onların verdiklәri şәhadәt etibarsız vә qeyri-mәqbuldur. 

Belә olduqda onların vәsiyyәt üçün verdiklәri şәhadәt dә etibarsız 

hesab olunmalıdır. Demәk, haqqında söhbәt açdığımız ayә dә yeni 

verilәn hökm ilә nәsx olunaraq öz qüvvәsini itirmişdir. 

Cavab: 

Gәtirilәn bu dәlili bir neçә sәbәbdәn әsassız hesab edә bilәrik. 

Әvvәla ona görә ki, birinci ayәnin şahidlik vermәyә dәlalәt etdiyini 

fәrz etsәk dә belә, ikinci ayәyә diqqәt yetirmәklә onun şәhadәtә 

deyil, tәlaq hökmünә aid olunduğunun şahidi olarıq. Demәk, 

onların heç biri vәsiyyәt üçün verilәn şahidlikdә әdalәtin әsas şәrt 

olmasına dәlalәt etmir. Digәr tәrәfdәn isә hәr iki ayәnin tәlaq 

hökmünә aid olması vә onun bütün hallara şamil olunduğunu fәrz 

etsәk, haqqında söhbәt açdığımız ayәni talaq hökmünә şamil olan 

bu iki ayә üçün bir növ әlavә hesab etmәli olacağıq. Çünki ümumi 

xarakter daşıyan bir hökm, başqa bir mәhdud hökmü nәsx etmәyә 

qadir deyildir. Belә olduqda adәtәn mәhdud hökm, mütlәq vә 

ümumiyyәt xarakteri daşıyan hökmlәrә әlavә olunur. 

2. Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının istinad etdiklәri ikinci әsaslı 

dәlil icmanın irәli sürdüyü nәzәriyyәdir. İcma belә bir fikirdәdir ki, 

әmәli-saleh olmayan fasiq şәxslәrin verdiklәri şahidlik [şәhadәt] 

etibarsız sayılır. Kafirlәr dә fasiq [günahkar] olduqları üçün onların 

verdiklәri şәhadәt etibarsız sayılmalıdır. 

Alimlәrin әksәriyyәti kitab әhlinin verdiklәri şәhadәti etibarlı 

hesab etdiklәri üçün icmanın irәli sürdüyü bu nәzәriyyәni tamamilә 

әsassız hesab etmәk olar. Belә ki, alimlәrin bir çoxu kitab әhlinin 

fasiq müsәlmanın vәsiyyәt üçün verdiyi şәhadәti etibarlı hesab edir. 

Demәk, fasiq müsәlmanın şәhadәt vermәsinin etibarsız hesab 

olunması, öz din vә mәzhәbindә etimad qazanmış qeyri-müsәlman 
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adil bir şәxsin verdiyi şәhadәtin etibarsız olmasına dәlalәt etmir. 

Çünki, әqli baxımdan bu iki ayә arasında heç bir әlaqә yoxdur. 

3. Deyilir: Kafirlәrin verdiyi şәhadәt yalnız vәsiyyәt üçün qәbul 

oluna bilәr. Lakin bu barәdә dә bәzi ixtilaflar nәzәrә çarpır. İxtilaf 

doğuran mәsәlәlәrdә icmaya vә şübhә meydana gәldikdә isә qәti vә 

әsaslı hökmә müraciәt etmәk lazımdır. 

Cavab: 

Bir o qәdәr dә mәntiqli olmayan vә insanda tәәccüb doğuran belә 

bir dәlilin әvәzinә yaxşı olardı ki, bunun tam әksinә istinad olunub 

deyilәydi. Peyğәmbәrin (s) zamanında kafirlәrin vәsiyyәt üçün 

verdiklәri şәhadәt hamı tәrәfindәn qәbul olunardı. Lakin 

Peyğәmbәr (s) vәfat etdikdәn sonra bu barәdә ixtilaf meydana 

gәldi. İxtilaf doğuran hәr bir mәsәlәdә isә icmaya müraciәt etmәk 

lazımdır. 

Nəticə: 

Dediklәrimizdәn belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, ayәnin nәsx 

olunmasına dair irәli sürülmüş nәzәriyyәlәr tamamilә batil vә 

әsassızdır vә bu nәzәriyyәyә istinad edәn varsa, o da son dövrün 

bәzi fiqh alimlәridir. 

Mәgәr Quranın verdiyi qәti bir hökmü kimlәrinsә verdiklәri 

fitvalarla әvәz etmәk olarmı? 

Daha da tәәccüb doğuran Hәsәn Zәhranın irәli sürdüyü 

nәzәriyyәdir. O deyir: «Ov axәrani min ğәyrikum» – özünüzdәn 

olmayan iki nәfәr şәxsi — cümlәsindәn mәqsәd, heç dә kafir vә 

kitab әhlinin şәhadәt vermәlәri deyildir. Buradan mәqsәd «öz qövm 

vә qәbilәnizdәn olmayan» şәxslәrdir. Çünki ayәdә birbaşa olaraq 

kitab әhlinin adı çәkilmәdiyi üçün biz verilәn şәhadәtin onlara 

dәlalәt etdiyi haqda bir söz deyә bilmәrik. Bu nәzәriyyә ayәnin 

tәfsiri haqda nәql olmuş rәvayәtlә yanaşı ayәnin zahiri mәnası ilә 

dә tam ziddiyyәt tәşkil edir. Çünki, ayәdә kitab [müraciәt] olunan 

yalnız möminlәrdәn vә «ğәyrәkum» – özünüzdәn olmayan — 

deyildikdә mömin olmayanlar, yәni kafirlәr nәzәrdә tutulmalıdır. 

Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, ayә heç bir şәrt olmadan şәhadәtin 

verilmәsinә dәlalәt edir vә verilәn şәhadәt istәr kitab әhlindәn olan 

kafirlәr tәrәfindәn verilsin, istәrsә dә kitab әhlindәn olmayan 
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kafirlәr vә hәmçinin istәr möminlәrin özlәri tәrәfindәn mümkün 

olsun, istәrsә dә qeyri-mümkün. 

Lakin bu mәzmunda nәql olmuş bir çox rәvayәtlәrdә şәhadәtin 

möminlәr tәrәfindәn verilmәsi mümkün olmadıqda, kitab әhlindәn 

olan kafirlәr tәrәfindәn verilmәsinә dәlalәt etdiyi göstәrilir vә bu 

hökm istisna aradan qaldırılaraq Quranın ümumi xarakter daşıyan 

hökmünün, Peyğәmbәrin (s) buyurduqları ilә sabit olunan 

hökmlәrә daxildir. 

ZӘKAT AYӘSİNİN NӘSXİ 

Yer üzünə sərilmiş və sərilməmiş bağ-bağatı [bostanları və 

bağları] dadları müxtəlif xurmanı və taxılı, bir-birinə həm 

bənzəyən, həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan Odur. 

[Onların hər biri] bar verdiyi zaman barından yeyin, yığım günü 

haqqını [zəkatını, sədəqəsini] ödəyin, lakin israf etməyin. Allah 

israf edənləri sevməz.) 

Әhli-sünnә alimlәrinin bir çox ayәnin nәsx olunduğuna istinad 

edirlәr. Onlar buna dair müxtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürmüşlәr. 

1. Ayә zәkat barәsindә nazil olmuşdur. Lakin verilәn hökm arpa, 

buğda, xurma vә s. bu kimi istisna olmaqla ayәdә adları çәkilәn 

meyvәlәr ilә nәsx olunmuşdur. Çünki, Peyğәmbәrin (s) bir çox 

sәhabәlәri vә onların davamçıları olan tabeinlәr bütün bitkilәrә 

zәkat vermәyi vacib hesab etmişlәr. Lakin Әbu Hәnifә istisna olaraq 

«odun», «qamış» vә «samandan» başqa bütün becәrilәn bitkilәrә 

zәkat vermәyi vacib hesab etmişdir. 

2. Deyirlər: 

Ayә Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş rәvayәtlә nәsx olunmuşdur. 

Belә ki, zәkat olduğu vәziyyәtdәn 10-da bir vә 20-dә birә qәdәr 

müәyyәnlәşdirilmişdir. Sudey vә Әnәs ibni Malik ayәnin nәsx 

olunmasına dair bu nәzәriyyәni irәli sürmüşlәr. Bәzәn İbni Abbasın 

vә Mәhәmmәd ibni Hәnәfinin dә bu fikirdә olduqlarına istinad 

etmişlәr. 

3. Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları bәzәn deyirlәr. Ayәnin zәkat 

hökmü ilә heç bir әlaqәsi yoxdur. Haqq vә ödәniş deyildikdә zәkat 
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deyil, bu ayә ilә verilәsi vacib olan başqa bir ödәniliş nәzәrdә 

tutulur. 

Zәkat hökmü verildikdәn sonra isә ayә nәsx olunmuşdur. 

Bizim nəzərimiz: Bizim fikrimizcә ayәnin nәxs olunmasına dair 

irәli sürülmüş hәr üç nәzәriyyә tamamilә batil vә әsassızdır. 

Dediklәrimizi sübuta yetirәcәk bir neçә dәlilә işarә etmәk istәyirik. 

1. Әhli-beyt tәrәfindәn nәql olmuş bir neçә rәvayәtdә «haqq vә 

ödәniş» zәkat kimi tәfsir olunmamışdır. Belә ki, Koleyni nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq (ә), Müaviyә ibni Hәccaca deyir: 

Әkinçilikdә iki ödәniş vardır. Onlardan biri sәndәn alınır, digәrini 

isә sәn özün ödәyirsәn. Müaviyә deyir: İmam Sadiq (ә)-dan 

onlardan hansının alındığını vә hansının ödәnildiyini soruşdum. 

İmam Sadiq (ә) buyurdu: Әkdiklәriniz şeylәrdәn 10-da biri vә 20-

dә bir qismi zәkat halında sizlәrdәn alınır. Öznüzün ödәdiyiniz isә 

Allah buyurduğu «Vә atu hәqqәhu yovmә hәsadihi» – yığım günü 

haqqını ödәyin — ayәsidir.1  

İbni Mәrdәviyyә, Әbu Sәiddәn vә o da Peyğәmbәrdәn (s) ayәnin 

tәfsirinә dair nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Burada yığım zamanı yerә 

tökülmüş sünbüllәr nәzәrdә tutulur. 

2. Bildiyimiz kimi Әnam surәsi Mәkkәdә bir dәfәyә [eyni 

zamanda] nazil olmuşdur. Zәkat ayәsi isә hicrәtdәn sonra 

Mәdinәdә nazil olmuşdur. Demәk ayәnin birinin digәrini nәsx 

etmәsi sadәcә olaraq qeyri-mümkündür. 

Әnam surәsinin Mәkkәdә nazil olmasına dair kifayәt qәdәr hәdis 

vә rәvayәt nәql olmuşdur. Bu rәvayәtlәrdәn birini Koleyni öz 

kitabında Hәsәn ibni Hәmzәdәn nәql edir. 

İmam Sadiq (ә) buyurur: Әnam surәsi bir dәfәyә nazil olmuşdur. 

Surәdә Allahın adı yetmiş dәfә çәkildiyi üçün onu yetmiş min 

mәlәk Peyğәmbәrә (s) tәzimlә nazil etmişlәr. Әgәr camaat onun 

oxunmasının nә qәdәr fәzilәtli olduğunu bilsәydilәr, daim onu 

qiraәt etmәyә can atardılar. 

                                                 
1 Tәfsir Burhan 1-ci cild 338-ci sәh. 
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İbni Abbasdan nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: Әnam surәsi gecә 

ikәn bir dәfәyә Mәkkәdә nazil olmuşdur. Surә nazil olarkәn yetmiş 

min mәlәk onu müşahidә edәrәk Allaha şükr vә sәna edirdi. 

Bu vә bu mәzmunda nәql olunmuş digәr rәvayәtlәrdәn belә bir 

qәnaәtә gәlmәk olur ki, haqqında söhbәt açdığımız ayә zәkat 

hökmü verilmәzdәn әvvәl nazil olmuşdur. 

Zucac deyir: Bәzilәrinin fikrincә ayә Mәdinәdә nazil olmuşdur. 

Lakin bu nәzәriyyә әsassız olmaqla yanaşı nәql olunmuş 

rәvayәtlәrlә dә ziddiyyәt tәşkil edir. 

3. Ayәnin nәsx olunmadığını sübuta yetirәcәk sonuncu dәlil 

mәhsulun biçim zamanı ödәnilmәsidir. Demәk bu zәkatdan fәrqli 

olan başqa bir vergi haqqıdır. Çünki zәkat yığım zamanı deyil, 

mәhsul yığılıb dәyirmanda döyüldükdәn vә bölündükdәn sonra 

ödәnilir. 

Әhli-beytin mәhsulun axşam yığılmasına dair qoyduğu qadağa vә 

bu mәzmunda onlar tәrәfindәn nәql olunmuş onlarla hәdis vә 

rәvayәt dediklәrimizi bir daha sübuta yetirir. Rәvayәtlәrdәn belә bir 

mәna әldә etmәk olur ki, mәhsul gecә ikәn yığıldıqda yoxsul vә 

imkansız tәbәqә bundan xәbәrsiz qalır vә paylarına düşәn 

ödәnişdәn mәhrum olurlar. 

Cәfәr ibni Mәhәmmәd ibni İbrahim imam Sadiq (ә)-a istinad 

edәrәk atası imam Baqir (ә) vә o da atası imam Sәccad (ә)-dan nәql 

edir ki, Peyğәmbәr (s), xurma vә digәr әkin mәhsullarının gecә ikәn 

yığılmasını yasaq etdirdi. Cәfәr rәvayәti nәql etdikdәn sonra deyir: 

Yasaq hökmü bәlkә dә yoxsul vә imkansızların yığımdan xәbәrsiz 

qaldıqları üçün verilmişdir. 

Cavab: 

Bәzilәrinin fikrincә «haqqını ödәyin» deyildikdә zәkat, vә «yovmә 

hәsadihim» – yığım günü cümlәsindәn ödәniş vaxtı deyil, ödәnişin 

vaxtının vacib olması nәzәrdә tutulur. Çünki ödәniş mәhsul yığılıb, 

üyüdülüb vә bölündükdәn sonra hәyata keçirilir. Demәk «yovmә 

hәsadihim» – yığım günü cümlәsi ödәniş haqqı [verginin] 

deyildikdә hökmәn zәkatın nәzәrdә tutulduğuna dәlalәt edә 

bilmәz. 

Cavab: 
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Nәql olmuş rәvayәtlәrdәn belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, 

«yovmә hәsadihim» – yığım günü deyildikdә ödәniş vacibliyi deyil, 

ödәniş vaxtı nәzәrdә tutulur. 

1. Zaman şәkilçisi hökm halında deyil, fel mәnasında işlәnilir. 

Mәsәlәn «Zeydә cümә günü hörmәt  vә ehtiram et» deyildikdә, 

cümә günü burada hörmәt vә ehtiramın vacibliyi üçün deyil, Zeydә 

olunacaq ehtiramın nә zaman olunacağına dәlalәt edir. 

2. Haqqında söhbәt açdığımız ayә ilә tәtbiq olunmayınca, zәkat 

verilmәsi biçim zamanı vacib olunmur. Zәkat haqqı [vergisi] yalnız 

o zaman tәyin oluna bilәr ki, buğda vә ya arpa dәn halına düşüb 

istifadәyә yararlı olsun. Bu sәbәbdәn dә ayәdә «yığım gününә» 

xüsusi diqqәt yetirilmәsi, verilmәsi vacib olan zәkat vergisindәn 

fәrqli olan başqa bir ödәniş nәzәrdә tutulur. 

3. Ayәnin zәkat hökmünә dәlalәt etmәdiyinә dәlalәt edәn başqa 

bir dәlil Allahın, israfa yol verilmәmәsinә dair verdiyi hökm vә 

zәkatın müәyyәn hәddә ödәnilmәsidir. 

Belәliklә ayәdә ödәniş deyildikdә, zәkatın nәzәrdә tutulmadığı 

bәlli oldu vә zәkat hökmünü verәn ayәnin bu ayә ilә heç bir 

bağlılığı yoxdur vә tәbii ki, belә olduğu bir halda onu nәsx etmәsi 

dә qeyri-mümkündür. 

Nəticə: 

Qeyd etdiklәrimizdәn belә mәlum olur ki, ayәnin nәsx 

olunmasına dair irәli sürülmüş nәzәriyyә әkin mәhsullarına aid 

olan zәkat kimi vacib olan başqa bir verginin ödәnilmәsinin 

vacibliyi ilә sübuta yetirilir. Vә bu hökm zәkat ayәsi ilә әvәz 

olunaraq nәsx olunur. Lakin nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları zәkat 

vergisindәn әvvәl belә bir verginin vacibliyini sübuta yetirәcәk 

әsaslı dәlil gәtirmәyә qadir deyillәr. Çünki, әgәr «Ayәdә verilәn 

hökm onun vacibliyinә dәlalәt edir vә bu sәbәbdәn dә nәsx olunan 

vergi [ödәniş], vacibdir» deyәrlәrsә, cavabında deyilmәlidir: 

Hökmün icrası vacib olmaqla yanaşı, davamiyyәtli olması da 

zәrurtә doğurur vә onların hәr ikisi haqqında söhbәt açdığımız 

ayәdә özünü büruzә vermәyir. Çünki, әgәr davamiyyәti nәzәrә 

alarıqsa, vaciblik istәr-istәmәz öz әhәmiyyәtini itirmiş olur. 

Vacibliyi nәzәrә aldıqda da eyni qaydada davamiyyәt öz 
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әhәmiyyәtini itirmiş olacaq vә bilirik ki, zәkatdan savayı başqa bir 

verginin ödәnişi vacib deyildir. 

Bu sәbәbdәn dә ya gәrәk hökmün vacib olmasından әl çәkib onun 

davamiyyәtinә әsaslanmalı, ya da davamiyyәtdәn әl çәkmәli vә 

vacibliyinә әsaslanaraq hökmün nәsx olunduğunu qәbul olmalıdır. 

Lakin verilәn ikinci ehtimal bәzi üstünlüklәrә malikdir. 

Әvvәla ona görә ki, ödәniş davamiyyәt vә daimi olduğuna dair 

imamlardan kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur vә biz 

növbәti fәsillәrdә bu rәvayәtlәr haqda danışacağıq. 

Digәr tәrәfdәn dә әgәr belә bir vacib vergi haqqı olsaydı 

Peyğәmbәrin (s) әshabı vә sonrakı dövrlәrdә yaşayan müsәlmanlar 

tәrәfindәn ödәnilәr vә yalnız Әkrәmә vә Zәhhan kimilәrin nәql 

etdiyi rәvayәtlәrdә mәhdudlaşmazdı. 

Demәk, ayәdә vergi deyildikdә ödәnişi müstәhәb olan başqa bir 

vergi haqqı nәzәrdә tutulur. Vergi meyvәlәr yığıldıqdan vә dәnli 

bitkilәr biçilәrәk döyüldükdәn sonra yoxsul vә ehtiyacı olanlara 

verilir ki, onlar bu yolla ailә üzvlәrini qismәn dә olsa tәmin edәrәk 

özlәrini hәr şeydәn mәhrum hiss etmәsinlәr. Bir sözlә haqqında 

söhbәt açdığımız ayә nәsx olunmadan öz qüvvәsindә qalmaqdadır. 

ӘTİ HARAM OLAN HEYVANLARIN YEYİLMӘSİNӘ DAİR 

NAZİL OLMUŞ AYӘNİN NӘSXİ 

«[Ya Rəsulum!] De ki: «Mənə gələn vəhylər içərisində murdar 

olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allahdan 

başqasının adı ilə [bismillah deyilmədən] kəsilmiş heyvanlar 

istisna olmaqla, hər hansı bir kəsib yediyin yeməklər içərisində 

haram buyurulan bir şey görmürəm. Bununla yanaşı, hər kəs 

məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını 

ödəyəcək qədər [bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz]» Çünki, 

sənin Rəbbin, həqiqətən bağışlayan və rəhm edəndir!» (6/145). 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları deyirlәr: Ayә nazil olmaqla bәzi 

heyvanların әtinin yeyilmәsi haram, başqalarının yeyilmәsi isә halal 

edilmişdir. Lakin sonralar Peyğәmbәrin (s) buyuruqları ilә digәr 

yeyim şeylәri dә haram edilәrәk ayә nәsx olunmuşdur. 

Cavab: 
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Digәr ayәlәr kimi, bu ayәnin dә verdiyi hökm sabit vә nәsx 

olunmamışdır. Çünki ayә qanunvericilik xarakteri daşımır vә belә 

bir halda tәbii ki, onun nәsx olunması da tamamilә әsassız olardı. 

Ayәdә sadәcә olaraq islam dinindә әvvәllәr haram olmayan (meyit, 

qan, donuz әti vә kәsilәrkәn Allahın adı çәkilmәyәn heyvanlar) 

şeylәr haqda xәbәr verilir vә bunun sonralar digәr yemәk şeylәrin 

haram olmasına dair verilәn yeni hökm ilә heç bir ziddiyyәt 

yoxdur. Çünki, hәr hansı bir mәtlәb barәdә mәlumat verәn xәbәr 

cümlәsindә nәsx heç bir mәna kәsb etmir. 

Ayәdә haram olan şeylәrin bir-bir adlarının çәkilmәsi isә bir növ 

әlavә xarakteri daşıyır. Belә ki, müşriklәr islam dini zühur 

etmәzdәn, islamın haram etmәdiyi bәzi şeylәri özlәrinә haram 

etmişdilәr. Ayә nazil olmaqla onların әqidә vә adәt-әnәnlәrini inkar 

vә lәğv edir. Әvvәlki ayәyә diqqәt yetirsәk görәcәyik ki, qoyulan 

mәhdudiyyәt, hәqiqi mәhdudiyyәtdir, yәni ayә nazil olarkәn 

yeyilmәsi haram olan әtlәr mәhz ayәdә göstәrilәn miqdarda 

müәyyәnlәşdirilmişdir vә belә bir mәnanın dәrk olunması daha 

asandır. Çünki, ayә islamın zühur etdiyi ilk illәrdә nazil olmuşdur 

vә tәbii ki, sonralar hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 23 illik peyğәmbәrlik 

dövründә tәdriclә yeni ayәlәr nazil olmuş vә yeni-yeni qanun vә 

qadağalar tәyin olunmuşdur. Yasaq hökmü verildikdәn sonra, 

başqa bir yasaq vә qadağanın tәyin olunması hәr hansı bir hökmün 

nәsx olunmasına әsla dәlalәt etmir. Dediklәrimizdәn belә bir 

nәticәyә gәlirik ki, әvvәla haqqında söhbәt açdığımız ayә 

qanunverici deyil, xәbәr xarakterini daşıyır vә yeyilmәsi haram olan 

әtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi ya hәqiqidir vә ya nisbi vә hәr iki halda 

ayәnin nәsx olunması heç bir mәna vә mәfhum kәsb etmir. 

DÖYÜŞDӘN FӘRARİLİK AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Ey iman gətirənlər! Kafirlər bir yerə toplaşdıqları vaxt 

rastlaşsanız, dönüb onlardan qaçmayın! 

[Düşməni aldatmaq məqsədilə yoldan özünü qaçan kimi 

göstərib] təkrar döyüş üçün bir tərəfə çəkilən və ya [kömək 

məqsədilə müsəlmanlardan ibarət] başqa bir dəstəyə qoşulan 

istisna edilməklə, kim belə bir gündə düşmənə arxa çevirib 
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qaçarsa, sözsüz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olur. Onun məskəni 

Cəhənnəmdir. Ora nə pis dönüş yeridir!» (8/15-16). 

Bәzi müfәssirlәrin fikrincә bu ayә hәmәn surәnin 66-cı ayәsi ilә 

nәsx olunmuşdur. Orada deyilir: 

«[Ey möminlər!] İndi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki O, 

sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda yüz səbirli kişi 

olsa, iki yüz nəfərə [kafirə], min kişi olsa, iki min nəfərə Allahın 

izni ilə qələbə çalar. Allah səbr edənlərlədir!» (8/66). 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları deyirlәr: Ayәdәn belә bir qәnaәtә 

gәlmәk olur ki, әgәr müsәlmanların sayı kafirlәrin yarısından az 

olarsa, döyüş meydanını tәrk edә bilәrlәr. Göründüyü kimi birinci 

ayәdә döyüş meydanında qaçmaq qәtiyyәtlә qadağan olunur, 

növbәti (66-cı) ayә nazil olmaqla hökm nәsx olunur vә 

müsәlmanlara bir növ güzәştә gedilәrәk döyüş meydanını tәrk 

etmәyә icazә verilir. 

Әta vә İbni Reyhan ayәnin nәsx olunmasına dair irәli sürülmüş bu 

nәzәriyyәyә istinad etmişlәr. 

Cavab: 

Gәtirilәn dәlil tamamilә әsassızdır vә ayәnin nәsx olunması ilә heç 

bir әlaqәsi yoxdur. Belә ki, döyüş meydanını tәrk etmәk yalnız o 

zaman haram ola bilәr ki, müsәlmanların sayı, kafirlәrin yarısından 

az olmasın. Onların sayı kafirlәrin yarısından az olduqda isә, döyüş 

meydanını tәrk etmәlәrinin qәtiyyәtlә haram olduğunu deyә 

bilmәrik. 

Bu sәbәbdәn dә ayәlәrin birinin digәrini nәsx etmәsi üçün heç bir 

ziddiyyәt yoxdur. Diqqәt yetirsәk görәrik ki, bu iki ayә arasında sıx 

bağlılıq vardır vә bu bağlılıq müharibә üçün böyük әhәmiyyәt kәsb 

edәn tәbii qanunun әsasını qoyur. O da bundan ibarәtdir ki, 

müsәlmanlar qәlәbәyә yaxın olduqlarını gördükdә son damla 

qanlarınadәk mübarizә aparmalı vә döyüş meydanını tәrk 

etmәmәlidirlәr. Kifayәt qәdәr qüdrәtә malik olmadıqda vә 

mәğlubiyyәtin qәti olduğunu gördükdә isә, döyüş meydanını tәrk 

etmәyә bilәrlәr. 

Lakin Әmr ibni Ömәr, Әbu Hüreyrә, Әbu Sәid, Әbu Nәzrә, Nafe 

Mövla ibni Ömәr, Hәsәn Bәsri, Әkrәmә, Qәtadә, Zeyd ibni Әbi 
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Hәbib vә Zәhhakdan nәql olmuş rәvayәtdә döyüş meydanının tәrk 

olunmasına dair verilmiş yasaq hökmünün hamıya [vә bütün 

dövrlәrә] şamil olmadığı göstәrilir. Onların fikrincә bu verilәn 

yasaq hökmü «Bәdr» döyüşündә iştirak edәn döyüşçülәrә aid 

olmuş vә onlar ayә nazil olmaqla döyüşә sövq edilmişlәr. 

Әhli-sünnәnin mәşhur alimlәrindәn olan Әbu Hәnifә dә ayәnin 

nәsx olunmasına dair irәli sürülmüş bu ayәyә istinad etmişdir. 

Müəllif: 

İrәli sürülmüş bu nәzәriyyә dә digәr ayәlәrin nәsx olunmasına 

dair irәli sürülmüş nәzәriyyәlәr kimi bir neçә sәbәbdәn batil vә 

tamamilә әsassızdır. 

1. Ayә Bәdr döyüşündәn sonra nazil olmuşdur. Demәk bu hökmü 

Bәdr döyüşçülәrinә aid etmәk tamamilә әsassız olardı. 

2. Hәr hansı bir mәsәlәyә dair verilәn hökm müәyyәn şәxslәrә 

deyil, ümumi olaraq hamıya şamil olunur. Bu sәbәbdәn dә 

fәrariliyә dair verilәn yasaq hökmü tәk Bәdr döyüşünә deyil, bütün 

dövrlәrә şamildir. 

Demәk haqqında söhbәt açdığımız ayәdәn üç nәzәriyyә әldә 

etmәk olar: 

1. Nәsx nәzәriyyәsi; 

2. Ayәnin Bәdr döyüşünә aid olması; 

3. Hәr iki nәzәriyyәnin batil vә әsassız olduğunu. 

Sonuncu nәzәriyyә bizim tәrәfimizdәn irәli sürülmüşdür. Bir 

qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, ayәnin mәzmunu qәti mәğlubiyyәt 

istisna olmaqla, bütün döyüş meydanlarını tәrk etmәyә şamil 

olunur. Hökm indinin özündә dә sabit vә nәsx olunmamışdır. O ki 

qaldı ikinci ayәyә, döyüş meydanını yalnız çıxılmaz vәziyyәtdә vә 

mәğlubiyyәt qәti olduqda tәrk etmәyә icazә verir. 

Şiә vә әhli-sünnә alimlәrinin bir çoxu ayәnin nәsx olunmadığı 

haqda mәhz bu fikirdәdirlәr vә hәr iki mәnbәlәrdә nәql olmuş 

rәvayәtlәrdә bu nәzәriyyә bir daha sübuta yetirilir. 

Belә ki, Koleyni, imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Böyük günahlar yeddi qismә bölünür: Mömin bir şәxsi bilәrәkdәn 

öldürmәk, ismәtli qadını zinakarlıqda ittiham etmәk, döyüş 

meydanını tәrk etmәk, yetimin malını yemәk [mәnimsәmәk], hicrәt 
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etdikdәn sonra әrәblәrin öz adәt-әnәnәlәrindәn uzaq düşmәlәri vә 

Allahın Quranda әzaba vәdә verdiyi [yasaq etdiyi] hәr bir şeylәrә 

әmәl etmәk. 

Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Sizi 

fәlakәtә sürüklәyәcәk yeddi günahdan uzaq olun. Peyğәmbәrdәn 

(s) onların hansı günahlar olduğunu soruşduqda buyurdu: Allaha 

şәrik qoşmaq, sehr [cadugәrlik] etmәk, haqsız olaraq qan tökmәk, 

yetimin malını yemәk [mәnimsәmәk], döyüş meydanını tәrk etmәk 

vә qadını zinakarlıqda ittiham etmәk. 

SÜLH AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Əgər onlar sülhə [barışığa] meyl etsələr, sən də sülhə meyl et.» 

(8/61). 

Müfәssirlәrin bәzilәri, o cümlәdәn İbni Abbas, Mucahid, Zeyd ibni 

Әslәm, Әta, Әkrәmә, Hәsәn Bәsri vә Qәtadә ayә barәdә öz 

fikirlәrini belә bәyan edirlәr: ...Ayә «Sәyf» ayәsi ilә nәsx 

olunmuşdur. Çünki yuxarıda qeyd olunan ayә müsәlmanları sülh 

vә sazişә dәvәt edir. Sәrf ayәsindә isә heç bir güzәşt olunmadan 

müşriklәrә qarşı cihad hökmü verilir. 

Cavab: 

Ayәnin nәsx olunmadığına dair iki әsaslı dәlilә istinad edә bilәrik. 

1. Cihad hökmünü verәn Sәyf ayәsi yalnız müşriklәrә şamil 

olunur. Belә ki, Peyğәmbәr (s) hicrәtin 10-cu ilindә kitab әhlindәn 

olan Nәcran müşriklәri ilә sülh sazişini imzalamışdır. Hәmәn 

surәdә olan Sәyf ayәsi isә Nәcran müşriklәri ilә imzalanan sülh 

sazişindәn bir il әvvәl, yәni hicrәtin 9-cu ilindә nazil olmuşdur vә 

tәbii ki, әgәr Sәyf ayәsi kitab әhlindәn olan Nәcran mәsihilәrinә dә 

şamil olsaydı Peyğәmbәr (s) onlarla sülh sazişini imzalamazdı. 

Demәk sülh ayәsi hamıya cihad hökmünü verәn Sәyf ayәsi ilә 

müşriklәrә şamil olunur. Bir sözlә, «Sәyf» ayәsi bir növ istisna 

xarakteri daşıyır. Hökmün istisna xarakteri daşıması isә ayәnin nәsx 

olunmasına әsla dәlalәt etmir. 

2. Müşriklәrlә müharibәnin vacibliyi vә sülh sazişinin 

bağlanılmasının әn başlıca şәrti müsәlmanların kifayәt qәdәr 

qüdrәtә malik olması vә onların qәlәbәyә yaxınlaşmasıdır. Әks 
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tәqdirdә kafirlәrlә sülh sazişinin bağlanılmasının heç bir nöqsanı 

yoxdur. Belә ki, Peyğәmbәr (s) Hüdeybiyyә döyüşündә bu 

qanundan istifadә edәrәk Qureyş qәbilәsi ilә sülh sazişini imzalayır. 

Qeyd etdiklәrimizdәn belә mәlum olur ki, «sülh ayәsi», «Sәyf» 

ayәsi ilә nәsx olunmamışdır. Lakin sülh sazişi müsәlmanlar kifayәt 

qәdәr qüdrәtә malik olmadıqda, imzalanmalı, döyüş isә onların 

düşmәndәn üstün olduqları vaxt aparılmalıdır. 

Mәhәmmәd surәsinin 35-ci ayәsindә bu haqda deyilir: 

«Buna görə də [cihadda] zəiflik göstərməyin və [kafirlərə] üstün 

[qalib] gəldiyiniz zaman [onları] sülhə dəvət etməyin. Allah 

sizinlədir. O sizin əməllərinizi boş [mükafatsız] qoymaz! (41/35). 

Göründüyü kimi ayәdә müsәlmanların üstünlüyünә vә kifayәt 

qәdәr qüdrәtә malik olduqda sülh sazişinә razı olmamalarına işarә 

olunur. 

DÖYÜŞ ZAMANİ [DÜŞMӘNӘ QARŞI] MÜQAVİMӘT 

GÖSTӘRMӘK AYӘSİNİN NӘSXİ 

«[Ya Peyğəmbər!] Möminləri döyüşə həvəsləndir [təşviq et]. 

İçərinizdə iyirmi səbirli kişi olsa, iki yüz kafirə, yüz səbirli kişi 

olsa, min kafirə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan bir tayfadır. 

[Ey möminlər!] İndi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi. Çünki O, 

sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda yüz səbirli kişi 

olsa, iki yüz nəfərə [kafirə], min kişi olsa iki min nəfərə Allahın 

izni ilə qaləbə çalar. Allah səbr edənlərlədir.» (8/65-66). 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları deyirlәr: 

Birinci (65-cı) ayә, növbәti (66-cı) ayә ilә nәsx olunmuşdur. Belә ki, 

islam zühur etdiyi ilk illәrdә kafirlәrin sayı müsәlmanlardan on 

dәfә çox olsa da, müsәlmanlara [vacib olaraq] cihad hökmü 

verilmişdir. Sonralar isә müsәlmanlara güzәşt olunaraq müharibә 

zәruri olduğu şәraitdә vә sayca iki dәfә az olduqda cihad әmri 

verilir. Göründüyü kimi yuxarıda qeyd olunan ayәdә yüz nәfәrin, 

iki yüz vә min nәfәrin iki min nәfәrә qarşı döyüşәrәk zәfәr 

çalacaqları haqda xәbәr verilir. 

Cavab: 
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Deyә bilәrik ki, bu ayә dә digәr ayәlәr kimi nәsx olunmadan 

hökmü sabit olaraq qalmaqdadır. Çünki ayәnin nәsx olunması üçün 

iki әsas şәrt lazımdır: 

1. Ayәlәrin fasilә ilә nazil olunmasını sübuta yetirmәk; 

2. İkinci ayәnin, birinci ayәyә әmәl olunduqdan sonra nazil 

olduğunu sübuta yetirmәk. Çünki hökm icra olunmazdan әvvәl 

nәsx olunarsa birinci verilәn hökm lәğv vә öz qüvvәsini itirmiş olur. 

Lakin nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları yalnız vahid xәbәrә istinad 

edәrәk bu iki şәrti sübuta yetirә bilmirlәr. Vә biz vahid xәbәrlә 

Quran ayәsinin nәsx olunmadığını sübuta yetirilmәdiyini dәfәlәrlә 

qeyd etmişik. Bunu da qeyd etmәliyik ki, hәr iki ayәnin mәzmunu 

fasilәsiz olaraq eyni zamanda nazil olduğuna dәlalәt edir. Bu 

sәbәbdәn dә hәr iki ayәnin hökmü sabit vә dәyişilmәzdir. İkinci 

ayәnin verdiyi hökm, yәni yüz nәfәr müsәlmanın iki yüz nәfәrlik 

düşmәn ordusu müqabilindә mübarizә aparması qәlәbәyә ehtimal 

verildikdә vacib vә tәxirә salınmazdır. Lakin birinci ayәnin verdiyi 

hökm isә, yәni mәsәlәn iyirmi nәfәr müsәlmanın [on dәfә çox olan] 

iki yüz nәfәrlik düşmәn ordusuna qarşı mübarizә aparması vacib 

deyil, müstәhәb hökmdür. 

Belә bir halda müstәhәb hökmün başqa bir vacib hökm ilә nәsx 

olunmasına dair yeni nәzәr irәli sürmәk nә dәrәcәdә düzgün ola 

bilәr? 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları irәli sürdüklәri nәzәriyyәni sübuta 

yetirmәk üçün deyirlәr: İslam zühur etdiyi ilk illәrdә islam 

mücahidlәri sonrakı dövrlәrdәn daha dözümlü vә daha cәsur 

olmuşlar. 

Müsәlmanların sonrakı dövrlәrdә döyüş meydanlarında 

göstәrdiklәri heyrәtedici fәdakarlıqları nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, 

irәli sürülmüş belә bir fәrziyyә mәntiqdәn uzaq vә tamamilә 

әsassızdır. Bütün bunları nәzәrә alaraq müsәlmanların kifayәt 

qәdәr qüdrәtә nail olduqdan sonra düşmәnin qarşısında süstlük 

göstәrmәsini әsaslı hesab etmәk olarmı?! 

Ayәnin zahiri mәnasından belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, 

müşriklәrin sayı müsәlmanlardan on dәfә çox olmasına 
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baxmayaraq, Allah-taala onlara mübarizә aparmağa dәvәt edir vә 

nәticәdә qәlәbә çalacaqlarını vәdә verir. 

Lakin Allah-taala müsәlmanların zәif vә özlәrindәn sayca on dәfә 

çox olan düşmәnin müqabilindә müqavimәt göstәrә 

bilmәyәcәklәrindәn agah olduğu üçün belә bir hökmü onlara 

vermir. Onlara mübarizә aparmağa vә müqavimәt göstәrmәyә icazә 

verir vә eyni zamanda düşmәn sayca onlardan on dәfә çox olduqda 

mübarizәni dayandırmağa da izn verir. 

Allah-taala, müsәlmanlara düşmәn sayca on dәfә onlardan çox 

olsa belә, layiqincә müqavimәt göstәrәcәklәri tәqdirdә zәfәr 

çalacaqlarını vәdә verir. Lakin eyni zamanda onlara güzәşt dә edir. 

Belә ki, düşmәnә qarşı müqavimәt göstәrmәyin vacib deyil, olduqca 

xeyirxah iş olduğu bildirilmiş vә onlara müqavimәtin yalnız 

düşmәn onlardan iki dәfә çox olduqda zәruri olduğunu agah 

etmişdir. Belә olduqda müsәlmanlar qәlәbәyә nail olacaqlar. Çünki, 

kafirlәrin nә yaradılışa, nә dә axirәt dünyasına etiqadları vardır. 

Onlar çәtinliklәrә müqavimәt göstәrmәyә qadir olmaz, hәyatın 

ağrıl-acısına sinә gәrә bilmәzlәr. Bütün çәtinliklәrin hәlli yolunu 

tapan vә ümidini bir an da olsun qırmayan, yalnız Allaha sidq 

ürәklә iman gәtirәn möminlәr olarlar. Qәlblәrindәki iman nuru 

onları küfrә qarşı qiyam edәrәk haqq sözünü bәyan etmәyә vadar 

edir. Çünki onlar istәr zәfәr çalsınlar, istәrsә dә zahirdә mәğlub 

olsunlar, özlәrini qalib hesab edirlәr. 

Nisa surәsinin 104-cü ayәsindә bu haqda deyilir: 

«[Ey müsəlmanlar!] Kafirləri təqib etməkdə zəiflik göstərməyin! 

Əgər siz [yaralarınızdan və səfərin çətinliklərindən] əziyyət 

çəkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət çəkirlər. Halbu ki, siz 

onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah hər şeyi bilən 

və hikmət sahibidir!» 

CİHAD AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Əgər [sizə əmr olunan bu döyüşə] çıxmasanız Allah sizə 

şiddətli bir əzab verər». (9/39). 

İbni Abbas, Hәsәn Bәsri vә Әkrәmdәn nәql olunmuş rәvayәtdә 

ayәnin hәmәn surәnin 122-ci ayәsi ilә nәsx olunduğu göstәrilir. 
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Orada deyilir: 

«[Ehtiyac olmadıqda] möminlərin hamısı birdən [cihada, 

döyüşə] çıxmalıdır.» (9/122). 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının irәli sürdüklәri nәzәriyyәdә 

deyilir: Tövbә surәsinin 39-cu ayәsindә bütün müsәlmanlara 

döyüşә getmәk әmr olunur. Lakin hәmәn surәnin 122-ci ayәsindә 

hökm artıq ümumi xarakter daşımır. 

Cavab: 

Ayәnin nәsx olunduğunu yalnız o zaman qәbul edә bilәrik ki, 

birinci ayәdә döyüşә getmәyin vacibliyi bütün müsәlmanlara şamil 

olsun. Belә olduqda hökm ikinci ayә ilә nәsx vә yalnız müәyyәn 

şәxslәrә aid ola bilәr. 

Lakin әvvәlki ayәlәri nәzәrdәn keçirmәklә belә qәnaәtә gәlmәk 

olur ki, döyüşә getmәk bütün müsәlmanlara deyil, yalnız o şәxslәrә 

vacib olmuşdur ki, onlar özlәri bunu Peyğәmbәrdәn (s) dәfәlәrlә 

xahiş etmişlәr. Әvvәlki ayәlәrdә deyilir: 

«Ey iman gətirənlər! Sizə nə oldu ki: «Allah yolunda döyüşə 

çıxın!» – deyildikdə yerə yapışıb qaldınız. Yoxsa axirətdən vaz 

keçib dünya həyatına razı oldunuz? Halbuki, dünya malı axirət 

yanında [axirətlə müqayisədə] yalnız cüzi bir şeydir! 

Əgər [sizə əmr olunan bu döyüşə] çıxmasanız Allah sizə şiddətli 

bir əzab verər və sizi başqa bir tayfa ilə əvəz edər [yerinizə başqa 

bir tayfa gətirər]. 

Siz isə [döyüşə çıxmamağınızla Allaha və Peyğəmbərinə] heç bir 

zərər verə bilməzsiniz. Allah hər şeyə qadirdir!» (9/38-39). 

Ayənin ümumi məzmunu: 

«Cihad hökmü verilәn vә döyüş meydanına getmәyә әmr olunan, 

lakin buna tabe olmayan şәxslәr әzaba layiqdirlәr.» Belә bir mәnanı 

nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, cihadın bütün müsәlmanlara vacib 

olması ilә heç bir bağlılığı yoxdur ki, başqa bir ayә ilә cihadın 

vacibliyini aradan götürәrәk onu nәsx etmiş olsun. 
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AYӘNİN NӘSX OLUNMASINA DAİR İRӘLİ SÜRÜLMÜŞ 

BAŞQA BİR FӘRZİYYӘ 

Bu ayә ilә cihad ayәsinin nәsx olunduğuna dair irәli sürülmüş 

başqa bir nәzәriyyәni tamamilә әsassız bilmәk olar. Bunlar Tövbә 

surәsinin 41-ci ayәsinә istinad edәrәk deyirlәr: 

«[Ey möminlər!] Ağırlı-yüngüllü [qocalı-cavanlı, atlı-piyada, 

güclü-gücsüz, dövlətli-kasıb] hamınız cihada çıxıb malınız və 

canınızla Allah yolunda vuruşun.» (9/111). 

Ayәnin mәzmunundan belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, müsәlmanlar 

hamılıqla döyüş meydanına doğru hәrәkәt etmәli vә Allah yolunda 

düşmәnә qarşı mübarizә aparmalıdır vә bu ayә cihadın hamıya 

deyil, yalnız müәyyәn şәxslәrә vacib olduğunu bәyan edәn hәmәn 

surәnin 122-ci ayәsi ilә nәsx olunmuşdur. 

Cavab: 

Әvvәlki ayәdә qeyd etdiyimiz kimi, ayәnin mәna vә mәfhumu 

nәsx olunsun deyә, ümumi xarakter daşımır vә burada әmr olunan 

müәyyәn şәxslәr nәzәrdә tutulur. Bütün bunlarla yanaşı bu mәtlәbә 

işarә etdik ki, ümumi bir hökmü müәyyәn şәxslәrә aid etmәk nәsx 

deyil, ümumi hökm üçün bir növ istisnadır. 

O ki, qaldı 122-ci ayәyә (vә ma xanәm muminunә – möminlәr 

döyüşә birdәn çıxmamışdılar) qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, bu iki ayәni 

nәinki nәsx etmәmiş, әksinә açıq-aşkar olaraq onların nәsx 

olunmadığına dәlalәt edir. Çünki ayәdә bir başa göstәrilir ki, döyüş 

meydanına getmәk әvvәldәn dә ümumi xarakter daşımamışdır ki, 

bütün müsәlmanlara aid vә sonralar çarәsizlik üzündәn nәsx 

olunmuş olsun. Döyüş meydanına getmәk elә ilk günlәrdәn yalnız 

müәyyәn şәxslәrә xüsusilә dә bunu Peyğәmbәrdәn (s) tәlәb edәn vә 

döyüş әzmindә olan fәdailәrә aid olmuşdur. 

İZN AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Allah səni bağışlasın! Doğru danışanlar sənə bəlli olmadan, 

yalançıları tanımadan əvvəl nə üçün onlara [cihadda iştirak 

etməyə] izn verdin? 
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Allaha və axirət gününə iman gətirənlər malları və canları ilə 

cihad etmək barəsində səndən izn istəməzlər [o saat cihada 

çıxarlar] Allah müttəqiləri tanıyandır! 

Səndən [cihada çıxmaq üçün] izn istəyənlər ancaq Allaha və 

axirət gününə iman gətirməyənlər və ürəkləri şəkk-şübhəyə 

düşənlərdir. Onlar öz şübhələrində tərəddüd edib durarlar.» (9/43-

45). 

İbni Abbas, Hәsәn Bәsri vә Әkrәmdәn nәql olmuş rәvayәtdә 

deyilir: Bu ayә Nur surәsinin 62-ci ayәsi ilә nәsx olunmuşdur. 

Orada deyilir: 

«Əgər onlar bəzi işlər üçün səndən izn istəsələr, onlardan özün 

istədiyinə [yanından getməyə] izn ver.» (24/62). 

Cavab: 

Ayәnin nәsx olunmasına dair irәli sürülmüş bu nәzәriyyәni 

tamamilә әsassız hesab etmәk olar. Çünki, ayәnin mәzmunundan 

mәlum olur ki, döyüş meydanının tәrk olunması üçün icazәnin 

verilmәmәsi o zaman olmuşdur ki, kimin yalan, kimin dә hәqiqәti 

söylәdiyi arasında fәrq qoymaq olmurdu. Ayә nazil olmaqla әmrә 

tabe olmaq istәmәyәn vә müxtәlif bәhanәlәrlә şәhәrdә qalmaq üçün 

Peyğәmbәrdәn (s) icazә istәyәn vә belәliklә döyüşdә iştirak 

etmәyәn şәxslәrin iç üzü açılır. 

Allah-taala, Peyğәmbәrә (s) kimin yalan, kimin dә hәqiqәti 

söylәdiyi vә kimin hәqiqәtәn iman gәtirdiyi, kimin dә küfr etdiyi 

bәlli olmayınca kimsәyә әmrә tabe olmamağa icazә vermәmәyi әmr 

edir. Hәr şey mәlum olduqdan sonra Allah-taala bir tәrәfdәn 

möminlәrә Peyğәmbәrdәn (s) icazә almaqla bәzi çәtinliklәri aradan 

qaldırmaq üçün müvәqqәti olaraq döyüşlәrdә iştirak etmәmәyә izn 

verir. Digәr tәrәfdәn dә (Fә izastәzәnukә libәzi şanihim – әgәr onlar 

bәzi işlәr üçün sәndәn üzr istәsәlәr) ayәsi ilә Peyğәmbәrә (s) 

mәslәhәt gördüyü şәxslәrә ciddi çәtinliklәrini aradan qaldırmaq 

üçün döyüşdә iştirak etmәyә icazә vermәsini icazә verir. Verilәn 

izahla hәr iki ayәnin müәyyәn mәtlәbә toxunduğu vә birinin 

digәrini nәsx etmәdiyi artıq bәlli olur. 
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MÜHARİBӘDӘN BOYUN QAÇİRMAQ HAQDA NAZİL 

OLMUŞ AYӘNİN NӘSXİ 

«Mədinəlilərə və onların ətrafında olan bədəvilərə [döyüşdə] 

Allahın peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan [ona üz verən 

məşəqqətlərdən] özlərini kənara çəkmək [belə çətinliklərin 

özlərinə üz verməsini istəməmək, beləliklə də, özlərini 

Peyğəmbərdən üstün tutmaq] yaraşmaz.» (9/120). 

İbni Zeyddәn nәql olmuş rәvayәtdә deyilir: 

Bu ayә dә növbәti 122-ci ayә ilә nәsx olunmuşdur. Çünki 120-ci 

ayә döyüşdәn boyun qaçırmağın hamıya qadağan olduğu, növbәti 

122-ci ayәdә isә hökmün ümumi xarakter daşıdığı nәsx olunaraq 

döyüşdә yalnız müәyyәn şәxslәr iştirak edәcәyinә toxunulur. 

Müəllif: 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının istinad etdiklәri bu ayә 120-ci 

ayәnin nәsx olunmasına deyil, hökmün nәsx olunmamadığına 

dәlalәt edir vә biz hәr iki ayәyә diqqәt yetirdikdә belә bir qәnaәtә 

gәlirik ki, müsәlmanlar döyüş meydanında hamılılıqla deyil, yalnız 

kifayәt edәcәk miqdarda iştirak etmәlidirlәr. 

Başqa sözlә desәk, hәr iki ayәnin mәzmunundan yalnız bir hökm 

әldә edә bilәrik. O da bundan ibarәtdir ki, cihad eyni deyil, kifayi 

zәruri olan hökmdür. Yәni birinci ayә hökmün zәruriliyini, ikinci 

ayә isә onun kifayi olduğunu bәyan edir. Lakin eyni zamanda 

bütün müsәlmanlara [eyni zәrurәt] zәruri olaraq hamının döyüş 

meydanında iştirak etmәsini tәlәb edir vә bu zәrurәt birinci 

zәrurәtdәn bir qәdәr fәrqlidir. Bu sәbәbdәn dә iki növ zәrurәt 

mövcuddur. 

1. Kifayi vә xarici amillәr meydana gәldikdә bәzәn dә eyni zәrurәt 

vә onların hәr ikisi öz yerindә dәyişilmәzdir vә etibarlıdır. 

SӘBR AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Sənə nə vəhy gəlirsə, ona tabe ol. Allah [zəfər] hökmünə verənə 

qədər səbr et. O, hökm verənlərin ən yaxşısıdır.» (10/109). 

İbni Zeyddәn nәql olmuş rәvayәtdә deyilir: Bu ayә cihad 

hökmünü verәn ayә ilә nәsx olunaraq öz qüvvәsini itirmişdir. 
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Müəllif: 

Birinci ayәnin nәsx olunduğunu batil edәn dәlillәri biz bu ayәnin 

dә nәsx olunmadığına dәlil gәtirә bilәrik. 

Tәkrara yol vermәyib yalnız bu mәtlәbә işarә etmәk istәyirik ki, 

«Sәbr» bu ayәdә düşmәnin inadkarlıqlarının müqabilindә deyil, 

hәyatın bütün mәrhәlәlәrinә aiddir. Başqa sözlә desәk, Sәbr ayәdә 

siyasi deyil, әxlaqi mәna daşıyır. Bunun da nәsx olunması qeyri-

mümkündür. 

BAĞIŞLAMA VӘ KAFİRLӘRDӘN ÜZ DÖNDӘRMӘ AYӘSİNİN 

NӘSXİ 

«Sən müşriklərdən yaxşıca üz döndər və ya onları alicənablıqla 

bağışla.» (15/85). 

İbni Abbas, Sәid vә Qәtadәdәn nәql olmuş rәvayәtdә deyilir: 

Ayәdә Peyğәmbәrә (s) kafirlәri bağışlamağa vә әfv etmәyә әmr 

olunur. Sәyf ayәsindә isә kafirә qarşı cihad hökmü verilmәklә 

ayәnin hökmü nәsx olunur. 

Müəllif: 

Әvvәlki ayәlәrdә olduğu kimi bu ayә haqqında da deyә bilәrik ki, 

әfv vә bağışlama burada mәna daşımır. Belә ki, Peyğәmbәr (s) sәbr 

etmәyә әmr olunduqda, müşriklәrin inadkarlıqlarının vә etdiklәri 

pisliklәrin müqabilindә sәbr etmәsi nәzәrdә tutulur. Hicr surәsinin 

94 vә 95-ci ayәlәri dediklәrimizi bir daha sübuta yetirә bilәr: 

«[Ya Məhəmməd!] Sənə əmr olunan Quranı açıq-aşkar təbiliğ et 

və müşriklərdən üz döndər! Şübhəsiz ki, istehza edənlərin 

[şərrindən] səni qorumağa biz kifayət edərik.» (15/94-95). 

Göründüyü kimi burada Peyğәmbәrә (s) müşriklәrin 

istehzalarının müqabilindә sәbr etmәyә әmr olunur. Belә bir mәnanı 

nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, ayәnin «Sәyf» ayәsi ilә nәsx olunması 

üçün kafirlәrә qarşı cihad ayәsi ilә heç bir bağlılıq yoxdur. Ayәnin 

ümumi mәzmunu bundan ibarәtdir ki, Allah-taala öz Peyğәmbәrini 

(s) islam dininin tәbliğinә sövq edir vә bu yolda qarşılaşacağı 

çәtinliklәrә sinә gәrmәyi vә müşriklәrin ardı-arası kәsilmәyәn 

istehzalarının müqabilindә dözümlü olmağı әmr edir. 
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Göründüyü kimi ayәnin cihad hökmü ilә heç bir bağğlılığı 

yoxdur. 

Müsәlmanların belә bir mühüm işә cәlb olunmaları isә yalnız 

kifayәt qәdәr qüdrәtә malik olduqdan sonra baş vermişdir. Daha 

dәqiq desәk, Peyğәmbәr (s) besәtin ilk illәrindә cihad әmrini 

almadığı üçün müşriklәrin qeyri-insani rәftarlarına göz yummalı vә 

onlarla yumşaq rәftar etmәli idi. O, peyğәmbәrliyinin 

hәqqaniyyәtini göstәrdiyi möcüzәlәrlә sübuta yetirir vә bu yolla 

insanları Allahın birliyinә dәvәt edirdi. Çünki, o zaman nә 

Peyğәmbәr (s), nә dә ona iman gәtirmiş az saylı müsәlmanlar 

müharibәyә lazım olan kifayәt qәdәr qüdrәtә malik deyildilәr. Әgәr 

belә bir şәraitdә müşriklәrә qarşı mübarizәyә başlasaydılar tәbii ki, 

böyük itkilәr verәr vә mәğlubiyyәtә uğrayardılar. Bir neçә il sonra 

müsәlmanların sayı artdıqdan vә müharibәyә lazım olan döyüş 

alәtlәri kifayәt qәdәr әldә olunduqdan sonra müsәlmanlara cihad 

hökmü verildi. Әvvәlki fәsillәrdә qeyd etdik ki, şәriәt hökmlәri 

zәmanәnin tәlәbatını ödәmәk üçün tәdriclә Peyğәmbәrә (s) nazil 

olmuşdur vә 23 il müddәtindә tәkmillәşmişdir. Cihad hökmü dә 

besәtin ilk illәrindә müsәlmanlara verilmәdiyi üçün bütün 

çәtinliklәrin müqabilindә dözümlü olmağa vә sәbr etmәyә tövsiyә 

olunurdu. 

Demәk hökmün nәsx ilә heç bir bağlılığı yoxdur. 

ŞӘRABIN HALALLIĞİNA DAİR NAZİL OLMUŞ AYӘNİN 

NӘSXİ 

«Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab 

[yaxud sirkə] və gözəl ruzi [kişmiş mövüz, bəhməz, quru xurma, 

və s.] düzəldirsiniz.» (16/67). 

Qәtadә, Sәid ibni Cubeyr, Şәbi, Mucahid, İbrahim vә Әbu 

Zәrrindәn nәql olmuş rәvayәtdә bu ayәnin şәrabın haramlığına dair 

nazil olmuş ayә ilә nәsx olunduğu göstәrilir. 

Cavab: 

Ayәnin nәsx olunması iki mühüm mәtlәbin sübuta 

yetirilmәsindәn ibarәtdir. 
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1. Ayәdә (sәkr) deyildikdә, mәstedici şәrab nәzәrdә tutulsun. 

Lakin nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları bunu sübuta yetirmәyә qadir 

deyillәr. Çünki, (sәkr) kәlmәsinin daşıdığı lüğәvi mәnalardan biri 

dә «sirkәdir». Tanınmış tәfsir alimlәrindәn olan Әli ibni İbrahim dә 

«Sәkr» kәlmәsini mәhz bu mәnada tәfsir etmişdir. Belә bir mәnaya 

әsasәn (rizqi hәsәnin – lәziz yemәklәr) deyildikdә, xurma vә 

üzümdәn hazırlanan şirә vә müxtәlif yeyim şeylәri nәzәrdә tutulur. 

2. Ayә şәrabın halallığına dәlalәt etmiş olsun. Bir halda ki, nәsx 

nәzәriyyәsi tәrәfdarları bunu da sübuta yetirmәyә qadir deyildir. 

Çünki, ayә nәyinsә halal vә ya haram olmasını vә camaatın adәt 

etdiyi hәr-hansısa bir şeyi deyil, müәyyәn gerçәkliyi vә tәbii 

cәrәyanı bәyan edir. 

Biz ayәnin tәbii cәrәyanı bәyan etdiyini bәşәriyyәtin müxtәlif 

sәnәt vә istedadlara yiyәlәndiyini bәyan edәn ayәlәrin arasında 

olması ilә sübuta yetirә bilәrik: 

«Allah göydən bir yağış endirər, onunla yer özünü öldükdən 

[quruduqdan] sonra dirildər. [Öyüd-nəsihətə] qulaq asanlar üçün 

bunda bir ibrət vardır. [Allah quru torpağa həyat verə bildiyi 

kimi, insanları da öləndən sonra diriltməyə qadirdir!] 

Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz 

onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan təmiz südü sizə 

içirdirik. [Qanı və ifrazatın dadı, qoxusu və rəngi əsla südə 

qarışmaz. Əksinə, südə elə bir tam verər ki, o içiləndə xoş gələr]. 

Siz xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab [yaxud 

sirkə] və gözəl ruzi [kişmiş, mövüz, bəhməz, quru xurma və s.] 

düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, bunda da ağıllı düşünənlər üçün bir 

ibrət vardır. 

Rəbbin bal arısına belə vəhy [təlqin] etdi: «Dağlarda, ağaclarda 

və insanların qurduğu yerlərdə [evlərin damında, üzümlüklərdə] 

özünə yuva tik: sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə 

göstərdiyi yolla rahat və asanlıqla get!» O arıların qarınlarından 

insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli [ağ, sarı, qırmızı] bal çıxar. 

Şübəhsiz ki, bundan da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət 

vardır!» (16/65-69). 
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Allah-taala bu beş ayәdә öz qüdrәt nişanәlәrindәn, ölmüş 

torpağın yenidәn yağışla dirilmәsindәn, yaradılmışların heyrәtedici 

xüsusiyyәtlәrindәn, insanların dörd ayaqlı heyvanların 

qarınlarındakı qanla ifrazat arasında olan tәmiz süddәn 

bәhrәlәnmәlәrindәn vә xilqәtin digәr sirlәrinә işarә edir. 

Burada hәmçinin xurma vә üzümün müsbәt xüsusiyyәtlәri, 

onlardan müxtәlif çeşiddә hazırlanan şirә vә yemәklәrә, ilham 

alaraq dağlarda özünә yuva quran bal arılarının heyrәtedici 

xüsusiyyәtlәri haqda söhbәt açılır. 

Qeyd etdiklәrimizdәn belә mәlum olur ki, ayәlәr heç dә 

qanunvericilik xarakteri daşımır. Burada sadәcә olaraq Allahın 

birliyinә vә Onun qüdrәt nişanәlәrinә işarә olunur. Bunun isә 

şәrabın haram olmasına dair nazil olmuş ayәnin, şәrabın halal 

olmasını nәsx etmәklә heç bir әlaqәsi yoxdur. 

«Sәkr» deyildikdә mәstedici içkilәr nәzәrdә tutulduğunu fәrz 

etsәk, belә ayә şәrabın halallığına deyil, haram olduğuna dәlalәt 

edәcәkdir. Çünki, ayәdә «şәrab», «rizqi hәsәni – gözәl ruzi»nin 

müqabilindә işlәnmişdir. Bu da bir daha sübut edir ki, şәrab pak vә 

halal ruzi deyildir. 

Şeyx Sәduq öz müәllimi Mәhәmmәd ibni Әslәmdәn nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq (ә)-dan şәrabın halal olub-olmaması 

haqda soruşuldu. İmam (ә) sualın cavabında buyurdu: «Peyğəmbər 

(s) buyurmuşdur: Allahın mənə haram etdiyi ilk şey bütpərəstlik 

və şərab olmuşdur.» 

Şeyx Sәduq imam Rza (ә)-dan nәql etdiyi başqa bir rәvayәtdә 

deyir: «Allah-taala elә bir peyğәmbәr göndәrmәmişdir ki, şәrabı 

ona haram etmәmiş olsun.» 

Ecaz fәslindә qeyd etdik ki, şәrab Tövratda da bәşәriyyәtә haram 

olunmuşdur. Lakin bu bir hәqiqәtdir ki, islam zühur etdiyi ilk 

illәrdә şәrab haram olmamış vә bir müddәt keçdikdәn sonra 

şәrabın haramlığına dair qәti hökm verilmişdir. 

Belә bir qanunvericilik üsulu tәk şәrab hökmünә deyil, digәr şәriәt 

hökmlәrinә dә aiddir. Belә ki, bütün hökmlәr әvvәlcәdәn 

müәyyәnlәşdirilmiş, zaman keçdikcә tәdriclә elan edilmişdir. 
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Sonradan haramlığına dair ayә nazil olmuş şәrab hökmü dә 

әvvәlcәdәn dә [yәni ayә nazil olmazdan әvvәl] haram olmuşdur. 

ZİNAKAR KİŞİ VӘ QADININ EVLӘNMӘSİNӘ DAİR NAZİL 

OLMUŞ AYӘNİN NӘSXİ 

«Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə 

bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə 

ərə gedə bilər. Bu [belə bir evlənmə] möminlərə haram 

edilmişdir.» (24/3). 

Sәid ibni Musәyb vә alimlәrin bir çoxu belә bir fikirdә olmuşlar ki, 

bu ayә hәmәn surәnin 32-ci ayәsi ilә nәsx olunmuşdur. 

Orada deyilir: 

«[Ey möminlər!] Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, 

əməli-saleh [yaxud evlənməyə qabil] kölə və cariyələrinizi 

evləndirin.» (24/32). 

Deyilir: 

Birinci ayәdә müşrik vә zinakar istisna olmaqla, zinakar 

qadınlarla evlәnmәyin yasaq olduğu, ikinci ayәdә isә nikah hökmü 

әmәli saleh olub-olmamasından asılı olmayaraq bütün subay 

şәxslәrә ümumilikdә şamil olunur. 

Müəllif: 

Ayәnin nәsx olunduğunu sübuta yetirmәk üçün ilk növbәdә 

«nikah» deyildikdә, evlәnmәyin nәzәrdә tutulduğunu sübuta 

yetirmәk lazımdır. Lakin belә mәnanı sübuta yetirmәk üçün heç bir 

dәlil yoxdur. Vә әgәr «nikah» deyildikdә evlәnmәk nәzәrdә 

tutularsa, müsәlman zinakar kişinin, müşrik [kafir] qadınla, 

hәmçinin müşrik kişinin zinakar müsәlman qadınla evlәnmәsi dә 

qanuni olacaqdır. Çünki, ayәdә zinakar kişinin yalnız zinakar vә 

müşrik qadınla nikah edib evlәnә bilәcәyi göstәrilir. Eyni qaydada 

zinakar qadın da yalnız zinakar vә ya müşrik kişi ilә nikah edib 

evlәnә bilәr. 

Bir halda ki, belә bir evlәnmә islam nöqteyi-nәzәrindәn qeyri-

qanuni vә müsәlmanların adәt-әnәnәlәri ilә müvafiq deyildir. 
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Bu sәbәbdәn dә demәliyik ki, ayәdә «nikah» deyildikdә, istәr 

qanuni olsun, istәrsә dә qeyri-qanuni, onun lüğәvi mәnası, yәni 

«cinsi yaxınlıq» nәzәrdә tutulur. 

«La yәnkihu – evlәnmәyin», cümlәsi dә heç dә qanunvericilik 

xarakteri daşımır. Burada sadәcә olaraq zinanın nә qәdәr qәbahәtli 

iş olduğuna vә insanların ondan çәkinmәlәrinә işarә olunur. Belә ki, 

zinakar kişi yalnız zinakar vә kafir qadınla vә zinakar qadın yalnız 

zinakar vә kafir kişi ilә zina edәr. Çünki mömin vә әmәli-saleh 

şәxslәr zinanı özlәrinә haram edәr vә belә bir qәbahәtli işә yol 

vermәzlәr. 

GÜZӘŞT AYӘSİNİN NӘSXİ 

«İman gətirən şəxslərə de ki, axirət gününə iman gətirməyənləri 

bağışlasınlar.» (45/111). 

Tәfsir alimlәrinin bәzilәrinin fikrincә bu ayә «Sәyf» vә cihad 

hökmü ilә nәsx olunmuşdur. Bu haqda deyilir: Ayә Mәkkәdә Ömәr 

ibni Xәttab barәsindә nazil olmuşdur. Belә ki, müşriklәrdәn biri 

Ömәri söyәrәk tәhqir edir vә Ömәr dә onu cәzalandırmaq istәyir. 

Ayә nazil olmaqla Ömәr özünә әlә alır vә sonra Tövbә surәsinin 5-ci 

ayәsi ilә nәsx olunur. 

«Müşrikləri harda görsəniz öldürün.» (19/5). 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları ayәnin nәsx olunmasına dair bu 

cәrәyanla yanaşı Әli ibni Әhmәdin, Mәhәmmәd Hişamdan, o da 

Asim ibni Suleymandan, o da İbni Cubeyrdәn, o da Zәhhakdan vә o 

da İbni Abbasdan nәql etdiyi rәvayәtә istinad etmişlәr. 

Müəllif: 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının istinad etdiklәri bu rәvayәt 

olduqca zәif vә әsassızdır. Rәvayәtin bütün zәif xüsusiyyәtlәrinә 

göz yumsaq da, onun Asim ibni Suleyman tәrәfindәn nәql olunması 

rәvayәtin әsassız olmasına kifayәt edәr. Çünki, o yalan vә iftiralarla 

dolu olan bir çox hәdis vә rәvayәt nәql etmişdir. 

1. İbni Udey onun barәsindә deyir: O yalançı vә hәdis iftiraçısı 

olmuşdur. Onun nәql etdiyi bütün hәdis vә rәvayәtlәr istәr sәnәd, 

istәrsә dә mәtn baxımından tamamilә etibarsızdır. 
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Fәlas deyir: Onun kimi hәdis uyduran ikinci bir şәxs görmәdim. 

Onun bu sahәdә böyük mәharәti var idi. 

Әbu Hatәm vә Nәsai deyir: Asimin söylәdiklәri tamamilә 

etibarsızdır. 

Dar Qatәbi deyir: Nәql etdiyi rәvayәtlәr zәif vә әsassızdır. 

Әbu Hәbban deyir: Onun nәql etdiyi rәvayәtlәri yalnız hansısa bir 

şәxsdә tәәccüb doğurmaq üçün nәql etmәk olar. 

Әbu Davud Tәyalisi deyir: Yalançı olmuşdur. 

Әzdi: Nәql etdiyi rәvayәtlәr әsassız vә etibarsız olardı.1  

Onun nәql etdiyi rәvayәtlәri bir neçә sәbәbdәn әsassız hesab edә 

bilәrik: 

1. Mәlum olduğu kimi müsәlmanlar hicrәtdәn әvvәl Mәkkәdә 

yaşayır vә azlıq tәşkil etdiklәri [eyni zamanda zәif olduqları] üçün 

müşriklәrlә sәrt rәftar edә bilmәzdilәr. 

2. Ömәr heç dә döyüşlәrdә şücaәt göstәrәn qabaqcıl 

mücahidlәrdәn deyildi. İradәsi zәif olan bu şәxsin elә bir ağır 

şәraitdә müşriklәrә qarşı sәrt davranaraq onları cәzalandırması vә 

Ömәrin özünü әlә alması üçün belә bir ayәnin nazil olması nә 

dәrәcәdә düzgün ola bilәr. 

Bir halda ki, ayәdәki «Ğufran – güzәşt etmәk, bağışlamaq» 

kәlmәsi qüdrәt vә intiqam almağa dәlalәt edir. Lakin qeyd 

etdiyimiz kimi hicrәtdәn әvvәl Ömәrin müşriklәrdәn intiqam 

alması qeyri-mümkün idi. Çünki, әgәr Ömәr, onu tәhqir edәn şәxsi 

cәzalandırmaq istәsәydi, o da müqavimәt göstәrәcәk vә artıq güzәşt 

etmәyә fürsәt qalmayacaqdır. 

Dediklәrimizdәn belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, ayәnin verdiyi 

hökm nәsx olmamışdır vә o, tәkcә Ömәrә deyil, bütün 

müsәlmanlara ümumilikdә şamil olunur. Belә ki, onlar müşriklәrin 

әzab vә әziyyәtinә sәbr etmәli vә bacardıqca güzәşt etmәyi 

bacarmalıdırlar. Casiyә surәsinin 14-15-ci ayәlәri dediklәrimizi bir 

daha sübuta yetirir. 

                                                 
1 Lisanul Mizan 3-cü cild 218-219-cu sәh. 
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«[Ya Peyğəmbər!] İman gətirənlərə de ki, Allah etdiyi əməllərə 

görə hər hansı bir qövmün cəzasını versin deyə – Allahın 

əzabından [əzab günlərindən] qorxmayanları bağışlasınlar! 

Kim yaxşı bir iş görsə, xeyri özünə, kim də bir pislik etsə, zərəri 

özünə olar.» 

Ayәnin zahiri mәnası bundan ibarәtdir ki, günahkarlar istәr 

kafirlәrdәn olsun, istәrs kitab әhlindәn, istәrsә dә müsәlmanlardan, 

axirәt әzab vә sorğu-sualına iman gәtirmәyәcәklәri tәqdirdә Allah 

tәrәfindәn layiqincә cәzalandırılacaqlar. 

Hansı tәbәqәdәn olursa-olsun zülmkarların zülmünün vә 

tәcavüzkarların cinayәtlәrini unutmayan Allah onların 

cәzalandırılmasını öz üzәrinә götürmüşdür. 

Belә bir halda Allaha iman gәtirmiş bir şәxs intiqam almaq üçün 

başqlarını qabaqlamağa çalışmamalıdır. Lakin diqqәt yetirmәk 

lazımdır ki, bu әxlaqi vә ictimai mәsәlәyә aid olan bir hökmdür. Vә 

istәr hökmün qanunvericiliyi Sәyf ayәsi nazil olmazdan әvvәl 

verilmiş olsun, istәrsә dә sonra, islama dәvәt vә ya cihad hökmü ilә 

heç bir ziddiyyәti yoxdur. 

DÖYÜŞDӘ ӘSİR GÖTÜRÜLӘNLӘR HAQDA NAZİL OLMUŞ 

AYӘNİN NӘSXİ 

«[Ey möminlər!] Kafirlərlə [döyüş meydanında] qarşılaşdığınız 

zaman boyunlarını vurun. Nəhayət onları məğlub etdikdə [əsir 

alıb, qaçmasınlar deyə əl-ayaqlarını] kəndirlə möhkəm bağlayın. 

Sonra da müharibə bitdikdə onları ya [boyunlarına minnət qoyub] 

məccani və ya fidyə müqabilində azad edin. (47/4). 

Müfәssirlәrin bәzilәri hökmün Sәyf ayәsi ilә nәsx olunduğunu 

qeyd etmişlәr. Başqaları isә әksinә olaraq, bu ayәnin Sәyf ayәsini 

nәsx etdiyini qeyd etmişlәr. 

Müəllif: 

Bu bir hәqiqәtdir ki, nә Sәyf ayәsi bu ayәni, nә dә bu ayә Sәyf 

ayәsini nәsx etmişdir. 

Bu barәdә daha dәqiq nәzәr irәli sürmәk üçün müharibә 

şәraitindә müsәlmanların kafirlәrlә necә rәftar etmәlәrinә diqqәt 

yetirmәliyik. 
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DÖYÜŞDӘ İŞTİRAK EDӘN KAFİRLӘRİN HÖKMÜ 

Müsәlmanlara qarşı mübarizә aparan kafirlәrә «döyüş vә 

müharibә kafirlәri» (kafәri hәrbi) deyilir. Şiә alimlәri bir neçә hal 

istisna olmaqla, onların qәtlini vacib hesab edirlәr. 

1. Әgәr döyüşdә iştirak edәn — istәr döyüş zamanı olsun, istәrsә 

döyüşdәn sonra — kafirlәr islamı qәbul edәrlәrsә, qәtl hökmü 

onların üzәrindәn götürülür. Çünki onların qәtlә yetirilmәsinә 

sәbәb kafir olmalarıdır. İslamı qәbul etdikdәn sonra isә artıq buna 

heç bir sәbәb qalmayır. 

2. Müsәlmanlar döyüşdә qalib gәldikdәn sonra әsir alınmış 

kafirlәr. 

Belә olduqda da kafirlәrin üzәrindәn qәtl hökmü götürülmüş olur. 

Lakin döyüş başa çatmazdan әvvәl vә ya döyüş zamanı әsir 

alınarlarsa, qәtl hökmü öz qüvvәsindә olaraq qalır. Çünki, ayәdә 

müsәlmanların zәfәr çalmalarına vә son cәza üsulu olaraq qәtlin 

zәruri olduğuna xüsusi diqqәt yetirilir. Mәlum olduğu kimi, hәddi-

hüdudu olan hәr bir hökm müәyyәn olunmuş hәddә çatdıqda 

qüvvәdәn düşmüş olur. 

Bir sözlә, kafirlәr döyüşdәn sonra müsәlmanlara әsir düşәrsә, dini 

rәhbәr vә ya qazi onların barәsindә üç hökm verә bilәr: 

Ya kölә kimi istifadә etmәli, ya fidyә almaqla onları azad edәr vә 

ya mәccani olaraq azad edә bilәr. 

Kafirlәrin bütpәrәst olub-olmamasından asılı olmayaraq, hökmün 

icrasında heç bir fәrq qoyulmur. 

Xülasə: Qeyd etdiklәrimizdәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, 

müharibәdә iştirak edәn kafirlәr әsir düşәrkәn ya döyüş zamanı 

qәtlә yetirilmәli, ya islamı qәbul etdiyi tәqdirdә әfv olunmalı vә ya 

döyüş başa çatdıqdan sonra әsir alınaraq qәtlә yetirilmәmәlidir. 

Döyüş başa çatdıqdan sonra da baş dini hakim әsirlәri ya kölә 

olaraq müsәlmanların ixtiyarına vermәli, ya fidyә alaraq azad 

etmәli vә ya mәccani olaraq güzәştlә azad etmәlidir. 

Müsәlmanlarla müharibә aparan kafirlәr haqda verilәn hökmün 

xülasәsi bundan ibarәtdir. Bu barәdә müsәlman alimlәri arasında 
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heç bir ixtilaf nәzәrә çarpmır. Әgәr cüzi ixtilaflar varsa da, әsassız 

vә heç bir etibara malik deyildir. 

Ayәdә istifadә olunan ifadәlәrdәn bir daha belә qәnaәtә gәlmәk 

olur ki, ayәnin zahiri mәnası mәhz kafirlәrin döyüş zamanı qәtlә 

yetirilmәsinә «zәrbәrriqab», döyüş başa çatdıqdan sonra әsirlәri 

ciddi nәzarәt altında saxlamağa «şәddul-vәsaq» vә döyüş başa 

çatdıqdan sonra baş dini hakim tәrәfindәn әsirlәri fidyә verәrәk vә 

ya mәccani azad olunmağa «mәnnә vә fidaә» dәlalәt edir. 

Qeyd etdiklәrimizdәn belә mәlum olur ki, «şәddul vәsaq» 

deyildikdә, әsirlәrin mәccani vә fidyә alınaraq azad olunmaları 

nәzәrdә tutulur. 

Çünki «şәddul vәsaq» adәtәn düşmәnin hәr növ ixtiyar, 

azadlıqdan mәhrum olunmasına deyilir vә belә bir mәnanı әsir 

alınmış şәxslәrin azadlıqdan mәhrum olunmasına şamil etmәk 

olduqca münasib olardı vә әgәr «şәddul vәsaq» ayәdә әsirlik deyil, 

ümumi bir mәna daşıyarsa, onda başqa bir dәlillәrlә kölәliyin 

qanuni olduğuna dәlalәt etmiş olur. Vә belәliklә «fidәn vә mәna – 

fidyә vә azad etmәk» hökmünә aid olmuş olur. 

Belә bir izahatla döyüşә gәlmiş vә kölәliyә әsir alınmış kafir haqda 

verilmiş hökm tamamilә bәlli olur. 

Bu hökmә dәlalәt edәcәk bir çox mötәbәr rәvayәtlәrә dә işarә 

etmәk olar. Belә ki, Koleyni vә Şeyx Tusi, Tәlhә ibni Zәiddәn nәql 

etdiklәri rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq (ә) atasından nәql edәrәk 

buyurur: «Döyüş başa çatmazdan әvvәl vә kafirlәr döyüş 

meydanını tәrk etmәdәn әsir alınarlarsa, qazi onun ya boynunun 

vurulmasına, ya da dar ağacından asılmağa vә ya sol ayağı ilә sağ 

әlinin kәsilmәsinә dair hökm verә bilәr. Onlar әl ayaqları 

kәsildikdәn sonra buraxılmalı vә qanaxmadan ölmәlidirlәr. Bu, 

Allah-taalanın Maidә surәsinin 33-cü ayәsindә buyurduğudur: 

«Allah və Onun peyğəmbəri ilə vuruşanların, yer üzərində fitnə-

fəsad salanların cəzası öldürülmək, ya dar ağacından asılmaq, ya 

əl-ayaqlarının soldan və sağdan kəsilməsi və ya sürgün 

edilməsidir. Bu, dünyada onlar üçün xarlıq və zillətdir, axirətdə 

də böyük bir əzaba mübtəla olacaqlar.» Sonra imam Sadiq (ә) 

buyurur: «Mәgәr bilmirsinizmi ki, Allah-taala, imamı yalnız 
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kafirlәri hansı növdәn istifadә edәrәk cәzalandırmaqda ixtiyar 

sahibi etmişdir?» 

Tәlhә deyir: İmam Sadiq (ә)-dan «Әv yunfәv minәl әrz» 

cümlәsindәn nәyin nәzәrdә tutulduğunu soruşdum. İmam Sadiq (ә) 

buyurdu: «Sürgün etmәk deyildikdә ayәdә kafirlәrin döyüş 

meydanını tәrk etmәlәri nәzәrdә tutulur. Yәni müsәlmanlar döyüş 

zamanı kafirlәri pәrakәndә etmәli vә әsir etdiklәri tәqdirdә 

müәyyәn olunmuş hökmü icra etmәlidirlәr. İcra olunası hökm isә 

bundan ibarәtdir ki, döyüş başa çatdıqdan sonra әgәr kafirlәr әsir 

alınarlarsa, qazi onları ya kölә kimi saxlamalı, ya fidyә almaqla vә 

yaxud mәccani olaraq azad etmәlidir. 

Verilәn izahatlardan belә mәlum olur ki, döyüş başa çatdıqdan 

sonra әsir düşmüş kafirlәrin üzәrindәn qәtl hökmü götürülür. 

Әhli sünnә alimlәrindәn olan Zәhhak, Әba, Hәsәn Bәsri vә 

başqaları bu nәzәriyyә ilә müvafiq olduqlarını bildirmişlәr. Hәsәn 

Bәsri bu haqda deyir: Döyüş sona çatdıqdan sonra әsir alınmış 

kafirlәr qәtlә yetirilmәyir, dini hakim ya onları kölә kimi saxlmalı, 

ya fidyә vә ya mәccani olaraq azad etmәlidir.1  

Qeyd etdiklәrimizdәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, Sәyf ayәsi istәr 

bu ayәdәn әvvәl, istәrsә dә sonra nazil olmuş olsun ayәnin nәsx 

olunmasına әsla dәlalәt etmir. Çünki kafirlәrin qәtlinin vacib 

olduğunu bәyan edәn Sәyf ayәsinin mәzmununun bu ayә ilә heç bir 

ziddiyyәti yoxdur. Hәr iki ayәnin mәzmunu bәllidir vә verdiyi 

hökm nәsx olunmadan qüvvәdә qalmalıdır. 

Lakin tәәccüb doğuran, Şeyx Tusinin şiә alimlәrini kafirlәrin 

döyüş başa çatdıqdan sonra qәtlә yetirilmәlәrinә dair hökm 

vermәkdә ittiham etmәsidir. 

Şeyx Tusi bu haqda deyir: Sәhabәlәrimizin nәql etdiyi 

rәvayәtlәrdә kafirlәrin döyüş zamanı әsir alınarkәn qәtlә yetirildiyi 

göstәrilir. Dini rәhbәr onların qәtlә yetirilmәlәrinә dair hökm verir. 

Lakin fidyә alaraq vә ya mәccani olaraq onları azad etmәyә qadir 

deyildir. Vә әgәr döyüş başa çatdıqdan sonra әsir alınarlarsa, dini 

                                                 
1 Гürtәbinin tәfsiri 16-cı cild 227-228-ci sәh 



 118 

rәhbәr ya onları kölә kimi saxlamalı, ya fidyә vә ya mәccani olaraq 

azad etmәlidir. 

Bu nәzәriyyәni Tәbәrsi dә öz kitabında «Mәcmәul-bәyanda» nәql 

etmişdir.1  

Lakin bu barәdә bir rәvayәtdә olsun nәql olunmamışdır. Maraqlı 

hallardan biri dә budur ki, Şeyx Tusi özünün «Mәbsut» adlı başqa 

bir kitabında bu nәzәriyyәni tәsdiq edәrәk deyir: Döyüş başa 

çatdıqdan sonra dini rәhbәr, әsir alınmış kafirlәri qәtlә yetirmәmәli, 

onları ya kölә kimi müsәlmanların ixtiyarına vermәli, ya fidyә vә ya 

mәccani olaraq azad etmәlidir.2  Onun özü «Xilaf» adlı kitabının 

«qәnimәtlәrin bölüşdürülmәsi» fәslinin on yeddinci bölümündә 

alimlәr icmasının bu haqda fikir irәli sürdüklәrinә işarә etmişdir. 

Bu sәbәbdәn dә ehtimal vermәk olar ki, Şeyx Tusinin «Tibyan» 

adlı kitabında әsirlәrin boynunun vurulması haqda deyilәnlәr 

yazılışda buraxılan sәhvdәn irәli gәlmişdir. Mәrhum Tәbәrsi dә heç 

bir araşdırmalar aparmadan bunu öz kitabında qeyd etmişdir. 

Çünki bu nәzәriyyә hәm alimlәr icmasının çıxardıqları hökm, hәm 

dә Şeyx Tusinin digәr kitablarında bu haqda verdiyi mәlumatlarla 

tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

Bu nәzәriyyәni dәstәklәyәn şәxslәrdәn biri dә Әllamә olmuşdur. 

O, özünü «Muntәhi vә Tәzkirә» adlı kitablarında cihad fәslindә bu 

barәdә geniş söhbәt açmışdır. 

AYӘ HAQDA İRӘLİ SÜRÜLMÜŞ DİGӘR NӘZӘRİYYӘLӘR 

Şiә alimlәrinin vә әhli-sünnә alimlәrinin bәzilәrinin (Zәhhak, Әta 

vә Hәsәn Bәsri) bu haqda nә fikirdә olduqları ilә tanış oldunuz. 

Lakin әhli-sünnә alimlәrinin bir çoxu bu barәdә tam fәrqli fikir irәli 

sürmüşlәr. 

1. Onlardan bәzilәri bu fikirdәdirlәr ki, ayә yalnız bütün kafirlәr 

barәdә deyil, yalnız müşriklәr haqda nazil olmuşdur. Belә ki, әsirlәr 

öldürlmәmәli, fidyә vә ya mәccani olaraq azad olunmalıdırlar. 

Cihad hökmünü verәn Sәyf ayәsi nazil olduqdan sonra isә hökm 

                                                 
1 Tәfsir Tibyan 9-cu cild 291-ci sәh. 
2 Mәгsud, Cihad fәsli, kafirlәrin xüsusiyyәtlәri vә onların nеcә гәtlә yеtirilmәlәri. 
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nәsx olunaraq öz qüvvәsini itirmişdir. Bu nәzәriyyәnin Zәhhak, 

Sudәy, İbni Cәrih, İbni Abbas vә bir çox Kufә müfәssirlәri 

tәrәfindәn irәli sürüldüyü göstәrilir. Onlar deyirlәr: Ayә nәsx 

olunduğu üçün әsir düşmüş müşriklәr qәtlә yetirilmәlidir vә onları 

fidyә ödәmәk vә ya mәccani olaraq azad etmәyi heç dә düzgün 

hesab etmәk olmaz.1  

Cavab: 

Sәyf ayәsi istәr müşriklәrә, istәrsә dә qeyri-müşriklәrә islam vә 

müsәlmanlarla düşmәnçilik edәn bütün şәxslәrә şamil olunur. Nәsx 

nәzәriyyәsi tәrәfdarları isә ayәnin yalnız müşriklәrә aid olduğunu 

hesab edirlәr. Ümumi xarakter daşıyan [mütlәq] hәr hansı bir 

qanun isә sadir olunduğu zaman baxışından ümumi xarakter 

daşımayan qanundan istәr әvvәl, istәrsә dә sonra verilmiş olsun, 

onun mәhdudlaşdırılmağa vә ya nәsx etmәyә qadir deyildir. 

Bu sәbәbdәn dә ümumiyyәt xarakteri daşıyan Sәyf ayәsinin, 

haqqında söhbәt açdığımız ayәni nәsx etmәsi qeyri-mümkündür. 

2. Bәzilәrinin fikrincә ayә bütün kafirlәr haqda nazil olmuş, lakin 

müşriklәrә gәldikdә hökm әvәz olunaraq nәsx olunmuşdur. Bu 

nәzәriyyәnin dә Qәtadә, Mücahid vә Hәkәm tәrәfindәn irәli 

sürüldüyü göstәrilir. Әbu Hәnifә mәzhәbinin tәrәfdarları da bu 

nәzәriyyәyә istinad etmişlәr. 

Cavab: 

Bu nәzәriyyәnin dә әsassız olduğu göz qabağındadır. Çünki 

ayәnin nәsx olunduğunu sübuta yetirmәk üçün ilk növbәdә Sәyf 

ayәsinin bu ayәdәn sonra nazil olduğunu sübuta yetirmәk lazımdır. 

Nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarları isә әllәrindә әsaslı dәlil olmadığı üçün 

bunu sübuta yetirmәyә qadir deyillәr. İstinad etdiklәri mәnbә 

varsa, o da vahid xәbәr halında nәql olmuş hәdis vә rәvayәtlәrdir. 

Vә biz dәfәlәrlә qeyd etmişik ki, vahid xәbәr halında nәql olmuş 

hәdis vә rәvayәtlәrlә Quran ayәlәrinin nәsx olunmasını sübuta 

yetirmәk tamamilә әsassız vә qeyri-mümkündür. 

Ayәnin nәsx olunduğu vahid xәbәrlә sübuta yetirilsә belә, onun 

Sәyf ayәsi ilә nәsx olunmasına dәlalәt edәcәk heç bir әsaslı dәlil 

                                                 
1 Гurtәbinin tәfsiri 16-cı cild 217-ci sәh. 



 120 

yoxdur. Sübuta yetirilәcәk şey yalnız bundan ibarәtdir ki, haqqında 

söhbәt açdığımız ayә Sәyf ayәsini mәhdudlaşdıracaq xarakteri 

daşıyır. Çünki hәr bir müsәlman ayәnin istәr müşriklәrә, istәrsә dә 

qeyri-müşriklәrә şamil olunduğunu vә ümumiyyәt xarakteri 

daşıdığını hesab edir. Bu sәbәbdәn dә haqqında söhbәt açdığımız 

ayә Sәyf ayәlәrinin nәsx edici deyil, mәhdudlaşdırıcı xarakter 

daşımasına sәbәb olur. Çünki bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyimiz kimi, 

ümumiyyәt [mütlәq] xarakteri daşıyan hökm mәhdudiyyәt 

[müqәyyәd] xarakteri daşıyan hökmlәri nәsx etmәyә qadir deyildir. 

Qeyd etdiklәrimizi nәzәrә almasaq belә, bir qәnaәtә gәlmәli 

olacağıq ki, hәr iki ayәnin verdiyi hökm qüvvәdә olaraq qalır vә 

onların arasında heç bir ziddiyyәtlik yoxdur. Fәrq yalnız bundan 

ibarәtdir ki, Sәyf ayәsindә әsir alınmış müşriklәrin qәtlinә, bu ayәdә 

isә әsirlәrin ya kölәliyә vadar olunmasına, ya fidyә ödәmәk vә ya 

mәccani olaraq azad olunmalarına dair hökm verilir. İki halda 

ziddiyyәtsizlik hәr iki ayәnin mәfhumuna dәlalәt edir. Ziddiyyәt 

meydana gәldikdә o ayәnin hökmünә әmәl olunur ki, başqa bir 

dәlillә onu sübuta yetirmәk mümkün olsun. 

3. Әhli-sünnә alimlәrinin bir qismi ayәnin Sәyf ayәsi ilә nәsx 

olunduğuna deyil, әksinә olaraq Sәyf ayәsini nәsx etdiyinә istinad 

edirlәr. 

Cavab veririk: 

Ayәnin nәsx olunduğunu sübuta yetirmәk üçün ilk növbәdә Sәyf 

ayәsinin bu ayәdәn nazil olunduğunu sübuta yetirmәk lazımdır. 

Bunun üçün isә onların әlindә heç bir әsaslı dәlil yoxdur. 

Sәyf ayәsinin bu ayәdәn әvvәl nazil olduğunu sübutu yetirsәk 

belә, bunu ayәnin nәsx olunmasına әsaslı dәlil hesab etmәk olmaz. 

Belә ki, ayәnin nәsx olunması daha әsaslı dәlillәrlә sübuta 

yetirilmәlidir. 

4. İrәli sürülmüş sonuncu nәzәriyyәdә deyilir: Dini rәhbәr istәr 

döyüş zamanı, istәrsә dә döyüş başa çatdıqdan sonra әsir alınanları 

ya kölә kimi saxlamalı, ya qәtlә yetirmәli, ya fidyә alaraq vә ya 

mәccani olaraq azad etmәlidir. 

Bu nәzәriyyә Әbu Tәlhә vә İbni Abbas tәrәfindәn nәql 

olunmuşdur. Әhli-sünnәnin mәşhur tәfsir alimlәrindәn olan İbni 
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Ömәr, Hәsәn Bәsri, Әta vә Malik ibni Әnәs, Şafei, Suri, Әvzam, Әbu 

Ubәyd kimi mәşhur fiqh alimlәri bu nәzәriyyәyә dair öz müsbәt 

rәylәrini bildirmişlәr. 

Ayәnin ümumi mәfhumu irәli sürülmüş bu nәzәriyyә ilә 

ziddiyyәt tәşkil etmәdiyi üçün hökmün nәsx olunmasına әsaslı dәlil 

hesab edә bilmәrik. Nәhhas bu nәzәriyyәni öz kitabında qeyd 

edәrәk deyir: İstәr әfv, istәrsә dә Sәyf ayәsinin verdiyi hökm sabit 

olaraq qaldığı üçün bu nәzәriyyәni әsaslı hesab edә bilәrik. 

Hökmün heç biri digәrini nәsx etmәyir vә bu әn düzgün 

nәzәriyyәdir. Çünki, nәsxin sübuta yetirilmәsi üçün әsaslı dәlillәrә 

istinad olunmalıdır. Әvvәla nәsx nәzәriyyәsi tәrәfdarlarının istinad 

edәcәk belә bir әsaslı dәlillәri yoxdur. Digәr tәrәfdәn isә hәr iki 

ayәnin icra olunması mümkün olduğu tәqdirdә hәr-hansı bir 

ayәnin nәsx olunması heç bir mәna vә mәfhum kәsb etmәyir. 

Nәhhas sonra deyir: Bu nәzәriyyәni mәdinәlilәr, Şafei vә Әbu 

Ubeydә dә nәql etmişlәr. 

Cavab: 

Bu nәzәriyyәni ayәnin mәzmunu ilә ziddiyyәt tәşkil etdiyi üçün 

iki әsaslı sәbәbә görә doğru vә düzgün hesab edә bilmәrik. 

1. Ayәdә istifadә olunan «mәnnә vә fidaәn – fidyә ödәmәk vә ya 

mәccani olaraq» ifadәsi müsәlmanların qәlәbәsi ilә başa çatan 

döyüşdәn sonra bir-başa müşriklәrin әsir alınmasına vә fidyә 

ödәmәk vә ya mәccani olaraq azad olunmalarına dәlalәt edir. Bu 

sәbәbdәn dә ayәnin verdiyi hökmün döyüş zamanı әsirlәrin azad 

olunması ilә heç bir uyğunluğu yoxdur. 

2. «Zәrburriqab – boyunlarını vurun». Bu ayәdә müsәlmanların 

zәfәr çalanadәk ayәnin mәfhumuna әsasәn, kafirlәrin döyüş zamanı 

qәtlә yetirilmәlәri mәhdudlaşdırılır. Döyüş başa çatdıqdan sonra isә 

[әsir alınmış] kafirlәrin qәtlә yetirilmәsi qәti olaraq qadağan olunur. 

Bu sәbәbdәn dә qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, müsәlmanların qәlәbәsi 

ilә başa çatan döyüşdәn sonra әsirlәrin qәtlә yetirilmәsinә dair irәli 

sürülmüş nәzәriyyә ayәnin mәna vә mәfhumu ilә tamamilә 

ziddiyyәt tәşkil edir. 

Onlar әsirlәrin qәtlә yetirilmәsindә Sәyf ayәsinә istinad etsәlәr 

belә, düzgün nәticә әldә edә bilmәyәcәklәr. Çünki bir qәdәr әvvәl 
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qeyd etdiyimiz kimi Sәyf ayәsi döyüş zamanı alınan әsirlәrә dәlalәt 

edir. 

Vә әgәr bu barәdә Peyğәmbәrin (s) necә rәftar etdiyinә istinad 

edәrlәrsә, yenә dә bunu onların dediklәrinә әsaslı dәlil hesab etmәk 

olmaz. Çünki, Peyğәmbәrin (s) zamanında әsir alınmış şәxslәr bir 

neçә hissәyә bölünür vә onlara dair müxtәlif tәdbirlәr görülürdü. 

Belә ki, döyüş zamanı әsir alınanları qәtlә yetirir, döyüş başa 

çatdıqdan sonra әsir alınanlar üçün isә müvafiq tәdbirlәr görürdü. 

Sonrakı xәlifәlәrin, yәni Әbu Bәkr vә Ömәrin әsirlәrlә necә rәftar 

etmәlәrinә istinad etsәlәr belә, yenә dә qәnaәtbәxş nәticә әldә edә 

bilmәyәcәklәr. Çünki, әvvәla bu tarixi cәrәyanın nә dәrәcәdә doğru 

olduğu haqda çox deyilib vә çox danışılmışdır. 

Digәr tәrәfdәn dә onun doğru vә düzgün olduğunu fәrz etsәk 

belә, әsaslı olduğunu sübuta yetirәcәk heç bir dәlil yoxdur. Quranın 

zahiri mәnasını kәnara qoyaraq onların hansı yolu tutduqlarına 

istinad etmәk isә heç dә düzgün olmazdı. 

DİLӘNÇİLӘRİN HAQLARINI BӘYAN EDӘN AYӘNİN NӘSXİ 

«Mallarında da dilənçinin və [abrına qısılıb dilənməyən] 

yoxsulun haqqı [payı] var idi. Şəriətə müvafiq olaraq var-

dövlətlərinin müəyyən hissəsini ehtiyacı olanlara paylayırdılar.» 

(51/19). 

«O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haqq [pay] vardır. 

Dilənən və [hər şeydən] məhrum olan [lakin abrına qısılıb 

dilənməyən] kimsə üçün:» (10/24-25). 

Ayәnin nәsx olunub-olunmaması haqda tәfsir alimlәri tәrәfindәn 

müxtәlif fәrziyyәlәr irәli sürülmüşdür. 

Onlardan bәzilәri «mallarında müәyyәn bir haqq [pay] vardır» 

dedikdә ödәnilmәsi vacib olan zәkatın, bәzilәri digәr vacib 

ödәnişin, bәzilәri dә müstәhәb olan digәr ödәnişlәrin nәzәrdә 

tutulduğunu qeyd etmişlәr. Bu sәbәbdәn dә birinci ehtimala әsasәn 

deyә bilәrik ki, ayә zәkat ayәlәrinә aiddir. Vә nәsx olunmadan 

qüvvәdә olaraq qalmaqdadır. Üçüncü ehtimala әsasәn yenә dә 

ayәnin nәsx olunduğu heç bir mәna vә mәfhum kәsb etmir. Çünki 

müstәhәb olan ödәniş [sәdәqә, ehsan] daimi varlı tәbәqәyә aid 
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olmuş vә olacaqdır. Lakin ikinci ehtimala әsasәn nәzәrdә tutulmuş 

vacib ödәniş haqqı zәkatdan fәrqli olan bir ödәniş haqqıdır. Vә bu 

hәr iki ayәni nәsx etmişdir. Çünki, zәkatın vacib olması ilә digәr 

vacib sәdәqәlәr nәsx olunaraq ödәnilmәsi tәxirә düşmüş olur. Hal-

hazırda islamda zәkatdan savayı başqa bir ödәniş haqqı mövcud 

deyildir. 

Bütün bunları nәzәrә alaraq alimlәrin bir qismi «müәyyәn haqq» 

deyildikdә zәkatdan başqa, digәr vacib ödәniş haqqının nәzәrdә 

tutulduğuna vә buna әsasәn ayәnin nәsx olunduğuna istinad 

etmişlәr. 

Cavab: 

Hәr iki ayәni diqqәtlә nәzәrdәn keçirdikdә, belә, qәnaәtә gәlmәk 

olur ki, ayәdә «müәyyәn haqq» deyildikdә nә zәkat, nә dә hәr hansı 

bir vacib ödәniş haqqı nәzәrdә tutulur. Sadәcә olaraq burada, 

cәmiyyәtdә adәt halını almış vә ödәnilmәsi müstәhәb olan adi 

ödәniş haqqı nәzәrdә tutulur. 

Qeyd etdiklәrimizi sübuta yetirәcәk iki әsaslı dәlilә istinad edirik: 

1. Şiә vә sünnü mәnbәlәrindә nәql olunmuş hәdis vә rәvayәtlәrdә 

yalnız zәkatın vacib olduğu göstәrilmişdir. 

2. Әhli-beyt (ә) tәrәfindәn nәql olunmuş rәvayәtlәrdә ayәdә 

müstәhәb ödәniş haqqının [sәdәqәnin] nәzәrdә tutulduğu 

göstәrilir. 

Siqәtul-islam Koleyni, Әbu Bәsirә istinad edәrәk deyir: İmam 

Sadiq (ә) ilә birlikdә idik. Dövlәtlilәrdәn bir neçәsi dә bizimlә idilәr. 

Zәkat haqda söhbәt açıldıqda imam Sadiq (ә) buyurdu: «Zәkat 

vermәklә kimsә tәrif edilmәmәlidir. Bu vacib vergini ödәmәklә 

insan canını vә malını qorumuş olur vә müsәlman adlandırılır. 

[İmkan daxilindә] zәkat haqqını ödәmәyәnlәrdәn isә namaz belә 

qәbul olunmaz. Lakin zәkatdan başqa da üzәrinizә digәr ödәniş 

haqları da düşür.» 

Әbu Bәsir tәrәddüd edәrәk dedi: Zәkatdan başqa bir vergi 

ödәmәliyik? 

İmam Sadiq (ә), Әbu Bәsirin bundan xәbәri olmadığını görüb 

tәәccüblә dedi: «Mәgәr bu ayәni eşitmәmisinizmi?» 

«O kəslər ki, onların malında müəyyən haqq [pay] vardır». 
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Әbu Bәsir deyir: Müәyyәn haqq deyildikdә nә nәzәrdә tutulur? 

İmam Sadiq (ә) buyurdu: «And olsun Allaha! Bu hәr bir şәxsin 

günlük, hәftәlik, aylıq vә ya illik әlavә qazanclarının ehtiyacı 

olanlara ödәmәli olduğu haqdır [sәdәqәdir].» 

Koleyni başqa bir rәvayәtdә İsmail ibni Cabirә istinad edәrәk 

imam Sadiq (ә)-dan nәql edәrәk deyir: 

İmam Sadiq (ә)-dan zәkatdan başqa digәr ödәniş haqqının olub-

olmadığını soruşdum. 

İmam Sadiq (ә) buyurdu: «Bәli vardır. Varlılar qazandıqları var-

dövlәtdәn min, iki min vә ya üç min dirhәm ehtiyacı olanlar üçün 

ayırarlar. Bu da hәmin müәyyәn ödәniş haqqıdır.»1  

Biyhәqi özünün «Şәbul iman» adlı kitabında Ğәzvan ibni Әbu-

hatimә istinad edәrәk nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «Әbuzәr, 

Osmanın evinin astanasında dayanıb evә daxil olmaq istәyirdi. 

Lakin kimsә ona icazә vermirdi. Qüreyş qәbilәsindәn olan bir şәxs 

onu görcәk soruşdu: Әbuzәr nә üçün burada oturmusan? 

Әbuzәr dedi: Onlar mәnә evә daxil olmağa icazә vermirlәr. 

O, Osmanın evinә daxil olub dedi: Әbuzәrin günahı nәdir ki, ona 

evә daxil olmağa icazә vermirsiniz? Osman, Әbuzәrә evә daxil 

olmağa icazә verdi. O, da mәclisә daxil olub onların kәnarında 

әylәşdi. 

Osman, Kәbul Әhbarı çağıraraq dedi: Ey Әba İshaq! Әgәr bir şәxs 

malının zәkatını ödәyәrsә yenә dә günahı olarmı? Kәb qәtiyyәtlә 

dedi: Xeyr! Әbuzәr tәәccüblәnәrәk әsәbi halda ayağa qalxıb әlindәki 

әsa ilә Kәbin kürәyinә vurub dedi: Ey yәhudi övladı! Elә güman 

edirsәn ki, zәkat ödәnildikdәn sonra heç bir vergi haqqı 

ödәnilmәmәlidir? Bir halda ki Allah-taala Qurani-kәrimdә bu 

haqda buyurur: (59/9), (16/8), (1/74-75). 

İbni Abbas bu rәvayәtә istinad edәrәk deyir: Müәyyәn haqq 

deyildikdә sәdәqә deyil, hәr bir şәxsin [imkan daxilindә] ehtiyacı 

olan qohum-әqrәbasına etdiyi yardım vә saxladığı qonaqların 

mәxarici nәzәrdә tutulur.2  

                                                 
1 Vafi 6-cı cild 52-ci sәh. «Müәyyәn haгг fәsli». 
2 Гurtәbinin tәfsiri 29-cu cild 50-ci sәh. 
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Tәfsir alimlәrinin bir qismi İbni Abbasın dediklәrinә istinad 

etmişlәr. 

Nəticə: 

Demәk «müәyyәn haqq» deyildikdә vacib deyil, müstәhәb ödәniş 

haqqı nәzәrdә tutulur. Vә ayәnin verdiyi hökm nәsx olunmadan 

qüvvәdә qalmaqdadır. 

NӘCVA AYӘSİNİN NӘSXİ 

«Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə [hər-hansı bir iş barəsində] 

məxfi danışığa getməzdən əvvəl [ona hörmət əlaməti olaraq 

yoxsullara] sədəqə verin. Bu [əməl] sizin üçün [Allah yanında] 

daha xeyirli və daha pakdır. Əgər [sədəqə verməyə] bir şey 

tapmasanız [ürəyinizi sıxmayın]. Çünki, Allah bağışlayan və 

rəhm edəndir. (58/12) 

«Məgər siz [Peyğəmbərlə] məxfi danışmazdan əvvəl sədəqə 

verməkdən qorxdunuzumu? Madam ki, siz [bunu] etmədiniz 

[sədəqə vermədiniz] və Allah da tövbənizi qəbul buyurdu, onda 

namaz qılıb, zəkat verin. Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. 

Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!» (58/13). 

Bir çox әhli-sünnә vә şiә mәnbәlәrindә nәql olunmuş rәvayәtlәrdә 

deyilir: Ayә nazil olduqdan sonra Әli (ә)-dan savayı kimsә ona әmәl 

etmәdi. O, bir dinarı xırdalayaraq on dirhәm etdi. Peyğәmbәrlә (s) 

görüşmәk istәrkәn bir dirhәm sәdәqә verdi. Görüşlәrin vә etdiklәri 

söhbәtlәrin sayı ona çatdıqda «Nәcva» ayәsi nazil oldu. Misal 

olaraq bir neçә rәvayәtә işarә edirik. 

1. İbni Babәveyh, Mәhkula istinad edәrәk nәql etdiyi rәvayәtdә 

deyir: Әmirәl-möminin Әli (ә) buyurur: «Peyğәmbәrin (s) 

sәhabәlәrindәn vә hәdis hafizlәrindәn elә bir şәxs yoxdur ki, mәn 

onunla şәrik olmadan hәr hansı bir fәzilәtә malik olmuş olsun vә 

mәnim fәzilәtim onların hamısından daha üstündür. Lakin malik 

olduğum yetmiş fәzilәtdә sәhabәlәrdәn heç birinin payı yoxdur. Vә 

bu fәzilәtlәr yalnız mәnә mәxsusdur. 

Mәhkul deyir: Dedim, ya Әmirәl-möminin! Bizi bu fәzilәtlәrdәn 

agah etmәyinizi istәrdik. Әli (ә) onların hamısını bir-bir sayıb 24-

cüyә çatdıqda buyurdu: (İza nacәy tumur-rәsul – Peyğәmbәr [hәr 
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hansı bir işә] mәxfi danışmağa getmәzdәn...) ayәsi nazil olduqdan 

sonra bir dinarı, on dirhәm xırdalayaraq Peyğәmbәrlә (s) hәr görüşә 

getmәzdәn әvvәl bir dirhәm sәdәqә verdim. And olsun Allaha! 

«Әәşfәqtum – mәgәr siz [Peyğәmbәrlә] mәxfi danışmazdan 

әvvәl...» ayәsi nazil olmazdan әvvәl vә sonra sәhabәlәrdәn heç biri 

bu işi görmәmişdir.1  

2. İbni Cәrir Tәbәri, Mücahidә istinad edәrәk nәql etdiyi rәvayәtdә 

deyir: Әmirәl-möminin Әli (ә) buyurur: Quranda elә bir ayә vardır 

ki, kimsә mәndәn әvvәl ona әmәl etmәmişdir vә mәndәn sonra da 

әmәl etmәyәcәkdir. Bir dinar pulu on dirhәmә xırdalayaraq hәr 

dәfә Peyğәmbәrin (s) görüşünә gәlәrkәn bir dirhәm Allah yolunda 

sәdәqә verdim. Sonra «İza nacәy tumur-rәsul» ayәsi nazil oldu vә 

hәmәn ayәni nәsx etdi vә bu ayәyә kimsә mәndәn әvvәl әmәl 

etmәmişdir. 

3. Şovkani deyir: Әbdürrәzzaq, Әbd ibni Hәmid, İbni Munzәr, 

İbni Әbi Hatәm vә İbni Mәdәviyyә, Әli (ә)-dan nәql edәrәk deyirlәr: 

Ayә nәsx oluncaya qәdәr kimsә mәndәn başqa ona әmәl etmәdi [vә 

onun müddәti cәmi bir saat oldu – yәni ayә nazil olduqdan bir saat 

sonra növbәti ayә ilә nәsx olundu.] Әli (ә) burada Nәzva ayәsini 

nәzәrdә tutur. 

4. Sәid ibni Mәnsur, İbni Rahәviyyә, İbni Әbi Şәybә, Әbd ibni 

Hәmid, İbni Munzәr, İbni Әli Hatәm vә İbni Mәdәviyyә, Әli (ә)-dan 

nәql edәrәk deyirlәr: Quranda elә bir ayә vardır ki, kimsә nә 

mәndәn әvvәl ona әmәl etmiş, nә dә mәndәn sonra әmәl edәcәkdir. 

Vә bu «İza nacәy tumur-rәsul» ayәsidir. 

Sonra buyurur: Ayә nazil olarkәn bir dinar pulum var idi. Mәn 

onu on dirhәm xırdalayıb Peyğәmbәr (s) görüşünә getmәzdәn әvvәl 

bir dirhәmini sәdәqә verәrdim. «Әәşfәqtum» ayәsi nazil olanadәk 

kimsә bu ayәyә әmәl etmәmişdir. 

Bu hәdisi Hakim dә öz kitabında nәql etmiş vә sәhih olduğuna 

işarә etmişdir. 

                                                 
1 Tәfsir Burhan 2-ci cild, 1099-cu sәh. 



 127 

PEYĞӘMBӘRLӘ (S) GÖRÜŞÜB SÖHBӘT APARMAĞA NӘ 

ÜÇÜN SӘDӘQӘ VERİLMӘLİDİR? 

Bu ayә üç mühüm mәtlәbә dәlalәt edir: 

1. Peyğәmbәrlә (s) görüşüb söhbәt aparmazdan әvvәl, sәdәqә 

qәlblәrin mәnәn saflaşmasını vә eyni zamanda Allaha iman 

gәtirmiş hәr bir müsәlmanın hәm mәnәvi, hәm dә maddi rifahının 

inkişafına sәbәb olur. 

2. Hökm yalnız maddi imkanı olan şәxslәrә dәlalәt edir. Yoxsul vә 

imkansız tәbәqәyә isә sәdәqәnin verilmәsi heç dә vacib deyildir. 

Çünki, Allah öz bәndәlәrinә qarşı mehriban vә bağışlayandır. 

Nәcva ayәsinin verdiyi hökm bundan ibarәtdir. Hökmün 

mahiyyәtinә diqqәt yetirdikdә, onun nә qәdәr mәnfәәtli vә müsbәt 

xarakter daşıdığının şahidi oluruq. Çünki bir tәrәfdәn yoxsul 

tәbәqәyә maddi yardım olunur, digәr tәrәfdәn dә sәhabәnin 

Peyğәmbәrә (s) qarşı olan sәmimiyyәtlәri daha da artır. Vә 

Peyğәmbәrә (s) olan yersiz müraciәtlәrә mәhdudiyyәt qoymuş olur. 

Çünki hökm sadir olmaqla günlәrini Peyğәmbәrlә (s) keçirmәk 

istәyәn vә özlәrinin yersiz sualları ilә onun vaxtını alan şәxslәrin 

müraciәtlәri müәyyәn qәdәr dә olsun azalır. Vә Peyğәmbәrlә (s) 

dostluğu vә ünsiyyәtdә olmağı puldan, var-dövlәtdәn üstün tutan 

tәqva sahiblәrinә onunla daha çox görüşmәk vә mümkün qәdәr çox 

bәhrәlәnmәk imkanını verir. 

3. Bütün bunlarla yanaşı ayәni iman gәtirmiş şәxslәrin insani, 

әxlaqi vә mәnәvi dәyәrlәrini sınamaq üçün әn әlverişli bir vasitә 

hesab etmәk olar. Çünki, Allah yolunda Peyğәmbәrlә (s) ünsiyyәtdә 

olmaq xatirinә yoxsullara sәdәqә vermәk, onların ruhi tәkamülünә 

vә imanlarının daha da güclәnmәsinә sәbәb ola bilәrdi. 

Şübhәsiz ki, hökm müәyyәn zamana deyil, bütün zamanlara 

dәlalәt edir. Ayәnin sınaq xarakteri daşıması ikinci, yәni on üçüncü 

ayәdә özünü daha da bәlli edir. Belә ki, ayә nazil olduqdan sonra 

Әli (ә)-dan savayı әshab pula, var-dövlәtә olduqları sonsuz әlaqәyә 

görә Peyğәmbәrlә (s) görüşmәk üçün sәdәqә vermәkdәn imtina 

etmişlәr. 
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HÖKM NӘ ÜÇÜN NӘSX OLUNMUŞDUR? 

Sәdәqә mәnfәәt vermәklә yanaşı başqa bir mәnfәәtin dә qarşısını 

alırdı. Çünki müsәlmanların vә sәhabәnin Peyğәmbәrlә (s) 

ünsiyyәtdә olmaları ümumi mәnafeyә xәlәl gәtirәcәk bir çox şeylәrә 

dә sәbәb olurdu. Bu sәbәbdәn ümumi mәnafeni, şәxsi mәnafedәn 

üstün tutaraq növbәti ayә nazil olmaqla sabiq hökmü nәsx olundu. 

Belәliklә belә bir sәdәqәnin vacibliyi namaz, zәkat vә Peyğәmbәrә 

(s) tabe olmaq hökmü ilә әvәz olundu. Artıq bizә mәlum olur ki, 

hökmün nәsx olunması zәrurәt üzündәn olmuş vә hәqiqәtәn birinci 

(on ikinci) ayә növbәti (on üçüncü) ayә ilә nәsx olunmuşdur. Lakin 

diqqәt yetirmәk lazımdır ki, ayәnin nәsx olunması birinci ayәnin 

qüvvәdә olma müddәti başa çatmasına dәlalәt edir vә bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdik ki, ayәlәrin bu qayda ilә nәsx olunmaları heç dә 

qeyri-adi hal deyildir. 

Ayәnin nәsx olunması hökmün qüvvәdә olma müddәti başa 

çatmaqla әlaqәli olsa da, bu heç dә o demәk deyildir ki, hökmün 

mәnafei dövrә aid olmuşdur. Çünki bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, 

belә bir mәnafe Peyğәmbәrin (s) hәyatının bütün dövrlәrindә 

mövcud olmuşdur. Lakin müsәlmanların pula, var-dövlәtә olan 

meyl vә әlaqәlәri hökmün daimi olaraq qüvvәdә qalmasına mane 

oldu vә bu da ayәnin nәsx olunması ilә nәticәlәndi. 

SUAL VӘ CAVAB 

Elmi hәr şeyi әhatә edәn vә hәr şeyi әvvәlcәdәn bilәn Allah tәbii 

ki, hökmün davam gәtirә bilmәyәcәyini vә nәticәdә nәsx 

olunacağını da bilirdi. Belә bir halda sәdәqәnin vacibliyinә dair belә 

bir hökmün verilmәsi mәqsәd daşımışdır? 

Cavab: Hökmün verilmәsi vә sonradan nәsx olunması bir neçә 

faydalı nәticәlәr vermişdir. Verdiyi әn faydalı nәticәlәrdәn biri dә 

müsәlmanlara olunan xәbәrdarlıq vә onların oyanması olmuşdur. 

Belә ki, ayә nәsx olunduqdan sonra hamıya mәlum oldu ki, nә 

sәhabә nә dә Peyğәmbәrin (s) digәr tәrәfdarları pulu vә var-dövlәti 

öz peyğәmbәrlәrindәn üstün tutmuş vә Әli (ә)-dan savayı kimsә bu 

ayәyә әmәl etmәmişdir. Peyğәmbәrlә (s) ünsiyyәtdә olmaqdan 
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çәkinmәk günah olmasa da әshabın bir çoxu pulu vә var-dövlәti 

bundan üstün tutmuşlar. 

Hökmün qüvvәyә minmәsi vә sonradan nәsx olunması bir çox 

hәqiqәtlәri meydana çıxarır. Bunlardan әn başlıcası müsәlmanların 

Peyğәmbәrә (s) olan diqqәtsizliyini vә Әli (ә)-ın iman vә 

şәxsiyyәtinin ucalığını bәyan etmәsidir. 

Nәcva ayәsindә sәdәqә hökmünün verilmәsi vә sonra bu hökmün 

nәsx olunması hәm Quranın zahiri mәnasından hәm dә nәql olmuş 

bir çox hәdis vә rәvayәtlәrdәn bәlli olur. Lakin әgәr sәdәqә İbrahim 

peyğәmbәrin oğlu İsmaili qurban etmәsi kimi, sınaq xarakterli bir 

hökm olsaydı, ayәnin nәsxinin hәqiqi vә istilahi adlandıra 

bilmәzdik. Çünki sınaq vә imtahan xarakteri daşıyan bir çox 

hökmün nәsx olunması istilahi deyil, lüğәvi nәsxә aiddir. Fәxri Razi 

öz kitabında yazır: Әbu Müslüm hökmün sınaq xarakteri daşıdığına 

qәtiyyәtlә istinad edir. Onun fikrincә hökmün verilmәsindәn әsasәn 

mәqsәd möminlәrin, münafiqlәrdәn fәrqlәnmәsi olmuşdur. Bu 

sәbәbdәn dә ayә hәqiqi mәnada nәsx olunmamışdır. Fәxri Razi, 

Әbu Müslümün nәzәriyyәsini qeyd etdikdәn sonra deyir: Bu 

nәzәriyyә tamamilә düzgün vә әsaslıdır.1  Şeyx Şәrәfüddin deyir: 

Mәhәmmәd ibni Abbas öz tәfsir kitabında әhli-sünnә vә şiә 

mәnbәlәrindәn bu mәzmunda yetmiş hәdis vә rәvayәt nәql 

etmişdir. Bütün bu rәvayәtlәr dә Peyğәmbәrlә (s) görüşmәzdәn 

әvvәl sәdәqә verәn yeganә şәxs Әli ibni Әbu Talib (ә) olduğu 

göstәrilir. Sonra Şeyx Tusidәn bu hәdisi nәql edәrәk deyir: Termizi 

özünün «Sünәn» adlı kitabında vә Sәlәbi öz tәfsirindә Әlqәmә 

Әnmaridәn – ravilәrin bir neçәsinin adı ixtisara salınmış vә o da Әli 

(ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Allah-taala mәnә xatir bu 

ümmәtә güzәşt etdi. Çünki onlar Peyğәmbәrlә (s) ünsiyyәtdә olmaq 

üçün sәdәqә vermәklә sınağa çәkildilәr. Lakin pul vә var-dövlәtә 

olan meyl vә әlaqә buna imkan vermәdi. Ayәyә әmәl edәn yegenә 

şәxs mәn oldum. Cәmi bir dinar pulum olduğu halda mәn onu on 

dirhәmә xırdalayıb Peyğәmbәrlә (s) görüşә gәlmәzdәn әvvәl sәdәqә 

verәrdim. Bu sәbәbdәn dә Allah-taala mәnә xatir onları әfv edib, 

                                                 
1 Fәxri Razinin tәfsiri 8-ci cild 167-ci sәh. 
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bağışladı. Әgәr ayәyә әmәl edәn bir şәxs olmasaydı ilahi әmrә 

olmadıqları üçün bütün insanlar Allahın әzabına düçar olardı.1  

Müəllif: 

Bu rәvayәt Termizinin «Sünәn» adlı kitabının nә köhnә, nә dә 

yeni çapında nәql olunmamışdır. Kitablarının bir çoxunda bu 

rәvayәti nәql edәn Sәlәbi dә öz tәfsirindә buna heç bir işarә 

etmәmişdir. 

(Kitabı tәrcümә edәrkәn Ayәtullah üzma Nәcәfinin şәxsi 

kitabxasında [Qum şәhәrindә] 908 nömrәli Sәlәbinin qәdim vә nәfis 

xәtlә yazılmış tәfsirini tapdıq. Tәfsirә müraciәt etdikdәn sonra bizә 

belә mәlum oldu ki, Әlqәmә Әnmari yalnız әvvәl hissәsini Әli (ә)-

dan nәql etmişdir. Hәdisin digәr hissәlәri isә Sәlәbinin nәql etdiyi 

digәr rәvayәtlәrdәn әldә olunmuşdur. 

Sәlәbinin nәql etdiyi bir neçә rәvayәtә işarә edirik: 

1. Mücahid deyir: «Sәdәqә vermәdәn» Peyğәmbәrlә (s) görüşmәk 

bizә qadağan olundu. Sәdәqә verәn yalnız Әli (ә) [Allah ondan razı 

olsun] oldu. O bir dinarı xırdalayıb sәdәqә verdi vә sonra növbәti 

ayә nazil olmaqla Peyğәmbәrlә (s) görüşmәyә bizlәrә icazә verildi. 

Әli ibni Әbu Talib [Allah ondan razı olsun] deyir: Allahın 

kitabında [Quranda] elә bir ayә vardır ki, nә mәndәn әvvәl, nә dә 

mәndәn sonra kimsә ona әmәl etmәmişdir. O — «Ey iman 

gətirənlər Peyğəmbərlə (s) [hər-hansı bir iş barəsində] məxfi 

danışığa getməzdən əvvəl [ona hörmət əlaməti olaraq yoxsullara] 

sədəqə verin» — ayәsi idi. Belә ki, ayә әvvәl vacib sonra isә nәsx 

olundu. 

Abdulla ibni Hamid, Әli ibni Әlqәmә Әnmari, Әli ibni Әbu Talib 

(ә)-dan nәql edәrәk deyir: Nәcva ayәsi nazil olarkәn Peyğәmbәr (s) 

mәnә dua edib sonra buyurdu: 

Әli deyir. Allah-taala ümmәtә [müsәlmanlara] güzәşt etdi vә nә 

ayә nazil olmazdan әvvәl, nә dә sonra kimsә bu hökmә әmәl 

etmәdi. 

Bir sözlә hökm istәr hәqiqi olsun, istәrsә dә sınaq mәqsәdi ilә 

verildikdәn çox az sonra nәsx olunaraq öz qüvvәsini itirmәmişdir 

                                                 
1 Biharul-әnvar 9-cu cild 12-ci sәh. 
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vә Әli ibni Әbu Talibdәn savayı hökm qüvvәdә olduğu müddәt 

әrzindә kimsә tәrәfindәn әmәl olunmamışdır. Bu da Әli (ә)-ın әn 

bariz fәzilәtlәrindәn biri hesab olunur. 

AÇIQ-AŞKAR TӘӘSSÜB VӘ QӘRӘZLİK 

Fәxri Razi – hökmü icra etmәyә fürsәt olduğu bir halda – açıq-

aşkar tәәssüb hissi ilә sәhabәnin ayәyә әmәl etmәmәkdә üzürlü 

hesab edәrәk deyir: Hökmün icrası yoxsulların qәm-qüssәsinә vә 

varlıların kәnara çәkilmәsinә vә Peyğәmbәrdәn (s) uzaqlaşmalarına 

sәbәb olurdu. Çünki, yoxsul tәbәqә maddi çatışmamazlıqlar 

üzündәn sәdәqә verә bilmir vә hökmü icra edә bilmәdiklәri üçün 

kәdәrlәnir, varlılar da bәzilәrini sәdәqә verәrәk hökmü icra 

etdiklәrinin vә özlәrinin buna әmәl etmәdiklәrini görüb bilirdilәr ki, 

hamının onlara olan münasibәtlәri soyuyacaq vә onlara irad vә 

nöqsanlar tutulacaqdır. Bu sәbәbdәn dә onlar Peyğәmbәrdәn (s) 

uzaq düşür vә aralarında olan münasibәtlәr soyumağa başlayırdı. 

Demәk, yoxsul tәbәqәnin qәm-qüssәsinә vә varlıların dindәn 

uzaqlaşmasına sәbәb olan hәr hansı bir hökmün icra 

olunmamasının bir o qәdәr dә zәrәri yoxdur. Çünki, sevgi vә 

mehribançılığa sәbәb olan hәr hansı bir iş müsәlmanların din vә 

Peyğәmbәrdәn (s) uzaq düşmәlәrindәn daha müsbәt nәticәlәr verә 

bilәr. 

Bütün bunlarla yanaşı Peyğәmbәrlә (s) ünsiyyәtdә olmaq nә 

vacib, nә dә müstәhәbdir. Sadәcә olaraq şәrtin qoyulmasından әn 

başlıca mәqsәd Peyğәmbәrin (s) evinә olan gediş-gәlişlәrin nisbәtәn 

azalması olmuşdur vә gediş-gәlişlәr nә qәdәr az olsa, mәqsәdә daha 

tez nail olmaq olar. Sözsüz ki, bu kimi münasibәtlәrә son qoymaq 

daha mәqsәdә uyğun olardı vә bunun üçün tәqsiri münasibәtlәri 

kәsәn şәxslәrdә görmәk lazım deyildir. 

Müəllif: 

Hörmәtli oxucu! Fәxri Razinin sәhabәnin Quran ayәlәrinә әmәl 

etmәmәlәrinә dair gәtirdiyi üzürxahlıqla tanış oldunuz. Lakin onun 

gәtirdiyi dәlillәr insanda yalnız şәkk vә şübhә yaradır vә bunu 

Quran ayәlәrindәn azacıq mәlumatı olan hәr hansı bir şәxsdәn 

eşitmәk belә, insanda tәәccüb doğurur. 
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Çünki fәrz edәk ki, bu barәdә heç bir rәvayәt nәql olunmamış vә 

sәhabәnin itaәtsizliyi haqda heç bir söz açılmamışdır. 

Bәs «әәşfәqtum» yәni növbәti on üçüncü ayә necә burada pul vә 

var-dövlәti Peyğәmbәrlә (s) ünsiyyәtdә olmaqdan vә bunun 

nәticәsindә ondan uzaqlaşanlara işarә olunaraq danlaq atәşinә 

tutulmayırlarmı? Lakin nә etmәk olar, tәәssüb hissi insanı hәlak 

edәn qorxunc bir xәstәlikdir! Daha tәәccüb doğuran isә Fәxri 

Razinin «hökmün xeyirlәrindәn biri dә dünyapәrәst insanların, 

mәnәvi cәhәtdәn pak vә axirәtә hәqiqi mәnada iman gәtirmiş 

şәxslәrdәn fәrqlәnmәlәri oldu» vә eyni zamanda «sәdәqәnin 

verilmәsi yoxsul tәbәqәnin qәm-qüssәsinә, varlıların isә dindәn vә 

Peyğәmbәrdәn (s) uzaqlaşmalarına sәbәb olduğu üçün daha yaxşı 

olardı ki, hökm icra olunmasın» demәsidir. 

Әgәr onun dediklәri doğru vә düzgün olsaydı, bütün vacib 

ödәnişlәrә dair verilmiş hökmlәri icra etmәmәk daha mәqsәdә 

uyğun olardı vә bu kimi ilahi göstәrişlәr әql, adәt-әnәnә, varlı vә 

yoxsul tәbәqәnin ümumi rifahı ilә müxalif olardı. Bütün bunları 

nәzәrә alaraq Әli (ә)-ın fәzilәtlәrini inkar etmәk üçün Fәxri Razinin 

belә bir – hәtta bundan da әsassız mәnaya istinad etmәsi heç dә 

tәәccüb doğurmamalıdır. 

Burada Nizamuddin Nişapurinin, Fәxri Raziyә tutduğu irada 

işarә etmәk yerinә düşәrdi. 

Nişapuri deyir: 

«Quzi deyir ki, Peyğәmbәrlә (s) şәxsi söhbәtlәrdәn [görüşlәrdәn] 

әvvәl sәdәqә vermәyi Әli (ә)-ın fәzilәtlәrindәn vә onun digәr 

sәhabәlәrindәn üstün olduğunu hesab etmәk olmaz. Çünki ola 

bilsin onların hökmü icra etmәlәrinә fürsәt olmamışdır. 

Bütün bunlarla yanaşı Fәxri Razi deyir: Hökmә icra olunmasına 

vaxtın olunduğunu fәrz etsәkdә belә, bir hökmü icra etmәk sәdәqә 

vermәyә qadir olmayan yoxsul tәbәqәnin kәdәrlәnmәsinә vә 

varlıların dindәn uzaqlaşmalarına sәbәb olardı. 

Demәk, belә bir hökmün icra olunmamasının heç bir nöqsanı 

yoxdur. Çünki, ümumi hәmrәyliyә sәbәb olan hәr hansı bir iş nifaq 

vә ayrılığa gәtirib çıxaran işlәrdәn daha çox müsbәt nәticә verә 

bilәr. Belә ki, Peyğәmbәrlә (s) şәxsi görüşlәr üçün sәdәqәnin 
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verilmәsi nә vacib, nә dә müstәhәbdir vә belә bir hökmü icra 

etmәmәk, icra etmәkdәn daha yaxşı olardı. Çünki belә şәxsi 

görüşlәr Peyğәmbәrin (s) narahatçılığına sәbәb olurdu. 

Nişapuri, Fәxri Razinin dediklәrini nәql etdikdәn sonra deyir: 

Bütün bunların nә dәrәcәdә tәәssüb hissi ilә deyildiyi göz 

qabağındadır. Axı nә üçün hәr zaman Әli (ә)-ın fәzilәti haqda bir 

söz deyildiyi zaman şübhә ilә yanaşaraq hәr hansı bir nöqsan 

axtarmalı vә ya qәtiyyәtlә rәdd etmәliyik? Mәgәr o digәr 

sәhabәlәrin malik olmadıqları xüsusiyyәtlәrә yiyәlәnә bilmәzdimi? 

Bir halda ki, Ömәrin oğlundan nәql olunduğu rәvayәtdә deyilir: 

Әgәr Әlinin fәzilәtlәrindәn biri mәndә olsaydı, bu mәnim üçün 

qırmızı tüklü dәvәlәrdәn daha qiymәtli olardı. 

1. Peyğәmbәrin (s) yeganә qızı Fatimә (ә) ilә evlәnmәsi; 

2. Xeybәr döyüşündә bayraqdar olması; 

3. Nәcva ayәsinә әmәl etmәsi. 

Bütün bunlarla yanaşı hәr bir insaflı şәxs deyә bilәrmi ki, 

Peyğәmbәrlә (s) şәxsi görüş vә söhbәtlәrin aparılması fәzilәt deyil, 

nöqsandır? Kamal [kamillik] yox, eyibdir. Mәgәr ayәdә hökmün 

icra olunması yasaq olunurmu?! Xeyr! Әksinә, buna әmәl edәnlәrin 

iki fәzilәtә nail olacaqları bildirilir. 

Belә ki, hәm ehtiyacı olanlara maddi yardım etmiş olur, hәm dә 

qәlbindә Peyğәmbәrә (s) olan mәhәbbәti daha da güclәndirәrәk bir 

qәdәr dә ona yaxınlaşır vә öz çәtinliklәrini onun vasitәsilә aradan 

qaldırır vә belәliklә onunla ünsiyyәtdә olmağı var-dövlәtdәn 

әhәmiyyәtli olduğunu sübuta yetirmiş olur.1  

«Allahın öz peyğəmbərinə [fəth olunmuş] məmləkətlərin 

əhalisindən [dinc yolla] verdiyi qənimət Allaha, Peyğəmbərə 

[Məhəmməd (s) yaxın olan] qohum-əqrəbaya, yetimlərə, 

yoxsullara və [pulu qurtarıb yolda qalan] müsafirlərə məxsusdur. 

Bu ona görədir ki, [həmin mal-dövlət] içərinizdəki zənginlər 

arasında əldən-ələ düşən bir sərvət olmasın [ondan yoxsullar da 

faydalansın]. Peyğəmbər sizə nə verirsə onu götürün, nəyi 

                                                 
1 Nişapurun tәfsiri, Tәbәrinin haşiyәlәrindә 28-ci cild 24-cü sәh. 
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qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, 

Allahın cəzası çox şiddətlidir.» (59/7). 

Qәtadә ayәnin nәsx olunduğunu belә izah edir. «fәy» vә 

«qәnimәt» eyni mәna daşıyır. Bu sәbәbdәn dә ayәdә «fәy» 

kәlmәsindәn istifadә olunaraq qәnimәt hökmlәri bәyan olunur. 

İslamın zühur etdiyi ilk illәrdә qәnimәt mәhz bu ayәyә әsasәn 

böülünür vә әldә olunan qәnimәtlәrdәn yalnız ayәdә işarә olunan 

şәxslәrә verilirdi. Lakin Әnfal surәsi nazil olduqdan sonra ayә nәsx 

olundu vә artıq qәnimәt әvvәlki kimi deyil, onun beşdә biri ayәdә 

işarә olunan şәxslәrә vә yerdә qalan dörd hissәsi dә döyüşçü, әsgәr 

vә mücahidlәr arasında müәyyәnlәşdirildi. 

Әnfal surәsinin 41-ci ayәsindә deyilir: 

«Bilin ki, ələ keçirdiyiniz hər-hansı qənimətin beşdə biri 

Allahındır.» 

Ayәnin nәsx olunduğuna dair yalnız Qәtadә fikir irәli sürmüşdür. 

Lakin alim vә tәdqiqatçılar onun bu fikri ilә razılaşmayaraq 

demişlәr: Müsәlmanların döyüş zamanı әlә keçirdiklәri qәnimәt 

Allahın Peyğәmbәrә aid etdiyi «fәy – qәnimәtdәn» bir qәdәr ayrı 

sözdür. Çünki «fәy» adi halda kafirlәrdәn әlә keçirdiklәri şeylәrә 

deyilir, «qәnimәt» isә yalnız döyüş zamanı әldә olunan hәr-hansı 

bir şeydir. 

Bu sәbәbdәn dә qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, ayәlәr arasında heç bir 

ziddiyyәt yoxdur vә belә bir halda hökmün hәr ikisi qüvvәdә 

olaraq qalacaq vә biri digәrini nәsx etmәyәcәkdir. 

Müəllifin nəzəri: 

Tәdqiqatçıların bu barәdә dediklәri tamamilә doğru vә 

düzgündür. Onların söylәdiklәrini dәstәklәyәrәk demәk istәyirәm 

ki, ayәnin nәsx olunması Peyğәmbәrin (s) sünnәt vә adәt-әnәnәlәri 

ilә әsla uyğun gәlmir. Çünki, tarixi mәnbәlәrin heç birindә 

Peyğәmbәrin (s) әldә olunan qәnimәtin özünә vә qohum-

әqrәbasına aid etdiyi vә döyüş iştirakçılarına bir şey vermәdiyi 

göstәrilmәyir. 

Ayәnin nәsx olunduğuna dair irәli sürülmüş nәzәriyyәnin batil 

olduğuna dәlalәt edәcәk başqa bir dәlil bәzilәrinin Әnfal surәsinin 

Hәşr surәsindәn әvvәl nazil olduğunu hesab etmәlәridir. Bir halda 
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ki, bu heç dә belә deyildir. Tarixә müraciәt edәrәk deyә bilәrik ki, 

Әnfal surәsi Hәşr surәsindәn sonra nazil olmuşdur. 

Demәk «qәnimәt» ayәsi olan Әnfal surәsi Hәşr surәsindәki «fәy» 

ayәsindәn әvvәl nazil olmuşdur. Bir halda ki, nәsx edәn ayә nәsx 

olunan ayәdәn әvvәl deyil, sonra nazil olmalıdır. Bu sәbәbdәn dә 

qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, «qәnimәt» ayәsi zaman baxımından bir 

qәdәr sonra nazil olan haqqında söhbәt açdığımız ayәni nәsx 

etmәyә әsla qadir deyildir. 
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ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

YARADILIŞDA BӘDA 

1. Allahın iradə və təqdiri arasında olan rabitə; 

2. Bədanın həqiqi məna və məfhumu; 

3. Bədanı sübuta yetirəcək dəlillər; 

4. Bədanın (istifadə olunmadığı) halları; 

5. Bədaya olan əqidənin yaranması; 

6. Şiə nöqteyi-nəzərindən bədaya baxış. 
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İLAHİ İRADƏ VƏ TƏQDİR ARASINDA OLAN RABİTƏ 

NӘ ÜÇÜN BӘDA HAQDA SÖHBӘT AÇIRIQ? 

Bir qәdәr әvvәl nәsx vә nәsx ilә әlaqәli olan mәsәlәlәr haqda 

әtraflı söhbәt açdıq. Söhbәtimizi «bәda» ilә davam etdiririk. Çünki, 

nәsx vә bәda eyni mәna vә mәfhum kәsb edir. Fәrq yalnız bundan 

ibarәtdir ki, nәsx qanunvericilik, bәda isә yaradılış mövzusuna 

dәlalәt edir. 

Yәni yaradılışda baş verәn nәsxә bәda deyilir. Qanunvericilik dә 

isә bu [dәyişiklik] nәsx adlanır. 

Bunların arasında olan sıx bağlılıq bizi yeni fәsil, yәni bәda haqda 

söhbәt açmağa vadar edir. 

Bu haqda söhbәt açmağa sәbәb olan başqa bir dәlil müsәlmanların 

bir qisminin şiә mәzhәbinin bәdaya olan etiqadları haqda olan 

yalnış tәsәvvürü olmuşdur. Düzgün araşdırmalar aparmadıqları 

üçün nәticәdә böyük sәhvlәrә yol verәrәk şiә mәzhәbi haqda yalnış 

tәsәvvürlәr әldә etmişlәr. Әgәr onlar şiә mәzhәbinin bәdaya olan 

әqidә vә etiqadlarını düzgün dәrk etsәydilәr, yol verdiklәri 

sәhvlәrin şahidi olar vә şiә mәzhәbinә yaxdıqları yalan vә iftiralara 

bir dәfәlik son qoyardılar. Kaş alimlәr dәqiq tәdqiqatlar apararaq 

hәqiqәtin nә olduğunu dәrk edәydilәr! Kaş başqaları haqda 

söylәdiklәrinin nә dәrәcәdә doğru vә düzgün olduğunu dәrk edib 

yersiz vә heç bir әsası olmayan nәzәriyyәlәr irәli sürmәkdәn 

çәkinәydilәr! 

Bütün bunları nәzәrә alaraq bәda haqda әtraflı söhbәt açmaq vә 

belәliklә şiә mәzhәbi haqda yaranmış yalnış tәsәvvürlәrin aradan 

qaldırılmasını özümüzә zәruri hesab etdik. 

MÜQӘDDİMӘ 

Bu bir hәqiqәtdir ki, alәmdә mövcud olan bütün varlıqlar Allahın 

qüdrәti vә Onun istәk vә iradәsi ilә yaradılmışdır. Belә ki, Onun 

istәk vә iradәsi olmadan nә bir varlıq yaranar, nә dә müstәqil hәyat 

tәrzi keçirә bilәr (yәni bir varlıq kimi davam gәtirә bilmәz). 
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Bu da hamıya mәlumdur ki, yarandığı ilk gündәn Allahın elmi 

bütün varlıqları әhatә etmiş vә onların hәr biri әvvәlcәdәn 

müәyyәnlәşdirilmişdir. Belә müәyyәnlәşdirilmә dini termin olaraq 

«tәqdir» adlanır. 

Allahın daimi elm vә qüdrәti vә tәqdirin nә olduğu bizә mәlum 

olduqdan sonra diqqәt yetirmәliyik onların arasında nә bir 

ziddiyyәt, nә dә bir ixtilaf vardır. Yәni varlıqların vücuda gәlmәsi 

üçün hәr şeyi әhatә edәn Allahın әzәli elmi arasında heç bir maneә 

vә ziddiyyәt mövcud deyildir. Çünki alәmdә mövcud olan bütün 

varlıqlar Allahın istәk vә iradәsindәn asılıdır vә buna bәzәn 

«ixtiyar» da deyilir. Demәk, әgәr Allahın istәk vә iradәsi olarsa 

varlıqlar vücuda gәlir, yox әgәr olmazsa onların vücuda gәlmәsi 

mahal vә qeyri-mümkündür. 

Buna da Allahın әzәli vә daimi qüdrәti deyilir. 

Lakin tәqdir vә әzәli ilahi elm deyildikdә, Allahın bütün varlıqlara 

vә bütün zaman vә şәraitdә, onların hәqiqi mahiyyәtini әhatә etmiş 

elmi nәzәrdә tutulur. 

Yәni, Allah varlıqlar yarandığı ilk gündәn onların hansı 

mәrhәlәlәri keçәcәklәri vә necә olacaqlarını bilir. Çünki bütün 

varlıqların hәqiqi mahiyyәti Allahın istәk vә iradәsindәn asılıdır. 

Belә ki, bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyimiz kimi, Allahın istәk vә iradәsi 

olmadan onlar nә vücuda gәlir, nә dә bir varlıq kimi mövcud ola 

bilir. Zaman vә şәraitin dәyişilmәsinә baxmayaraq, Allah bütün 

varlıqlarda baş verәn dәyişikliklәrdәn agahdır vә onun elmi hәr 

şeyi әhatә edir. 

BӘDANIN HӘQİQİ MӘNA VӘ MӘFHUMU 

YӘHUDİLӘRİN ALLAHIN QÜDRӘTİNӘ OLAN BAXIŞI 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, ilahi elm deyildikdә qüdrәt, istәk vә 

iradә nәzәrdә tutulur. Lakin yәhudilәr bunun tam әksinә olan bir 

әqidәyә әsaslanırlar. Onların әqidәsinә әsasәn, varlıqların qәza vә 

qәdәri yarandıqları ilk gündәn müәyyәnlәşdirilmiş vә bunun 

dәyişdirilmәsi mahal vә qeyri-mümkündür. Yәhudilәr bu barәdә 

deyirlәr: Hәr bir varlıq müqәddәratı yarandığı ilk gündәn 
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müәyyәnlәşdirildiyi üçün Allahın әli bağlı, onlara nә bir şeyi verir, 

nә alır, nә verdiyi şeylәri çoxaldır, nә dә onları azaldır. Qurani-

kәrimdә yәhudilәrin bu yalnış әqidәlәrinә işarә olunaraq deyilir: 

«Yəhudilər dedilər: Allahın əli bağlıdır». 

Doğrudan da yәhudilәrin Allahı aciz, heç bir qüdrәt vә ixtiyara 

malik olmadığını, lakin insanın öz әmәllәrindә tam ixtiyar sahibi 

olduğunu hesab etmәlәri insanda tәәccüb doğurur. Bir halda ki, hәr 

ikisinin meyarı eynidir. Belә ki, әgәr Allahın әzәli elmi varlıqların 

üzәrindәn qüdrәt vә ixtiyarın götürülmәsinә sәbәb olarsa, insanın 

gördüyü işlәrdә dә müәssәr olacaqdır. 

Yәni insan da qüdrәt vә ixtiyardan mәhrum olacaqdır. Çünki 

Allahın әzәli elmi onun işlәrini әhatә etdiyi kimi, insanın da 

gördüyü işlәri әhatә edәcәkdir. Demәk әgәr bu әzәli elm Allahın 

istәk vә iradәsi ilә fәrqli olarsa, insanın da gördüyü işlәrlә fәrqli 

olacaqdır. 

ŞİӘ NÖQTEYİ-NӘZӘRİNDӘN BӘDAYA BAXIŞ 

Şiә mәzhәbi isә yәhudilәrin tam әksinә olaraq, belә bir 

әqidәdәdirlәr ki, Allah varlıqların yaradılmasında vә onlarda hәr 

növ dәyişikliklәrin baş vermәsindә qadirdir vә bu kimi 

dәyişikliklәri «bәda» adlandırırlar. Lakin diqqәt yetirmәk lazımdır 

ki, varlıqlardakı dәyişikliklәr – «bәda» yalnız o zaman baş verә bilәr 

ki, onların aqibәti, qәza vә qәdәri qәtiyyәtlә müәyyәnlәşdirilmәmiş 

olsun vә şiә mәzhәbinin әqidәsinә әsasәn, qәza vә qәdәr әvvәlcәdәn 

qәti olaraq müәyyәnlәşdirildikdә onlarda heç bir dәyişiklik baş 

vermәyir. Vә әgәr bәdanın nәdәn ibarәt olduğunu vә qәza-qәdәrin 

nә mәna daşıdığını bilmәk istәyirsinizsә, aşağıdakı mәtlәblәrә 

diqqәt yetirin. 

BӘDA VӘ QӘZA-QӘDӘRİN NÖVLӘRİ 

1. Xüsusi və ya gizli [sirli] elm: 

Qәza vә qәdәrin bәzilәrinin Allahdan başqa kimsә nә olduğunu 

bilmәyir. Belә ki, bu kimi elmlәr yalnız Allaha mәlumdur vә Ondan 

başqa bir kimsә onlara agah deyildir. 
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Şübhәsiz ki, bu kimi qәza vә qәdәrdә heç bir dәyişikliklәr baş 

vermәyir. Baş verәn dәyişikliklәr yalnız Allahın elmindәn 

qaynaqlanaraq qәti qәza vә qәdәrin nümunәlәrindә hәyata keçir. 

Şeyx Sәduq özünün «Uyun» adlı kitabında Hәsәn ibni 

Mәhәmmәd Nofәldәn nәql edәrәk deyir: İmam Rza (ә), Süleyman 

Mәrziyә bu haqda verdiyi tәlimlәrin birindә buyurur: Atam, atası 

imam Sadiq (ә)-dan nәql edәrәk deyәrdi: Allahın elmi iki hissәyә 

bölünür: 

1. Allahın özünә aid olan vә kimsәnin agah olmadığı gizli vә sirli 

elmlәr. Bәda da mәhz bu kimi elmlәrdәn meydana gәlir. 

2. Yalnız Peyğәmbәr vә mәlәklәri agah etdiyi elmlәr. Әhli-beyt dә 

bu kimi elmlәrdәn agah olmuşlar.1   

Mәhәmmәd ibni Hәsәn Sәffar da özünün «Bәsairud-dәrәcat» adlı 

kitabında Әbu Bәsirdәn vә o da imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir. Allah-taala iki növ elmә malikdir. Biri yalnız Onun 

özünә mәlum olan sirli elmlәr, digәri dә yalnız Peyğәmbәrlәrin vә 

mәlәklәrin agah olduqları elmlәr. Biz Әhli-beyt dә bu elmlәrdәn 

(yәni Peyğәmbәrlәrin vә mәlәklәrin agah olduqları elmlәrdәn) 

agahıq.2  

QӘTİ QӘZA VӘ QӘDӘR 

Qәza vә qәdәrin birinci növündә olduğu kimi Allah-taalanın Öz 

Peyğәmbәr vә mәlәklәrini agah etdiyi şeylәrin hәyata keçmәsi qәti 

vә dәyişilmәzdir. Fәrq yalnız bundan ibarәtdir ki, bәda qәza vә 

qәdәrin birinci növündәn meydana gәlir, lakin ikinci növü ilә onun 

heç bir әlaqәsi yoxdur. Bir qәdәr әvvәl imam Rza (ә)-dan Süleyman 

Mәrziyә nәql olunduğu rәvayәtdә deyildiyi kimi: Әli (ә) buyurur: 

Allahın elmi iki hissәyә bölünür: 

1. Peyğәmbәr vә mәlәklәri agah etdiyi elmlәr. Bu kimi elmlәrdә 

bәda vә heç bir dәyişikliklәr baş vermәyir. Çünki, Allah-taala 

Peyğәmbәr vә mәlәklәri agah etdiyi şeylәri dәyişmәklә heç vaxt 

                                                 
1 Uyunul әxbar әr-Rza 13-cü fәsil. Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 132-ci 

sәh. 
2 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 136-cı sәh. 
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onları kütlә qarşısında yalançı kimi tanıtdırmaz. İkinci hissәyә aid 

olan elmlәrdәn isә, Allahın özündәn başqa bir kimsә onlardan agah 

olmaz. Bu elmlәr bir sirr olaraq yalnız Onun özünә bәlli olar vә 

kimsәni onlardan agah etmәz. 

Mәhz bu kimi elmlәrdә Bәdanın hәyata keçdiyinin şahidi oluruq. 

Belә ki, Allah-taala istәdiyi şeyi tezlәşdirir, istәdiyini dә tәxirә salır 

vә ya daha sabit edir.1  (Әyyaşi, Fәzildәn nәql edәrәk deyir: İmam 

Baqir (ә) buyurardı: Allahın nәzәrdә tutuduğu bәzi işlәrin hәyata 

keçmәsi qәti vә dәyişilmәzdir. Onlarda bәda baş vermәdәn istәr-

istәmәz hәyata keçmәlidir. Lakin bәzi işlәri Allah-taala kimsәyә 

agah etmәmişdir. Bu işlәr Allahın istәyi ilә tәxirә düşә dә bilәr, 

vaxtından әvvәl dә hәyata keçә bilәr. Lakin diqqәt yetirmәk 

lazımdır ki, peyğәmbәrlәri agah etdiyi şeylәr hökmәn baş 

verәcәkdir. Çünki, Allah öz Peyğәmbәr vә mәlәklәrini heç vaxt 

tәkzib etmәz.2  

QӘTİ OLMAYAN QӘZA VӘ QӘDӘR 

Әgәr Allah-taala hәr hansı bir şeyin baş vermәsini Öz Peyğәmbәr 

vә mәlәklәrinә xәbәr verәrsә, lakin onun hәyata keçmәsini öz istәk 

vә iradәsindәn asılı edәrsә, bu kimi qәza vә qәdәrә qәti olmayan 

qәza vә qәdәr deyilir. Vә bu kimi işlәrdә bәzәn «bәda» (yәni 

dәyişiliklәr) baş verir. Yәni bu kimi hallarda Allahın istәk vә iradәsi 

baş verәcәk şeyin әksinә dәyişikliklәrә yol verilir vә buna da «bәda» 

deyilir. 

Qurani-kәrimdә bu haqda deyilir: 

«Allah istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. 

Kitabın əsli [lövhi məhfuz] Onun əlindədir.» 

BӘDANI SÜBUTA YETİRӘCӘK DӘLİLLӘR 

Qeyd etdik ki, Allahın elm vә tәqdiri üç hissәdәn ibarәtdir. Elm, 

qәza vә qәdәrin bu növü «şәrtli elmlәr» vә ya «tәqdirat müәllәq» 

adlanır. Bәzәn Allahın istәk vә iradәsi qәti olmayan bu növ qәza vә 

                                                 
1 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 4-cü cild 133-cü sәh. 
2 Uyunl әxbar әr-Rza 13-cü fәsil. 
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qәdәrin tam әksinә olur vә belә olduqda Allahın istәk vә iradәsinә 

әsasәn dәyişikliklәr baş verir. 

Şiә mәzhәbi dә mәhz bu әqidәyә әsaslanır. Onlar bәda vә qәti 

olmayan qәza vә qәdәrdә Quran vә bu mәzmunda nәql olunmuş 

hәdis vә rәvayәtlәrә istinad edirlәr. Bir qәdәr әvvәl bu ayәlәrdәn 

ikisinә işarә etdik. Nәql olunmuş rәvayәtlәrә gәldikdә isә, onlardan 

bir neçәsinә işarә etmәklә kifayәtlәnirik. 

1. Әli ibni İbrahimin tәfsirindә Abdulla ibni Mәskan, imam Sadiq 

(ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «Qәdr gecәsi mәlәklәr vә 

insanların әmәllәrini yazan katiblәr göyün yerә әn yaxın tәbәqәsinә 

enәrlәr. Onlar orada bir il әrzindә baş vermiş hadislәri ölçüb biçәr, 

sonradan yazarlar. Allah-taala istәdiyi vaxt baş verәcәk şeylәri 

dәyişәr, tezlәşdirәr vә ya tәxirә salar. Dәyişikliklәri icra edәn 

mәlәklәrә yazdıqları şeylәri öz istәdiyi kimi ixtisara salmağı orada 

dәyişiklәri aparmağı vә ya nәyisә oraya әlavә etmәyә әmr edәr. 

İbni Mәskan deyir: İmam Sadiq (ә)-dan soruşdum: Hәr şey 

Allahın hüzurundakı kitabda yazılmışdırmı? 

Buyurdu: Bәli. 

Dedim: Bütün bunlardan sonra nә kimi işlәr baş verә bilәr? 

Buyurdu: Allahın istәdiyi hәr bir şey.1  2. Yenә dә Әli ibni 

İbrahimin tәfsirindә Abdulla ibni Mәskan, imam Baqir (ә)-dan nәql 

etdiyi rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq vә imam Kazim (ә) «Fiha 

yufrәqu kulli әmrin hәkmi» ayәsini belә izah etmişlәr: Allah-taala 

bir il әrzindә baş verәcәk hadisәlәri hәmәn ilin qәdr gecәsindә 

müәyyәnlәşdirir vә onu [lövhi mәhfuzda] yazdırır. Lakin bütün 

bunlarla yanaşı hәr şey Onun istәk vә iradәsindәn asılıdır. Ömür, 

ruzi vә xәstәliklәri azaldır vә ya çoxaldır. Baş verәcәk hadisәlәri öz 

istәk vә mәslәhәti ilә tәxirә salır, tezlәşdirir vә ya dәyişdirir. O, 

istәdiyi hәr bir şeyi azaldır, çoxaldır vә istәdiyi ölçü vә miqdarda 

müәyyәnlәşdirir...2  

3. Tәbәrsinin «İhticac» adlı kitabında Әmirәl-möminin Әli (ә)-dan 

nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: «Әgәr Quranda — Allah istədiyi 

                                                 
1 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 133-cü sәh. 
2 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 133-cü sәh. 
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şeyi məhf edər, istədiyi şeyi sabit saxlayar» — ayәsi olmasaydı, bu 

vaxta qәdәr baş vermiş vә bundan sonra da qiyamәt gününәdәk baş 

verәcәk şeylәrdәn agah edәrdi.1  

Bu rәvayәti Şeyx Sәduq (ә.r) da Әsbәğin vasitәsilә Әli (ә)-dan 

özünün «Әmali» vә «Tohid» adlı kitablarında nәql etmişdir. 

4. Әyyaşinin tәfsirindә Zürarәnin imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyilir: «İmam Baqir, imam Sәccad, imam Hüseyn, imam 

Hәsәn vә imam Әli (ә) bu haqda buyurmuşlar: Әgәr Quranda 

«mәhv vә sabitlik» (19-39) ayәsi olmasaydı, bu günәdәk vә bundan 

belә qiyamәtdә baş verәcәk şeylәrdәn agah edәrdim. 

Bu mәzmunda digәr rәvayәtlәr dә nәql olunmuşdur. Lakin bu 

dörd rәvayәtlә kifayәtlәnib söhbәtimizi tamamlayırıq. 

BӘDANIN İSTİFADӘ OLUNMADIĞI HALLAR 

Qeyd etdiklәrimizdәn bu nәticәyә gәlmәk olur ki, bәzәn «Lövhi 

mәhfuz», «Ummul-kitab» vә ya «Elmul-mәxzun» adlanan qәti 

olmayan ilahi elm vә tәqdirlәrdә (qәza vә qәdәrdә) heç bir 

dәyişliklik (bәda) baş vermәyir. Çünki ilk gündәn etibarәn Allah 

bütün mәxluqatı, hәtta kiçicik zәrrәciklәri belә tanımış vә onların 

xüsusiyyәtlәrindәn agah olmuşdur. Elm vә agahlıq belә bir geniş 

dairәni әhatә etdiyi bir halda bәda vә dәyişiklik mümkün 

olardımı?! Xeyr! Allah hәr şeyi lazımi zaman vә mәkanda yaratmış 

vә baş verәcәk hәr bir hadisәnin zamanını әvvәlcәdәn 

müәyyәnlәşdirmişdir. 

Bu barәdә bir çox hәdis vә rәvayәtlәr varid olmuşdur vә biz 

onlardan bir neçәsinә işarә edirik: 

1. Şeyx Sәduq özünün «İkmaluddin» adlı kitabında Әbu Bәsir vә 

Sәmaәdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq (ә) buyurur: 

«Allahın, baş verәcәk şeylәr haqda xәbәrsiz olduğunu vә dünәn 

bilmәdiyi şeylәrdәn bu gün bәda ilә agah olduğunu hesab edәn 

şәxslәrdәn uzaq olun.» 

2. Әyyaşi, İbni Sәnnandan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: İmam 

Sadiq (ә) buyurur: «Allah istәdiyini tezlәşdirәr, istәdiyini tәxirә 

                                                 
1 İhticac 137-ci sәh. 
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salar, istәdiyini dә lövhi mәhfuzundan silәr vә ya orada sabit 

saxlayar. Kitabın әsil nüsxәsi (lövhi mәhfuz) onun yanındadır.» 

Sonra sözlәrinә әlavә edәrәk buyurur: Bu sәbәbdәn dә istәdiyi hәr 

bir şey әvvәlcәdәn Ona mәlumdur vә Allahın xәbәri olmadan 

alәmdә heç bir dәyişiklik baş vermәyir.1  

3. Әyyaşi, Әmmar ibni Musadan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

İmam Sadiq (ә)-dan (Yәmhullah – Allah istәdiyini mәhv edir...» 

ayәsi haqda soruşduqda buyurdu: Baş verәcәk hadisә vә bütün 

qәza vә qәdәrlәr iki kitaba yazılır. «Kitabun mәhfuz» vә ya 

«Ummul kitab» adlanan onlardan biri sabit vә dәyişlmәz, digәri isә 

«Kitabun mәhfuz» vә isbatıdır. Yәni insanların qәza vә qәdәri orada 

yazılır. Lakin edilәn dualar nәticәsindә orada müәyyәn 

dәyişikliklәr olunur. Burada yazılanlar «Ummul kitabda» 

yazıldıqdan sonra isә artıq orada nә ixtisara yol verilir, nә dә 

әlavәyә.2  

 3. Şeyx Tusi özünün «Qeybәt» adlı kitabında Bәzәntidәn, o da 

imam Rza (ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «İmam Zeynәlabidin, 

imam Әli ibni Әbu Talib, imam Baqir vә imam Sadiq (ә) 

buyurmuşlar: «Mәhv vә sabitlik» ayәsi olduğu bir halda biz 

gәlәcәkdәn necә xәbәr verә bilәrik. (Yәni ilahi qәza vә qәdәr 

dәyişkәndir. Bu sәbәbdәn dә heç kimi gәlәcәkdәn xәbәr vermәyә 

qadirdir deyildir.) Lakin Allah-taala hәtta cüzi dәyişikliklәrdәn belә 

agah vә xәbәrdardır. 

Dәyişikliklәrdәn sonra Allahın baş vermiş şeylәrdәn xәbәrdar 

olduğunu hesab edәn şәxslәr isә küfr edәrәk tәkallahlıq dinindәn 

çıxmış olarlar.3  

Qәza vә qәdәr, yaradılışdan әvvәl Allahın hәr şeydәn agah 

olduğu vә Onun elminin hәr şeyi әhatә etdiyi haqda kifayәt qәdәr 

hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur. Şiә mәzhәbinin bәda vә ilahi 

qәza vә qәdәrә dair yaranmış әqidәsi dә mәhz bu mәzmunda nәql 

                                                 
1 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 139-cu sәh. 
2 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 139-cu sәh. 
3 Biharul-әnvar «Bәda vә nәsx» 2-ci cild 139-cu sәh. 
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olunmuş rәvayәtlәr vә Peyğәmbәrin (s) sünnәsi әsasında 

formalaşmışdır. 

BӘDAYA OLAN ӘQİDӘNİN YARANMASI 

Qeyd etdik ki, «bәda» yalnız «mәhv vә sabitlik lövhü» adlanan 

şәrti elm, qәza vә qәdәrdә baş verir vә bu kimi hallarda «bәda»ya 

olan әqidә heç dә cәhlin (xәbәrsizliyin) Allaha aid olunmasına 

sәbәb olmayır. Çünki, «bәda» Allahın tükәnmәz vә әzәli elmindә 

mövcuddur vә Onun istәk vә iradәsi ilә icra olunur. Demәk, «bәda» 

nәinki cәhlin Allaha aid olunmasına vә Onun әzәmәtinә xәlәl 

gәtirmәsinә sәbәb olmayır, әksinә bir neçә müsbәt nәticәlәr dә 

verir. 

1. «Bәda» – insanı varlıqların Allahın elm vә qüdrәti ilә 

yarandığına baş verәn bütün hadisә vә dәyişikliklәrin Allahın istәk 

vә iradәsi ilә hәyata keçdiyinә vә hәr şeyin Allahın qüdrәt vә 

әzәmәtindәn asılı olduğuna diqqәt yetirmәsinә sәbәb olur. İnsan 

artıq dәrk edir ki, alәmdә vücuda gәlmiş hәr bir varlıq vә baş verәn 

hәr bir dәyişiklik, hadisә vә cәrәyan mәhz Allahın qüdrәt, istәk vә 

iradәsi ilә hәyata keçir. 

2. Bәdanın mahiyyәti bәlli olmaqla Xaliqlә (Allahın), mәxluqun 

elmi arasında olan fәrq özünü büruzә verir. Hәtta Peyğәmbәr (s) vә 

İmamların elmi Allahın elminin әhatә etdiyi şeylәri әhatә edә 

bilmәz. Çünki, Allah bәda vә baş verәcәk dәyişikliklәrdәn dә 

agahdır vә hәr şey Onun istәk vә iradәsi ilә idarә olunur. Lakin 

mәxluqatın elmi yalnız qәza vә qәdәrin zahirini әhatә edir vә baş 

verәcәk dәyişikliklәrdәn heç bir mәlumatı olmayır. 

Başqa sözlә desәk, ilahi tәlim almış bәzi şәxslәrin yaradılışa olan 

elm vә mәlumatı nә qәdәr geniş olsa da, yenә dә Allahın elmindәn 

az vә naqis olacaqdır. Çünki, belә şәxslәr Allah-taalanın baş 

verәcәyi qәti olan vә dәyişilmәyәcәyindәn agah etdiyindәn savayı 

Ona aid olan elmә nail ola bilmirlәr. Әks tәqdirdә hәr bir 

peyğәmbәr vә imam bütün hallarda bәda (dәyişilmә) ehtimalını 

verәcәk vә bu da onların elmi sәviyyәlәrin elmi hәr şeyi әhatә edәn, 

hәtta bәdanın baş verib-vermәyәcәyindәn tam agahlıq olan ilahi 
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elmdәn fәrqlәndirib ondan olduqca aşağı sәviyyәdә olduğunu 

büruzә verәcәkdir. 

3. «Bәda»ya olan baxış vә belә bir әqidәyә әsaslanmaq insanda 

Allaha daha çox diqqәt yetirmәsinә sәbәb olur. Bundan belә hәr 

zaman Allah dәrgahına üz tutur, bütün istәk vә hacәtlәrini vә 

qarşılaşdığı çәtinliklәrin aradan qaldırılmasını mәhz Ondan dilәyir. 

Xeyirli işlәr görmәkdә, layiqincә ibadәt etmәkdә, xoşbәxtliyә vә 

sәadәtә nail olmaqda Allahdan kömәk dilәyir vә bәdbәxtçiliyә 

sәbәb olan bütün işlәrdә Allaha pәnah aparır. İbadәt vә bәndәliyin 

bu mәrhәlәsi bәdaya olan әqidәdәn әldә olunur. Çünki bәdanı 

nәzәrә almaqla Allah-taala edilәn dualar nәticәsindә tale, qәza vә 

qәdәrdә dәyişikliklәr edir. Yәni insan talehindә nәzәrdә tutulan 

bәzi şeylәr tәxirә salınır, bәzilәri dә sabit olaraq qalır. 

Yox әgәr bәdanı qәbul etmәriksә, onda ilahi tәqdir, qәza vә 

qәdәrdә nәzәrdә tutlan hәr bir şey hәyata keçәcәk vә heç bir 

dәyişiklikliyә yol verilmәyәcәkdir. Belә bir әqidәyә әsasәn Allah 

dәrgahına edilәn dua vә istәklәr mәna vә mәfhum kәsb etmәdiyi 

üçün heç bir nәticә vermәyәcәkdir. Çünki, әgәr insan Allahdan bir 

şey dilәdikdә güc vә icbar hәr şeyi hәll edәrsә, istәr-istәmәz hәyata 

keçmәli vә heç bir dәyişiklikliyә yol verilmәyәcәkdir. Demәk belә 

bir halda edilәn dualar da nәticәsiz qalacaqdır. Belә bir tәrzi-

tәfәkkürün nәticәsindә insanda etdiyi duaların qәbul olunmasına 

qarşı ümidsizlik yaranır. Allaha olan qorxu hissinin aradan getmәsi, 

mәsuliyyәtsizlik vә diqqәtsizlik hissinin güclәnmәsi insanda tәk 

duaya qarşı deyil, ibadәtә, sәdәqәyә vә s. xeyirxah işlәrә qarşı 

soyuq münasibәt bәslәmәyә vә tәdriclә bütün bunlardan 

uzaqlaşmağına gәtirib çıxarır. 

Hәr şeydәn әvvәl bu mәsәlәyә daha çox diqqәt yetirmәk lazımdır 

ki, bәdaya olan inam, insanın iman vә әqidәsinin güclәnmәsinә 

daha böyük tәsir göstәrir. Belә ki, nәql olunmuş bir çox 

rәvayәtlәrdә nә dәrәcәdә әhәmiyyәtli olduğuna tәkid edilәrәk onun 

ibadәtlәrin әn şәrәflisi olduğuna işarә olunur. Şeyx Sәduqun 

özünün «Tohid» adlı kitabında imam Sadiq (ә)-dan bu mәzmunda 

nәql etdiyi rәvayәtlәrdәn birindә deyilir: «Allaha edilәn ibadәtlәrin 

әn şәrәflisi bәdaya olan inam vә әqidәdir.» 
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Şeyx Sәduq, Hişam ibni Salimdәn, o da imam Sadiq (ә)-dan nәql 

etdiyi rәvayәtdә deyir: «Allaha edilәn әn böyük tәzim vә pәrәstiş 

(ibadәt) varsa, o da bәdaya olan inam vә etiqaddır.»1  

Mәhәmmәd ibni Müslümdәn nәql etdiyi başqa bir rәvayәtdә 

deyir: «Allah-taala heç bir peyğәmbәri onlarda üç şey haqda әhd-

peyman bağlamadan bu ilahi vәzifәyә (peyğәmbәrliyә) tәyin 

etmәmişdir. 

1. Allah qarşısında tәslim olduğunu etiarf etmәsi; 

2. Şirkdәn (Allaha şәrik qoşmaqdan) uzaq olması; 

3. Bәdaya iman vә etiqadının olması, Allahın nәzәrdә tutduğu 

şeylәri (qәza vә qәdәri) tezlәşdirib vә ya tәxirә salmasını qәbul 

etmәlәri;2  

Әhli-beytin bәdaya bu dәrәcәdә çox әhәmiyyәt vermәlәrinin vә öz 

davamçılarına bunu tәkid etmәlәrinin әsas sәbәbi bәdanın inkar 

olunması Allahın qüdrәtini inkar etmәklә eyni olmasıdır. Yәni 

Allah heç bir qüdrәtә malik deyil, qәza vә qәdәrin tәxirә 

düşmәsindә, tezlәşdirilmәsindә vә ya dәyişdirilmәsindә heç bir rol 

oynamayır. 

«Allah onların təsəvvür etdiklərindən daha uca və daha 

böyükdür». 

Hәr iki әqidә, yәni bәdanın vә qәza-qәdәrin dәyişilmәsindә ilahi 

qüdrәtin inkar olunması batil vә әsassız tәrzi-tәfәkkür olmaqla 

yanaşı, insanı dualarının qәbul olunmasında mәyus vә ümidsiz 

olmağa vә ehtiyac duyduqları zaman, Allahdan uzaq düşәrәk Onun 

rәhmәtindәn mәhrum olmağa sәbәb olur. 

ŞİӘ MӘZHӘBİNİN BӘDAYA BAXIŞI 

Bәda dedikdә şiә mәzhәbinin davamçıları nәinsә zahir olmasını 

vә aşkara çıxmasını nәzәrdә tuturlar. Yәni bәşәriyyәtә mәlum 

olmayan şeylәri Allah-taala aşkara çıxararaq, onları 

bilmәdiklәrindәn agah edir. 

                                                 
1 Tohid – Şеyx Sәduг Bәda fәsli 212-ci sәh. 
2 Tohid – Şеyx Sәduг Bәda fәsli 212-ci sәh. 
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Bәdanın yaratmaq vә xәlq etmәk mәnalarında işlәnmәsi dә hәr iki 

ayә ilә әlaqәsi vardır. Çünki bir şeyi yaratmaq, sözün әsl mәnasında 

hәmәn şeyi zahir etmәk vә aşkara çıxarmaq demәkdir. 

Әhli-sünnә mәnbәlәrindә nәql olunmuş bir çox rәvayәtlәrdә bәda 

mәhz bu mәnada işlәnmişdir. Necә ki, Buxari, Әbu Әmirdәn, o da 

Әbu Hüreyrәdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

buyurur: Bәni-israildәn üç nәfәr şәxsin biri kor, digәri keçәl, başqa 

birisi isә qotur xәstәliyinә düçar olmuşdu. Bәda baş verdi vә onlar 

ilahi imtahanla sınanmalı oldular. Belәliklә Allah tәrәfindәn onlara 

mәlәklәr göndәrildi... 

Bәdanın belә bir mәna daşıdığının Quranın bir çox ayәlәrindә dә 

şahidi oluruq. 

«[Ey möminlər!] İndi Allah yükünüzü yüngülləşdirdi [aşkar 

etdi]. Çünki O, sizdə zəiflik olduğunu bilirdi.» (8/66). 

«İki tayfadan [möminlərdən və kafirlərdən] hansının onların 

[mağarada] qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını 

bilmək üçün...» (18/12). 

«Biz yer üzündə onları onun [sakinləri] üçün bər-bəzək yaratdıq 

ki, onlardan daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb ayırd 

edək.» (18/1). 

Әhli-sünnә mәnbәlәrindә nәql olunmuş rәvayәtlәrdә dә göstәrilir 

ki, dua edib sәdәqә vermәk (yoxsullara maddi yardım etmәk) insan 

talehindә dәyişiklikliyә sәbәb olur. Әgәr insanlardan biri Allahın 

istәk vә iradәsi ilә әlaqәlәndirmәdәn gәlәcәkdә baş verәcәk 

hadisәlәrdәn qәti xәbәr versәydilәr, bunu qәti qәza vә qәdәr 

adlandırmalı olacaqdıq. Bu da bir qәdәr әvvәl haqqında söhbәt 

açdığımız üç hissәdәn ibarәt olan qәza vә qәdәrin ikinci hissәsini 

tәşkil edir. 

Gәlәcәkdә baş verәcәyinә dair verilmiş bu kimi xәbәrlәr bәda vә 

dәyişiklik baş vermәdәn hәyata keçәcәkdir. Çünki Allah insanları 

baş verәcәk hadisәlәrdәn agah etdikdәn sonra dәyişikliklәrә yol 

vermәklә öz peyğәmbәr vә әmәli-saleh bәndәlәrini etibar 

baxımından onların nәzәrindәn salmır. 

Әgәr bir şeyin baş verәcәyindәn xәbәr versәlәr, amma onun 

Allahın istәk vә iradәsindәn asılı olaraq müәyyәn şәrtlәr әsasında 
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hәyata keçәcәyini desәlәr, bu şәrtlәrin özü dә o xәbәrdә göstәrilәn 

әlamәtlәr olsa vә burada digәr xarici әlamәtlәr dә istifadә edilsә, 

onda burada bәda vә dәyişikliklәrә dә ehtimal vermәk olar. Yox 

әgәr Allahın istәk vә iradәsi bu kimi xәbәrlәrin әksinә olaraq hәyata 

keçmәzsә, yenә dә bunu yalan hesab etmәk olmaz. Bunu Allahın 

istәk vә iradәsindәn xaric olan gәlәcәk haqda verilәn xәbәr dә 

adlandıra bilәrik. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, baş verәcәk 

hadisәlәrin әsas şәrti bundan ibarәtdir ki, Allahın istәk vә iradәsi ilә 

ziddiyyәt tәşkil etmәmiş olsun. 

Әyyaş bu haqda Әmr ibni Hәmәldәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Әli (ә) aldığı qılınc yarasından ölüm ayağında olduğu zaman mәni 

yanına çağırıb buyurdu: «Әmr! Tezliklә dünyamı dәyişib sizlәri 

tәrk edәcәyәm. Agah olun ki, hicrәtin yetmişinci ilindә böyük 

çәtinliklәrlә qarşılaşacaqsınız.» 

Әmr deyir: Әli (ә)-dan soruşdum. Bundan sonra çәtinliklәr aradan 

qalxacaqmı? 

Buyurdu: «Bәli, aradan qalxacaqdır.» 

Sonra bu ayәni tilavәt etdi. 

«Allah istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar». 

(13/39). 
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ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

QURANIN TӘFSİRİNӘ DAİR ÜMUMİ QANUNLAR 

1. Təfsirin mənası; 

2. Quranın təfsiri üçün mötəbər olan sənədlər; 

3. Quranın vahid xəbərlə təfsiri; 

4. Quranın vahid xəbərlə müəyyən və xüsusi hal tapması; 

5. Sual və cavablar. 
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TƏFSİRİN MƏNASI 

Ayәlәrin mәna vә mәfhumunun vә Allahın nazil etdiyi ayәlәrdә 

nәyin nәzәrdә tutduğunun açıqlanmasına tәfsir deyilir. Bu 

sәbәbdәn dә ayәlәri tәfsir edәrkәn әql vә şәriәt baxımından etibar 

kәsb edәn әsaslı dәlillәrә istinad etmәk lazımdır. Çünki, әvvәla 

qeyri-mötәbәr sәnәd vә mәnbәәlәrә istinad etmәk şәri nöqteyi-

nәzәrdәn haram, digәr tәrәfdәn dә Allahın izni olmadan hәr hansı 

bir mәtlәbi Ona aid etmәk haram vә bağışlanmaz bir günahdır. 

Qurani-kәrimdә bu haqda deyilir: 

«De ki: [Bunu deməyə] Allah özü sizə izn verdi, yoxsa Allaha 

iftira yaxırsınız?». 

«[Ey insan!] Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə [bacarmadığın 

bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü də demə.] (17/36). 

Quranın әsaslı dәlillәrlә tәfsir olunmasına dair kifayәt qәdәr hәdis 

vә rәvayәt nәql olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı nәql olunmuş 

rәvayәtlәrdә Quranın şәxsi rәy vә nәzәrlә tәfsir olunmasının 

qәtiyyәtlә qadağan olunduğu da göstәrilir. 

Buradan belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, Quranın tәfsir 

olunmasında şәxsi rәy vә nәzәrlәrә istinad etmәklә yetkin nәticәyә 

gәlmәk olmur. Belә bir tәfsir üsulunda әldә olunan şey varsa 

hәqiqәt vә gerçәklik deyil, zәnn vә gümandır. 

«Zənn isə əsla həqiqət deyildir». 

QURANIN TӘFSİRİ ÜÇÜN MÖTӘBӘR SAYILAN SӘNӘDLӘR 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, Quran zәnn vә gümanla deyil, әql 

vә şәriәt nöqteyi-nәzәrindәn etibar kәsb edәn әsaslı dәlillәrә istinad 

olunaraq tәfsir olunmalıdır. Müfәssir Quranı tәfsir edәrkәn yalnız 

әqli, elmi vә şәri dәlillәrә istinad etmәli vә ilk növbәdә aşağıda 

qeyd olunanları nәzәrә almalıdır. 

1. Quranda işlәnilәn kәlmәlәrin zahiri mәnasını tәfsir üçün 

mötәbәr sәnәdlәrdәn biri hesab olunur; 

2. Sağlam vә fitri әql şәxsi zövq vә tәfәkkürdәn tәsirlәnәrәk ondan 

ayәlәrin tәfsirindә mötәbәr mәnbә kimi istifadә etmәk olar. Çünki 



 152 

Peyğәmbәr (s) xarici hidayәtçi olduğu kimi, әql dә mötәbәr daxili 

vә batini hidayәtçidir. 

3. Mәsum imamların buyuruqları vә onlardan bu mәzmunda nәql 

olunmuş hәdis vә rәvayәtlәr Quranın tәfsirindә tam mötәbәr hesab 

olunur. Çünki onlar dini mәsәlәlәrdә әn etibarlı mәnbә hesab 

olunurlar. Dini mәsәlәlәrdә onlara istinad etmәk haqqında vә 

bunun zәrurililiyi barәdә Peyğәmbәrdәn (s) onlarla hәdis vә 

rәvayәt nәql olunmuşdur. Bu rәvayәtlәrin birindә deyilir: «Mәn 

sizin aranızda iki ağır әmanәt qoyuram. Әgәr onlardan möhkәm 

yapışsanız heç vaxt haqq yoldan azmayacaqsınız.» 

4. Quran tәfsirindә mötәbәr zәnn doğuran rәvayәtlәr dә etibarlı 

hesab olunur. 

İzah: 

Mәsum imamlardan nәql olunmuş mötәbәr rәvayәtlәr şübhәsiz ki, 

Quranın tәfsirindә etibarlı hesab olunur vә әsaslı olaraq onlara 

istinad edilir. O ki, qaldı zәif rәvayәtlәrә, tәbii ki, onlara istinad 

olunmur. Görәsәn Quranın tәfsirindә qәti olmayan, lakin mötәbәr 

hesab olunan rәvayәtlәrә, yәni vahid xәbәr halında nәql olunmuş 

rәvayәtlәrә istinad etmәk olarmı? Tәfsir vә hәdis alimlәri arasında 

bu barәdә fikir ayrılığı vardır. Lakin biz belә bir fikirdәyik ki, bu 

kimi rәvayәtlәr etibar kәsb etdiklәri üçün tәfsir alimlәri Quran 

ayәlәrini tәfsir edәrkәn onlara istinad edә bilәr. 

QURANIN VAHİD XӘBӘRLӘ TӘFSİRİ 

Qeyd etdik ki, vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrә – 

mötәbәr olduğu üçün – Quran ayәlәrinin tәfsirindә istinad etmәk 

olar. Lakin alimlәrin bәzilәri bu mәsәlәyә irad tutaraq deyirlәr: 

Vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәr vә zәnn doğuran 

dәlillәrin mötәbәr hesab olunması bundan irәli gәlir ki, insan 

hәqiqәtdәn agah olmadığı tәqdirdә hәqiqәti qәbul etdiyi kimi, 

vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrә vә ya zәnn doğuran 

dәlillәrә istinad etmәlidir. Zәnn doğuran rәvayәtlәri yalnız o zaman 

etibarlı hesab etmәk olar ki, onun mәna vә mәfhumu hәr hansı bir 

şәriәt hökmünә dәlalәt etmiş olsun. Çünki, insan şәriәt hökmlәrini 

bilmәdikdә bir tәqlidçi kimi üzәrinә şәri vәzifә düşür vә yәqinlik 
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gәtirәn dәlil tapa bilmәdiyi tәqdirdә zәnn doğuran dәlillәrә istinad 

etmәlidir! 

Rәvayәtin mәna vә mәfhumunun etibar qazanmağının әsas şәrt vә 

mәnası bundan ibarәtdir. Lakin bu kimi şәrtlәr mәsum imamlardan 

ayәnin tәfsiri haqda nәql olunmuş rәvayәtlәrdә mövcud olmur. 

Çünki tәfsir xarakterli rәvayәtlәr adәtәn şәri hökmlәrә aid olmur 

(yәni bu rәvayәtlәrdә şәriәt hökmlәri açıqlanmır). Qisas vә keçmiş 

ümmәtlәr haqda nazil olmuş ayәlәri buna misal çәkmәk olar. 

Demәk, vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәri tәfsir 

xarakteri daşıyan bütün hәdis vә rәvayәtlәrә şamil etmәk olmaz vә 

eyni zamanda onların hamısının mötәbәr olduğunu sübut etmәyә 

dә qadir olmayacaqdır. 

Lakin bu kimi iradlar tamamilә zәif vә әsassızdır. Çünki üsul 

elmindә sübuta yetirilib ki, gerçәkliyi zәnni vә ehtimali olaraq bizә 

mötәbәr göstәrәn dәlillәr şәri nöqteyi-nәzәrdәn vә şәriәt sahibinin 

nәzәrinә uyğun olaraq elmi vә qәti dәlillәrin yerindә işlәdilir. 

Demәk, elmi dәlillәrdәn istifadә olunan bütün hallarda şәri 

nöqteyi-nәzәrdәn mötәbәr hesab olunan bu kimi zәnni dәlil vә 

әlamәtlәrә istinad etmәk olar. Mötәbәr hesab olunan vahid xәbәr 

halında nәql olunmuş rәvayәtlәr dә mötәbәr zәnni dәlillәrdәn 

biridir. Vә bütün hallarda yalnız bir elmi dәlilin yerinә ondan 

istifadә etmәk olar. Alimlәrin hal-hazırki vә daimi istifadә etdiklәri 

üsul, dediklәrimizә әsaslı dәlil ola bilәr. Çünki alimlәr mötәbәr elmi 

dәlillәrdәn istifadә edib onlara tabe olduqları kimi, «әmarat» 

adlanan mötәbәr zәnni әlamәtlәrdәn dә istifadә edib onlara tabe 

olurlar. Müqayisә etdikdә dә elmi vә zәnni dәlillәr arasında elә bir 

böyük fәrqin olmadığına әsaslanırlar. 

Mәsәlәn, bir şәxsin nәyәsә malik olmasına dini terminalogiyada 

«yәd» deyilir. Bu da şәxsin malikiyyәt әlamәtlәrindәn biri hesab 

olunur. Vә camaat hәmәn әlamәtlәr әsasında hәr hansı bir şәxsi 

malik olduğu şeyin hәqiqi sahibi hesab edir. O ki, qaldı şәriәt 

sahibinә, adәt halını almış belә bir qayda-qanunu onlara yasaq 

edәrәk mәnfi xüsusiyyәt kimi qәlәmә vermәmişdir. 

Bәli, vahid xәbәr vә digәr zәnni yollarla nәql olunmuş rәvayәtlәr 

barәdә başlıca şәrt bundan ibarәtdir ki, tәk bu rәvayәtlәrә istinad 
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olunmamalı vә әldә olan sәnәdin mötәbәrliyinә dәlalәt edәcәk 

bütün xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdır. Vә bu xüsusiyyәtlәrdәn biri 

dә sәnәddә (rәvayәtdә) yalana yol verilmәmәsidir. Yalan verilәn 

rәvayәti isә vahid xәbәr kimi qәbul edә bilmәrik. 

Bu sәbәbdәn dә icma, sünnә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql olmuş 

mötәbәr hәdis, Quran vә ya mötәbәr әqli hökmlә müxalif olan hәr 

hansı bir hәdis vә rәvayәt etibarlılığına dәlalәt edәcәk digәr 

xüsusiyyәtlәrә malik olsa da, heç bir etibar kәsb etmәyәcәkdir. Vә 

belә olduqda hәmәn zәnni dәlilin istәr şәriәt hökmlәrinә, istәrsә dә 

digәr mәsәlәlәrә aid olması arasında heç bir fәrq olmur. 

Vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrin bu xüsusiyyәtlәrә 

malik olmasının zәruriliyinin әsas sәbәbi bunun üçündür ki, 

rәvayәti nәql edәn şәxs hәr-hansı bir baxımdan etibara malik olsa 

da, nәql etdiyi rәvayәtdә ziddiyyәtliyә ehtimal verilmiş olsun. 

Çünki heç olmasa hәdisin sәhv olmasına ehtimal belә vermәk olar. 

Belә bir ehtimalın verildiyi bir halda mötәbәrliyini sübuta yetirәcәk 

dәlillәr әldә etmәyәnәdәk vahid xәbәr halında nәql olunmuş 

rәvayәtlәrә istinad etmәmәliyik. Belә bir dәlillәrә [etibarlılığına 

dәlalәt edәcәk xüsusiyyәtlәrә] malik olmaqla vahid xәbәr halında 

nәql olunmuş rәvayәtlәrdә ehtimal verilәn sәhvlәrә bir o qәdәr dә 

ciddi yanaşmaya bilәrik. Bu isә yalnız o zaman ola bilәr ki, vahid 

xәbәr halında nәql olunmuş hәdis vә rәvayәtlәrdә yalana yol 

verilmәmiş olsun. Yox әgәr nәql olunmuş rәvayәtin mәtnindә 

yalana yol verildiyini müşahidә edәriksә, әsaslı dәlillәri kәnara 

qoyaraq vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrә istinad edә 

bilmәrik. 

Vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrin yalan vә әsassız 

olduğu sübuta yetirilikdә dә zәnni dәlillәr heç bir müsbәt nәticә 

vermir. Ümumiyyәtlә bu kimi dәlillәr yalnız elә bir hallarda etibar 

kәsb edir ki, rәvayәtin nәql olunmasında әsla yalana yol verilmәmiş 

olsun. 

Bununla bir çox hәqiqәtlәri sübuta yetirmәk vә bir çox suallara 

cavab tapmaq olar. Bunun üçün dә oxucu bütün deyilәnlәri heç 

vaxt nәzәrdәn qaçırmamalıdır. 
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QURAN AYӘLӘRİNİN VAHİD XӘBӘRLӘ MÜӘYYӘN VӘ 

XÜSUSİ HAL TAPMASI 

Quranın verdiyi ümumi hökmlәr vahid xәbәr halında nәql 

olunmuş rәvayәtlәrlә müәyyәn vә xüsusi hal tapa bilәrmi? Yәni 

Quranın hәr-hansı ayәsindә ümumi hökm verildikdәn sonra hәmәn 

hökm vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlә müәyyәnlәşә 

bilәrmi? Mәsәlәn, hәcc mәrasiminin vacibliyi haqda ümumi hökm 

verilir, lakin növbәti ayәdә hәccin imkan daxilindә yerinә 

yetirilmәsi qeyd olunur. Daha dәqiq desәk, bәzi istisnalar edilmәklә 

hökm ümumi haldan xaric olub, müәyyәn hal daşımağa başlayır. 

Alimlәrin bir çoxu bu suala müsbәt cavab vermişlәr. Onların 

fikrincә Quran ayәlәrinin (hökmlәrinin) vahid xәbәr halında nәql 

olunmuş rәvayәtlәrlә müәyyәn vә xüsusi hal tapması tamamilә 

düzgün vә adi bir haldır. Lakin әhli-sünnә alimlәrinin bәzilәri bu 

barәdә müxalif mövqe tutmuşlar. Onlardan bәzilәri vahid xәbәr 

halında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә Quranın müәyyәn vә xüsusi hal 

tapmasını qәtiyyәtlә rәdd edirlәr. İsa ibni Әbban isә bu barәdә 

deyir: Әgәr ümumi hal daşıyan hәr hansı bir ayә әvvәllәr başqa bir 

qәti dәlil ilә müәyyәnlәşәrsә, onu vahid xәbәr halında nәql 

olunmuş rәvayәtlәrdә müәyyәnlәşdirәrәk ayrıca xüsusi bir hökm 

kim bәyan etmәk olar. Әks tәqdirdә, ayәnin müәyyәn hal tapması 

heç bir etibar kәsb etmәyәcәkdir. Mәrhum Kәrәki deyir: Әgәr 

Quranın ümumi xarakter daşıyan hәr hansı bir hökmü әvvәllәr ayrı 

bir qeyri-Qurani hökmlә müәyyәn vә xüsusi hal taparsa, vahid 

xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrdә onu müәyyәn vә xüsusi 

hökm olaraq qәbul etmәk olar. Qazi Әbu Bәkr isә bu barәdә heç bir 

fikir irәli sürmәmişdir. 

MÜӘLLİFİN NӘZӘRİ 

Vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәr öz etibarını sübuta 

yetirәcәk dәlillәrә malik olduğu üçün Quranın verdiyi ümumi 

hökmlәri dә müәyyәnlәşdirә bilәr. (Yәni vahid xәbәr halında nәql 

olunmuş rәvayәtlәrә istinad edәrәk deyә bilәrik ki, ümumi hökm 
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verildikdәn sonra hәmәn hökmün xırdalıqları bәyan olunmuş vә ya 

müәyyәn istisnalar edilmişdir.) 

Çünki hәr hansı bir mәtlәb (dәlil) kifayәt qәdәr mötәbәr vә әsaslı 

olarsa, maneә olmadığı tәqdirdә istinad olunmalı vә әmәli olaraq 

hәyata keçirilmәlidir. 

SUAL VӘ CAVABLAR 

Qeyd etdik ki, vahid xәbәr halında nәql olunmuş mötәbәr 

rәvayәtlәrlә Quranın ümumi xarakter daşıyan ayәlәrinә әlavә 

olaraq müәyyәn izahlar verilmişdir. Lakin alimlәrin bәzilәri bu 

nәzәriyyә ilә müxalif olaraq bunun mümkün olmadığına dair bir 

neçә dәlilә istinad etmişlәr. Lakin bu dәlillәr olduqca zәif vә 

әsassızdır. 

1. Deyirlər: Bu bir hәqiqәtdir ki, Quran Allah kәlamıdır vә onun 

ayәlәri bütünlüklә Allah tәrәfindәn nazil olmuşdur. Lakin vahid 

xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrin qәti olaraq nә mәzmunun 

hәqiqәtlә uyğun olması vә nә dә onun mәsum imamlar tәrәfindәn 

nәql olunduğu bәllidir. Çünki hәm rәvayәti nәql edәn şәxsin sәhvә 

yol verdiyinә ehtimal vermәk olar, hәm dә bir qәdәr dәrindәn 

düşündükdә belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, sәhvә yol verilmәsinә 

ehtimal verilәn vә ya hәr hansı bir zәnn doğuran dәlilә istinad 

edәrәk әsaslı vә daha yaxın olan sәnәdi kәnara qoymamalıyıq. 

Cavab: 

Quranın Allah tәrәfindәn nazil olması kimsәdә şәkk-şübhә 

doğurmayır. Lakin Quranın ümumi xarakter daşıyan bәzi 

ayәlәrinin ümumi mәfhumu bir o qәdәr dә bәlli olmur. Quranın 

ümumi hökmlәrinә әmәl etmәk isә vacib vә zәruridir. Bunun üçün 

dә ümumi xarakter daşıyan bәzi ayәlәrin zahiri mәnasından istifadә 

olunur. Ayәlәrin zahiri mәnaları etibar kәsb etdiyi üçün dә bu, 

alimlәrin vә ümumi kütlәnin istifadә etdiyi üsullardan biri 

olmuşdur. O ki, qaldı Peyğәmbәr (s) vә ondan sonrakı mәsum 

imamlara, bunu onlara qadağan etmәmişdir. Başqa sözlә desәk, 

Quranın Allah tәrәfindәn nazil olduğu qәti olsa da, onun bәzi 

mәtlәblәrә dәlalәt etmәsi zәnnidir. Bunun da әqli baxımdan 

mötәbәrliyi sabit olan zәnn doğuran başqa bir әsaslı dәlil vә 
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mәfhuma görә hәr hansı bir zәnn doğuran dәlil vә mәfhumdan әl 

çәkmәyә heç bir maneçiliyi yoxdur. 

2. Deyirlər: Mәsum imamlardan nәql olunmuş mötәbәr 

rәvayәtlәrә әsasәn nәql olunmuş bütün rәvayәtlәr Quranla 

müqayisә olunmalı vә onların doğru olub-olmadıqları aşkara 

çıxarılmalıdır. Quranla müxalif olan rәvayәtlәr kәnara qoyularaq 

onlara istinad olunmamalıdır. Çünki, mәsum imamlardan Quran 

ayәlәri ilә ziddiyyәt tәşkil edәn vә müxalif olan bir hәdis vә rәvayәt 

dә olsun nәql olunmamışdır. 

Cavab: 

Düzdür, Quranla müxalif olan bütün hәdis vә rәvayәtlәr kәnara 

qoyulmalıdır. Lakin hәr şeydәn әvvәl müxalif deyildikdә nәyin 

nәzәrdә tutulduğu vә müxalifәtin mәna vә mәfhumunun nәdәn 

ibarәt olduğunu dәrk etmәk lazımdır. Әgәr hәr hansı bir mәsәlәdә 

ürfi (adәt-әnәnә) әlamәtlәr Quranın bәzi ayәlәrinin zahiri mәnası ilә 

müxalif olarsa, mәtlәbin bu yolla bәyan olunması ürfi vә әqli 

nöqteyi-nәzәrdәn müxalifәt vә ziddiyyәt kimi qәbul olunmur. Bu 

sәbәbdәn dә әgәr vahid xәbәr halında nәql olunmuş hәr hansı bir 

mötәbәr rәvayәt Quranın ümumi zahiri mәnası ilә müxalif olarsa, 

bu kimi rәvayәtlәr әksinә olaraq ayәlәrin tәfsir vә anlamını 

vermәklә yanaşı, zahiri mәnanın nәzәrdә tutulmadığını da bildirir. 

Demәk, rәvayәt vә ayәlәrin zahiri mәnası arasında mövcud olan 

belә bir fәrqi ziddiyyәt adlandırmamalıyıq. Ziddiyyәt yalnız o 

zaman ola bilәr ki, onların hәr ikisi, yәni hәm nәql olunmuş ayәlәr 

eyni şәxs tәrәfindәn sadir olunsun vә hәm dә xitab olunan şәxslәr 

çәtinlik çәkmiş olsunlar. Lakin vahid xәbәr halında nәql olmuş 

rәvayәtin «xüsusi» vә ayәnin «ümumi» mәfhumu arasında 

ziddiyyәt deyil, birinin digәrinәi açıqlaması müşahidә olunur. 

Digәr tәrәfdәn dә mәsum imamlardan Quranın ümumi ayәlәrini 

xüsusilәşdirәcәk bir çox hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur. 

Demәk, әgәr Quran vahid xәbәr halında nәql olunmuş 

rәvayәtlәrlә müәyyәn vә xüsusi hal taparsa, imamlardan nәql 

olunmuş «Deyilәn hәr bir söz Quranla müxalif olarsa bilin ki, bizim 

tәrәfimizdәn deyilmәmişdir» rәvayәti ilә ziddiyyәt tәşkil edәcәkdir. 
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Bir halda ki, Әhli-beytdәn (ә) bu mәzmunda bir çox rәvayәtlәr nәql 

olunmuşdur vә bu rәvayәtlәrin Quranla heç bir ziddiyyәt yoxdur. 

İstinad edәcәyimiz başqa bir dәlil bundan ibarәtdir ki, İmamlar, 

bir-biri ilә ziddiyyәt tәşkil edәn iki rәvayәtdәn birinin Quranla 

müvafiq olduğunu vә bu rәvayәtlәrdәn üstün tutulmasına dair öz 

müsbәt rәylәrini bildirmişlәr. Bu da bir daha bunu sübuta yetirir ki, 

ayәnin ümumi zahiri mәnası ilә ziddiyyәt tәşkil edәn rәvayәt özü-

özlüyündә mötәbәr vә әsaslı olmuşdur. Lakin Quranla müvafiq 

olan başqa bir daha әsaslı vә ziddiyyәtli rәvayәt olduğu üçün 

zahirdә müxalif olan rәvayәt kәnara qoyulmuşdur. Vә әgәr heç bir 

etibara malik olmasaydı, artıq burada ziddiyyәt vә birinin digәrinә 

üstün tutulmasına fürsәt olmazdı. 

3 Sonuncu dəlil: 

Quranın vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә 

müәyyәnlәşmәsi vә xüsusi hal tapmasını tәkzib edәn şәxslәr 

gәtirdiklәri sonuncu dәlildә bu nöqtәyә işarә edirlәr. «Әgәr 

Quranın vahid xәbәrlә müәyyәnlәşәrәk xüsusi hal tapması doğru 

olarsa, ayәlәrin vahid xәbәrlә nәsx olunmasını doğru vә әsaslı hesab 

etmәliyik. Bir halda ki, Quranın vahid xәbәrlә nәsx olunması heç bir 

etibar kәsb etmir. Demәk, ayәlәrin vahid xәbәrlә müәyyәnlәşәrәk 

xüsusi hal tapması da heç bir etibar kәsb etmәyәcәkdir. Bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdik ki, nәsx deyildikdә yenә dә ayәlәrin müәyyәnlәşib 

xüsusi hal tapması nәzәrdә tutulur. Belә ki, nәsx hәr hansı bir 

hökmün müәyyәn dövrdә qüvvәdә olmasına vә qüvvәdә olacağı 

müddәt başa çatdıqdan sonra yeni [daha mükәmmәl] hökm 

verilmәklә birinci hökm nәsx olunaraq öz qüvvәsini itirmәsinә 

deyilir. Başqa sözlә desәk, hökmün qüvvәdә olacağı vaxtın başa 

çatması, daha dәqiq desәk hökmә zaman baxımından müәyyәn 

әlavәlәrin olunması demәkdir. Demәk nәsx, qüvvәdә olan hökmә, 

zaman baxımından әlavә olduğu kimi, ayәnin müәyyәn vә xüsusi 

hal tapması da hökmәn cәmiyyәt baxımından olunan әlavә rolunu 

ifadә edir. Bir sözlә hәm ayәnin nәsx, hәm dә müәyyәn vә xüsusi 

hal tapması istisna halı daşıyır. Belә bir halda vahid xәbәrlә nәsx 

etibar kәsb etdiyi kimi, ayәnin müәyyәn vә xüsusi hal tapması da 

әsaslı vә mötәbәr hesab olunacaq. 
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Lakin kimsә bunun әsaslı hesab etmir. 

Cavab: 

Bunların hәr ikisi eyni xüsusiyyәtә malik olsa da, zaman vә 

misdaq baxımından aralarında olan fәrq onları bir-birindәn 

ayırmağa kömәk edir. İcma Quranın, vahid xәbәrlә nәsx olunmasını 

rәdd edir. Lakin ayәlәrin vahid xәbәrlә müәyyәn vә xüsusi hal 

tapmasına gәldikdә, icma tәrәfindәn heç bir qәti hökm 

verilmәmişdir vә әgәr ayәlәrin vahid xәbәrlә nәsx olunmasına dair 

icma öz rәyini bildirmәsәydi, bu da ayәlәrin müәyyәn vә xüsusi hal 

tapması kimi tamamilә әsaslı vә mәntiqi olardı. Çünki, bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdiyimiz kimi, Quran sәnәd baxımından olsa da, 

mәfhum vә dәlalәt baxımından qәti deyildir (yәni Quranın Allah 

tәrәfindәn nazil olduğu heç bir şәkk vә şübhә doğurmayır, lakin 

bәzi ayәlәrin mәna vә mәfhumu açıqlanmadan oxucuyua nәyin 

nәzәrdә tutulduğu bir qәdәr bәlli olmayır. Bu sәbәbdәn dә 

mötәbәrliyi әsaslı dәlillәrlә sübuta yetirilәn vahid xәbәr halında 

nәql olmuş rәvayәtlәrlә, zәnn doğuran mәna vә mәfhumun kәnara 

qoyulmasının heç bir nöqsanı yoxdur. Demәk, istәr nәsx, istәrsә dә 

ayәnin xüsusi hal tapması ilә cümlәnin zahiri mәnasının kәnara 

qoyulmasında elә bir әsaslı fәrq yoxdur. 

Nәzәrә çarpan yeganә fәrq bundan ibarәtdir ki, Quranın vahid 

xәbәrlә nәsx olunmasına icazә verilmәdikdә, icma öz qüvvәsindә 

qalır vә bu kimi hallarda etibarı sübuta yetirilmәyinә baxmayaraq, 

ayәnin vahid xәbәr halında nәql olunmuş rәvayәtlәrlә nәsx 

olunmasının qarşısını alır. Bunu da nәzәrdәn qaçırmamalıyıq ki, 

icmanın әsasını әqli dәlillәr tәşkil edir. Çünki, bәzi mәsәlәlәr elә bir 

şәraitdә vә hәyata keçir ki, xaricdә baş vermiş olarsa, mütәvatir 

olaraq vә bir çoxlarının nәql etmәsi ilә camaat arasında yayılıb 

hamının bundan agah olmasına sәbәb olur. Yox әgәr belә bir 

әhәmiyyәt kәsb edәn mәsәlәni müәyyәn şәxslәr nәql edәrsә, yalan 

vә sәhv olduğuna dәlalәt edәcәkdir. Vahid xәbәr halında nәql 

olunmuş rәvayәtlәr isә nәql olunan bu kimi xәbәr vә rәvayәtlәrә 

şamil olub, onların mötәbәrliyini sübuta yetirmir (yәni az saylı 

müәyyәn şәxslәr tәrәfindәn nәql olunmuş rәvayәtlәr – vahid xәbәr 

halında nәql olunmuş rәvayәtlәr kimi bir o qәdәr dә mötәbәr hesab 
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olunmayır vә vahid xәbәr deyildikdә biz bu rәvayәtlәri nәzәrdә 

tutu bilmәrik). Bütün bunları nәzәr alaraq әvvәllәr dәfәlәrlә bu 

mәtәlәb işarә etdik ki, Quran vә onun nәsx olunması vahid xәbәr 

halında nәql olmuş rәvayәtlәrlә deyil, mütәvatir olaraq sübuta 

yetirilmişdir. Çünki, әgәr Quranın hәr hansı bir ayәsi hәqiqәtәn 

nәsx olunmuş olsaydı, müәyyәn şәxslәr tәrәfindәn vahid xәbәr 

halında deyil, müsәlmanların bir çoxu nәql edәrәk bizlәrә mütәvatir 

olaraq gәlib çatar vә belәliklә şübhә birdәfәlik aradan qaldırılmış 

olardı. 

Belәliklә «nәsx» vә «ayәlәrin müәyyәn vә xüsusi hal tapması» 

arasında mövcud olan fәrq bәlli olur. Quran ayәlәrinin vahid 

xәbәrlә müәyyәn vә xüsusi hal tapması bir daha sübuta yetirilir. 
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ON BEŞİNCİ FƏSİL 

QURANIN QӘDİM VӘ YA HADİS OLMASI 

1. Quranın qədimliyinə və «nəfsi [mənəvi] kəlama» əsaslanan 

əqidənin yaranması; 

2. Nəfsi kəlamda aparılan araşdırmalar; 

3. Əşairənin nəfsi kəlama dair gətirdikləri dəlillərin 

araşdırılması. 
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QURANIN QƏDİMLİYİNƏ VƏ NƏFSİ [MƏNƏVİ] KƏLAMA 

ƏSASLANAN ƏQİDƏNİN YARANMASI 

Quranın Allah tәrәfindәn hәzrәt Mәhәmmәdin (s) 

peyğәmbәrliyinin hәqqaniyyәtini sübuta yetirmәk vә bәşәriyyәtin 

hidayәti üçün nazil olması, heç bir müsәlmanda şәkk-şübhә 

doğurmur. Allahın danışması vә bunun Onun sübutiyyә 

sifәtlәrindәn olması da kimsәdә şübhә doğurmayır. 

Qurani-kәrimdә bu haqda deyilir: 

«Allah Musa ilə sözlə [arada heç bir vasitə olmadan] danışdı». 

(4/164). 

Bәli, Yunan fәlsәfәsi müsәlmanlar arasında yayılmayanadәk, hәr 

iki mәsәlә (yәni hәm Quranın haqq olaraq Allah tәrәfindәn nazil 

olduğu vә hәm dә Allahın danışması) hәr bir müsәlman tәrәfindәn 

qәbul olunur vә heç bir ixtilafa sәbәb olmayırdı. Yunan fәlsәfәsi 

islam dünyasına nüfuz etdikdәn sonra müsәlmanlar arasında 

müxtәlif mәzhәb vә firqәlәr yaranmağa başladı. Belә ki, biri digәrini 

küfr vә dindәn çıxmaqda ittiham edir vә bir çox hallarda yaranmış 

ixtilaflar daha da ciddilәşir, qarşıdurma hәtta böyüklü-kiçikli 

müharibәlәrlә nәticәlәnirdi. Әn acınacaqlısı bu idi ki, öldürәn dә, 

ölәn dә Allahın birliyinә, hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyinә, 

axirәt gününә iman gәtirmiş müsәlmanlar idi. Onlar amansızcasına 

bir-birinin qanını tökür, namusuna toxunur, elini-obasını qarәt edir 

vә nәyin bahasına olursa-olsun öz әqidәlәrini yaymağa çalışırdılar. 

Mәgәr onların haqq olaraq Peyğәmbәr hesab etdiklәri hәzrәt 

Mәhәmmәd (s) vә ondan sonra müsәlmanlara rәhbәrlik edәn 

şәxslәr yuxarıda qeyd olunanlara iman gәtirәnlәri müsәlman 

ümmәtindәn hesab etmirdilәrmi? Bu әqidәli şәxslәrin canı, malı, 

namusu amanda deyildimi?! Elә bir tarixçi vә ya mühәddis (hәdis 

nәql edәn şәxs) varmı ki, öz kitabında Peyğәmbәrin (s) vә onun 

canişinlәrinin müsәlmanlarla gәlәcәkdә ixtilafa sәbәb olacaq 

Quranın qәdim vә yeniliyini (vә bu kimi mәsәlәlәr haqda) bir söz 

dediklәrini qeyd etmiş olsun? Mәgәr onlar Quranın qәdim vә ya 

yeni olduğunu qәbul edib-etmәyәnlәr arasında fәrq qoyur, qәbul 

etmәdiklәri tәqdirdә hәqiqәtәn onları dindәn çıxmış hesab 
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edirdilәr? Bu ixtilaflara sәbәb olan şәxslәr qiyamәt günü Allah 

dәrgahında sorğu-sual olunarkәn bütün bunların qarşısında cavab 

verәcәklәr? 

Bәli, Quranın qәdim vә hadis olması haqda aparılan müzakirәlәr 

müsәlmanlar iki böyük firqәyә — «Әşәri» vә «Qeyri-Әşәri»yә 

bölündükdәn sonra meydana gәldi. 

Әşәrilәr Quranın qәdim olduğunu hesab edir vә kәlamı iki 

hissәyә «lәfzi nәfsi» [mәnәvi] vә bunu Allahın zati sifәt vә 

xüsusiyyәtlәrindәn hesab edirdilәr. Quran da ilahi kәlam olduğu 

üçün onun zati sifәti kimi qәdim olmalıdır. 

Әşәrilәrdәn fәrqli olaraq «Mötәzilә» vә «Әdliyyә» isә belә bir 

әqidәyә әsaslanırdı ki, Quran hadis vә yeni, kәlam isә lәfzidir. 

Allahın danışmasını isә Onun zati sifәtlәrindәn deyil, feli 

sifәtlәrindәn hesab edirdilәr. 

ALLAHIN ZATİ VӘ FELİ SİFӘTLӘRİ 

ZATİ VӘ FELİ SİFӘTLӘR ARASINDAKI FӘRQ 

«Zati sifətlər» – O sifәtlәrә deyilir ki, Allahın müqәddәs zatı daim 

onlarla vәsf edilmiş olsun. Bu sifәtlәr Allahın müqәddәs zatından 

bir an olsun belә, әksilmәmiş vә onların әksinә olaraq vәsf 

olunmamışdır. Allahın elmini, qüdrәtini, hәr zaman mövcud 

olmasını buna misal çәkmәk olar. Çünki, Allah daim mütlәq elmә, 

qüdrәtә malik olmuş, hal-hazırda malikdir vә gәlәcәkdә dә qadir 

olacaqdır. Allahın bu sifәtlәrә malik olması vә ya bütün bunların 

әksinә olaraq, yәni Allahı cәhl, acizlik vә bu kimi sifәt vә 

xüsusiyyәtlәrlә vәsf etmәk isә mahal vә qeyri-mümkündür. 

«Feli sifətlər» – O sifәtlәrә deyilir ki, Allah-taala bәzәn bu sifәtlәrә 

malik, bәzәn dә tam әksinә malik olmuşdur. Yaratmaq vә ruzi 

vermәyi buna misal çәkmәk olar. Deyә bilәrik ki, Allah-taala filan 

varlığı yaratmış, filan varlığı isә yox, kimәsә övlad nәsib etmiş, 

kimәsә dә var-dövlәt. 

Buradan belә mәlum olur ki, danışmaq da Allahın zatı yox, feli 

sifәtlәrindәn olmuşdur. Çünki, Allah-taala Musa peyğәmbәrlә 



 164 

danışmış, Fironla isә yox vә ya Allah Musa peyğәmbәrlә Tur 

dağında danışmış, Nil çayında isә yox. 

NӘFSİ [MӘNӘVİ] KӘLAM NӘDİR? 

Әşәrilәr bu fikirdәdirlәr ki, adi lәfzi kәlamdan fәrqli olaraq «nәfsi 

kәlam» adlanan başqa bir kәlam da vardır. Sonra onların arasında 

belә bir fikir ayrılığı yaranmışdır ki, görәsәn «nәfsi kәlam» 

deyildikdә hәmәn «lәfzi kәlam» nәzәrdә tutulur, ya qeyrisi vә 

onların arasında bağlılıq varmı? İkinci nәzәriyyәnin tәrәfdarları 

deyirlәr: «Lәfzi kәlam» «nәfsi kәlama» dәlalәt etdiyi kimi deyil, 

bizim ixtiyari hәrәkәtlәrimizdәn elmә, hәyata olan dәlalәtdir. Buna 

da lәfzi birbaşa mәnaya etdiyi dәlalәt deyil, әqli dәlalәt deyilir. 

Quranı «nәfsi kәlam», Allahın danışmasında Onun zati 

sifәtlәrindәn hesab edәn Әşairә zati sifәtlәrindәn hesab edәn Әşairә 

(icbari) olaraq Onun Allahın zati sifәtlәrinin özü kimi qәdim olduğu 

üçün Quranın qәdim olduğunu hesab edirlәr. Onların fikrincә 

Quranın qәdim olması yalnız orada istifadә olunan kәlmә vә 

ifadәlәrә aiddir. Lakin Fazil Quşçi hәtta Quranın üst qabığının da 

qәdim hesab edir.1  

Digәr firqәlәrә aid olan müsәlmanlar Quranı «lәfzi kәlam», 

Allahın danışmasını isә «Feli sifәt» hesab edirlәr. Bu sәbәbdәn dә 

Quranın hadis vә yeniliyinә әsaslanaraq deyirlәr: Quran Allahın 

lәfzi kәlamıdır. Alәmdә mövcud olan varlıqlar Allahın әlamәtlәri 

olduğu kimi, Qurandakı kәlmә vә cümlәlәr dә Onun nişanәlәrindәn 

hesab olunur. Bu sәbәbdәn dә Qurandakı hәr bir cümlә ayә adlanır. 

Bu barәdә söhbәti nә qәdәr genişlәndirsәk dә elә bir faydalı 

mәtlәb әldә edә bilmәyәcәyik. Çünki nә üsulidinә (dinin әsasları), 

nә dә füruidinә (dinin şaxәlәri), nә Allah tanımağa vә nә dә dini 

tәlimlәrә aiddir. Lakin necә olursa-olsun söhbәtimizi davam edirik. 

Bәlkә dә müsәlmanların әksәriyyәtini tәşkil edәn Әşairә 

mәzhәbinin davamçılarına bәlli olsun ki, onların dinin mühüm 

mәsәlәlәrindәn hesab etdiklәri belә bir tәfәkkür-tәrzi heç bir әqli 

                                                 
1 Şәrh tәcrid 354-cü sәh. 
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әsası olmayan, şәriәt vә mәzhәb ilә heç bir әlaqәsi olmayan xәyal vә 

cәfәngiyatdan savayı bir şey deyildir. 

NӘFSİ KӘLAMDA APARILAN ARAŞDIRMALAR 

Bir qәdәr әvvәl «nәfsi kәlamın» mәnası, yaranması vә Quranın 

qәdimliyi ilә әlaqәli olduğu haqda söhbәt açdıq. 

Bu fәsildә dә söhbәtimizi davam etdiririk. 

Mәlum olduğu kimi hәr kәlmә әlifba (heca) hәrflәrindәn yaranır 

vә yaranmış kәlmә yeni mәna vә mәfhumdan başqa bir şey 

deyildir. Allahın belә bir yeni mәfhumla әzәli vә zati olaraq vәsf 

olunması isә qeyri-mümkündür. Lakin ixtilafa sәbәb olan vә 

haqqında söhbәt açdığımız kәlam [adi] lәfzdәn ibarәt olmayan 

mәnәvi vücuddan ibarәtdir. Belә ki, onun tәrkib hissәsi ani olaraq 

alәmdә vücuda gәlir. 

Әşairә belә bir kәlamın mövcud olduğunu sübuta yetirir vә onu 

«nәfsi kәlam» adlandırır. Onların fikrincә belә bir kәlam Allahın 

zati sifәtlәrindәndir vә başqaları da belә bir kәlamla vәsf 

olunmuşlar. Lakin digәr firqәlәrin dә varlıqları Әşairәnin әksinә 

olaraq belә bir kәlamın mövcud olduğunu rәdd edir vә kәlamın 

yalnız «lәfzi kәlamdan» ibarәt olduğuna әsaslanırlar. Onların irәli 

sürdüklәri nәzәriyyәdә deyilir: Hәr bir iş failindәn asılı olduğu 

kimi, kәlamın da yaranması da onu ifadә şәxsdәn asılıdır. Kәlam isә 

tәdrici ifadәlәrdәn vә danışıqdan yaranır. 

Bizim fikrimizcә bu barәdә irәli sürülәn әn doğru vә düzgün 

nәzәriyyә ikinci – yәni «lәfzi kәlamdan» savayı «nәfsi kәlam» 

adında başqa bir kәlam yoxdur – nәzәriyyәsidir. 

Dəlil: 

Gündәlik danışıqlarımızda istifadә etdiyimiz cümlәlәr iki 

hissәdәn ibarәtdir: 

1. Xәbәr cümlәsi; 

2. İnşa cümlәsi. 

Xəbər cümləsi: Әgәr xәbәr cümlәlәrini әtraflı araşdırsaq görәcәyik 

ki, hәr bir xәbәr cümlәsi doqquz hissәdәn ibarәtdir. 

1. Kәlmәlәr, kәlmә vә cümlәlәrin tәrkib hissәsi; 

2. Hәr birinin mәna vә dәlalәt etdiyi mәtlәb; 
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3. Cümlәnin ümumi tәrkibi; 

4. Cümlәnin ümumi tәrkibinin dәlalәt etdiyi mәtlәb; 

5. İfadәçinin cümlәdәn әldә etdiyi zehni tәsәvvür; 

6. İfadәçinin cümlәnin mәna mәfhumundan әldә etdiyi zehni 

tәsәvvür; 

7. Mәfhumun hәqiqәtlә mütabiq olub-olmaması; 

8. İfadәçinin belә bir mütabiqәtdәn әldә etdiyi mәlumat vә ya şәkk 

vә tәrәddüdlә yanaşması; 

9. İfadәçinin danışmağa vә ya nәyi isә ifadә etmәyә istәk vә 

iradәsi. 

Xәbәr cümlәsinin yaranmasına lazım olan şәrait bunlardan 

ibarәtdir vә Әşairәnin özlәrinin etiraf etdiklәrinә görә onların heç 

biri «nәfsi kәlam» deyildir. Bu sәbәbdәn dә xәbәr cümlәsindә «nәfsi 

kәlam» üçün heç bir misdaq vә mәfhum görmәk mümkün deyildir. 

Xәbәr cümlәsinin mәna vә mәfhumu da «nәfsi kәlam» ola bilmәz. 

Çünki, alimlәrin bir çoxunun fikrincә xәbәr cümlәsinin mәna vә 

mәfhumu «xәbәr verilәn şeyin baş verib-vermәmәsindәn» ibarәtdir. 

Bizim fikrimizcә isә xәbәr cümlәsinin mәna vә mәfhumu xәbәr 

verilәn şeyin baş verib-vermәmәsindәn deyil, baş verәcәk vә ya 

vermәyәcәk şey haqda xәbәr verilmәsini istәmәsindәn ibarәtdir. 

Çünki bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, xәbәr cümlәsinin istifadә 

olunduğu yer baxımından özünәmәxsus әlamәtlәrdәn biri dә 

bundan ibarәtdir ki, şәxs bir şeyin baş verib-vermәmәsi haqda xәbәr 

vermәyi istәmiş olsun. Bu sәbәbdәn dә xәbәr cümlәsi dә digәr 

cümlәlәr kimi, nәyәsә dәlalәt etmәk vә әlamәt mәqsәdi ilә qurulur. 

Bunu da qeyd etdik ki, şәxs xüsusi ifadәlәrdәn (kәlmәlәrdәn) 

istifadә etmәklә nәzәrdә tutuduğu hәr hansı bir mәtlәbi dinlәyiciyә 

çatıdırır vә belәliklә öz fikrini çatdırmış olur. 

Nəticə: 

Xәbәr cümlәsinin mәna vә mәfhumu bir qәdәr әvvәl qeyd 

olunanlardan fәrqli deyildir. Biz onu «nәfsi kәlam» da adlandıra 

bilmәrik. Çünki, «nәfsi kәlam» tәrәfdarları bunu kәlamın bir 

hissәsini tәşkil edәn lakin xәbәr cümlәsinin mövzusunun hәyata 

keçib-keçmәmәsindәn fәrqli olan nәfsani [mәnәvi] vә zati hәqiqәt 

hesab edirlәr. 
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Bir sözlә «nәfsi kәlamı» xәbәr cümlәsinin mәna vә mәfhumu ilә 

heç cür tәtbiq edә bilmәrik. 

İnşa cümləsi: Xәbәr cümlәsi kimi, inşa cümlәsi dә «nәfsi kәlamın» 

misdaqına çevrilә bilmәz. Çünki mәna vә mәfhumdan başqa xәbәr 

vә inşa cümlәlәri arasında heç bir fәrq yoxdur. Belә ki, xәbәr 

cümlәlәri bәzәn baş verәn cәrәyanlarla mütabiq olur, bәzәn dә yox. 

İnşa cümlәsi isә belә bir xüsusiyyәtlәrә malik deyildir. Çünki inşa 

cümlәsi baş verәn cәrәyanlarla mütabiq olub-olmayacaq xarici 

hәqiqәt mövcud olmayır. 

Demәk, yeddi vә sәkkizinci hissәlәr istisna olmaqla inşa vә xәbәr 

cümlәlәrinin tәrkib hisslәri tamamilә eynidir. Soruşa bilәrsiniz ki, 

inşa cümlәlәrinin mәna vә mәfhumu nәdәn ibarәtdir? Vә ya onların 

mәna vә mәfhumu «nәfsi kәlamın» misdaqına çevrilә bilmәzmi? 

Cavabında deyirik: Alimlәrin bir çoxlarının fikrincә inşa 

cümlәsindәn mәnanın dinlәyicә çatdırmaq üçün istifadә olunur. 

Demәk, özünә gәldikdә müstәqil vücud, mәna vә mәfhum etibarı 

ilә isә mәcazi hal daşıyır. Mәhz belә bir bağlılığın nәticәsindә 

gözәllik vә çirkin kimi ifadәlәr kәlmәnin özünә dә tәsir qoyur. Bu 

sәbәbdәn dә deyilir ki, mәna kәlmәnin vasitәsilә vücuda gәlir. 

Lakin belә bir mövcudluq hәqiqi deyil, lәfzi vә zahiridir. Çünki 

hәqiqi vücud kәlmәyә aid deyildir. Lakin diqqәt yetirmәk lazımdır 

ki, mәnanın kәlmәdәn bu yolla yaranması inşa cümlәlәrinә aid 

deyildir. Bunu xәbәr cümlәlәrindә vә ayrı-ayrı ifadәlәrdә dә 

görmәk olar. 

Lakin kәlmә mövcud olmadan mәnanın mövcud olması yalnız iki 

halda ola bilәr. Vә bu iki haldan heç birindә kәlmә mәnanın 

yaranmasında heç bir tәsir qoymayır. 

1. Həqiqi vücud: 

Bu kimi varlıqlar alәmdә varlığın hәqiqi mahiyyәtini tәşkil edәn 

cövhәr vә әrәz halında zahir olur. Belә bir varlığın meydana 

gәlmәsi onun tәbii amillәrinin formalaşmasından asılıdır. Tәbii ki, 

belә bir mәna daşıyan kәlmәlәr onun tәbii amillәrindәn hesab 

olunmayır vә onun formalaşmasında әsla dәxalәt etmәyir. 

2. Etibari vücud: 
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Bu da varlığın bir növünü tәşkil edir. Lakin xaricdә deyil, 

tәsәvvür vә fәrz alәmindә mövcud olur. Belә bir varlığın vücuda 

gәlmәsi fәrziyyәçini etdiyi fәrziyyәdәn asılıdır. 

Bir sözlә nә hәqiqi, nә dә etibari vücud ona dәlalәt edәn kәlmә 

üçün әsas şәrt deyildir. Lakin qanunverci [Peyğәmbәr (s)] vә nәzәr 

sahiblәri bağlanılan әhd-peymanlarda inşa cümlәsindә etibari 

vücudun olmasını әsas şәrtlәrdәn biri hesab edir. Lakin belә bir şәrt 

vә bağlılıq bundan irәli gәlir ki, kәlmә özünün hәqiqi mәnasında 

işlәnmiş vә onun vücuduna dәlalәt etmiş olsun. 

Çünki, mәnanın zahiri vә lәfzi vücudu tәk inşa cümlәsinә deyil, 

istәr xәbәr, istәrsә dә inşa cümlәlәlәrinin mәnalarına da şamil olur. 

Bu barәdә irәli sürülmüş әn doğru vә әn düzgün nәzәriyyә 

bundan ibarәtdir ki, inşa cümlәlәrinin quruluşu hәr hansı bir 

nәfsani mәtlәbin çatdırılması üçündür. Vә bu da hәmәn fәrz olunan 

mәtlәbdir. Әmr vә qadağa, әhd-peymanlar vә bәzәn dә sifәt vә 

xüsusi hallar, ümid vә arzu xarakterli cümlәlәr kimi dәlalәt edir. 

Demәk, cümlә quruluşlarının hәr biri nәfsani işlәrin nişan vә 

әlamәtlәrini tәşkil edir. Bu da xәbәr cümlәlәrindәki «bir şeyin baş 

verib-vermәmәsini bәyan etmәk» vә inşa cümlәlәrindәki «işin 

etibarı fәrz vә ya özünәmәxsus sifәt vә hallardan ibarәtdir» 

demәkdir. 

NӘFSİ KӘLAM NӘYİ TӘLӘB EDİR 

«Tәlәb» kәlmәsindәn әldә etdiyimiz mәna «nәyinsә әldә olunması 

üçün çalışmaq vә sәy etmәkdәn» ibarәtdir. 

Bu sәbәbdәn bir şәxs çalışmadan deyә bilmәrik ki, filan şәxs 

«itirdiyini vә ya axirәt gününün sәadәtini tәlәb edir». 

«Tələb, şəxsin bir şeyi toplaması və əldə etməsi üçün göstərilən 

səy və çalışmalara deyilir». 

Bu sәbәbdәn dә әmr edәn şәxsә «talib» deyilir. Çünki, o әmr 

etmәklә istәdiyi şeyi әldә etmәk istәyir. 

Demәk, әmr deyildikdә tәlәb nәzәrdә tutulur. Yәni әmr müstәqil 

kәlmә deyildir vә tәlәb onun mәnasını ifadә edir. Buradan belә 

mәlum olur ki, әmr tәlәb üçün istifadә olunur. Tәlәb – «nәfsi 
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kәlam»dır, әmr isә «lәfzi kәlam» olaraq ona dәlalәt edir — 

demәlәrinin isә heç bir әsası yoxdur. 

Әşairәnin, «tәlәbi» iradәdәn fәrqli hesab etmәlәri dә tamamilә 

әsaslıdır. Lakin «tәlәbi» nәfsi sifәt vә onu «nәfsi kәlam»ın mәnası 

hesab etmәlәrindә isә böyük sәhvә yol vermişlәr. 

Nəticə: 

Deyilәnlәrdәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, nә xәbәr, nә dә inşa 

cümlәlәrindә «nәfsi kәlam» adında müstәqil bir mәfhum yoxdur. 

Bir sözlә şәxs nәyisә ifadә etmәzdәn әvvәl ilk növbәbdә ifadә 

edәcәyi şeyi zehnindә canlandırmalıdır. Belә bir zehni tәsәvvürә dә 

«zehni vücud» deyilir. Әgәr «nәfsi kәlam» tәrәfdarları hәmәn 

mәnanı nәzәrdә tutarlarsa vә zehni vücudu «nәfsi kәlam» 

adlandırarlarsa, düzgün nәticә әldә etmiş olarlar. Lakin bildiyiniz 

kimi, «zehni vücud» yalnız kәlama deyil, insanın bütün ixtiyari 

işlәrinә şamil olur vә insanın bütün işlәri dә «zehni vücuddan» 

ibarәtdir. Vә әgәr danışıq zamanı «zehni vücud» vә әvvәlki 

tәsәvvür lazım olarsa, bundan irәli gәlir ki, kәlam danışan şәxs 

üçün bir növ ixtiyari әmәl olunmuş olsun. 

«Nәfsi kәlam» barәdә deyilmәsi mümkün olan şeylәrin xülasәsi 

bundan ibarәtdir. Lakin bunlarla yanaşı Әşairә belә bir kәlamın 

mövcud olduğuna vә nәticәdә Quranın qәdimliyinә istinad 

etmişlәr. 

Növbәti fәsildә bu haqda әtraflı söhbәt açacağıq. 

ӘŞAİRӘNİN NӘFSİ KӘLAMA DAİR GӘTİRDİKLӘRİ 

DӘLİLLӘRİN ARAŞDIRILMASI 

Әşairә öz әqidәlәrini sübuta yetirmәk üçün bir neçә dәlilә istinad 

etmişlәr. 

1. Şәxs bir söz demәdәn әvvәl nәzәrdә tutduğu şeyi özü-

özlüyündә nәzmә salır vә yalnız bundan sonra fikrini ifadә edir. 

Belә bir lәfzi vә xarici kәlam vücudundakı ««nәfsi kәlam»dan irәli 

gәlir. Bu bir hәqiqәtdir ki, hәr bir şәxs öz vücudunda onu hiss edir 

vә yaşadır. 

Görkәmli әrәb şairi Әxtәl şerlәrinin birindә bu hәqiqәtә işarә 

etmişdir. 
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Şerin məzmunu: 

«Həqiqətən hər bir şəxsin deyəcəyi söz onun qəlbindədir. Onu 

bəyan edən şey varsa, o da onun dilidir.» 

Cavab: 

Bir qәdәr әvvәl verilәn cavablarda qeyd olundu ki, kәlamın 

qәlbdәki tәsviri, zehni vücud adlanan şәxsi zehnindә yaranan 

hәmәn zehni tәsәvvürdür. Bu da tәk kәlama deyil, insanın gördüyü 

bütün ixtiyarı işlәrә şamil olur. Çünki, hәr bir yazıçı vә ya rәssam 

yazacağı vә ya çәkәcәyi şey haqda ilk növbәdә zehni tәsәvvürә 

malik olmalı vә yalnız bundan sonra nәzәrdә tutduğu şeyi yazmalı 

vә ya kağız üzәrinә köçürmәlidir. 

Demәk, onun deyilәnlәrә dәlil olsun deyә «nәfsi kәlam»la heç bir 

әlaqәsi yoxdur. 

2. İnsanın zehnindәki hәr hansı bir mәtlәbi, kәlam adlandıra 

bilәrik. Belә bir ünvanı hәr hansı bir dәlilә istinad etmәdәn 

tamamilә düzgün hesab etmәk olar. Belә ki, insan bәzәn deyir: 

Qәlbimdә elә şeylәr var ki, onları bildirmәk istәmirәm. Mülk 

surәsinin on üçüncü ayәsindә deyilir: 

«[Ey insanlar!]. İstər sözünüzü gizli saxlayın, istərsə də açıq 

deyin, heç bir fərqi yoxdur. Allah ürəklərdə olanları biləndir.» 

Cavab: Zehni vücud mәrhәlәsindә dә nәzәrdә tutulan hәr bir 

ibarәtә kәlam deyilir. Vә hәmәn qayda üzrә xarici vә lәfzi vücud 

mәrhәlәsindә dә kәlam deyilir. Çünki, hәr bir şey iki növdәn 

ibarәtdir: Xarici vә zehni vücud vә onların hәr biri yalnız bir şeyin 

vücudunu tәşkil edir. Bu sәbәbdәn dә dәlil vә әlamәtә ehtiyac 

olmadan onların hәr ikisini eyni adla adlandırırıq. Mәsәlәn, hәr 

ikisinә kәlam deyirik. Lakin söz burasındadır ki, hәr iki mövzu 

özünәmәxsus vüsәt vә әhatә dairәsinә malikdir. Vә bu yalnız 

kәlama aid deyildir. Belә ki, hәtta mühәndis belә deyә bilәr ki, 

«Zehnimdә kağız üzәrinә köçürәcәyim binanın layihәsi vardır» vә 

hәr iman sahibi deyә bilәr ki, nәzәrdә tutmuşam ki, sabah oruc 

tutum. 

3. «Danışan» – «deyәn» mәnasını daşıyan «mütәkәllim» – 

kәlmәsinin Allaha aid olması tamamilә düzgündür vә bu barәdә 

heç bir şәkk-şübhә nәzәrә çarpmır, lakin cümlә quruluşu 
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baxımından fail mәnasını daşıdığı üçün kәlmәnin әsli olan kәlam 

ifadәsinin mövcud olması ilә olduğu kimi qalmış vә sifәt rolunu 

oynamışdır. Necә ki, fail mәnasını daşıyan «hәrәkәtverici – 

mütәhhәrik» vә «sakin» kәlmәlәri hәrәkәtә sükunәtә vә alimi elm 

әldә etmәyә sәbәb olan şәxslәrә deyil, bu xüsusiyyәtlәrә malik olan 

şәxslәrә deyilir. 

Belә bir izaha әsasәn, Allahı yalnız o zaman mütәkәllim adlandıra 

bilәrik ki, bu xüsusiyyәtә malik olmuş olsun. Bir halda ki, Allah-

taala lәfzi kәlama malik deyildir, çünki lәfzi kәlam sonradan 

yaranmış bir mәfhumdur. Belә olduqda qәdim olan Allahı yeni sifәt 

vә mәfhuma aid edә bilmәrik. Demәk, istәr-istәmәz mütәkәllim 

kәlmәsinin hәmәn qeyri-lәfzi, qәdim adlandırma etibarı ilә Allaha 

aid olduğunun әsaslı olması üçün qәdim qeyri-lәfzi kәlamın 

olmasını qәbul etmәliyik. 

Cavab veririk: 

Mütәkәllim kәlmәsinin әsl mәfhumu kәlam deyildir, çünki kәlam 

ifadәçidәn asılı deyildir, yәni kәlam insanın vücudunda bir növ 

qeyri-maddi hal daşıyır. İnsanın vasitәsilә havada dalğa şәklinә 

düşür. Bu sәbәbdәn dә hava ifadәçidәn [mütәkәllimdәn] deyil, 

havadan yaranır. Bütün bunları nәzәrә alaraq demәliyik ki, 

mütәkәllim kәlmәsinin әsli danışmaq mәnasını daşıyan tәkәllüm 

tәşkil edir vә bu kәlmә Allah vә Allahdan qeyrisi üçün dә istifadә 

olunur. 

Fel vә failin xüsusiyyәtlәri ismi faildәn әldә olunmayır vә buna 

dәlalәt edәcәk elә bir ümumi qanun tapmaq mümkün deyildir. 

Çünki, fel vә failin xüsusiyyәtlәri istifadә olunduqları yer 

baxımından bir-birlәri ilә fәrqlidir. 

Mәsәlәn, «elm» vә «qüdrәt» deyildikdә biz elm vә qüdrәtә sәbәb 

olan şәxsi deyil, mәhz bu xüsusiyyәtlәrә malik olan şәxsi nәzәrdә 

tutmalıyıq, lakin «basit», «qabiz», «nafi» vә «zarr» kimi kәlmәlәr bu 

xüsusiyyәtlәrә malik olan şәxslәrә deyil, bunlara sәbәb olan şәxsә 

deyilir. 

Xülasə: 

Nәfsi kәlam tәxәyyülü bir mәfhumdur vә belә bir kәlamın 

mövcud olmasını sübuta yetirәcәk elә bir әsaslı әqli dәlil yoxdur. 
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Söhbәtimizi nәfsi kәlamın әsassız olduğuna dair imam Sadiq (ә)-

dan nәql olunmuş rәvayәtlә bitirmәk istәyirik. Şeyx Koleyni, Әbu 

Bәsirә istinad edәrәk imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә 

deyir: «Allah-taala әzәldәn mövcud olmuş vә Onun elmi dә zati 

kimi әzәldәn hәr şeyi әhatә etmişdir. Varlıqlar xәlq olunmamışdan 

әvvәl onlardan agah olmuşdur. Allahın eşitmәsi, görmәsi vә qüdrәti 

dә zati kimi әzәli olmuşdur. Eşidilәsi, görülәsi vә güc tәtbiq olması 

bir şey olmazdan әvvәl O, hәr şeyi görmüş, eşitmiş vә hәr şeyә 

qadir olmuşdur. Varlıqları yaratdıqdan [xәlq etdikdәn] vә bilmәli 

şeylәri vücuda gәtirdikdәn sonra elmi bilinәsi, eşitmәsi, eşidilәsi, 

görmәsi, görülәsi vә qüdrәti – qüdrәtә malik olan bütün şeylәrә 

şamil oldu.» 

Әbu Bәsir deyir: İmamdan (ә) soruşdum. Allahın hәr şeyi hәrәkәtә 

gәtirmәsidә әzәli olmuşdurmu? 

İmam (ә) buyurdu: «Allah-taala bundan da uca vә üstündür. 

Çünki, hәrәkәt sonradan vücuda gәlәn bir şeydir. Vә Allah-taala 

xitab olunası bir varlıq olmazdan әvvәl әzәli olaraq bu xüsusiyyәtә 

malik olmuşdur.1  

                                                 
1 Üsuli-kafi, «Zati sifәtlәr» fәsli 51-ci sәh. 
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ON ALTINCI FƏSİL 

HӘMD SURӘSİNİN TӘFSİRİ 

1. Həmd surəsi haqda ümumi məlumatlar; 

2. Bismillah ayəsinin təfsiri; 

3. Bismillah ayəsindəki mətləblər; 

4. Həmd surəsinin 1-ci hissəsinin təfsiri; 

5. Həmd surəsinin 2-ci hissəsinin təfsiri; 

6. İbadət və itaət; 

7. Şəfaət və kömək diləmək; 

8. Həmd surəsinin sonuncu hissəsinin təfsiri; 

9. Hidayət. 

 

«Bismillahir-rəhmanir-rəhim – Rəhimli və mərhəmətli Allahın 

adı ilə.» 

«Əlhəmdu lillahi Rəbbil aləmin – Həmd [şükr və tərif] olsun 

Allaha, aləmlərin Rəbbinə.» 

«Ərrəhmanir-rəhim – [Bu dünyada hamıya] rəhimli, [axirətdə isə 

ancaq möminlərə] mərhəmətli olana.» 

«Maliki yəvmiddin – Haqq-hesab [qiyamət gününün sahibinə!» 

«İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin – Biz yalnız Sənə ibadət 

edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik.» 

«İhdinəssiratəl mustəqim – Bizi doğru yola yönəlt.» 

«Siratəlləzinə ən əmtə ələyhim ğəyril məğzubi ələyhim 

vələzzallin – Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar 

olanların və [haqdan] azanların yoluna yox!» 



 174 

HƏMD SURƏSİ HAQDA ÜMUMİ MƏLUMATLAR 

Nazil olduğu yer: 

Bir çox müfәssirlәrin fikrincә Hәmd surәsi Mәkkәdә nazil 

olmuşdur. Lakin bәzilәri onun Mәdinәdә nazil olduğunu qeyd 

etmişlәr. Surәnin Mәkkәdә nazil olduğu daha hәqiqәtә uyğundur 

vә bunu sübuta yetirәcәk iki әsaslı dәlilә istinad etmәk olar. 

1) Hәmd surәsinin digәr adlarından biri dә Sәbül mәsani (yeddi 

ayә    )-dir. Hicr surәsinin 87-ci ayәsindә bu haqda deyilir: 

(Vә lәqәd atәynakә sәbә minәl mәsani vәl Quranil әzim – [Ya 

Məhəmməd!] Biz sənə [hər namazda oxunub] təkrarlanan yeddi 

ayəni [Fatihə surəsini] və böyük əzəmətli Quranı verdik.) 

«Hәmd» surәsi haqda mәlumat verәn bu ayә Mәkkәdә nazil 

olmuşdur vә buna әsasәn deyә bilәrik ki, «Hәmd» surәsi dә 

Mәkkәdә nazil olmuş surәlәrdәndir. 

2) «Hәmd» surәsinin Mәkkәdә nazil olduğuna dәlalәt edәcәk 

ikinci әsaslı dәlil Namaz hökmünün Mәkkәdә verilmәsidir. Belә ki, 

mәzhәbindәn asılı olmayaraq hәr bir müsәlman namaz qılarkәn 

«Hәmd» surәsinin oxunmasını zәruri hesab edir. Peyğәmbәrdәn (s) 

bu barәdә nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: 

(La sәlatә illa bifatihәtil kitab – Fatihəsiz namaz, namaz deyildir.) 

Bu hәdis sünnü vә şiә mәnbәlәrindә mütәvatir olaraq nәql 

olmuşdur. Belә bir nәticәyә gәlirik ki, «Hәmd» surәsi Mәkkәdә 

nazil olmuş vә müsәlmanlar elә ilk gündәn namazlarında «Hәmd» 

surәsini oxumuşlar. 

Bәzi müfәssirlәr isә bu barәdә üçüncü nәzәri irәli sürmüşlәr. 

Onların fikrincә «Hәmd» surәsi böyük әhәmiyyәt kәsb etdiyi üçün 

iki dәfә, yәni bir dәfә Mәkkәdә vә bir dәfә Mәdinәdә nazil 

olmuşdur. Lakin bu nәzәriyyәni sübuta yetirәcәk elә bir tutarlı dәlil 

yoxdur. Bәlkә dә surәnin «Sәbә mәsani» adlandırılmasına sәbәb 

müfәssirlәrin dediklәri kimi onun iki dәfә nazil olması olmuşdur. 

Lakin bunun başqa bir sәbәbi dә ola bilәr. O da «Hәmd» surәsinin 

namazın birinci vә ikinci rәkәtlәrindә oxunmasıdır. 
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HӘMD SURӘSİNİN FӘZİLӘTİ 

«Hәmd» surәsinin fәzilәti barәdә bunu qeyd etmәk kifayәtdir ki, 

Allah-taala Hicr surәsinin 87-ci ayәsindә bu surәni Quranla 

müqayisә edәrәk onların eyni әhәmiyyәtә malik olduğunu bәyan 

edir. «Hәmd» surәsinin ikinci böyük әhәmiyyәt kәsb edәn vә onu 

Quranın digәr surәlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrdәn biri dә 

onun gündәlik namazlarda oxunmasıdır. «Hәmd» surәsinin digәr 

üstün xüsusiyyәtlәrindәn biri dә onun gündәlik [vә sair] 

namazlarda digәr surәlәrlә әvәz olunmamasıdır. Belә ki, dinin 

sütunu olan namaz müsәlmanları, qeyri-müsәlmanlardan 

fәrqlәndirir vә bu [yәni namaz] müsәlmanlar üçün әn gözәl üstün 

xüsusiyyәt hesab olunur. Bu surәdә bir çox mühüm elmi mәtlәblәrә 

toxunulmuşdur vә biz növbәti fәsillәrdә onların hәr biri haqda 

әtraflı söhbәt açacağıq. 

Bütün bunlarla yanaşı «Hәmd» surәsinin fәzilәti barәdә bir çox 

hәdis vә rәvayәtlәr dә nәql olunmuşdur. 

Şeyx Sәduq, İmam Hәsәn Әsgәri (ә)-dan, o da atasından vә o da 

cәddi Әli (ә)-dan nәql etdiyi hәdisdә deyilir: 

«Bismillahir-rәhmanir-rәhim» – «Hәmd» surәsinin ayәlәrindәn 

biridir. Bu ayә ilә birlikdә «Hәmd» surәsi yeddi ayәdәn ibarәt olur. 

Әli (ә) әlavә edәrәk buyurur: Allah-taala «Vә lәqәd atәynakә sәbә 

minәl mәsani vәl Quranil әzim» ayәsini mәnә nazil etdi vә «Hәmd» 

surәsinin Quranla müqayisәdә eyni әhәmiyyәt kәsb etdiyini mәnә 

әyan etdi. Bәli! «Hәmd» surәsi Quranın әn dәyәrli surәlәrindәn vә 

İlahi Әrşin qiymәtsiz xәzinәlәrindәn biridir.1  

Buxari, Әbi Sәid ibni Mәladan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Namaz 

qılarkәn Peyğәmbәr (s) mәni sәslәdi, lakin namaz qıldığım üçün 

ona cavab vermәdim. Namazı qılıb qurtardıqdan sonra Peyğәmbәrә 

(s) yaxınlaşıb dedim: Ya Rәsulullah! Namaz qıldığım üçün sizә 

cavab vermәdim. Buyurdu: Mәgәr Allah-taala bunu sizlәrә әmr 

etmәdimi (İstәcibu lillahi vә lirәsuli iza dәakum – Allahın və Onun 

Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin.)2  Sonra sözlәrinә әlavә edәrәk 

                                                 
1 Tәfsir Burhan 1-ci cild 26-cı sәh. 
2 Ənfal /24 
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buyurdu: Mәsciddәn çıxmazdan әvvәl sәnә әn böyük surәni 

öyrәtmәyimi istәrsәnmi? Mәsciddәn çıxarkәn dedim ya Rәsulullah! 

Әn böyük surәni öyrәdәcәyinizi buyurdunuz. Peyğәmbәr (s) 

«Hәmd» surәsini tilavәt edib buyurdu: Bu mәnә nazil olmuş hәmәn 

«Sәbә mәsani» vә әzәmәtli Qurandır.1  

HӘMD SURӘSİNİN AYӘLӘRİNİN SAYI 

Bir çox müfәssirlәrin fikrincә «Hәmd» surәsi yeddi ayәdәn 

ibarәtdir. Lakin bu barәdә bir neçә müxtәlif nәzәriyyәlәr dә irәli 

sürülmüşdür. Belә ki, Hüseyn Cәfәri «Hәmd» surәsinin altı, Әmr 

ibni Ubeyd isә sәggiz ayәdәn ibarәt olduğunu hesab etmişlәr. Lakin 

bu nәzәriyyәni bir neçә sәbәbdәn әsassız hesab etmәk olar. 

1. İslam alimlәrinin әksәriyyәti «Hәmd» surәsinin yeddi ayәdәn 

ibarәt olduğunu hesab edir. 

2. İstәr sünnü, istәrsә dә şiә mәnbәlәrindә nәql olunmuş 

rәvayәtlәrdә «Hәmd» surәsinin yeddi ayәdәn ibarәt olduğu 

göstәrilir. 

3. Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, «Sәbә mәsani – yeddi ayә» 

deyildikdә «Hәmd» surәsi nәzәrdә tutulur. Vә bu da «Hәmd» 

surәsinin yeddi ayәdәn ibarәt olduğunu bir daha sübuta yetirir. 

Bu nәzәriyyәyә әsasәn «Bismillah» ayәsini müstәqil ayә vә 

«Hәmd» surәsinin bir hissәsini tәşkil etdiyini hesab edәnlәr 

«Siratәlllәzinә» ayәsini surәnin sonunadәk bir ayә hesab edir, lakin 

«Bismillah» ayәsini «Hәmd» surәsinin müstәqil ayәsi hesab 

etmәyәnlәr «ğәyril mәğzubi» ayәsini müstәqil hesab edir. Belәliklә 

hәr iki nәzәriyyәyә әsasәn, «Hәmd» surәsinin yeddi ayәdәn ibarәt 

olduğu sübuta yetirilir. 

HӘMD SURӘSİNİN HӘDӘFİ 

«Hәmd» surәsindә iki mühüm mәsәlәyә işarә olunur. 

1. Tohid [tәkallahlıq] – İnsan Allahın birliyinә iman gәtirmәli, 

Ondan başqa heç bir varlığı ibadәtә layiq görmәmәli vә yalnız Ona 

ibadәt etmәlidir. 

                                                 
1 Sәhihi Buxari 6-cı cild 103-cü sәh. 
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2. Mәada [axirәt dünyasına] iman gәtirmәk. 

Bәşәriyyәti tәkallahlığa dәvәt edәn müqәddәs islam dininin 

tәlimlәri mәhz bu iki amilin üzәrindә formalaşmışdır. Ali-İmran 

surәsinin 64-cü ayәsindә deyilir: 

(Qul ya әhlәl kitabi tәalu ilә kәlimәtin sәvain bәynәna vә 

bәynәkum әlla nәbudә illәllahә vә la nuşrikә bihi şәyәn vә la 

yәttәxizә bәzuna bәzәn әrbabәn min dunillah – [Ya Məhəmməd!] 

Söylə ki: «Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan [fərqi 

olmayan] bir kəlməyə tərəf gəlin! [O kəlmə budur ki:] Allahdan 

başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub 

bir-birimizi [özümüzə] Rəbb qəbul etməyək!») 

Demәk, peyğәmbәrlәrin göndәrilmәsindәn vә sәmavi kitabların 

nazil olmasından әsas mәqsәd bәşәriyyәti haqq yola hidayәt etmәk 

vә tәkallahlığa dәvәt etmәk olmuşdur. Vә haqqında söhbәt 

açdığımız surәdә bu mәtlәbә xüsusi diqqәt yetirilmişdir. 

İzah: 

Şüurlu insan, başqa birisinin qarşısında özünü kiçik hesab edәrәk 

ona tabe olur vә onda, özündә görmәdiyi üstün xüsusiyyәtlәri 

müşahidә etdiyi üçün ona möhtac olduğunu hiss edir. Bu hiss onda 

ya mәnәvi zәiflikdәn, ya maddi asılılıqdan, ya ehtimal verdiyi zәrәr 

vә tәhlükәni özündәn uzaqlaşdırmaqdan, ya onun diqqәtini cәlb 

etmәkdәn vә yaxud da onda mәnfәәt duyduğundan irәli gәlir. Tabe 

olunan vә özünü başqalarından üstün görәn şәxs isә başqasının ona 

tabe olduğunu görmәklә yanaşı, ona tabe olan şәxsin bir gün ona 

qarşı çıxacağından da bәrk nigarançılıq keçirir. 

Bütün bunlar insanın başqa birisinin qarşısında tәzim vә tabe 

olmasına sәbәb olan әn başlıca amillәrdir. Lakin bir şüurlu insan 

әgәr diqqәt yetirәrsә, bu hәqiqәtin şahidi olacaq ki, bu 

xüsusiyyәtlәrin hamısı hәr şeyә qadir olan vә ibadәtә layiq yeganә 

varlıq alәmlәrin Rәbbinin müqәddәs zatında tәcәlli olmuşdur. O 

Allah ki, hәr şeyi yoxdan yaratmış varlıqları fitri vә şәriәt yoluna 

hidayәt etmiş, ruzi verәrәk kamala doğru yönәltmişdir. Bәli, Odur 

ibadәtә layiq olan yeganә varlıq. Odur yaratdıqlarına ruzi verәn vә 

onları kamala çatdıran. 
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Bütün bunları nәzәrә alaraq şüurlu insan Allahdan başqa ayrı bir 

varlığa pәnah apararaq ona arxalana bilәrmi?! Bir halda ki Allahdan 

başqa bütün yaranmış varlıqlar, mәxluq vә mümkünәl — 

vücuddur. Vә belә bir varlıq özünün mövcud olmasında başqa 

birisindәn möhtac vә tam mәnada asılı olur. Heç bir varlığa ehtiyacı 

olmayan vә bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq olan yeganә varlıq isә 

Allahın müqәddәs zatıdır. O hamıdan ehtiyacsız, hamı isә Ona 

möhtacdır!!! 

«Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız Allah isə [heç nəyə, o 

cümlədən sizin ibadətinizə] möhtac deyildir və hər cür şükrə, 

tərifə layiqdir!) (35/15). 

Allah-taala bu surәdә şükr vә sәnanın mәhz Onun özünә aid 

olduğunu bәyan etdikdәn sonra insanlara qәlblәrinin 

dәrinliklәrindәn – «İyyakә nәbudu vә iyyәkә nәstәin – Yalnız Sənə 

ibadət edirik və yalnız Səndən kömək gözləyirik» – itaәt şüarını 

dilә gәtirmәyi xatırladır. 

Sonra insanlara ümumilikdә işarә olunaraq buyurulur: 

Peyğәmbәrlәr vә sәmavi kitablar göndәrilsә dә, onlar üç әsas 

dәstәyә bölündü: 

a) Tükәnmәz ilahi nemәtlәrdәn bәhrәlәnәrәk haqq yola hidayәt 

olan vә kamala nail olan kәslәr; 

b) Haqq yoldan azan, lakin haqqın qarşısında inadkarlıq etmәyәn 

kәslәr; Onlar böyük sәhvә yol verәrәk haqq yoldan uzaq düşmüş vә 

bu yolun nakam yolçularına çevrilmişlәr. Әgәr hәqiqәti dәrk 

edәrlәrsә, onun müqabilindә inadkarlıq etmәz vә tutduqları sәhv 

yolu davam etdirmәzlәr. 

v) Var-dövlәt, vәzifә vә müxtәlif dünyәvi әylәncәlәrә qurşanan, 

haqqın müqabilindә inadkarlıq vә düşmәnçilik edәn kәslәr; 

Onlardan bәzilәri әvvәllәr haqqı dәrk etmәmiş, bәzilәri isә dәrk 

edәrәk ona göz yummuş, hәtta inkar da etmişlәr. Sözün әsl 

mәnasında onlar şәxsi meyl vә istәklәrinin әsiri olmuş vә onun 

itaәtkar bәndәlәrinә çevrilmişlәr. 

Allah-taala başqa bir surәdә buyurur: 

«Ya Peyğəmbər!] Nəfsini özünə tanrı edən və Allahın bilərəkdən 

[onu hələ yaratmamış gələcəkdə kafir olacağını bildiyi üçün] 
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yoldan çıxardığı, qulağını və qəlbini möhürlədiyi, gözünə də 

pərdə çəkdiyi kimsəni gördünmü?» (45/23). 

Onlar haqqın qarşısında inadkarlıq edәrәk küfrә düçar olar vә bu 

sәbәbdәn dә haqq yoldan uzaq düşmüş ikinci dәstәyә aid olan 

şәxslәrdәn daha ağır әzaba düçar olarlar. Bәşәr tәbiәti var-dövlәtә, 

sәrvәtә, ad-sana meyl edәn bir varlıqdır. Bu sәbәbdәn dә әgәr ilahi 

hidayәt nemәtindәn bәhrәlәnmәzsә öz batini meyl vә istәklәrinә 

tabe olaraq gec-tez haqq yoldan uzaq düşәcәkdir. 

«Əgər Allahın sizə neməti və mərhəməti olmasaydı, [günah] 

sizdən heç vaxt pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini [günahdan] 

pak edər. Allah [hər şeyi] eşidən və biləndir». (24/21). 

Allahın mәrhәmәti olmadan insan batini istәklәrinә tabe olduğu 

üçün hәr an Onun qarşısında mәğlub olmaq ehtimalı vardır. Bu 

sәbәbdәn dә Allah-taala insanlara hidayәt olmalarını dilәmәlәri 

xatırlardır. «İhdinәsiratәl mustәqim – [İlahi] Sən bizi doğru yola 

yönəlt!» «Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olanların 

və [haqdan] azanların yoluna yox!» 

Namaz qılan hәr bir şәxs gündәlik namazlarında bu ayәni 

dәfәlәrlә tәkrar edir vә Allahdan onu nemәt vermiş vә haqq yola 

hidayәt etdiyi kәslәrdәn qәrar vermәsini dilәyir. 

«Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların 

nəslindən, İbrahimin, İsrailin [Yəqubun] nəslindən seçib haqq 

yola yönəltdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi 

peyğəmbərlərdəndir. Onlar Rəhmanın [Allahın] ayələri özlərinə 

oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar». (19/58). 

Xülasə: 

«Hәmd» surәsinin ümumi mәfhumu bundan ibarәtdir ki, Allah-

taala ilk növbәdә özünü, öz kamal sifәtlәri ilә vәsf edir. Burada bir 

daha xatırladılır ki, Allah axirәt gününün sahibi vә Onun rәhmәt vә 

tәrbiyәsi bu dünyada hamıya şamil olunur. Sonra belә bir nәticә 

әldә olunur ki, ibadәt layiq olan yeganә varlıq Allahın müqәddәs 

zatıdır. Vә insan Ondan başqa heç bir varlıqdan kömәk 

dilәmәmәlidir. 

Daha sonra necә ibadәt etmәyi vә öz ibadәtlәrindә Ondan 

әbәdiyyaәtә vә tükәnmәz nemәtlәri olan haqq yola yönәltmәlәrini 
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istәmәlәrini xatırladır. Son mәrhәlәdә haqq yola hidayәt olmuş vә 

ilahi nemәtlәrdәn bәhrәlәnәn mömin vә әmәli-salehlәr, Allahın 

qәzәbinә gәlmiş vә haqq yoldan sapınmış şәxslәr arasında olan fәrq 

bәyan olunur. Demәk, «Hәmd» surәsi dörd mühüm hissәdәn 

ibarәtdir vә onlardan hәr biri böyük әhәmiyyәt kәsb edәn mәtlәbә 

toxunur. 

1. Allahın kamal sifәtlәri vәsf olunur; 

2. İbadәtә layiq olan yeganә varlıq Allahın müqәddәs zatıdır. 

İnsan yalnız Allaha ibadәt etmәli vә yalnız Ondan kömәk 

dilәmәlidir; 

3. Haqq yolu tanımağı vә bu yola hidayәt olmağa Allahdan 

dilәmәk lazımdır; 

4. Әmәli-saleh insanların hidayәt yolu, qәzәbә gәlmişlәrin 

(mәğzubin) vә haqdan uzaq düşәnlәrin (zallin) yolundan ayrı vә 

fәrqlidir. 

BİSMİLLAH AYӘSİNİN TӘFSİRİ 

«Hәmd» surәsinin ilk ayәsi «Bismillahir-rəhmanir-rəhim» 

ayәsidir. Bu ayәni «Bәsmәlә» dә adlandırırlar. Vә bu ayә beş 

kәlmәdәn ibarәtdir: 

İzah: 

«Bə» – qarammatikada bu hәrfә «ğәrrә hәrfi» deyirlәr. Kәlmәnin 

әvvәlindә işlәnir vә nәinsә başlanmasına dәlalәt edir. Belә ki, hәr 

şey Allahın adı ilә başlanmalıdır. Әks tәqdirdә hәmin iş olduqca 

dәyәrsiz vә naqis olacaqdır. Bir qәdәr sonra bu barәdә әtraflı 

mәlumat verәcәyik. 

«İsm» – İsm kәlmәsi lüğәtdә nişan vә әlamәt mәnasını daşıyır. 

Әvvәldәki hәmzә kәlmәyә әlavә olunmuşdur, onun әsl hissәsini 

tәşkil etmir vә bu sәbәbdәn dә başqa bir kәlmә ilә birlәşdikdә 

tәlәffüz olunmayır. Bismillah cümlәsindә isә yazılışda ixtisara 

düşmüşdür. 

İsm kәlmәsinin müxtәlif yazılış vә tәlәffüz üsulları vardır. Lakin 

әksәr hallarda ya kәsrә ilә «ism – sim» vә ya zәmmә ilә «usm – 

sum» oxunur. 
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İsm kәlmәsi ucalıq mәnasını daşıyan «sumuvv» kәlmәsindәn 

götürülmüşdür. İsm kәlmәsinin belә bir mәna daşımasına sәbәb 

bәlli olmayan bir şeyi aşkara çıxarmaq vә ya heç bir mәna 

daşımayan bir kәlmәni adlandıraraq onu heç bir mәna vә mәfhum 

daşımayan kәlmәlәrdәn fәrqlәndirmәk olmuşdur. 

Alimlәrin bәzilәrinin fikrincә, ism kәlmәsi «әlamәt» mәnası 

daşıyan «sәmәt» kәlmәsindәn götürülmüşdür. Lakin bu nәzәriyyә 

tamamilә sәhv vә әsassızdır. Çünki, bildiyimiz kimi ism kәlmәsinin 

cәm halı «әsma» kiçiltmә mәnasında, «sumәyy» әsirlik halında, 

«sәmmәyәt» vә «әsmәytu» halında istifadә olunur. Vә әgәr «sәmәt» 

götürülsәydi cәm halda «әvsam» (tәsğir – kiçiltmә) halında 

«vusәym», nisbәt verildikdә «vәsmiyy», (tәsirlik) etdikdә isә 

«vәssәmtu» vә ya «әvsәmtu» halında istifadә olunardı. 

«Allah» – Allahın müqәddәs zatına xas olan adlardandır. Әrәblәr 

hәtta cahiliyyәt dövründә dә bu addan öz şerlәrindә istifadә 

edәrdilәr. 

Allah-taala Loğman surәsinin 25-ci ayәsindә bu barәdә buyurur: 

«[Ya Məhəmməd!] Həqiqətən əgər sən müşriklərdən «göyləri və 

yeri kim yaratmışdır?» deyə soruşsan, onlar mütləq «Allah!» deyə 

cavab verəcəklər». 

«Allah» kәlmәsinin xüsusi ad kimi deyil, ümumi ünvan daşıdığını 

iddia edәnlәr böyük sәhvә yol vermiş olurlar. Vә biz bunu sübuta 

yetirәcәk bir neçә dәlilә işarә edә bilәrik. 

1) «Allah» kәlmәsi «Lәfzi cәlalә» dә adlanır. Belә ki, bu kәlmәni 

eşitmәklә heç bir dәlil vә sübuta ehtiyac duyulmadan onun ilk 

növbәdә insanın zehnindә Allahın müqәddәs vücudu canlanır. 

2) Başqa bir kәlmә ilә vәsf olunmayır. Mәsәlәn, «Әl alimillah – 

Allaha elm verən» vә ya «Әlxaliqullah – Allahı yaradan» kimi 

ifadәlәrdәn istifadә edәrәk «Allah» kәlmәsini vәsf edә bilmәrik. 

Demәk Allah kәlmәsi başqa bir kәlmәdәn götürülmәmişdir vә Ona 

xas olan adlardandır. 

3) Әgәr Lәfzi cәlalә Allaha xas olan ad olmasaydı «La ilahә illәllah 

– Allahdan başqa Allah yoxdur» tәkallahlıq şüarı nә tohid kәlmәsi 

adlanar, nә dә Allahın birliyinә dәlalәt edә bilәrdi. Belә ki, (La ilahә 

illәrrәza – Ruzi verəndən başqa bir Allah yoxdur), (La ilahә illәl 
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xaliq – Yaradandan başqa Allah yoxdur) vә bu kimi ifadәlәr 

Allahın birliyinә dәlalәt etmәyir. Vә әgәr bir şәxs bu ifadәlәri (La 

ilahә illәllah) kәlmәsinin yerinә istifadә edәrsә, onu Allaha iman 

gәtirmiş bir müsәlman kimi qәbul etmәk olmaz. 

4) Hәr bir varlığın özünәmәxsus müәyyәn adı olduğu kimi 

alәmlәrin Rәbbinin dә özünә xas adı olmalıdır. Vә bunu da bilirik 

ki, әrәb dilindә bu müqәddәs zata «Allah»dan başqa heç bir ad 

verilmәmişdir. Demәk, «Allah» alәmlәrin Rәbbinә xas olan bir 

addır. 

İradlar: 

1. Әgәr bir şәxs hәr hansı bir varlığa müәyyәn bir ad qoyursa, 

demәk ilk növbәdә onu zehnindә canlandırmış vә özündә 

yarandığı tәsәvvürә müvafiq olaraq ona nәzәrdә tutduğu adı verir. 

Lakin Allaha gәldikdә isә, bu iş qeyri-mümkündür. Çünki, Allah 

tәsәvvür olunası bir varlıq deyildir. Vә insan kimi naqis vә mәhdud 

bir varlığın, elm vә qüdrәti hәr şeyi әhatә edәn mütlәq bir varlığı nә 

tәsәvvür etmәsi mümkündür vә nә dә adlandırması. 

Vә әgәr «Allah» kәlmәsinin «müqәddәs zata» verilәn ad olduğuna 

ehtimal verilәrsә, bunu da әsaslı hesab etmәk olmaz. Çünki, әvvәla 

bilirik ki, «Allah» adını qoyan Allahın özü deyildir. Digәr tәrәfdәn 

isә adın qoyulması ilә yanaşı onu dilә gәtirdikdә dә insan onu 

zehnindә canlandıra bilmәlidir. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bәşәrin 

bu müqәddәs zatı tәsәvvür etmәsi qeyri-mümkündür vә belә bir 

halda «Allah» adını da [tәsәvvür edә bilmәdiyi] bir varlığa qoyması 

imkan daxilindәn xaricdir. Demәk, bәşәrin müqәddәs zat üçün ad 

tәyin edib vә onu bu adla adlandıra bilmәsi qeyri-mümkün olduğu 

üçün deyә bilәrik ki, «Allah» kәlmәsi tanrıya xas olan ad deyildir. 

Cavab: 

Hәr hansı bir varlığa ad qoymaq üçün bu kifayәt edәr ki, insanın 

zehnindә hәmәn varlıq barәdә cüzi vә tәqribi olsa belә, tәsәvvür 

yaranmış olsun. Vә belә bir icmali tәsәvvürün istәr Allah kimi 

mütlәq bir varlıq, istәrsә dә digәr mәhdud varlıqlar haqda olunması 

tamamilә mümkündür. Tәsәvvürü mümkün olmayan isә Allahın 

müqәddәs zatı vә Onun kamal sifәtlәridir. Bir halda ki, belә bir 

dәqiq tәsәvvür nә adın tәyin olunmasında, nә dә istifadә 
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olunmasında lazımdır. Vә әgәr belә bir tәsәvvür zәruri olsaydı, 

varlıqları adlandırmaq tәk Allaha dair deyil, hәqiqәt vә mahiyyәti 

bәşәriyyәtә tamamilә bәlli olmayan mәlәk, cin, ruh kimi varlıqların 

adlandırılmasında da böyük nöqsanlar doğurardı. 

Digәr tәrәfdәn dә kimsә işarә vә şәxs әvәzliyini Tanrının 

müqәddәs zatı üçün istifadә olunmasının doğruluğunda şәkk vә 

tәrәddüd edә bilmәz. Demәk insan işarә vә şәxs әvәzliklәrini 

tәlәffüz etmәklә bununla Allahı nәzәrdә tuta bilәr. Belә isә hәr 

hansı bir kәlmәni tәlәffüz etmәklә bununla Allahı nәzәrdә 

tutmağımızın nә kimi nöqsanı ola bilәr. Vә bu kәlmәni Ona xas olan 

ad hesab edәk. Vә Tanrının müqәddәs zatı bu kamal sifәtlәrinә 

malik olduğu üçün adlandırmaq mәrhәlәsinә gәldikdә bütün o 

kamal sifәtlәri nәzәrdә tutulur. Bütün bunları nәzәrә alaraq 

demәliyik ki, «Allah» kәlmәsi bütün kamal sifәt vә xüsusiyyәtlәrә 

malik olan mütlәq varlığa xas olan bir addır. 

2. Әgәr «Allah» kәlmәsi xüsusi ad olarsa, Әnam surәsinin 3-cü 

ayәsinin verdiyi mәna bir o qәdәr doğru vә düzgün olmayacaqdır. 

Ayәdә deyilir: 

«Göylərdə də, yerdə də [ibadətə layiq olan] yalnız O Allahdır». 

Çünki, әgәr «Allah» kәlmәsi Tanrının xas adı olarsa, belә olduqda 

ayәdәn belә bir qәnaәtә gәlmәli olacağıq ki, Allahın müәyyәn yeri 

vә mәkanı vardır. Halbuki, Allahın nә yeri var, nә dә mәkanı 

vardır. Bu sәbәbdәn dә demәliyik ki, «Allah» kәlmәsi Tanrının xas 

adı deyil, «mәbud» mәnasını daşıyacaqdır. Vә belә olduqda ayәnin 

mәnası belә olacaqdır. (Odur göylәrin vә yerin mәbudu). 

Cavab: 

Demәk, ayәdәn әldә etdiyimiz mәnaya әsasәn Allah üçün yer vә 

mәkan heç bir mәna kәsb etmәyir. O, göylәrdә vә yerdә hәr nә 

varsa әhatә edir vә heç nә ondan gizli vә pünhan deyildir. Ayәnin 

ardı bu mәtlәbә dәlalәt edir. 

«Sizin gizlində də, aşkarda nəyiniz varsa, onu tutduğunuz 

[bütün] əməlləri O bilir!) 

Әbu Cәfәr – Şeyx Sәduqun fikrincә Mәhәmmәd ibni Neman 

hәmәn şәxs olmuşdur – nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: İmam Sadiq 
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(ә)-dan (Vә huvәllahu fissәmavati vә fil әrzi – göylәrdә dә, yerdә dә 

yalnız O Allahdır) tәfsirini soruşdum. 

İmam (ә) buyurdu: Bәli, O hәr yerdәdir. 

Dedim: O, öz vücud vә zatı ilә hәr yerdә olurmu? 

Buyurdu: Söylәdiklәrinә diqqәt yetir! Yer vә mәkanlar 

mәhduddur. Әgәr, Allah öz zatı ilә filan yerdәdir desәn, demәli 

Onun digәr varlıqlar kimi müәyyәn vә mәhdud bir yerdә olduğunu 

tәsәvvür etmiş olursan. Lakin bu heç dә belә deyildir. O nә 

mәhduddur, nә dә mәhdud bir yerә sığır. O yaradılmışlardan ayrı 

vә onların malik olduqları sifәt vә xüsusiyyәtlәrdәn dә uzaqdır. 

Lakin eyni zamanda elm vә qüdrәti hәr şeyi әhatә edir. 

«Allah» kәlmәsi böyük vә olduqca әhәmiyyәtli mәna kәsb etdiyi 

üçün «Lәfzi cәlalә» adlandırılmışdır. Bu kәlmәnin özünәmәxsus 

xüsusiyyәtlәrindәn biri dә budur ki, kәlmәnin әvvәlindәki «Әlif vә 

lam» xüsusi isim olduğundan kәlmәnin әsas tәrkib hissәsini tәşkil 

etsә dә, eyni zamanda hәmzә digәr kәlmәlәrdә olduğu kimi — nida 

cümlәsi istisna olmaqla – Ya Allah – başqa bir kәlmә ilә birlәşdikdә 

ixtisara düşәrәk tәlәffüz olunmayır. Bu yalnız «Lәfzi cәlalә»yә xas 

olan xüsusiyyәtdir. Vә bir digәr kәlmәlәrdә bu kimi xüsusiyyәtlәrlә 

qarşılaşmırıq. 

Lakin bunu da qeyd etmәliyik ki, Lәfzi cәlalә «Lahә» kәlmәsindәn 

götürülmüşdür vә bu da gizli qalmaq bәzәn dә ucalıq mәnasını 

daşıyır. Demәk, «Allah» kәlmәsi tәrkib baxımından mәsdәr, mәna 

baxımından fail, istifadәyә gәldikdә isә Tanrıya xas olan ad kimi 

işlәnilir. Belә ki, onun mәnalarında bir neçә mәtlәbә 

toxunulmuşdur: «Allah» – yәni bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq, 

hәr şeydәn uca vә hәr şeyә sahib vә hakim olan mütlәq bir varlıq. 

Elә bir varlıq ki, nişan vә әlamәtlәri hamıya bәlli vә gün kimi 

aşkardır. Eyni zamanda insanlar Onu görmәz, әql vә düşüncәlәri ilә 

zatının nәdәn ibarәt olduğunu dәrk etmәzlәr. 

«Ey aləmi heyrətə gətirən varlıq. Ağıl və düşüncələr səni dərk 

etməyə aciz qalmışlar. Sənsən ağıl və şüur sahiblərini heyrətə 

gətirən. Sənsən onları özünə valeh və heyran edən! Hər zaman 

səni dərk etmək üçün bir qarış irəliləyirəmsə fasilələr geri çəkilir. 
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Zülmət və qaranlıqda sərgərdan sənə doğru irəliləyirəm. Və heç 

bir yol məni sənə doğru gətirməyir». 

4. Rəhman. 

Bәsmәlә cümlәsinin dördüncü kәlmәsi «Rәhman kәlmәsidir. 

Mәrhәmәt, bağışlamaq vә rәhm etmәk mәnasını daşıyan bu kәlmә 

«Rәhmәt» kәlmәsindәn götürülmüşdür. 

Allah-taala Qurani-kәrimdә buyurur: 

«[Möminlər] kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə [öz aralarında] isə 

mərhəmətlidirlər.) (48/29). 

«Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayan, rəhm 

edəndir!» (5/98). 

Rәhmәt dedikdә, biz hәm bu kәlmәnin hәqiqi mәnasını yәni 

bağışlamaq, mәrhәmәtli olmaq vә rәhm etmәyi, hәm dә «ürәyi 

yumşaqlıq» kimi mәcazi mәnada nәzәrdә tuta bilәrik. Lakin biz bu 

kәlmәnin yalnız hәqiqi mәnasını Allaha nisbәt verә bilәrik. Çünki, 

«rәhmәt», «ruzi vermәk», «yaratmaq» kimi Allaha xas olan 

xüsusiyyәtlәrdәndir. «Ürәyi yumşaqlıq» isә bu kәlmәnin mәcazi bir 

mәnası kimi insana aid olan xüsusiyyәtdir. Allah-taala Qurani-

kәrimdә bu barәdә buyurur: 

«Rəbbiniz sizi daha yaxşı tanıyır [kimin mömin, kimin kafir 

olduğunu çox gözəl bilir]. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə əzab verər». 

(17/54). 

«Allah istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlayar». (29/21). 

Quranın bir çox ayәlәrindә insanlara Ondan bağışlanmalarını 

istәmәlәrini xatırladır. 

«[Ya Məhəmməd!] De ki: «Pərvərdigara! [Bizi] bağışla və rəhm 

et! Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan». (23/118). 

Bir çox müfәssirlәrin vә lüğәt alimlәrinin fikrincә, rәhman kәlmәsi 

rәhmәt kәlmәsinin mübaliğә vә çoxaltma formasıdır. Vә bunu 

rәhman kәlmәsinә dә – bütün tәrkib hissәsi istәr istifadә olunsun, 

istәrsә dә olunmasın – aid etmәk olar. Belә bir istifadә ümumiyyәt 

xarakteri daşıyır. Vә onun ümumi mәfhumu rәhmәtin bütün 

yaradılmışlara şamil olduğuna dәlalәt edir. Belә ki, biz Quranın heç 

bir ayәlәrindә belә bir ifadә ilә qarşılaşmırıq: 
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«Həqiqətən Allah insanları və ya möminləri bağışlayan və rəhm 

edəndir». 

Yәni Qurani-kәrimin heç bir ayәsindә rәhman kәlmәsi insanlar vә 

ya möminlәr birlikdә işlәnmәmişdir. Lakin rәhim kәlmәsinin bu 

kimi hallarda Quranın bir çox ayәlәrindә istifadә olunduğunun 

şahidi oluruq. 

 

Rәhman – sanki Allaha verilәn bir lәğәbdir vә bu lәqәb Ondan 

başqa birisi üçün istifadә olunmayır. Bu sәbәbdәn dә bәzi ayәlәrdә 

başqa bir kәlmәdәn istifadә olunmadan Allahın müqәddәs zatına 

aid oluduğu göstәrilir. 

«Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. Rəhman [sizə] heç 

bir [kitab, möcüzə] nazil etməmişdir». (36/15). 

«Əgər Rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti 

mənə heç bir fayda verməz və onlar məni [Allahın əzabından] 

xilas edə bilməzlər». (36/23). 

«Bu, Rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddir. [Qiyamət 

günüdür] peyğəmbərlər doğru deyirmiş!». (36/52). 

«Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən». 

(67/3). 

Mәryәm surәsinin 65-ci ayәsinә dә işarә etmәk olar. 

«O, göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir! 

Yalnız Ona ibadət et və Onun ibadətinə səbrli ol!» 

Göründüyü kimi «Rәhman» kәlmәsinә bu ayәdә xüsusi diqqәt 

yetirilir. Vә bu kәlmә Mәryәm surәsindә 16 dәfә işlәnmişdir. Belә 

bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, Allahla eyni ada malik olan ikinci bir 

varlıq yoxdur. Bu ad yalnız Allaha xasdır vә Ondan başqa heç bir 

varlığa aid olunmayır. 

5. «Rəhim» – Kәlmәsi bәsmәlә cümlәsinin sonuncu kәlmәsini 

tәşkil edir. Vә burada ya mübaliğә, ya da feli sifәt rolunu oynayır. 

«Fәil» vәzninin cümlәdә ifa etdiyi rollardan biri dә hәr hansı bir 

xüsusiyyәti daimi olaraq nәyә vә ya kimәsә aid etmәsidir. (Qadir, 

alim, sәxavәtli, şәrafәtli, uca, alçaq, düşgün,) vә bu kimi 

xüsusiyyәtlәr. Demәk, «Rәhman» ilә «Rәhim» arasında olan fәrq 

bundan ibarәtdir ki, «Rәhim» Allahdan ayrılmaz vә daimi 
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xüsusiyyәtlәrә deyilir. «Rәhman» isә yalnız Tanrının bağışlayan vә 

mәrhәmәtli olmasına dәlalәt edir. Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, 

«Rәhim» kәlmәsi Qurani-kәrimdә daim «bi» tәsirlik şәkilçisi ilә 

işlәnmişdir. 

«Allah insanlara qarşı, əlbəttə mehriban və mərhəmətlidir». 

(2/143). 

«...Allah möminlərə rəhm edəndir». (33/43). 

Bizә elә gәlir ki, bu yerlәrdә ona aid olan sözlәrlә işlәnәn hәmin 

kәlmә tәsirli formadan çıxaraq tәsirsiz hala salınmış vә müstәqil 

şәkildә işlәdilmişdir. Әgәr o tәsirsiz halda olsaydı, «bi» hәrfi ilә 

tәsirli hala salınmazdı. Bu kәlmәnin tәsirsiz fәrz olunması onun 

mәfhumunun zati olmasını sübuta yetirir. 

Alusi bu kәlmә barәsindә belә bir nәzәr irәli sürmüşdür ki, onlar 

feli sifәtlәr deyillәr, çünki hәr iki kәlmә «Rәhmanәd-dünya vәl 

axirәti vә rәhimәhuma» cümlәsindә öz tamamlığı ilә izafәt tәşkil 

etmişdir. Halbuki feli sifәtlәr tәsirli deyil, tәsirsiz fellәrdәn düzәlir. 

Başqa sözlә desәk, feli sifәtlәrin heç vaxt tamamlığı olmur ki, 

onunla da izafәt tәşkil etsin. 

Alusinin bu sözlәri çox tәәccüblüdür, çünki qeyd olunan cümlәdә 

bu iki sözün izafәt tәşkil etmәsi sözün öz tamamlığı ilә izafәti 

növündәn deyil, mәkan vә ya zamanla izafәt növündәndir. Bu növ 

izafәtdә dә tәsirli vә tәsirsiz fellәr arasında fәrq yoxdur. 

Nәql olunmuş bәzi rәvayәtlәrdә «Rәhim» kәlmәsinin xüsusi isim 

vә ümumi mәna daşıdığı göstәrilmişdir. Çünki, hәr ikisi axirәt vә 

ya möminlәrә aid olunur. Lakin bu rәvayәt ya kәnara qoyulmalı, ya 

da izah olunmalıdır. Çünki, rәvayәtlәrin zahiri mәnası Quran 

ayәlәri ilә ziddiyyәt tәşkil edir. Çünki, «Rәhim» kәlmәsi Qurani-

kәrimdә «möminlәrә» vә ya «axirәtә» aid olmadan bir çox yerdә 

işlәnmişdir. 

«İndi kim ardınca gəlsə, o şübhəsiz ki, məndəndir. Kim mənə 

qarşı çıxsa, [bilin ki, tövbə edəcəyi təqdirdə] Sən [günahları] 

bağışlayan və bəndələrinə rəhm edənsən». (14/36). 

«[Ya Məhəmməd!] Bəndələrimə xəbər ver ki, [tövbə edəcəkləri 

təqdirdə] Mən, həqiqətən bağışlayan və rəhm edənəm». (15/49). 

«Həqiqətən, Allah insanlara şəfqətli və mərhəmətlidir». (22/65). 
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«Sizin üçün [bol] nemətlərdən özünüzə ruzi diləmək 

[qazanmaq] məqsədilə dənizdə gəmiləri hərəkətə gətirən məhz 

Rəbbinizdir. Həqiqətən, Rəbbiniz sizə qarşı rəhimlidir». (17/66). 

«Allah [bununla] doğruları doğruluqlarına görə 

mükafatlandırsın, münafiqlərə də istəsə əzab versin, yaxud 

onların tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən, Allah 

[bəndələrini] bağışlayan və rəhm edəndir». (33/24). 

Göründüyü kimi «Rәhim» kәlmәsi bu ayәlәrdә ümumi mәnada 

işlәnmişdir. Yәni Allah hәr iki dünyada istәr mömin, istәrsә dә 

münafiqlәrә qarşı mehriban vә bağışlayandır. 

Bu ifadәlәrә bәzi dualarda da rast gәlmәk olur. 

Ya Rәhmanәd-dunya vәl axirәti vә Rәhimәhuma – Ey dünya və 

axirətdə bağışlayan. 

ӘDӘBİ İZAH 

Tәfsir alimlәrindәn bәzilәrinin fikrincә, «Bismillah» kәlmәsinin 

«car vә mәcrur», yәni yiyәlik halında olması «әqulu» ya «qul» ya 

«әqrәu» vә ya «iqra» әmr felinә aiddir. Bәzilәrinin fikrincә isә, 

«Bismillah» kәlmәsinin «car vә mәcrur» olması «әstinu» vә ya 

«istәin» әmr felinә aid olub onunla әlaqәlidir. Bu barәdә başqa fikir 

irәli sürәn digәr tәfsir alimlәri isә «Bismillah» kәlmәsinin «ibtәdi» 

әmr felindәn asılı olduğunu qeyd etmişlәr. Lakin bizim fikrimizcә 

ilk iki nәzәriyyәni bu sәbәbdәn әsassız hesab etmәk olar ki, «qiraәt» 

vә «qovl» fellәrinә aid olan tamamlıq mәna daşıyan bir cümlә 

olmalıdır. Belә bir halda bu kәlmәlәrin özlәri ilә yanaşı «qiraәt» vә 

«qovul» fellәrinin tamamlığı olacaq başqa bir cümlә dә nәzәrdә 

tutmalıyıq. Burada da «Rәhman» vә «Rәhim» kәlmәlәri özünün 

ümumi mәnasında işlәnmişdir. Demәk, mәna baxımından onların 

arasında heç bir fәrq yoxdur. 

Bәlkә dә «Rәhim» kәlmәsinin xüsusi mәna daşıdığına işarә edәn 

rәvayәtlәrdәn mәqsәd, onun yalnız axirәt dünyasına aid olmasıdır. 

Belә bir halda әgәr ilahi rәhmәt bu dünyada sona çataraq axirәtәdәk 

davam etmәzsә, onun olub-olmaması arasında heç bir fәrq qoymaq 

olmaz. Çünki, belә bir rәhmәtdәn sonra әzab vә bәdbәxtçiliyin 

insana nә bir xeyiri ola bilәr, nә dә bәhrәsi. Belә bir qәnaәtә gәlmәk 
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olar ki, rәhmәt (bağışlanma) deyildikdә, onun hәqiqi mәnada yalnız 

vә yalnız möminlәrә şamil olunduğunu nәzәrdә tutmalıyıq, lakin 

bu heç dә o demәk deyildir ki, başqaları Allahın rәhmәt vә 

mәrhәmәtindәn mәhrum olacaqlar. 

İkinci nәzәriyyәnin әsassız olduğuna gәldikdә isә, bunu deyә 

bilәrik ki, Allahın özünün kömәk vә yardım istәmәsi mahal vә 

qeyri-mümkün bir işdir. Çünki, O hәtta özünün uca adlarından 

kömәk istәmәkdә belә ehtiyacsızdır. İnsanlara gәldikdә isә, onlar da 

Allahın adlarından deyil, Onun özündәn kömәk dilәmәlidirlәr. 

«İyyakә nәbudu vә iyyakә nәstәin» ayәsi dediklәrimizi bir daha 

sübuta yetirә bilәr. 

Demәk, bu barәdә irәli sürülmüş düzgün nәzәriyyә «Bismillah» 

kәlmәsinin «ibtәdi» әmr felinin nәzәrdә tutulması ilә mümkündür. 

Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, «ism» kәlmәsinin «Allah» 

kәlmәsinә birlәşmәsi «Allah» vә «Әrrәhmanir-rәhim» kәlmәlәrinin 

mәfhumunu ayrı-ayrılıqda bәyan etmәk deyildir. Çünki, әvvәla 

belә bir ehtimalın verilmәsi olduqca zәifdir, digәr tәrәfdәn isә әgәr 

«ism» deyildikdә bu üç kәlmә (Allah, Rәhman vә Rәhim) nәzәrdә 

tutulsaydı – birlikdә Allahın adını tәşkil etmәz – vә әgәr onlardan 

biri nәzәrdә tutulsaydı, onların arasında «vә» bağlayıcısı qoyulardı. 

Belә olduqda ayәni «Bismillahi vәrrәhmani vәrrәhim» oxumalıyıq. 

Demәk, «ism»in «Allah» kәlmәsinә birlәşmәsi mәna xarakteri 

daşıyır vә «Allah» burada ayrıca kәlmә kimi deyil, eyni mәfhum 

daşıdığına dәlalәt edir. 

SURӘLӘRİN BİSMİLLAH AYӘSİ İLӘ BAŞLANMASI 

Quran, insanları cahiliyyәtin zülmәt vә qaranlıqlarından çıxararaq 

onları xoşbәxt hәyata vә sәadәtә qovuşduracaq bir kitab olduğu 

üçün onun Allahın adı ilә başlanması daha mәqsәdә uyğun olardı. 

Çünki, Onun adı müqәddәs zatından xәbәr verir vә bәşәriyyәtin 

kamala çatması üçün Allahın müqәddәs zatını onlara tanıtdırmaq 

Quranın nazil olmasına sәbәb olan başqa dәlil olmuşdur. «Tövbә» 

surәsi istisna olmaqla Quranın bütün surәlәri «Bismillah» ayәsi ilә 

başlanır vә hәmin surәnin Bismillah ayәsi ilә başlanmamasına sәbәb 
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bu surәnin müşriklәrin bәraәt olunmaması vә Allahın onlara qәzәb 

etmәsi ilә başlanmasıdır. 

Xülasə:  

Allah-taala mәxluqatın mәnәvi yaradılışını [özünün әn kamil 

adlarından biri olan] Peyğәmbәrin (s) nuru ilә başladığı kimi, nazil 

etdiyi sonuncu sәmavi kitabı da öz müqәddәs adı ilә başlamışdır. 

Ad deyildikdә bir şeyin hәqiqi mahiyyәti vә onun zatı nәzәrdә 

tutulur. 

Belә bir mәnanı әsas tutaraq deyә bilәrik ki, Allahın adları ya 

Onun müqәddәs zatına vә kamal sifәtlәrinә dәlalәt edәcәk 

sözlәrdәn, yaxud da xaricdә mövcud olan yaratdığı varlıqlardan 

ibarәtdir. Belә ki, bu varlıqlar Allahın әzәmәt vә birliyinә şәhadәt 

verir vә Onun şәninә şükr vә sәna edirlәr. Qurani-kәrimdә bu 

haqda deyilir: 

«Yoxsa onlar heç bir şeydən [xaliqsiz] yarandılar? Yaxud onlar 

öz-özlərini yaradanlardır?!». (52/35). 

«Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsa idi onların 

ikisi də [müvazinətdən çıxıb] pozulardı». (21/22). 

Yuxarıda qeyd olunan ayәlәrdәn belә qәnaәtә gәlmәk olur ki, 

mövcud varlıqlar sözün hәqiqi mәnasında Allahın xaliqiyyәt 

adlarının xaricdәki tәcәllisidir. Lakin diqqәt yetirmәk lazımdır ki, 

Allahın bәzi adları Onun zatına, bәzilәri isә Onun müәyyәn kamal 

sifәtlәrinә dәlalәt edir. Vә hәr bir ad özünün mәfhum әhatәsi ilә 

Allahın kamal vә әzәmәtini çatdırır. Allahın xaliqiyyәt adları da 

Onun birliyi, elm vә qüdrәti vә s. kamal sifәtlәri ilә müştәrәk olsa 

da, Allahın kamal vә әzәmәtinә fәrqli olaraq dәlalәt edir. Belә ki, 

onların әn kamili Peyğәmbәrin (s) vә İmamların vücudunda tәcәlli 

etmişdir vә mәxluqat onların nurunun yaradılması ilә yaranmağa 

başlamışdır. 

Yaradılmış varlıq nә qәdәr kamil vә yüksәk xüsusiyyәtlәrә malik 

olarsa, Allahın vücud vә әzәmәtinә bir o qәdәr çox dәlalәt etmiş 

olar. Bu sәbәbdәn dә İmamlara «Әsma hüsna» – әn gözәl adlar 

lәqәbi verilmişdir. 

Demәk, Allah nazil etdiyi sonuncu vә әn kamil kitabı [Quranı] әn 

gözәl vә Ona әn yaxın olan adlarla başlamışdır. 
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Allah, Quranı yaradılmışın tәmәlini tәşkil edәn belә bir gözәl 

ifadәlәrlә başlamaqla, insanlara bir daha xatırlatmaq istәmişdir ki, 

özü hikmәtlә dolu olan Quranı әn gözәl adlarla başladığı kimi, 

onlar görmәk istәdiklәri bütün işlәrini Onun adı ilә başlasınlar. 

Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: 

«Əhəmiyyət kəsb edən hər bir iş Allahın adı ilə başlanmazsa, 

sonsuz və nəticəsiz qalacaqdır.»1  

Әli (ә) Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi rәvayәtdә buyurur: 

«Əhəmiyyət kəsb edən hər bir iş Allahın adı ilə başlanmasa, 

sonsuz və nəticəsiz qalacaqdır.»2  

«Bәsmәlә» ayәsinin müxtәsәr tәfsiri ilә tanış oldunuz. Bu haqda 

gәlәcәk fәsillәrdә әtraflı mәlumat verәcәyik. 

BӘSMӘLӘ AYӘSİ HAQDA MÜXTӘLİF MӘSӘLӘLӘR 

QURAN, RӘHMӘT VӘ BAĞIŞLANMA KİTABIDIR 

Hәr şeydәn uca vә hәr şeyә qadir olan Allah «Rəhman» vә 

«Rəhim» [bağışlayan vә mәrhәmәtli] sifәtlәrini seçәrәk nazil etdiyi 

hikmәt, öyüd-nәsihәtlә dolu olan sonuncu sәmavi kitabı mәhz 

onlarla başlayır. 

Mәhz bunu nәticәsindә Allah [bәşәriyyәtin haqqa hidayәt olması 

üçün] yüzlәrlә peyğәmbәr göndәrmiş vә onlara sәmavi kitablar 

nazil etmişdir. 

Bәli, Quran rәhmәt kitabı vә Onu gәtirәn dә [Hәzrәt Mәhәmmәd 

(s)] rәhmәt peyğәmbәri olmuşdur. Qurani-kәrimdә bu mәtlәbә işarә 

olunan bir çox ayәlәrә rast gәlmәk olur. 

«Bu [Quran] Rəbbiniz tərəfindən [göndərilmiş] aşkar dəlillərdir, 

həm də iman gətirən tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir». (7/203). 

«[Ey insanlar!] Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə 

olana [cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa] bir şəfa, möminlərə hidayət 

və mərhəmət [Quran] gəlmişdir». (10/57). 

                                                 
1 Əhməd ibni Hənbəl Musnəd 2-ci cild 359-cu səh. 
2 Biharul-ənvar 16, 19-cu cild 58, 60-cı fəsil. 
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«Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün müsəlmanlara [və ya 

Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən bütün insanlara] da bir 

hidayət, mərhəmət və müжdə olaraq nazil etdik». (16/89). 

«Biz Qurandan möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr 

nazil etdik». (17/82). 

«Səni də [Ya Məhəmməd!] aləmlərə [bütün insanlara və cinlərə] 

ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik». (21/107). 

«Və, şübhəsiz ki, o, möminlərə bir hidayət [doğru yolu göstərən 

rəhbər] və mərhəmətdir». (27/77). 

RӘHİM KӘLMӘSİNİN RӘHMANDAN SONRA GӘLMӘSİNİN 

SӘBӘBİ 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki,«fәil» vәznindә işlәnilәn hәr bir 

kәlmә hәr hansı bir sifәtin kimә [vә ya nәyәsә] daimi olaraq aid 

olduğuna dәlalәt edir. Belә bir izahla «fәil» vәznindә işlәnilәn 

«Rəhim» kәlmәsinin «Rəhman» kәlmәsindәn sonra gәlmәsi bәlli 

olur. Çünki, «Rəhman» sifәti ümumi xarakter daşısa da, bu sifәtin 

zati olmasına dәlalәt etmir. Belә ki, bir çox kәlmәlәr qısa olmaqla 

yanaşı, böyük mәna vә mәfhum daşıyır vә ya әksinә, hәcmi böyük 

olan bir çox kәlmәlәr qısa vә mәhdud mәnalar daşıyır. 

Mәsәlәn «fәil» vәznindә olan «hәzir» kәlmәsi mübaliğә halında 

işlәnәrәk çox qorxaq şәxsә deyilir. Lakin [bir hәrf çox olan] hәmәn 

bu kәlmә «fail» vәznindә «hazir» mәnasını daşıyır. 

Ziyan etmәk mәnasını daşıyan «zәrrә vә әzәrrә» kәlmәsini dә 

dediklәrimizә misal çәkmәk olar. 

«Rəhim» kәlmәsinin «Rəhman»dan sonra gәlmәsi haqda 

dediklәrimiz yalnız o zaman ola bilәr ki, «Rəhman» sözü öz lüğәvi 

mәnasında işlәnmiş olsun. Lakin Allaha xas olan müqәddәs lәqәb 

mәnasında işlәnilәrsә, dediklәrimizi bir qәdәr әvәz etmәli olacağıq. 

«Rəhim» kәlmәsinin «Rəhman»dan sonra gәlmәsinin әsas sәbәbi 

bundan ibarәtdir ki, «Rəhman» deyildikdә Allaha xas olan 

müqәddәs lәqәb özünün lüğәvi mәnasında bәlli olmalıdır. Vә bu da 

hamıya şamil olan sonsuz rәhmәt vә mәrhәmәt [bağışlanmaq] 

mәnasını daşıyır. 



 193 

BİSMİLLAH AYӘSİ QURANIN BİR HİSSӘSİNİ TӘŞKİL 

EDİRMİ? 

Şiәlәr belә bir әqidәdәdirlәr ki, «Bismillah» ayәsi hәr bir surәnin 

[Tövbә surәsi istisna olmaqla] bir hissәsini tәşkil edir vә bu surәlәr 

nazil olarkәn onlarla birlikdә nazil olmuşdur. 

İbni Abbas vә İbni Mübarәk, Mәkkәdәn İbni Kәsir, Kufәdәn 

[Hәmzә istisna olmaqla] Asim, Kәsai vә başqaları bu fikirdә 

olmuşlar. 

Şafei mәzhәbinin bir çox tәrәfdarları da mәhz bu әqidә dә 

olmuşlar.1  

Mәkkә vә Kufә qarilәri dә «Bismillah» ayәsini hәr bir surәnin 

ayrılmaz hissәsi hesab etmişlәr.2  

Bu nәzәriyyә Abdullah ibni Әmr ibni Zubeyr, Әbu Hüreyrә, Әta, 

Tavus, Sәid ibni Cubur, Mәhkul, Zәhra, Әhmәd ibni Hәnbәl – İshaq 

ibni Rahәviyyә vә Әbu Ubәyd Qasim ibni Sәlama istinad edәrәk 

nәql etmişlәr.3  

Biyhәqi isә bu nәzәriyyәni, Suri vә Mәhәmmәd ibni Kәbdәn nәql 

etmişdir.4  

Bu nәzәriyyәni Fәxri Razi dә öz tәfsir kitabında qeyd etmişdir vә 

o, bu nәzәriyyәni Kufә vә Mәkkә qarilәrinә vә Mübarәk Sәuri kimi 

Hicaz alimlәrinә aid etmişdir. Cәlalәddin Süyuti dә bu nәzәriyyәyә 

işarә etmiş vә bu mәzmunda nәql olunmuş rәvayәtlәrin mütәvatir 

olduğunu әlavә etmişdir.5  

Lakin Hәmzә vә Şafei mәzhәbinin bәzi alimlәri «Bismillah» 

ayәsini yalnız «Hәmd» surәsinin bir hissәsi olduğunu hesab 

etmişlәr. 

Bu nәzәriyyә Әhmәd ibni Hәnbәl tәrәfindәn dә irәli sürüldüyünә 

işarә olunmuşdur. 

                                                 
1 Tәfsir Alusi 1-ci cild 39-cu sәh. 
2 Tәfsir Şәukani 1-ci cild 1-ci sәh. 
3 İbni Kәsirin tәfsiri 1-ci cild 16-cı sәh. 
4 Xazinin tәfsiri 1-ci cild 13-cü sәh. 
5 İtгan 1-ci cild 135-ci sәh. 
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Bu barәdә üçüncü başqa bir nәzәriyyә dә irәli sürülmüşdür. 

Mәsәlәn, Malik, Әbu Әmr vә Yәqub belә bir fikirdә olmuşlar ki, 

«Bismillah» ayәsi, müstәqil bir ayә kimi Quran surәlәrinin, hәtta 

«Hәmd» surәsinin bir hissәsini tәşkil etmir. 

Bu ayә hәr bir surәnin әvvәlinә qoyulmaqla hәm onu 

zinәtlәndirir, hәm dә surәlәr arasında fasilә yaradır. Vә bu ayә hәr 

hansı bir surәyә aid olmadan ayrıca nazil olmuşdur. 

Bu nәzәriyyә Hәnәfi mәzhәbinin tәrәfdarları arasında rәğbәtlә 

qarşılanmışdır. Lakin onların bir çoxu namaz qılarkәn «Hәmd» 

surәsini «Bismillah» ayәsi ilә başlamağı vacib hesab edirlәr. Belә ki, 

Zahidi Muqtәbadan nәql edәrәk deyir: «Nәql olunmuş mötәbәr 

rәvayәtә әsasәn, Әbu Hәnifә «Bismillah» ayәsinin namazın bütün 

rәkәtlәrindә oxumağı vacib hesab etmişdir. 

Malikin fikrincә «Bismillah» ayәsinin namazda oxunması özü-

özlüyündә bәyәnilmәyәn vә mәkruh işlәrdәndir. Lakin 

müsәlmanlar arasında birliyin bәrqәrar olması vә fikir ayrılığına 

sәbәb olmasın deyә, bu ayәnin oxunması daha yaxşı olar. 

DÜZGÜN NӘZӘRİYYӘ VӘ BUNU SÜBUTA YETİRӘCӘK 

DӘLİLLӘR 

Bu barәdә heç bir әsası olmayan digәr nәzәriyyәlәr dә irәli 

sürülmüşdür. Vә biz onların hәr biri haqda söhbәt açmağa heç bir 

ehtiyac duymuruq. Әn düzgün nәzәriyyә isә «Bismillah» ayәsinin 

Quran ayәlәrinin hәr birinin [Tövbә surәsi istisna olmaqla] ayrılmaz 

hissәsi olduğuna dair irәli sürülmüş nәzәriyyәdir. 

Şiә alimlәri tәrәfindәn yekdilliklә qәbul olunan bu nәzәriyyәni 

isbat edәn kifayәt qәdәr dәlil vә sübutlar vardır. Vә biz onlardan bir 

neçәsinә işarә edirik. 

ӘHLİ-BEYT RӘVAYӘTLӘRİ 

«Bismillah» ayәsinin Quran ayәlәrinin ayrılmaz hissәsi olduğuna 

dair Әhli-beyt tәrәfindәn kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql 

olunmuşdur. Әhli-beytin (ә) cәmiyyәtdә tutduğu mövqe vә 

Peyğәmbәrin (s) müsәlmanlara bütün dini mәsәlәlәrdә onlara 

müraciәt etmәlәri haqda etdiyi tövsiyәlәr bizә nәql olunmuş bu 
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rәvayәtlәrlә kifayәtlәnmәk vә әsaslı mәnbә kimi onlara istinad 

etmәk imkanını verir. 

1. Müaviyә ibni Әmmardan nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: 

İmam Sadiq (ә)-dan soruşdum: Namazda Hәmd surәsini tilavәt 

etdiyimiz zaman «Bismillah» ayәsini dә oxuyaqmı? 

Buyurdu: Bәli. 

Yenidәn soruşdum: Hәmd surәsindәn sonra oxunan surәlәrdә dә 

«Bismillah» ayәsini oxuyaq? 

Buyurdu: Bәli.1  

2. Yәhya ibni Әmran Hәmdani deyir: İmam Baqirә (ә) yazdığım 

mәktubda ondan mәni maraqlandıran suallara cavab vermәsini 

xahiş etdim. Suallardan biri budur: 

Namazda Hәmd surәsinin «Bismillah», sonrakı surәsinin isә 

«Bismillah»sız olması barәdә nә deyә bilәrsiniz? Bunu da deyim ki, 

Abbasi bunun heç bir nöqsanı olmadığını deyir. 

İmam (ә) yazdığı cavab mәktubunda «Yenidәn qılınmalıdır» deyә 

buyurur. İmam (ә) Abbasinin söylәdiklәrini nәzәrә alaraq bu 

kәlmәni iki dәfә yazmışdır. 

3. İbni Әzinә özünün Sәhihә adlı kitabında yazır: Peyğәmbәr (s) 

tәkbir (Allahu әkbәr) deyib namaza başlarkәn vәhy nazil oldu: Ya 

Mәhәmmәd! Mәni adımla yad et! Bundan sonra «Bismillah» ayәsi 

hәr bir surәnin әvvәlindә oxunmağa başladı. Sonra Allah-taala 

Peyğәmbәrin (s) ona şükr etmәsini әmr etdi. Peyğәmbәr (s) 

«Әlhәmdu lillahi rәbbil alәmin – Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə — 

ayәsini tәkrar etdikdәn sonra qәlbәn bir daha Allaha şükr etdi. 

Yenidәn belә bir vәhy nazil oldu. İndiki mәnim şükrümü yerinә 

yetirdin – bir daha Mәni öz adımla yad et! Bu sәbәbdәn dә Hәmd 

surәsindә «Әrrәhmanir-rәhim – Bağışlayan və mərhəmətlidir» 

Hәmd ayәsi iki dәfә oxunur. Surәnin sonuna çatdıqda Allaha şükr 

edәrәk dedi: «Әlhәmdu lillahi rәbbil alәmin» – Şükr olsun alәmlәrin 

Rәbbinә — vәhyi nazil oldu: Adımı çәkәrkәn onu tam demәdin, bir 

daha Mәnim adımı yad et! Peyğәmbәr (s) yenidәn «Bismillah» 

ayәsini tәkrar etdi. Bu sәbәbdәn dә Hәmd surәsindәn әvvәl 

                                                 
1 Üsuli-kafi 3-cü cild 312-ci sәh. 
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«Bismillah» ayәsi oxunur. Sonra Allah-taala, Peyğәmbәrә (s) İxlas 

surәsini nazil etdi. 

«[Ya Peyğəmbər!] Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən 

soruşduqda müşriklərə de ki, [mənim Rəbbim olan] o Allah 

birdir. [Heç bir şəriki yoxdur – Allah [heç kəsə, heç nəyə] möhtac 

deyildir. [Hamı ona möhtacdır: O əzəli və əbədidir – O, nə 

doğmuş, nə də doğulmuşdur! [Allah özünə heç bir övlad 

götürməmişdir!] Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur». 

ӘHLİ SÜNNӘ RӘVAYӘTLӘRİ 

«Bismillah» ayәsinin Quran surәlәrinin ayrılmaz hissәsi olduğuna 

dair әhli sünnә mәnbәlәrindә dә kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql 

olunmuşdur. 

1. Әnәs ibni Malik nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәrlә (s) 

birlikdә oturmuşduq. Bir qәdәr mürgü vurduqdan sonra 

gülümsәyәrәk üzünü bizә tutdu. Ondan gülümsәdiyini soruşduqda 

buyurdu: Elә bu an bu surә mәnә nazil oldu: 

«İnna ətəynakəl kovsər...» 

2. Dar Qutni mötәbәr mәnbәlәrin birindә nәql etdiyi rәvayәtdә 

deyir: Әli (ә)-dan «Sәbә Mәsani» barәdә soruşduqda buyurdu: Sәbә 

mәsani Hәmd surәsidir. Deyirlәr Hәmd surәsi altı ayәdәn ibarәtdir. 

Buyurdu: «Bismillah» ayәsi dә onun bir hissәsini tәşkil edir. 

3. Dar Qutni Әbu Hüreyrәdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Peyğәmbәr (s) buyurur: Hәmd surәsini oxuduğunuz zaman 

«Bismillah» ayәsini dә oxuyun. Çünki bu surә Sәbә mәsani vә 

«Ümmul kitabdır – Quranın anasıdır.» «Bismillah» ayәsi «Hәmd» 

surәsinin ayәlәrindәn birini tәşkil edir.1  

4) İbni Xәzimә vә Biyhәqi mötәbәr mәnbәyә istinad edәrәk İbni 

Abbasdan nәql etdiklәri rәvayәtdә deyir: Sәbә mәsani «Hәmd» 

surәsidir. Bәs yeddinci ayә hansıdır soruşduqda dedi: «Bismillah» 

ayәsi.2  

                                                 
1 Mustәdrak 1-ci cild 551-ci sәh. 
2 İtгan 1-ci cild 136-cı sәh. 



 197 

5) Yenә dә İbni Xәzimә vә Biyhәqi «Әlmәrifәt» adlı kitabda 

mötәbәr mәnbәyә istinad edәrәk Sәid ibni Cubeyrәdәn vә o da İbni 

Abbasdan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Şeytanın insanlardan 

oğurladığı әn böyük ayә «Bismillah» ayәsidir. 

6) Sәid ibni Cubeyr, İbni Abbasdan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Müsәlmanlar «Bismillah» ayәsi nazil olanadәk surәnin harada sona 

çatdığını bilmәyirdilәr. Bu ayә nazil olduqdan sonra onlar asanlıqla 

surәnin harada sona çatdığını müәyyәn edә bilirdilәr. 

7) Sәid ibni Cubeyr, İbni Abbasdan nәql etdiyi başqa bir rәvayәtdә 

deyir: Cәbrail nazil etdiyi vәhyi «Bismillah» ayәsi ilә başlarkәn 

Peyğәmbәr (s) başa düşürdü ki, ona nazil olan tәzә surәdir. 

8) İbni Cәrir deyir: Atam, Sәid ibni Cubeyrdәn nәql etdiyi 

rәvayәtdә deyir: 

«[Ya Məhəmməd!] Biz sənə hər namazda oxunub təkrarlanan 

yeddi ayəni və böyük əzmətli Quranı verdik» ayәsindәki Sәbә 

mәsani deyildikdә «Hәmd» surәsi nәzәrdә tutulur. Vә bu surәyә 

Ümmül Quran da deyilir. 

İbni Cәrir deyir: Atam deyәrdi: Sәid ibni Cubeyr «Bismillah» 

ayәsini mәnim üçün «Hәmd» surәsinin yeddinci ayәsi olaraq tilavәt 

etdi vә sonra dedi: «Bismillah» ayәsini mәn sәnin üçün «Hәmd» 

surәsinin yeddinci ayәsi olaraq tilavәt etdiyim kimi, İbni Abbas da 

onu mәnim üçün tilavәt edәr vә deyәrdi: Allah-taala siz 

müsәlmanlara nazil etdiyi bu surәni sizdәn әvvәlki ümmәtlәrin heç 

biri üçün nazil etmәmişdir.1  

ZİDDİYYӘTLİ RӘVAYӘTLӘR 

«Bismillah» ayәsini Quran surәlәrinin bir hissәsi olduğuna dair 

nәql olunmuş rәvayәtlәrin müqabilindә bu nәzәriyyәni rәdd edәn – 

yalnız iki rәvayәt nәql olunmuşdur. 

1. Qәtadә Әnәs İbni Malikdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Peyğәmbәr (s), Әbu Bәkr, Ömәr vә Osmanla birlikdә namaz 

qılardım. Lakin onların heç birindәn «Bismillah» ayәsini 

oxuduqlarını eşitmәzdim. 

                                                 
1 Mustәdrak Hakim 1-ci cild Гuranın fәzilәtlәr fәsli 550-ci sәh. 
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2. Yәzid ibni Abdulla İbni Mәğfәl nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Namazı «Bismillah» ayәsi ilә oxuyardım. Lakin günlәrin bir 

günündә atam mәnә dedi: Oğlum namazı «Bismillah» ayәsin 

oxumadan başla. Әshabın bundan böyük bidәtә yol verdiklәrini 

görmәdim. Peyğәmbәr (s), Әbu Bәkr, Ömәr vә Osmanla birlkidә 

namaz qılardıq, lakin onların heç biri «Bismillah» ayәsini tilavәt 

etmәzdi. Sәn dә namazı (Әlhәmdu lillahi rәbbil alәmin – Şükr olsun 

alәmlәrin Rәbbinә) ayәsi ilә başla. 

BİRİNCİ RӘVAYӘTӘ VERİLӘN CAVAB 

Bu rәvayәt Әhli-beyt tәrәfindәn bu mәzmunda nәql olunmuş 

rәvayәtlәrlә ziddiyyәt tәşkil etdiyi kimi, bir neçә sәbәbdәn dә 

tamamilә әsassızdır. 

1. Bu rәvayәt әhli sünnә mәnbәlәrindә nәql olunmuş bir çox 

mütәvatir, xüsusilә İbni Abbas, Әbu Hüreyrә, Ümmi Sәlәmәnin, 

Peyğәmbәrin (s) namazda «Bismillah» ayәsini oxuduğuna vә onu 

Quran surәlәrinin bir hissәsi olduğunu hesab etmәsinә dair nәql 

etdiklәri rәvayәtlәrlә tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

İbni Ömәr deyir: Әgәr «Bismillah» ayәsi oxunmalı olmasaydı, onu 

Quran nüsxәlәrindә yazmağın mәnası nә olardı? Hәzrәt Әli (ә) 

dәfәlәrlә bu mәtlәbә toxunar vә buyurardı: ««Bismillah» ayəsini 

oxumayan kəs Quran ayələrini ixtisara salmış olur.» Bu ayә «Sәbә 

mәsani» (Hәmd) surәsini tәkmil edәcәk bir ayәdir. 

Peyğәmbәr (s) vә digәr böyük sәhabәlәrin buyuruqlarını kәnara 

qoyaraq kimlәr tәrәfindәnsә nәql olunmuş bu rәvayәtә istinad 

etmәk olarmı? 

2. Bu rәvayәt müsәlmanlar arasında adi hal almış [vә eyni 

zamanda zәrurәtә çevrilmiş] şәri әmәl ilә ziddiyyәt tәşkil edir. Belә 

ki, «Bismillah» ayәsini müsәlmanlar elә ilk gündәn oxumuş vә bir 

dәfә olsun namazlarını bu ayәni oxumadan başlamamışlar. Hәtta 

Müaviyә camaat namazında «Bismillah» ayәsini oxumadıqda 

müsәlmanlar ona öz etirazlarını bildirәrmişlәr. Bismillahı 

oğurladın, ya demәyi unutdun? 
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Bütün bu dәlillәri nәzәrә alaraq Peyğәmbәrin (s) vә ondan sonrakı 

xәlifәlәrin namazda «Bismillah» ayәsini oxumadıqlarına necә 

inanmaq olar. 

3. Bu rәvayәt Әnәs ibni Malikin özündәn nәql olmuş başqa bir 

rәvayәtlә ziddiyyәt tәşkil edir. 

Belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, son iki rәvayәt heç bir әsası 

olmayan yalan vә uydurmadan savayı bir şey deyildir. 

İKİNCİ RӘVAYӘTӘ VERİLӘN CAVAB 

Birinci rәvayәtin zәif vә әsassız olduğuna dair dediklәrimiz nәql 

olunmuş ikinci rәvayәtә dә şamildir. Vә bunun üçün dә bütün 

bunları bir daha tәkrar etmәyә ehtiyac duymuruq. 

Lakin bunu qeyd etmәk lazımdır ki, bu rәvayәt islam vә 

müsәlmanların ilk gündәn zәruri hesab etdiklәri bir mәsәlә ilә 

ziddiyyәt tәşkil edir. 

«Bismillah» ayәsinin Hәmd vә digәr surәlәrdәn әvvәl tilavәti daha 

da canlandırmaq mәqsәdilә oxunması vә bunun müstәhәb olduğu 

bir halda Yәzid ibni Mәğfәlin bunu bidәt adlandırması insanda 

tәәccüb doğurur. Mәgәr hәr hansı bir işi Allahın adı ilә başlamaq bu 

qәdәr xoşagәlmәz bir iş vә dindә bidәt hesab etmәk olarmı? 

MÜSӘLMANLAR 

Elә ilk gündәn müsәlmanlar «Bәraәt» surәsi istisna olmaqla 

Quranın bütün surәlәrini «Bismillah» ayәsi ilә oxumuşlar. Vә nәql 

olunmuş bir çox mütәvatir hәdislәrdәn belә bir qәnaәtә gәlmәk olur 

ki, Peyğәmbәrin (s) özü bütün surәlәrin әvvәlindә «Bismillah» 

ayәsini tilvәt etmişdir. Әgәr bu ayәnin oxunması zәruri olmasaydı 

bir peyğәmbәr kimi bunu hamıya çatdırmalı vә düzgün oxunuş 

tәrzini müsәlmanlara tәlim etmәli idi. Vә әgәr O hәzrәt bәyan 

etdiklәrinin hansının Quran ayәsi, hansının da adi kәlam olduğunu 

bәyan etmәsәydi, öhdәsinә düşәn peyğәmbәrlik vәzifәsini layiqincә 

yerinә yetirmәmiş olardı. Bu isә Peyğәmbәrә (s) – xüsusilә vәhy 

mәsәlәsindә – xas olmayan bir xüsusiyyәtdir. O, digәr insanlarda 

müşahidә olunan bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq vә pakdır. 
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Demәk, «Bismillah» ayәsinin oxunması zәruri olmasaydı, 

Peyğәmbәr (s) bunu bәyan edәr vә o da mütәvatir olaraq bizlәrә 

gәlib çatardı. Bir halda ki, bu kimi rәvayәtlәr vahid xәbәr halında 

da nәql olmamışdır. 

BİSMİLLAH AYӘSİ BÜTÜN NÜSXӘLӘRDӘ YAZILMIŞDIR 

Şübhә doğurmayan mәsәlәlәrdәn biri dә budur ki, Osmanın 

yığdığı Quran nüsxәsindәn әvvәl, sәhabә vә tabeinlәrin әlindә olan 

Quran nüsxәlәrindә «Bismillah» ayәsi Bәraәt surәsi istisna olmaqla, 

qalan surәlәrin birinci ayәsi olaraq yazılır vә müsәlmanlar Quran 

surәlәrini bu ayә ilә oxumağa başlayırdılar. Әgәr «Bismillah», 

Quran surәlәrinin bir hissәsini tәşkil etmәsәydi, sәhabә vә tabeinlәr 

onu öz nüsxәlәrindә yazmazdılar. Çünki, onlar Quranın yazılışına 

xüsusi diqqәt yetirәr vә hәr bir mәsәlәyә böyük әhәmiyyәt 

verәrdilәr. Belә ki, onlardan bәzilәri hәtta hәrflәrin üzәrinә nöqtә vә 

müxtәlif әlamәtlәr qoymaqdan qәtiyyәtlә imtina edәrdilәr. 

Demәk, «Bismillah» ayәsi hәtta sәhabә vә onların davamçılarının, 

yәni tabeinlәrin nüsxәlәrindә yazılmış vә Quran surәlәrinin 

ayrılmaz bir hissәsi hesab olunmuşdur. 

Buradan belә mәlum olur ki, «Bismillah» ayәsi surәlәr arasında 

fasilә mәqsәdilә deyil, onların bir hissәsi kimi yazılmışdır. 

Bu nәzәriyyәnin batil vә әsassız olduğuna dair gәtirilәn başqa bir 

dәlildә deyilir: Әgәr «Bismillah» ayәsi surәlәrin әvvәlindә yalnız 

fasilә mәqsәdilә yazılsaydı, bu ayә Hәmd surәsinin әvvәlindә deyil, 

әksinә Bәraәt surәsinin әvvәlindә yazılmalıydı. Çünki, Hәmd 

Quranın ilk, Bәraәt surәsi isә doqquzuncu surәsidir. Demәk, 

«Bismillah» ayәsinin yazılmasında әn başlıca şәrt heç dә surәlәri 

bir-birindәn aıyrmaq deyildir. Çünki, özündәn әvvәl heç bir surә 

olmayan Hәmd surәsi «Bismillah» ayәsi ilә, özündәn әvvәl vә sonra 

surәlәr olan Bәraәt surәsi isә «Bismillah»sız başlanır. 
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MÜXTӘLİF DӘLİLLӘR 

«Bismillah» ayәsinin Quran surәlәrinin bir hissәsi olmadığını 

hesab edәnlәr bir neçә başqa dәlilә istinad edirlәr. 

1) Deyirlər: 

Quranın sabit oxunmasının yeganә yolu onun mütәvatir 

olmasıdır. İxtilafa sәbәb olan hәr hansı bir şeyi isә Quran hesab 

etmәk olmaz. «Bismillah» ayәsinin Quran ayәsi olub-olmadığı 

haqda da müxtәlif vә bir-biri ilә ziddiyyәtli hәdis vә rәvayәtlәr nәql 

olunmuşdur. Bu sәbәbdәn dә biz onu Quran ayәlәrindәn hesab edә 

bilmәrik. 

Cavab: 

1. «Bismillah» ayәsinin Quran surәlәrinin bir hissәsi olduğuna 

dair Әhli-beyt tәrәfindәn kifayәt qәdәr mütәvatir hәdis vә rәvayәt 

nәql olunmuşdur. Vә bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, Әhli-beyt 

tәrәfindәn nәql olunmuş hәdis vә rәvayәtlәr özünün etibar 

baxımından Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş rәvayәtlәrlә eyni 

sәviyyәdәdir. 

2. Sәhabәnin «Bismillah» ayәsinin Quran surәlәrinin bir hissәsi 

olduğuna dair verdiklәrini şәhadәt vә onlar tәrәfindәn bu 

mәzmunda nәql olunmuş onlarla mütәvatir hәdis vә rәvayәt bu 

hәqiqәti bir daha sübuta yetirә bilәr. Vә kimlәrinsә müxalif nәzәr 

irәli sürmәsi bu rәvayәtlәrin mütәvatir olmasına heç bir xәlәl gәtirә 

bilmәz. 

3. Mütәvatir olaraq nәql olunmuşdur ki, Peyğәmbәr (s) Quran 

surәlәrini «Bismillah» ayәsi ilә başlamış vә bir dәfә dә olsun 

sәhabәlәrә Quran ayәlәrini tәlim edәrkәn «oxuduğumuz bu ayә 

[yәni «Bismillah» ayәsi] surәnin bir hissәsini tәşkil etmir» 

söylәmәmişdir. Tәk bu dәlilә istinad edәrәk qәtiyyәtlә deyә bilәrik 

ki, «Bismillah» ayәsi Quran surәlәrinin ayrılmaz bir hissәsini tәşkil 

edir. 

Bunu demәk kifayәtdir ki, Peyğәmbәrin (s) «Bismillah» ayәsini 

surәlәrin әvvәlindә oxuması onun cüzi bir şey olması deyil, Quran 

olmasını sübuta yetirә bilәr. Cüzi mәsәlәlәrin sübutunda isә sünni 
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vә şiә mәnbәlәrindә nәql olunmuş bir çox rәvayәtlәrlә yanaşı bir 

qәdәr әvvәl işarә olunan rәvayәtә istinad etmәk vә «Bismillah» 

ayәsinin cüzi olmamasını sübuta yetirmәk olar. Çünki, hәr hansı bir 

cümlәnin Quran ayәsi olduğunu sübuta yetirmәk üçün mütәvatir 

vә inandırıcı sәnәdlәrin olması lazımdır. Lakin hәr hansı bir surәnin 

bir hissәsini Quran ayәsi olduğunu sübuta yetirmәk üçün mütәvatir 

olması bir o qәdәr dә zәruri deyildir vә bunun üçün vahid xәbәrlә 

dә kifayәtlәnmәk olar. 

2) Deyirlər: 

Müslim, Әbu Hüreyrәnin Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisi öz 

kitabında belә nәql edir: Allah-taala buyurur: Mәn namazı özümlә 

bәndәlәrim arasında iki hissәyә böldüm. Hәr nә istәrlәrsә onlara әta 

edәcәyәm. Bunun üçün dә insan namaz qılarkәn «Әlhәmdu lillahi 

rәbbil alәmin» –dediyi zaman Allah-taala buyurar: Bәndәm Mәnә 

şükr etdi «Әrrәhmanir-rәhim» –dediyi zaman Allah-taala buyurar: 

Bәndәm şәnimә sәna etdi [şәnimә tәriflәr dedi]. «Maliki yәvmiddin 

– dedikdә Allah-taala buyurar: Bәndәm Mәni mәdh edib şәnimә 

tәriflәr dedi. «İyyakә nәbudu vә iyyakә nәstәin» – dediyi zaman 

Allah-taala buyurar: Bu Mәnimlә, bәndәm arasında qalacaqdır. Hәr 

nә istәrsә ona әta edәcәyәm. «İhdinәs-siratәl mustәqim» – dediyi 

zaman Allah-taala buyarar: Bәndәm hidayәt olacaqdır vә Mәn ona 

istәdiyini bәxş edәcәyәm.1  

Hәdisin zahiri mәnasından belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, Hәmd 

surәsi iki hissәyә bölünmüşdür. Dördüncü ayәnin yarısına qәdәr 

Allaha, yarısından sonunadәk isә namaz qılan şәxsә aiddir. Bu iki 

hissәdә hәm ayәlәrin sayı eyni, hәm dә «tәnsif» rәvayәti tәsdiq 

olunur. Lakin әgәr «Bismillah» ayәsinin Hәmd surәsinin bir 

hissәsini tәşkil etdiyini hesab edәriksә, hәdisdәn әldә etdiyimiz 

mәna bir o qәdәr dә düzgün olmayacaqdır. Çünki, bir qәdәr әvvәl 

qeyd etdik ki, Hәmd surәsi belә olduqda yeddi ayәdәn ibarәt 

olacaqdır. Vә әgәr «Bismillah» ayәsi Hәmd surәsinin bir hissәsini 

tәşkil edәrsә, «Siratәllәzinә» kәlmәsindәn surәnin sonunadәk olanı 

bir ayә hesab edәk. 

                                                 
1 Sәhihi Müslüm 2-ci cild 6-cı sәh. 
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Nәticәdә birinci hissә dörd, ikinci hissә isә iki vә yarım ayәdәn 

ibarәt olacaqdır. Belәliklә hәdisdә surәnin iki bәrabәr hissәyә 

bölündüyü düzgün olmayacaqdır. 

Cavab: 

1. Bu rәvayәt «Әla» tәrәfindәn nәql oluqmuşdur. Vә rical alimlәri 

onun mötәbәr şәxs olub-olmadığı haqda müxtәlif fikirlәr irәli 

sürmüşlәr. Belә olduğu bir halda onun nәql etdiyi rәvayәtlәrә dә 

istinad etmәk bir o qәdәr dә düzgün olmazdı. 

2. Bu rәvayәt heç dә istifadә olunan kәlmәlәr baxımından iki 

bәrabәr hissәdәn ibarәt olmasına dәlalәt etmәyir. Әksinә, әldә 

etdiyimiz zahiri mәnaya әsasәn, onun mәna baxımından iki 

hissәdәn ibarәt olduğu nәzәrә çarpır. Yәni namazın bir hissәsi 

Allaha, digәr hissәsi isә Onun yer üzündәki bәndәlәrinә aiddir. Bu 

sәbәbdәn dә Hәmd surәsini kәlmә baxımından iki bәrabәr hissәyә 

bölmәyin heç bir zәrurәti yoxdur. 

3. Surәnin mәna yox, kәlmә baxımından iki hissәyә bölündüyünü 

fәrz etsәk dә belә, necә bilә bilәrik ki, bu bölgü ayәlәr әsasında 

aparılmışdır. Ayәlәr bәrabәr olmasa da, bölgü yalnız bu surәdә 

istifadә olunan kәlmәlәr әsasında aparılmışdır. Çünki, «İyyakә 

nәbudu» cümlәsindәn әvvәlki vә sonrakı kәlmәlәrin miqdarı 

eynidir. Belә ki, ayәlәrin sayı eyni olmasa da «Bismillah» ayәsini 

nәzәrә almaqla hәr iki hissә on kәlmәdәn ibarәtdir. 

3) Deyirlər: 

«Bismillah» ayәsinin Quran surәlәrinin bir hissәsi olmadığına dair 

Әbu Hüreyrәdәn nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: Kövsәr surәsi üç, 

Mülk surәsi isә otuz ayәdәn ibarәtdir.1  

Әgәr «Bismillah» ayәsi surәlәrin bir hissәsini tәşkil etsәydi bu 

surәlәrin ayәlәrinin sayı Әbu Hüreyrәnin dediklәrindәn çox olardı. 

Cavab: 

Әbu Hüreyrәnin nәql etdiyi bu rәvayәt düz olsa belә, bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdiyimiz Әnәs ibni Malikdәn nәql olunmuş rәvayәtlә 

tamamilә ziddiyyәt tәşkil edir. 

                                                 
1 Müәllif: Mәn hәdis kitablarında bеlә bir hәdislә гarşılaşmamışam. 
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Әnәsin nәql etdiyi rәvayәt isә, mötәbәr bir rәvayәt kimi 

«Muta»dan başqa bir çox «Sәhih» kitablarında nәql olunmuşdur. 

Bu sәbәbdәn dә Әbu Hüreyrәnin nәql etdiyi rәvayәti ya kәnara 

qoymalı, ya da belә mәnalandırmalıyıq ki, rәvayәtdә surәnin bütün 

ayәlәri deyil, yalnız ayәlәrin sayı göstәrilir vә «Bismillah» Quranın 

bütün surәlәrinә aid olan, müştәrәk bir ayәdir. Bunun üçün dә 

Quran ayәlәrinin sayında hesaba alınmayır. 

Burada biz iki fәsildәn ibarәt olan «Bәsmәlә» ayәsinin tәfsirini 

başa vurub «Hәmd» surәsinin tәfsirinә başlayırıq. 

HӘMD SURӘSİNİN BİRİNCİ HİSSӘSİNİN TӘFSİRİ 

«Hәmd» surәsi üç hissәdәn ibarәtdir: 

1. Allaha şükr vә sәna vә Onun kamal sifәtlәrinin vәsf olunması; 

2. İnsanın Allaha tabe olması vә Ondan kömәk dilәmәsi; 

3. Dua, istәk vә arzular. 

Həmd surəsinin birinci hissəsi: 

«Şükr olsun aləmlərin Rəbbinə – Bağışlayan və rəhm edəndir – 

Din gününün sahibidir». (1-2/4). 

OXUNUŞ QAYDASI 

Qiraәt alimlәrinin bir çoxu «Әlhәmd» kәlmәsindәki «dal» hәrfini 

«zәmmә» yәni «u» saiti, «Allah» kәlmәsindәki «lam» hәrfini isә 

«kәsrә» yәni «i» saiti ilә tәlәffüz edirlәr. Lakin bәzilәri isә «Әlhәmd» 

kәlmәsinin erab vә hәrәkәlәrini özündәn sonra gәlәn «Allah» 

kәlmәsinә tabe edәrәk onu da kәsrә ilә tәlәffüz edirlәr. Bәzilәri dә 

tam әksinә olaraq «Allah» kәlmәsinin özündәn әvvәlki «Әlhәmd» 

kәlmәsinә tabe edәrәk «Allah» kәlmәsindәki «lam» hәrfini 

«zәmmә» yәni «u» saiti ilә tәlәffüz edirlәr. Lakin bu son iki qiraәt 

olduqca zәif vә bir o qәdәr dә mötәbәr deyildir. 

2. «Malik» kәlmәsi dә müxtәlif üsullarla tәlәffüz olunur. Bәzilәri 

onu «lam» hәrfinin üzәrinә sükun qoymaqla «fuls» vәznindә 

«mulk», bәzilәri dә keçmiş zaman halında «fәәl» vәznindә tәlәffüz 

etmişlәr. Lakin bu qiraәtlәrin heç biri mötәbәr deyildir. Vә bir çox 

qiraәt alimlәri bu kәlmәni ya «fail» – «malik» vә ya «kәtif» vәznindә 

«mәlik» kimi tәlәffüz etmişlәr vә bu әn mötәbәr qiraәt üsuludur. 
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BU İKİ QİRAӘTİN HANSI BİRİ DÜZGÜNDÜR? 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, «Malik» kәlmәsi müxtәlif üsullarla 

tәlәffüz olunur vә onların әn düzgünü bir çoxlarının qiraәt etdiyi 

«Mәlik» vә «Malik» «fәil vә ya fail» vәznindә tәlәffüz olunmasıdır. 

Lakin onların da hansı birinin daha düzgün olduğu haqda müxtәlif 

nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. 

Bәzәn deyirlәr: Daha ümumi mәna daşıdığı üçün «malik» 

şәklindә tәlәffüz etmәk daha düzgündür. Mәsәlәn, «filan şәxs hәr 

hansı bir qövmün, qәbilәnin malikidir» deyilәrsә, bu o demәkdir ki, 

hәmәn şәxs mülkiyyәtlә yanaşı, o qövmün üzәrinә hakim vә 

rәhbәrdir. «Filan şәxs hәr hansı bir qәbilәnin mәlikidir» deyildikdә 

isә, geniş malikiyyәt deyil, yalnız onun hәmәn qәbilәnin üzәrindәki 

hakimiyyәti nәzәrdә tutulur. Başqa sözlә desәk, «malik» dedikdә 

mülkiyyәtә dә şamil olunur, «mәlik» deyildikdә hәmin mәna başa 

düşülmür. 

İrәli sürülmüş başqa bir nәzәriyyәdә deyilir: 

Daha yaxşı olar ki, «malik» әvәzinә «mәlik» oxunsun. Çünki, 

zaman göstәricisi ilә әksәr hallarda «malik» deyil, «mәlik» kәlmәsi 

istifadә olunur. Mәsәlәn, «Mәlikil әsri» yәni, әsrin, zәmanәnin 

maliki, «mulkul әsaril mutәqәddimә» yәni, keçmiş zәmanәlәrin 

mülkәdarları. Bu sәbәbdәn dә Quran bu ayәdә kәlmәnin 

oxunuşunu «mәlik» olaraq «yәvmiddin» cümlәsinә әlavә etmiş vә 

belә bir oxunuşa daha üstünlük vermişdir. 

İrәli sürülmüş iki nәzәriyyә ilә tanış oldunuz. Lakin bizim 

fikrimizcә bu bir o qәdәr dә әhәmiyyәt kәsb edәn mәtlәb deyildir. 

Ümumiyyәtlә mötәbәr hesab olunan qiraәtlә birini digәrindәn daha 

üstün hesab etmәk qeyri-mümkündür. Çünki, әgәr bu qiraәt 

üsulları Peyğәmbәrdәn (s) bizlәrә mütәvatir olaraq gәlib çatmışsa, 

aralarında fәrq qoymadan onların hamısını Quran ayәlәri olaraq 

qәbul etmәliyik. Vә әgәr bu qiraәt üsullarının mütәvatir olması 

bizim üçün sabit olmazsa, onların bir-biri ilә müqayisә, hansının 

mötәbәr olduğu haqda araşdırma aparmaq vә bunun nәticәsindә 

şәraitlәrin hasının batil vә hansının mötәbәr olduğunu tәyin 

etmәyin heç bir mәnası yoxdur. Lakin iş burasındadır ki, qiraәtlәri 
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bir-birindәn üstün hesab etmәklә onlardan hansı birinin batil 

olduğunu sabit etmәk olmur. Vә әgәr aparılan araşdırmalar, 

qiraәtlәrin birini digәrindәn üstün hesab etmәkdә vә qiraәtlәrin 

hansının batil olduğunu üzә çıxarmaq da heç bir nәticә vermәzsә – 

necә ki, әksәr hallarda belә olur – bu barәdә söhbәt açmaq belә 

әbәsdir. 

Bәli, qiraәtin birini digәrindәn üstün hesab etmәk haqda bәhs 

etmәk olduqca әbәs bir işdir. Xüsusilә dә «mәlik» vә «malik» 

kәlmәlәrinә gәldikdә. Çünki, bu iki kәlmә arasında yalnız o zaman 

fәrq ola bilәr ki, «Mәlik» kәlmәsi qurma [müvәqqәti] sәltәnәt 

mәnasında işlәnmiş olsun. Belә olduqda sәltәnәtin dәrәcә vә 

mәrhәlәlәri istifadә olunduğu yer baxımından bir-birilә fәrqli 

olacaqdır. Vә belә bir sәltәnәt [hakimiyyәt] bәzәn malikiyyәt, bәzәn 

dә onsuz olacaqdır. Lakin әgәr hakimiyyәti bәzәn hakimiyyәti 

daimi vә hәqiqi olan Allah üçün istifadә olunarsa, dәrәcә vә 

mәrhәlәlәri olmadan daimi malikiyyәtlә birlikdә olacaqdır. 

Nәticәdә mәna vә mәfhum baxımından «malik» kәlmәsi ilә eyni vә 

ondan üstün dә olmayacaqdır. Buradan belә mәlum olur ki, 

«malik» kәlmәsinin Allahdan qeyrisi üçün zaman göstәricisi ilә 

işlәnilmәsi düzgün deyilsә, Allah üçün istifadә olunmasının 

düzgün olmamasına da heç bir lüzumu olmayacaqdır. Çünki, Allah 

bütün varlıqların maliki (sahibi) olduğu kimi, zamanın da sahibidir. 

Demәk, Allaha aid olduqda «malik» kәlmәsinin zaman göstәricisi 

ilә işlәnmәsi «mәlik» kәlmәsi ilә heç dә fәrqlәnmәyәcәk. Vә bu 

sәbәbdәn dә «mәlik» kәlmәsinin «malik» kәlmәsindәn heç bir 

üstünlüyü ola bilmәz. 

Bәzәn dә deyirlәr: «Malik» kәlmәsinin «yәvmiddin» cümlәsinә 

birlәşmәsi ilә qeyri-müәyyәnlik halında qaldığı üçün qәnaәtbәxş 

mәna әldә etmәk olmur. Qeyri-müәyyәn cümlә ilә isә – müәyyәn 

olan – Allah kәlmәsi vәsf olunmur. Demәk, «mәlik» oxunmalıdır, 

çünki, bu kәlmәsi «Soltan» vә «Hakim» mәnasını daşıyır. Vә belә 

bir mәna daşımaqla bu kәlmә camid, yәni başqa sözdәn 

götürülmәyәn kәlmәlәr sırasına daxil olmalıdır. Belәliklә cümlә 

müәyyәnedici xarakter daşıyacaq vә «qeyri-müәyyәnliyin» 
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«müәyyәnlik» cümlәsini mәnalandırma nöqsanı aradan 

qalxacaqdır. 

DİGӘRLӘRİNİN VERDİYİ CAVAB 

Tәfsir Kәşşaf vә digәr tәfsir kitablarında tutulan bu irada belә 

cavab verilir: Failin cümlәyә birlәşmәsi o zaman mәcazi xarakter 

daşıya bilәr ki, onun indiki vә gәlәcәk zamanda işlәndiyini 

müәyyәn edә bilmәmiş olsun. Amma keçmiş zaman vә davamedici 

mәna daşıyarsa, failin birlәşmәsi cümlәnin hәqiqi mәna daşımasına 

sәbәb olacaq. 

«Göyləri və yeri yoxdan yaradan, mələkləri [peyğəmbərlərə] elçi 

edən Allaha həmd olsun!» (35/1). 

Göründüyü kimi birinci ayәdә «fatir» vә «cail» keçmiş zaman, 

ikinci ayәdәki «ğafiruzzәnәb» vә «qabiluttәub» davam edici halda 

işlәnmişdir. Vә bu dörd kәlmәnin hәr biri [başqa kәlmәlәrlә] 

birlәşmәklә müәyyәnlik halına çevrilmiş vә «Allah» kәlmәsinin 

vәsfindә işlәnmişdir. «Malik» kәlmәsinin başqa kәlmәlәrlә 

birlәşmәsinә dә bu qayda üzrә әmәl olunur. Çünki, «malik» –

Allahın [qiyamәt gününәdәk] daimi malikiyyәt mәnasını daşıyır. 

Demәk, belә bir birlәşmә hәqiqi mәna daşıyar, cümlәdә müәyyәnlik 

rolunu ifa edir vә müәyyәnlik halında işlәndiyi üçün Allahın vәsf 

olunması üçün dә istifadә oluna bilәr. 

BİZİM CAVAB 

Verilәn cavabın әn böyük nöqsanı bundan ibarәtdir ki, birlәşmә 

hәqiqi vә ya mәcazi mәna daşıyıb-daşımamasından asılı olmayaraq 

cümlәdә müәyyәnlik rolunu ifa edә bilmәz. Birlәşmәnin әn başlıca 

rolu cümlәdә istifadә olunan kәlmәnin xarici misdaqını, mәna vә 

mәfhumunu mәhdudlaşdırmaqdır. Lakin cümlәnin müәyyәnlik 

halına düşmәsi üçün birlәşmәdәn deyil, digәr üsullardan istifadә 

etmәk lazımdır. 

Mәtlәbi bir qәdәr işıqlandıraq. 

Bu cümlәyә diqqәt yetirin: 

Ğulamu lizәydi – Zeydin qulu, kölәsi. Qulamu Zәydin – Zeydin 

qulu, kölәsi. 
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Göründüyü kimi bu iki cümlә arasında heç bir fәrq yoxdur. Birinci 

cümlәdә «lam» hәrfi «Zeyd» kәlmәsindәn әvvәl gәlәrәk qulun 

mәhz Zeydә aid olduğunu bildirir vә müәyyәnlik әlamәti olan 

«lam» hәrfinin cümlәdә bundan başqa heç bir rolu yoxdur. Çünki 

Zeydin başqa kölәlәri dә ola bilәr vә hәqiqi birlәşmәdә dә ikinci 

cümlәdә olduğu kimi yalnız kölәnin Zeydә aid olduğu bәlli olur. 

Mәcazi birlәşmәdә dә onun kimlәrәsә aid olduğu bәlli olur. Lakin 

fәrq burasındadır ki, kәlmәnin hәr hansı bir mәtlәbә aid olması tәk 

birlәşmә yolu ilә әldә olmur. Vә birlәşmәnin cümlәdә [kәlmәlәrin] 

mәna vә mәfhumunu mәhdudlaşdırmaqdan savayı heç bir rolu 

yoxdur. 

Bәli, birlәşmә istәr hәqiqi, istәrsә dә mәcazi müәyyәnlik üçün 

deyil, kәlmәnin [vә ya cümlәnin] verdiyi mәnanı mәhdudlaşdırmaq 

üçün xeyirli ola bilәr. Lakin bu heç dә o demәk deyildir ki, cümlәyә 

birlәşәn kәlmә burada müәyyәnlik rolunu ifa edә bilmәmiş olsun.  

Bu sәbәbdәn dә hәqiqi vә mәcazi birlәşmәlәr arasında heç bir fәrq 

yoxdur vә әgәr bu barәdә hәr hansı bir fәrziyyә irәli sürülәrsә 

tamamilә yanlış vә әsassızdır. 

Kәşşafın öz tәfsirindә «malik» kәlmәsini «yәvmiddin» cümlәsindә 

davamedici vә hәmişәlik malikiyyәt kimi mәnalandırmasının batil 

vә әsassız olduğu isә göz qabağındadır. Çünki, Allahın bütün 

varlıqlar üzәrindә olan malikiyyәti hәmişәlik olsa da, «malik» 

kәlmәsi bu ayәdә «yәvmiddin» [qiyamәt gününün sahibi] cümlәsi 

ilә işlәnmişdir. Demәk Allah «malikiyyәti» hәm hәmişәlik [әbәdi] 

olmalıdı, hәm dә davamedici. 

Lakin alimlәrdәn bәzilәri «muzafın – izafәtin» faili haqda bir 

nәzәr irәli sürmüşlәr. Onların fikrincә әgәr fail keçmişә dәlalәt 

edәrsә, müәyyәnedici xarakter daşımayacaqdır vә eyni zamanda 

müәyyәnlik üçün sifәt rolunu da ifa edә bilәr. Vә әgәr indiki vә 

gәlәcәk zamanda işlәnәrsә müәyyәnlik üçün artıq sifәt rolunu ifa 

edә bilmәyәcәkdir. Vә bunların ikisinin fәrqi barәdә demişlәr: Әgәr 

fail keçmiş zamanda işlәnәrsә hökmәn hәyata keçmişdir. Hәyata 

keçәn vә baş verәn hәr bir şey isә hamıya bәlli olur. Bәlli vә 

müәyyәn olduqda isә sifәt rolunu da ifa edә bilәr. İndiki vә gәlәcәk 

zamanda işlәnilәn fail isә bu kimi xüsusiyyәtlәrә malik deyildir. 
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Lakin bizim fikrimizcә bu kimi fәrqlәrin dә heç bir әsası yoxdur. 

Çünki bir şeyin hәyata keçmәsi vә yaranması üçün müәyyәnlik 

halını tapsın deyә, heç bir [әlavә] mәlumata ehtiyac duyulmayır. Vә 

bәzәn dә heç bir mәlumat vә müәyyәnlik hasil olmadan keçmiş 

zaman, indiki vә gәlәcәk zamanla eyni mәna daşıyır. 

Bir sözlә: Bütün bu qarammatik tәhlil vә izahatlar puç vә olduqca 

әsassızdır. Yeganә çıxış yolu fәsahәtli әrәblәrin danışığına diqqәt 

yetirmәk vә onların istifadә etdiklәri kәlmә vә qurduqları cümlәlәrә 

istinad olunmalıdır. Belәliklә qrammatik qanunları onların 

danışıqlarından әldә etmәk olar. 

AYӘDӘ İŞLӘNӘN SÖZLӘR 

«Әlhәmd» – şükr mәnasını daşıyır vә adәtәn könüllü olaraq 

görülәn işlәrin müqabilindә işlәnmişdir. İstәr bu iş şükr edәnin 

xeyrinә olsun, istәrsә dә başqalarının «Şükr» sözü isә «küfr» 

sözünün әks mәnasını daşıyır vә insana başqa birisindәn xeyir 

dәydikdә istifadә olunur. Vә «tәnqidin-zәmm» әks mәnasını 

daşıyan «mәdh-tәrif» istifadә olunduğu yer baxımından 

ümumiyyәt xarakteri daşıyır vә bu kәlmә bir şәxsin etdiyi hәr hansı 

bir xeyirxah işin müqabilindә istifadә olunur. 

İstәr bu yaxşılıq tәrif olunandan tәrif edәnә edilmiş olsun, istәrsә 

dә yox. Vә istәr edilәn yaxşılıq insani fәzilәtlәr kimi ixtiyari olsun, 

istәrsә dә günәşin vә dürrün parıltısı kimi qeyri-ixtiyari. 

«Әlhәmd» kәlmәsindәki «әlif vә lam» müәyyәnlik xarakteri 

daşıyır. 

2-3-4. «Allah» «Rәhman» vә «Rәhim» – Bu üç kәlmә haqda әvvәlki 

fәsildә söhbәt açdığımız üçün bir daha tәkrara yol vermәk 

istәmirik. 

5. Rәbb – «Rәbәbә» kәlmәsindәn götürülmüşdür. Malik, islahatçı 

vә başçı mәnalarını daşıyır. 

«Rәbibә» kәlmәsi dә hәmәn kökdәn götürülmüşdür. 

«Rәbb» başqa kәlmәlәrlә işlәnmәdikdә ayrı-ayrılıqda Allahdan 

qeyrisi üçün istifadә olunmayır. 

Mәsәlәn, «rәbbissәfinә» – gәminin kapitanına, «Rәbbuddar» – ev 

sahibinә deyilir. 



 210 

6. «Alәmin – alәm» vә qövm kәlmәlәri kimi tәk halı olmadığı üçün 

daim cәm halda istifadә olunur. 

Bitkilәr alәmi, cansızlar alәmi vә s. Bәzәn dә zaman vә mәkan 

baxımından bir-biri ilә әlaqәsi olan mәcmuәyә deyilir. «Axirәt 

alәmi», «uşaqlıq alәmi» vә s. bәzәn dә bir-birindәn fәrqi olan 

varlıqlar mәcmuәsinә deyilir. 

Bu kәlmәnin cәm halı bәzәn «vav vә nun» (alәmun) bәzәn dә 

«fәvail» vәznindә olur (әvalim). 

Әrәb dilindә «fail» vәznindә «әynul fel»in, yәni orta hәrfin fәthә, 

«vav vә nun» ilә bu vәznin cәm hala düşmәsi istisna olaraq, yalnız 

«alәm» kәlmәsindә işlәnilir. 

7. «Mәlik», әhatә vә hakimiyyәt mәnalarını daşıyır. Belә bir әhatә 

bәzәn Allahın bütün varlıqların üzәrindә olan hakimiyyәti kimi 

hәqiqi, bәzәn dә insanların ixtiyarlarında olan әşyalara olan 

mәhdud vә müvәqqәti malikiyyәtlәri kimi olur. 

Allahın varlıqlar üzәrindә olan hakimiyyәt vә әhatәsi ona görә 

mütlәq vә hәqiqidir ki, mövcud olan hәr bir varlıq özünün vücuda 

gәlmәsindә vә mövcud olduğu müddәtdә tam mәnada Allahdan 

asılı vә Ona möhtacdır. Belә ki, bir an da olsun özlәrini müstәqil vә 

Allahdan ehtiyacsız hesab etmirlәr. Bu ehtiyac hissi varlıqlarda 

daim olmuş vә olacaqdır da. 

«Allah zəngin, siz isə yoxsulsunuz. [Allah] sizə möhtac deyildir, 

siz Ona möhtacsınız». (47/38). 

8. «Din» – cәza vә hesab [mühakimә] mәnalarını daşıyır. «Maliki 

yәumiddin» ayәsindә hәr iki mәnanı әldә etmәk olar. Belә ki, 

qiyamәt günü insanların cәzalandırılıb vә ya mükafatlandırılması 

onların sorğu sual vә mühakimә olunması ilә başlanacaqdır. 

HӘMD ŞÜKR ALLAHA MӘXSUSDUR 

«Әlhәmdu lillahi rәhbbil alәmin»  ayәsini nazil etmәklә, Allah-

taala bir daha insanlara hәmd vә şükrün yalnız Ona aid [mәxsus] 

olduğunu xatırladır. 

Bu hәqiqәtә dәlalәt edәcәk kifayәt qәdәr dәlil vә sübutlar vardır 

vә biz onlardan bir neçәsinә işarә edәcәyik. 
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1. Әn gözәl işlәr, gözәl xüsusiyyәtә malik olan şәxslәr tәrәfindәn 

görülür. Bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq olan vә әn gözәl 

xüsusiyyәtlәrә malik olan Allah gördüyü bütün işlәrdәn eyb vә 

nöqsandan uzaq vә tәrifә layiqdir. 

Bu haqda Qurani-kәrimdә buyurulur: 

«De ki: Hərə öz qabiliyyətinə [xislətinə] görə iş görər». (17/84). 

Digәr varlıqlar isә müәyyәn nöqsanlara malik olduqları üçün tәbii 

olaraq gördüyü işlәr dә adәtәn nöqsansız olmur. Demәk heç bir eyb 

vә nöqsanı olmayan işlәr yalnız Allaha aiddir vә başqalarının bu 

xüsusiyyәtә malik olması sadәcә qeyri-mümkündür. 

Bu sәbәbdәn dә yalnız Onun müqәddәs zatı şükr vә tәrifә layiqdir 

vә Ondan qeyrisi üçün hәmd vә şükr etmәk mahal vә qeyri-

mümkündür. «Әlhәmdulillah» cümlәsi dә mәhz bu mәtlәbә dәlalәt 

edir. Çünki, bir qәdәr әvvәl işarә etdik ki, «Allah» tanrıya xas olan 

adlardandır vә bütün kamal xüsusiyyәtlәrә malik olan Onun 

müqәddәs zatıdır. «Allah» kәlmәsinin әvvәlindәki «lam» hәrfi dә 

hәmd vә şükrün Allaha aidliyinә dәlalәt edir. 

İmam Sadiq (ә)-dan nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: Atam imam 

Baqir (ә)-ın qatırı itmişdi, [bir qәdәr aradıqdan sonra] dedi: Әgәr 

Allah qatırı mәnә qaytarsa, Ona özünün bәyәndiyi kimi hәmd vә 

şükr edәcәyәm. Çox keçmәdi yәhәr vә yüyәni ilә birlikdә onu 

atamın yanına gәtirdilәr. Atam paltarını yığıb qatıra minib dedi: 

«Әlhәmdu lillah – Şükr Allaha» vә artıq heç bir şey demәdi. Sonra 

dedi: Allaha şükr etmәkdә heç nәyә әsirgәmәdim, bütün hәmd vә 

şükrü Ona aid etdim. Vә bu kәlmә bütün tәrif vә şükürlәrә 

şamildir. 

İmam Sadiq (ә)-dan nәql olunmuş başqa bir rәvayәtdә deyilir: 

Allah-taala bütün böyük vә kiçik nemәtlәri öz bәndәsinә yalnız Ona 

şükr etmәklә bәxş edir vә insan «Әlhәmdullillah» demәklә bütün 

şükrlәri yerinә yetirmiş olur. 

İkinci dəlil: 

Hәmd vә şükrün yalnız Allaha aid olduğuna dәlalәt edәn ikinci 

dәlil bundan ibarәtdir ki, hәr bir varlığın – istәr әqlin, istәr ruh vә 

cismin vә istәrsә dә xaricdә mövcud olan digәr varlıqların ilkin 
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kamala çatması Allah tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. Çünki onları 

yaradan da Allahın özüdür. 

Növbәti ikinci kamal mәrhәlәsi isә varlıqların malik olduqları 

üstün xüsusiyyәtlәrdәn irәli gәlir. Vә bu üstün xüsusiyyәtlәr bәzәn 

ixtiyari olur, bәzәn dә qeyri-ixtiyari. Demәk mәxluqatın 

ixtiyarından xaric olan hәr bir şeyi Allaha aid etmәliyik. Bitkilәr 

alәminin inkişafını, heyvanların onlara nәyin xeyirli vә nәyin zәrәrli 

olduğunu dәrk etmәlәrini, insanın natiqlik [danışıq] qabiliyyәtinә 

malik olmasını buna misal çәkә bilәrik. 

İnsanın ixtiyari olaraq әlә gәtirdiyi üstün xüsusiyyәtlәri dә [o, öz 

ixtiyarı ilә buna nail olsa da] son mәrhәlәdә Allahın müqәddәs zatı 

ilә әlaqәlәndirmәliyik. Çünki, onları hidayәt edәn vә bütün bu 

istedad vә bacarıqları onların ixtiyarına qoyan hәr şeyә qadir, elm 

vә qüdrәti әhatә edәn Allahdır. 

Vә bu hәqiqәtә surәnin ikinci ayәsindә «Rәbbil alәmin» cümlәsi 

ilә işarә olunur. 

3. Allahın gördüyü bütün xeyrili işlәr Onun özünә aid deyildir. 

Çünki, mütlәq kamala yiyәlәnәn bir varlıq üçün tәkamülә sәbәb 

olacaq işlәrin hәyata keçirilmәsi heç bir mәfhum kәsb etmәyir. 

Demәk Allahın gördüyü bütün işlәr mәxluqatın xeyrinә vә onların 

tәkamülü üçündür. 

Lakin insanların gördüklәri xeyirxah işlәr başqaları üçün xeyirli 

olsa da, onun savabı ilk növbәdә onların özlәrinә çatır. Çünki, o öz 

tәkamülünü xeyirxah işlәrdә görür vә belә bir düşüncә onu bu işlәri 

yerinә yetirmәyә sövq edir.  

Qurani-kәrimdә bu haqda deyilir: 

«Yaxşılıq da etsəniz, özünüzə etmiş olursunuz». (17/7). 

Demәk, xeyri yalnız başqalarına dәyәn xeyir işlәr yalnız Allaha 

aiddir. Bu sәbәbdәn dә hәmd vә tәrifә layiq olan yeganә varlıq 

Allahın özüdür vә bu mәtlәbә surәdә «Әrrәhmanir-rәhim» cümlәsi 

ilә işarә olunur. 

Bunu da әlavә etmәk lazımdır ki, bәzәn hәmd vә şükr edәn şәxs 

ona olunan ehsan vә yaxşılıqların әzәmәtini vә ehsan edәnin 

yüksәk xüsusiyyәtlәrini dәrk edir vә arada heç bir qorxu hissi 

olmadan ona [layiqincә] şükr vә sәna edir. Bәzәn hәmd vә sәna 
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nemәt sahibinin bәxş etdiyi şeylәrә әhәmiyyәt vermәk vә diqqәt 

yetirmәk nәticәsindә olur. Bәzәn qorxu, bәzәn dә bәxş olunan 

nemәtlәrә hәrislik üzündәn şükr vә sәna olunur. Göründüyü kimi 

hәmd vә sәna müxtәlif amillәr üzündәn olunur vә onların hәr 

birinin Allahın müqәddәs zatına aid olduğu bu surәdә işarә olunur. 

İzah: 

«Әlhәmdulillah» cümlәsindә hәmd vә sәnanın Allahın müqәddәs 

zatına aid olduğu, Onun bütün eyb vә nöqsanlardan uzaq vә kamal 

sifәtlәrinә [әn yüksәk xüsusiyyәtlәrә malik] olduğuna işarә olunur. 

«Әrrәhmanir-rәhim» cümlәsindә hәmd-sәnaya sәbәb olacaq ikinci 

vә üçüncü amil bәyan olunur. Çünki, Allah, rәhmәt vә mәrhәmәt 

mәnbәyidir. İnsan da Allahın rәhmәt vә mәrhәmәtinә ümidvar 

olmalıdır vә bu tükәnmәz yaxşılıqlara ümidvarlıq sәbәbi ilә Allahın 

böyüklüyünә, tükәnmәz rәhmәtinә hәmd vә sәna etmәlidir. Qeyd 

olunan mәsәlәlәri nәzәrә almaqla qeyd etmәliyik ki, Hәmd 

surәsindә «Әrrәhmanir-rәhim» cümlәsini iki dәfә işlәnmәsi heç dә 

tәkrar mәqsәdi daşımır. Birincisi, yәni «Bismillah» ayәsindә 

tәbәrrük mәqsәdi ilә, ikincidә isә mәqsәd, bütün hәmd vә sәnaların 

Allaha aid olduğunu bәyan etmәkdir. 

«Maliki yәvmiddin» – Bu cümlә ilә hәmd vә sәnaya sәbәb olan 

dördüncü әsas amilә işarә olunur. Belә ki, bütün insanlar qiyamәt 

günü Allahın hüzuruna [Mәhşәrә] qaytarılacaq vә orada öz 

әmәllәrinin müqabilindә ya cәzalandırılacaq, ya da 

mükafatlandırılacaqlar. Belә isә Ondan qorxmalı, bir an da olsun 

itaәtsizliyә yol vermәdәn şәninә şükr vә sәna demәliyik. 

«Maliki yәvmiddin» cümlәsini başqa ifadәlәrlә tәfsir etmәk istәsәk 

demәliyik ki, qiyamәt günü haqq-әdalәt, Allahın öz bәndәlәrini 

bağışlayıb rәhmәt vә mәrhәmәt qanadı altına aldığı gündür. Belә 

isә insanlar o gün bu iki böyük nemәt ilә bәhrәlәndiklәri üçün 

layiqincә Onun şәninә şükr vә sәna etmәlidirlәr. 

Hәmd surәsinin birinci hissәsinin tәfsirini burada bitirib Allahın 

kömәyi ilә növbәti fәsildә ikinci hissәyә başlayırıq. 
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HӘMD SURӘSİNİN TӘFSİRİ 

 İKİNCİ HİSSӘ 

«Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək 

diləyirik!» (1/5). (Bәqәrә-5). 

Lüğəvi mənası: 

«İbadәt» – lüğәtdә üç mәna daşıyır. 

1. Bәzәn «itaәt» vә әmrә tabe olmaq mәnasında işlәnir. 

«[Onunla cahiliyyət dövründə] ataları [Allahın əzabı ilə] 

qorxudulmamış və [Allahın hökümlərindən, imandan, tövhiddən] 

qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!» (Yasin-6). 

2. «[Firon və əyan-əşrafı] dedilər: Bunların tayfası bizə bir qul 

kimi itaət etdiyi halda, biz özümüz kimi iki adi insana imanmı 

gətirəcəyik». (Muminun-47). 

İkinci mәnası xar vә zәlil olmaq vә çarәsizlik üzündәn kimәsә tabe 

vә tәslim olmaqdır. 

3. «De ki: Mənə Allaha ibadət etmək, Ona şərik qoşmamaq əmr 

olunmuşdur». 

Bәzәn dә pәrәstiş etmәk mәnasında işlәnir. 

İbadәt kәlmәsi Qurani-kәrimdә әksәr hallarda mәhz bu mәnada 

işlәnmişdir. Belә ki, heç bir oxşarlıq olmadıqda «ibadәtin» ilk 

növbәdә bu mәnası nәzәrdә tutulur. 

«Әbd» – kәlmәsi isә müxtәlif mәnalar daşıyır. İnsan azad varlıq 

olsa da «әbd» kәlmәsi bәzәn onun barәsindә işlәnir. Çünki, o, 

Allahın yaratdığı vә Onun tәrbiyә etdiyi bir varlıqdır. Öz әmәllәri 

ilә bәzәn inadkarlığa vә itaәtsizliyә yol versә dә, fitri olaraq Allahın 

qarşısında müti vә tәvazökardır. Bәzәn «qul» vә «kölә» mәnalarını 

daşıyır. Çünki, onun [kölәnin] ixtiyarı öz ağasının әlindәdi. Sözün 

әsl mәnasında, ağasından tam asılı vәziyyәtdә vә onun icazәsi 

olmadan heç bir ixtiyara malik deyildir. Bәzәn dә çox geniş mәna 

daşıyır vә bir şәxsin nәfsә böyük әhәmiyyәt vermәsinә vә ondan 

başqa heç bir şeyә әhәmiyyәt vermәmәsinә «әbd» deyilir. 

İmam Hüseyn (ә)-ın buyuruqlarının birindә deyilir: 
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«Camaat dünyanın qullarıdır vә din onların hәyatlarını tәmin 

etmәk üçün dildә iqrar etdiklәri bir şeydir. Onlar dindәn danışarlar, 

imtahan vaxtı gәlib çatdıqda isә, dindarlar nә qәdәr dә az olarlar!» 

3. «İsrail oğullarını bizimlə birlikdə [Şama] göndər! [Onlara 

əzab-əziyyət vermə!]» (Şüәra-7). 

İstianәt – kömәk istәmәk mәnasını daşıyır. Bu kәlmә ya vasitәli vә 

ya vasitәsiz olaraq istifadә olunur. Mәsәlәn, deyilir «istәnәtuhu» vә 

«istәntu bihi» yәni ondan kömәk vә yardım istәdim. 

Ədəbi izah: 

«İyyakә» – hәr iki yerdә mәful rolunu ifa edir. Hәr iki halda 

mәtlәbin özündәn әvvәlki mәtlәbә hәsr olunduğu ifadә olunur. Vә 

bu ayәdә qaridәn xitab olunan, yәni xitab üçüncü şәxsdәn ikinci 

şәxsә olunur. Buna «iltifat» deyilir. Bu isә iki şeydәn biri ola bilәr: 

1) Ayәdәn әvvәlki cümlәlәr Allahın bütün mәxluqatın üzәrindә 

hakim vә onların hәyatını idarә edәn hәr şeyә qadir olan bir varlıq 

olduğuna dәlalәt edir. Belә bir sifәtә malik olmaq isә o demәkdir ki, 

Allah qiyamәt günü öz itaәtkar bәndәlәrini mükafatlandırmaq vә 

günahkarları cәzalandırmaq üçün onların gördüklәri bütün işlәrә 

agah olmalı vә Onun elm dairәsi bütün mәxluqatı [onların ehtiyac 

vә tәlabatlarını, arzularını vә s.] әhatә etmәlidir. Bütün bunlar 

Allaha bәndәlik edәn insana özünü Onun qarşısında aciz görüb 

«iyyakә nәbudu – yalnız Sәnә ibadәt edirik» deyәrәk xitab etmәyә 

vadar edir. 

2) İbadәt vә pәrәstiş etmәyin hәqiqi mahiyyәti insanın 

tәvazökarlıq vә sidq ürәklә Allah qarşısında ibadәt etmәsi vә bütün 

işlәrini ondan asılı vә Onun tәrәfindәn idarә olunmasını bilmәsidir. 

İbadәtdә olduğu kimi insan kömәk dilәdikdә Allahın hüzuru 

zәrurәt doğurur. Çünki, insanın Allaha olan ehtiyac vә bağlılığı 

istәklәrinin hәyata keçmәsi (dualarının qәbul olunması) üçün [hәr 

şeyә qadir olan bir varlığın] mövcud olmasını tәlәb edir. Demәk 

insan ibadәt vә kömәk dilәdiyi zaman özünü Allahın hüzurunda 

hiss etmәli vә — «Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən 

kömək diləyirik» xitab edәrәk öz sadiq bәndәliyini iqrar etmәlidir. 

Təfsir: 



 216 

Allah-taala әvvәlki ayәlәrdә özünü vәsf etdikdәn sonra insanlara 

bu ayәlәr barәsindә düşünüb-daşınmağa vә bir daha Allahdan 

başqa heç bir varlığa itaәt etmәmәyә vә onlardan kömәk 

gözlәmәmәyә etiraf etmәyә әmr edir. Belә ki, Allahdan başqa bütün 

varlıqlar [zatәn] olduqca aciz vә fanidirlәr. 

Demәk hal hazırda vә gәlәcәkdә mövcud olması üçün başqa bir 

varlığa möhtac olan varlığın ibadәt olunmağa heç bir lәyaqәti 

çatmır. Onun üstün vә zәif xüsusiyyәtlәri bir-birindәn fәrqli olsa da, 

acizlik vә ehtiyac kimi xüsusiyyәtlәri bir-biri ilә tamamilә eynidir. 

Vә bütün bu xüsusiyyәtlәr Allahın istәk vә iradәsinә tabe olduğu 

üçün bir-birlәrindәn әsla fәrqlәnmәyirlәr. 

Allah-taala, Quranın digәr ayәlәrindә bu haqda buyurur: 

«Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin 

Rəbbi olan Allah nə qədər uca, nə qədər böyükdür!» (Әraf-54). 

«Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də Allahadır!» 

(Nur-42). 

Hәr şeyi bәxş edәn vә geri alan, istәdiyini yerinә yetirәn vә 

istәdiyini әmr edәn bir varlıq ilә kim qarşı-qarşıya gәlә bilәr? Kim 

ona hakim vә kim onun hakimiyyәti ilә müxalif ola bilәr. 

Demәk, mömin bir şәxs Allahdan başqa heç bir varlığa itaәt etmir 

vә Ondan başqa kimsәdәn kömәk dilәmir. Çünki, Allahdan başqa 

bütün varlıqlar möhtac vә asılıdırlar. İbadәt olunası bir varlıq isә 

hәr şeydәn ehtiyacsız vә hәr şeyә qadir olmalıdır. Necә ola bilәr ki, 

başqa birisinә ehtiyac duyan bir varlıq özü kimi başqa bir möhtac 

varlığa pәrәstiş etmiş olsun? 

Dediklәrimizdәn belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, insan Allahdan 

başqa heç bir varlığa pәnah aparmamalı, Ondan qeyrisinә ibadәt 

etmәmәli, Ondan qeyrisindәn kömәk dilәmәmәlidir. Әks tәqdirdә 

Allaha şәrik qoşmuş vә Onun kimi başqa bir varlığın İlahi 

hakimiyyәtә malik olduğunu tәsәvvür etmiş olur. Bir halda ki, 

Allahın verdiyi hökm qәti vә dәyişilmәzdir. 

«Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur». 

Hәmd surәsinin ikinci hissәsini tәşkil edәn «iyyakә nәbudu vә 

iyyakә nәstәin» ayәsinә verilәn tәfsir bundan ibarәt idi. 
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Bu ayәdә iki mühüm mövzuya işarә olunur. «İbadәt vә kömәk 

dilәmәk». Gәlәcәk fәsillәrdә biz bu barәdә daha әtraflı mәlumatlar 

verәcәyik. 

İBADӘT 

İbadətdə tohid: Hәr bir müsәlmanın şәkk vә tәrәddüd etdiyi 

mәsәlәlәrdәn biri dә ibadәtin yalnız Allaha aid olmasıdır. Bir qәdәr 

әvvәl qeyd etdik ki, «ibadәt» deyildikdә, onun yalnız Allah-taalaya 

aid olduğu nәzәrdә tutulur vә bunu biz «ibadәtdә tohid» 

adlandırırıq. «İbadәtdә tohid» peyğәmbәrlәrin tәbliğ etdiklәri vә 

sәmavi kitablarda bәyan olunan Allahın zati vәhdaniyyәtindәn 

qaynaqlanır. 

«[Ya Məhəmməd!] Söylə ki: «Ey kitab əhli, sizinlə bizim 

aramızda eyni olan [fərqi olmayan] bir kəlməyə tərəf gəlin!» [O 

kəlmə budur ki]: «Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik 

qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi [özümüzə] rəbb qəbul 

etməyək!» 

Demәk, Allaha iman dedikdә insanın yalnız Ona ibadәt etmәyini 

vә Ondan qeyrisindәn uzaq olduğunu nәzәrdә tutmalıyıq. İnsanın 

çox saylı mәbudlara (Allahlara) vә ya özü ilә Allah arasında vasitә 

qәrar vermәsi isә heç bir fәrqi olmadan şirk vә Allaha şәrik 

qoşmaqdır. Lakin tәәssüflәr olsun ki, insanların bir çoxu belә bir 

yanlış әqidәyә әsaslanırlar ki, Yaradanla [xaliq] yaradılmış [mәxluq] 

arasında fasilә olduğu insanların dua vә istәklәrinin Allaha çatması 

sadәcә olaraq qeyri-mümkündür. Bu sәbәbdәn dә o duaların qәbul 

olması [daha dәqiq desәk Allahla rabitә bәrqәrar etmәk] üçün özü 

ilә, Allahı arasında vasitә qәrar verir. Onlara ibadәt edir vә bütün 

ehtiyaclarının qәrar verdiyi vasitәlәrlә aradan qaldırılacağını 

güman edir. 

Bu әqidәnin tәrәfdarları Allahı, insanlardan uzaq olan hakim vә 

soltanlara bәnzәdirlәr. Belә ki, adi camaat hakimlәrlә bir-başa 

ünsiyyәtdә ola bilmәdiklәri üçün öz sözlәrini onlara müxtәlif 

şәxslәrin vasitәsi ilә çatdırır vә öz çәtinliklәrini bu yolla aradan 

qaldırmış olurlar. 
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Lakin Allah-taala Quranın bu vә digәr ayәlәrindә hәr iki әqidәnin 

[yәni çox allahlıq vә vasitә qәrar vermәyi] batil vә әsassız olduğunu 

bildirir. 

1. Birinci әqidәnin, yәni çoxallahlığın batil olduğunu Allah-taala 

aşağıdakı ayәlәrlә bәyan edir: 

Onlar: «Bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik!» 

– deyə cavab vermişdilər. 

İbrahim demişdi: «Onları çağırdınız [dua etdiyiniz] zaman sizi 

eşidirlərmi? 

Yaxud sizə bir xeyir və ya bir zərər verə bilərlərmi?» 

Onlar: «Xeyr, ancaq biz öz atalarımızın belə [ibadət] etdiklərini 

gördük!» –deyə cavab vermişdilər». (26/71-74). 

Birinci əqidə: Allah-taala çoxallahlıq etiqadının müqabilindә 

buyurur: 

«Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsa idi, onların 

ikisi də [müvazinətdən çıxıb] pozulardı». 

«Onunla yanaşı [ibadət ediləcək] heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə 

olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz yaratdıqları ilə gedər, [öz 

məxluqatını ayırıb aparar] və onların bir qismi [dünyadakı 

padşahlar kimi] digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah 

müşriklərin [Ona] aid etdikləri sifətdən tamamilə kənardır!» 

İkinci əqidə: İkinici әqidәyә – yәni insanların özlәri ilә Allah 

arasında vasitә qәrar vermәlәrinә gәldikdә isә, Allah-taala belә bir 

әqidәnin batil olduğunu müxtәlif üsullarla bәyan edir. Bәzәn әqidә 

tәrәfdarlarından söylәdiklәrinә dair dәlil gәtirmәlәrini tәlәb edir. 

«De ki: «[Ey müşriklər!] Əgər [Allah barəsindəki iddialarınızda] 

haqlısınızsa, dəlilinizi gətirin!» (27/64). 

«Onlar: «Bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam 

edirik!» – deyə cavab vermişdilər. İbrahim demişdi: «Onları 

çağırdığınız [dua etdiyiniz] zaman sizi eşidirlərmi? Yaxud sizə bir 

xeyir və ya zərər verə bilərlərmi?» Onlar: «Xeyr, ancaq biz 

atalarımızın belə [ibadət] etdiklərini gördük!» – deyə cavab 

vermişdilər». (26/71-74). 

Quran bәzәn onları elә bir mәtlәbә diqqәt yetirmәlәrini tövsiyә 

edir ki, onların özlәri pәrәstiş etdiklәri mәbudların onlara nә xeyir, 



 219 

nә dә zәrәr verdiklәrini dәrk etmәyә başlayırlar. Belә ki, pәrәstiş 

etdiklәri varlıqlar xeyir vә zәrәr verә bilmәdiklәri kimi, nә onlara 

bir şey bәxş edә bilir, nә dә geri ala vә nә onlara hәyat verә bilir, nә 

dә öldürә. Demәk әql vә düşüncәyә malik olan insan belә bir zәif 

mәxluqa ibadәt vә pәrәstiş etmәmәlidir. 

«İbrahim dedi: «Elə isə Allahı qoyub sizə heç bir xeyir və zərər 

verə bilməyən bütlərəmi ibadət edirsiniz?     sizə də, Allahdan 

başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də! Əcəba, [etdiyiniz əməllərin 

qəbahətini] başa düşmürsünüz?» 

«De ki: «Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən 

şeylərəmi ibadət edirsiniz?» (5/76). 

«Məgər buzovun onlarla danışmadığını, onlara bir yol göstərə 

bilmədiyini görmədinizmi? [Bununla belə] buzova tapınıb 

özlərinə zülm eləyən oldular». (7/148). 

Yaradılmış bir varlığın ibadәtә layiq olmaması açıq-aşkar әqli vә 

fitri bir qanundur. Vә bu qanun Allahdan başqa, bütün varlıqlara, 

hәtta Peyğәmbәrlәrә belә şamil olur. Belә ki, Qurani-kәrim bu qәti 

yasaq barәsindә Maidә surәsinin 116-117-ci ayәlәrindә buyurur: 

«[Ya Məhəmməd!] Xatırla ki, o zaman [qiyamət günü] Allah belə 

buyuracaq: «Ya Məryəm oğlu İsa! Sənmi insanlara: «Allahla 

yanaşı, məni və anamı da özünüzə tanrı bilin!» – demişdin? İsa 

cavabında deyəcək: «Sən pak və müqəddəssən! Haqqım çatmayan 

bir şeyi demək mənə yaraşmaz. 

Əgər mən bunu demiş olsaydım, Sən onu mütləq bilərdin. Sən 

mənim ürəyimdə olan hər bir şeyi bilirsən, mən isə Sənin zatında 

olanı bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq Sənsən!» 

Mən onlara yalnız Sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə 

demişəm: «Mənim də, sizin də Rəbbimiz olan Allaha ibadət 

edin!» (5/116-117). 

«[Ya Məhəmməd!] De ki: «Ürəklərinizdəkini gizlətsəniz də, 

aşkara çıxarsanız da, Allah onu bilir, çünki O, göylərdə və yerdə 

olanların hamısını biləndir. Allah hər şeyə qadirdir!» (3/29). 

«Əgər Allah sənə bir zərər yetirsə [sıxıntı versə], səni ondan 

[Allahdan] başqa heç kəs qurtara bilməz. Əgər Allah sənə bir 
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xeyir diləsə, heç kəs Onun nemətinə maneçilik edə bilməz». 

(10/107). 

«Rəbbiniz buyurdu: «Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı 

qəbul edim!» (40/60). 

Quran insanın özü ilә Allah arasında vasitә qәrar vermәsinin batil 

olduğunu digәr ayәlәrdә dә müxtәlif üsullarla bәyan edir. 

Bu ayәlәrdә deyilir: Allah öz bәndәlәrinә o qәdәr yaxındır ki, 

hәtta onların gizli saxladıqları sözlәri dә eşidir, bilir vә onlara cavab 

verir vә dәrhal onların istәklәrini yerinә yetirir. Belә bir varlığın 

sözsüz ki, heç bir vasitәyә dә ehtiyacı da olmayacaqdır. 

«Biz ona şah damarından da yaxınıq!» (50/16). 

«[Ya Peyğəmbər!] Məgər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi?!» 

(39/36). 

«O öz qulları üzərində hakimi-mütləqdir. O, hikmət və bilik 

sahibidir!» (6/18). 

«Əgər Allah sənə bir xeyir yetirsə, [heç kəs ona mane ola 

bilməz]. Çünki O, hər şeyə qadirdir!» (6/17). 

«Allah istədiyi bəndənin ruzisini bol edir, [istədiyinkini də] 

azaldır». (13/26.) 

«Şübhəsiz ki, ruzi verən də, yenilməz qüvvət sahibi olan da 

Allahdır!» (51/58). 

«Ona bənzər heç bir şey yoxdur. O [hər şeyi] eşidəndir, [hər şeyi] 

görəndir!» (42/11). 

«Allah [öz elm və qüdtəri ilə] hər şeyi ehtibar edəndir!» 

Yuxarıda qeyd olunan ayәlәrdәn belә bir ümumi nәticәyә gәlmәk 

olur ki, Allah heç dә öz bәndәlәrindәn uzaq deyildir. Daim onlara 

nәzarәt vә hәyatlarını idarә edir. Vә belә bir halda insanlar Ona 

şәrik qoşaraq ehtiyaclarının aradan qalxması üçün özlәri ilә Onun 

arasında vasitә qәrar vermәmәlidirlәr. 

Bәli, O hәr yerdә vә hamı ilәdir. O, hәr şeyә qadirdir vә heç bir 

vasitәyә ehtiyacı yoxdur. Qurani-kәrim bu haqda buyurur: 

«Aralarında gizli söhbət gedən üç adamın dördüncüsü, beş 

adamın altıncısı Allahdır. Onlar bundan az da, çox da olsalar və 

harada olsalar, Allah yenə onların yanındadır. Sonra qiyamət 
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günü Allah onlara etdikləri əməlləri [bir-bir] xəbər verəcəkdir. 

Allah hər şeyi biləndir!» (58/7). 

«Allah nə istəsə, onu da edər.» (3/40). 

«Allah istədiyi hökmi edər». (5/1). 

Nəticə: 

Dediklәrimizdәn belә bir nәticәyә gәlirik ki, ibadәt yalnız Allaha 

olunmalı vә insan yalnız Onun qarşısında özünü mәsuliyyәtli hiss 

etmәlidir. Ondan qeyrisinә olunan ibadәt vә pәrәstiş isә hansı üsul 

vә tәrz-tәfәkkür ilә olursa-olsun mütlәq mәnada şirk vә Allaha şәrik 

qoşmaq demәkdir. Çünki, Allahdan qeyrisinә ibadәt edәn bir şәxs 

sözün hәqiqi mәnasında onu özünә tanrı bilmiş olur. Küfr etmiş 

müşriklәri Allahın birliyinә iman gәtirmiş şәxslәrdәn fәrqlәndirәn 

xüsusiyyәt dә mәhz budur. 

İSLAMDA İTAӘT HÖKMÜ 

ALLAHA İTAӘT 

Allaha itaәt olunmağın vacibliyi vә itaәt olunmadıqda insanın 

әzaba düçar olacağı hamıya bәlli olan bir mәsәlәdir. Quranın bir çox 

ayәlәrindә Allah-taala onun әmrinә tabe olan şәxslәri cәnnәt 

nemәtlәri ilә mükafatlandıracağına, tabe olmayanları isә böyük 

әzablarla cәzalandıracağına vәdә vermişdir. 

ALLAHDAN QEYRİSİNӘ İTAӘT 

Bu mәsәlә şәri nöqteyi-nәzәrdәn bir neçә qismә bölünür: Bәzәn 

vacib, bәzәn haram, bәzәn dә mubah [icazә verilmiş] olur. 

1. Bәzәn Allahdan qeyrisinә itaәt etmәk Allahın özü tәrәfindәn 

әmr olunur. 

«Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın iznilə itaət olunsun 

deyə, göndərdik». (4/64). 

Bu sәbәbdәn dә Allah-taala insanların Ona itaәt etmәlәrini әmr 

edәrkәn Peyğәmbәrә (s) dә itaәt etmәyin zәruriliyinә işarә edir. 

«Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə 

[Cənnətə] nail olar». (33/71). 
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«Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan 

ixtiyar sahiblərinə itaət edin!». (4/59). 

2. Bәzәn dә insanı günaha sürüklәyәn Şeytan vә digәr şeylәrә itaәt 

etmәk Allah tәrәfindәn yasaq olunur. 

Şübhәsiz ki, belә bir itaәt şәri nöqteyi-nәzәrdәn haram, әqli 

baxımdan isә olduqca nalayiq vә xoşagәlmәz bir işdir. Belә ki, bir 

çox hallarda insanın Allahdan qeyrisinә itaәt etmәsi şirk vә küfrә 

sürüklәyir. Bu ona bәnzәyir ki, bir şәxs başqa birisini küfr vә ya 

şirkә әmr etmiş vә hәmәn şәxs dә öz növbәsindә ondan itaәt edәrәk 

dediyi hәr bir sözü qәbul etmiş olur. Belә ki, Allah-taala Qurani-

kәrimdә bu haqda buyurur: 

«Ya Peyğəmbər! Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itaət 

etmə». (33/1). 

«Elə isə Rəbbinin hökmünə səbr et və onlardan [Məkkə 

müşriklərindən] günahkar və nankor olana boyun əymə!» (76/24). 

«Əgər ata-anan bilmədiyin şeyi Mənə şərik qoşmağa cəhd 

göstərsələr [bu işdə] onlara itaət etmə». (31/15). 

3. Bәzәn dә insan, Allah tәrәfindәn әmr vә ya yasaq olunmadan 

Allahdan qeyrisinә itaәt edir. Bu kimi itaәtlәri nә haram 

adlandırmaq olar, nә dә halal. [Әskәrin ordu başçısından itaәt 

etmәsini buna misal çәkmәk olar]. Yox әgәr insan haram işlәrdә bir 

başqasından itaәt edәrsә vә onun itaәt etmәsi ibadәt vә pәrәstiş 

hәddinә çatarsa, o, yuxarıda qeyd olunan itaәtin ikinci növünә aid 

olacaqdır vә bu da günah vә şirkdir. 

PӘRӘSTİŞ VӘ TӘZİM ARASINDA OLAN FӘRQ 

İtaәtlә yanaşı insan Allahın qarşısında öz sәdaqәt vә 

tәvazökarlığını da bildirmәlidir. İstәr әqli, istәrsә dә şәri cәhәtdәn 

insanın Allahın qarşısında itaәt göstәrmәsi, öz sәdaqәt vә 

tәvazökarlığını bildirmәsi üçün heç bir dәlil vә sübuta ehtiyac 

yoxdur. 

İnsanın, yaradılmışlar [mәxluqat] qarşısında әksilәrәk öz acizliyini 

etiraf etmәsi isә itaәt kimi bir neçә hissәyә bölünür. 

1. Bәzәn insan Allah tәrәfindәn elә bir yüksәk mәqama tәyin 

olmayan [özü kimi] bir varlığın qarşısında kiçilir vә ona tәzim edir. 
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Övladın ata vә şagirdin öz müәllimi qarşısında tәzim etmәsini buna 

misal çәkmәk olar. Bәzi hallarda – mәsәlәn, Allahdan qeyrisinin 

qarşısında sәcdә etmәk istisna olmaqla, şәriәt tәrәfindәn belә bir 

rәftar yasaq olunmadıqda, insanın yuxarıda qeyd olunan şәraitlәrdә 

tәzim etmәsinin tәbii ki, heç bir irad vә nöqsanı da olmamalıdır. 

Allah tәrәfindәn belә bir qadağa olmadığı bir halda onu şirk ilә 

әlaqәlәndirmәk dә tamamilә әsassız olardı. Allah-taala Qurani-

kәrimdә bu haqda buyurur: 

«Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadımın altına alıb: 

«Pərvərdigara! Onlar mənim körpəliyimdən [nəvazişlə] tərbiyə 

edib bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm et!» (17/24). 

Göründüyü kimi Allah-taala «hifz cәnah» ifadәsi ilә insana 

valideynlәrinin qarşısında tәzim etmәyi әmr edir. Әvvәlki ayәdә isә 

Allahdan qeyrisinә ibadәt etmәyi qәtiyyәtlә yasaq edir. 

«Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq 

etməyi [onlara yaxşı baxıb gözəl davranmağı] buyurmuşdur». 

(17/23). 

Diqqәt yetirin. Mәgәr әvvәlki ayәdә işlәnәn «hifz cәnah» ifadәsi 

valideynlәrin qarşısında tәzim etmәk bu ayәdә nәzәrdә tutulan 

valideynlәrlә gözәl davranmağa әmr olunması demәk deyilmi? 

Mәgәr valideynlәrә itaәt etmәk, Allaha itaәt etmәk deyilmi? 

Buradan belә bir qәnaәtә gәlmәk olmazmı ki, Allahdan qeyrisinә 

olunan bütün itaәtlәr şirk deyildir? 

2) Bәzәn dә insan başqa birisini Allah tәrәfindәn yüksәk mәqama 

mәnsub olunduğunu hesab edir. Vә bu әqidәyә әsasәn onun 

qarşısında tәzim edәrәk müqәddәs tutur. Lakin bir çox batil din vә 

mәzhәblәrdә olduğu kimi, әgәr insan yalnış әqidәyә әsaslanaraq 

Allahın izni olmadan onların qarşısında tәzim edәrsә, dindә bidәtә 

yol vermiş vә Allaha iftira etmiş olur. Quran sünnәt, әql vә icmaya 

әsasәn bu növ tәzim vә ehtiram әlamәti qeyd etdiyimiz kimi bidәt 

vә haramdır. Kәhf surәsinin 15-ci ayәsindә bu haqda deyilir: 

«Allaha qarşı yalan uydurub düzəldən şəxslərdən daha zalim 

[özünə zülm edən] kim ola bilər?!» (18/15). 

3. Bәzәn dә insan Allahın izni vә әmri ilә başqa birisinin 

qarşısında tәzim edir. İnsanın Peyğәmbәr, onun canişinlәrinin, 
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möminlәrin vә ya Quran, mәscid, Hәcәrul-әsvәd vә s. kimi Allaha 

mәnsub olan şeylәrin qarşısında tәzim etmәsini buna misal çәkmәk 

olar. Bu kimi tәzim vә ehtiram әlamәtlәri nәinki şirk deyil, әksinә 

Allah tәrәfindәn olduqca bәyәnilәn rәftarlardandır. Belә ki, Allah-

taala Qurani-kәrimdә bu haqda buyurur: 

«Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə, [bilsin ki] 

Allah [onun yerinə] elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da 

Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı 

isə sərt olar». (5/54). 

Bәli, insanın Allahı әmri ilә tәzim etmәsi sözün әsl mәnasında 

Onun öz qarşısında tәzim etmәsi demәkdir. Çünki, Allahın birliyinә 

sidq ürәklә iman gәtirәn şәxs Onun hәr şeyә qadir olduğunu 

(yaratmaq, öldürmәk, ruzi vermәk, bağışlayıb vә ya әzab vermәk vә 

s.) vә digәr tәrәfdәn peyğәmbәr vә onun davamçılarının 

[canişinlәrinin] adi bәşәr, lakin onların pak vә әmәli-saleh vә 

itaәtkar olduqlarını qәbul edir vә belә әqidәyә әsaslanır. 

Belә bir saf әqidәyә malik olan bir şәxs onları Allahın izni ilә 

Onun öz dәrgahında şәfaәtverici vasitә hesab edir. Belә olduqda o 

nә Allahın hökmündәn çıxmış olur, nә dә Ona şәrik qoşmuş olur. 

Hәr bir müsәlman çox yaxşı bilir ki, Peyğәmbәr (s) hәcc ziyarәti 

(vә ya digәr vaxtlarda) hәcәrül-әsvәdi (qara daşı) öpәr ona әl çәkәr, 

möminlәrin, şәhidlәrin vә әmәli-saleh şәxslәrin qәbrlәrini ziyarәt 

edәr, qәbirlәrin qarşısında duraraq onlara salam verәr vә Allah-

taaladan onların bağışlanmasını dua edәrdi. Peyğәmbәrdәn (s) 

sonra da sәhabәlәr qәbirlәri ziyarәt edәr, tәbәrrük olaraq onları 

öpәr vә sağlığında olduğu kimi, vәfat etdikdәn sonra da 

Peyğәmbәri (s), Allahla özlәri arasında şәfaәtverici olaraq qәrar 

verәrdilәr. Onlar bu kimi rәftarları tәk Peyğәmbәrә (s) deyil, 

özlәrinin digәr әmәli-saleh dini rәhbәrlәrinә qarşı da edәrdilәr. İstәr 

әshab, istәrsә dә din alimlәri bu kimi rәftarlara qarşı müxalif mövqe 

tutmamışlar. Lakin İbni Teymiyyә lәqәbi ilә şöhrәt tapmış Әhmәd 

ibni Әbdül-hәlim Hәrani ilk dәfә qәbirlәrin ziyarәt olunması vә bu 

mәqsәd üçün sәfәrә çıxmağın haramlığına dair hökm verir. Onun 

fikrincә qәbirlәri öpmәk, әl çәkmәk, qәbr sahiblәrini vasitә qәrar 

verәrәk onlardan şәfaәt istәmәk haram vә şirk ilә bәrabәrdir. O, 
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hәtta Peyğәmbәrin (s) qәbrini ziyarәt edәn, onu öpüb әl çәkәn 

şәxslәrlә mübarizә aparır vә onların bu işlәrini kiçik şirk vә bәzәn 

dә böyük şirk kimi qәlәmә verirdi. 

Müasir islamşünas alimlәr İbni Tәyәmiyyәnin әqidә vә tәrzi-

tәfәkkürünü diqqәtlә araşdırdıqdan sonra onun islam dinindә sabit 

olmuş mәsәlәlәrlә müxalif olduğunun, hәtta onlardan bәzilәrinin 

inkar etdiyinin şahidi olmuşlar. Bu sәbәbdәn dә yekdilliklә onun 

etibar baxımından saqit vә bidәtçi olduğuna fitva vermişlәr. Çünki, 

onlar çox gözәl bilirdilәr ki, möminlәrin vә xüsusilә dә 

Peyğәmbәrin (s) qәbrinin ziyarәt olunmasının savabı haqda bir çox 

hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur. Peyğәmbәrdәn (s) nәql olmuş 

bu rәvayәtlәrin birindә deyilir: 

«Hər kəs məni vəfat etdikdən sonra ziyarət edərsə, sanki məni 

sağlığımda ziyarət etmişdir.» 

Peyğәmbәrdәn (s) bu mәzmunda onlarla digәr hәdis vә rәvayәtlәr 

nәql olunmuşdur. 

Bu sәbәbdәn dә İbni Teymiyyәnin hәbs olunmasına vә tövbә 

etmәyincәyinәdәk ağır hәbs şәraitindә saxlanmılmasına fitva verilir. 

Әgәr İbni Teymiyyәnin mәqsәdi müsәlmanlar arasında bilәrәkdәn 

ixtilaf yaratmaq olmayıbsa da, böyük sәhvә yol verәrәk qәbirlәri 

ziyarәt, onlardan şәfatә istәmәk vә s. Allahdan qeyrisinә pәrәstiş vә 

şirk hesab etmişdir. Lakin o, buna diqqәt yetirmәmişdir ki, qәbirlәri 

ziyarәt edәn hәmәn bu şәxslәr Allahın birliyinә, Ondan başqa ruzi 

verәn vә yaradan ikinci bir varlığın olmadığına iman gәtirmişlәr. Vә 

onların tәzim etmәklәrindәn mәqsәd dinin müqәddәs ayinlәrinә 

ehtiram etmәkdәn başqa bir şey deyildir vә sözün әsl mәnasında 

tәzim Allahın özünә olunur. Vә bütün bunların şirk ilә heç bir әlaqә 

vә oxşarlığı yoxdur. Çünki, bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyimiz kimi, 

şirk ona deyilir ki, insan Allahdan qeyrisinә pәrәstiş [ibadәt] etmiş 

olsun. Pәrәstiş isә ona deyilir ki, insan ibadәt etdiyi mәbudun 

qarşısında sәcdә etmiş olsun. Lakin Peyğәmbәr (s) vә onun 

davamçılarına [canişinlәrinә] tәzim hara, belә bir әqidә hara!? 

Mәlum mәsәlәdir ki, heç bir müsәlman öz peyğәmbәrinә itaәt 

etmәyir, o ki qaldı onun qәbrinә. Onun vә canişinlәrinin 

müqabilindә tәzimә gәldikdә isә, o bütün bunları hәr zaman Allaha 
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sidq ürәklә bәndәlik etdiklәri vә әmәli-saleh işlәr gördüklәri üçün 

edir. 

Bir sözlә, qәbirlәrin ziyarәt olunması, onları öpmәk, әl çәkmәk, 

onların müqabilindә tәzim etmәyi әsla şirk hesab etmәk olmaz. 

Әgәr bu kimi işlәri şirk adlandırarıqsa, gәrәk hәr bir insanın 

ehtiram әlamәti olaraq başqa birisinin müqabilindә tәzim etmәsini 

dә şirk kimi qәlәmә verәk. Bir haldakı İbni Teymiyyә vә onun 

tәrәfdarları bunun şirk olduğunu әsla qәbul etmirlәr. Bütün 

bunlarla yanaşı әgәr qәbirlәrin ziyarәt olunmasını şirk adlandırsaq, 

gәrәk Peyğәmbәri (s) dә (nәuzubillah) müşrik hesab edәk. Çünki, 

bir qәdәr әvvәl qeyd etdiyimiz kimi o, öz sağlığında bu kimi işlәr 

görәrdi. 

Bu kimi işlәri şirk vә bu әmәli edәn şәxslәri müşrik adlandıran bir 

şәxs, Peyğәmbәrin (s) dә şirkә yol verdiyini iddia edә bilәrmi? Heç 

vaxt! Çünki, şirk peyğәmbәrliyә aid olunmaz bir xüsusiyyәtdir. 

Bunun üçün demәliyik: Ya bәzi şirklәrin eyb vә nöqsanı yoxdur vә 

ya qәbirlәrin ziyarәt olunmasını vә Allaha aid olan – Quran, Kәbә, 

Hәcәrül-әsvәd vә s. kimi şeylәrin qarşısında tәzim etmәyin şirk ilә 

heç bir әlaqәsi yoxdur. Vә bunları şirk adlandırmayır. Bәzi şirklәrә 

icazә verәn birinci ehtimal [fәrziyyә] tamamilә batil vә әsassız 

olduğu üçün qәbirlәrin ziyarәt vә onların müqabilindә tәzim 

etmәyin şirk olmadığını bildirәn ikinci ehtimalı qәbul etmәliyik. 

Çünki qәbirlәri ziyarәt vә qәbir sahiblәrinә tәzim etmәk heç dә şirk 

deyildir. Vә bu kimi işlәr Allahın izni ilә hәyata keçirilәrsә, sözün 

әsl mәnasında insan Allaha itaәt vә tәqvaya әmәl edәrәk dinin 

müqәddәs ayinlәrini yerinә yetirmiş olur. 

Qurani-kәrimdә bu haqda buyurulur: 

«Və hər kəs Allahın mərasiminə hörmət etsə, bu [hörmət] 

şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındandır [Allahdan 

qorxmasındandır]». (22/32). 

Peyğәmbәr (s) vә әmәli-saleh mömin insanların qәbirlәrinin 

ziyarәt olunması haqda kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql 

olunmuşdur vә biz onlardan bir neçәsinә әvvәlki fәsillәrdә işarә 

etdik. 
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ALLAHDAN QEYRİSİ ÜÇÜN EDİLӘN SӘCDӘ 

Dediklәrimizdәn belә mәlum olur ki, Allahdan qeyrisinә tәzim 

etmәk, әgәr Allah tәrәfindәn yasaq olunarsa şәri nöqteyi-nәzәrdәn 

haram hesab olunur. [Mәzhәbindәn asılı olmayaraq] müsәlman 

icması arasında bu barәdә heç bir ixtilaf vә fikir ayrılığı nәzәrә 

çarpmayır. Vә Allah-taala, Qurani-kәrimdә bu haqda buyurur: 

«Günəş və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin! 

Əgər Ona ibadət edirsinizsə [heç bir şərik qoşmadan ibadət 

edin]». (41/37). 

«Şübhəsiz ki, [bütün] məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan 

başqa heç kəsə ibadət etməyin!» (72/18). 

Ayә dediklәrimizә yalnız o zaman dәlalәt edә bilәr ki, «mәsacid» 

deyildikdә sәcdә edәrkәn yerә qoyulan yeddi bәdәn üzvü (alın, iki 

әl, dizlәr vә baş barmaqların ucu) nәzәrdә tutulmuş olsun. Buna 

dәlalәt edәcәk bir neçә hәdis vә rәvayәt dә nәql olunmuşdur. 

Belә ki, ayәnin zahiri mәnasından da bu nәticәyә gәlmәk olur.1  

İFTİRA VӘ TÖHMӘT 

Şiә mәzhәbinә vurulan әsassız töhmәtlәrdәn biri dә onların 

imamların vә digәr müqәddәs hesab etdiklәri şәxslәrin qәbirlәri 

qarşısında sәcdә etmәlәridir. Lakin bu bağışlanmaz vә heç bir әsası 

olmayan iftira vә töhmәtdir. Allah-taala onlara qarşı iftiralar 

yağdıran şәxslәri qiyamәt günü mәhşәrә toplayacaq vә özünün 

әdalәt mәhkәmәsindә mühakimә edәcәkdir. Çünki, O, hökm 

çıxaranların әn әdalәtlisidir. 

Onlardan bәzilәri hәddi aşaraq şiә mәzhәbinә olduqca böyük vә 

bağışlanmaz töhmәtlәr vurur vә deyirlәr: Şiәlәr imamlarının 

qәbirlәrindәn torpaq götürәr vә onun üzәrinә sәcdә edәrlәr. «İlahi 

Sәn pak vә münәzzәhsәn, bu isә böyük bir böhtandır.» İlahi Sәn 

özün bütün bunların böhtan vә batil olduğunun şahidisәn. Şiә 

mәzhәbinin hal-hazırda mövcud olan istәr qәdim, istәrsә dә müasir 

kitablarında insanın Allahdan qeyrisinә sәcdә etmәsi haram olduğu 

                                                 
1 Vәsail 3-cü cild 448-ci sәh. 
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göstәrilmişdir. Belә bir iftiranı [qәbr torpağına sәcdә etmәyi] şiә 

mәzhәbinә yaxan şәxslәrdәn bu işi bilәrәkdәn böhtan vә iftira 

yaxmaq üçün edir, ya da şiә mәzhәbindәn heç bir anlayışı yoxdur. 

Onlar sadәcә olaraq bir şeyә sәcdә etmәklә bir şey üçün sәcdә 

etmәyin arasında olan fәrqi dәrk etmirlәr. 

Şiә mәzhәbi namaz qılarkәn sәcdә olunası şeylәrin torpaq, daş, gil, 

geyilәn vә yeyilәn şeylәr istisna olmaqla, yerdәn çıxan hәr bir şeyin 

üzәrinә sәcdә etmәyi zәruri hesab edir. Lakin torpağa, xüsusilә 

imam Hüseyn (ә)-ın türbәtindәn hazırlanmış torpağa [möhür 

daşına] sәcdә etmәyi daha fәzilәtli sayır. 

Şiә mәzhәbinin torpağa sәcdә barәdә vәhy sülalәsi olan Әhli-beyt 

xanәdanından әldә etdiyi mәlumatların xülasәsi bundan ibarәt idi.1 

Bütün bunları nәzәrә alaraq şiә mәzhәbini şirkdә vә Allahdan 

qeyrisinә sәcdә etmәkdә ittiham etmәk olarmı? Mәgәr bütün bunlar 

iftira vә böhtan deyilmi?2 Bütün bu iftiraların müqabilindә onları 

bağışlamaq olarmı? 

İMAM HÜSEYN (Ә)-IN TÜRBӘTİ 

Şiә mәzhәbi belә bir әqidәdәdir ki, imam Hüseyn (ә)-ın türbәti 

digәr torpaqlar kimi sәcdә üçün pak olsa da Peyğәmbәrin (s) sevib 

әzizlәdiyi cәnnәt cavanlarının ağası [imam Hüseyn (ә)] bu torpaqda 

dәfn olunduğu üçün öz müqәddәsliyi ilә digәr torpaqlardan 

fәrqlәnir vә fәzilәtli hesab olunur.3  

Bu torpaq elә bir şәxsi öz qoynuna almışdır ki, o, cәddi hәzrәt 

Mәhәmmәdin (s) dinini qorumaq, zülm vә әdalәtsizliyә son 

qoymaq vә azadlıq naminә öz qohum-әqrәbası ilә zәmanәsinin 

zülmkar xәlifәsinә qarşı üsyan etmiş vә bu yolda şәhidlik şәrbәtini 

içmәyә nail olmuşdur. 

Bu türbәt bәşәriyyәtә Allah yolunda fәdakarlıq vә rәşadәt dәrsi 

verir vә insanların zehnindә, tarixdә misli görünmәyәn tәkanverici 

xatirәlәr canlandırır. 

                                                 
1 Vәsail-şiә, 1-ci cild, 323-326-cı sәh. 
2 Kitabın 17-ci fәslinin 13-cü bölümünә nәzәr salın. 
3 Sünәni Bihәгi 1-ci cild 212-213-cü sәh. 
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Şiәlәr bu türbәtә böyük ehtiramla yanaşırlar. Onlarda yaranmış bu 

münasibәt ona sitayiş etmәk üçün deyil, sözün әsl mәnasında 

insaniyyәtә, azadlığa, Allah yolunda fәdakarlığa, zülm vә 

әdalәtsizliklә mübarizәyә verdiklәri әhәmiyyәtdәn irәli gәlir. Bütün 

bunlarla yanaşı qeyd etmәk lazımdır ki, istәr sünnü, istәrsә dә şiә 

mәzhәbinin mötәbәr mәnbәlәrindә imam Hüseyn (ә)-ın türbәtinin 

fәzilәti haqda bir çox hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur.1  

Fәrz edәk Peyğәmbәrdәn (s) bu barәdә bir rәvayәt dә nәql 

olmamışdır. Yaxşı olmazdımı ki, [sәcdә edәrkәn] bu türbәtdәn 

digәr torpaqlara qarışdırılaraq onun üzәrinә sәcdә olunsun? Çünki, 

imam Hüseyn (ә)-ın türbәti [üzәrinә sәcdә olunması düzgün olan] 

digәr torpaqlarla yanaşı onu özündә gәzdirәn şәxs üçün böyük 

hәyat dәrsidir. Belә ki, onun yolunu davam edәn şәxslәr fәdakar, 

şücaәtli olar. Züml vә әdalәtsizliklәrә qarşı mübarizә aparar vә 

özünün müqәddәs hәdәfinә çatmaq üçün canından, malından hәtta 

övladından belә keçmәyә razı olar. Bәşәriyyәtә azadlıq vә dәrin 

mәnәviyyat dәrsi verәn belә bir müqәddәs hәrәkatı şirk 

adlandırmaq insanda tәәssüf hissi doğurmazmı? 

ADӘM (Ә)-IN SӘCDӘ ETMӘSİ BARӘDӘ İRӘLİ SÜRÜLMÜŞ 

NӘZӘRİYYӘLӘR 

Maraq doğuran suallardan biri dә budur ki, әgәr Allahdan 

qeyrisinә sәcdә etmәk olmazsa, Mәlәklәr nә üçün Adәmә sәcdә 

etmiş vә ümumiyyәtlә onlar yaradılmış bu ilk insana [vә eyni 

zamanda Peyğәmbәrә] necә sәcdә etmişlәr? Kәlam vә tәfsir alimlәri 

bu suala müxtәlif cavablar vermişlәr vә biz onlardan bir neçәsinә 

işarә edirik. 

1. Deyirlər: Mәlәklәr Adәmә şöhrәt vә tutduğu mövqiyyәtә görә 

deyil, ehtiram әlamәti olaraq tәzim vә sәcdә etmişlәr. 

Cavab: Mәnim fikrimcә bunun heç bir әsası yoxdur. Çünki, sәcdә 

ayәsindә onların Adәmә sәcdә etmәlәrinin sәbәbi bәyan olunub vә 

verilәn bu fәrziyyә ilә tamamilә fәrqlidir. Әsaslı dәlil olmadan 

ayәyә belә bir tәfsir vermәk heç dә düzgün olmazdı. Bunu da qeyd 

                                                 
1 Vәsail 1-ci cild 326-cı sәh. 
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etmәk lazımdır ki, nәql olmuş bir çox rәvayәtlәrdә Adәm 

övladlarının Allaha sәcdә etmәlәri vә Şeytanın bundan çox narahat 

olaraq vә uca sәslә nalә etdiyi göstәrilir. Allahın, mәlәklәrә sәcdә 

etmәlәrini әmr etmәsi vә Şeytanın bundan boyun qaçırması 

sәcdәnin öz hәqiqi mәnasını çatdırır. Belә ki, Şeytan insanların 

Allaha sәcdә etmәklә Ona daha da yaxınlaşdıqlarını vә eyni 

zamanda sәcdә etmәkdәn boyun qaçırdığı üçün Allahın 

dәrgahından qovulmasını xatırlayıb sarsılır vә uca sәslә nalә 

çәkmәkdәn savayı әlindәn bir şey gәlmir. 

2. Deyirlər: Mәlәklәr Allaha sәcdә etmişlәr. Lakin namazda üz 

qiblәyә tәrәf tutulduğu kimi mәlәklәr dә Allahın әmri ilә tәzim 

әlamәti olaraq üzlәrini Adәmә doğru tutmuş vә Allahın qarşısında 

sәcdә etmişlәr. 

Cavab: Bu anlam da ayәnin zahiri mәnası vә bu barәdә nәql 

olmuş bir çox hәdis vә rәvayәtlәrin mәzmunu ilә ziddiyyәt tәşkil 

edir. Çünki, ayәnin mәzmunundan mәlum olur ki, Şeytan özünü 

Adәmdәn (ә) üstün tutduğu üçün onun qarşısında sәcdә etmәkdәn 

boyun qaçırmışdır. Әgәr sәcdә deyildikdә, yalnız Allahın 

qarşısında sәcdә etmәk vә Adәm (ә)-in qiblә xarakteri daşıması 

nәzәrdә tutulsaydı Şeytanın etiraz edәrәk (Әtәscudu limәn xәlәqtә 

min tinin – Torpaqdan yaratdığın bir varlığın qarşısında sәcdәmi 

edim) demәsi heç bir mәna vә mәfhum daşımazdı. Çünki, sәcdә 

edәnin Allaha ibadәt etmәk üçün qәrar verdiyi qiblәdәn daha üstün 

olması tamamilә mümkün vә tәbii bir haldır. 

3. Bəziləri deyirlər: Adәmә sәcdә, Allahın hökmü olduğu üçün 

onu yerinә yetirmәk dә Allaha xatir vә Onun әmrinә tabe olmaq 

demәkdir. Bu sәbәbdәn dә bunu Allahdan qeyrisinә sәcdә etmәk 

kimi qәbul edә bilmәrik. 

İzahat: Sәcdә, insanın Allah qarşısında bildirdiyi sonsuz tәzim, 

itaәt әlamәtidir. Bu sәbәbdәn dә Allah-taala sәcdәni öz zatına aid 

etmiş vә insanları özündәn qeyrisinin qarşısında hәtta itaәt mәqsәdi 

ilә olsa belә sәcdә etmәkdәn çәkindirmişdir. Allahın әmri ilә 

Allahdan qeyrisinin qarşısında sәcdә etmәk dә Allaha sәcdә vә itaәt 
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etmәk demәkdir. Çünki, әsas mәqsәd Allahın әmrinә tabe olmaq vә 

Onun göstәrişinә әmәl etmәkdir.1  

Bizim fikrimizcә bu irәli sürülmüş kamil vә doğru nәzәriyyәdir. 

Çünki, insan yalnız öz Allahına tabe olmalı vә Onun istәk vә 

tәlәblәrinә әmәl etmәlidir; bir an da olsun özündә müstәqillik hissi 

taparaq Onun әmrinә tabe olmaqdan boyun qaçırmamalıdır. 

O daim özünü Allahının qarşısında kiçik vә aciz görmәlidir. Lakin 

bu hiss yalnız Allahın hüzurunda olmalıdır. Çünki, insan Allahın 

әmrinә Onun әzәmәtini dәrk etdiyi üçün tabe olur. 

NӘTİCӘ 

Deyilәnlәrdәn bu nәticәyә gәlmәk olur ki, Allaha xatir görülәn 

bütün işlәrә dair Allah tәrәfindәn ümumi vә ya xüsusi [hәmәn işin 

görülmәsi üçün] icazә vә icra hökmü olmalıdır. Әgәr hökmün 

verilmәsi barәsindә şәkk vә tәrәddüd olunarsa «dörd qәti dәlilә» 

[Quran, sünnәt, әql vә icma] әsasәn ona әmәl etmәk haram vә dindә 

bidәtә yol vermәk sayılır. 

Lakin qәbirlәrin ziyarәt olunması, onlara әl çәkmәk, öpmәk, 

ehtiram әlamәti olaraq qәbr sahiblәrinin vә әmәli-saleh insanların 

qarşısında tәzim etmәyin hәm әqli dәlillәr, hәm dә nәql olmuş 

rәvayәtlәrlә haram olmadığı sabit olmuşdur. Әhli-beyt (ә)-dan bu 

mәzmunda nәql olmuş rәvayәtlәr mәtlәbin açıqlanmasında bizә 

daha çox kömәklik edir. Çünki, Peyğәmbәr (s) özü onların cәmiyyәt 

arasında Quran kimi әhәmiyyәt kәsb etdiklәrinә dәfәlәrlә işarә 

etmişdir. Bu rәvayәtlәrin birindә deyilir: 

«Mən sizin aranızda iki ağır şey qoyuram; Allahın kitabını 

[Quranı] və Əhli-beytimi.» 

Ümumi dәlillәr vә Әhli-beyt tәrәfindәn nәql olmuş rәvayәtlәrlә 

yanaşı, әhli sünnә mәnbәlәrindә nәql olmuş rәvayәtlәr vә 

müsәlmanların istәr keçmişdә, istәrsә dә bu günlәrdәki qәbirlәrin 

ziyarәtinә olan münasibәtlәri dә bunun haram olmadığını bir daha 

sübuta yetirir. 

                                                 
1 Kitabın 17-ci fәslinin 15-ci bölümünә müraciәt еdin. 
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ŞİRK NӘYӘ DEYİLİR 

Әgәr fitr vә qurban namazı, qadınların heyz halında namaz 

qılması, hәcc mәrasimini digәr aylarda yerinә yetirmәk vә s. şәri 

nöqteyi-nәzәrdәn haram olsaydı onları [bilәrәkdәn] yerinә 

yetirmәklә insan günaha batmış olardı. Lakin bütün bunları yerinә 

yetirmәklә insan nә kafir olur, nә dә müşrik. Demәk insanın hәr 

günah iş görmәsi onun heç dә küfr vә şirkә yol vermәsinә sәbәb 

olmur. Çünki, bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, şirk, insanın başqa 

birisinin vә ya ayrı bir varlığın qarşısında özünü aciz vә kiçik 

sayması, eyni zamanda Allah sanaraq onun qarşısında tәzim 

etmәsidir. Lakin insan özünü Allah bәndәsi vә tәzim etdiyi varlığın 

da «Allah» olduğunu bilsә, bunu әsla şirklә әlaqәlәndirmәk olmaz. 

Demәk insan itaәt mәqsәdi olmadan Allahdan qeyrisinә sәcdә 

edәrsә, bu iş haram olsa belә, heç vaxt onun küfr etmәsinә vә 

dindәn çıxmasına sәbәb olmur. Çünki, islam dinindә әsas meyar 

Allahın birliyinә vә hәzrәt Mәhәmmәdin (s) peyğәmbәrliyinә 

şәhadәt vermәkdir. Şәri nöqteyi-nәzәrdәn insan şәhadәt vermәklә 

özünün can vә malını bütün tәcavüzlәrdәn qorumuş olur. Bu bir 

hәqiqәtdir ki, sünnü vә şiә mәzhәbindә nәql olmuş mütәvatir 

rәvayәtlәrdә öz әksini taparaq sübuta yetirilmişdir. 

Bütün bunları nәzәrә alaraq, şәhadәt verәn şәxslәri Allaha 

yaxınlaşmaq mәqsәdi ilә Peyğәmbәr (s) vә әmәli-saleh insanların 

qәbirlәrini ziyarәt etmәlәrinә görә küfr vә şirkdә ittiham etmәk 

olarmı?! 

Halbuki Quranda bu haqda belә buyurulur: 

«Sizə salam verən bir şəxsə, dünya həyatının puç mənfəətinə 

tamahsılanaraq «sən mömin deyilsən!» – deməyin». (4/97). 

Bәli! Budur tәkallahlılığın hәqiqi mahiyyәti. Amma qoy iftira 

yaxan vә әmәli-saleh insanları küfr vә şirkdә ittiham edәn şәxslәr 

öz qәrәzli niyyәtlәrini davam etdirsinlәr. Gün gәlәr Allahın haqq 

dәrgahında mühakimә olunar vә özlәrinin layiqli cәzalarına 

çatarlar. Odur hәr şeyi bilәn vә әdalәtli hökm çıxaran. 
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İBADӘT NӘDİR? 

İbadәt ixtiyari vә insanın istәk vә iradәsi ilә hәyata keçәn bir iş 

olduğu üçün insanın daxilindә onu bu işә sövq vә vadar edәn 

müәyyәn mәqsәd vә hәdәfi olmalıdır. O, özü-özlüyündә bir neçә 

qismә bölünür: 

1. Cәmin iş bәzәn insanın daxildә hiss etdiyi Allah mәhәbbәtindәn 

vә xeyirxah işlәrin müqabilindә Allahın verdiyi cәnnәt vәdәsindәn 

irәli gәlir. 

«Hər kəs Allaha və peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu 

ağacları atlından çaylar axan cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər». 

(4/13). 

«Allaha iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, onları 

bağışlanma və böyük mükafat gözləyir». (Maidә-9). 

2) Bәzәn isә insanı ibadәtә vardar edәn amil, onun daxilindә olan 

ilahi xof vә cәhәnnәm әzabından qorxu hissi olur. 

«Əgər Rəbbimə asi olsam, [müsibəti] böyük günün [qiyamət 

gününün] əzabından qorxuram». (10/15). 

«Həqiqətən, biz Rəbbimizdən, çox sərt, müdhiş və çətin gündən 

[üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi, çöhrələrin tutulub 

qaralacağı qiyamət günündən] qorxuruq!» (79/10). 

Bәzi ayәlәrdә dә hәr iki mәqsәdә işarә olunub. 

«Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar [gecələr az yatar], 

qorxu və ümid içində [Allahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə 

ümid bəsləyərək] Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz 

ruzilərdən [ehtiyacı olanlara] sərf edərlər». (32/16). 

«Allaha həm qorxu, həm də istəklə [ümidlə] dua edin. 

Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır». 

(7/56). 

«Onların tapındıqları tanrıların özlərindən hər hansı biri [Allah 

dərgahına] daha yaxın olsun deyə, Rəbbinə vəsilə axtarır, Onun 

rəhmətini umur, əzabından qorxur». 

3) Bәzәn dә insan, Allahın bütün kamil sifәt vә xüsusiyyәtlәrә 

malik olduğunu görüb Onu özünә tanrı bilib, Ona iman gәtirib 

ibadәt vә xeyirxah işlәri ilә Onun razılığını qazanmaq istәyir. 
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Bu ibadәtin әn yüksәk mәrhәlәsidir. Bu mәrhәlәyә yalnız o kәslәr 

nail ola bilәr ki, Allahı hәr şeydә görmüş vә özlәri Onun müqәddәs 

zatında mәhv vә fani olmuş olsunlar. Onlar artıq özlәrini Allahın 

qarşısında bir varlıq hesab etmirlәr. Bütün vücudları ilә hәr şeydәn 

ayrılaraq Onun rәhmәtinә göz dikirlәr. 

Yalnız bu mәrhәlәyә nail olanlar sidq ürәklә vә xalisanә ibadәt 

edә bilәrlәr. Peyğәmbәr (s) vә Mәsum imamlardan başqa hәlә ki, bu 

mәrhәlәyә nail olan ikinci bir şәxs olmamışdır. İxlasa yalnız onlar 

nail olmuşlar vә şeytanın nüfuz edә bilmәdiyi vә sözün hәqiqi 

mәnasında ayәnin real nümunәsi onlar olmuşlar. 

«İblis dedi: «Ey Rəbbim! Məni azdırmağına [rəhmətindən kənar 

etməyinə and içirəm ki, mən də insanlara [pis əməllərini, 

günahlarını] yer üzündə yaxşı göstərib onların hamısını yoldan 

çıxaracağam! Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!» (15/39-40). 

Әmirәl-möminin Әli (ә) bu barәdә belә buyurur: «İlahi Sənə 

cənnət nemətlərinin ümidi və ya cəhənnəm əzabının 

qorxusundan ibadət etmirəm. Səni ibadətə layiq bilib bunun üçün 

Sənə ibadət edirəm.»1  

Bu mәrhәlәyә yalnız Әli (ә) vә onun simasında olan qәlblәri 

imanla dolu әmәli-saleh şәxslәr nail ola bilәrlәr. Çünki, onlar Allah 

dәrgahında qәrq olmuş vә ondan başqa ayrı bir varlıq görmәyәn vә 

Allahı, Onun özünә xatir ibadәt edәn şәxslәrdirlәr. Sair insanların 

ibadәti isә birinci iki qismә aiddir. Belә ki, onlar bu ilahi mәqama 

çatmadan ya Allahdan olan qorxu üzündәn vә ya cәnnәt 

nemәtlәrinә nail olmaq üçün Ona ibadәt edirlәr. 

Belәliklә bir çoxlarının irәli sürdüklәri nәzәriyyәlәrin batil vә 

әsassız olduğu bәlli olur. Onlar deyirlәr: «İnsanın qorxu üzündәn 

vә cәnnәt nemәtlәrinә xatir ibadәt etmәsini, hәqiqi ibadәt hesab 

etmәk olmaz. Hәqiqi ibadәt odur ki, insan Allaha, Ona xatir ibadәt 

etmiş olsun.» 

Bu nәzәriyyә ona görә batil hesab olunur ki, mәsum imamlar 

istisna olmaqla ümumi kütlәnin etdiyi ibadәt mәhz belә bir 

xüsusiyyәtә malikdir. Onlar Allaha yalnız bu hәddә ibadәt etmәyә 

                                                 
1 Miratul uгul 2-ci cild 101-ci səh. 
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qadir olduqları üçün mәsum imamların nail olduqları mәqama 

çatmaları sadәcә olaraq imkan daxilindәn xaricdir. 

Bütün bunlarla yanaşı belә bir qәnaәtә gәlmәk olur ki, insanın 

qorxu üzündәn vә cәnnәt nemәtlәrinә xatir etdiyi ibadәtlәr 

tamamilә düzgün vә mәqbuldur. Belә ki, yuxarıda qeyd olunan 

ayәlәrdә bu növ ibadәtlәr Allah tәrәfindәn bәyәnildiyi vә ibadәt 

edәn şәxslәrin gözәl ibadәtlәrlә vәsf olunduğu göstәrilir. Bütün 

bunlar isә ibadәtlәrin mәqbul olduğuna dәlalәt edir. Bunu da qeyd 

edәk ki, imamlardan nәql olunmuş onlarla hәdis vә rәvayәtlәrdә bu 

kimi ibadәtlәrin mәqbul olduğuna işarә olunmuşdur. 

Bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, Hәmd surәsinin ilk ayәlәri Allah-

taalanın rәhmәt, mütlәq malikiyyәt, qüdrәt vә s. xüsusiyyәtlәrә 

malik vә axirәt gününün sahibi olduğu üçün hәmd vә şükrün mәhz 

Ona aid olduğuna dәlalәt edir. Bu sәbәbdәn dә hәmәn ayәlrәdә 

ibadәtin müxtәlif sәbәb vә mәnalarına işarә olunmuşdur. 

Nəticə: 

Deyilәnlәrdәn belә bir nәticәyә gәlirik ki, ibadәt ya heç bir 

tәmәnna olmadan, yalnız Allaha xatir olmalıdır– bu әmәli-saleh vә 

mömin insanların ibadәtidir – ya mәnfәәt әldә etmәyә can atan 

tacirlәr kimi, Allahın cәnnәt nemәtlәrindәn bәhrәlәnmәk üçün 

olmalıdır, ya da ağasından qorxan qullar tәk, Allaha cәhәnnәm 

әzabından qorxduğu üçün ibadәt edәn şәxslәrin ibadәti. 

ŞӘFAӘT VӘ KÖMӘK DİLӘMӘK 

Hәmd surәsinin 4-cü ayәsinin — «Biz yalnız Sənə ibadət edirik 

və yalnız Səndən kömək diləyirik» — anlamında qeyd etdik ki, 

ayәdә iki mühüm mәtlәbә (ibadәt vә kömәk dilәmәyә) işarә 

olunmuşdur. Bir qәdәr әvvәl «ibadәt» haqda әtraflı söhbәt açdıq. 

İndi isә «kömәk dilәmәyin» nәdәn ibarәt olduğu vә onun mahiyyәti 

haqda söhbәt açmaq istәyirik. 

İnsan gündәlik hәyatında gördüyü müxtәlif işlәrdә hәmçinin 

qarşısına qoyduğu mәqsәdә çatmaq üçün Allahdan qeyrisinin 

kömәyindәn istifadә edir vә bir çox hallarda özü onlara kömәk әlini 

uzadır vә onlardan yardım istәyir. İstәr әql, istәrsә dә şәriәt bunun 

üçün heç bir yasaq vә qadağa tәyin etmәmişdir. 
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Allah-taala Qurani-kәrimdә bu haqda belә buyurur: 

«Səbr etmək və namaz qılmaqla kömək diləyin». (2/45). 

«Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun». 

(5/12). 

«Zülqərneyin dedi: Rəbbimin mənə verdiyi [qüdrət və sərvət 

sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən] daha yaxşıdır». (18/95). 

Yuxarıda qeyd olunan ayәlәrdәn belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, 

insan tәk Allahdan deyil, başqalarından yardım vә kömәk ala bilәr. 

Demәk (İyyakә nәstәin) ayәsindә – Yalnız Sәndәn kömәk dilәyirik – 

deyildikdә bütün kömәklәr deyil, yalnız insanın Allahdan ixlas vә 

daha layiqli ibadәt etmәsi üçün kömәk dilәmәsi nәzәrdә tutulur. 

İnsanın bütün işlәrinin onun iradә vә ixtiyarı ilә yerinә 

yetirildiyini göstәrmәk üçün belә bir yardım yalnız Allaha aid 

edilmişdir. Bu sәbәbdәn dә «iyyakә nәbudu» cümlәsindә ibadәtin 

yerinә yetirilmәsi, yalnız insanın özünә, lakin Allahın kömәk vә 

yardımından asılı olduğu göstәrilir. Belә ki, Allah, belә bir kömәyi 

insana etmәdikdә o öhdәsinә düşәn dini mәsuliyyәti (ibadәti) sona 

çatdıra bilәcәkdir. 

Bu, insanın gördüyü bütün işlәrә şahid olan әn kamil cәbr vә 

ixtiyar nәzәriyyәsidir. Allaha olan ixlas da (saf iman da) mәhz bunu 

tәlәb edir. Belә ki, cәbr (icbar) nәzәriyyәsinә әsasәn Allah-taala 

insanlara mәcburi olaraq gördüklәri işlәrә görә әzab vә işgәncә 

vermәlidir. Halbuki qeyri-ixtiyari işlәrin müqabilindә Allahın 

insanlara әzab vermәsi әdalәtә ziddir. Allah isә belә bir 

tәsәvvürdәn uzaq vә münәzzәhdir. 

«Allah onların dediklərindən çox uca və yüksəkdir». (İsra-43). 

İxtiyar nәzәriyyәsi isә Allahdan başqa digәr bir varlığın mövcud 

olmasını qәbul etmәyimizi tәlәb edir. Çünki, belә bir әqidәyә әsasәn 

insan bütün işlәrin müstәqil sәbәbkarı vә (heç bir kәnar amil 

müәssir olmadan) onun icrasıdır. Bu isә şirk ilә nәticәlәnәn, olduqca 

yalnış tәfәkkürdür. 

Bunun üçün dә demәliyik ki, hәm cәbr, hәm dә ixtiyar 

nәzәriyyәsinin hәr ikisi batil vә әsassız nәzәriyyәlәrdir. Lakin 

onların arasında münasib olan üçüncü nәzәriyyә vardır. O da 

bundan ibarәtdir ki, insan gördüyü bütün işlәri ixtiyari olaraq 
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hәyata keçirir vә o bunun müqabilindә Allah tәrәfindәn ya 

cәzalandırılır, ya da mükafatlandırılır. Lakin eyni zamanda Allah-

taala ona bu işlәri görmәk qüdrәti verdiyi vә lazımı şәrait yaratdığı 

üçün hәyata keçirdiklәri bütün işlәrdә dәxalәt edir. 

Demәk insan tam mәnada muxtar (ixtiyarı öz әlindә olan) bir 

varlıq deyildir. Cәbr vә ixtiyar mәsәlәsi haqda «Ecaz» (möcüzә) 

fәslindә әtraflı söhbәt açıdığımız üçün bir daha bu mövzuya 

qayıtmaq istәmirik. 

Ayәdәn әldә olunan mәna, yәni kömәyin Allahın müqәddәs 

zatına aid olmasının sәbәblәri bundan ibarәtdir. 

Demәk Allah insanların ixtiyarına qüdrәt, düşüncә vә lazımı şәrait 

qoymadıqda onların hәr hansı bir iş görmәsi sadәcә olaraq qeyri-

mümkündür. Onlara bu işdә bütün varlıqlar, hәtta cinlәr belә 

kömәklik etsәlәr heç bir nәticә vermәyәcәkdir. Çünki, hәr bir 

mümkün (yaradılışında başqa birisindәn asılı olan) varlıq mövcud 

olmasında başqa birisinә möhtac olduğu kimi, gördüyü işlәrdә dә 

heç bir müstәqilliyә malik olmayacaqdır. 

Belә bir anlamdan (izahdan) sonra (iyyakә nәstәin – yalnız Sәndәn 

kömәk dilәyirik) cümlәsinin nә üçün (iyyakә nәbudu – yalnız Sәnә 

ibadәt edirik) cümlәsindәn sonra gәldiyi artıq bәlli olur. 

Belә ki, ilk növbәdә ibadәtin yalnız Allaha aid olduğu vә daha 

sonra möminlәrә ibadәtlәrinin Allahın istәk vә iradәsi, onların 

ixtiyarına qoyduğu qüdrәt vә lazımı şәraitin Allah tәrәfindәn 

olduğu göstәrilir. Demәk insan, Allah iradәsindәn asılı olan bir 

varlıqdır. Gördüyü xeyirxah işlәrә onun özündәn daha yaxın vә 

daha müәssәrdir. Çünki, onu bu işlәri görmәyә qadir edәn vә 

lazımı şәrait yaradan mәhz Allahın özüdür. Gördüyü günah vә 

xoşagәlmәz işlәrdә isә o buna daha yaxın vә daha layiqdir. Çünki o 

bu işlәri öz ixtiyarı ilә görür. 

ŞӘFAӘT 

Quranın bәzi ayәlәrindә Allahın insanların gördüyü işlәrә nәzarәt 

etdiyi, onların qüdrәt, istәk vә iradәlәrinin Allahın ixtiyarında 

olduğu göstәrilir. Allah, insanları kamala çatmaq üçün haqq yola 
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istiqamәtlәndirir. O insanlara özlәrindәn daha yaxındır; istәklәrini 

eşidir, bütün әmәllәrini görür, arzu vә dilәklәrini hәyata keçirir. 

«Məgər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi?» (39/34). 

«[Ya Məhəmməd!] Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə 

ki, Mən onlara yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul 

edirəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman 

gətirsinlər. Bununla da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər». 

(2/186). 

Belә bir Allahı olan insan nә üçün özü kimi bir insandan kömәk vә 

şәfaәt istәmәlidir. O belәliklә yaradanla [Allah], yaradılmış (özü) 

arasında vasitә qәrar vermiş vә qarşısına qoyduğu mәqsәdin 

yolunu özü öz әli ilә uzatmış olur. Günahkar bir şәxs özü kimi bir 

insandan şәfaәt istәmәklә nәyә nail ola bilәr? Onun şәfat istәyәcәk 

yeganә ümid qapısı Allahın rәhmәt dәrgahıdır. O Allah ki, hәr şeyә 

qadir vә hakimdir. 

Bәli, insan Allahın izni olmadan başqa birisindәn şәfaәt istәyә 

bilmәz. Lakin ona bu izn verilәrsә, hәmәn şәxsdәn şәfaәt istәsә dә, 

bu, Allahın rәhmәt dәrgahına üz tutub Onun özündәn şәfaәt 

istәmәk sayılır. 

Quranın bәzi ayәlәrindә Allahın belә bir icazәsinin yalnız bәzi 

insanlara verildiyi göstәrilir. Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, izn 

verilmiş şәxslәr ümumi şәkildә deyil, müәyyәn şәxslәr olduğu 

göstәrilir. 

Qurani-kәrimdә bu haqda deyilir: 

«Allahdan əhd edilmiş kəslər müstəsna olmaqla, qalanları 

[kafirlər] şəfaət etməyə qadir olmazlar. [Yalnız iman gətirib yaxşı 

işlər görənlər qiyamət günü Allahın izni ilə şəfaət etməyə 

layiqdirlər]». (19/87). 

«O gün Rəhmanın izn verdiyi və söz danışmağına razı olduğu 

kəslərdən başqa heç kimin şəfaəti fayda verməz». (20/109) 

«Onun hüzurunda, izn verdiyi kimsələr istisna olmaqla, heç 

kəsin şəfaəti fayda verməz». (34/23). 

«Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın izni ilə itaət olsun 

deyə, göndərdik. Onlar özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal 

sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və 
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Peyğəmbər də onlar üçün əfv istəsəydi, əlbəttə Allahın tövbələri 

qəbul edən və mərhəmətli olduğunu bilərdilər». (4/64). 

Bu barәdә bir neçә mütәvatir rәvayәt dә nәql olunmuşdur. 

ŞİӘ MӘNBӘLӘRİNDӘ NӘQL OLUNMUŞ ŞӘFAӘT 

RӘVAYӘTLӘRİ 

Şәfaәtin «imamiyyә» (şiә) mәzhәbindә özünün xüsusi yeri vardır. 

Bu barәdә kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql olunduğu üçün artıq 

heç bir şәkk-şübhәyә yer qalmır vә biz onlardan bir neçәsini nәql 

etmәklә kifayәtlәnirik: 

Bәrqi özünün «Mәhasin» kitabında Müaviyә ibni Vәhәbbә istinad 

edәrәk nәql etdiyi rәvayәtdә belә deyir: «İmam Sadiq (ә)-dan — 

«Rəhmanın izni verdiyi kimsələrdən başqa heç kəs 

danışmayacaq, danışan da doğru deyəcək!» — ayәsinin tәfsirini 

soruşdum. 

İmam (ә) buyurdu: «Allaha and olsun ki, biz hәmin icazә verilmiş 

vә haqqı söylәyәn kәslәrik.» 

Müaviyә dedi: Danışacağınız vaxt nә deyәcәksiniz? 

İmam (ә) buyurdu: «Allaha şükr vә sәna edәcәk, Peyğәmbәrә (s) 

salam vә salavat göndәrәcәk vә öz şilәrimizә (tәrәfdarlarımıza) 

şәfaәt edәcәyik. Allah da bizim dediklәrimizi rәdd etmәyәcәkdir.» 

Kuleyni dә «Üsuli-kafi»dә Mәhәmmәd ibni Fәzildәn vә o da 

imam Musa Cәfәrdәn (ә) bu mәzmunda rәvayәt nәql etmişdir.1  

ӘHLİ SÜNNӘ MӘNBӘLӘRİNDӘ ŞӘFAӘT HAQDA NӘQL 

OLUNMUŞ RӘVAYӘTLӘR 

Әhli-sünnә mәnbәlәrindә dә mütәvatir olaraq bu mәzmunda 

kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql olmuşdur.2  

Misal olaraq onlardan bir neçәsinә işarә edirik: 

1. Yәzid ibni Fәqirin, Cabir Әbdullahdan nәql etdiyi hәdisdә belә 

deyilir: Peyğәmbәr (s) buyurur: «Mәnә kimsәyә verilmәyәn beş 

                                                 
1 Biharul-әnvar 30-cu cild sәh-301. 
2 Kәnzul-ummal kitabında bu barәdә 280-dan çox hәdis vә rәvayәt nәгl 

olunmuşdur. 
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böyük nemәt verilmişdir: Qәlblәrindә mәnә qarşı qorxu olan 

düşmәnlәrimlә dostluq әlaqәlәri qurdum, yer mәnim üçün 

sәcdәgah vә pakedici oldu... Mәndәn әvvәlki peyğәmbәrәlәrә halal 

olmayan döyüş qәnimәtlәri mәnә halal edildi vә mәnә şәfaәt 

mәqamı bәxş olundu.»1  

2. Әnәs Malik, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Mәn, cәnnәtdә ilk şәfaәt edәn şәxs olacağam.2  

3. Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi rәvayәtdә belә 

deyir: Hәr bir peyğәmbәrin özünün duası vardır. Mәn dә öz duamı 

Allahın izni ilә ümmәtimin şәfaәti üçün axirәt günü üçün saxladım. 

4. Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi digәr bir rәvayәtdә 

deyir: Qiyamәt günü mәn Adәm övladlarının ağası olacağam. 

Hamıdan әvvәl [Mәhşәrә qalxmaq üçün] mәnim qәbrim açılacaq vә 

orada ilk şәfaәt edәn şәxs mәn olacağam vә mәnim şәfaәtim 

başqalarının şәfaәtindәn tez qәbul olunar. 

5. Yenә dә Әbu Hüreyrәdәn nәql olmuş rәvayәtdә deyilir: 

Peyğәmbәr (s) buyurur: Bu beş şey insana şәfaәt edәr: Quran, 

qohum-әqrәba ilә yaxşı ünsiyyәtdә olmaq, әmanәti öz sahibinә 

qaytarmaq, sizin peyğәmbәriniz vә onun әhli-beyti. 

6. Abdulla ibni Әbi Cәda, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi rәvayәtdә 

deyir: «Bәni Tәmim qәbilәsinin bir çoxu, hәmin qәbilәdәn olan bir 

nәfәr şәxsin şәfaәt etmәsi ilә cәnnәtә daxil olacaq.» Bu hәdisi 

Tirmizi vә Hakim dә öz kitablarında nәql etmişdir. 

Nәql olmuş rәvayәtlәrdәn belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, 

Peyğәmbәr (s) vә onun Әhli-beytindәn şәfaәt etmәk nәinki şirk 

deyil, bәlkә olduqca bәyәnilәn vә şәri nöqteyi-nәzәrdәn savabı olan 

dini әmәllәrdәn biridir. Lakin şәfaәtin şirk, şәfaәt istәyәnlәrin isә 

müşrik olmasını iddia edәn bәzi «müsәlman» qardaşların iddiaları 

insanda sual vә tәәccüb doğurur. Görәsәn әldә kifayәt qәdәr sәnәd 

vә dәlil olmasına baxmayaraq onları belә bir qәnaәtә gәlmәyә vadar 

edәn nә olmuşdur. Allahdan dilәyimiz budur ki, bizә dinimizdә 

sabitqәdәm olmaqda vә haqq yoldan sapınmamaqda kömәk olsun. 

                                                 
1 Sәhihi Buxari 1-ci cild 86-cı sәh. 

2 Sәhihi Müslüm 1-ci cild 130-cu sәh. 
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Bura qәdәr «Hәmd» surәsinin ayәlәrinin bir neçәsinin anlamı ilә 

yaxından tanış oldunuz. Növbәti fәsildә Allahın kömәyi ilә son iki 

ayә haqda söhbәt açacağıq. 

HӘMD SURӘSİNİN TӘFSİRİ 

SONUNCU HİSSӘ 

«Bizi doğru yola yönəlt! Nemət verdiyin kəslərin yoluna! 

Qəzəbə düçar olanların və [haqdan] azanların yoluna yox!». 

(1/6/7). 

OXUNUŞ QAYDASI 

Mәşhur qarilәrin bir çoxu «ğәyr» sözünün axırınıcı hәrfini «i» saiti 

ilә qiraәt etmişlәr. Lakin Zәmәkmәri nәql edir ki, Peyğәmbәr (s) vә 

Ömәr onu «a» saiti ilә qiraәt edәrdi. 

Lakin bu kәlmәnin sonuncu hәrfinin «i» saiti ilә qiraәt olunması 

daha düzgün nәzәrә çarpır. Çünki, Peyğәmbәrin (s) bu kәlmәni «a» 

saiti ilә oxuması sübuta yetirilmәyib. Әgәr Peyğәmbәr (s) bu qayda 

ilә qiraәt etmiş olsaydı tәbii ki, bir çoxları bunu nәql edәr vә hamıya 

bәlli olardı. Mötәbәr qarilәrdәn bir çoxu bu qiraәti Peyğәmbәrin (s) 

özündәn nәql etmişlәr. Ömәrin qiraәtinә gәldikdә isә onu dәlil 

hesab edә bilmәrik. Çünki, bir qәdәr әvvәl qeyd etdik ki, mәsum 

olmayan bir şәxsin qiraәtini yalnız o zaman etibarlı hesab etmәk 

olar ki, hәmin oxunuş qaydası mәşhur qiraәtlәrdәn biri olmuş 

olsun. Әks tәqdirdә insanın üzәrindәn heç bir vәzifә götürülmәyir. 

Mәşhur qiraәtlәrdәn biri dә budur: 

(Siratәllәzinә әn әmtә әlәyhim ğәyril mәğzubi әlәyhim 

vәlәzzallin). Bunula yanaşı Әli (ә)-la Ömәrin ayәni bir qәdәr fәrqli 

qiraәt etmәlәri göstәrilmişdir. 

(Siratә mәn әn әmtә әlәyhim ğәyril mәğzubi әlәhyim ğәyrizzallin). 

Lakin bu qiraәtin Әli (ә)-a aid olmaması sübuta yetirilib. Çünki, 

әgәr ayә bu qayda ilә qiraәt olunsaydı ondan sonrakı imamlar 

tәrәfindәn dә bu qayda ilә qiraәt olunar vә hәmin oxunuş 

tәsdiqlәnәrdi. Hәmçinin bu qiraәt üsulu onların davamçıları 



 242 

tәrәfindәn riayәt olunar vә mötәbәr qiraәt üsulu kimi tanınardı. 

Halbuki belә bir qiraәt etimad olunası bir nәfәrdәn belә nәql 

olunduğu qeydә alınmamışdır. Vә ömәrin qiraәti bir qәdәr әvvәl 

qeyd etdiyimiz dәlilә әsasәn әsaslı hesab oluna bilmәz. 

LÜĞӘT VӘ TӘKRİB HİSSӘLӘRİ 

«Sirat» – insanı mәqsәdә çatdıran yola deyilir. Sirat deyildikdә 

mәnәvi yol nәzәrdә tutulur. Belә ki, el arasında deyilir: «Ehtiyac 

nicat yoludur», «Allaha itaәt cәnnәt yolunun yolçusu olmaq 

demәkdir». 

Göründüyü kimi burada «ehtiyac» vә «itaәt» mәcazi olaraq yol 

adlandırılmışdır. Bununla yanaşı daha geniş mәna daşıyan «tәriq» 

kәlmәsi mәnәvi yol mәnasında da işlәnmişdir. 

İstiqamət: 

«Siratәl müstәqim – düz yol». İnsanın doğru vә düz yol boyu 

hәrәkәt etmәsinә vә yoldan sapınmamasına deyilir. «Siratәl 

müstәqim» o yola deyilir ki, o yolun yolçusu özünün son hәdәfinә 

yәni әbәdi nemәtә vә Allahın razılığını qazanmağa nail olmuş 

olsun. Yol boyu insan öz Allahına itaәt edir vә bir an da olsun Onun 

әmrindәn boyun qaçırmır. Ondan başqa heç bir varlığı ibadәtә layiq 

görmür vә yalnız Ona ibadәt edir. 

Allah-taala Qurani-kәrimdә buyurur: 

«Sən [Quranla insanları] düz yola yönəldirsən islam dininə 

dəvət edib haqqa qovuşdurursan. O Allahın yoluna ki, göylərdə 

və yerdə nə varsa, hamısı Onundur». (42/52-53). 

«Bu, Rəbbinin doğru olan yoludur». (4/126). 

«Şübhə yoxdur ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də 

Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur doğru yol!» (3/51). 

«Və: «Mənə ibadət edin, bu, doğru yoldur!» (36/61). 

«Allah qarşısındakı əhdi [dini vəzifələrinizi, andlarınızı] yerinə 

yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb 

öyüd-nəsihət qəbul edəsiniz! Bu şübhəsiz ki, mənim doğru 

yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi Allahın yolundan sapındıracaq 

yollara uymayın». (6/15 2-153). 
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İbadәt insanın gördüyü bütün xeyirxah işlәrinә vә bütün saf 

niyyәtlәrinә şamil olunur. Bunun da özünәmәxsus müәyyәn növü 

vardır. Bu sәbәbdәn dә bәzәn «sirat» kәlmәsi ibadәtin bütün (zahiri, 

batini, cismi, qәlbi) növlәrinә [tәk halda] vә bәzәn dә Allaha, 

Peyğәmbәrә, axirәt gününә inam, namaz, oruc, hәcc vә s. şәri 

mәsәlәlәrә ayrı-ayrılıqda şamil olunur. Belә  olduqda tәk halda 

işlәnәn «sirat» kәlmәsinin yerinә «sәbil» kәlmәsinin cәm halı yәni 

«subul» kәlmәsi işlәnilir. 

Qurani-kәrimdә bir neçә yerdә bu mәtlәbә işarә olunur. 

«Allah tərəfindən sizə bir nur və açıq-aydın bir kitab [Quran] 

gəldi. Allah öz lütfünə sığınanları onunla [Peyğəmbər və Quran 

vasitəsilə] əmin-amanlıq [sülh] yollarına yönəldər». (5/15-16). 

«Allah bizə yollarımızı [iman, nicat, səadət yollarını göstərdiyi 

halda, biz nə üçün Ona təvəkkül etməməliyik». (14/12). 

«Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza [Bizə tərəf 

gətirib çıxardan behişt yollarına] qovuşduracağıq». (29/69). 

«İnam» – ehsan vә [birinә] bolluca nemәt vermәk mәnasını 

daşıyır. Allahın tükәnmәz nemәtlәrindәn bәhrәnәnlәr o kәslәrdirlәr 

ki, nәfslәrinә qalib gәlmiş vә Şeytana itaәt etmәkdәn boyun 

qaçırmışlar. Bu sәbәbdәn dә onlar daimi axirәt dünyası, әbәdi 

sәadәt vә sonsuz mәnәvi nemәtlәrә nail olmuşlar. Hәr şeydәn daha 

önәmli olan isә onların Allahın razılığını qazana bilmlәridir. 

«Allahın mömin kişilərə və qadınlara [ağacları] altında çaylar 

olan cənnətlər və Ədn cənnətlərində gözəl məskənlər vəd 

buyurmuşdur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan olan bir 

razılıq isə [bunların hamısından] daha böyükdür. Bu ən böyük 

qurtuluş və uğurdur». (9/12). 

«Qəzəb» – Azәri türkcәsindә olduğu kimi qәzәb hirs mәnasını 

daşıyır vә «rәhmәt» onun әks mәnasını verir. Ayәdә «mәğzubi 

әlәyhim» deyildikdә bütünlüklә kafirlәr deyil, küfrә aludә olan vә 

inadkarlıq edәrәk haqdan üz çevirәn şәxslәr nәzәrdә tutulurlar. 

Qurani-kәrimdә bu barәdә belә deyilir: 

«Lakin qəlbən küfrə razı olanlara [qəlbində könüllü surətdə 

küfrə yol verənlərə] Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir 

əzaba düçar olacaqlar». (16/106). 
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«Zəlal» yolu azmaq, haqq yoldan sapınmaq mәnasını verir vә 

«hidayәt» onun әks mәnasını daşıyır. Yolunu azmış o kәslәrdirlәr 

ki, haqq olan hidayәt yolundan uzaq düşmüş vә qәt etdiklәri yol, 

onları bәdbәxtliyә vә әbәdi әzaba sürüklәmiş olsun. Lakin yolunu 

azmış şәxslәr küfrdә qәrq olaraq qәzәbә gәlmiş «mәğzubi әlәyhim» 

tәbәqәdәn bir qәdәr aşağı mәrhәlәdә yerlәşirlәr. Çünki, onlar 

süstlük göstәrәrәk haqq yoldan sapınmalarına baxmayaraq әgәr 

hәqiqәt onlara әyan olunsaydı öz inadkarlıqlarından әl çәkәrdilәr. 

Lakin «qәzәbә gәlmişlәr» hәqiqәt günәş kimi aydın olsa belә 

inadkarlıq edәrәk ondan üz çevirәrlәr. 

Bәzi rәvayәtlәrdә «mәğzubi әlәyhim – qәzәbә gәlmiş» deyildikdә 

yәhudilәrin «zallin – yolunu azmışlar» deyildikdә isә mәsihilәrin 

nәzәrdә tutulduğu göstәrilir. 

Biz kitabın әvvәlindә qeyd etdik ki, Quran ayәlәri xüsusi olaraq 

müәyyәn mәtlәbә dәlalәt etmir vә әksәr hallarda hәr hansı bir 

ayәnin xüsusi mәna daşıdığını söylәmәk, ümumi mәnanın xüsusi 

nümunәlәrә tәtbiq olunmasından irәli gәlir. 

Buna «xarici nümunәnin tәfsiri» deyilir. 

«Mәğzubi әleyhim» vә «zallin» barәdә nәql olunmuş rәvayәtlәrdә 

bu qәbildәndir vә ayәnin hәqiqi tәfsir deyil, misdaq vә nümunә 

tәfsiridir. 

HӘRӘKӘLӘR 

«Ğәyril mәğzubi әlәyhim» cümlәsi «әllәzinә әnәmtә әlәyhim» 

cümlәsinin yerinә işlәnmiş vә ya «әllәzinә – o kәslәr ki,» üçün sifәt 

rolunu oynayır. Onun sifәt olmasına bu әsasla qәbul edә bilәrik ki, 

Allahın nemәtlәri hamıya şamil olduğu kimi, Onun rәhmәti dә eyni 

qaydada hamıya şamil olunur. Lakin insanlardan bәzilәri Onun 

nemәtlәrinin müqabilindә şükr edir, bәzilәri dә bu şükrü әsla yerinә 

yetirmirlәr. 

«[Ey insanlar!] Məgər Allahın göylərdə və yerdə onları [günəşi, 

ayı, ulduzları və bubudları, meyvələri, bitkiləri, dənizləri, çayları 

və gölləri] sizə ram etdiyini [sizin istifadənizə verdiyini], aşkar 

[görmə, eşitmə, sağlamlıq] və gizli [əql, şüur, fəhm, elm, və s.] 

nemətləri sizə bolluca ehsan etdiyini görmürsünüzmü? İnsanlar 
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içərisində eləsi də vardır ki, nə bir elmə, nə bir doğru yol göstərən 

rəhbərə, nə də bir nurani [ilahi] kitaba əsaslanmadan Allah 

barəsində mübahisə edin». (31/20). 

Demәli ilahi nemәtlәr hamıya bәrabәr bәxş olunmuşdur. Lakin 

insanlardan bәzilәri bu nemәtlәrin qәdrini bilib şükr edir, bәzilәri 

isә heç nәyin qәdrini bilmәdәn naşükürlik edilir. 

Burada «ğәyril mәğzubi әlәyhim» cümlәsinin vәsfinin nәticәsi 

bәlli olur. O da «әnәmtә әlәyhim» cümlәsinin bütün nemәt verilmiş 

şәxslәrә şamil olmasından ibarәtdir. Lakin ikinci sifәt onun hәdәf vә 

mәfhumunu müәyyәn edir vә birinci dәstәyә yәni nemәt verilmiş 

şәxslәrә ilahi nemәtlәrin şükrünü yerinә yetirmәlәrinin 

müqabilindә şamil edilir. 

Belәliklә ayәnin ümumi mәna vә mәfhumu bundan ibarәt 

olacaqdır: Namaz qılan şәxs, Allahdan onu әmәli-saleh insanların 

yoluna hidayәt etmәsini istәyir. Allahın әmәli-saleh bәndәlәri iki 

xüsusiyyәtә malikdirlәr: 

1. Allah-taala onlara bol-bol nemәtlәr bәxş etmişdir. İkinci 

xüsusiyyәti isә bundan ibarәtdir ki, onlar Allah tәrәfindәn bәxş 

olunmşu nemәtlәrdәn sui istifadә etmir vә azğın kәslәrin yolunu 

seçmirlәr. «Ğәyril mәğzubi әlәyhim vәlәzzallin» onlar dünya 

nemәtlәrindәn bәhrәlәnәrәk, Allaha itaәt edir vә daim xeyirxah 

işlәr görmәyә can atırlar. Bunun nәticәsindә, onlar axirәt 

nemәtlәrinә dә nail olurlar. Yәni hәm dünya, hәm dә axirәtdә 

sәadәt vә xoşbәxtliyә nail olurlar. Bәzilәrinin fikrincә «ğәyr» 

kәlmәsi sual doğuran vә mәnası asanlıqla dәrk olunmayan 

kәlmәlәrdәndir vә başqa kәlmә ilә birlәşmәklә heç dә müәyyәnlik 

xüsusiyyәtinә malik ola bilmәz. Belә olduqda müәyyәnlik olan 

«әllәzinә – o kәslәr ki» kәlmәsini dә vәsf edә bilmәz. Bütün bunları 

nәzәrә alaraq demәliyik ki, bu cümlә tәrkib baxımından 

«әllәzinә»nin sifәti deyil, bәlkә onun әvәzedici bir cümlәsidir. 

Bir sözlә, cümlәdә qeyd olunan hәr hansı bir hadisә – istәr xәbәr, 

istәrsә dә inşa vә qeyri-xәbәr – hamıya ümumilikdә şamil olunarsa, 

onu başqa bir cümlә ilә hәm bәyan edә bilәrik, hәm dә kimә vә ya 

nәyәsә aid olduğunu göstәrәrik. 

Mәsәlәn deyә bilәrik: 
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«Caәni cәmiu әhlil bәlәd – Şәhәrin Bütün әhalisi yanıma gәldi» vә 

ya (Әkrim cәmiә әhlil bәlәdi ğәyrәl fasiqi – Fasiqlәrdәn başqa bütün 

şәhәr әhalisinә hörmәt et vә onlara mәhәbbәt göstәr.) Göründüyü 

kimi hәr iki cümlәdә «ğәyr» kәlmәsi «әhli bәlәd» şәhәr әhalisi 

haqda işlәnmişdir. 

«Zallin» – kәlmәsi «ğәyril mәğzubi» cümlәsinә aiddir. Vә inkar 

әlamәti olan «la» «inkar vә istisna olunanlar» mәnasını vermәsin 

deyә – inkarın tәkid olunması üçün «ğәyr» kәlmәsindәn sonra 

gәlmişdir. 

Ayәdә hәr iki dәstә ayrı-ayrılıqda inkar vә istisna olunur. Çünki, 

«ğәyr» kәlmәsi dә «la» kimi inkaredici xarakter daşıyır vә әksәr 

hallarda amil vә әdatların inkarı kimi işlәnir. 

Aşağıdakı cümlәlәrә diqqәt yetirin: 

(Calis rәculәn ğәyri fasiqin vә la sәyyiul xulq – Elә bir şәxs ilә 

ünsiyyәtdә ol ki, fasiq vә pis әxlaqa malik olmasın.) 

(Ubudullahә biğәyri kәsli vә la mәlәl – Allaha yorulmadan vә 

süstlük göstәrmәdәn ibadәt et!) 

Göründüyü kimi hәr iki cümlәdә «ğәyr» inkar mәnasında 

işlәnmişdir. Lakin bәzi müasir dilçilәr bu kәlmәnin inkar 

mәnasında işlәnmәsinin qәti әleyhinә olduqlarını bildirmişlәr. Bu 

sәbәbdәn dә onu bir qәdәr fәrqli olaraq mәnalandırmağa mәcbur 

olmuşlar. Özlәrin böyük bir cәncәlә düçar etmiş vә nәticәdә 

qәnaәtbәxş bir söz deyә bilmәyәcәklәrini gördükdә sәhvlәrini etiraf 

etmişlәr. 

Təfsir: 

İnsanların iman gәtirәrәk Allaha tabe vә tәslim olmaları vә yalnız 

Ondan kömәk dilәmәlәrinә әmr olunduqdan sonra bu son iki ayәdә 

onların Allah tәrәfindәn haqq yola hidayәt olunmalarına işarә 

olunur. 

Surә Allaha şükr vә sәna etmәk vә Onun layiq olduğu adlarla vәsf 

olunması ilә başlayır. Son ayәlәrdә isә insanların Allahdan onları 

haqq yola hidayәt etmәsi haqda söhbәt açılır. Vә bu ayәlәrin 

arasında Allah-taala (İyyakә nәbudu vә iyyakә nәstәyin – yalnız 

Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik) ayәsini nazil 

edir. Bu cümlә әslindә Allahı vәsf edәn ilk ayәlәrin nәticәsi, 
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ibadәtin yalnız Allaha aid olduğunu bәyan edәn әsas meyar vә 

Allahdan kömәk vә yardım istәmәyin müqәddimәsini tәşkil edir. 

Çünki, ibadәtә layiq olan yeganә varlıq Allahın özü vә bütün üstün 

xüsusiyyәtlәrә malik olduğu üçün hәr növ şükr vә sәnaya layiq 

olan Onun müqәddәs zatıdır. Allahdan başqa bütün varlıqlar isә nә 

ibadәtә, nә dә şükr vә sәnaya layiqdirlәr. Kömәk vә ibadәt yalnız 

Allaha aid olduğu üçün, insan hidayәt tapmaq üçün mәhz Onun 

dәrgahına üz tutur vә Ondan başqa kimsәdәn kömәk gözlәmir. 

Sünnü vә Şiә mәnbәlәrindә nәql olmuş rәvayәtlәrdә göstәrilir ki, 

Allah-taala bu surәni özü ilә insanlar arasında iki hissәyә 

bölmüşdür. İnsan (Әlhәmdu lillahi rәbbil alәmin – Şükr olsun 

aləmlərin Rəbbinə) dedikdә Allah-taala buyarar: Bәndәm mәnә 

şükr vә sәna edir (İhdinәssiratәl mustәqim – bizi doğru yola yönəlt) 

dedikdә isә Allah-taala buyurar: Bu mәnim bәndәm üçündür. Hәr 

nә istәrsә ona verәcәyәm.1  

Bir qәdәr әvvәl bizә mәlum oldu ki, insan hәr hansı bir fikri vә ya 

işi hәyata keçirmәk üçün bu üç yolda birini seçir. 

1. Allahın bәşәriyyәtin ixtiyarına qoyduğu haqq yolu. Bu yolu 

Allahın hidayәt etdiyi şәxslәr seçilәr. 

2. Yolunu azan vә haqdan uzaq düşәn şәxslәrin yolu. 

3. Allahın qәzәbinә gәlәnlәrin (mәğzubi әlәyhim) yolu. 

Birinci yol bәşәriyyәti sәadәtә, әbәdi vә xoşbәxt hәyata hidayәt 

edәn haqq yoludur. Bu ayәlәrdә haqq yolunun yolçularının 

başqalarından nә kimi xüsusiyyәtlәrlә fәrqlәndiklәri vә onların hәr 

birinin hansı müsbәt vә mәnfi sifәtlәrә malik olduqları göstәrilir. 

Ayәlәrdә işarә olunan, bәşәriyyәtin öz hәyatında seçdiyi yolların 

xülasәsi bundan ibarәtdir. Allah-taala bu ayәlәri nazil etmәklә 

bәşәriyyәti qarşısında yalnız iki yolun haqqla-batilin olmasından 

agah etmәk istәmişdir. Belә ki, haqq yoldan uzaq düşәnlәr ya 

yolunu azar, ya da Allahın qәzәbinә gәlәrlәr. 

Allahdan dilәyimiz budur ki, bizlәri haqqa hidayәt edib özünün 

әmәli-saleh bәndәlәrindәn qәrar versin. 

                                                 
1 Uyun Әxbarurrza 1317 h.ş. 
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HİDAYӘT 

Sual: «İhdinәssiratәl mustәqim» ayәsinin tәfsirindә deyirlәr. 

Hidayәt olmasını istәyәn hәr bir şәxs bunu Allahdan dilәmәk 

üçün haqq yolda olmalıdır. Tәkallahlı vә özü hidayәt olmuş bir 

müsәlman haqq yolda qәdәm qoyduğu bir halda nә üçün namaz 

qılarkәn (İhdinәssiratәl mustәqim) ayәsini dәfәlәrlә tәkrar etmәklә 

Allahdan haqqa hidayәt olmasını dilәmәlidir? İnsanın arzu etdiyi 

bir şeyә malik olduğu halda onu bir daha Allahdan dilәmәsi nә 

qәdәr düzgündür?! 

Cavablar: 

Haqqa hidayәt olmuş namaz qılan [vә dinin digәr göstәrişlәrini 

yerinә yetirәn] hәr bir şәxs Allahdan bu yolda sabit qәdәm 

qalmasını vә gәlәcәkdә dә bu yoldan uzaq düşmәmәsini dilәyir. 

Başqa sözlә desәk o, Allahdan ona bәxş etdiyi bu nemәtin hәmişәlik 

olaraq ixtiyarında qalmasını vә tәkallahlıq haqq yolundan bir an da 

olsun sapınmamağa qoymamasını istәyir. 

2. Buradan mәqsәd insanın gördüyü xeyirxah işlәrin müqabilindә 

qazandığı savab vә mükafatlardır. Buna әsasәn ayәnin tәfsirindә 

deyә bilәrik ki, namaz qılan şәxs Allaha müraciәt edәrәk deyir: 

İlahi! Xeyirxah işlәrimin müqabilindә – insanları behiştә aparan 

yolu – mәnә bәxş et. 

3. Bәlkә dә buradan mәqsәd hidayәtin daha da artırılmasıdır. Belә 

ki, insan hidayәt olduqdan sonra bu yolda irәlilәyә dә bilәr, gerilәyә 

dә bilәr. Bu sәbәbdәn dә o, Allahdan hidayәtinin daha da 

artırılmasını vә daha kamil mәrhәlәyә ucalmağını dilәyir. 

4. [Müәllifin cavabı] verilәn cavablarla ayәnin hәtta zahiri mәnası 

arasında heç bir oxşarlıq nәzәrә çarpmır. Çünki, ayәnin zahiri 

mәnası Allahdan hidayәt olunmasını istәmәsinә dәlalәt edir. Vә bu 

ayәdә hidayәtin müxtәlif mәrhәlәlәrinә dәlalәt edir. 

HİDAYӘTİN MӘRHӘLӘ VӘ DӘRӘCӘLӘRİ 

Bu barәdә verilәn әn doğru vә düzgün cavab bundan ibarәtdir: 

Namaz qılan şәxs, ibadәtdә ikәn Allahdan ona nәsib olmayan 

hidayәt yolunu bәxş etmәsini dilәyir. 
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İzah: 

İlahi hidayәt iki hissәyә bölünür: Ümumiyyәtә vә müәyyәn 

şәxslәrә şamil olan hidayәt. Ümumiyyәtә şamil olan hidayәt bәzәn 

tәkvini vә bәzәn dә tәşrii olur. 

1. Ümumiyyәtә şamil olan tәkvini hidayәt; 

Allah-taala bütün varlıqların – istәr canlılar [nәbatat vә heyvanlar 

alәmi] istәrsә dә cansızlar – tәbiәtindә elә bir hiss yaratmışdır ki, 

onlar öz meyl vә ixtiyarları ilә inkişafa, daha dәqiq desәk, kamala 

doğru hәrәkәt edirlәr. 

Nәbatat alәminә diqqәt yetirsәk görәrik ki, onlar elә bir 

istiqamәtdә inkişafa doğru hәrәkәt edirlәr ki, qarşılarında heç bir 

mane olmayır. Nәbatat alәmi ilә yanaşı, heyvanat alәmi dә tәkvini 

hidayәtә malikdirlәr. Belә ki, onlar hәtta öz düşmәnlәrini ayırır vә 

onlardan qorunmaq üçün müxtәlif üsullardan istifadә edirlәr. 

Mәsәlәn, siçan pişikdәn qorxur, qoyundan isә yox. Bal arısı vә 

qarışqalar tәkvini hidayәt hissi ilә ictimai hәyat tәrzi qurur, yuvanın 

qurulmasında vә azuqә ehtiyatının ödәnilmәsindә müştәrәk hәyat 

tәrzi sürürlәr. 

Mәhz tәkvini hidayәt hissi ilә yeni doğulmuş uşaqı süd әmmәk 

üçün ananın döşünü axtarır. 

Taha surәsinin 50-ci ayәsindә Allah-taala Musa (ә)-ın dilindәn 

tәkvini hidayәtә işarә edәrәk buyurur: 

«Musa belə cavab verdi: «Rəbbimiz hər şeyə öz surətini və 

şəklini verən, sonra da ona doğru yol göstərən Allahdır». (20/50). 

2. Ümumiyyәtә şamil olan tәkvini hidayәt. 

Tәşrii hidayәt Allahın bәşәriyyәtә peyğәmbәr vә onların vasitәsilә 

sәmavi kitabların göndәrilmәsinә deyilir. Peyğәmbәrlәr bәşәriyyәti 

haqq yola hidayәt edir vә hәqiqәtәn Allah tәrәfindәn 

peyğәmbәrliyә tәyin olunduqlarını gәtirdiklәri kitablar vә Allahın 

onlara bәxş etdiyi möcüzәlәrlә sübut etmәyә çalışırdılar. Әql vә 

şüura malik olan insan isә haqla batili ayırd etmәkdә vә hansı yolu 

seçmәkdә öz ixtiyarına buraxılmışdır. Onlardan bәzilәri haqq 

yolunu seçir, bәzilәri isә peyğәmbәrlәrin öyüd-nәsihәtlәrindәn üz 

çevirәrәk haqq yolundun uzaq düşürlәr. Dәhr surәsinin 3-cü 

ayәsindә bu barәdә deyilir: 



 250 

«Biz ona haqq yolu göstərdik, istər [nemətlərimizə] minnətdar 

olsun, istər nankor [bu onun öz işidir]». (16/3). 

Bәzәn dә fitri hidayәt ümumiyyәtә deyil, yalnız müәyyәn şәxslәrә 

şamil olur. Allah-taala onları insaniyyәtin son mәrhәlәsi olan 

kamala çatmaları üçün batinәn saflaşdırır vә qarşılarında olan 

mәrhәlәlәri qәt etmәk üçün ilk lazımi şәraitlәr yaradır. Vә әgәr 

Allah tәrәfindәn onlara qarşı belә bir diqqәt olunmasaydı sözsüz ki, 

haqq yoldan uzaq düşәr vә böyük bәdbәxtçiliklәrlә üzlәşәrdirlәr. 

Qurani-kәrimdә bu mәtlәbә dәfәlәrlә işarә olunmuşdur. 

«Allah insanların bir qismini doğru yola yönəltdi, onlardan bir 

qismi isə [haqq yoldan] azmağa layiq görüldü». (7/130). 

«De ki: Tutarlı dəlil ancaq Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, 

sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi». (6/149). 

«[Ya Məhəmməd!] İnsanları doğru yola yönəltmək sənin borcun 

deyildir. [Sənin vəzifən ancaq onları haqq yola dəvət etməkdir]. 

Allah kimi istərsə, onu doğru yola istiqamətləndirər». (2/272). 

«Həqiqətən Allah zalim tayfanı doğru yola salmaz!) (4/144). 

Allah istədiyini düz yola yönəldər». (2/213). 

«[Ya Məhəmməd!] Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola 

yönəldə bilməzsən. Lakin Allah dilədiyini doğru yola salar». 

(27/56). 

«Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza [Bizə tərəf 

gətirib çıxardan behişt yollarına] qovuşduracağıq». (29/69). 

«Allah istədiyini yolundan döndərər, istədiyini də doğru yola 

yönəldər. O, yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir». (14/4). 

NӘTİCӘ 

Hidayәtin mәnası vә neçә hissәdәn ibarәt olduğu bәlli olmaqla 

ayәnin hansı mәna daşıdığı da artıq mәlum olur. Belә ki, namaz 

qılarkәn insan ilk növbәdә Allahın ona fitri vә şәri hidayәt nemәtini 

bәxş etdiyinә iqrar vә etiraf edir vә daha sonra Allahdan, 

bәndәlәrinin çox az bir hissәsinә bәxş etdiyi xas fitri hidayәti ona 

bәxş etmәsini dilәyir. 

Demәk, insanın tәbiәtindә itaәtsizlik vә üsyankarlıq kimi mәnfi 

xüsusiyyәtlәr olduğu üçün o, bir anda olsun özünә arxayın 
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olmamalı vә daim Allaha sığınaraq Ondan haqq yola yönәltmәsini 

dilәmәlidir ki, qarşısına maneәlәr çıxmadan son hәdәfә, yәni 

kamala çata bilsin. 
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ON YEDDİNCİ FƏSİL 

ӘLAVӘ VӘ HAŞİYӘLӘR 

1. Mütə hədisinin təhrifi; 

2. Məhəmməd Əbduhun üç dəfə təlaq vermə barəsində irəli 

sürdüyü nəzəriyyə; 

3. Razinin «Şiə» məzhəbinə qarşı yaxdığı iftira; 

4. Allahın, məxluqatı yaratmaq istəməsinə dair nəql olunmuş 

hədislər; 

5. Tale və aqibət üçün edilən duaların təsiri haqda nəql olunmuş 

hədislər; 

6. Bismillah... ayəsi ətrafında aparılan fikir mübadilələri; 

7. Yaradılışın başlanması haqda nəql olunmuş hədis və 

rəvayətlər; 

8. Bismillah... ayəsinin Quranın bir hissəsi olub-olmadığı haqda 

nəql olunmuş hədislər; 

9. Müaviyənin namaz qılarkən Bismillah... ayəsini deməyi 

unutması; 

10. Namazda Bismillah... ayəsinin oxunması; 

11. Qəbirlərin ziyarət olunması haqda nəql olunmuş hədislər; 

12. Alusinin «Şiə» məzhəbinə vurduğu töhmət; 

13. Müəllifin, Hicaz alimlərinin biri ilə apardığı elmi mübahisə; 

14. İmam Hüseyn (ə)-ın türbətinin fəziləti; 

15. Səcdə ayəsinin anlamı (izahı); 

16. İblisin, Allah-taala ilə söhbəti; 

17. İslam, iki şəhadət verməklə qəbul olunur; 

18. İbadətdən məqsəd və onun növləri; 

19. Əmrun bəynə əmreyn məsələsi; 

20. Şəfaət hədisini nəql edən mənbələr. 
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MÜTƏ HƏDİSİNİN TƏHRİFİ 

Mütә hәdisi Peyğәmbәrdәn (s), İbni Mәsud tәrәfindәn bu 

mәzmunda nәql olunmuşdur. 

Döyüşlәrdәn birindә Peyğәmbәrin (s) yanında idik. Qadınlarımız 

bizimlә olmadıqları üçün Peyğәmbәrin (s) yanına gәlib dedik: Ya 

Rәsulәllah! İcazә verirsinizmi özümüzü axta edәk? O, bunu bizә 

qadağan edib әtraf mәntәqәlәrdәki dul qadınlara mehriyyә olaraq 

paltar verәrәk müvәqqәti evlәnmәyimizi әmr etdi. 

Sonra Abdullah ibni Mәsud müsәlmanların qәrәrgahına gәlib 

Peyğәmbәrin (s) verdiyi yeni hökmü onlara elan etdi. Ey mömin 

qardaşlarım! Allahın sizә halal etdiyi şeylәri özünüzә haram 

etmәyin vә başqalarının namusuna tәcavüz etmәyin. Çünki, Allah 

tәcavüz edәnlәri sevmәz. 

Alim, mühәddis vә müfәssirlәrin bir çoxu bu hәdisi Sәhih 

Buxaridәn yuxarıdakı ifadәlәrlә nәql etmişlәr. Lakin, Sәhih 

Buxarinin hal-hazırkı nüsxәlәrindә bu rәvayәt bir qәdәr fәrqli 

ifadәlәrlә nәql olunmuşdur. 

1) Mütә ilә müxalif olan şәxslәr ibni Mәsudu Buxarinin istinad 

etdiyi mühәddislәr sırasından ixtisara salmışlar. Çünki, onlar çox 

gözәl bilirlәr ki, ibni Mәsud mütәni qәbul etmiş vә bu hökmün 

tәrәfdarlarından biri olmuşdur. Belә ki, rәvayәtin nәql olunmasında 

onun adının çәkilmәsi, rәvayәtdә nәql olunan nikahdan «müvәqqәti 

evlәnmәnin» nәzәrdә tutulduğunu vә bunun tamamilә qanuni 

olduğunu sübuta yetirir. 

2) Onlar rәvayәtin sonunda istifadә olunan «ila әcәlin musәmma» 

ifadәsinin ixtisara salmaqla rәvayәtin mәzmununda dәyişiklik 

aparmağı belә özlәrinә rәva bilmişlәr. Çünki, mәhz bu ifadәylә 

nikahın müvәqqәti olduğu oxucuya bәlli olur. Belә ki, hәdisi şәrh 

edәn mühәddislәr «ila әcәlin» ifadәsinin bu mәnada tәfsir etmişlәr. 

Onların fikrincә döyüş zamanı Peyğәmbәrin (s) müsәlmanlara 

nikah әmrini verdiyi zaman daimi evlәnmәni deyil, mәhz mütәni 

nәzәrdә tutmuşdur. Vә müsәlmanların «lәysә mәәna nisa – qadınlar 

bizimlә deyillәr» demәlәri bir daha bu mәtlәbi sübuta yetirir. 

Çünki, «qadınlar» dedikdә onlar hәr hansı bir qadını deyil, öz daimi 
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qadınlarını nәzәrdә tutmuşlar. Vә әgәr orada heç bir qadın 

olmasaydı, Peyğәmbәrin (s) müsәlmanların evlәnmәlәrinә icazә 

vermәsi heç bir mәfhum kәsb etmәzdi. 

Bunu da qeyd etmәk lazımdır ki, bu ifadә bәzi rәvayәtlәrdә «lәysә 

lәna nisaәn» mәnsubiyyәt bildirәn «lә» şәkilçisi ilә qeyd 

olunmuşdur. (Yәni qadınlarımız bizimlә deyillәr). 

Apardığımız kiçik araşdırmadan belә mәlum olur ki, müsәlmanlar 

daimi nikahla olan qadınlarını özlәri ilә döyüşә aparmamış vә 

Peyğәmbәr (s) onların günaha düçar olmamaları üçün müvәqqәti 

evlәnmәni onlara әmr etmişdir. 

Mütә hökmünә dәlalәt edәn rәvayәtlәr olduqca çox vә mötәbәr 

olduğu üçün bu hökmә qarşı müxalif mövqe tutanlar belә, onu 

qәtiyyәtlә inkar edә bilmәmişlәr. Bu sәbәbdәn dә başqa bir 

bәhanәyә әl ataraq bu hökmün sonralar nәql olunmuş digәr 

rәvayәtlәrdә verilәn yeni hökümlәrlә nәsx olunduğunu iddia 

etmişlәr. Lakin irәli sürüdüklәri bu nәzәriyyә dә onlar üçün bir o 

qәdәr dә sәmәrәli olmamışdır. Belә ki, irәli sürülәn yeni nәzәriyyә 

sübuta yetirilmәmәklә yanaşı, «mütә» hökmünә dә heç bir xәlәl 

gәtirә bilmәmişdir. 

Bu sәbәbdәn dә rәvayәtlәrin mәzmununda tәhrif vә dәyişikliklәr 

aparmaq onların son ümidinә çevrilmişdir. Allah-taaladan 

dilәyimiz budur ki, onların qәrәzli niyyәtlәrinin kökünü kәsib 

onları bu işdә uğur qazanmaqdan mәhrum etsin. 

Lakin bәzi mühәddis vә müfәssirlәr «mütә» hәdisini Sәhih 

Buxaridәn tәhrifә yol vermәdәn öz kitablarında olduğu kimi nәql 

etmişlәr. 

1. Biyhәqi – «Sünәn Biyhәqi» 8-ci cild 200-ci sәh. Heydәrabad çapı. 

2. Süyuti – «Süyutinin tәfsiri» 3-cü cild 207-ci sәh. Misrin 

Mәymәniyyә çapxansı. 

3. Zeylәi – «Nәsburrayә» 3-cü cild 180-cı sәh. Darut-tәlif 

çapxanası. 

4. İbni Teymiyyә – «Muntәqa» 2-ci cild 517-ci sәh. Hicaz çapı. 

5. İbni Qәyyim – «Zadul mәad» 2-ci cild 16-cı sәh. Mәhәmmәdәli 

çapxanası. 
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6. Qәnuçi – (Rovzәtul nәdiyyә) 2-ci cild 16-cı sәh. Muniriyyә 

çapxanası. 

7. Mәhәmmәd ibni Süleyman – «Cәmul fәvaid» 1-ci cild 589-cu 

sәh. Darut tәlif çapxanası. 

8. Әhmәd ibni Hәnbәl – «Musnәd» 1-ci cild 430-cu sәh. 

9. Qurtәbinin tәfsiri 5-ci cild 130-cu sәh. 

10. İbni Kәsirin tәfsiri, 2-ci cild 87-ci sәh. 

11. Әhkamul-Quran 2-ci cild 184-cü sәh. 

12. Hazәmi – «Әl-etibar» 179-cu sәh. 

Mütә hәdisi yuxarıda qeyd olunan mәnbәlәrlә yanaşı, ibni Hatәm 

Bәstinin «Sәhih ibni Hatәm» adlı kitabında vә digәr mәnbәlәrdә dә 

nәql olunmuşdur. 

MӘHӘMMӘD ӘBDUHUN ÜÇ DӘFӘ TӘLAQ VERİLMӘSİNӘ 

DAİR İRӘLİ SÜRDÜYÜ NӘZӘRİYYӘ 

Şeyx Mәhәmmәd Әbdi deyir: Әgәr qadına bir dәfә, ya üç dәfә 

talaq verilәrsә, daha dәqiq desәk, bir dәfәyә üç dәfә talaq hökmü 

oxunarsa vә ya talaq üç dәfә vermәklә müәyyәnlәşdirilәrsә, onların 

hamısı yalnız bir talaq hesab olunur. Әbduh şiә mәzhәbinin istisna 

etdiyi bu әqidәni qәbul etmәklә onu әsaslı dәlillәrlә sübuta 

yetirmәyә çalışır. O deyir: Bundan mәqsәd heç dә nәzәr sahibi 

olmayan vә başqalarından tәqlid edәn şәxslәrlә mübahisә etmәk vә 

onların haqsız olduqlarını üzә çıxarmaq deyildir. Vә eyni zamanda 

qazilәri öz fikirlәrindәn döndәrib üç talaq hökmünә fitva 

vermәlәrini vadar etmәk istәmirik. Çünki, onlar hәqiqәtin nәdәn 

ibarәt olduğunu vә hәdis kitablarında bu mәzmunda nәql olunmuş 

rәvayәtlәrin onların irәli sürdüklәri nәzәriyyәlәrlә tamamilә 

ziddiyyәt tәşkil etdiyini çox gözәl dәrk edirlәr. Lakin bütün 

bunlarla yanaşı lazımı araşdırmalar aparmadan Quran vә 

Peyğәmbәrin (s) buyuruqlarına deyil, öz yazdıqları kitablara istinad 

etmişlәr. 

Müəllif: 

Kaş Mәhәmmәd Әbduh müvәqqәti evlәnmә barәsindә dә bu 

sözlәri deyib hәqiqәti bәyan edәydi. Çünki, mütә dә «üç tәlaq» 

hökmü kimi sabitdir vә onun nәsx olunması tamamilә әsassızdır. 
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Bir sözlә mütәnin haram olduğunu iddia edәn şәxslәr Qurana 

qarşı etinasızlıq vә özlәrinin tәlif etdiklәri qәrәzli kitablara istinad 

etmәkdәn savayı heç bir mәqsәd güdmәyirlәr. 

RAZİNİN ŞİӘ MӘZHӘBİNӘ QARŞI YAXDIĞI İFTİRA 

Heç bir araşdırma aparmadan şiә mәzhәbi haqda fikir irәli sürәn 

şәxslәrdәn biri dә Fәxri Razidir. O, «Yәmhullahә ma yәşa vә 

yusbitu...» ayәsini tәfsir edәrkәn yazır: Rafizilәr (şiәlәr) «Bәdanı» 

Allah-taala üçün mümkün hesab edirlәr. Bәda isә ilahi hәr şeyә 

әhatә olmasına, lakin bütün işlәrin bunun әksinә olaraq hәyata 

keçmәsinә deyilir. 

Razinin fikrincә şiәlәr «Bәda» mәsәlәsini qәbul etmәklә cәhalәt 

kimi mәnfi xüsusiyyәti Allah-taalaya aid etmişlәr. 

İlahi! Sәn özün şahidsәn ki, şiәlәr haqda deyilәn bu әsassız sözlәr 

iftiradan savayı bir şey deyildir! 

O, kitablarının birindә Süleyman ibni Cәrirdәn nәql etdiyi 

rәvayәtdә şiә mәzhәbinә qarşı nalayiq ifadәlәrdәn istifadә etmiş vә 

heç bir әsası olmayan böhtan vә iftiralara әl atmışdı. Onun şiә 

mәzhәbinә vurduğu töhmәtlәr bir növ bәzi mәsihilәrin Peyğәmbәr 

(s) haqda söylәdiklәri tәhqiramiz iftiralara bәnzәyir. Lakin tezliklә 

haqq-әdalәt öz yerini tapacaq vә haqqa don geydirәn qәrәzli mövqe 

tutan tәәssübkeş insanlar öz layiqli cәzalarına çatacaqlar. 

ALLAHIN MӘXLUQATI YARATMAQ İSTӘMӘSİNӘ DAİR 

NӘQL OLUNMUŞ HӘDİSLӘR 

Mәrhum Şeyx Sәduq özünün «Tohid vә mәanil әxbar» adlı 

kitabında imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Vә qalәt 

yәhudu yәdullahi mәğlulәtun – Yəhudilər dedilər: «Allahın əli 

bağlıdır». Yәhudilәr belә bir yanlış әqidәyә malik olduqları üçün 

Allah-taala yaratdığı mәxluqata nә bir şeyi әlavә edir, nә dә ondan 

nә isә azaldaraq ixtisara salır. 

Allah-taala bu ayәni nazil etmәklә onların söylәdiklәrini tamamilә 

alt-üst etdi. 

«Bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlandı və lənətə 

gəldilər. [Və ya bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlansın 
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və lənətə gəlsinlər!] Xeyr! Allahın əlləri açıqdır [O, kərim və 

səxavətlidir], istədiyi kimi lütf və ehsan edər». (Maidә-64). 

Mәgәr Allah-taalanın bu barәdә buyurduğunu eşitmәsisinizmi? 

«Allah [həmin kitabdan] istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də 

sabit saxlayar. [Bəndələrinə aid hər hansı bir hökmü ləğv edib 

başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar]. Kitabın əsli 

[lövhi məhfuz] Onun yanındadır». (Rәd-39). 

Bu rәvayәti Әyaşi dә, Yәqub ibni Şueybdәn vә o da Hәmaddan 

nәql etmişdir. Әllamә Mәclisi bu mәzmunda nәql olunmuş bütün 

rәvayәtlәri özünün «Biharul Әnvar» adlı kitabında nәql etmişdir. 

TALE VӘ AQİBӘT ÜÇÜN EDİLӘN DUALARIN TӘSİRİ 

HAQQINDA NӘQL OLUNMUŞ HӘDİSLӘR 

Süleyman adlı ravilәrdәn biri deyir: Peyğәmbәr (s) buyurur: 

«İlahi qəza və qədəri əvəz edəcək yeganə şey varsa, o da duadır. 

İnsan ömrünü də uzadan yeganə şey varsa, o da başqalarına əl 

tutub xeyirxahlıq etməkdir.» 

Termizi bu rәvayәti özünün «Sünәn» kitabında nәql edib. 

Sәuban, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: «İnsan 

ömrünü uzadan yeganә şey varsa, başqalarına xeyirxahlaq edib әl 

tutmaqdır vә ilahi qәza vә qәdәri әvәz edәcәk yeganә şey varsa o da 

duadır. İnsanı ilahi nemәtlәrdәn mәhrum edәn onun günahları vә 

xoşagәlmәz әmәllәridir.» 

Bu rәvayәti İbni Macә özünün «Sünәn» vә Hakim «Mustәdrәk» vә 

Әhmәd ibni Hәnbәl «Müsnәd» adlı kitablarında nәql etmişlәr. 

Hakim vә Zәhәbi hәdisi nәql etdikdәn sonra onun mötәbәr 

olduğuna dair öz nәzәrlәrini bildirmişlәr. Bu haqda әtraflı mәlumat 

әldә etmәk üçün tәlif olunmuş digәr hәdis kitablarına da müraciәt 

edә bilәrsiniz. 

BİSMİLLAH AYӘSİ ӘTRAFINDA APARILAN FİKİR 

MÜBADİLӘLӘRİ 

Bismillah... ayәsini әdәbi baxımdan izah edәrkәn qeyd etdik ki, 

«ism» kәlmәsinin «Allah» kәlmәsinә әlavә olması mәnәvi xarakter 

daşıyır. Vә «Allah» kәlmәsi ayәdә özünün әsl mәnasında 
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işlәnmişdir. Belә bir halda demәliyik ki, «ism» kәlmәsi ayәdә bütün 

ilahi adlara şamil olmaq mәnasında işlәnmişdir. Demәk, 

«Bismillah» kәlmәsini dedikdә, ilahi adların ümumi mәfhumunu 

nәzәrdә tutmalıyıq vә belә olduqda adın xarici misdaqına da işarә 

etmiş oluruq. Çünki, «Allah» adı Onun adlarının әn böyük xarici 

misdaqıdır. Demәk ümumi mәfhum ilә Allahın adını daha tez vә 

daha yaxşı tәtbiq etmәk olur vә «ism» kәlmәsini demәklә iqrar edәn 

vә onu dinlәyәn şәxsin zehnindә Allah-taalanın digәr adlarından 

daha tez canlanır. Belәliklә Peyğәmbәrdәn (s) nәql olunmuş hәdisin 

mәnası daha da açıqlanır. Hәdisdә deyilir: 

«Bismillah, Allah-taalanın beyük adlarına (ismi-əəzəm) bəbəyin 

gözün ağına yaxın olmasından daha yaxındır.» 

Bismillahın, ismi-әzәmә olan yaxınlığı kamil vә zati yaxınlıqdır. 

Bәbәyin gözün ağına olan yaxınlığı isә mәsafә baxımından olan 

yaxınlıqdır. Vә tәbii ki, zati yaxınlıq, mәsafә vә mәkan baxımından 

olan yaxınlıqlardan daha әhәmiyyәtli vә daha güclüdür. 

YARADILIŞIN BAŞLANMASI HAQDA NӘQL OLUNMUŞ 

HӘDİS VӘ RӘVAYӘTLӘR 

Peyğәmbәr (s) buyurur: Allah-taala məxluqatı yaradarkən hər 

şeydən əvvəl mənim nurumu xəlq etdi.»1  

Mәhәmmәd ibni Sәnam deyir: İmam Cavad (ә)-ın yanında idik, 

üzünü mәnә tutub dedi: «Ey Mәhәmmәd bil ki, Allah hәr zaman 

tәk olmuş vә heç vaxt Onun şәriki [Onun kimi başqa bir varlıq] 

olmamışdır. Sonra O, Mәhәmmәdin (s), Әli vә Fatimәnin (ә) nurunu 

xәlq etdi vә onlar min il belәcә (nur olaraq) qaldılar.2  

BİSMİLLAH AYӘSİNİN QURANIN BİR HİSSӘSİ OLUB-

OLMAMASI HAQDA NӘQL OLUNMUŞ HӘDİSLӘR 

Biyhәqi Ummi Sәlәmәdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Peyğәmbәr 

(s) namaz qılarkәn Bismillah... ayәsini oxuyar vә onu müstәqil ayә 

hesab edәrdi.» 

                                                 
1 Biharul-ənvar 1-ci cild 33-cü səh. 
2 Üsuli-Kafi 1-ci cild, 239-cu sәh. Vafi 2-ci cild 155-ci sәh. 
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Hakim bu rәvayәti özünün «Mustәdrәk» adlı kitabında nәql 

etdikdәn sonra yazır: Buxari vә Müslüm bu rәvayәti sәhih hәdislәr 

sırasında nәql etmişlәr. 

Biyhәqi Әbdül-xәyrdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Әli (ә), 

Peyğәmbәrdәn (s) «sәbә mәsani» haqda soruşduqda cavabında 

buyurur: «Sәbә mәsani» «Fatihә» surәsinә deyilir. Dedilәr: Ya 

Rәsulәllah! Fatihә surәsi yeddi yox, altı ayәdәn ibarәtdir. 

Peyğәmbәr (s) buyurdu: Bismillah... ayәsi dә onun ayәlәrindәn 

biridir. Bu rәvayәti Biyhәqi, Әbu Hüreyrәdәn dә nәql etmişdir. O, 

Әbu Hüreyrәdәn nәql etdiyi başqa bir hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

buyurur: «Hәmd» surәsi altı ayәdәn ibarәtdir vә onun ayәlәrindәn 

biri dә Bismillah... ayәsidir. 

Biyhәqi İbni Abbasdan nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

Hәmd surәsini hәr zaman Bismillah ayәsi ilә başlayardı. Bu rәvayәti 

Termizi dә özünün «Sәhih» adlı hәdis kitabında nәql edir. 

Biyhәqi İbni Ömәrdәn nәql edir ki, o hәr zaman namaza 

başlayarkәn tәkbir dedikdәn sonra (yәni niyyәt edib Allahu Әkbәr 

dedikdәn sonra) Hәmd surәsini Bismillah... ayәsi ilә başlayar vә 

onu sona kimi oxuyardı. Hәmd surәsindәn sonra yenidәn 

«Bismillah...» deyәrdi. Vә bunu belә izah edәrdi ki, әgәr 

«Bismillah...» demәk lazım olmasaydı, Qurana yazılmazdı. 

Bu mәzmunda nәql olunmuş digәr hәdislәr Biyhәqinin «Sünәn» 

vә bir çox başqa hәdis kitablarında da nәql olunmuşdur. Әlavә 

mәlumat әldә etmәk istәyәnlәr bu kitablara müraciәt edә bilәrlәr. 

Hәmçinin «Kәnzul-ummal»da Sәlәbi nәql etdiyi hәdisdә deyir: Әli 

(ә) namaz qılarkәn oxuduğu bütün surәlәri «Bismillah...» ayәsi ilә 

başlayardı (oxuyardı). Bu haqda soruşduqda buyurardı: «Bu ayәni 

bütün surәlәrin әvvәlindә oxumayan şәxslәr hәmәn surәni ixtisara 

salmış olur.» 

«Bismillah...» ayәsi «Sәbә mәsanini» daha da mükәmmәl edir. 

Yәni «Bismillah...» ayәsi ilә yeddi ayәdәn ibarәt olan Hәmd surәsi 

daha da mükәmmәl olaraq «Sәbә mәsani» adlanmağa başlayır.1  

                                                 
1 Kәnzul-ummal 2-ci cild, 190-cı sәh 
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MÜAVİYӘNİN NAMAZ QILARKӘN BİSMİLLAH AYӘSİNİ 

UNUTMASI 

Biyhәqi, Malik ibni Әnәsdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Müaviyә 

Mәdinәdә namaz qılarkәn Hәmd surәsini «Bismillah...» ayәsi ilә 

oxudu, sonrakı surәlәrdә «Bismillah...» ayәsini qiraәt etmәdi. Surәni 

oxuduqdan sonra tәkbir demәyib sәcdә etdi vә belәliklә namazı 

başa vurdu. Namaz sona çatdıqdan sonra onun arxasında namaz 

qılan onlarla mühacir Müaviyәyә etiraz edәrәk dedilәr: 

«Bismillah...» demәyi unutdun, yoxsa namazı ixtisara saldın?! 

Müsәlmanların bu etirazından sonra Müaviyә sonrakı namazlarda 

oxuduğu hәr surәdәn әvvәl «Bismillah...» ayәsini oxuyur vә 

sәcdәyә gedәrkәn tәkbir (Allahu Әkbәr) deyirdi.1  

Bu rәvayәti Biyhәqi başqa bir yerdә bir qәdәr fәrqli olaraq nәql 

edir. Rәvayәtdә deyilir: «Müaviyә nә Hәmd, nә dә sonrakı surәlәri 

«Bismillah...» ayәsi ilә oxudu. Mühacirlәrlә yanaşı namazda iştirak 

edәn Әnsar da Müaviyәyә etiraz etdi». Bu rәvayәti Hakim dә öz 

kitabında nәql edir vә sonra deyir: «Buxari vә Müslüm bu rәvayәti 

sәhih hәdislәr sırasına daxil etmişlәr». 

BİSMİLLAH AYӘSİNİN NAMAZDA OXUNMASI 

Bu mәzmunda nәql olunmuş bir çox rәvayәtlәrdәn belә mәlum 

olur ki, Peyğәmbәr (s) «Bismillah...» ayәsini Quranın bütün 

surәlәrindәn әvvәl oxumuş vә buna böyük әhәmiyyәt vermişdir. 

Biz bu rәvayәtlәrdәn bir neçәsinә bir qәdәr әvvәl işarә etdik. 

Qәtadә, Malik ibni Әnәsdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr 

(s) Hәmd surәsini mәdd ilә (bir qәdәr uzadaraq) «Bismillahir-

rәhmanir-rәhim» ayәsi ilә başlayardı. O, hәm «Bismillah» hәm 

«Rәhman» hәm dә «Rәhim» kәlmәlәrini bir qәdәr uzadaraq (mәddә 

ilә) oxuyardı. 

Şәrik, Әnәsdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

«Bismillah...» ayәsini ucadan oxyardı. 

                                                 
1 Sünәni Biyhәгi 2-ci cild, 49-cu sәh. 
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Hakim bu rәvayәti nәql etdikdәn sonra deyir: Bu hәdisi nәql edәn 

ravilәr tamamilә etimad olunası kәslәrdir. 

Әsqәlani deyir: Muәmmәr ibni Süleymanın arxasında sübh vә 

mәğrib namazlarını qılardım. O, Hәmd surәsindәn әvvәl vә sonra 

«Bismillah...» ayәsini ucadan oxuyar vә deyәrdi: Namaz qılarkәn 

hәr zaman atama iqtida edәrdim. Atam da deyәrdi ki, әksәr 

hallarda Әnәsin camaat namazlarında iştirak edәrdim. Vә o da 

daim Peyğәmbәrin (s) camaat namazlarında iştirak etdiyini deyәrdi. 

Onlar hamılıqla namaz qılarkәn bütün surәlәrdәn әvvәl 

«Bismillah...» ayәsini oxuyardılar. 

Hakim deyir: Bu hәdisi nәql edәn ravilәr tamamilә etimad olunası 

kәslәrdilәr. 

Әbu Nәamә, Әnәsdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: İstәr Peyğәmbәr 

(s), istәr Әbu Bәkr, istәrsә dә Ömәr «Bismillah...» ayәsini ucadan 

oxumazdılar. 

Müəllif: 

Nәql olunmuş rәvayәtlәrdәn belә mәlum olur ki, Peyğәmbәr (s) 

qıldığı bütün gündәlik namazlarında «Bismillah...» ayәsini oxumuş 

vә bu mәsәlәyә xüsusi diqqәt yetirmişdir. Lakin Әnәsin 

«Peyğәmbәr (s) namaz qılarkәn «Bismillah...» ayәsini oxumazdı» 

nәql etdiyi rәvayәtdәn başqa bir mәna әldә etmәliyik. Bәlkә dә o 

bunu demәkdә Peyğәmbәrin (s) «Bismillah...» ayәsini ucadan 

oxumamasını nәzәrdә tutmuşdur. 

Belә ki, nәql olunmuş sonuncu rәvayәti bunun üçün dәlil hesab 

edә bilәrik. O deyir: Peyğәmbәr (s), «Bismillah...» ayәsini ucadan 

oxumazdı... 

Әnәsin nәql etdiyi rәvayәtdә «Peyğәmbәr (s) Bismillah... ayәsini 

oxumazdı yox, Peyğәmbәr (s), Bismillah... ayәsini ucadan 

oxumazdı» demәsini bu mәsәlәyә dair ikinci bir dәlil hesab edә 

bilәrik. 

Onun özündәn nәql olunmuş başqa bir rәvayәtdә deyilir: 

«Peyğәmbәr (s) bizimlә namaz qılarkәn onun Bismillah... demәsini 

eşitmәzdik.» 

Bütün bunları nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, Әnәsin nәql etdiyi 

rәvayәtlәr arasında heç bir ziddiyyәt mövcud deyildir. 
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Müslimin nәql etdiyi: İstәr «Peyğәmbәr (s), istәr Әbu Bәkr, istәrsә 

dә Ömәr namaz qılarkәn Hәmd surәsinin nә әvvәlindә vә nә dә 

sonunda Bismillah... ayәsini oxumazdı» rәvayәtinә gәldikdә isә, 

qeyd etmәliyik ki, rәvayәt Vәlid ibni Müslim Tәriş tәrәfindәn nәql 

olunmuşdur. Vә onun kimliyi vә etimad olunub-olunmaması 

mühәddislәr arasında sual doğuran mәsәlәlәrdәn birinә 

çevrilmişdir. Belә ki, «Tәhzibut-tәhzibdә» deyilir: Alimlәrin 

bәzilәrinin fikrincә Vәlid ibni Müslim sәhvә çox yol verәr vә hәdis 

nәql edәrkәn hәdisin kimlәr tәrәfindәn olduğunu qeyd etmәzdi. 

Qeyd olunan rәvayәtlә ziddiyyәt tәşkil edәn üçüncü rәvayәt, 

Qәtadәnin Әnәsdәn nәql etdiyi rәvayәtdir. Orada deyilir: 

Peyğәmbәr (s), Әbu Bәkr, Ömәr vә Osman namazı «Әlhәmdu lillahi 

rәbbil alәmin» ayәsi ilә başlayırdılar. 

Bәlkә dә bu rәvayәt başqa bir mәna daşıyır. Deyә bilәrik ki, 

«Әlhәmdu lillahi rәbbil alәmin» deyildikdә, ayәnin özü deyil, 

ümumilikdә Hәmd surәsi nәzәrdә tutulur. Çünki, Hәmd surәsi 

bәzәn «Fatihәtul-kitab» da adlandırılmışdır. 

Belә bir anlama әsasәn deyә bilәrik ki, Peyğәmbәr (s), Әbu Bәkr, 

Ömәr vә Osman namazı Bismillahsız deyil, «Fatihәtul-kitab» surәsi 

ilә başlamışlar. 

Bu mәzmunda digәr rәvayәtlәr dә nәql olunmuşdur vә Şafei 

onların mәhz belә bir mәna daşıdığını qeyd etmişdir. 

Apardığımız araşdırmalardan belә mәlum olur ki, nәql olunmuş 

rәvayәtlәr bir-biri ilә heç bir ziddiyyәt tәşkil etmәyir vә 

Peyğәmbәrin (s) namaz qılarkәn oxuduğu surәlәrdәn әvvәl 

«Bismillah...» ayәsini oxuması tamamilә düzgündür. 

QӘBİRLӘRİN ZİYARӘT OLUNMASI HAQDA NӘQL 

OLUNMUŞ HӘDİSLӘR 

Bu mәzmunda kifayәt qәdәr hәdis vә rәvayәt nәql olunmuşdur. 

Biz isә yalnız İbni Teymiyyә adı ilә mәşhur olan Әhmәd ibni 

Әbdül-hәkimin babası Әbdüssәlam ibni Abdullahdan nәql olunmuş 

hәdislәrә işarә etmәk istәyirik. İlk növbәdә onun «Әl-muntәqa» adlı 

kitabında nәql etdiyi hәdislәr haqda söhbәt açacaq vә sonra 

başqalarından nәql olunmuş digәr hәdislәrә dә işarә edәcәyik. 
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Әbdüssәlam ibni Abdullah ibni Әbdül-hәkim ibni Teymiyyә, 

Bәridәdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) buyurmuşdur: 

«Mәn sizlәrә qәbirlәri ziyarәt etmәyi qadağan etmişdim. Lakin 

Allah-taala ananın qәbrini ziyarәt etmәyi Mәhәmmәdә icazә verdi. 

Siz dә qәbirlәri ziyarәt edin vә bilin ki, onların ziyarәt etmәklә 

axirәt gününü xatırlatmış olursunuz. 

2. Әbu Hüreyrәdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

anasının qәbrini ziyarәt edib ağladı. Әshab da onun ağladığını 

görüb ağladı. Sonra üzünü onlara tutub buyurdu: Allah-taaladan 

anamın bağışlanması üçün dua etmәyimi istәdim. Lakin o mәnә 

buna icazә vermәdi. Sonra Ondan anamın qәbrini ziyarәt etmәyә 

iaczә istәdim. O, mәnim bu istәyimi qәbul etdi vә anamın qәbrini 

ziyarәt etmәyә icazә verdi. Sizlәr dә qәbirlәri ziyarәt edin. Çünki, 

qәbirlәri ziyarәt etmәk insana ölümü xatırladır. 

3. Abdullah ibni Әbi Mәleykәdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

Günlәrin bir günündә Ayişә qәbristanlıq tәrәfdәn gәlirdi. Onu 

görcәk dedim: Ey möminlәrin anası! Haradan gәlirsәn? 

Dedi: Qardaşım Әbdürrәhmanın qәbrinin ziyarәtindәn. 

Dedim: Mәgәr Peyğәmbәr (s) qәbirlәri ziyarәt etmәyi haram 

etmәmişdirmi? 

Dedi: Bәli, bir vaxtlar Peyğәmbәr (s) qәbirlәri ziyarәt etmәyi 

haram etmişdi, lakin sonra bu qadağanı aradan götürüb qәbirlәri 

ziyarәt etmәyi tövsiyә edәrdi. 

İbni Teymiyyә rәvayәti nәql etdikdәn sonra deyir: Bu rәvayәti 

Әsrәm dә özünün «Sünәn» adlı kitabında nәql etmişdir. 

Müəllif: 

Bu rәvayәti tәkcә İbni Teymiyyә vә Әsrәm deyil, Şeyx Mәhәmmәd 

Hamid Fәqinin «Muntәq»aya yazdığı haşiyәdә dediyi kimi, İbni 

Macә, Hakim vә Bәğәvi tәrәfindәn dә «Şәrhul sünәndә» dә nәql 

olunmuşdur. 

4. Әbu Hüreyrәdәn nәql etdiyi hәdisdә deyir: Peyğәmbәr (s) 

qәbristanlığa gәlib üzünü qәbirlәrә tutub buyurdu: «Salam olsun 

sizlәrә ey möminlәr! Biz dә sizlәrә qovuşacağıq». İbni Teymiyyә 

rәvayәti nәql etdikdәn sonra deyir: Bu rәvayәti, Әhmәd ibni 

Hәnbәl, Müslüm vә Nәsai dә nәql etmişdir. Lakin Әhmәd ibni 
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Hәnbәlin Aişәdәn nәql etdiyi bu sözlәr әlavә olunmuşdur. 

Peyğәmbәr (s) sonra buyurdu: İlahi! Bizlәri onların savabından 

mәhrum etmә vә onlardan sonra bizlәri sınağa çәkmә (ki, biz bunun 

öhdәsindәn gәlә bilmәrik). 

5. Bәridәdәn nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: Peyğәmbәr (s) әshaba 

etdiyi tövsiyәlәrin birindә buyurdu: Qәbirlәri ziyarәt edәrkәn 

sizlәrdәn biriniz desin: Salam olsun sizlәrә ey ölülәr, salam olsun 

sizlәrә ey dünyasını dәyişmiş mömin vә müsәlmanlar! Biz dә 

Allahın istәk vә iradәsi ilә sizlәrә qovuşacağıq. Allah-taaladan 

bizlәrin vә sizlәrin bağışlanmasını dilәyirik. 

İbni Teymiyyә hәdisi nәql etdikdәn sonra deyir: Әhmәd ibni 

Hәnbәl, Müslüm, İbni Macә dә bu rәvayәti öz kitablarında nәql 

etmişlәr.1  

6. İbni Ömәr, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Kim 

Allahın evini ziyarәt etdikdәn sonra mәnim qәbrimin ziyarәtinә 

gәlәrsә, sanki mәnim sağlığımda ziyarәt etmiş olur.» Bu rәvayәti 

Tәbәrani özünün «Әvasit» vә Biyhәqi «Sünәn» adlı kitablarında 

nәql etmişlәr. 

7. Başqa bir rәvayәtdә deyilir: Peyğәmbәr (s) buyurmuşdur: «Kim 

mәnim qәbrimi ziyarәt etsә, ona hökmәn şәfaәt edәrәm.» 

Bu rәvayәti İbni Udәn özünün «Kamil» vә Biyhәqi «Sünәn» adlı 

kitabında nәql etmişlәr. 

8. Әnәs Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Kim mәni 

vәfat etdikdәn sonra Mәdinәdә ziyarәt edәrsә, mәn dә qiyamәt 

günü ona şәfaәt edәcәk vә gördüyü işlәrә şәhadәt verәcәyәm.2  

9. Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: 

«Qohum-әqrәbasının qәbrini ziyarәt edәn, mәrhuma salam verәn 

şәxs oradan qalxmazdan әvvәl, ziyarәtinә gәldiyi şәxsin salamını 

alar vә onunla ünsiyyәtdә olar. Bu rәvayәti Әbu Şeyx vә Deylәmi 

dә öz kitablarında nәql etmişlәr. 

                                                 
1 İbni Tеymiyyә bu bеş rәvayәtin hamısını özünün «Әl-müntәгa» adlı kitabında 

nәгl еtmişdir 2-ci cild, 116-cı sәh. 
2 Kәnzul-ummal 8-ci cild 99 vә digәr sәhifәlәr. 
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10. Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi başqa bir hәdisdә 

deyir: «Tanış qәbrin kәnarından keçib ona salam verәn şәxslәr 

dәrhal salamının cavabını alarlar.» 

Bu rәvayәti Xәtib Bağdadi, İbni Әsakir, İbni Nәccar vә başqaları 

da nәql etmişlәr. «Kәnzul-ummalda» rәvayәt nәql olunduqdan 

sonra müәllif deyir: Hәdis sәnәd vә nәql edәn şәxslәr baxımından 

mötәbәr vә etibarlıdır. 

Müәllif «Kәnzul-ummalda» qәbirlәri ziyarәt etmәk vә onları 

öpmәk barәdә sәksәnә yaxın hәdis vә rәvayәt nәql etmişdir. 

Maraqlananlar bu kitaba müraciәt edә bilәrlәr.1  

11. Әbu Hüreyrә, Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyir: 

«Mәnә salam göndәrәn hәr bir kәsin salamını Allah-taala mәnә 

çatdırır vә mәn dә cavab olaraq ona öz salamımı göndәrirәm.2  

12. İbni Ömәr Kәbә evindәki «qara daşı» (hәcәrül-әsvәd) tәbәrrük 

mәqsәdi ilә öpüb әl çәkmәk barәsindә deyir: «Peyğәmbәr (s) qara 

daşı öpәr vә ona әl çәkәrdi. Biri onun sözünü kәsib soruşdu. 

Ehtimal vermirsәnmi ki, ziyarәt zamanı izdiham olduğu üçün bu iş 

bizim üçün çәtin vә ya qeyri-mümkün olsun?! Cavabında dedi: 

Ehtimalını, belә ola bilsinlәri kәnar qoy! Çünki, mәn Peyğәmbәrin 

(s) Hәcәrül-әsvәdi öpüb ona әl çәkdiyini öz gözlәrimlә gördüm.» 

Bu rәvayәti Buxari dә öz kitabında Әhmәd ibni Hәnbәlin 

«Müsnәd» kitabında nәql etmişdir. 

13. İbni Abbas deyir: Ömәrin qara daşı öpüb ona әl çәkdiyini öz 

gözlәrimlә gördüm. Bu işi Peyğәmbәrdәn (s) dә görәrdik. Bu 

rәvayәti Tәyalisi vә başqaları da nәql etmişlәr. 

14. Әbu Cәfәr deyir: İbni Abbas Kәbә evinin divarını öpüb alnını 

oraya qoydu vә bu işi üç dәfә tәkrar etdi. 

15. Әkrәmә İbni Abbasdan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: 

«Peyğәmbәrin (s) alnını «qara daşın» üzәrinә qoyduğunu dәfәlәrlә 

öz gözlәrimlә gördüm.3  

                                                 
1 Kәnzul-ummal 8-ci cild 99 vә digәr sәhifәlәr. 
2  Sünәni Biyhәгi 5-ci cild 245-ci sәh. 
3 Sünәni Biyhәгi 5-ci cild, 74-cü sәh. 
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16. Davud ibni Saleh deyir: Günlәrin bir günündә Mәrvan üzünü 

Peyğәmbәrin (s) qәbrinә qoyan bir şәxsi görüb bәrk qәzәblәndi. 

Boynundan yapışıb möhkәm sıxaraq ondan soruşdu: «Heç 

bilirsәnmi nә edirsәn?!» Çәtinliklә dә olsa deyir: «Bәli, bilirәm nә 

edirәm». Mәrvan onun üzünә diqqәtlә baxdıqda görür ki, o Әbu 

Әyyub Әnsaridir. Әyyub ona deyir: «Günlәrin bir günündә 

Peyğәmbәrin (s) yanında idim. Bir qәdәr söhbәt etdikdәn sonra 

buyurdu: Layiq vә әmәli-saleh insanlar sizә dini rәhbәr olduqları 

zaman din üçün ağlayıb, qәm-qüssә çәkmәyin. Din üçün o zaman 

ağlayıb kәdәrlәnin ki, dininiz naşı vә nalayiq insanların әlinә 

düşmüş olsun». 

Bu rәvayәti Hakim dә özünün «Mustәdrәk» adlı kitabında nәql 

etdikdәn sonra onun mötәbәr olduğunu tәsdiq edir. 

«Qara daşı» öpmәk, әl çәkmәk, onun üzәrinә üz qoymağa dair 

nәql olunmuş rәvayәtlәri İbni Teymiyyә dә özünün «Әl-muntәqa» 

adlı kitabında nәql etmişdir. 

17. İbni Әsakir nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: «Bir çöl әrәbi 

Peyğәmbәrin (s) qәbri üzәrinә gәlib bir ovuc torpaq götürüb üz-

gözünә sürtüb dedi: Ya Rәsulәllah! Quranda deyilir ki, «Onlar 

[möminlәr] bir-birlәrinә qarşı durduqları zaman sәnә pәnah 

gәtirsinlәr». Mәn dә özümә zülm edib [günaha düçar] olub sәnә 

pәnah gәtirmişәm. Mәnim Allah-taaladan bağışlanmağımı istә.» 

Qәbirdәn belә bir sәs eşidildi: «Ey insan! Sәn artıq bağışlandın.» 

İbni Әsakir deyir: Bu әhvalat Әli (ә)-ın hüzurunda baş vermişdir. 

20. İbni Әsakir nәql etdiyi sonuncu rәvayәtdә deyir: «Bilal, 

Peyğәmbәrin (s) qәbri üzәrinә gәlib üzünü qәbrin üzәrinә qoyub 

hәzin-hәzin ağladı. Hәsәn vә Hüseyn dә onun yanına gәlib hәsrәtlә 

qәbrә baxdılar. Bilal onları görcәk ayağa qalxdı vә onlara mәhәbbәt 

göstәrәrәk üz-gözlәrindәn öpәrәk şirin dillә söhbәtә tutdu. 

ALUSİNİN ŞİӘ MӘZHӘBİNӘ VURDUĞU TÖHMӘT 

Bir qәdәr әvvәl Razinin şiә mәzhәbi haqda irәli sürdüyü 

tәhqiramiz nәzәriyyә ilә tanış oldunuz. Tәәssüflәr olsun ki, belә bir 

xәstәliyә Alusi dә mübtәla olmuşdur. 
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«Ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə qədər yeyib için»1  ayәsini 

tәfsir edәrkәn deyir: Şiәlәr gün çıxdığı zaman oruc tutmağa 

başlayırlar. Onların әqidәsinә әsasәn oruc tutan hәr bir şәxs gün 

çıxana qәdәr yeyib-içmәkdә tamamilә azaddır. 

Qәribәdir görәsәn Alusi bu mәlumatları hansı mәnbәdәn әldә 

edib vә hansı dәlil vә sübutlara әsasәn belә bir nәticәyә gәlә 

bilmişdir?! O, şiәlәrin hәlә qәdimdәn mәskun olduğu vә әhalinin 

әksәriyyәtini tәşkil etdiyi Bağdad şәhәrindә yaşamış vә ilk tәhsilini 

orada almışdır. Belә bir şәraitdә o әhalinin hәtta yaşayış tәrzinә 

nәzәr salıb düzgün nәticәyә gәlә bilәrdi. 

Bütün bunlarla yanaşı o, şiә alimlәrinin tәlif etdiklәri mötәbәr 

şәriәt kitablarından da xәbәrsiz deyildir. Lakin tәәccüb doğuran 

budur ki, görәsәn belә bir şәraitdә onu bu nәticәyә gәlmәyә vә heç 

bir әsası olmayan vә eyni zamanda müsәlman mәzhәblәri arasında 

ixtilafa sәbәb olacaq belә bir nәzәriyyә irәli sürmәyә vadar edәn nә 

olmuşdur. 

Bәli, müsәlmanlar arasında ixtilafların yaranmasına vә fikir 

ayrılıqlarının meydana gәlmәsinә sәbәb olan mәhz bu kimi qәrәzli 

nәzәriyyә vә şәri fitvalar olmuşdur. Kim bilir, bәlkә dә bütün 

bunlara sәbәb olan gözә görünmәyәn, lakin pәrdә arxasında 

fәaliyyәt edәn başqa mәnfi ünsürlәr vardır? Bәlkә dә әdavәt 

toxumunu sәpmәklә müsәlmanlar özlәri balta sapına çevrilir vә bir-

birlәrinin qatı düşmәni olurlar?! 

MÜӘLLİFİN HİCAZ ALİMLӘRİNİN BİRİ İLӘ APARDIĞI ELMİ 

MÜBAHİSӘ 

Hicri-qәmәri 1353-cü (Miladi 1932-ci) ildә Kәbә evini ziyarәtә 

getdik. Peyğәmbәr (s) mәscidindә Zeynulabidin adılı olduqca 

savadlı bir qoca mәscidә nәzarәt edir, möhürlә namaz qılan 

şәxslәrdәn möhürlәrini alır vә onları möhürlә namaz qılmağa 

qoymurdu. 

                                                 
1 Bәгәrә-187 
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Ona yaxınlaşıb dedim: Peyğәmbәrin (s) hәrәmindә müsәlmanların 

icazәsi olmadan onların şәxsi әşyalarına toxunmaq vә ona sahib 

olmaq olarmı? 

Dedi: Xeyr. 

Dedim: Belә isә hansı haqla müsәlmanların mallarını qarәt 

edirsәn? Bir halda ki, onlar Allahın birliyinә vә hәzrәti 

Mәhәmmәdin (s) haqq olaraq peyğәmbәrliyә göndәrildiyinә 

şәhadәt verirlәr. 

Dedi: Onlar müsәlman deyil, müşrikdirlәr. Möhürü özlәri üçün 

büt edib onlara sәcdә edirlәr. 

Dedim: İstәyirsәnmi bu barәdә bir qәdәr әtraflı söhbәt edәk? 

Dedi: Bu lap yerinә düşәrdi! 

Onunla saatlarla söhbәt etdim, nәhayәt tutduğu işdәn peşiman 

olub üzr istәmәli oldu. Allah-taaladan bağışlanmasını istәyib dedi: 

Mәn tәәssübkeş vә inadkar insan deyilәm. Bu günә qәdәr hәqiqәt 

bәlli olmadığı üçün sәhvә yol vermişәm. 

Sonra o mәndәn başqa mövzular әtrafında da müzakirә 

etmәyimizi xahiş etdi. Biz gecәlәr Peyğәmbәr (s) mәscidinә gәlir, 

orada müxtәlif mövzular әtrafında bәhs edir vә fikir mübadilәlәri 

aparırdıq. Oraya müxtәlif mәzhәblәrdәn olan şәxslәr gәlir vә bizim 

mәclislәrimizdә iştirak edirdilәr. Mәdinәdә olduğum on gün 

әrzindә hәr gün Peyğәmbәr mәscidinә gәlir vә oraya toplaşanları 

maraqlandıran suallara cavab verirdik. Nәticәdә hәmәn şәxs şiә 

mәzhәbinә qarşı tutduğu qәrәzli mövqedәn әl çәkib bu mәzhәbә 

ehtiramla yanaşmağa başladı. 

Şeyx Zeynulabidin müzakirәlәrimizin nәticәsini «Ummul Qura» 

жurnalında çap etdirәcәyinә söz verdi. Onun fikrincә söhbәtlәrimiz 

haqsevәr vә tәәssübsüz insanlar üçün olduqca xeyirli ola bilәrdi. Bu 

sәbәbdәn dә söhbәtlәrimizin mәqalәlәr şәklindә çap olunmasına 

böyük әhәmiyyәt verirdi. Hәtta жurnalın bir nüsxәsini mәnә 

göndәrәcәyinә söz verdi. Lakin verdiyi sözә әmәl etmәdi. Bәlkә dә 

mövcud şәraiti nәzәrә alıb fikrindәn dönmüş vә ya qarşısına çıxan 

maneәlәr onu verdiyi sözә әmәl etmәmәyә vadar etmişdir. 
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İMAM HÜSEYN (Ә)-IN TÜRBӘTİNİN FӘZİLӘTİ 

Әbu Yәla öz kitabında vә İbni Әbi Şәybә vә Sәid, Mәnsurun 

«Musnәd» adlı kitabında Әmirәl-möminin Әli ibni Әbu Talib (ә)-

dan nәql etdiyi hәdisdә deyir: «Günlәrin bir günündә Peyğәmbәrin 

(s) yanına getdim. Onun gözlәrini yaşlı görüb tәәccüb etdim. 

Soruşdum: Ya Rәsulәllah! Sizi narahat edәn bir kәsmi vardır? 

Ağlamağınızın sәbәbi nәdir? 

Buyurdu: Ya Әli, bir qәdәr әvvәl Cәbrail mәnim yanımda idi. O 

deyir ki, Hüseyn Fәrat çayının yaxınlığındakı sәhrada 

amansızcasına qәtlә yetirilәcәkdir. 

Onu türbәtinin әtrini duymaq istәyirsәnmi? Dedim: Bәli, ya 

Rәsulәllah. Әlindә tutduğu torpağı ovucuma töküb dedi: Al iylә. 

Torpağa bir qәdәr baxdıqdan sonra ixtiyarsız olaraq ağladım.» 

Tәbәrani özünün «Böyük tarix» adlı kitabında Ümmi Sәlәmәdәn 

nәql edәrәk deyir: Gecә yarısı Peyğәmbәr (s) yuxudan ayılıb 

ibadәtlә mәşğul idi. Yuxudan ayılıb onun olduqca qәmgin vә 

mәyus olduğunu gördüm. O, hәsrәtlә әlindәki qırmızıya çalan 

torpağa baxır vә sanki nәyinsә hәsrәtini çәkirdi. 

Soruşdum: Ya Rәsulәllah! Bu nә torpaqdır belә? 

Buyurdu: Cәbrail deyir ki, Hüseyn İraq torpağında qәtlә 

yetirilәcәkdir. Mәn ondan Hüseynin qәtlә yetirilәcәk torpaqdan bir 

qәdәr gәtirmәsini istәdim. Әlimdә gördüyün torpaq oranın 

torpağındandır. 

İbni Әbi Şәybә, İbni Macә Tәyalisi vә Әbu Nәim bu rәvayәti 

Ümmi Sәlәmәdәn vә Malik ibni Әnәsdәn nәql etmişlәr. 

SӘCDӘ AYӘSİNİN TӘFSİRİ 

Hәsәn ibni Mәnsur deyir: İblis, Adәm (ә)-a sәcdә etmәyә әmr 

olunduqda dedi: İlahi! Adәmә yalnız o zaman sәcdә edәrәm ki, 

sәcdәnin әzәmәt vә şәfaәtini ondan götürmüş olasan. Vә mәnim 

sәnә sәcdә etmәyim yalnız sәnin böyüklüyünә bir nişanә olsun. Bir 

tәrәfdәn mәnә Adәmә sәcdә etmәyimi әmr edirsәn, digәr tәrәfdәn 

isә özündәn savayı başqa bir varlığa sәcdә etmәyi qadağan edirsәn. 
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Allah-taala buyurur: Әgәr Adәmә sәcdә etmәsәn sәni әbәdi әzaba 

düçar edәcәyәm. 

İblis dedi: İlahi! Mәni әzab vә işgәncә içindәmi görmәk 

istәyirsәnmi? 

Allah-taala buyurur: Bәli! 

İblis dedi: Nәzәr salaraq mәni әzab vә işgәncә içindә görmәyin 

mәnim üçün hәr şeydәn şirin vә әzizdir. Elә bu da mәni әbәdi 

olaraq әzab içindә qalmağıma vadar edir. Nә istәyirsәn onu da et!1  

Müəllif: 

Daim yenilik axtaran Ruzbәha vә onun tәrәfdarlarının gözlәri 

aydın olsun ki, o, öz tәfsirindә әql, mәntiq, Quran vә dini әsaslara 

müvafiq olmayan belә bir ixtiraya nail ola bilmişdir. (İstehza və 

təəssüf hissi ilə deyilir. Red.) 

ALLAH-TAALA İLӘ İBLİSİN SÖHBӘTİ 

İmam Sadiq (ә)-dan nәql olunmuş rәvayәtdә deyilir: İblis, Allah-

taalaya deyir: Әgәr mәni Adәmә sәcdә etmәkdәn azad etsәn, Sәnә 

elә ibadәt edәrәm ki, nә yaxın olan mәlәklәrin, nә dә göndәrdiyin 

peyğәmbәrlәr buna qadir olmuş olsunlar. 

Allah-taala buyurdu: Mәnim sәnin ibadәtinә heç bir ehtiyacım 

yoxdur. Sәn Mәnә öz istәdiyin kimi yox, Mәnim istәk vә әmrimә 

әsasәn ibadәt etmәlisәn. 

Başqa bir rәvayәtdә deyilir: Dindәn çıxmış bir şәxs imam Sadiq 

(ә)-dan soruşur: Allah-taala mәlәklәrә Adәmә sәcdә etmәyi әmr 

etmişdir? 

İmam Sadiq (ә) sualın cavabında buyurur: Hәr kәs Allahın әmrilә 

sәcdә edәrsә, Allaha sәcdә etmiş olur. Demәk mәlәklәr Adәmә 

sәcdә etsәlәr dә, Allahın әmri ilә sәcdә etdiklәri üçün Allaha sәcdә 

etmiş olurlar. 

İSLAM İKİ ŞӘHADӘT VERMӘKLӘ QӘBUL OLUNUR 

Sәmai, imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi hәdisdә deyir: İslam, 

Allahın birliyinә şәhadәt vermәkdәn ibarәtdir. 

                                                 
1 İbni Ruzbәhanın tәfsiri 21-ci Hind çapı. 
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«Əşhədu ənla ilahə illəllah və əşhədu ənnə Muhəmmədən 

rəsulullah». 

Bu iki şәhadәti vermәklә insanların can vә malları toxunulmaz 

qalır, vәrәsәlik, nikah qanunları vә digәr şeylәr qüvvәyә minir vә 

icra olunur. 

Әbu Hüreyrәnin Peyğәmbәrdәn (s) nәql etdiyi hәdisdә deyilir: Biz 

bu camaatla Allahın vәhdaniyyәtinә, mәnim nübüvvәtimә vә mәnә 

nazil olanlara şәhadәt verib iman gәtirmәlәri üçün mübarizә 

aparıram. Әgәr onlar bu iki şeyә iman gәtirib onları qәbul etsәlәr 

amanda olarlar vә xalqın hüquq vә işlәrinә dәxalәt etmәyincә heç 

kәsin onların can vә malına tәcavüz etmәk haqqı olmaz. 

Bu hәdisi Cabir vә Әbdullah ibni Ömәr azacıq fәrqlә nәql etmiş vә 

onu әhli-sünnә mühәddislәri öz mötәbәr kitablarında gәtirmişlәr: 

Sәhihi Buxari 1/39, Sәhihi Termizi 1/68, Sünәni Nәsai 2/224 vә 161, 

Әhmәd ibni Hәnbәl 2/528 vә 346 (Әbu Hüreyrәdәn 3/24 vә 199, 

Әnәsdәn 5/246, Mәaz ibni Cәbәldәn 5/433,). 

Yenә dә Әbu Hüreyrә hәzrәt Rәsuli-әkrәmdәn (s) nәql edәrәk 

deyir: Mәn camaatla «la ilahә illәllah» kәlmәsinә görә mübarizә 

aparıram. Hәr kәs bu sözü qәbul edib desә, xalqın hüququna 

tәcavüz etmәyincә canı vә malı amandadır, әmәllәrinin hesabı da 

Allahın öz öhdәsinәdir. 

Bu rәvayәti Müslüm, Әbu Davud, İbni Macә, Termezi, Nәsai, 

Әhmәd, Tәyalisi vә Buxari dә nәql etmişlәr. 

Ovs ibni Sәqәfi deyir: Biz Mәdinә mәscidindә idik. Bu zaman 

hәzrәt Rәsuli-әkrәm (s) oraya varid oldu, bir kişi ona yaxınlaşıb nә 

isә bir söz dedi vә Peyğәmbәrdә (s) onun cavabında buyurdu: Get 

de onu öldürsünlәr! O kişi gedib yenidәn qayıtdı. Hәzrәt 

Peyğәmbәr (s) onu yanına çağırıb buyurdu: Bәlkә o, Allahın 

birliyinә vә mәnim peyğәmbәrliyimin hәqqaniyyәtinә şәhadәt 

verir? 

Dedi: Bәli! 

Peyğәmbәr buyurdu: İndi ki belәdi, get onlara de ki, onu 

öldürmәyib azad etsinlәr. Çünki, mәn Allah tәrәfindәn insanların 

Onun birliyinә vә mәnim peyğәmbәrliyimin hәqqaniyyәtinә 

şәhadәt vermәlәrinә әmr olunmuşam. Bu iki hәqiqәtә etiraf 
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etdiklәri zaman can vә malları amanda qalacaq vә gördüklәri bütün 

işlәrin müqabilindә ilahi qanunlara müvafiq olaraq cәzalandırılıb-

mükafatlandırılacaqlar. 

Bu rәvayәti Әbu Davud, Tәyalisi, Әhmәd Darmi vә Tәhavi dә 

nәql etmişlәr. 

İBADӘTDӘN MӘQSӘD VӘ ONUN NÖVLӘRİ 

Koleyni imam Sadiq (ә)-dan nәql etdiyi rәvayәtdә deyir: İbadәt üç 

qismә bölünür: Bәzilәri Allahdan qorxduqları üçün Ona ibadәt 

edәrlәr. Bu qul vә kölәlәrin ibadәtinә bәnzәyir. Bәzilәri Allaha 

savab vә qazanmaq üçün muzdurlar kimi nә isә әldә etmәk 

mәqsәdi ilә ibadәt edәrlәr. Bәzilәri dә Allaha saf niyyәtlә, eşq vә 

mәhәbbәtlә ibadәt edәrlәr. Bu isә azad insanların ibadәtidir. 

Bu mәtlәbi bir qәdәr fәrqli bәyanla imam Әli (ә) belә 

buyurmuşdur: «Bәzilәri Allaha tacirlәr kimi nәyinsә müqabilindә 

(maddi maraq olmaqla), bәzilәri kölәlәr kimi qorxu üzündәn, 

bәzilәri dә azad insanlar tәki onlara nәsib olan nemәtlәrin şükrünü 

yerinә yetirmәk üçün ibadәt edәrlәr.1  

ӘMRUN BӘYNӘ ӘMREYN MӘSӘLӘSİ 

Hәsәn vә Şami deyir: İmam Rza (ә)-dan soruşdum: Allah-taala 

bütün işlәri insanların öz öhdәlәrinә buraxmışdır? Buyurdu: Xeyr. 

O, tәsәvvür olunandan daha uca vә daha tәdbirlidir vә bütün işlәri 

heç dә insanların öz öhdәlәrinә buraxmamışdır. 

Dedim: Demәk Allah-taala insanların bütün işlәrinә dәxalәt 

edәrәk onları günah etmәyә mәcbur edir. 

İmam Rza (ә) cavab verdi: Xeyr. Allah-taala bütün bu yanlış 

tәsәvvürdәn uca vә münәzzәhdir. Sonra bu ayәyә istinad edәrәk 

sözlәrinә davam etdi. «Ey Adәm övladları, Mәn sәnin xeyirxah 

işlәrinә, sәnin özündәn daha yaxınam (agaham). Çünki, gördüyün 

bütün işlәri ixtiyarına qoyduğum güc vә qüvvә vә bacarıqla hәyata 

keçirir vә tutduğun günah işlәrә Mәndәn daha çox agahsan. Çünki 

                                                 
1 Nәhcül-bәlağә 229-cu hikmәt. 
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insan bütün günah işlәri edәcәk yeganә dәlil Allahın ona bәxş etdiyi 

güc vә bacarıqdır.» 

ŞӘFAӘT HӘDİSİNİ NӘQL EDӘN MӘNBӘLӘR 

Şәfaәt haqda bir çox hәdis vә rәvayәtlәr nәql olunmuşdur. Biz 

nümunә olaraq onlardan bir neçәsinә işarә etdik. Bu mәzmunda 

nәql olunmuş rәvayәtlәrdәn biri dә Peyğәmbәr (s) buyurduğu — 

«Hәr bir peyğәmbәrin [ümmәtin şәfatә olunması üçün] dua etmә 

haqqı olmuş vә etdiklәri dualar Allah-taalanın dәrgahında qәbul 

olunmuşdur. Lakin mәn ümmәtimin şәfaәt olunmasında edәcәyim 

duanı qiyamәt gününә saxladım».— hәdisidir 

Bu hәdis aşağıdakı mәnbәlәrdә nәql olunmuşdur: 

Sәhih Buxari (dua fәsli) 1-ci cild 145-ci sәh. Sәhih Müslüm 1-ci cild 

130-cu sәh. (Cabir vә Әnәsә istinad olunmadan). 

Malik ibni Әnәs «Muvәtta» 1-ci cild 166-cı sәh (Әbu Hüreyrәdәn). 

Әhmәd ibni Hәnbәlin «Müsnәd» kitabı 2-ci cild 215-313-181-396 

109,426,486-cı sәh. 
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