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Qur’an açıq bir kitabdır. Bir çox surə: “Bunlar o açıq kitabın ayələridir!”1, - deyə
başlayır. Bir ayədə belə deyilir:

َسلِ ِمين
ْ َي ٍء َو ُھدًى َو َر ْح َمةً َوبُش َْرى لِ ْل ُم
َ َونَ ﱠز ْلنَا َعلَ ْيكَ ا ْل ِكت
ْ َاب تِ ْبيَانًا لﱢ ُك ﱢل ش
Biz bu kitabı sənə hər şeyi açıq-aşkar bildirmək üçün və müsəlmanlara hidayət,
rəhmət və müjdə olaraq endirdik (Ən-Nəhl, 16/89).
Qur’anın açıq olması Allahın verdiyi ruziyə oxşayır. Allah Təala belə buyurur:
Sizi yaradan və sonra ruzinizi verən Allahdır (Ər-Rum, 30/40).
Biz ehtiyac hiss etdiyimiz havanı, suyu və bə’zi şeyləri hazır şəkildə əldə edirik.
Ancaq ruzinin bir qismini qazanmaq üçün zəhmət çəkmək lazımdır. Süfrəmizə bir tikə çörək
gətirmək üçün nə qədər işləyirik! Allah toxumu, suyu, günəşi, torpağı və ruzi üçün lazım olan
hər şeyi yaradıb. Amma onları bir yerə toplayıb, ruzi qazanmaq bizim işimizdir. O, belə
buyurur:
İnsana ancaq öz işi, əmək və əməli qalar (Ən-Nəcm, 53/39).
Qur’andan istifadə etmək və ondan müsbət mə’nada fayda qazanmaq da belədir.
Qur’an ayələrinin böyük bir qismi asanlıqla başa düşülür. Ancaq bə’zi ayələri izah etmək
üçün sə’y göstərmək lazımdır. Allah Qur’ana hər bir ayəni şərh edən başqa ayələr yerləşdirib.
Onları tapmaq üçün qrup halında işləyib, araşdırma aparmağa ehtiyac var. Qur’an geniş
həcmli kitab olmadığı halda, hər şeyi şərh etdiyini ifadə edib. Elə isə o izah və şərhlərin
metodunu da bildirib. Allah Təala belə buyurur:
Ey elçi! Biz sənə Qur’an oxuduğumuz zaman onun oxunmasını izlə. Sonra onu izah
etmək bizə aiddir (Əl-Qiyamə, 75/18-19).
Allah Qur’ana ayələri bir-birini şərh edən şəkildə yerləşdirmiş və peyğəmbər
əleyhissəlam öz kəlam və davranışları ilə bu ayələri izah edib möhkəmləndirmişdir. Allah
Qur’andan əvvəl nazil olan kitablardan da istifadə etməyin yolunu göstərib. İslam və fitrət
arasındakı münasibəti vurğulayan ayələr Qur’anın başa düşülməsi üçün fitrətin mühüm
olduğunu bildirib. Qur’anın Ərəb dilində olması isə bu dilin əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
Beləliklə, ayələri məhz bu metodlarla şərh etmək mümkündür.
A) QUR’ANIN QUR’ANLA ŞƏRH EDİLMƏSİ
Allah Təala belə buyurur:

يم َخبِي ٍر
َاب أُ ْح ِك َمتْ آيَاتُهُ ثُ ﱠم فُ ﱢ
ٌ الَر ِكت
ٍ صلَتْ ِمن لﱠدُنْ َح ِك
Əlif, Lam, Ra. Bu elə bir kitabdır ki, ayələri möhkəm qılınmış, sonra hər şeyə hökm
edən və hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən təfsilatla izah edilmişdir (Hud, 11/1).
Möhkəm sözü gücləndirilmiş, qüvvətli və hikmətli mə’naları verir. Bə’zi ayələrdə
«belədir», yaxud «belə deyildir» kimi hökmlər var. Bu ayələr möhkəm ayələrdir və bir də
bunları şərh edən ayələr vardır. Allah Təala bu ayələri bir-birinə oxşadaraq bunların birlikdə
nəzərdən keçirilməsinə şərait yaradıb və nəticədə ayələr arasında qarşılıqlı münasibət şəbəkəsi
yaranıb. Bu fikri aşağıdakı ayə xüsusilə vurğulayır:

ﱠ
ث ِكتَابًا ﱡمتَشَابِ ًھا ﱠمثَاني
َ ﷲُ نَ ﱠز َل أَ ْح
ِ سنَ ا ْل َح ِدي
1

Yusif, 12/1, Əl-Hicr, 15/1, Əş-Şuəra, 26/2, Əl-Qəsəs, 28/2, Əd-Duxan, 44/2.
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Allah sözün ən gözəlini bir-birinə bənzəyən [mütəşabih] ikiliklər halında və bir kitab
şəklində nazil etdi (Əz-Zumər, 39/23).
Mütəşabih sözü iki şey arasındakı oxşarlığı ifadə edir. Mütəşabih ayələr bir-birinə
bənzəyən ayələrdir. İkiliklər olaraq tərcümə edilən ( مثانيməsani) sözü Ərəb dilində ikilik
məfhumunu bildirən  مثنىsözünün cəm formasıdır. Bu isə bir ayənin bir neçə ayə ilə bənzərlik
daşıdığını və qarşılıqlı əlaqədə olduğunu göstərir. Bu əlaqə onları izah etməyə imkan yaradır.1
Bir-birinə bənzəyən ayələri tapıb üzə çıxardanlar alimlərdir. Onların arasında Ərəb
dilini mütləq bilənlər olmalıdır. Allah Təala belə buyurur:

َصلَتْ آيَاتُهُ قُ ْرآنًا ع ََربِيًّا لﱢقَ ْو ٍم يَ ْعلَ ُمون
َاب فُ ﱢ
ٌ ِكت
Bu, bilən bir qövm üçün ayələri Ərəb dilində müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır
(Fussilət, 41/3).
Bu mövzunu geniş bir şəkildə izah edən ayə belədir:

ب َوأُ َخ ُر ُمتَشَابِ َھاتٌ فَأ َ ﱠما الﱠ ِذينَ في قُلُوبِ ِھ ْم َز ْي ٌغ
َ ي أَنزَ َل َعلَ ْيكَ ا ْل ِكت
َ ھ َُوالﱠ ِذ
ِ َاب ِم ْنهُ آيَاتٌ ﱡم ْح َك َماتٌ ھُنﱠ أُ ﱡم ا ْل ِكتَا
ّ فَيَتﱠبِعُونَ َما تَشَابَه ِم ْنهُ ا ْبتِ َغاء ا ْلفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِ َغاء تَأْ ِويلِ ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِالﱠ
َاس ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم يَقُولُون
ِ ﷲُ َوال ﱠر
ب
ِ آ َمنﱠا بِ ِه ُك ﱞل ﱢمنْ ِعن ِد َربﱢنَا َو َما يَ ﱠذ ﱠك ُر إِالﱠ أُ ْولُو ْا األ ْلبَا
Sənə bu kitabı endirən Odur. Onun bir qismi möhkəm ayələrdir. Onlar kitabın
əsasıdır. Digərləri isə bunlarla oxşardır [mütəşabihdir]. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnəfəsad salmaq və ona öz istədikləri kimi mə’na vermək məqsədi ilə mütəşabih olana uyarlar.
Halbuki, onun izahını Allahdan başqa heç kim bilməz. Dərin elmi olanlar isə: “Biz onlara
iman etdik, onların hamısı Rəbbimizdəndir”,- deyərlər. Belə düşünənlər ancaq həqiqi ağıl
sahibləridir (Ali-İmran, 3/7).
Halbuki, onun izahını Allahdan başqa heç kim bilməz. Burada onun = ( ھIII şəxs
tək) əvəzliyi ( )ما تشابه منهcümləsindəki ()ما-nı göstərir və əsl mə’na budur: Halbuki,
mütəşabihin tə’vilini Allahdan başqa heç kəs bilməz. Tə’vil isə bir şeyi onun həqiqi qayəsinə
yönəltməkdir.2 Mütəşabihin qayəsi möhkəmdir. Araya oxşarlıq yerləşdirib, onu möhkəm ayəyə
çevirən Allah Təaladır.
Tə’vil məsələsi Qur’anda misallar verilərək şərh edilib. Bununla əlaqədar ayələrdən
biri budur:

ص ْب ًرا
ْ َيل َما لَ ْم ت
َ ست َِطع ﱠعلَ ْي ِه
َ
ِ سأُنَبﱢئُكَ بِتَأْ ِو
Dözə bilmədiyin şeylərin tə’vilini [əsl mə’nasını, necə başa düşmək lazım gəldiyini]
sənə bildirəcəyəm (Əl-Kəhf, 18/78).
Musa əleyhissəlam Xızırla3 səfərə çıxmış və onun bə’zi davranışlarına dözə
bilməmişdi. Çünki Xızır əvvəlcə mindikləri gəmini deşmiş, sonra bir oğlan uşağını öldürmüş,
bunlardan sonra onları qonaq kimi qəbul etmək istəməyən bir qəsəbədə uçub-dağılmaq
ərəfəsində olan bir divarı yenidən hörüb dikəltmişdi. Bir-birindən ayrılmaq qərarına gələndə

1

Əl-Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsinin şərhinə nəzər yetirəndə əsa sözünün düzgün mə’nasının məhz bu yolla
müəyyən edildiyini görmək olar.
2
 رد الشيئ إلى الغاية المرادة منهRağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( أولƏlif, Vav və Lam hərfləri) bəndi. Səfvan
Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
3
Qur’anda Xızırın adı çəkilmir. Hədislərdə isə bu şəxsin Xızır olması haqqında mə’lumat vardır. Əl-Buxari,
Elm, 44.
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Xızır: “Sənin tab gətirə bilmədiyin bu işlərin tə’vilini sənə xəbər verəcəyəm!”,- deyib bunları
əlavə etmişdi:
Gəmi dənizdə işləyən və başqa işləri olmayan bir neçə nəfərin idi, mən onu qüsurlu
hala gətirmək istədim. Çünki onların arxasında onları tə’qib edən və yaxşı işləyən gəmiləri
zorla əllərindən alan bir hökmdar vardı.
Oğlana gəlincə, onun ata-anası iman gətirmiş insanlar idilər. Oğlanın onları
başdan çıxartmasından və onları kafir olmağa vadar etməsindən qorxduq. Beləliklə,
Rəbbindən onlara o uşaqdan daha təmiz və onlara çox mərhəmət edən bir övlad bəxş
etməsini dilədik.
Divar isə o qəsəbədə yaşayan iki yetim uşağın idi və altında onların bir xəzinəsi
vardı. Uşaqların atası əməlisaleh bir adam olmuşdu. Rəbbin onların həddi-büluğa
çatmağını və öz xəzinələrini çıxartmağını istədi. Mən bütün bunları öz-özümə etmədim.
Sənin dözə bilmədiyin şeylərin tə’vili budur (Əl-Kəhf, 18/65-82)!
Hər hadisənin tə’vili, yə’ni, əsl mahiyyəti göstərilən kimi Musa əleyhissəlamın bütün
təəccüb və heyrəti keçib getmişdi.
Yuxu yozmağa da tə’vil deyilir. Çünki yuxunun məğzi real həyatdakı hadisələrlə
əlaqədar olan əlamətləri tapmaqdır. Yusif əleyhissəlam zindanda ikən padşah belə demişdi:
“Mən yuxuda yeddi arıq inəyin yeddi kök inəyi yediyini, yeddi yaşıl sünbül və bir o
qədər də quru sünbül gördüm. Ey ə’yanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim yuxumu
doğru-dürüst yozun!”.
Onlar belə dedilər: “Bunlar qarışıq yuxulardır, biz belə yuxuların tə’vilini bilmirik”.
Yusif ilə birlikdə zindanda ikən oradan xilas olan iki nəfərdən biri xeyli vaxtdan
sonra Yusifi xatırladı və belə dedi: “Mən onun yerini sizə göstərəcəyəm, mənə bir az möhlət
verin!”.
Sonra Yusif əleyhissəlamın yanına gəldi. O da yuxunu yozub: “Yeddi il müntəzəm
surətdə əkin-biçinlə məşğul olun. Yediyiniz bir miqdar istisna olmaqla, məhsulun qalan
hissəsini sünbüldə saxlayın. Sonra yeddi il qıtlıq olacaq. Bu vaxt əvvəlcədən topladığınızı
yeyər və ancaq bir qismini toxumluq saxlayarsınız. Bunun ardınca bərəkətli bir il gələcək,
o vaxt da sıxıb sağarsınız” , - dedi (Yusif, 12/43-49).
Yuxu yozmağı bacarmaq üçün gündəlik həyatdakı bir hadisənin yuxuda hansı simvola
oxşadığını bilmək lazımdır. Bu əlaqəni qura bilməyənlər yuxu yoza bilməzlər.
Mə’lumdur ki, tə’vildə bir əsas mövzu, bir də onun şərhi var. Xızır əhvalatında əsas
məsələ Musa əleyhissəlamın bu hadisələrin arxa planını bilməməyidir. Baş verən hadisələr
onların izahı idi və Musa əleyhissəlam əsas mövzunu başa düşən kimi bütün şərhləri anladı.
Bir hədisdə rəvayət edildiyinə görə, Xızır ona belə demişdi:
Ya Musa, sən mənimlə birlikdə qalmağa tab gətirə bilməzsən. Mən Allahın mənə
öyrətdiyi elə bir elm bilirəm ki, sən onu bilməzsən. Sən də Allahın sənə verdiyi elə bir elmi
bilirsən ki, mən onu bilmərəm.1
Əsas mövzuyla rabitə qurmadan bir hadisəyə istinad edib, qərara gəlmək olmaz.
Yuxarıdakı işləri nümunə götürüb, valideynlərinə əziyyət verəcəyi üçün bir uşağı öldürmək
düzgün deyil. Yaxud da başqası gəlib əlindən alacaq deyə heç kimin əmlakına zərər vurmaq
olmaz. Bu cür rəftar insanlar arasındakı rahatlıq və e’tibarı məhv edər.
Padşahın gördüyü yuxu da gələcəkdə baş verməsi gözlənilən əsas hadisələrin izahı idi.
Onun adamları güman edilən əsas hadisələrlə əlaqə qura bilmədiklərinə görə bu yuxunun
qarma-qarışıq bir yuxu olduğunu demişdilər. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, tə’vil yozumu
əsas mövzu ilə əlaqələndirib bir nəticə çıxartmaqdır.
Yuxarıda qeyd edilən iki hadisədə olduğu kimi, Ali-İmran surəsinin 7-ci ayəsində də
tə’vil sözü əsas ayəyə deyil, şərhə aid edilmiş və: “Halbuki, onun tə’vilini Allahdan başqa
1

Əl-Buxari, Elm, 44.
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heç kəs bilməz”, - deyilmişdir. Burada başlıca ayə kitabın əsası olan möhkəm ayədir.
Mütəşabih ayəni tə’vil edən, yə’ni, onu əsas ayə ilə əlaqələndirən Allahdır. Bunu ondan başqa
heç kim bacarmaz. Bu məsələ aşağıdakı ayələrin məzmun və tələbinə də uyğundur:
Ey elçi! Biz sənə Qur’an oxuduğumuz zaman onun oxunmasını izlə. Sonra onu izah
etmək bizim işimizdir (Əl-Qiyamə, 75/18-19).
Allah Təala bu ayələri bir-birinə oxşadaraq bizim onları düzgün şərh etməyimizə
imkan yaradıb. Əgər Qur’an ayələri onların bir-birinə bənzəməsi faktoru nəzərə alınmadan
tə’vil edilsə, bu tə’vil Allahın deyil, bizim şərhimiz olar. Bu isə bizə xətalı nəticələr verər.
Bunu bilə-bilə və qəsdən edənlər doğru yoldan çıxırlar. Bu mövzuyla əlaqədar olaraq Aliİmran surəsinin 7-ci ayəsində belə deyilir:
Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə-fəsad salmaq və öz istədikləri kimi mə’na vermək
məqsədi ilə mütəşabih olana uyarlar.
Dindən sui-istifadə edib, insanları başdan çıxartmaq istəyənlər üçün ən kəsə yol
ayələrin bir-biri ilə əlaqəsini kəsməkdir. Onlar bunun üçün bə’zi ayələrə göz yumurlar. Allah
Təala bu barədə belə buyurur:
Endirdiyimiz açıq-aşkar ayələri və əsas yolu o kitabda insanlara izah etdiyimiz
halda, onları gizlədənlər… Allah onları lə’nətləyəcək! Budur, Allah onları lə’nətləyir!
Bütün lə’nət edə bilənlər də onlara lə’nət oxuyacaq!
Tövbə edib özünü doğruldanlardan başqa! Mən onların tövbəsini qəbul edərəm.
Mən tövbələri qəbul edənəm, mərhəmət sahibiyəm (Əl-Bəqərə, 2/159-160)!
Bu barədə Qur’anda yəhudilərlə əlaqədar bir misal var. Allah Təala belə buyurur:
Ey yəhudilər! Siz indi elə bir vəziyyətdəsiniz ki, bir-birinizi öldürürsünüz. Sizin
özünüzdən olan bir dəstə insanı yurd-yuvalarından çıxardırsınız. Onlara qarşı edilən pislik
və bəslənən düşmənliyi dəstəkləyirsiniz. Əsir düşüb qabağınıza çıxsalar, fidyə1 verib onları
azad edirsiniz. Halbuki, onları sürgünə göndərmək sizə haram edilmişdi. İndi siz o kitabın
bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz? Sizdən bunu edənlərin cəzası nədir? Bu
həyatda pərişanlıqdan başqa bir şeymi? Belələri Qiyamət günündə ən şiddətli əzaba düçar
olacaqlar. Allah sizin nə etdiyinizdən bixəbər deyildir (Əl-Bəqərə, 2/85)!
Ali-İmran surəsinin 7-ci ayəsi belə davam edir:
Dərin elmi olanlar isə: “Biz onlara iman etdik, onların hamısı Rəbbimizdəndir”, deyərlər.
Yə’ni O, ayələri möhkəm və mütəşabih olmaqla iki yerə ayırmış, aralarında əlaqə
qurmuş və o əlaqəni bizə göstərmişdir. Əslində biz ayələri tə’vil etməyə deyil, başa düşməyə
çalışırıq.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz ayələr arasındakı əlaqə şəbəkəsi bu günə qədər müşahidə
edilməyib. Bunun təbii nəticəsi olaraq möhkəm, mütəşabih, məsani və tə’vil qavramlarına
müxtəlif mə’nalar verilib. Buna görə də bə’zi ayələr şərhsiz qalıb və bir çox ayə xətalı şəkildə
tə’vil edilib. Bu cür səhvlər bir çox şəriət məsələsini çətinlik və narahatlıq mənbəyi halına
gətirib. Boşanma, evlilik, vəlayət və faiz [riba] məsələləri2 bütün bunlara misal göstərilə bilər.
Şərhsiz qalan ayələrə isə «eşitdik və üsyan etdik»3 ayəsi ilə «ərləri barışmaq istəsələr, onlara
iddə [gözləmə] müddəti içində geri qayıtmağa daha çox haqlıdırlar»4 ayələrini misal
göstərmək olar.

1

Fidyə sözünün bir neçə mə’nası vardır. Burada aşağıdakı mə’nada işlədilmişdir:
Bir kimsənin əsirlikdən, yaxud mə’ruz qaldığı bir təhlükə və bəladan xilas olmaq üçün özü və ya başqası
tərəfindən verilən pul və ya əşya – tərcüməçinin qeydi.
2
Boşanma haqqında Əl-Bəqərə surəsinin 229-cu, evlilikdə vəlayət üçün 232-ci və faiz haqda mə’lumat almaq
üçün 275-ci ayəsinə baxın.
3
Əl-Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsi ilə əlaqədar şərhlərə baxın.
4
Əl-Bəqərə surəsinin 228-ci ayəsinə baxın.
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Bə’zi insanlar qeyd etdiyimiz problemin xətalı tə’villərdən deyil, məhz Qur’andan irəli
gəldiyini zənn edərək problemə tarixi nəzər yetirməklə onun həll edilməsinin mümkün
olduğunu fikirləşirlər. Bə’ziləri də Qur’anı dini-əxlaqi münasibətlər sahəsi ilə
məhdudlaşdırmaq lazım gəldiyini bildirirlər. Məsələyə bu cür münasibət həm xətalı şərhləri
çoxaldır, həm də bə’zi ayələrin nəzərə alınmaması və onların ancaq tarixdə qaldığını zənn
etmək kimi ağır nəticələrə gətirib çıxardır. Yuxarıdakı ayələrin meydana gətirdiyi metod isə
mahiyyət e’tibarı ilə bütün bunlara ziddir.

B) QUR’ANIN PEYĞƏMBƏR TƏRƏFİNDƏN AÇIQLANMASI
Allah Təala belə buyurur:

َوأَنزَ ْلنَا إِلَ ْيكَ ﱢ
س َما نُ ﱢز َل إِلَ ْي ِھم
ِ الذ ْك َر لِتُبَيﱢنَ لِلنﱠا
Sənə bu Zikri [Qur’anı] nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni izah edəsən
(Ən-Nəhl, 16/44).
Bir ayədə də belə deyilir:
Ey inananlar! Allahın elçisi1 Allaha və axirət gününə ümid bəsləyən və Allahı çox
zikr edənlər üçün gözəl bir nümunədir (Əl-Əhzab, 33/21)!
Peyğəmbər əleyhissəlamın kəlam və davranışları Qur’anın başa düşülməsi və şərh
edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki o, Qur’anı xətalı şərh etməz. Allah
Təala belə buyurur:
Əgər o [peyğəmbər] bizə qarşı bə’zi sözlər uydursaydı,
Onu ən güclü yerindən yaxalayardıq,
Sonra da şah damarını qopardardıq!
Və sizin heç biriniz bizim qabağımızı kəsə bilməzdi (Əl-Haqqə, 69/44-52)!
Bə’zən peyğəmbərin bir ayəni özünün hansı Sünnəsi2 ilə izah etdiyini dərhal başa
düşmək olmur. Bir-birini şərh edən ayələr arasında olduğu kimi, Sünnə ilə ayələr arasında da
oxşarlıq var. Bu oxşarlığı nəzərə alıb, əlaqədar ayəni tapmaq lazımdır. Qur’ana zidd kimi
görünən, yaxud da özündə təzad daşıyan və buna görə bir kənara atılmış xeyli hədis vardır.
Ancaq bu ziddiyyət hədislərin hansı ayəni izah etdiyi mə’lum olduğu vaxt aradan qalxır. Bu
mövzuda şuf’a hüququ3 ilə əlaqədar bir hədisi misal göstərə bilərik:

1

Həzrəti Məhəmməd nəzərdə tutulur – tərcüməçinin qeydi.
Sünnə sözü Ərəb dilində adət-ən’ənə, gedişat, tutulub gedilən yol, cığır, qanun və rəvayət kimi müxtəlif
mə’nalarda işlənir. Qur’ani-Kərimdə isə bu söz sabit qanunları bildirmək məqsədi ilə işlədilmişdir. Sünnə bir
termin olaraq dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin bütün kəlam, davranış, mülahizə, fikir və rə’ylərinin
məcmuyunu ifadə edir - tərcüməçinin qeydi.
3
Fiqhdə, yə’ni, İslam hüququnda satılan bir şeyi birinci olaraq alma hüququ - tərcüməçinin qeydi.
2
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Cabir ibn Abdulla peyğəmbərin bölüşdürülməmiş bir şey üçün şuf’a qərarı verdiyini
bildirir. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və tərəflərin ayrılmasından sonra şuf’a hüququ
tətbiq edilə bilməz.1
Şuf’a hüququ məcəllədə2 bu cür tə’rif edilir: Şuf’a satın alınan bir daşınmaz əmlakı
müştəriyə neçəyə başa gəlibsə, o qiymətlə ona təhvil verməkdir. Əgər iki şəxsin müştərək bir
ərazisi olsa, şəriklərdən biri digəri ilə məsləhətləşmədən öz hissəsini satsa və onun şəriki bu
satışa razı olmayıb, ərazidəki hissəni özü almaq istəsə, öz şuf’a hüququndan istifadə edib, onu
ala bilər. Müştəri ondan ancaq malın qiymətini istəyə bilər.
Müştəri ərazidəki payın yeni sahibi olacağı üçün bu hissənin onun əlindən zorla
alınması aşağıdakı ayə ilə qadağan edilmişdir:
Ey mö’minlər! Bir-birinizin malını haqsızlıqla yeməyin! Bu ancaq qarşılıqlı razılıq
yolu ilə ola bilər (Ən-Nisa, 4/29).
Peyğəmbər heç vaxt Qur’ana zidd olan bir izah gətirməz. Belə olan halda, bu vəziyyət
istisna təşkil edə bilər. Məsələni bu cür qiymətləndirəndə qarşımıza belə bir ayə çıxır:

اضطُ ِر ْرتُ ْم إِلَ ْي ِه
ْ ص َل لَ ُكم ﱠما َح ﱠر َم َعلَ ْي ُك ْم إِالﱠ َما
َوقَ ْد فَ ﱠ
Allah sizə nəyi haram qılıbsa, hamısını açıq-aşkar bildirmişdir. Çətin vəziyyətdə
qalmısınızsa, bu, istisnadır (Əl-Ən’am, 6/119).
Deməli, Allah çətin vəziyyətə düşüb, məcbur olanların nə edəcəklərini açıq şəkildə
bildirməyib. Buna görə də peyğəmbərin kimin çətin vəziyyətdə olması və nə kimi işlər
görməsi haqqındakı şərhləri böyük əhəmiyyət qazanır.
Daşınmaz əmlakdakı bir hissənin başqasına satılması şəriyi çətin vəziyyətə salar. Şuf’a
hüququ bu çətinliyi aradan qaldırır. Bu hüquqdan xəbərdar ola-ola o daşınmaz əmlakı alan
şəxs də nəticəni qəbul etməlidir.
Sünnə Qur’andan ayrı bir qaynaq deyil; özü də Qur’anı şərh etdiyinə görə ona tabedir.
Tabe olana isə ayrı hökm verilmir. Hər məsələ Quran və Sünnənin bütövlüyü baxımından
qiymətləndirilməlidir. Məhz bu vaxt peyğəmbərimizin ümumi qaydaya zidd kimi göründüyü
üçün tərk edilən, yaxud ziddiyyətli görünən kəlam və davranışlarının müxtəlif şeyləri izah
etdiyi mə’lum olacaqdır. Buna görə də Sünnə məsələsində tələm-tələsik davranılmamalı və
onun əlaqədar olduğu ayə mütləq axtarılmalıdır. Bu metod uydurma hədislərin də qarşısını
alır. Bu məsələ ilə əlaqədar olması baxımından evlilikdə vəlayət və faizlə bağlı şərhlərə
baxmaq da mümkündür.3

C) QUR’ANDAN ƏVVƏL NAZİL OLAN İLAHİ KİTABLARDAN İSTİFADƏ
MƏSƏLƏSİ

Əl-Buxari, Şuf’a, 2.
Osmanlı dövlətində 1869-1876 illəri arasında Əhməd Cövdət paşanın başçılıq etdiyi bir hey’ət tərəfindən
hazırlanaraq qəbul edilən qanunlar toplusu. İslam dünyasında ilk və ən mühüm mülki hüquq külliyyatı kimi
qəbul edilən bu məcəllə bə’zi mübahisəli məsələlər istisna olmaqla, tamamilə hənəfi məzhəbinin fiqh
qanunlarına əsasən hazırlanmışdır və bir müqəddimə, 16 kitab və 1851 maddədən ibarətdir – tərcüməçinin qeydi.
3
Əl-Bəqərə surəsinin 232 və 275-ci ayələri ilə bağlı açıqlamalara baxın.
1
2
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Qur’an özündən əvvəl nazil olan ilahi kitabları qəbul edir. Allah Təala Qur’anda bu
barədə belə buyurur:
Allah sənə bu kitabı özündən əvvəlkiləri təsdiq edən haqq bir kitab olaraq endirdi.
Tövratı da, İncili də O nazil etdi.
Onlar daha öncə insanlar üçün bir hidayət idi. Doğrunu səhvdən [haqqı batildən]
ayıran hər kitabı O endirdi. Allahın ayələrini inkar edənlər üçün ağır cəza vardır! Allah
çox güclü və intiqam sahibidir (Ali-İmran, 3/3-4)!
İlahi vəhydə ilk peyğəmbərdən son peyğəmbərə qədər bir bütövlük vardır. Qur’an
ayələrinin böyük bir hissəsi Nuh, İbrahim, Musa və İsaya vəhy edilənlərlə eynidir. Allah bu
mövzuda belə buyurur:
Allah Nuha buyurduğunu, sənə vəhy etdiyini, İbrahim, Musa və İsaya əmr etdiyini
sizin üçün bir dinin şəriəti qıldı. Dini qoruyub saxlayın, onda ixtilafa düşməyin (Əş-Şura,
42/13)!
Qur’anın bir qismi də ancaq peyğəmbərimizə vəhy edilən və yüngülləşdirici hökmlər
ehtiva edən ayələrdən ibarətdir. Bir ayədə belə deyilir:
Biz bir ayəni nəsx edir1 və ya onu unutdururuqsa, yerinə ondan daha xeyirlisini, ya
da bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu bilmirsənmi (Əl-Bəqərə, 2/106)?
Qurani-Kərim özündən əvvəlki kitabları nəsx edib. Nəsx sözünün hərfi mə’nası bir
şeyi başqa bir şeylə dəyişdirmək, onun yerinə başqasını qoymaqdır.2 Qur’ani-Kərim ilahi
kitabların Allah tərəfindən təsdiq edilmiş son nüsxəsidir. Qur’ana tabe olmaq Tövrat, İncil və
peyğəmbərlərə endirilən bütün kitablara tabe olmaq deməkdir. Allah Təala belə buyurur:
Yanlarındakı Tövrat və İncildə yazılı gördükləri ümmi peyğəmbərə tabe olanlar…
O, onlara yaxşı işlər görməyi buyurub, pis işləri qadağan edər. Onlara gözəl şeyləri halal,
pis şeyləri haram qılar. Onların üzərindəki ağır yükləri qaldırıb boyunlarındakı dəmir
halqaları açar (Əl-Ə’raf, 7/157).
Qur’andan əvvəlki ilahi kitablar əhli-kitabı3 tanımağa imkan verib, onlarla olan
münasibətləri istiqamətləndirir. Bir ayədə belə buyurulur:
De: “Ey əhli-kitab! Aramızda eyni səviyyədə olan bir kəlməyə tərəf gəlin; gəlin,
Allahdan başqasına qul olmayaq, ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və bir-birimizi Rəbb
qəbul etməyək!”. Əgər onlar yenə üz döndərsələr, siz deyin: “İndi şahid olun ki, biz
müsəlmanıq!” (Ali-İmran, 3/64)
Əvvəlki ilahi kitablardan keçmişdəki ümmətlərlə əlaqədar mə’lumat ala bilərik. Allah
belə buyurur:
Onlardan əvvəl yox etdiyimiz qəsəbələrin xalqı inanmamışdı. İndi bunlarmı iman
edəcəklər?
Səndən əvvəl də hər ümmətə göndərib, vəhy etdiklərimiz ancaq kişi peyğəmbərlər
idilər. Əgər bilmirsinizsə, əhli-kitabdan soruşun (Əl-Ənbiya, 21/6-7)!
Tövrat həcm e’tibarı ilə Qur’ani-Kərimdən böyükdür. Qur’anda qısa şəkildə verilən
bə’zi məsələlər Tövratda geniş əks olunur. Bunlardan istifadə etməklə, o ayələr şərh edilə
bilər. Məsələn, Tövratın bildirdiyinə əsasən, ilk yəhudilərin yaşadığı cəmiyyətdə Apis adı
verilən bir inəyə sitayiş edilirdi. Əl-Bəqərə surəsində də yəhudilərə bir inək kəsmələri
haqqında əmr verilməsi və onların bu inəyi kəsməmək üçün bəhanə axtarmaları ilə əlaqədar
mə’lumat verilir.4 Bunları başa düşmək üçün bu iki mə’lumata birlikdə nəzər salmaq
lazımdır. Beləliklə, Musa əleyhissəlamın bir müddət ərzində orada olmadığını fürsət bilib,

1

Nəsx etmək burada ayənin hökmünü ləğv etmək mə’nasında işlədilmişdir - tərcüməçinin qeydi.
Lisanu’l-‘Ərəb lüğəti, ( نسخNun, Sin və Xa hərfləri) bəndi.
3
Kitab əhli, yəhudilər və xristianlar. Əsasən ilahi bir dinə və Allah tərəfindən endirilmiş bir kitaba (Tövrat, İncil
və sairə) inanan qeyri-müsəlmanlar – tərcüməçinin qeydi.
4
Əl-Bəqərə surəsinin 67, 68, 69, 70 və 71-ci ayələrinə baxın.
2
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özlərinin düzəltdikləri buzov heykəlinə nə üçün sitayiş etdiklərini başa düşmək olur.1 Bunu
nəzərə alıb, Qurban bayramında qurban edilən heyvanın qanının axıdılmasının nə üçün əsas
şərt olduğunu da anlamaq mümkündür.
Əl-Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsini düzgün başa düşmək üçün də Tövratdan istifadə
oluna bilər. Allah Təala belə buyurur:
Bir gün siz bizə qətiyyətlə söz vermişdiniz. Biz də Tur dağını sizin başınızın üstünə
qaldırmışdıq və: “Sizə verdiyimizi möhkəm tutun, ona yapışın. Eşidin!”, - demişdik.
Halbuki, inkar etdiklərinə görə o buzovun məhəbbəti ürəklərini bürümüşdü. Onlara belə
de: “Əgər siz imana gəlmisinizsə, imanınızın sizə bu cür əmr verməsi necə də pisdir!”.
Burada «eşitdik və ondan möhkəm yapışdıq» kimi tərcümə edilən mətn hissəsinin Ərəb
dilində əsli aşağıdakı kimidir:

سمعنا و عصينا
Bütün təfsir2 kitabları və tərcümələrdə bu cümləyə «eşitdik və üsyan etdik (qarşı
çıxdıq)» mə’nası verilib. «Üsyan etdik» və ya «qarşı çıxdıq, e’tiraz etdik» deyənlər isə söz
verə bilməzlər. Buna görə də Qur’ani-Kərimi təfsir edənlər bu ayəni izah edə bilməyiblər.
Tövrata nəzər yetirdikdən sonra buradakı  عصيناfe’lini «möhkəm tutduq, yapışdıq» şəklində
başa düşmək lazımdır. Bu isə yuxarıdakı fe’lin ikinci mə’nasıdır. Bu barədə kitabın şərhlər
qismində geniş mə’lumat verilib.
Qur’andan əvvəl nazil olan ilahi kitablardan istifadə etməyin ən mühüm cəhəti
Qur’anın onları necə təsdiq etdiyini göstərib, Qur’anı daha yaxşı tanıtmaqdır. Beləliklə, o
kitablara qarışan insan sözlərini də tapıb meydana çıxartmaq mümkündür.
D) ƏRƏB
EDİLMƏSİ

DİLİNİN

QRAMMATİK

QAYDALARINDAN

İSTİFADƏ

Allah Təala belə buyurur:
Biz hər peyğəmbəri öz xalqının dili ilə göndərdik ki, onlara hər şeyi yaxşı-yaxşı izah
etsin. Allah bundan sonra istəyən kimsəni zəlalətə düçar edər, istəyəni də doğru yola
yönəldər. Güclü olan da, doğru qərar verən də Odur (İbrahim, 14/4)!
Qur’an həqiqətən də, varlıqların sahibi [aləmlərin Rəbbi Allah] tərəfindən nazil
edildi. Onu sənin qəlbinə sən qorxuducu peyğəmbərlərdən olasan deyə Cəbrail endirdi.
Açıq-aşkar Ərəb dilində (Əş-Şuəra, 26/192-195)!
Qur’ani-Kərim ərəbcə olduğuna görə, Ərəb dili onun başa düşülməsində böyük
əhəmiyyətə malikdir. Ancaq müasir dövrdə hazırlanmış bir çox təfsir və tərcümə kitablarında
dil qaydalarına zidd olan məsələlər var. Misal üçün İbrahim surəsinin 4-cü ayəsinin yuxarıda
verdiyimiz tərcüməsi buna nümunə göstərilə bilər. İmkan tapıb baxa bildiyimiz təfsir kitabları
və tərcümələrdə bu ayəyə belə bir mə’na verilib:
Biz hər peyğəmbəri öz qövmünün dili ilə göndərdik ki, onlara hər şeyi yaxşı-yaxşı
izah etsin. Allah bundan sonra istədiyi kimsəni zəlalətə düçar edər, istədiyini də doğru yola
yönəldər. Güclü olan da, doğru qərar verən də odur!
Əgər Allah öz istədiyini doğru yola gətirib, istədiyi kimsəni də zəlalətə salacaqsa, nə
üçün peyğəmbər göndərir? Belə olan halda, bu peyğəmbərin o millətin öz dilində hər şeyi
izah etməsinin nə mə’nası var? Bu cür mə’nasız bir iş düzgün qərar verən Allaha layiq görülə
bilərmi? İçərisində ciddi ziddiyyətlər olan ifadələr Allahın kəlamı ola bilərmi?

1
2

Əl-Bəqərə surəsinin 51, 54, 92 və 93-cü ayələrinə baxın.
Açıqlama, şərh, izah, yozum; Qur’ani-Kərimi izah və şərh etmək məqsədilə yazılan əsər – tərcüməçinin qeydi.
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Bizim fikrimizcə, bu ziddiyyətlərin əsas səbəbi budur: Burada اءcccccc يش-istəyir, istəyər
fe’linin aid olduğu o (III şəxs tək) əvəzliyinin Ərəb dilinin qaydalarına zidd olaraq Allah
sözünü bildirməsi güman edilib. Halbuki, bu əvəzlik yanındakı  من- kim sözünü bildirir.
Uzaqdakı bir şeyi bildirməsi üçün arada qərinə, yə’ni, yaxınlıq və oxşarlıq olmalıdır. Burada
belə bir yaxınlıq ya da zəmin yoxdur. Ayənin düzgün mə’nası belədir: Allah istəyəni zəlalətə
düçar edər, istəyəni də doğru yola gətirər... Bu mə’na ilə hər şey öz əksini tapır. Əgər belə
olmasa, bir səhvdən başqa səhvlər törəyər və beləliklə, səhvlərdən ibarət olan bir zəncir
yaranar. Bu cür şeylər təfsir kitabları və tərcümələrdə çoxdur.
E) QUR’AN VƏ FİTRƏT ARASINDAKI ƏLAQƏ
Fitrət varlıqların əsas quruluşunu, onu təşkil edən yaradılış, dəyişmə və təkamülün
prinsip və qanunlarını ifadə edir.1 Göylərin, insanların, heyvan və bitkilərin, yə’ni, hər şeyin
fəaliyyəti bununla sıx əlaqədardır. Elm, texnologiya və insanlar arasındakı münasibətlərdə də
əsas qanunlar bunlardır. Allah Təala belə buyurur:
Bunu görməli deyilsənmi? Göylərdə və yerdə nə varsa - günəş, ay, ulduzlar, dağlar,
ağaclar, heyvanlar və insanların böyük bir qismi Allaha boyun əyirlər. Bir xeylisi də əzab
çəkməyə layiqdir. Allahın alçaltdığı bir kimsəyə heç kim qiymət verə bilməz. Allah istədiyini
edər (Əl-Həcc, 22/18)!
Bə’zi insanlar fitrətə zidd olan hərəkətlər edib, tənasüb və tarazlıq halında olan
şeylərin tarazlığını pozur. Allah bu barədə belə buyurur:
İnsanların öz əlləri ilə etdikləri şeylər ucbatından quruda və suda fitnə-fəsad əmələ
gəldi. Allah bunu onlara öz etdiklərinin bir qismini daddırmaq üçün edir. Bəlkə, onlar bu
yoldan dönələr (Ər-Rum, 30/41)!
Fitrətə zidd olan davranışlar insanı narahat edir. Onu bu cür davranmağa vadar edən
şeylər onun öz mənfəətləri, ümidləri, gümanları və başqaları kimi olmaq həvəsidir. İnsan
sonra belə şeyləri vərdiş edib, bunlardan həzz almağa başlayır. Amma daxilindəki narahatlıq
müəyyən vaxtlarda özünü büruzə verir. Bu cür insanlar etdikləri əməlləri düşünüb, özlərini
sorğu-suala tutmaqdan yayınırlar.
Qur’ani-Kərimdə zikr kökündən əmələ gəlmiş xeyli söz vardır. Zikr sözü bir
mə’lumatı yaddaşda hazır saxlamaq, onu həm qəlbə, həm də dilə gətirmək və xatırlamaq
mə’naları verir.2 Yaddaşda hazır olan bir mə’lumatı işlətmək təzəkkür adlanır. Peyğəmbərlər
insanları təzəkkürlə məşğul olmağa də’vət ediblər. İbrahim əleyhissəlam bütpərəstlərə:
“Təzəkkür etməzsinizmi?!”, - dediyi vaxt, əslində onlardan soruşmaq istədiyi bir şey var idi:
Siz öz fitrətinizdən irəli gələn biliklərinizlə mənim sizə dediyim sözləri müqayisə edib, bu
əməllərinizin düzgün olmadığını görmürsünüzmü? İbrahim əleyhissəlamın bu sualı
bütpərəstləri düşünməyə və öz daxili dünyalarını təmizləməyə çağırırdı.
Allah tərəfindən nazil edilən ilahi kitabların müştərək adı Zikrdir.3 Çünki bu kitablar
insana onun öz mənliyi və yaşadığı mühit vasitəsi ilə qazandığı bilikləri xatırladır və beləliklə,
insanın narahatlığını tamamilə fitrətə uyğun şəkildə aradan qaldırır. Hər bir insan varlıqlar
aləminin və öz mühitinin yetirməsidir. İnsan buradan müntəzəm surətdə mə’lumat və bilik
alıb, yaşamağa davam edir. İlahi kitablar və bunların arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Allah
Təala belə buyurur:
Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatlıq tapar (Ər-Rə’d, 13/28)!

1

Fitrət məfhumu Avropa elm və fəlsəfə tarixində varlıq fəlsəfəsi kimi ifadə edilir və son üç əsrdir ki, Ontologiya
adlandırılır.
2
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti,( ذكرZə, Kəf və Ra hərfləri) bəndi.
3
Geniş mə’lumat üçün bu surə və ayələrə baxın:
Ali-İmran, 3/58, Əl-Ə’raf, 7/63, Əl-Hicr, 15/6, 9; Ən-Nəhl, 16/44, Əl-Ənbiya, 21/2, 50, 105; Əl-Furqan, 25/18,
Yasin, 36/11, Sad, 38/8, Əl-Qəmər, 54/25.
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Allahın zikri Qur’ani-Kərimdir. Çünki yaddaşda hazır saxlanması və tez-tez
xatırlanması lazım olan şeylər onun ayələridir. Allah bu barədə belə buyurur:
Budur! O Zikri biz endirdik və nəyin bahasına olursa-olsun, onu qoruyub
saxlayacağıq (Əl-Hicr, 15/9)!
Beləliklə, Qur’ani-Kərimin fitrətin Allah tərəfindən bildirilmiş forması olduğunu ifadə
etmək mümkündür. Allah Təala belə buyurur:
Sən üzünü doğru-dürüst bu dinə - Allahın fitrətinə tərəf tut. Allah insanları bu
fitrətlə yaradıb. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur. Lakin
insanların əksəriyyəti bunu bilmir (Ər-Rum, 30/30).
Bütün bunların qəti nəticəsi fitrətin məhz İslam dini olmasıdır. Allahın əlamətləri1
ancaq Qur’andakı ayələrdən ibarət deyildir. Bütün varlıqlarda - göylərdə və yerdə, heyvanat
və bitkilər aləmində onun əlamət və ayələri vardır.2 Allah Təala belə buyurur:
Biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz içərisində
göstərəcəyik və nəhayət Qur’anın haqq olduğu onlara mə’lum olacaqdır (Fussilət, 41/53)!
Qur’ani-Kərimdə elə ayələr də var ki, onları ancaq dərin elm sahibi olanlar görüb
anlayarlar:
Allaha qətiyyətlə inananlar üçün yer üzündə əlamətlər vardır.
Sizin özünüzdə də əlamətlər vardır. Bunları görmürsünüzmü (Əz-Zariyat, 51/2021)?
Texniki və tətbiqi elmlər sahəsində ixtisaslaşmış alimlər fitrətə tabe olmağa cəhd
göstərirlər. Onlar yeni qanunlar qoymurlar və əslində təbiətdə mövcud olan qanunları kəşf
edirlər. Bu da fitrətlə uyğunluğu asanlaşdırır. Sosial elmlər sahəsindəki mütəxəssislər də
müxtəlif qanunlar kəşf edirlər. Ancaq onların böyük əksəriyyəti qanun qoymağa və
cəmiyyətin həyat tərzini dəyişdirməyə çalışırlar. Bu cür davranışlar ictimai həyatda da fitrətlə
ziddiyyət təşkil edən qanun və tətbiqatlara səbəb olur. Bunun mənfi tə’siri dərhal meydana
çıxır və tarazlıq pozulur. Beləliklə, zərər çox böyük və uzun müddətli olur.
Texniki və tətbiqi elmlər vasitəsi ilə əldə edilən nəticələrdən fitrətə zidd şəkildə
istifadə edib, insanları və ətraf mühiti mənfi istiqamətdə dəyişdirmək də mümkündür.
Həqiqətən də, dövrümüzdə dünya belə bir fəlakətlə qarşılaşıb. Fitrətə tabe olmaq üçün
Qur’ani-Kərimin müəyyənləşdirdiyi sərhədləri pozmamaq lazımdır.
Nəticə e’tibarı ilə Qur’anla fitrət arasında tam bir uyğunluq vardır. Fitrəti başa düşmək
üçün Qur’ani-Kərimdən, Qur’anı anlamaq üçün də fitrətdən istifadə etmək lazımdır.
Qur’anın heç bir hökmü fitrətlə ziddiyyət təşkil etmir. Əgər bir ziddiyyət varsa, bunun
səbəbi Qur’ani-Kərimə tabe olmamaqdır. Buna misal olaraq boşanma mövzusu ilə əlaqədar
şərhə nəzər yetirmək kifayətdir.3
İşləyib zəhmət çəkmək bizdən, müvəffəqiyyət isə Allahdandır!

1

Əlamət sözü burada qüdrət nişanələri mə’nasında işlədilmişdir - tərcüməçinin qeydi.
Bu məsələ ilə maraqlananlar aşağıdakı ayələri nəzərdən keçirə bilərlər:
Əl-Bəqərə, 2/164, Ali-İmran, 3/190, Əl-Ən’am, 6/97, 99; Əl-Ə’raf, 7/26, 58; Yunus, 10/5, 6, 67, 92, 101; Yusif,
12/7, 35; Ər-Rə’d, 13/2-3; Ən-Nəhl, 16/13, 65-69, 79; Əl-İsra, 17/12, Əl-Kəhf, 18/9, Məryəm, 19/10, Taha,
20/128, Əl-Ənkəbut, 29/24, 33-35; Ər-Rum, 30/21-24, 28; Loğman, 31/31-32; Əs-Səcdə, 32/26, Səba, 34/15,
Əz-Zumər, 39/42, 52; Əl-Mu’min, 40/13, Əl-Casiyə, 45/3-6; Əz-Zariyat, 51/22-23, 35-37; Əl-Qəmər, 54/12-15.
3
Əl-Bəqərə surəsinin 229-cu ayəsi ilə bağlı şərhlərə baxın.
2
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ƏL-FATİHƏ surəsi
Bismillahi’r-Rəhmani’r-Rəhim!
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Varlıqların sahibi olan Allah neylərsə, gözəl eylər!1
2. Allah mərhəmətli və rəhmlidir.
3. Haqq-hesab (Qiyamət) gününün hakimidir.
4. Biz ancaq sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik.
5. Bizə o doğru yolu göstər;
6. Xoşbəxtlik verdiyin kəslərin yolunu.
7. Qəzəbə düçar olanların və yolunu azanların yolunu deyil!

1

Burada «neylərsə, gözəl eylər» ifadəsi həmd mə’nasında işlədilmişdir. Çünki həmd sözünün mə’nası bir şəxsi
gördüyü yaxşı işdən ötrü öyüb, onu tə’rifləməkdir. Allahın hər işi gözəl və doğrudur. Geniş mə’lumat üçün
kitabın şərhlər qisminə baxın.
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ƏL-BƏQƏRƏ surəsi
Bismillahi’r-Rəhmani’r-Rəhim!
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1. Əlif, Lam, Mim.
2. Bu, o kitabdır. Bu kitabda şübhəyə yer yoxdur. Allahdan qorxub, pis əməllərdən
çəkinənlərə doğru yolu göstərir.
3. Onlar qeybə1 inanırlar. Namazı müntəzəm surətdə qılırlar. Onlara verdiyimiz
ruzidən xeyirxah işlərə sərf edirlər.
4. Onlar sənə nazil olana da, səndən əvvəl endirilənlərə də inanırlar və axirətə
qətiyyətlə iman gətirirlər.
5. Onlar Rəbbinin doğru yolu üzərindədirlər. Xilas olub qurtulanlar da onlardır.
6. Özünü görməməzliyə vuranlara2 gəlincə, sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da
onlar üçün fərqi yoxdur; iman gətirməzlər.
7. Allah onların qəlblərinə və qulaqlarına möhür vurub.3 Gözlərində də bir pərdə var.
Onlar üçün böyük bir əzab vardır!
8. Bə’zi insanlar da: “Biz Allaha və axirət gününə inandıq!”, - deyirlər. Halbuki onlar
iman gətirməyiblər.4
9. Allaha və mö’min insanlara qarşı oyun oynadıqlarını və onları aldatdıqlarını güman
edirlər5. Halbuki, onlar ancaq özlərini aldadırlar və bundan xəbərdar deyillər!
10. Onların qəlblərində bir xəstəlik vardır. Allah bu xəstəliyi daha da artırar.6 Yalan
danışdıqlarına görə onları şiddətli bir əzab gözləyir!
11. Onlara: “Yer üzündə fitnə-fəsad törətməyin!”, - deyildiyi vaxt: “Biz ancaq yaxşı
işlər görüb, nizam-intizamı qoruyuruq”, - deyə cavab verirlər.
1

Duyğularla hiss edilə bilməyən şeylərə qeyb deyilir. Duyğular vasitəsilə hiss edə bilmədiyimiz, lakin haqqında
açıq dəlil, ayə və mö’təbər hədis olan şeylərə - Allah, peyğəmbər, cənnət və cəhənnəmə inanmaq qeybə iman
gətirməkdir. Bu barədə geniş mə’lumat üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
2
Ayə kafirlik edənlər yerinə özünü görməməzliyə vuranlar şəklində tərcümə edilmişdir. Kafir bir şeyin üstünü
örtən şəxsə deyilir. Çünki kafirlər Allahın bildirdiyi doğru şeyləri ört-basdır edib, özlərini görməməzliyə vururlar
və beləliklə, Allahın varlığını qəbul etmirlər. Bu səbəbə görə onlara verilən cəzaya layiq olurlar.
3
Bu möhür onların öz pis vərdişlərinin izidir. Bu cür izlər çirkin vərdişləri olan hər kəsdə olur.
4
Bu cür insanlar ikiüzlü və münafiq insanlardır. Münafiq əvvəl inanır, sonra Allahın əmrlərini yerinə
yetirməyib, onlara qarşı özünü görməməzliyə vurur. Daha sonra özünü inanclı bir şəxs kimi görür və bunu
başqalarına da göstərməyə çalışır. Heç cür inanmadığı halda, özünü iman gətirmiş kimi göstərənlər də var. Bu
barədə mə’lumat üçün kitabın şərhlər bölməsinə baxın.
5
Müsəlmanlıq pərdəsi altında hər cür çirkin oyunu oynayırlar. Allah Təala belə buyurur:
Münafiqlər yalan andlarını özlərinə qalxan (sipər) edib, Allahın yolundan çıxırlar. Onların gördükləri işlər
necə də pis əməllərdir! Bunun səbəbi odur ki, onlar əvvəlcə iman gətirdilər və sonra kafir olub, özlərini
görməməzliyə vurdular. Buna görə də onların ürəkləri möhürləndi. Artıq heç bir şey anlamazlar (ƏlMunafiqun, 63/2-3)!
6
Onların qəlblərində imansızlıq xəstəliyi vardı və bunun üzərinə yalançılıq xəstəliyi də əlavə edildi.
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12. Baxın! Əslində fitnə-fəsad törədib, qarışıqlıq salanlar məhz onlardır. Amma bunu
dərk etmirlər.
13. Onlara: “Bu insanlar necə inandılarsa, siz də elə iman gətirin!”, - deyildiyi vaxt:
“Biz də bu səfehlər kimi inanaq?”, - deyə cavab verirlər. Baxın! Əsl səfehlər onların özləridir,
ancaq bunu bilmirlər.
14. Onlar mö’minlərlə üz-üzə gələndə: “Biz də sizin kimi inandıq”, - deyirlər.
Halbuki, öz şeytanları ilə baş-başa qalanda: “Biz də sizinləyik, mö’minlərlə ancaq istehza
edirik”, - deyirlər.
15. Əslində Allah onlarla istehza edər və onlara möhlət verər.1 Onlar da öz
tüğyanlarının içində karıxıb qalarlar.2
16. Onlar doğru yol [hidayət] əvəzinə əyri yolu [zəlaləti] satın almış kimsələrdir.
Onların ticarəti heç bir xeyir gətirmədi və doğru yola gəlmədilər.
17. Onların halı od yandıran şəxsin halına oxşar. Yandırdığı od ətrafını işıqlandırdığı
zaman, Allah gözlərinin nurunu söndürüb, onları zülmət qaranlıq içərisində qoyar və heç bir
şey görməzlər.3
18. Onlar kar, lal və kordurlar. Artıq fikirlərindən daşınıb, geri qayıtmazlar.
19. Ya da göydən gurultu və şimşəklə yağıb boşalan şiddətli bir yağışa düşmüş
kimidirlər. İldırımın səsindən ölüm qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayırlar. Halbuki,
Allah o kafirləri hər tərəfdən ehtiva edəndir [bürüyəndir]!
20. O şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxardıb kor etsin. Onların qabağına işıq
saldıqca yeriyirlər, qaranlıq çökəndə də dayanırlar. Əgər Allah istəsəydi, onların qulaqlarını
və gözlərini də əllərindən alardı.4 Allah hər şeyə qadirdir!
21. Ey insanlar! Rəbbinizə ibadət edin! Sizi də, sizdən əvvəlkiləri də yaradan Odur.
Bəlkə, müttəqi olasınız.
22. Sizin üçün yer üzünü döşəyən və göyü tavan edən o Allahdır. O, göydən su
endirib, sizin üçün ruzi olsun deyə bu suyla müxtəlif məhsullar yetişdirdi. Artıq Allaha şərik
qoşmayın! Siz ki bunu bilirsiniz.5
23. Bəndəmiz Məhəmmədə nazil etdiyimizə şəkk-şübhəniz varsa, siz də ona bənzər bir
surə gətirin! Əgər sizin sözünüz doğrudursa, Allahdan başqa bütün şahidlərinizi çağırın!
24. Madam ki, bunu bacarmadınız, heç bacara da bilməzsiniz, elə isə özlərini
görməməzliyə vuran kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlardan və daşlardan olan
cəhənnəm atəşindən qorunun.
25. İnanan və yaxşı işlər görənlərə müjdə ver! İçindən çaylar axan cənnətlər onlar
üçündür. Onlar bu cənnətlərin meyvələrindən yedikləri vaxt: “Bu bizim əvvəllər də aldığımız
1

Onlara haqqın yoluna gəlmələri üçün fürsət verər.
Doğru yola gəlməyi həmişə gecikdirirlər. Onları bu hala salan dünya ne’mətlərinə aludə olmalarıdır. İmanlarını
qorumaq istəyənlərə Qur’ani-Kərimdə belə bir xəbərdarlıq edilmişdir:
Ey iman edənlər! Mal-dövlətiniz və övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın! Bunu edən hər kəs
ziyana uğrayar.
Sizin birinizin əcəli çatıb: “Ey Rəbbim! Mənim ölümümü bir müddət gecikdirsəydin, sədəqə verib
əməlisalehlərdən olardım”, - deməmişdən qabaq sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin.
Allah əcəli çatan heç bir nəfsə əsla möhlət verməyəcəkdir! Allah sizin bütün etdiklərinizdən xəbərdardır (ƏlMunafiqun, 63/9-11)!
3
İlahi işığa göz yumduqlarına görə kor adam kimi zülmət qaranlığa qərq olarlar. «Onların halı od yandıran
şəxsin halına oxşar» ifadəsi bunu göstərir: Onlar əvvəlcə ilahi nurla işıqlanmaq istədilər. Sonra həqiqətlər
meydana çıxanda narahat olub, özlərini görməməzliyə vurdular və kar, lal və kor oldular. Çünki həqiqi şeyləri nə
eşitmək, nə görmək, nə də danışmaq istədilər. Bütün bunlardan daşınmaq fikirləri də yoxdur. Geniş mə’lumat
üçün şərhlər qisminə baxın.
4
Ancaq Allahın belə bir qanunu yoxdur.
5
Allahın heç bir oxşarı və bənzəri olmadığını hamı bilir. Buna görə də heç kim onun heykəllərini düzəldə
bilməyib. Ən böyük xəstəlik isə araya vasitəçilər yerləşdirmək və Allah ilə əlaqəni onların dəstəyi vasitəsilə
qurmağa çalışmaqdır.
2
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ruzidir”, - deyəcəklər. Ancaq bu ruzi onlara dünyadakılara oxşar şəkildə verilib. Onlar üçün
orada tərtəmiz zövcələr [qadınlar] də var. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar!
26. Allah misal gətirməkdən çəkinməz; istər bir ağcaqanad olsun, istərsə ondan böyük
bir şey. İman edənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən verilmiş həqiqi bir misal olduğunu bilirlər.
Kafirlər isə: “Allah bu misalla nə demək istəyir?”, - deyirlər. Allah bu yolla kimi şəxsləri əyri
yola salır, bir çoxlarına da doğru yolu göstərir. Allah ancaq günahkarları [fasiqləri] əyri yola
salır.
27. O şəxsləri ki, Allaha söz verdikdən sonra öz və’dlərinə xilaf çıxır1, Allahın
birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri parçalayır2 və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər. Onlar
tamamilə ziyan içindədirlər!
28. Allahı necə inkar edirsiniz? Siz ölü idiniz, O sizə həyat verib diriltdi. Sonra sizi
yenə cansız hala gətirəcək, daha sonra yenidən dirildəcək və siz Ona doğru qaytarılacaqsınız.
29. Yer üzündə nə varsa, hamısını sizdən ötrü yaradan, sonra göyə üz tutaraq onu
yeddi qatlı səma halında düzəldib nizamlayan Allahdır. O, hər şeyi bilir!
30. Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə3 yaradacağam”, - dediyi zaman
mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, - deyib
əlavə etdilər: “Amma nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında
boyun əyirik”. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, - deyə buyurdu.
31. Allah Adəmə hər şeyin adını öyrətdi və onları mələklərə göstərdi. Sonra mələklərə
belə dedi: “Əgər doğru söyləyirsinizsə, bunların adlarını mənə bildirin!”.
32. Mələklər cavab verdilər: “Biz sənə boyun əyirik. Biz sənin bizə öyrətdiklərindən
başqa bir şey bilmirik. Bilən də, yerində qərar verən də sənsən!”.
33. Sonra Allah: “Ey Adəm! Bunların adlarını mələklərə bildir”, - dedi. Adəm o adları
mələklərə bildirəndə Allah belə buyurdu: “Sizə demədimmi ki, mən yerin və göylərin sizin
bilmədiyiniz sirlərini bilirəm? Sizin aşkara çıxartdığınız və gizlədib saxladığınız şeyləri də
bilirəm!”.
34. Bir gün mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”, - dedik. İblisdən başqa hamısı dərhal
səcdə etdi. Yalnız İblis [şeytan] gürrələnərək səcdə etməkdən boyun qaçırdı və kafirlərdən
oldu.
35. Adəmə: “Ey Adəm! Zövcənlə cənnətdə qalın və istədiyiniz meyvələrdən bol-bol
yeyin. Ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın! Yoxsa özünüzə zülm edərsiniz”, - dedik.
36. Sonra şeytan onları o ağacın ucbatından azdırıb, olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz
də Adəmlə Həvvaya: “Enin oradan! Sizin biriniz digərinin düşmənidir. Yer üzündə sizdən
ötrü bir sığınacaq və məişət vasitələri var”, - dedik.
37. Nəhayət Adəm Rəbbindən bə’zi xəbərdarlıqlar4 aldı və tövbə etdi. Allah həqiqətən
də, tövbələri qəbul edəndir, mərhəmət sahibidir!
1

Hər insan Allahın varlığını və birliyini onu sanki gözüylə görmüş və ona əliylə toxunmuş kimi qavrayır və bu
cəhətdən Allaha qəti bir söz verir. Geniş mə’lumat üçün şərhlərə baxın.
2
İnsana şah damarından da yaxın olan Allaha qarşı araya vasitəçilər yerləşdirərək birbaşa əlaqəni kəsənlər.
Allah Təala belə buyurur:
And olsun ki, insanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini bilirik! Biz ona şah damarından da
yaxınıq (Qaf, 50/16)!
3
Xələf sözü bir şəxsin digərinin yerinə keçməsini ifadə edir. Həzrəti Adəmdən bəri hamı bir-birinin yerinə
keçmək istəyir və bu vəziyyət başqalarının mövqeyinə göz dikilməsinə gətirib çıxardır. Bə’zi insanlar bir
başqasının işini, mülkiyyətini və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi onun əlindən almaq istəyir. Bə’ziləri də buna
mane olmağa çalışırlar. Nəticədə narazılıq meydana gəlir və hətta qan tökülür. Bu haqda kitabın şərhlər qismində
ətraflı izahat verilib.
4
Allah Təalanın Həzrəti Adəmə necə xəbərdarlıq etməsi məsələsi Əl-Ə’raf surəsində şərh edilmişdir:
O ikisinin də Rəbbi olan Allah onlara (Adəmlə Həvvaya) belə səsləndi: “Məgər mən bu ağacı sizə qadağan
etməmişdimmi? Sizə deməmişdimmi ki, şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir?”. Adəm və Həvva: “Ey
Rəbbimiz! Biz özümüzü çətin vəziyyətə saldıq. Əgər bizi bağışlamasan və bizə mərhəmət etməsən, biz
həqiqətən də, ziyana uğrayarıq”, - dedilər (Əl-Ə’raf, 7/22-23).
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38. Biz onlara: “Hamınız birlikdə yer üzünə enin! Mənim tərəfimdən sizə bir yol
göstərən1 gəldiyi zaman, kim onun yolunda getsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar
qəm-qüssə yeməzlər”, - dedik.
39. Özünü görməməzliyə vurub, kafir olanlar və ayələrimizi təkzib edənlər isə o atəşin
dostu olacaq və həmişə orada qalacaqlar.
40. Ey İsrail oğulları! Sizə etdiyim yaxşılıqları xatırlayın! Mənə verdiyiniz sözü yerinə
yetirin! Mən də sözümü yerinə yetirərəm.2 Yalnız məndən qorxun!
41. Sizin kitabınızı təsdiqləyici şəkildə nazil etdiyim bu kitaba inanın. Onun qarşısında
özünü görməməzliyə vurub, kafirlik edənlərin birincisi siz olmayın. Mənim ayələrimi ucuz bir
qiymətə satmayın və yalnız məndən qorxub çəkinin!
42. Haqqa nahaq deyib, ona yalan donu geyindirməyin!3 Onu bilə-bilə gizlətməyin!
43. Namazı müntəzəm surətdə qılın, zəkat verin və boyun əyənlərlə birlikdə siz də
boyun əyin!
44. Siz insanlara gözəl işlər görmələrini buyurub, özünüzü unudursunuz? Halbuki, o
kitabı da oxuyursunuz. Heç düşünmürsünüzmü?
45. Səbrli olub, namaz qılmaqla kömək diləyin. Bu iş itaət edənlərdən başqasına ağır
gələr.
46. İtaət edənlər öz Rəbbinə qovuşacaqlarını bilənlərdir. Onlar əvvəl-axır onun
hüzuruna qayıdacaqlar.
47. Ey İsrail oğulları! Sizə etdiyim yaxşılıqları xatırlayın! Sizi aləmdə xəlq
edilmişlərdən üstün tutduğumu da...4
48. Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O
gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir
kömək edilməyəcək!
49. Bir gün sizi Fir’onun adamlarının əlindən alıb xilas etmişdik. Onlar sizə ən ağır
cəzaları verməyə çalışırdılar və oğlan uşaqlarınızın boğazını kəsib, qadınlarınızı sağ
buraxırdılar. O işin içində sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan var idi.
50. Biz sizin üçün dənizi yarıb sizi xilas etdik və Fir’onun adamlarını gözünüz görəgörə suya qərq edib boğduq.
51. Bir gün [Tur dağında vəhy alması üçün] Musaya qırx gecəlik və’də vermişdik.
Sonra siz onun ardından o buzovu5 tanrı olaraq qəbul etdiniz və özünə zülm edənlərdən
oldunuz.
52. Sonra da sizi bağışladıq ki, bəlkə şükr edəsiniz.
Yuxarıda göstərilmiş ayədəki  تلقىfe’li aldı, qarşıladı mə’naları bildirir. Başqa bir ayədə də eyni kökdən əmələ
gələn  ألقىfe’li isə ona (söz) atdı, ona söz söylədi mə’nası verir. Çünki xoşagəlməz bir rəftara qarşı bu cür
davranan şəxsə e’tiraz edilir və ona ya xəbərdarlıq etmək, ya da onu qınayıb, məzəmmət etmək məqsədilə söz
deyilir. Allah Təala Allaha şərik qoşulanların axirətdə müşrikləri qınayacaqlarını bildirir:
Müşriklər Allaha qoşduqları şəriklərini görəndə: “Ey Rəbbimiz! Budur sənə şərik qoşduqlarımız! Biz
onlardan kömək diləyirdik”, - deyəcəklər. Onlar da: “Siz əsl yalançılarsınız!”, - deyərək müşrikləri məzəmmət
edəcəklər (Ən-Nəhl, 16/86).
1
Bu ayə Adəmin o vaxtlar hələ peyğəmbər olmadığını göstərir.
2
Allah peyğəmbərlərdən qəti söz almışdı. Onlara: “Sizə kitab və hikmət verdim. Sonra sizdə olanı təsdiq edən
bir peyğəmbər gələndə ona mütləq inanacaq və kömək edəcəksiniz! Bunu qəbul etdinizmi? Bu barədə söz
verib əhd aldınızmı?”, – demişdi. Onlar da: “Qəbul etdik”, – demişdilər. Allah: “Elə isə şahid olun! Mən də
sizinlə birlikdə şahid olanlardanam!”, – deyə buyurmuşdu (Ali-İmran, 3/81).
Buna görə də əhli-kitab, yə’ni, yəhudi və xristianlar onların kitablarını təsdiq edən sonuncu peyğəmbərə (Həzrəti
Məhəmmədə) və bu kitaba - Qur’ani-Kərimə iman gətirməlidirlər.
3
Haqqa batil donu geyindirib, bu doğru kitabı əyri kitab kimi göstərməyin.
4
Hər peyğəmbərin öz ümməti yaşadığı dövrün ən üstün cəmiyyəti olur. Allah Təala müsəlmanlar haqqında da
belə buyurub:
Əgər inanırsınızsa, ən üstün olanlar sizsiniz (Ali-İmran, 3/139)!
5
Qədim Misirdə insanlar Apis adında bir inəyə sitayiş edirdilər. Buzovu özlərinə tanrı kimi qəbul etmələrinin
səbəbi bu ola bilər.
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53. Sonra Musaya o kitabı və yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırma qabiliyyəti [Furqan]1
verdik ki, bəlkə, siz haqqın yoluna gələsiniz.
54. Bir gün Musa öz xalqına səslənib: “Ey xalqım! Siz o buzova sitayiş etməklə
həqiqətən də, özünüzə zülm etdiniz. Dərhal sizi yaradana üz tutub, tövbə edin! Sonra nəfsinizi
öldürün. Bu, sizi yaradanın yanında sizin üçün daha yaxşıdır”, - demiş və sonra Allah
tövbənizi qəbul etmişdi. O, tövbələri qəbul edən və bağışlayandır!
55. Və siz: “Ey Musa, Allahı açıq-aşkar görənə qədər sənə inanmayacağıq”, - deyəndə,
o şiddətli gurultu sizi sarsıtmışdı. Siz də baxa-baxa qalmışdınız.
56. Sonra sizi ölümünüzün ardınca diriltdik ki, bəlkə, şükr edəsiniz.
57. Bir də üstünüzə buludlarla kölgə salıb, sizə qüdrət halvası və bildirçin verdik. Sizə:
“Ruzi olaraq verdiyimiz şeylərin təmizlərindən yeyin”, - dedik. Onlar bizə deyil, yalnız
özlərinə zülm etdilər.
58. Bir gün onlara belə dedik: “Bu kəndə girib, orada istədiyiniz şeylərdən bol-bol
yeyin və qapıdan səcdə edən halda əyilərək girin. «Hittə [yükü qaldır]!» deyin ki, sizin
xətalarınızı bağışlayım. Biz gözəl iş görənlərin savabını artıracağıq.
59. Özlərinə zülm edənlər onlara deyilən sözü başqa bir sözlə dəyişdirdilər.2 Biz də o
zalimlərə törətdikləri günaha görə göydən şiddətli bir əzab göndərdik.
60. Bir dəfə Musa öz xalqı üçün su axtarırdı. Biz ona: “Əsanı bu daşa vur!”, - dedik.
Daşdan dərhal on iki bulaq qaynadı. Hər kəs öz bulağını tanıdı. Sonra onlara: “Allahın sizə
verdiyi ruzidən yeyin-için, ancaq yer üzündə fitnə-fəsad törətməyin!”, - dedik.
61. Siz belə dediniz: “Ey Musa! Biz eyni yeməyə tab gətirə bilməyəcəyik. Rəbbinə
dua et ki, bizə yerdə yetişən şeylərdən - tərəvəzdən, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğanından
versin”. Musa isə: “Siz faydalı olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? Elə
isə bir şəhərə gedin, orada istədiyiniz şeyləri tapa bilərsiniz”, - deyə cavab verdi. Onların
üzərinə zillət və miskinlik damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Çünki onlar
Allahın ayələri qarşısında özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik edir və peyğəmbərləri nahaq
yerə öldürürdülər. Üsyan edir və hədlərini aşırdılar.3
62. İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər... Bunlardan kim Allaha və axirət
gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Onların üstündə heç
bir qorxu olmaz və qəm-qüssə yeməzlər.
63. Bizə söz verdiyinizi və Tur dağını sizin başınızın üstünə qaldırdığımızı yadınıza
salın. Biz: “Sizə verdiyimiz kitabdan möhkəm yapışın, içindəki şeyləri unutmayın!”, – dedik
ki, bəlkə, siz pis əməllərinizdən çəkinəsiniz.
64. Sonra yenə üz çevirdiniz. Əgər üzərinizdə Allahın yaxşılığı və mərhəməti
olmasaydı, ziyan çəkənlərdən olardınız.
65. Siz bilirsiniz ki, sizin aranızdan bə’zi şəxslər şənbə günü qadağasına riayət
etmirlər. Buna görə də biz onlara: “Yazıq meymunlar olun!”, - dedik.4
66. Biz bunu o dövrdə yaşayanlar və onlardan sonra gələnlər üçün görk, müttəqilərdən
ötrü də ibrət dərsi olsun deyə etdik.

1

Furqan yaxşını pisdən, doğrunu səhvdən ayırd etmə qabiliyyətidir. Qur’ani-Kərim (Əl-Bəqərə, 2/184) və
Tövratda (Əl-Ənbiya, 21/48) bu xüsusiyyət vardır. Eyni xüsusiyyətin insanlarda da mövcud olduğunu görmək
olar. Belə ki, yerində və düzgün qərar vərən insanlara hakim deyilir. Allah Təala belə buyurur:
Allah hikməti istəyənə verir. Kimə hikmət verilsə, ona böyük bir yaxşılıq edilmiş olar. Bunu ancaq saf ağıl
sahibləri dərk edərlər (Əl-Bəqərə, 2/269)!
2
Yükü qaldır və bizi bağışla mə’nalarını bildirən hittə sözünə istehza edib, onu buğda mə’nasında işlədilən
hintə sözü ilə dəyişdirdilər - tərcüməçinin qeydi.
3
Şərhlərə baxın.
4
Yəhudilərin dinində həftənin şənbə günü ov etmək qadağan edilmişdir. Rəvayətə görə bu hadisə Davud
əleyhissəlamın dövründə bir sahil şəhərində baş vermişdir. Geniş mə’lumat üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
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67. Bir gün Musa öz xalqına: “Allah sizin bir inək kəsməyinizi əmr edir”, – dedi.
Onlar isə: “Sən bizi ələ salırsan?”, – dedilər. Musa da: “Cahil olmaqdan Allaha sığınıram”, –
deyə cavab verdi.
68. Onlar dedilər: “Bizim üçün Rəbbinə dua et və soruş ki, o inək necə olmalıdır?”.
Musa onlara: “Allah o inəyin nə çox yaşlı, nə də çox cavan deyil, bu ikisinin arasında
olduğunu buyurur. Sizə əmr olunanı yerinə yetirin!”, - dedi.
69. Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbinə dua et ki, bizə onun rəngini də bildirsin”.
Musa: “[Allah] onun sarı rəngdə və görənlərə zövq verən [bir inək] olduğunu buyurur”, dedi.
70. Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbinə dua et, qoy bizə onun nə olduğunu bildirsin;
çünki biz inəkləri bir-birinə oxşadırıq. Əgər Allah istəsə [biz bu məsələ barəsində], əlbəttə,
doğru yolda olarıq”.
71. [Musa] dedi: “[Allah] buyurur ki, o bir buğadır; nə [kotana] qoşulub torpaq
sürmüş, nə də əkin suvarmışdır. Ləkəsi [qaşqası] da yoxdur”. Onlar: “İndi düzgün şərhi
gətirdin”, - dedilər və onu [inəyi] kəsdilər. Ancaq az qalmışdı ki, bunu etməsinlər.1
72. Bir gün bir nəfəri öldürüb, günahı bir-birinizin üstünə atırdınız. Allah sizin
gizlətdiklərinizi meydana çıxardandır!
73. Bu zaman biz: “[Kəsilmiş inəyin] bir parçasını ona [ölüyə] vurun!”, - dedik. Allah
ölüləri belə dirildir2 və sizə öz mö’cüzələrini göstərir ki, bəlkə, siz ağlınızdan istifadə edib
bunu anlayasınız.
74. Bundan sonra sizin qəlbləriniz yenə sərtləşib daş kimi, bəlkə, daha da qatı oldu.
Elə daş var ki, içindən irmaqlar axar, elə daş da var ki, yarılıb içindən su fışqırar. Daş var ki,
Allahın qorxusundan [dağdan, qayadan] aşağıya yuvarlanıb düşər. Allah sizin etdiklərinizdən
bixəbər deyildir!
75. [Ey iman gətirənlər!] Siz indi onların sizə inanacaqlarını umursunuz? Halbuki,
onların içərisində elə bir dəstə vardı ki, Allahın kəlamını eşidib anlayandan sonra, onu qəsdən
başqa tərəfə çəkirdilər.3
76. İnananlarla görüşdükləri zaman: “İman gətirdik”, - deyirlər. [Bir-birlərilə] xəlvətdə
qaldıqları zaman, biri digərinə: “Allahın sizə bildirdiyi şeyi4 xəbər verirsiniz ki, Rəbbinizin
hüzurunda onları sizə qarşı dəlil gətirsinlər? Bunu anlamırsınız?”, - deyirlər.
77. Məgər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizlətdiklərini də, aşkara çıxartdıqlarını da
bilir?
78. Onların arasında ümmi5 olanlar vardır. Onlar o kitabı [Tövratı] bilməzlər. Bütün
bildikləri [şey] anlamadan oxumaqdır [əmani].6 Onlar ancaq zənnə qapılırlar.

1

Qədim Misir şəhəri Memfisdə insanlar Apis adında bir inəyə sitayiş edirdilər. Yuxarıdakı ayələrdə Apis adlı
inəyin xüsusiyyətlərinə malik olan bir inəyin kəsilməsi əmr edilmiş və o batil inanc aradan qaldırılmışdır.
Kitabın şərhlər qisminə baxın.
2
Kəsilmiş inəyin bir parçası ilə yalnız yatan şəxs oyandırıla bilər. Qur’ani-Kərim ölü ilə yatanı eyni saydığına
görə «Allah ölüləri belə dirildər» ifadəsini bu mə’nada başa düşmək lazımdır. Geniş mə’lumat üçün kitabın
şərhlər qisminə baxın.
3
Allahın kəlamını təhrif edirdilər. Şərhlərə baxın.
4
Həzrəti Məhəmmədin həqiqi bir peyğəmbər olduğunu.
5
Ümmi sözü anadan olduğu kimi qalmış və heç bir şey öyrənməmiş şəxsi bildirir. Hər insanın ümmi olduğu
mövzular vardır. Həzrəti Məhəmməd oxuyub-yazmaq bilmədiyinə görə ümmi idi (Əl-Ə’raf, 7/157 və ƏlƏnkəbut, 29/48). Buradakılar da oxuduqları kitabın içində nə olduğunu öyrənmədiklərinə görə ümmi sayılıblar.
6
Əmani sözü ümniyyə sözünün cəm şəklidir. Ümniyyə kəlməsi isə təmənnadan irəli gələn xam xəyal və boş
arzuları ifadə edir. Bu da yalanın başlanğıcı ola bilər. Məhz buna görə ümniyyə sözü yalan mə’nası da verə bilər.
Çünki Ərəb dilində təmənna kəlməsinin mə’nası ümumiyyətlə əsası olmayan bir şeyi istəmək və diləməkdir.
Mücahid istisna olmaqla, təfsir alimlərinin fikrincə, ümniyyənin mə’nası kitabı başa düşmədən oxumaqdır. Çünki
onu anlamadan oxumaq insanı əsası olmayan xam xəyallara salar.
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79. Vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə kitab yazıb, sonra müqabilində bir miqdar
pul almaq üçün: “Bu, Allah tərəfindəndir!”, - deyirlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə vay
onların halına! Qazandıqları şey üçün vay onların halına!1
80. Onlar [yəhudilər]: “Cəhənnəm atəşi bizi yandırsa, ancaq bir neçə gün yandırar”, deyərlər. [Ey Məhəmməd!] Onlara de: “Siz Allahdan belə bir və’d almısınızmı? Allah öz
əhdindən heç vaxt dönməz. Yoxsa siz Allaha qarşı bilmədiyiniz bir şeyimi söyləyirsiniz?”
81. Xeyr, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunanlar o atəşin [cəhənnəm
odunun] dostlarıdır və əbədiyyən orada qalacaqlar!
82. İman gətirənlər və yaxşı iş görənlər isə cənnətlikdirlər [cənnətin dostlarıdırlar] və
həmişəlik orada qalacaqlar!
83. Bir gün biz İsrail oğullarından: “Allahdan başqasına ibadət etməyin, ata-ananıza,
yaxın qohum-əqrəbanıza, yetimlərə, fəqir-füqəraya [miskinlərə] ehsan [kömək və yaxşılıq]
edin, insanlara xoş söz deyin, namaz qılıb, zəkat verin!”, - deyə qəti bir söz [əhd-peyman]
aldıq. Sonra sizin az bir qisminiz istisna olmaqla, əhdinizdən döndünüz. Siz [İsrail oğulları]
üz döndərənsiniz.
84. Bir dəfə sizdən yenə: “Bir-birinizin qanını tökməyin, bir-birinizi yurd-yuvanızdan
çıxartmayın!”, - deyə qəti bir söz aldıq. Sonra siz bunu qəbul etdiniz. Siz buna şahidsiniz.
85. Siz artıq elə bir haldasınız ki, [verdiyiniz bu sözdən sonra] bir-birinizi öldürür,
sizin özünüzdən olan bir tayfaya zülm və düşmənlik etmək üçün əlbir olub, onları öz yurdyuvalarından çıxardırsınız. Onlar əsir düşüb, sizin yanınıza gəlsələr, qan bahalarını
[fidyələrini] verib azad edirsiniz. Halbuki, onları sürgün etmək sizə haramdır. Məgər siz
kitabın bir qisminə inanır və digər qismini inkar edirsiniz? Sizdən bunu edənlərin cəzası
nədir?! Dünyada [dünya həyatında] pərişan olmaqdan başqa bir şeymi? Belələri Qiyamət
günündə də ən şiddətli əzaba düçar olacaqlar! Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir!
86. Onlar axirəti dünya həyatına satanlardır. Buna görə də onların nə əzabı azalar
[yüngülləşər], nə də onlara kömək edilər.
87. Biz Musaya kitab [Tövratı] verdik, onun ardınca da peyğəmbərlər göndərdik.
Məryəm oğlu İsaya açıq-aşkar mö’cüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla2 gücləndirdik. Siz
hər dəfə nəfsinizi oxşamayan [xoşunuza gəlməyən, ürəyinizə yatmayan] bir əmrlə gələn
peyğəmbərə qarşı təkəbbürlü davranmırdınızmı? Buna görə onların bə’zilərini təkzib etdiniz,
bir qismini də öldürdünüz.
88. [Yəhudilər] dedilər: “Bizim qəlblərimiz toxdur”.3 Əksinə, Allah onlara küfrləri
ucbatından lə’nət etmişdir. Onların ancaq az bir qismi iman gətirər.
89. Onlara Allah tərəfindən öz əllərindəkini [Tövratı] təsdiq edən bir kitab [Qur’aniKərim] gəldiyi zaman [onu inkar etdilər]. Halbuki, əvvəllər [Məhəmməd əleyhissəlamdan
əvvəl] kafirlər üzərində zəfər qazanmaq üçün yalvarıb-yaxarırdılar. [Gələcəyini əvvəlcədən]
Mücahid ayədəki əmani sözünün yalan(lar) mə’nası verdiyini bildirib. Elə isə ayənin mə’nası bu cürdür:
Onların bir qismi ümmidir. O kitabı bilməzlər. Onların bütün bildikləri yalan-yanlış şeylərdir. Onlar sadəcə
olaraq zənnə qapılırlar.
Biz də burada birinci mə’naya üstünlük verdik.
1
İnsanların din vasitəsi ilə istismar edilməsi çox geniş yayılmış bir haldır. Bu yoldan istifadə edənlər öz
sözlərinə və yazdıqları kitablara müqəddəslik vermək üçün bütün bunların onlara ilahi ilham vasitəsi ilə
yazdırıldığını deyirlər; ya da bunlara belə bir don geyindirirlər. Onların fikrinə görə, əgər bunları yazdıran,
yaxud dedirdən Allah isə, bütün bunlar yenə Allahın nəzdindən gəlmiş sayılırlar. Əslində isə bu işlər Allahın
adından istifadə edib, insanları onun yolundan uzaqlaşdırmaqdan ibarətdir. Təəssüf ki, belə hala düşən
müsəlmanların sayı xeyli çoxdur.
2
Cəbrail əleyhissəlam.
3
Yə’ni, biz mə’nəvi cəhətdən doyduğumuza görə sənin öyüd-nəsihətinə ehtiyacımız yoxdur. Yəhudilər belə
deməklə, özlərini cənnətə girməyə hazır hesab edirdilər. Qur’anın bir ayəsində belə buyurulur:
[Yəhudi və xristianlar] dedilər: “Cənnətə yəhudilərdən və xristianlardan başqası girməyəcək!”. Bu ancaq
onların xam xəyallarıdır. [Ey Məhəmməd!] Onlara de: “Əgər siz doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin” (ƏlBəqərə, 2/111)!
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Bildikləri peyğəmbər gəldiyi zaman onu inkar etdilər [kafirlik etdilər]. Allah kafirlərə lə’nət
etsin!
90. Allahın öz lütfünü istədiyi şəxsə bəxş etməsini qısqanaraq [buna həsəd apararaq]1
onun [Allahın] göndərdiyini [Qur’anı] inkar etməklə, [yəhudilərin] vicdanlarını satmaları [bu
cür boş və mə’nasız bir məğrurluq etmələri] necə də pisdir! Onlar bununla [özlərinə qarşı]
Allahın qəzəbinin üstünə bir qəzəb də artırdılar. Kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab vardır!
91. Onlara: “Allahın endirdiklərinə inanın!”, - deyildiyi vaxt, onlar: “Biz özümüzə
nazil edilənə inanırıq”, - deyib, ondan başqasını inkar edirlər. Halbuki, o [Qur’an], onların
əllərindəkini [Tövratı] təsdiq edən bir həqiqətdir. [Ey Məhəmməd!] Onlara de: “Əgər siz iman
gətirmiş şəxslərsinizsə, bəs niyə əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz?”.
92. Musa sizə açıq-aşkar mö’cüzələr [dəlillər] gətirmişdi. Sonra onun ardından o
buzova sitayiş edərək [özünüzə] zülm etdiniz.
93. Biz sizdən qəti bir söz [əhd-peyman] alıb, Tur dağını sizin üzərinizə qaldırmış və:
“Sizə verdiyimizdən [Tövratdan] möhkəm tutun və dinləyin!”, - [demişdik]. Onlar da:
“Eşitdik və möhkəm yapışdıq”2, - demişdilər. Halbuki, kafirlik etmələri ucbatından buzovun
məhəbbəti qəlblərinə hakim olmuşdu [onların qəlblərini bürümüşdü]. [Ya Məhəmməd!]
Onlara söylə: “Əgər iman gətirmisinizsə, öz imanınızın sizə bu cür əmr verməsi necə də
pisdir!”.
94. Onlara de: “Əgər o son yurd3 Allah yanında başqa kimsələrə deyil, yalnız sizə xas
qılınıbsa və əgər siz doğru deyirsinizsə, dərhal ölümü diləyin!”.
95. Onlar öz əməllərini bildiklərinə görə heç vaxt ölümü istəməzlər. Allah zalimləri
tanıyandır!
96. Sən onları bütün insanlardan, hətta müşriklərdən belə [müşriklərdən də artıq],
yaşamağa daha həris görərsən. Onların hər biri min il yaşamaq istər, halbuki [uzun ömür
sürmək], onların heç birini o əzabdan xilas etməz. Onlar nə etsələr, Allah görür.
97. Cəbrailə düşmən olana de ki, onu [Qur’ani-Kərimi] özündən əvvəlkiləri təsdiq
edən, iman gətirənlər üçün isə hidayət və müjdəçi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o
endirmişdir.
98. Kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Cəbrail və Mikailə
düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da kafirlərə düşməndir.
99. Biz sənə açıq-aşkar dəlillər göndərdik, onları yalnız yoldan çıxanlar [fasiqlər]
inkar edərlər.
100. Onlar hər dəfə əhd bağlayanda onların bir qismi onu pozmadımı? Xeyr, onların
əksəriyyəti inanmır.
101. Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini [Tövratı] təsdiq edən bir elçi gəldiyi zaman,
kitab verilənlərdən bir qismi guya bilmirmiş kimi, Allahın kitabından üz döndərdi [Allahın
kitabına arxa çevirdi].
102. Onlar Süleymanın hakimiyyəti barəsində şeytanların uydurduqlarına
[oxuduqlarına] uydular. Süleyman kafir olmadı, lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və
Marut adlı iki mələyə endirilənləri insanlara öyrədib kafir oldular. Halbuki [o iki mələk]:
“Bizimki sadəcə olaraq bir sınaqdır, sən gəl kafir olma!”, - deməmiş heç kəsə sehr
öyrətmirdilər. Ancaq o ikisindən [mələklərdən] yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri

1

Yə’ni, Allahın öz vəhyini İsrail oğullarının soyundan olmayan birinə - millətcə Ərəb olan bir peyğəmbərə nazil
etməsini qısqanaraq – tərcüməçinin qeydi.
2
Bu cümləyə tərcümə və təfsir kitablarında eşitdik və üsyan etdik, eşitdik və itaət etmədik kimi mə’na verilib.
Ərəb dilində  عصيناkəlməsinin oturmuş mə’nası üsyan etmək olsa da, əsanı möhkəm tutmaq, əsaya möhkəm
yapışmaq mə’nası da var. Burada uyğun variant möhkəm yapışmaqdır. Geniş mə’lumat üçün kitabın şərhlər
qisminə baxın.
3
Axirət evi, cənnət.
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öyrənirdilər.1 Ancaq onlar [sehrbazlar] Allahın izni olmadan heç kimə ziyan vura bilməzlər.
Onlar yalnız özlərinə zərəri olan, amma faydası olmayan şeyləri öyrənirdilər. Yaxşı bilirdilər
ki, sehri satın alanların axirətdə heç bir payı yoxdur. Kaş ki, onlar özlərini nə qədər pis bir
şeyə satdıqlarını biləydilər!
103. Əgər onlar iman gətirib, çirkin əməllərdən çəkinsəydilər, Allah tərəfindən
qazandıqları savab daha xeyirli olardı. Kaş ki, bunu biləydilər!
104. Ey iman gətirənlər! “Bizi otar!”, - deməyin, “Bizə bax!”, - deyin. Eşidin!2
Kafirlər üçün şiddətli bir əzab vardır!
105. Əhli-kitabdan olan kafirlər sizə Rəbbinizdən bir xeyir göndərilməsini istəməzlər.
Müşriklər də belədir. Ancaq Allah öz mərhəmətini kim istərsə, ona bəxş edər.3 Allah böyük
mərhəmət sahibidir!
106. Biz bir ayəni [ayənin hökmünü] dəyişdirir [ləğv edir] və ya onu unutdururuqsa,
ondan daha xeyirlisini, yaxud ona oxşarını gətiririk.4 Allahın hər şeyə qadir olduğunu
bilmirsənmi?!
107. Məgər sən bilmirsənmi ki, göylərin və yerin hökmranlığı ancaq Allaha
məxsusdur və sizin Allahdan başqa [Allahın duunundan]5 bir dostunuz və yardımçınız
yoxdur?
108. Yoxsa siz də bundan qabaq Musa sorğu-suala çəkildiyi kimi, öz peyğəmbərinizi
sorğu-suala tutmaq istəyirsiniz? İmanı küfrə dəyişən hər kəs, həqiqətən, orta yoldan [doğru və
haqq yoldan] azmışdır.
109. Əhli-kitabdan bir çoxu bunu istəyər: Kaş ki, sizi siz inandıqdan sonra kafir halına
sala biləydilər. Bu həqiqətlər6 onlara açıq-aydın hala gəldikdən sonra sizə paxıllıq etdikləri
üçün belə edərlər. Onları bağışlayın və Allah onların başına bir iş gətirənə qədər buna göz
yumun. Şübhəsiz ki, Allahın gücü hər şeyə çatar!
110. Namaz qılın, zəkat verin! Özünüzdən ötrü etdiyiniz xeyri [gözəl əməllərin
əvəzini] Allah yanında taparsınız. Allah sizin etdiklərinizi görəndir!
111. Onlar dedilər: “Cənnətə yəhudi və xristianlardan başqa heç kəs girə
bilməyəcək!”. Bu ancaq onların xam xəyalıdır. Onlara de: “Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi
gətirin!”.
112. Xeyr! Kim yaxşı işlər görüb, özünü Allaha təslim etsə, onun Rəbbi yanında
mükafatı vardır. Üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər.
113. Yəhudilər: “Xristianlar heç bir şeyə istinad etmirlər”, - dedilər. Xristianlar da:
“Yəhudilərin bir istinadgahı yoxdur”, - dedilər. Halbuki, onların ikisi də kitab [Tövrat və

1

Bəd niyyətli olanlar edilən xəbərdarlıqlardan öz həvəslərinə uyğun şəkildə istifadə edirlər. Üzüm şirəsi
verdiyiniz bir şəxsə: “Bunu turşumamış iç, yoxsa get-gedə şərab olar”, - desəniz, o şəxs bəlkə də, üzüm şirəsini
şərab olsun deyə, turşudub içər. Buna oxşar bir əhvalat Yaqub əleyhissəlamın oğullarına etdiyi xəbərdarlıqda da
var. Belə ki o, oğullarına: “Qorxuram ki, onu qurd yeyə və sizin bundan xəbəriniz olmaya!”, - deyə xəbərdarlıq
etdiyi zaman, onun bəd niyyətli oğulları bundan sui-istifadə etmiş və: “Yusifi canavar yedi”, - deyərək atalarının
yanına gəlmişdilər.
Burada da yəhudilər Harut və Marut adlı iki mələyin etdiyi xəbərdarlığı öz pis həvəsləri üçün vasitə kimi istifadə
ediblər.
2
İnsan şüurlu bir varlıqdır. Buna görə də o, qoyun kimi otarılmamalı, deyilən sözü sanki qaval dinləyirmiş kimi
dinləməməlidir.
3
Qur’anın bir çox tərcüməsində bu cümlə «Allah öz mərhəmətini istədiyi şəxsə bəxş edər» kimi tərcümə edilib.
Bu fərq istəyər fe’linin faili olan o əvəzliyinin nəyə dəlalət etdiyi ilə əlaqədar seçimdən irəli gəlir. Mə’lumat
üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
4
Burada nəsx məsələsindən bəhs edilir. Mə’lumat üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
5
Duun kəlməsi üçün Əl-Bəqərə surəsinin 23-cü ayəsi ilə bağlı şərhlərə baxın.
6
İnancınızın və tutduğunuz yolun doğruluğu.
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İncil] oxuyur.1 Bilməyənlər2 də onlar kimi dedilər. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın
hökmünü Qiyamət günündə vərəcəkdir!
114. Allahın məscidlərində3 Onun [Allahın] adının çəkilməsinə mane olanlardan və
onların xarab edilməsinə çalışanlardan daha zalim kim ola bilər?! Halbuki, onlar buralara
qorxa-qorxa girməli idilər. Onların payları bu dünyada rüsvayçılıq, axirətdə isə böyük bir
əzabdır!
115. Şərq də Allahındır, qərb də! Haraya üz tutsanız, Allahın üzü oradadır [Allah
oradadır]! Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi ehtiva etmişdir və hər şeyi bilir!
116. Dedilər: “Allah övlad götürmüşdür”. Allah pak və müqəddəsdir! Xeyr, göylərdə
və yerdə nə varsa, hamısı Ona aiddir, hamısı Ona boyun əyər!4
117. O, göyləri və yeri yoxdan yaratmışdır. Bir işə qərar verdiyi zaman, onun üçün
yalnız: “Ol!”, - deyər və o [dərhal] olar.
118. Bilməyənlər [cahillər] dedilər: “Kaş ki, Allah bizimlə də danışaydı, bizə də bir
ayə gələydi!”. Onlardan əvvəlkilər də belə demişdilər. Onların qəlbləri bir-birinə bənzədi. Biz
yəqinliklə [qətiyyətlə] inananlara ayələrimizi [dəlillərimizi] açıq-aydın göstərdik.
119. Biz səni haqq ilə [Qur’anla] müjdə verməyə və xəbərdarlıq etməyə [qorxutmağa]
göndərdik. Sən cəhənnəm əhlindən məs’ul olmayacaqsan [onlar barəsində sorğu-suala
tutulmayacaqsan].
120. Sən yəhudi və xristianların dininə tabe olmayınca onlar səndən əsla razı
qalmayacaqlar. De: “Doğru yol yalnız Allahın yoludur!”. Əgər sənə gələn elmdən sonra
onların istəklərinə tabe olsan, o vaxt sənin Allahdan nə bir dostun qalar, nə də köməkçin.
121. Verdiyimiz kitabı layiqincə oxuyanlar... Onlar o kitaba iman gətirənlərdir. Onu
inkar edənlər isə itirənlərdir [zərər içində olanlardır].
122. Ey İsrail oğulları! Sizə verdiyim ne’məti və sizi aləmlər üzərində üstün etdiyimi5
xatırlayın!
123. Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim heç kəsin yerinə cəza çəkməyəcək6, heç
kimdən əvəz qəbul edilməyəcək, şəfaətin7 heç kəsə faydası olmayacaq və onlara heç bir
kömək göstərilməyəcək!
124. Rəbbi İbrahimi bir neçə sözlə imtahan etdi.8 O da [bunları] tamamilə yerinə
yetirib tamamladı. Rəbbi ona: “Mən səni insanlara başçı tə’yin edəcəyəm!”, - dedi. İbrahim:
“Mənim nəslimdən necə?”, - deyə soruşdu. [Allah]: “[Sənin soyundan olan] Zalimlər mənim
əhdimə nail olmazlar!”, - buyurdu.
125. Biz Kə’bəni insanlar üçün savab qazanmaq və əmin-amanlıq yeri halına gətirdik.
İbrahimin durduğu yerin bir qismini9 dua yeri [namazgah] edin! İbrahim və İsmailə də:
“Evimi [Kə’bəni] təvaf edənlər, ibadətə qapananlar, boyun əyib rüku və səcdə edənlər üçün
tərtəmiz saxlayın!”, - deyə öhdəlik verdik.
1

De: “Ey kitab əhli! Tövrata, İncilə və Rəbbiniz tərəfindən sizə endirilmiş olana doğru-dürüst əməl etmədikcə
sizin heç bir dəyəriniz olmaz!”. Rəbbindən sənə nazil edilənlər onların çoxunun azğınlıq və küfrünü
artıracaq! Elə isə kafirlərin halına yanma (Əl-Maidə, 5/68)!
2
Əllərində ilahi kitabları olmayanlar.
3
İbadət yerlərində.
4
Övlad insanın bir ehtiyacıdır. Həm ona kömək edir, həm də onun nəslini davam etdirir. Allahın isə heç bir şeyə
ehtiyacı yoxdur.
5
Hər peyğəmbərin öz ümməti yaşadığı dövrün ən üstün cəmiyyətidir. Allah Təala müsəlmanlar üçün də belə
buyurub: Əgər inanırsınızsa, ən üstün sizsiniz (Ali-İmran, 3/139)!
6
Əbu Bəkrə atılan bir iftira var. Guya o belə deyib: “Allahım! Mənim bədənimi o qədər böyüt ki, bütün
cəhənnəmi tutsun və oraya heç kim girə bilməsin!”. Bu söz həm cəhənnəmi bir heçdən ibarət saymaq, həm də
özünü Allahdan daha mərhəmətli hesab etmək deməkdir. Bu cür iftira və böhtanlardan Allaha sığınmaq lazımdır.
7
Əl-Bəqərə surəsi, 48-ci ayənin şərhlərinə baxın.
8
İbrahim əleyhissəlam Allah tərəfindən bir çox sınağa çəkilib. Bu barədə mə’lumat üçün kitabın şərhlər
bölməsinə baxın.
9
Buralar Ərəfat, Müzdəlifə, Mina, Kə’bə və onun ətrafıdır.
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126. O gün İbrahim: “Ey Rəbbim, buranı e’tibarlı [bəladan uzaq] bir şəhər et, onun
əhalisinin Allaha və axirət gününə iman gətirənlərinə hər məhsuldan ruzi ver!”, - deyə dua
etdiyi zaman, Allah: “Kafir olana da bir qədər ruzi verərəm, ancaq sonra onu cəhənnəm
əzabına düçar edərəm. Nə pis haldır bu!”, - deyə buyurdu.
127. İbrahim ilə İsmail Kə’bənin bünövrəsini ucaltdıqları zaman: “Ey Rəbbimiz!
Bizdən qəbul et, həqiqətən də, eşidən də sənsən, bilən də!”, - deyə dua etdilər.
128. [İbrahim və İsmail belə dedilər]: “Ey Rəbbimiz! Bizim ikimizi də sənə təslim
olmuş [müsəlman] et, bizim nəslimizdən yetişənləri də sənə təslim olmuş [müsəlman] ümmət
et, bizə ibadət yerlərimizi1 göstər və tövbəmizi qəbul et! Həqiqətən, sən tövbələri qəbul
edənsən, mərhəmət sahibisən!”.
129. [Onlar belə davam etdilər]: “Ey Rəbbimiz! Onların [bizim soyumuzun]
içərisindən özlərinə elə bir elçi [peyğəmbər] göndər ki, onlara sənin ayələrini oxusun, kitabı
və hikməti onlara öyrətsin, onları [günahlardan] təmizləsin.2 Həqiqətən, qüdrətli olan da,
doğru qərar verən də sənsən!”.
130. Özünü səfehliyə vurandan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Həqiqətən,
biz onu dünyada seçkin etdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə də əməlisaleh olanlardandır!
131. Rəbbi ona [İbrahimə]: “Təslim ol!”, - dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim
oldum!”, - dedi.
132. İbrahim bunu oğullarına vəsiyyət etdi. Yaqub da belə etdi. Dedi: “Ey oğullarım!
Bu dini sizə Allah seçdi. Son nəfəsinizə qədər müsəlman olun!”.
133. Yaqub ölüm döşəyində ikən siz orada olmaq istəyərdiniz?3 O gün oğlanlarından:
“Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?!”, - deyə soruşduğu zaman, onlar: “Sənin ilahına
ibadət edəcəyik! Sənin ataların İbrahim, İsmail və İshaqın ilahına – o tək Allaha... Biz ona
təslim olmuş kəslərik!”, - demişdilər.
134. Onlar [İbrahim, Yaqub və onların yolunu tutub gedənlər] bir ümmət idilər ki,
gəlib keçdilər. Onların qazandıqları onlara, sizin qazandığınız sizə aiddir. Siz onların
etdiklərindən məs’ul deyilsiniz.
135. [Yəhudi və xristianlar]: “Doğru yolu tapmaq üçün yəhudi, yaxud xristian olun!”,
- dedilər. Sən de: “Xeyr, İbrahimin haqq dininə girin! O, Allaha şərik qoşanlardan deyildi!”.
136. Siz belə deyin: “Biz Allaha, bizə endirilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və
onun övladlarına nazil edilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən
peyğəmbərlərə verilənlərə inanmışıq. Onların birini digərindən ayırmırıq. Biz Allaha təslim
olan kəslərik!”.
137. Əgər onlar da sizin kimi inansalar, doğru yolu taparlar. Əgər üz döndərsələr,
ixtilafa düşərlər [sizə qarşı düşmənlik bəsləmiş olarlar]. Onlara qarşı Allah sənə kifayət edər.
O, eşidəndir, biləndir!
138. Allahın boyası [Allahın dini]...4 Allahın boyasından [dinindən] daha gözəl olan
kimdir?! Biz yalnız ona ibadət edənlərik!
139. De: “Allah haqqında bizə dəlil gətirirsiniz [bizimlə bu barədə mübahisə
edirsiniz]? Halbuki, O həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir! Bizim əməllərimiz bizə, sizin
əməlləriniz də sizə aiddir. Biz ona sadiq olan kəslərik!”.

1

Bu yerlər İbrahim əleyhissəlamın ibadət üçün dayandığı Ərəfat, Müzdəlifə, Mina və Kə’bənin olduğu yerdir.
Əl-Bəqərə surəsinin 151-ci ayəsində Məhəmməd əleyhissəlamın eyni xüsusiyyətlərə malik bir elçi olaraq
göndərildiyi bildirilir.
3
Əslində bu bir sual cümləsidir. Sual isə çox vaxt bir şeyi öyrənmək üçün deyil, başqa məqsədlərlə soruşulur.
Burada da belədir. Şərhlərə baxın.
4
Rəngli vəftiz suyu (xaç suyu) deyildir.
Vəftiz sözü Yunan dilində suya batırmaq mə’nası verir. Bir xaçpərəst termini kimi İsanın mə’nəvi bədəni ilə
birləşməyi və Müqəddəs Ruhla yenidən doğmağı ifadə edir. Vəftiz olunmaq (xaç suyuna salınmaq) xristian
olmağın ilk şərtidir.
2
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140. Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, İshaqın, Yaqubun və onun övladlarının yəhudi və
ya xristian olduqlarını iddia edirsiniz? Onlara de: “Siz yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah?!”.
Allahın ona göstərdiyi bir həqiqəti gizlədəndən daha zalim kim ola bilər?! Allah sizin
etdiklərinizdən bixəbər deyildir!
141. Onlar [İbrahim, Yaqub və onların yolunu tutub gedənlər] bir ümmət idilər ki,
gəlib keçdilər. Onların qazandıqları onlara, sizin qazandığınız sizə aiddir. Siz onların
etdiklərindən məs’ul deyilsiniz.
142. Bə’zi səfeh insanlar deyəcəklər: “Bunları üz tutduqları qiblədən döndərən
nədir?”. De: “Şərq də, qərb də Allahındır! O, istəyən hər kəsi doğru yola yönəldər”.1
143. Beləliklə, sizi orta2 bir ümmət etdik ki, insanlara nümunə3 olasınız, peyğəmbər də
sizə örnək olsun.4 İndi üz tutduğun o qibləni5 ancaq peyğəmbərə tabe olanlarla ondan üz
döndərənləri bir-birindən ayırd etmək üçün tə’yin etdik. Bu,6 Allahın doğru yola
yönəltdiklərindən başqasına ağır gəlir. Allah sizin imanınızı puça çıxartmaz [imanınızı
əvəzsiz buraxmaz]. Allah insanlara qarşı, həqiqətən də, şəfqətlidir, mərhəmətlidir!
144. [Ya Məhəmməd!] Biz bə’zən sənin üzünün səmaya tərəf çevrildiyini görürük, biz
səni əlbəttə, razı olduğun qibləyə döndərəcəyik. İndi üzünü Məscidi-Harama7 tərəf tut!
Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf çevirin! Kitab verilənlər yaxşı bilirlər ki, bu,
Allah tərəfindən gəlmiş həqiqi bir hökmdür. Allah onların əməllərindən bixəbər deyildir!
145. [Ya Məhəmməd!] Sən kitab əhlinə hər cür dəlil [ayə] gətirsən də, onlar sənin
qiblənə uymazlar. Sən də onların qibləsinə uyan deyilsən. Onsuz da onların biri digərinin
qibləsinə üz tutmaz.8 Əgər sənə gələn bu qədər elmdən sonra onların istəklərinə tabe olsan, o
vaxt sən, həqiqətən də, zalimlərdən olarsan!
146. Kitab verdiklərimiz [əhli-kitab] onu [Məhəmmədi] öz oğullarını tanıdıqları kimi
tanıyırlar. Onların bə’ziləri [onlardan bir dəstə] [bu] həqiqəti bilə-bilə gizlədir.
147. Bu həqiqət sənin Rəbbindəndir! Heç vaxt şübhə edənlərdən olma!
148. Hər kəsin üz tutduğu bir hədəfi [qibləsi] vardır, siz bir-birinizlə yaxşı işlər
görməkdə yarışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən,
Allah hər şeyə qadirdir!

1

Rəbbinizdən sizə görə biləcəyiniz dəlillər gəlmişdir. Kim görsə, faydası onun özünədir; kim də görməsə,
zərəri özünə aiddir. Mən sizin nəzarətçiniz deyiləm! Biz öz ayələrimizi belə başa salırıq ki, onlar: “Sən dərs
almısan [bunu bir yerdə oxumusan, başqasından öyrənmisən]”, - desinlər və biz də onu [ayələrimizi] bilən bir
qövmə izah edək. Rəbbindən sənə nə vəhy buyurulubsa, ona tabe ol! Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur!
Müşriklərdən isə üz döndər! Əgər Allah istəsəydi, onlar müşrik olmazdılar. Biz səni onların üstündə
qoruyucu [gözətçi, nəzarətçi] qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən (Əl-Ən’am, 6/104-107)!
Daha ətraflı mə’lumat üçün kitabın şərhlər qismindən Əl-Bəqərə surəsi, 105-ci ayənin şərhinə baxın.
2
Allah Təala belə buyurur:
Siz insanlar üçün ortaya çıxardılmış ən yaxşı ümmətsiniz. Onlara yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməllərə
mane olur və Allaha inanırsınız. Əgər əhli-kitab da inansaydı, əlbəttə, onlar üçün nə yaxşı olardı! Onların
içərisində də mö’minlər vardır, lakin çoxu doğru yoldan çıxanlardır (Ali-İmran, 3/110).
3
Ayədəki şəhid sözü həm ismi-fail, həm də ismi-məf’ul ola bilər. Burada məşhud mə’nasında işlənib və ismiməf’uldur. Məşhudun mə’nası isə nümunədir.
4
Allah Təala belə buyurur:
Həqiqətən də, Allahın rəsulu [Məhəmməd əleyhissəlam] Allaha və Qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və
Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl bir örnəkdir (Əl-Əhzab, 33/21)!
5
Qüdsdə yerləşən Əqsa məscidini.
6
Bir qibləni qoyub, başqa bir qibləyə yönəlmək.
7
Məscidi-Haram Ərəb dilində (  المسجد الحرام- Əl-Məscidu’l-Haram) toxunulmaz məscid deməkdir və Məkkə
şəhərində - Kə’bədə yerləşən məscidin adıdır – tərcüməçinin qeydi.
8
Yəhudilərin qibləsi Qüds şəhərində yerləşən Süleyman mə’bədi, yə’ni, Məscidi-Əqsa, xristianların qibləsi isə
günəşin doğduğu tərəfdir.
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149. Namaza durduğun1 hər yerdə üzünü Məscidi-Harama tərəf çevir! Çünki Rəbbin
tərəfindən göstərilən bu qiblə haqdır! Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir!
150. Namaza durduğun hər yerdə üzünü Məscidi-Harama tərəf çevir! Harada
olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf tutun ki, [özlərinə] zülm edənlərdən başqa insanların
əlində sizə qarşı dəlil olmasın. Siz onlardan deyil, məndən qorxun ki, sizə olan ne’mətimi
tamamlayım. Bəlkə, beləcə haqq yolu tapasınız.
151. Həmçinin sizə içərinizdən bir elçi göndərdik. O, sizə ayələrimizi oxuyur, sizi
[günahlardan] təmizləyir, sizə Kitabı, hikməti və bilmədiklərinizi öyrədir.
152. Elə isə siz məni xatırlayın2 ki, mən də sizi xatırlayım! Mənə şükr edin, mənə qarşı
nankorluq etməyin!
153. Ey iman gətirənlər! Səbr edərək və namaz qılaraq kömək diləyin. Allah səbr
edənlərlədir!
154. Allah yolunda öldürülənlərə «ölülər» deməyin! Əksinə, onlar diridirlər, lakin siz
bunun fərqinə varmırsınız [bunu dərk etmirsiniz].3
155. Əlbəttə, biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, can [oğul-uşaq,
övlad] və məhsul qıtlığı ilə imtahana çəkərik. [Ya Məhəmməd!] Səbr edənlərə müjdə ver!
156. O şəxslər ki, onlara bir müsibət üz verdiyi zaman: “Biz Allaha aidik və şübhəsiz
ki, ona dönəcəyik [ona tərəf qayıdacağıq]!”, - deyirlər.
157. Onların üzərində Allahın verdiyi kamilliklər və bərəkət [rəhmət] vardır. Doğru
yolda olanlar məhz onlardır!
158. Səfa və Mərvə4 Allahın əlamətlərindəndir. Həcc və ya Ümrə niyyəti ilə evi
[Kə’bəni] ziyarət edən şəxsin bunların [Səfa və Mərvənin] arasında gedib-gəlməsində heç bir
günah yoxdur. Kim könüllü olaraq yaxşı bir iş görərsə, Allah onun əvəzini verər, O, biləndir!
159. Endirdiyimiz açıq-aşkar ayələri və əsas yolu o kitabda insanlara izah etdiyimiz
halda, onları gizlədənlər… Allah onları lə’nətləyəcək! Budur, Allah onları lə’nətləyir! Bütün
lə’nət edə bilənlər də onlara lə’nət oxuyacaq!
160. Tövbə edib, özünü doğruldanlardan başqa! Mən onların tövbəsini qəbul edərəm.
Mən tövbələri qəbul edənəm, mərhəmət sahibiyəm!
161. Kafirlərə və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lə’nəti
olsun!
162. Onlar həmişəlik bu lə’nət altında qalırlar. Onların nə əzabı yüngülləşdirilir, nə də
bu əzaba ara verilir.

1

Burada xüruc (çıxma, çıxış) sözünə durmaq mə’nası verilib. Çünki xüruc olduğu yerdən və haldan ayrılıb
ortaya çıxmağı ifadə edir. Namaz qılan şəxs də belə edir. Ayəyə: ”Çıxdığın hər yerdə üzünü Məscidi-Harama
tərəf çevir”, - deyə bir mə’na verilsə, bir yerdən çıxan hər kəsin qibləyə üz tutması lazım gələrdi. Çünki bizim
dilimizdəki çıxmaq sözü Ərəb dilindəki xüruc sözünü tamamilə əvəz etmir.
2
Qur’an oxuyaraq sizdən istədiyim şeyləri daima yadınızda saxlayın.
3
Allah yolunda öldürülənlərin diri olması bizim dərk edə biləcəyimiz bir şey deyil. Ayə bunu açıq-aydın
bildirdiyi halda, bu barədə saysız-hesabsız xürafat uydurulub. Aşağıdakı ayələr də bu mövzu ilə əlaqədardır:
Allah yolunda öldürülənləri qətiyyən ölü zənn etmə! Xeyr, onlar öz Rəbbinin yanında diridirlər və onlara ruzi
verilir. Onlar Allahın verdiyi bol ne’mətə sevinir və arxalarınca gəlib, hələ onlara çatmamışlar haqqında
verilən müjdə ilə xoşbəxt olurlar. Onların da bir qorxusu olmayacaq və onlar da qəm-qüssə yeməzlər. Onlar
Allahdan gələn ne’mət və mərhəmətə görə, eyni zamanda Allahın mö’minlərin mükafatını [imanlarının
əvəzini] puça çıxartmayacağına görə xoşbəxt olurlar (Ali-İmran, 3/169-171).
4
Səfa və Mərvə Məkkənin yaxınlığında – Kə’bənin şərq tərəfində yerləşən iki kiçik təpədir. Həzrəti İsmailin
anası Həcər İsmail üçün su axtardığı zaman, bu iki təpənin arasında yeddi dəfə gedib-gəlmişdir. Dövrümüzdə isə
həcc və ümrə ziyarətləri üçün Məkkəyə gedən zəvvarlar həm Kə’bədə təvaf edir, həm də bu təpələr arasında
yeddi dəfə gedib-gəlirlər. Bu ayədə deyilir ki, Səfa və Mərvə arasında gedib-gəlməyin heç bir günahı yoxdur.
Çünki cahiliyyə dövründə bu təpələrdə böyük bütlər var idi. İslam dini bu bütləri aradan götürsə də, bə’zi
insanlar hələ də Səfa və Mərvə təpələri arasında gedib-gəlmək məsələsində çəkingən və şübhəli idi. Yuxarıdakı
ayənin nazil olması insanların bütün bu şübhələrini aradan qaldırdı – tərcüməçinin qeydi.

27

163. Sizin tanrınız vahid [bir] olan Allahdır, ondan başqa tanrı yoxdur. O,
mərhəmətlidir, rəhmlidir!
164. Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birinin
ardınca gəlməsində, içərisində insanlara faydalı şeylər olan gəmilərin dənizdə üzməsində,
Allahın göydən su endirib [yağmur yağdırıb], ölü torpağı diriltməsində, hərəkət edən hər
canlını yer üzünə yaymasında, küləyin müxtəlif səmtlərə əsməsində, göylə yer arasında
[Allahın əmrinə] hazır olan buludlarda ağıl işlədən [ağıl və düşüncə sahibi olan] insanlar üçün
açıq-aydın əlamətlər vardır.
165. İnsanların içərisində Allahdan başqalarını şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi
sevənlər də var. İman gətirənlərin Allaha məhəbbəti isə daha qüvvətlidir.1 Belə bir xətaya
düşənlərin [zalimlərin, zülm edənlərin] vaxtında çəkəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar
bütün qüvvətin Allaha aid olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını bilərdilər.
166. O vaxt başçı sayılan şəxslər tabe olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və
aralarındakı əlaqə kəsiləcəkdir.
167. O zaman tabe olanlar belə deyəcəklər: “Əgər bir də əlimizə fürsət düşsəydi, onlar
bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq”. Allah beləcə onlara əməllərinin
ancaq peşmançılıqdan ibarət olduğunu göstərər və onlar o atəşdən [cəhənnəm odundan] çıxa
bilməzlər.
168. Ey insanlar! Yer üzündəki şeylərin halal və təmiz olanlarından yeyin, şeytanın
yolundan getməyin! O, sizin açıq-aşkar düşməninizdir.
169. O sizə ancaq pis və çirkin işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri
deməyi əmr edər.
170. Onlara: “Allahın nazil etdiyinə tabe olun!”, - deyildiyi zaman: “Biz ancaq
atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik!”, - deyirlər. Bəs ataları ağıl işlətməyib, doğru yolu
tapmayıblarsa necə?
171. [Allahın ayələri qarşısında] Özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik edənlər qarğa
kimidirlər; qarğa qavramadığı səsə qarşı oxuyar. Onun qavraya bildiyi səs ancaq çığırtı və
bağırtıdır.2 Onlar kar, lal və kordurlar. Buna görə də dərk etməzlər [ağıllarını işlətməzlər].
172. Ey mö’minlər! Sizə ruzi olaraq verdiyimiz şeylərin təmiz olanlarından yeyin!
Əgər ancaq Allaha ibadət edirsinizsə, Ona şükr edin!3
173. O [Allah] sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə
kəsiləni haram etmişdir. Ancaq əlacsız qaldıqda, zorla əldə etmədən və həddi aşmadan
bunlardan yemək məcburiyyətinə düşənin heç bir günahı yoxdur. Allah bağışlayandır,
mərhəmətlidir!4
174. Allahın endirdiyi kitabda olanları gizlədənlərin və onun müqabilində bir az
qazanc əldə edənlərin yedikləri qarınlarında ancaq atəş [od] olacaqdır. Qiyamət günü Allah
onlarla danışmaz, onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün şiddətli bir əzab vardır.
175. Onlar doğru yol yerinə zəlalət yolunu, bağışlanmaq əvəzinə də əzabı satın
almışlar. Onlar cəhənnəm atəşinə necə də səbrlidirlər!
176. Budur, Allah o kitabı haqq olaraq endirmişdir. Kitab barəsində ixtilafa düşənlər,
şübhəsiz ki, dərin bir nifaq içərisindədirlər.

1

Əslində Müşriklər də Allahı sevirlər. Allahdan başqalarına, yə’ni, ona oxşar saydıqları şeylərə olan eşqləri
onların vasitəsi ilə Allaha daha çox yaxınlaşmaqdan ötrüdür. O vasitəçiləri Allaha bənzətmələrinin səbəbi budur.
Ancaq bu davranış həm onların Allaha olan məhəbbətlərini puça çıxardır, həm də Allahla əlaqələrini kəsir.
2
Ayədəki  ينعق-  نعقfe’li lüğətlərdə həm qarğanın oxuması, həm də çobanın davarın üstünə bağırması mə’naları
verir. Bütün təfsir kitablarında bu sözə ikinci mə’na verilib. Buradan da belə bir nəticə çıxıb ki, kafirlər guya
çobana oxşadılıb. Bunun da qarşısını almaq üçün çobana məcazi mə’nada davar deyilib. Bu zaman da ayə mətnə
heç cür uyğun gəlməyən bir mə’naya yönləndirilib. Yuxarıdakı tərcümə isə hər cəhətdən düzgün bir tərcümədir.
3
Sizə ne’mət verənin O olduğunu bilin.
4
Bu mövzuyla əlaqədar digər ayələr: Əl-Maidə, 5/1-3; Əl-Ən’am, 6/119-121; Ən-Nəhl, 16/115.
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177. Yaxşı əməl üzünüzü şərq və qərbə tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl
sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba və peyğəmbərlərə inanan, mal-dövlət
sevgisinə baxmayaraq, onu qohum-əqrəbaya, yetimlərə, əlacsızlara [miskinlərə], yolda
qalanlara, istəyənlərə və əsirlərə [onların azad olunmasına] xərcləyənlər, namaz qılıb, zəkat
verənlər, söz verib sözünə sadiq olanlar, dar ayaqda, böyük çətinlikdə və cihad zamanı səbr
edənlərdir. Özü də, sözü də doğru olanlar onlardır. Müttəqi olanlar [təqva sahibi olanlar] da
onlardır!
178. Ey iman gətirənlər! [Qəsdən] adam öldürmələrdə qisas1 sizə vacib oldu. Azad
şəxsə azad şəxs, qula qul, qadına qadın. Kim öldürülənin qardaşı2 tərəfindən bağışlansa,
mə’rufa [adətə]3 görə rəftar etsin və qan bahasını yaxşıca ödəsin. Bu, Rəbbiniz tərəfindən
sizdən ötrü bir yüngülləşdirmə və mərhəmətdir. Kim bundan sonra düşmənçiliyi davam
etdirsə, onunçün şiddətli bir əzab vardır!
179. Ey saf ağıl sahibləri! Qisasda sizin üçün can əmin-amanlığı vardır. Ola bilsin ki,
[bununla] qorunasınız [pis əməldən, qətl etməkdən çəkinəsiniz].
180. Bu sizə vacib qılındı: Sizin içərinizdən bir şəxs ölümlə üz-üzə gəldiyi zaman,
əgər xeyir [çoxlu mal-dövlət] qoyub gedəcəksə, ata-anası və ən yaxın qohumları üçün mə’rufa
[adətə] uyğun bir vəsiyyət etsin. Bu, çəkinənlər [müttəqilər, təqva sahibləri] üçün bir vəzifədir
[onlara vacibdir].
181. Kim o vəsiyyəti eşitdikdən sonra dəyişdirsə, günahı dəyişdirənlərin boynunadır.
Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir.
182. Kim də vəsiyyət edənin tərəfgirlik etməsindən və ya günaha batmasından qorxub,
varislərin arasını düzəltsə, onun heç bir günahı yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır,
mərhəmətlidir!
183. Ey iman edənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi, sizə də
vacib qılındı. Bəlkə, [pis əməllərdən] çəkinəsiniz.
184. [Oruc] Sayı mə’lum olan günlərdir. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar o günlərin
sayı qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar. Onu4 tuta bilənlər bir yoxsulu doyuracaq qədər
fidyə5 də verməlidir. Kim bir xeyir işi könüllü surətdə görərsə, bu onun üçün daha yaxşı olar.
Kaş ki, oruc tutmağın sizin üçün nə qədər yaxşı olduğunu biləydiniz!
185. Ramazan elə bir aydır ki, insanlara yol göstərən, haqqın açıq dəlillərini ehtiva
edən və doğrunu səhvdən [haqqı batildən] ayrıan Qur’an o ayda endirilmişdir. Sizdən kim
Ramazan ayını yaşasa [bu aya yetişsə], oruc tutsun. Kim də xəstə, yaxud səfərdə olsa, o
günlərin sayı qədər başqa günlərdə oruc tutsun. Allah sizdən ötrü çətinlik [ağırlıq] deyil,
asanlıq [yüngüllük] istər ki, o günləri [tuta bilmədiyiniz orucu] tamamlayasınız və sizə doğru
yolu göstərdiyinə görə Onu ulu Allah olaraq tanıyasınız [«Allahu Əkbər!» deyərək ona tə’zim
edəsiniz]. Və bəlkə, şükr edəsiniz.
186. [Ya Məhəmməd!] Bəndələrim məni səndən soruşanda de ki, mən onlara yaxınam.
Dua edib, məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da mənim çağırışıma cavab
versinlər. Mənə güvənsinlər [iman gətirsinlər]. Bəlkə, kamilləşərlər [doğru yolu taparlar].
187. Oruclu günlərin gecələrində qadınlarınızla [cinsi] yaxınlıq sizə halal edildi. Onlar
sizin, siz də onların libasısınız. Allah sizin özünüzə olan e’tibarınıza xələl gətirəcək işlər
gördüyünüzü [öz nəfsinizə xəyanət edəcəyinizi] bildi və tövbələrinizi qəbul etdi. İndi onlarla
birləşə bilərsiniz. Allah sizin üçün nə yazıbsa [sizə nəyi halal edibsə], onu istəyin. Sübh

1

Qisas törədilən cinayət və verilən cəza arasındakı bərabərliyi ifadə edir.
Varisləri, qohum-əqrəbası.
3
Mə’ruf gözəl olması ağıl, yaxud din vasitəsi ilə başa düşülən şeydir.
4
Orucu və ya qəza orucunu. Geniş mə’lumat üçün şərhlərə baxın.
5
Fidyə sözü burada dini bir mükəlləfiyyəti yerinə yetirə bilməmə halında bir yoxsula verilən pul və ya əşya
mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
2
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açılınca, şəfəqin qara cizgisi ağ cizgisindən [sizcə] tam seçilənə qədər yeyib-için.1 Sonra
orucu axşama2 qədər tamamlayın. Məscidlərdə e’tikaf3 halında ikən arvadlarınızla yaxınlıq
etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu sərhədlərdir, onlara yaxınlaşmayın [həddi aşmayın]. Allah
öz ayələrini insanlara belə bildirir ki, bəlkə onlar çəkinələr [müttəqi olalar].
188. Bir-birinizin mallarını haqsızlıqla yeməyin. İnsanların [xalqın] malının bir
qismini günaha girib, bilə-bilə yemək üçün o malı səlahiyyətli şəxslərə [hakimlərə,
məmurlara] [rüşvət] verməyin.4
189. Səndən hilallar5 haqqında soruşurlar. De ki, onlar insanlar və həcc üçün vaxt
ölçüləridir. Evlərə arxa tərəflərindən girməyiniz yaxşılıq [yaxşı iş] deyildir. Yaxşılıq [yaxşı iş]
insanın [pis əməllərdən] çəkinməyidir. Evlərə qapılarından girin və Allahdan qorxun ki,
bəlkə, umduğunuza qovuşasınız [nicat tapasınız]!
190. Sizinlə vuruşanlarla siz də vuruşun, ancaq haqsız yerə hücum etməyin [həddi
aşmayın]!6 Allah haqsız hücum edənləri [həddini aşanları] sevməz.
191. Onları yaxaladığınız yerdə öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları
çıxardın. Fitnə öldürməkdən betərdir [daha şiddətlidir]. Onlar sizinlə Məscidi-Haram yanında
vuruşmayınca, siz də onlarla orada döyüşməyin! Əgər onlar sizinlə vuruşsalar, onları öldürün.
O kafirlərin cəzası bax belədir!
192. Əgər onlar döyüşə xitam versələr, şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, mərhəmət
edəndir!
193. Onlarla vuruşun ki, fitnə aradan qalxsın; din Allahın dini olsun! Əgər onlar
döyüşə xitam versələr, zalimlərdən başqasına qarşı düşmənçilik etmək olmaz [düşmənçilik
ancaq zalimlərə qarşı olur].7
194. Toxunulmaz8 olan ay toxunulmaz olan ay müqabilindədir. Toxunulmazlıqlar
qarşılıqlıdır. Sizə hücum edənə siz də eyni dərəcədə hücum edin. Allahdan qorxun. Bilin ki,
Allah müttəqilərlədir.
195. Allah yolunda xərcləyin.9 Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Gözəl davranın
[yaxşılıq edin]! Allah yaxşılıq edənləri sevər.
1

Üfüq göylə yerin birləşdiyi yerdir. Aydınlığın sübh vaxtı günçıxan tərəfdə üfüq cizgisi boyu yayılmağa
başlaması ilə imsak vaxtı (oruca başlamaq vaxtı) girir. Bu vaxt yer parçası üfüqə baxan şəxs ilə üfüq arasında
qara bir xətt kimi olur. Göyün üzü açılmağa başladığına görə üfüq xətti açıq-aydın görünür. Oruc tutan şəxs bu
vaxtdan e’tibarən yemək-içməyi kəsməlidir. Bu vaxt sübh namazının da ilk vaxtıdır.
2
Günəş batana qədər... Günəş hamar və düzəngah ərazilərdə onun üst tərəfindəki kürənin üfüq xəttinin altına
enməsi ilə batır. Dağlıq, yaxud girintili-çıxıntılı ərazilərdə isə günəşin batmasından sonra qaranlığın çökməyə
başlamasını gözləmək lazımdır.
3
E’tikaf bir məsciddə ya da məscid hökmündə olan bir yerdə ibadət etmək niyyəti ilə qalmaq deməkdir.
Peyğəmbərimiz Ramazan ayının axırıncı on gününü məsciddə belə keçirirdi.
4
Bu ayə rüşvəti qadağan edir. Şərhlərə baxın.
5
Bir neçə günlük, yə’ni, yeni doğmuş ay. Qəməri aylar günəşin batmasından sonra batmaq üzrə olan hilalın
günbatan səmtindəki üfüqün göründüyü gün başlayır. Ay göy üzündə təbii bir təqvim kimidir. Ayın böyüyüb
genişlənməsi, kiçilib nazik olması, şərq ya da qərb üfüqlərində görünməsi ayın neçəsi olduğunu, yə’ni, ayın
hansı günü olduğunu təxminən göstərir. Ayə də bu hilallardan (yeni doğan aylardan) bəhs edir.
6
Allah Təala belə buyurur:
Allah din uğrunda sizinlə müharibə etməyən və sizi yurd-yuvanızdan çıxartmayan kəslərə yaxşılıq etməyinizi
qadağan etməz; düzü, Allah ədalətli olanları sevər. Allah yalnız sizinlə din uğrunda vuruşanları, sizi yurdyuvanızdan çıxardanları və çıxartmalarına kömək edənləri özünüzə dost tutmağınızı qadağan edər. Kim
onlarla dostluq etsə, onlar əsl zalimlərdir (Əl-Mumtəhinə, 60/8-9)!
7
Əl-Bəqərə surəsinin 190-cı ayəsi ilə əlaqədar qeydə baxın.
8
Burada toxunulmaz olaraq tərcümə edilən sözün Ərəb dilindəki qarşılığı haramdır. Haram aylar Zülqə’də,
Zülhiccə, Məhərrəm və Rəcəb aylarıdır.
9
Xərcləmək iqtisadi fəaliyyətlərin hərəkətverici qüvvəsi olub, tədavül və bazarı canlandırır. Allah yolunda
xərcləmək isə cəmiyyətin ən zəif təbəqəsinə sərf edilən xərcləmədir. Bu təbəqəyə edilən təmənnasız yardımlar
cəmiyyətdə əmin-amanlıq və rahatlıq şəraitinin yaranmasına səbəb olur. Əks təqdirdə, sosial və iqtisadi
problemlər qaçınılmaz olur.
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196. Allahdan ötrü həcc və ümrə əməllərini tamamilə yerinə yetirin, əgər arada bir
maneçilik çıxsa, sizə asan olan bir qurbanlıq göndərin, qurbanlıq öz yerinə çatana qədər
başınızı qırxdırmayın.1 Əgər sizdən xəstələnən, yaxud başağrısına tutulub, təraş olan olsa, bu
şəxs fidyə olaraq oruc tutmalı, sədəqə verməli və ya qurban kəsməlidir. Əmin olduqda
[maneçiliyin aradan qalxdığı zaman] isə həcc vaxtına qədər ümrə ziyarətindən istifadə edən
şəxs ona asan gələn bir qurban kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayan isə üç gün həcc ziyarəti
günlərində, yeddi gün də geri qayıdandan sonra oruc tutmalıdır ki, bu da tam on gün edər. Bu,
ailəsi Məscidi-Haramda [Məkkədə və onun ətrafında] yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun
və bilin ki, Allahın cəzası çox ağırdır.
197. Həcc ayları vaxtı bilinən aylardır.2 Kim o aylarda həcc ziyarətinə başlasa, həcc
ziyarəti əsnasında nə qadınla yaxınlıq edər, nə günaha girər, nə də dava-dalaş edər. Siz nə
yaxşılıq etsəniz, Allah onu bilir. Siz tədarük görün! Ən yaxşı tədarük isə təqvadır [pis
əməllərdən çəkinməkdir]. Ey saf ağıl sahibləri, məndən çəkinin!
198. Rəbbinizdən ruzi diləməyiniz sizin üçün günah deyildir.3 Ərəfatdan qayıdıb, axın
etdiyiniz zaman, Məş’əru’l-Haramın yanında Allahı xatırlayın.4 Sizə necə göstəribsə, Onu o
cür xatırlayın. Siz bundan əvvəl həqiqətən, yanlış yolda idiniz!
199. Sonra insanların boşalıb axdığı yerdən siz də sel kimi axın. Allahdan
bağışlanmağınızı diləyin. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!
200. Həcc ibadətlərinizi yerinə yetirdiyiniz zaman, ata-babalarınızı yadınıza saldığınız
kimi, hətta ondan da artıq Allahı xatırlayın! İnsanların bə’ziləri: “Ey Rəbbimiz! Bizə nə
verəcəksənsə, elə bu dünyada ver!”, - deyirlər. Onların axirətdə heç bir payı yoxdur!
201. Onların bə’ziləri də: “Ey Rəbbimiz, bizə bu dünyada da, axirətdə də gözəllik ver!
Bizi cəhənnəm əzabından qoru!”, - deyirlər.
202. Məhz onlara qazandıqlarına [əməllərinə] görə axirətdə bir pay vardır!5 Allah
haqq-hesabı tez çəkər!
203. Sayı mə’lum olan günlərdə Allahı xatırlayın! Kim tələsərək (Minadan) iki gündə
qayıtsa, ona heç bir günah gəlməz. Kim geciksə, ona da bir günah yoxdur.6 Bu, müttəqilərə
aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onun hüzurunda toplanacaqsınız!
204. İnsanların eləsi vardır ki, onun dünya həyatı haqqındakı sözləri səni heyran
qoyar. O, qəlbində olana7 da Allahı şahid tutar. Halbuki, o, yaman bir düşməndir!1
1

Əgər həcc və ümrə ziyarətləri üçün niyyət edib, ihrama girən şəxs ortaya çıxan maneçilik ucbatından Məkkəyə
çata bilməsə, Haram ərazisində kəsilmək üçün bir qurban göndərməlidir. Qurban kəsilənə qədər də ihramdan
çıxmamalıdır.
2
Bunlar ərəblərin İbrahim əleyhissəlam dövründən e’tibarən bildikləri Şəvval, Zülqə’də və Zülhiccə aylarıdır.
3
Həcc aylarında böyük bazarlar qurulurdu. Bu ayə həccə gedənlərin ticarətlə məşğul olub, qazanc axtarmalarına
qarşı bir maneə olmadığını bildirir. Müasir dövrdə də beynəlxalq yarmarkaların qurulmasına şərait yaratmaq və
insanların dünyanın hər yerindən mal alıb-satmaq üçün oraya gəlməsinə imkan vermək həqiqətən, çox münasib
olardı. Həcc aylarının üç ay olaraq müəyyən edilməsi də bu mə’nada həvəsləndirici bir şeydir.
4
Müzdəlifədə dayanın. Zülhiccə ayının 9-cu günü günortadan sonra Ərəfatda dayanan hacılar o gün günəş batan
kimi Müzdəlifə vadisinə tərəf böyük bir sel kimi axın edirlər. O gecə dan yeri ağarana qədər Müzdəlifədə
dayanmaq vaxtıdır.
5
Müvəffəqiyyət qazanmağın iki şərti vardır: Bunlardan biri müvəffəq olmağı istəmək, digəri isə lazımi gücə
malik olmaqdır. Allah Təala belə buyurur:
Sənin Rəbbin ruzini istəyən və gücü çatan üçün yayar. O, bəndələrinin halından xəbərdardır və onları görür
(Əl-İsra, 17/30). Bu barədə geniş mə’lumat üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
6
Qurban bayramının birinci gününə yaumu’n-nəhr, ikinci, üçüncü və dördüncü günlərinə əyyami-təşriq deyilir.
Hacılar birinci gün şeytan daşlamaq, qurban kəsmək və Məkkəyə enib, Kə’bəni təvaf etməklə məşğul olurlar.
Minaya qayıtdıqları vaxt, o gün başa çatır və ikinci gün, yə’ni, əyyami-təşriq başlayır. Bundan sonra Minada birbirinin ardınca iki gündə yerinə yetirilən şeytan daşlamaq ibadəti gəlir. Hacılar hər gün günortadan sonra kiçik,
orta və böyük şeytanı daşlayır və həcc ibadətlərini tamamlayırlar. İstəyənlər üçüncü gün də orada qalıb, eyni işi
görürlər. Şeytana daş atarkən «Bismillahi, Allahu Əkbər!» deyilir. Bu günlərin zikri budur. Bunu peyğəmbərimiz
özü tətbiq edərək göstərmişdir.
7
Sözlərinin səmimi olduğuna.
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205. İş başına keçən kimi, 2 yer üzündə qarışıqlıq salmağa, əkin-biçini və nəsilləri
məhv etməyə çalışar. Halbuki, Allah fitnə-fəsadı sevməz!
206. Ona: “Allahdan qorx!”, - deyiləndə günahı ilə öyünməyə başlayar.3 Onun
öhdəsindən ancaq cəhənnəm gələr. Ora nə pis bir yerdir!
207. İnsanların eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını verir. Allah
bəndələrinə qarşı çox mehribandır!
208. Ey iman edənlər! Hamınız birlikdə İslama gəlin! Şeytanın yolu ilə getməyin,
çünki o sizin açıq-aşkar düşməninizdir!
209. Əgər sizə bu qədər açıq-aydın dəlil gəldikdən sonra siz yenə də doğru yoldan
azarsınızsa, bilin ki, Allah da qüvvət sahibidir, yerində qərar verir!
210. Yoxsa onlar Allahın bulud kölgələri içində mələklərlə birlikdə gəlməsini və işin
tamama yetməsini gözləyirlər? Şübhəsiz ki, işlər Allaha qayıdacaqdır!
211. İsrail oğullarından soruş ki, biz onlara nə qədər açıq-aydın dəlil verdik! Allahın
ne’məti gəldikdən sonra onu dəyişdirənlərə Allahın cəzası çox ağırdır!
212. Bu həyat [dünya həyatı] kafirlik edənlərə bər-bəzəkli göstərildi. Onlar iman
edənlərlə istehza edirlər. Halbuki, çəkinən şəxslər [müttəqilər] Qiyamət günündə onlardan
üstün olacaqlar! Allah istəyənə4 saysız-hesabsız ruzi verər.
213. İnsanlar bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən
peyğəmbərlər göndərdi, onlarla birlikdə haqqı [doğrunu] göstərən kitab endirdi ki, ixtilaf
halında olduqları məsələlərdə insanlar arasında hakim olsun [ixtilafları ayırd etsin]. İxtilafa
düşənlər kitab verilənlərdən başqası deyildi;5 o açıq-aydın dəlillər gəldiyi halda, bir-birinin
haqlarına göz dikirdilər. Sonra Allah onların ixtilafa düşdükləri həqiqətə onun izni ilə iman
gətirənlərə haqqı [doğrunu] göstərdi. Allah istəyəni6 doğru yola istiqamətləndirər.
214. Yoxsa siz özünüzdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin də başınıza gəlməmiş
cənnətə girəcəyinizimi güman edirsiniz? Onları ağır fəlakət və sıxıntı elə bürümüş, elə
sarsılmışdılar ki, Allahın elçisi və onunla birlikdə olan mö’minlər: “Allahın köməyi nə vaxt
gələcək?”, - demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi yaxındır!7

1

Allah Təala bu ikiüzlülərlə əlaqədar olaraq belə buyurur:
O münafiqlər sənin yanına gələndə belə dedilər: “Biz şahidik ki, sən həqiqətən, Allahın elçisisən”. Allah bilir
ki, sən onun elçisisən. Ancaq Allah şahiddir ki, o münafiqlər tamamilə yalan danışırlar. Onlar öz andlarını
qalxan edib, Allahın yolundan çəkildilər. Onların əməlləri necə də pisdir! Bunun səbəbi odur ki, onlar
əvvəlcə inandılar, sonra özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik etdilər. Sonra qəlblərində fərqli bir şey
meydana gəldi. Artıq onlar anlamazlar! Onları gördüyün zaman cüssələri xoşuna gəlir, əgər danışsalar,
sözlərinə qulaq asırsan. Onlar, sanki söykəldilmiş dirəkdir. Hər bir səs-küyün öz əleyhlərinə olduğunu zənn
edirlər. Onlar düşməndirlər, onlardan çəkin. Allah onlarını canını alsın, necə də yalana yuvarlanırlar (ƏlMunafiqun, 63/1-4)!
2
Çıxıb gedən kimi mə’nası da verilə bilər.
3
Etdiyi çirkin əməlləri sanki doğru imiş kimi göstərir.
4
Müsəlmana deyil, lazımi cəhdi göstərənə. Ayənin bu hissəsi «Allah istədiyi kəsə saysız-hesabsız ruzi verər»
kimi də tərcümə edilə bilər. Hər iki mə’na da doğrudur. Çünki Allah bə’zi şəxslərə saysız-hesabsız ruzi verdiyi
kimi, əmək sərf edib, sə’y göstərənlərə də çoxlu ruzi verir. Burada istəmək sözü bir işdə lazım olduğu kimi sə’y
göstərib işləmək mə’nasındadır.
5
İnsan öz yolunu Allahın kitabıyla müqayisə etmədən tutduğu yolun əyri, ya da düz olduğunu başa düşə bilməz.
Bunu başa düşənlərdən bə’ziləri öz yolunu düzəldir, bə’ziləri də zəlalət içində qalır. Bu isə kitab və peyğəmbər
göndərilən cəmiyyətlərdə ixtilaflara səbəb olur.
6
İstəyən və istədiyi arasındakı fərqlə əlaqədar olaraq kitabın şərhlər qismində Əl-Bəqərə surəsi, 105-ci ayənin
şərhinə baxın.
7
Allah imtahanını başa vurmadan öz köməyini göndərməz. O, belə buyurur:
İnsanlar: “İman gətirdik”, - demələri ilə artıq onlardan əl çəkilib, imtahan olunmayacaqlarınımı zənn
edirlər? Biz onlardan əvvəlkiləri də ağır sınaqlardan keçirmişdik. Beləcə, Allah kimlərin doğru, kimlərin də
yalançı olduğunu çox yaxşı bilir (Əl-Ənkəbut, 29/2-3)!
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215. Səndən nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De ki, etdiyiniz yaxşılıqlar ata-anaya,
qohumlara, yetimlərə, əlacsızlara [yoxsullara, miskinlərə] və yolda qalanlara aiddir.1 Allah
etdiyiniz xeyir işi bilir!
216. Döyüş [cihad] xoşunuza gəlmədiyi halda, sizə vacib qılındı. Bə’zən xoşunuza
gəlməyən bir şey sizin üçün xeyirli, bə’zən də xoşladığınız bir şey sizin üçün şərli [zərərli] ola
bilər. Onu Allah bilir, siz bilməzsiniz.
217. Səndən toxunulmaz ay və o aydakı döyüş haqqında soruşurlar. Onlara de: “O
ayda döyüşmək böyük bir günahdır, ancaq Allah yolunu kəsmək, onu və Məscidi-Haramı
inkar etmək, oradakıları [məscid əhlini] bayıra çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır.
Fitnə salmaq adam öldürməkdən daha betərdir!”. Əgər onlar bacarsalar, sizi dininizdən
döndərənə qədər sizinlə vuruşmağa davam edəcəklər. Sizdən hər kəs öz dinindən dönüb, kafir
olaraq ölərsə, onların əməlləri dünyada və axirətdə puç olar. Onlar o atəşin dostudurlar
[cəhənnəmlikdirlər] və orada əbədiyyən qalacaqlar!
218. İman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad2 edənlər... Onlar Allahdan
yaxşılıq umarlar. Allah bağışlayandır, rəhmlidir!
219. Səndən içki və qumar barəsində soruşurlar. Onlara de: “Onların hər ikisində həm
böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Lakin günahları mənfəətlərindən daha
böyükdür!”. Səndən Allah yolunda nəyi xərcləyib, paylamalı olduqlarını da soruşurlar. Onlara
de: “Asan olanı!”. Allah sizə öz ayələrini belə açıqlayır ki, bəlkə, düşünəsiniz.
220. O ayələr həm dünya, həm də axirət haqqındadır. Səndən yetimlər barəsində də
soruşurlar. Onlara de: “Ən xeyirlisi onlara bir yaxşılıq etməkdir. Əgər onları öz aranıza qəbul
etsəniz [onlarla birlikdə yaşayırsınızsa], onlar sizin qardaşlarınızdır”. Allah bəd niyyətlini
yaxşılıq edəndən ayırır. Allah istəsəydi, sizi əlbəttə, çətinliyə salardı. Allah qüvvətlidir,
məqamında qərar verəndir!
221. İmana gələnə qədər müşrik qadınlarla evlənməyin. Mö’min bir cariyə gözəlliyinə
vurulduğunuz müşrik qadından yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirənə qədər
onlara qız verməyin. Əlbəttə, mö’min bir kölə heyran olduğunuz müşrik bir kişidən daha
xeyirlidir. Onlar sizi cəhənnəmə çağırırlar. Allah isə sizi öz izni ilə cənnətə və bağışlanmağa
çağırır. Allah ayələrini insanlara açıqlayır ki, bəlkə, ağıllarını başlarına cəm edələr.
222. Səndən qadınların heyzi [aybaşı] haqqında soruşurlar. Onlara de: “Heyz əziyyətli
bir haldır. Heyz günlərində qadınları rahat buraxın [onlardan kənar olun], heyzdən
təmizlənənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin, təmizləndikdən sonra isə onlara Allahın sizə
buyurduğu yerdən yaxınlaşın!”. Allah tövbə edənləri və tərtəmiz olanları sevər!
223. Qadınlarınız sizin üçün bir tarladır. Tarlanıza istədiyiniz kimi gəlin.3 Özünüz
üçün qabaqcadan hazırlıq görün. Allahdan qorxun və ona qovuşacağınızı [onun hüzuruna
gedəcəyinizi] bilin! İman gətirənlərə müjdə ver!
224. Yaxşılıq, pis əməllərdən çəkinmək və insanların arasını düzəltmək barəsindəki
andlarınıza Allahı [onun adını] hədəf etməyin!4 Allah eşidəndir, biləndir!
225. Allah səhvən içdiyiniz andlara görə sizi sorğu-sual etməz, lakin bilə-bilə
etdiklərinizə görə sizi sorğu-sual edər. Allağ bağışlar, tələsməz!
1

Onlar nə xərcləyəcəklərini soruşurlar, Allah isə kimlər üçün xərcləməli olduqlarını bildirir. Deməli, nəyin
xərclənməsi deyil, kimlərə sərf edilməsi mühümdür.
2
Cihad düşmənin təzyiqinə, şeytanın təzyiqinə, arzu və həvəslərdən irəli gələn daxili təzyiqlərə var qüvvəsi ilə
müqavimət göstərmək və onlara mane olmağa çalışmaqdır.
3
Tarla məhsul götürülən yerdir. Tərs cinsi əlaqə vasitəsi ilə törəmək ya da çoxalmaq mümkün deyil. Buna görə
də bu ayə üstüörtülü olaraq tərs cinsi əlaqəni qadağan edir.
4
Peyğəmbərimiz belə buyurub:
Bir məsələ barəsində and içib, sonra başqasının yaxşı olduğunu görsən, andını poz, kəffarəsini ver və xeyirli
olduğunu gördüyünə gəl (Əl-Buxari, Eyman 1, Müslüm, Eyman 7).
Günaha and içənin andı and deyildir. Qohum-əqrəba ilə əlaqələri kəsməyə and içənin də andı and deyil (Əbu
Davud, Talaq 7, 2191 nömrəli hədis).
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226. Qadınlarına yaxınlaşmamağa dair and1 içənlər üçün dörd ay gözləmə müddəti
vardır. Əgər andlarından dönsələr, Allah bağışlayan və rəhm edəndir.
227. Əgər boşamaq qərarı veriblərsə, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir.2
228. Boşanan qadınlar üç qur’ (heyz və ya təmizlik)3 gözləməlidirlər. Əgər Allaha və
axirət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını gizlətmək onlara halal
deyildir.4 Əgər ərləri barışmaq istərlərsə, onlara iddə müddəti içərisində qayıtmağa daha çox
haqlıdırlar.5 Mə’ruf [şəriətə görə] qaydalar daxilində o qadınların kişilər üzərindəki haqqı
onların bunlara qarşı olan hüquqları ilə eynidir. Ancaq kişilər onlardan bir dərəcə
üstündürlər.6 Allah qüvvət sahibidir, yerində qərar verəndir!
229. O talaq [boşama] iki dəfə mümkündür.7 Hər birindən sonra qadınla ya yaxşı
dolanmaq, ya da xoşluqla ayrılmaq lazımdır. Onlara verdiklərinizdən bir şeyi almaq sizə halal
deyildir.8 Bu ancaq kişi ilə qadının Allahın [ər-arvadlıq] haqqındakı hökmlərini yerinə yetirə
bilməyəcəklərindən qorxduqları vaxt mümkündür. Əgər onların Allahın hökmlərinə riayət
etməyəcəklərindən siz də qorxsanız, qadının [arvadın] fidyə verib, özünü xilas etməyində heç
biri üçün günah yoxdur.9 Bunlar Allahın qoyduğu sərhədlərdir [Allahın hökmləridir],
onlardan kənara çıxmayın. Allahın hökmlərindən kənara çıxanlar zalimlərdir!
230. Əgər arvadını üçüncü dəfə boşarsa, o zaman bu qadın ona halal olmaz.10 Qadın
başqa bir kişiylə evlənər, o da boşarsa, Allahın hökmlərinə riayət edəcəklərinə dair qənaət
hasil olduğu təqdirdə, bir-birlərinə qayıtmaqlarında [qadının özünün birinci əri ilə yenidən
evlənməyində] günah yoxdur. Bunlar Allahın hökmləridir, Allah onları anlayan bir qövm
üçün açıqlayır.
231. Qadınlarınızı boşadığınız zaman, gözləmə müddətləri başa çatanda onları ya
xoşluqla saxlayın, ya da xoşluqla azad buraxın. Onlara zərər verib, hüquqlarına təcavüz etmək
məqsədilə saxlamayın! Bunu edən, şübhəsiz ki, özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələri
[hökmləri] ilə istehza etməyin! Allahın sizin üzərinizdəki ne’mətini yada salın! Allah

1

Öz arvadı ilə cinsi əlaqəyə girməyəcəyinə dair içilən anda ila deyilir.
Bu məsələni dörd aydan çox uzatmaq caiz deyil.
3
Qur’ əslində qadının təmiz ikən heyz görməyə başlamağıdır. Hər iki mə’nanı birdən daşıdığına görə həm
təmizlik, həm də heyz mə’nasında işlədilib. Hənəfilər bunu heyz, şafiilər və malikilər isə təmizlik mə’nasında
işlədiblər.
4
Boşanmış qadınların gözləmə müddətinə iddə deyilir. Ət-Talaq surəsində iddəni saymaq məsələsi kişiyə həvalə
edilmişdir. İddə qadının gördüyü heyz ilə əlaqədar olduğuna görə, ayə qadına bu məsələdə düzgün mə’lumat
vermək vəzifəsi vermişdir.
5
Əl-Bəqərə surəsinin 231 və 232-ci ayələri və ət-Talaq surəsinin 2-ci ayəsində kişinin öz arvadının yanına
qayıtmaq vaxtı olaraq iddə müddətinin başa çatması göstərilir. Bu ayə isə iddə müddətinin qurtardığı vaxt
arvadının yanına geri qayıtmaq (onunla yenidən evlənmək) hüququ olan kişinin geri qayıtmağa iddə müddəti
başa çatmamış daha haqlı olduğunu bildirir.
6
Evliliyə xitam verməklə əlaqədar olan bu ayə bu məsələdə ər-arvad arasında bir bərabərlik qoyulduğunu
bildirir. Qadının evliliyə xitam vermək səlahiyyəti Əl-Bəqərə surəsinin 229-cu ayəsində açıqlanıb. Onun bu
səlahiyyətindən istifadə etməsi ər-arvadın Allahın qoyduğu sərhədləri qoruya bilməməsi ilə əlaqədar qayğı və
təlaşa bağlıdır. Boşanmada belə bir şərt yoxdur. Yə’ni, qadın evliliyə xitam vermək hüququndan tək başına
istifadə edə bilmədiyi halda, kişi bu hüququndan istifadə edə bilər. Kişi ilə qadın arasındakı dərəcə fərqi məhz
budur.
7
Ət-Talaq surəsində bildirildiyi kimi meydana gələn və ailənin yenidən qurulmasına şərait yaradan talaq vermə
(boşama) iki dəfə ola bilər.
8
Ər öz arvadından həm evlilik davam etdiyi vaxtlarda, həm də boşama əsnasında ona verdiyi mehr və
hədiyyələri geri almaq hüququna malik deyil. Allah Təala başqa bir ayədə belə buyurur:
Ey iman gətirənlər! Qadınların mirasına zorla varis olmaq sizə halal deyildir! Onlar açıq-aşkar bir fahişəlik
etmədikcə, onlara verdiyiniz şeylərin bir hissəsini geri qaytarmaqdan ötrü təzyiq göstərməyin. Onlarla yaxşı
rəftar edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, bilin ki, Allah sizin xoşlamadığınız bir şeydə çoxlu xeyir yaratmış
ola bilər (Ən-Nisa, 4/19)!
9
Bu ayə qadına evliliyə xitam vermək hüququ vermişdir. Şərhlərə baxın.
10
Beləliklə, kişi özünün üçüncü və axırıncı hüququndan istifadə edir.
2
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endirdiyi kitab və doğru elmlə [hikmətlə] sizə öyüd-nəsihət verir! Allahdan qorxun və bilin ki,
O, hər şeyi bilir.
232. Qadınları boşadınız, onlar da gözləmə müddətlərinin sonuna gəlib çatdılar...
Onlar ər namizədləri1 ilə mə’rufa uyğun olaraq [xoşluqla] razılığa gəldikləri zaman,
evlənmələrinə mane olmayın.2 Bu, sizin Allaha və axirət gününə inananlarınıza verilən bir
nəsihətdir. Bu sizin üçün daha yaxşı və daha təmizdir. Allah bilir, siz bilməzsiniz!
233. Analar uşaqlarını əmizdirmə müddətini tamamlatmaq istəyən [atalar] üçün tam
iki il əmizdirsinlər.3 Onların [anaların] mə’rufa uyğun [öz gücü daxilində] yeməyi və geyimi
[uşağın] atasının üzərinə düşür. Heç kimə gücünün çatdığından artıq yük yüklənməz. Uşağın
ucbatından nə ana, nə də ata zərər çəksin. Varisin məs’uliyyəti də eynidir.4 Əgər ana və ata
qarşılıqlı razılıq və məsləhətləşmə yolu ilə uşağı süddən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir
günah yoxdur.5 Əgər uşağınıza süd anası tutmaq istəsəniz və onun zəhmət haqqını mə’rufa
uyğun [müəyyən edilmiş qayda üzrə] ödəsəniz, bunda da sizə günah yoxdur. Allahdan qorxun
və bilin ki, Allah sizin etdiyiniz hər şeyi görür!
234. Sizdən ölənlərin qoyub getdikləri qadınlar başqa ərə getməyib, dörd ay on gün
özlərini gözləməlidirlər. Bu müddət başa çatdığı zaman, artıq onların özləri barəsində mə’rufa
uyğun [şəriətə müvafiq] olaraq gördükləri işdə sizə bir günah yoxdur.6 Allah sizin etdiyiniz
hər şeyin iç üzünü bilir!
235. Sizin iddə gözləyən qadınlara üstüörtülü evlənmək təklifi etməyinizdə, yaxud
niyyətinizi ürəyinizdə gizlətməyinizdə sizin üçün heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz
bunu dilə gətirəcəksiniz. Ancaq bir-birinizə gizlində söz verməyin, onlara şəriətə uyğun bir
söz deyin. Bu kitabda yazılı müddət sona yetənə qədər7 onlarla nikaha girmək fikrinə
düşməyin! Bilin ki, Allah sizin daxilinizdə olanı bilir. Elə isə ondan qorxun, bilin ki, Allah
çox bağışlayandır, O, tələsməz.
236. Qadınları onların mehrlərini tə’yin edənə qədər toxunmadan [onlarla yaxınlıq
etmədən] boşasanız, bunun sizə bir günahı yoxdur. Onlara istifadə edəcəkləri
[faydalanacaqları] bir şey verin. İmkanı olan öz qüvvəsi daxilində, kasıb da gücü çatdığı qədər
mə’rufa [müəyyən edilmiş qaydaya] müvafiq olaraq onları faydalandırsın [onlara bir şey
versin]. Bu, gözəl davrananların üzərində bir borcdur.
237. Qadınları mehrlərini müəyyən etdikdən sonra toxunmadan boşasanız, mehrin
yarısını onlara verməlisiniz! Ancaq qadınlar və ya kəbin düyünü əlində olan tərəf8 öz haqqını
bağışlasa, bu başqa. Sizin bağışlamağınız qorunmaq üçün daha münasibdir [müttəqiliyə daha
yaxındır]. Aranızdakı üstünlüyü unutmayın! Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiyiniz hər şeyi görür!
238. Namazlara və orta namaza9 riayət edin. Allahın hüzurunda hörmətlə durun!
1

Ayənin mətnində «ərləri ilə» ifadəsi vardır. Bir qadın öz əri ilə onsuz da evli olduğuna görə, bu ifadə məcazidir
və ər namizədi mə’nası verir.
2
Qadınlar öz evlilikləri məsələsində sərbəst qərara gəlirlər. Bu qərar mə’rufa (şəriətə, adətlərə) uyğun olubolmaması baxımından yoxlanılıb, qiymətləndirilir. Yoxlamanı isə səlahiyytli şəxs və ya dövlət orqanı aparır.
Geniş mə’lumat üçün şərhlərə baxın.
3
Uşağı əmizdirmək onu dünyaya gətirən ananın analıq borcudur.
4
Əgər ata ölübsə, uşağı əmizdirən ananın qalacağı yer və dolanışığı üçün lazım olan xərcləri ölmüş atanın varisi
çəkməlidir.
5
Yə’ni, qarşılıqlı razılıq və məsləhətləşmə yolu ilə uşağı iki il başa çatmadan süddən kəsə bilərlər.
6
Əl-Bəqərə surəsinin 232-ci ayəsi ilə əlaqədar şərhlərə baxın.
7
Boşanan qadınların yenidən evlənə bilməyi üçün gözləməli olduqları müddətə iddə müddəti deyilir. Heyz görən
qadınlar üç dəfə heyz görüb təmizlənənə qədər, heyz görməyənlər üç ay, hamilə olanlar isə doğuma qədər
gözləməlidirlər.
8
Kəbin düyünü kişinin əlindədir. Çünki o düyünü açmaq mə’nası bildirən boşamaq hüququ kişiyə məxsusdur.
9
Namazlar olaraq tərcümə edilən salavat sözü səlat sözünün cəm formasıdır. Ərəb dilində cəm forması ən azı 3
şeyi ifadə etdiyinə görə, burada bu sözün mə’nası ən azı 3 namazdır. Bir də orta namazı qılmaq əmr edilir. 3-dən
sonra ortası olan ilk rəqəm isə 5-dir. Beləliklə, bu ayə ən azı 5 vaxt (dəfə) namaz qılmaq lazım olduğunun
dəlillərindən biridir.
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239. Əgər qorxuya qapılsanız, namazı piyada gedə-gedə, yaxud minik üstə qılın.
Əmin-amanlığa qovuşanda [təhlükə sovuşduqdan sonra] isə Allahı, bilmədiyiniz şeyləri sizə
necə öyrədibsə, [namaz qılaraq] o cür xatırlayın.
240. Sizdən ölüm ayağında olub, özlərindən sonra arvadlarını qoyub gedənlər
arvadları üçün evdən çıxarılmamaq şərtilə, bir illik dolanışıqlarını [geyim və yemək-içmək
xərclərini] vəsiyyət etsinlər. Əgər onlar özləri çıxıb getsələr, mə’rufa uyğun olaraq [qəbul
edilmiş qayda üzrə] etdiklərinə görə sizə bir günah yoxdur. Allah qüvvət sahibidir,
məqamında qərar verir!
241. Boşanmış qadınların qəbul olunmuş qayda üzrə dolanışıq1 hüquqları vardır. Bu,
müttəqilərin vəzifəsidir.
242. Allah sizə ayələrini belə açıqlayır ki, bəlkə siz, öz ağlınızı işlədəsiniz!
243. Ölüm qorxusu ilə öz yurd-yuvalarını tərk edib gedən o minlərlə insanı görməli
idin.2 Allah onlara: “Ölün!”, - dedi və sonra yenidən diriltdi. Həqiqətən, Allah insanlara lütf
edir, lakin insanların çoxu onun [bu lütfün] qədrini bilməzlər!
244. Allah yolunda savaşın! Bilin ki, Allah eşidir və bilir!
245. Allaha gözəl bir borc verəcək kim var ki, Allah da ona qat-qat artığını versin?!
Qısan [ruzini azaldan] da Allahdır, genişlik verən [bol ruzi verən] də! Siz onun hüzuruna
qaytarılacaqsınız!
246. Musadan sonra İsrail oğullarının nüfuzlu şəxslərini görməli idin.3 Onlar öz
peyğəmbərlərinə: “Bizə bir sərkərdə tə’yin et ki, biz Allah yolunda vuruşaq!”, - dedilər. O da:
“Bəs sizə vuruşma əmri olsa və siz vuruşmasanız?”, - dedi. Onlar cavabında: “Bizim nəyimiz
qaldı ki, Allah yolunda vuruşmayaq? Həm yurd-yuvamızdan çıxardıldıq, həm də
övladlarımızdan uzaq buraxılmışıq”, - dedilər. Lakin vuruşmaq onlara vacib olduğu zaman
qaçdılar, onların çox az bir hissəsi qaldı. Allah o vəfasızları [xainləri] tanıyır!
247. Peyğəmbərləri onlara: “Allah sizə sərkərdə olaraq Talutu tə’yin etdi”, - dedi.
Onlar isə: “O bizim üzərimizdə necə başçı ola bilər? Başçı [sərkərdə] olmaq ondan çox bizim
haqqımızdır. Onun çox var-dövləti də yoxdur”, - dedilər. Peyğəmbərləri onlara: “Onu sizin
üzərinizə Allah seçdi, ona elm və bədən baxımından üstünlük verdi. Allah səltənətini
istədiyinə verər”, - söylədi. Allah [lütf və kərəmi ilə] genişdir, hər şeyi biləndir!
248. Peyğəmbərləri onlara dedi: “Ona verilən imtiyazın [üstünlüyün] əlaməti sandığın
sizə gəlməyidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir rahatlıq, həmçinin Musa və Harun
ailələrindən qalan xatirələr olacaq. Onu mələklər daşıyacaqdır. Əgər inanırsınızsa, bu, sizin
üçün qəti bir dəlil olacaqdır!”.
249. Talut öz əsgərləri ilə birlikdə ayrıldığı zaman dedi: “Allah sizi bir çay vasitəsi ilə
çətin bir sınaqdan keçirəcək. Kim onun suyundan içsə, məndən deyildir. Kim də ondan
dadmasa, dadsa da, əli ilə bir ovucdan artıq içməsə, o, məndəndir!”. Sonra onların az bir
hissəsi istisna olmaqla, o sudan içdilər. O və onunla birlikə olan mö’minlər çayı keçdikdən
sonra belə dedilər: “Bu gün bizim Calut və onun əsgərləri ilə vuruşmağa halımız yoxdur”.
Allahın hüzuruna çıxacaqlarına inananlar isə belə dedilər: “Neçə dəfə olub ki, kiçik bir dəstə
Allahın izni ilə böyük dəstələrə qalib gəlib! Allah səbr edənlərlədir!”.
250. Onlar Calut və əsgərlərinə qarşı meydana çıxdıqları zaman, belə dua etdilər: “Ey
Rəbbimiz! Bizə müqavimət gücü və dizlərimizə qüvvət ver! Bizi bu kafir qövm üzərində
zəfərə çatdır!”.
251. Sonra Allahın izni ilə Calutu və qoşununu məğlub etdilər. Davud Calutu öldürdü.
Allah ona hökmranlıq və hikmət4 verdi. Ona istədiyi hər şeyi öyrətdi. Əgər Allah insanların
1

Burada nəfəqə nəzərdə tutulur. Nəfəqə sözü yemək-içmək və yaşamaq üçün yer kimi zəruri ehtiyacları ödəməyə
çatacaq miqdarda pul və ya əşyaları ifadə edir – tərcüməçinin qeydi.
2
Buradakı sual forması ilə əlaqədar olaraq Əl-Bəqərə surəsi, 133-cü ayənin şərhlərinə baxın.
3
Əl-Bəqərə surəsi, 133-cü ayənin şərhlərinə baxın.
4
Düzgün qərar vərmək qabiliyyəti.
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bir qismini digər bir qismi ilə dəf etməsə, yer üzü qarma-qarışıq olar. Lakin Allah bütün
aləmlərə qarşı lütfkardır!
252. Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə doğru-düzgün oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən
[elçilərdən] peyğəmbərlərdən birisən.
253. Bunlar peyğəmbərlərdir. Onların bə’zisini digərlərinə üstün etdik. Allah onların
bə’zilərilə danışdı, bə’zilərini də dərəcə-dərəcə yüksəltdi. Məryəm oğlu İsaya açıq-aşkar
mö’cüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla1 qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu
peyğəmbərlərin ardınca gələnlər [insanlar] o açıq-aşkar dəlillər gəldikdən sonra bir-biri ilə
vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilafa düşdülər. Onlardan bə’ziləri iman gətirib inandılar,
bə’ziləri də özlərini görməməzliyə vurub, kafir oldular. Əgər Allah istəsəydi,2 onlar birbirlərilə vuruşmazdılar. Ancaq Allah öz istədiyini edər!
254. Ey iman gətirənlər! Sizə ruzi olaraq nə vermişiksə, ondan xərcləyin [paylayın,
sərf edin]! Sonra elə bir gün gələr ki, o gündə nə alış-veriş, nə dostluq, nə də şəfaət olar!
Özlərini görməməzliyə vuranlar [kafirlər] tamamilə səfalət içindədirlər [kafirlər zalimdirlər,
özlərinə zülm edirlər].
255. Allah!... Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur! O diridir, varlığı özündəndir! Onu nə
mürgü tutar, nə də yuxu! Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur! Allahın izni olmadan
onun [Allahın] yanında kim şəfaət edə bilər?!3 O, onların önlərində olanları da bilir,
arxalarında olanı da [bütün olmuş və olacaq şeyləri bilir]! Onlar Allahın elmindən onun
özünün istədiyindən başqa heç bir şey dərk edə bilməzlər. Onun hakimiyyəti göyləri də əhatə
edir, yeri də! Bunları mühafizə etmək ona çətin gəlməz! O, ən uca və ən böyükdür!4
256. Dində zorakılıq [məcburiyyət] yoxdur.5 Doğru və əyri bir-birindən yaxşıca
ayrılmışdır. Hər kəs azğınları inkar edər6 və Allaha inanarsa, o, ən sağlam [ən möhkəm]
qulpdan tutmuş olar. Allah eşidəndir, biləndir!
257. Allah mö’minlərin vəlisidir.7 Onları zülmətdən işığa çıxardır. Özünü
görməməzliyə vuranların [kafirlərin] vəlisi isə azğınlardır. Onlar bunları işıqdan zülmətə
doğru çəkərlər. Onlar o atəşin dostudurlar [cəhənnəmlikdirlər], əbədiyyən orada qalacaqlar!
258. İbrahimə qarşı Rəbbi haqqında dəlil gətirən şəxsi görməli idin!... Allah ona
hökmranlıq vermişdi. İbrahim: “Mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür!”, - dediyi
zaman, o: “Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm!”, - demişdi. İbrahim ona: “Allah günəşi
şərqdən doğdurur, haydı, sən də əlindən gəlirsə, qərbdən doğdur!”, - dediyi vaxt, o kafir
təəccübdən donub qalmışdı. Həqiqətən, Allah zalimləri düz yola yönəltməz!
259. Ya da tavanları çökmüş, divarları uçmuş bir kəndin yanından keçən şəxsi
görməliydin. O şəxs: “Görəsən, Allah buranı ölümündən sonra [bu kənd xarabazara çevrilib
öldükdən sonra] necə dirildəcək?!”, - demişdi. Allah onu dərhal yüz il ölü halında saxladı,
1

Cəbrail.
Ama Allahın belə bir qanunu yoxdur.
3
Əl-Bəqərə surəsi, 48-ci ayənin şərhlərinə baxın.
4
Bu ayədə Allahdan başqa, yə’ni, Allah xaricindəki varlıqların həqiqi olduğu və Allahın onları qoruduğu
bildirilir. Ayə bu cəhətdən vəhdəti-vücudu rədd edir. Çünki vəhdəti-vücud anlayışına görə Allahdan başqa varlıq
yoxdur, varlıq olaraq bilinən şeylər onun kölgəsidir. Əslində kölgə deyə bir şey də yoxdur.
5
Dinin əsasını iman təşkil edir. İmanın əsası isə onu səmimiyyətlə qəbul etmək, yə’ni, qəlbən təsdiq etməkdir.
Qəlbən edilən təsdiqi bir o qəlbi daşıyan insan, bir də Allah bilir. O qəlb insanın ən hürr (azad) olduğu yerdir.
Elə buna görə də heç kim bir inancı qəbul, yaxud inkar etməyə məcbur edilə bilməz.
6
Yoldan çıxanlara boyun əyməzsə.
7
Vəli sözünün mə’nalarından biri də dostdur. Allah mö’minlərin vəlisidir. Dostluq isə qarşılıqlıdır. Aşağıdakı
ayələr mö’minlərin də Allahın vəlisi olduğunu bildirir:
Yaxşı bilin ki, Allahın vəlilərinin heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. Onlar inanan və
təqva sahibi olan kəslərdir (Yunus, 10/62-63).
Hər müsəlman asanlıqla belə bir tə’rifin əhatəsinə daxil olar. Çünki təqva sahibləri: Qeyb aləminə inanan,
namaz qılan, onlara verilən ruzidən xeyirxah işlərə sərf edən, Qur’ana və əvvəlki peyğəmbərlərə nazil
edilənlərə inanan və axirətə qəti surətdə iman gətirən kəslərdir (Əl-Bəqərə, 2/2-4).
2
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sonra dirildib ondan: “Nə qədər belə qaldın [yatdın]?”, - deyə soruşdu. O da: “Bir gün qaldım,
bəlkə də, bir gündən az”, - deyə cavab verdi. Allah ona: “Xeyr, düz yüz il belə qaldın.
Yediyin yeməyə, içdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıblar. Bir də bu uzunqulağa bax... Səni
insanlara ibrət dərsi olmaqdan ötrü belə etdik. Uzunqulaqdan qalan sümüklərə bax, gör onları
necə birləşdirəcək və sonra üzərini ətlə bürüyəcəyik [örtəcəyik]”, - deyə buyurdu. O şəxs
bütün bunları açıq-aydın gördükdə: “Artıq bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir!”, - dedi.
260. Bir gün İbrahim: “Ey Rəbbim, ölüləri necə diriltdiyini mənə göstər!”, - dedi.
Allah: “Məgər buna inanmırsan?”, - deyə buyurdu. İbrahim də: “Xeyr, inanıram, lakin ürəyim
arxayın olsun deyə soruşuram”, - deyə cavab verdi. Allah: “Elə isə dörd quş tut və onları
özünə alışdır [öz əlinə öyrət]. Sonra onları kəs və hər dağın başına onlardan bir tikə qoy, sonra
onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər”, - deyə buyurdu. Bil ki, Allah yenilməz qüvvət
sahibi və yerində qərar verəndir!
261. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuma bənzər
ki, bu sünbüllərin hər birində yüz ədəd toxum vardır. Allah istədiyinə qat-qat verir. Allah [lütf
və kərəmi ilə] genişdir, hər şeyi biləndir!
262. Mallarını Allah yolunda sərf edənlər, etdikləri yaxşılığı sonradan başa qaxmayan
və [heç kimi] incitməyənlər... Onların Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların üstlərində
heç bir qorxu olmaz və qəm-qüssə yeməzlər.
263. Bir şirin dil [xoş söz] və bağışlamaq əziyyətlə nəticələnən köməkdən [əziyyətlə
verilən sədəqədən] yaxşıdır. Allah zəngindir [heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur], tələsməz!
264. Ey iman gətirənlər! Etdiyiniz köməkləri başa qaxaraq və minnət qoyaraq dəyərsiz
hala gətirməyin! Malını riyakarlıqla [özünü xalqa göstərib, gözə soxmaq üçün] sərf edən,
lakin Allaha və axirətə inanmayan şəxs kimi olmayın! Onun halı, üstündə bir az torpaq olan
qayaya bənzər; şiddətli bir yağış yağar, o torpağı yuyub aparar və həmin qayanı çılpaq hala
salar. Onlar istədikləri bir şeyi belə, qazana bilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah kafirlərə hidayət
verməz [onları haqq yola yönəltməz]!
265. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və öz nəfslərini sabit etmək üçün sərf
edənlərin halı, bir təpənin üstündə qurulmuş bağa bənzər; ora bol yağış yağsa, ikiqat məhsul
verər. Əgər bol yağış yağmasa, bir çiskin ona kifayət edər. Allah sizin etdiyiniz hər şeyi
görür!
266. Bu sizin hansınızın xoşuna gələr?! İçərisində xurması və üzümü olan bir bağı var,
o bağın içindən sular axır, orada hər cür meyvə də var, lakin ona qocalıq üz verib və uşaqları
da gücsüz haldadırlar. Sonra o bağı güclü bir qasırğa vurur və bağ yanıb tələf olur... Bax belə!
Allah o əlamətləri sizə açıq-aydın göstərir ki, bəlkə siz, düşünüb-daşınasınız.1
267. Ey iman gətirənlər! Qazandıqlarınızın və sizin üçün torpaqdan
yetişdirdiklərimizin yaxşılarından xeyirxah işlərə sərf edin! Yaramaz [pis] şeylərdən vermək
fikrinə düşməyin! Siz özünüz olsanız, onu almazsınız. Buna göz yummağınız istisnadır. Bilin
ki, Allah zəngindir, nə etsə, ən gözəlini edər!
268. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudar, sizdən çirkin şeylər istəyər [sizi pis işlərə sövq
edər]. Allah isə sizə bağışlanmaq və bərəkət və’dəsi verər. Allah [lütf və kərəmi ilə] genişdir,
hər şeyi biləndir!
269. Allah hikməti istəyənə bəxş edər. Kimə hikmət verilirsə, ona böyük yaxşılıq
edilmiş olur. Bunu ancaq saf ağıl sahibləri dərk edərlər!
270. Nə xərcləsəniz və nə nəzir etsəniz, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Ancaq zalimlərin
[özlərinə zülm edənlərin] heç bir köməkçisi olmaz!
271. Zəkatları2 aşkarda versəniz, nə gözəl olar! Lakin onları yoxsullara verdiyiniz
zaman gizlində versəniz, sizin üçün daha yaxşıdır.1 Bu, sizin günahlarınızın bir qismini örtər.
Allah sizin etdiyiniz hər işdən xəbərdardır!
1
2

Varlıq içində darlıq çəkə bilərsiniz. Darda qalana kömək etmək əslində sizin özünüzə kömək deməkdir.
Əvvəlində əl (Əlif və Lam hərfləri) artiklı olan əs-sədəqat sözləri zəkatlar mə’nasında götürülüb.
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272. İnsanları doğru yola gətirmək sənin işin deyildir. Kim istərsə, Allah onu doğru
yola gətirər.2 Xeyirxah işlərə sərf etdiyiniz hər şey özünüz üçündür. Nə xərcləsəniz, sırf
Allahın razılığını qazanmaq üçün xərcləməlisiniz. Etdiyiniz hər yaxşılığın əvəzi sizə tamamilə
veriləcək və siz haqsızlıq görməyəcəksiniz.
273. Xərcləmələrinizi [sədəqəni] Allah yolunda xidmət etməyə qapanıb qalan ehtiyac
sahiblərinə sərf edin; onlar yer üzündə hərəkət edib, işləmək imkanı tapa bilmirlər. Onlar
həyalı olduqlarına [həya edib dilənçilikdən çəkindiklərinə] görə bilməyənlər [işin əsl üzünü
bilməyən nadanlar, cahillər] onları zəngin hesab edirlər. Sən onları üzlərindən tanıyırsan.
Onlar heç kimdən israrla bir şey istəməzlər. Allah sizin xeyirxah işlərə sərf etdiyiniz hər şeyi
bilir!
274. Mallarını gecə-gündüz, gizli və aşkar xeyir işlərə sərf edənlər... Onların
mükafatları Rəbbinin yanındadır. Onların üstlərində heç bir qorxu olmaz və qəm-qüssə
yeməzlər.
275. Faiz [sələm] yeyənlər, şeytanın arxasınca düşüb, ağlını aldığı3 şəxsin
davranışından fərqli davranmırlar. Bu onların: “Alış-veriş də eynilə faiz kimidir”, - demələri
üzündəndir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, faiz almağı isə haram buyurmuşdur. Hər kəs
Rəbbindən gələn bir nəsihətlə faiz almağı kəssə [bu işə son versə, bir də faiz almasa],
keçmişdə olanlar onundur. Onun işi Allaha aiddir. Faiz almağa davam edənlər isə o atəşin
dostudurlar [cəhənnəmlikdirlər] və həmişəlik orada qalacaqlar!
276. Allah faizi dara salar [məhv edər], zəkatları isə artırar.4 Allah nankor
günahkarların heç birini sevməz!
277. İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan və zəkat verən şəxslərin Rəbbi
yanında mükafatları vardır. Onların heç bir qorxusu olmaz və qəm-qüssə yeməzlər.
278. Ey mö’minlər! Allahdan qorxun! Əgər, həqiqətən iman gətirmisinizsə, faizdən
qalan nə varsa onları tərk edin [faizdən qalan məbləğdən vaz keçin]!
279. Əgər bunu etməsəniz, bilin ki, Allah və onun elçisi tərəfindən bir müharibə ilə
üz-üzəsiniz! Yox, əgər tövbə etsəniz, mayanız [sərmayəniz] sizindir! Beləliklə, nə siz
haqsızlıq edərsiniz, nə də haqsızlığa uğrayarsınız.
280. Borclu olan şəxs çətin vəziyyətdədirsə, ona vəziyyəti düzələnə [yaxşılaşana]
qədər möhlət verin! [Borcu] ona bağışlamağınız sizin üçün daha xeyirlidir. Kaş ki, bunu
biləydiniz!
281. Bir günə hazırlaşın!5 Elə bir günə ki, o gün Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız!
Sonra hər kəsə etdiyi əməlin əvəzi veriləcək və heç kimə haqsızlıq edilməyəcək!
1

Zəkatın kimlərə verilməsi barədə Ət-Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində mə’lumat vardır. Orada zəkat verilən
yerlər 8 sinif olaraq müəyyən edilib. Yoxsullar bunların birincisidir. Bu ayədən isə başa düşülür ki, digər yeddi
təbəqəyə zəkat verildiyi vaxt, bunu gizlincə etməyin xüsusi bir fəziləti yoxdur.
2
Sən bunu kimin səmimiyyətlə istədiyini bilməzsən.
3
Bu ayədəki  تخبطsözü ümumiyyətlə toxunub vurmaq, toxunub çarpmaq kimi tərcümə edilir. Bizim fikrimizcə,
bu tərcümə mə’nanı düzgün ifadə etmir. Ərəb dilində  تخبطfe’li ilişib ağlını almaq və ağlını izalə etmək
(Lisanu’l-‘Ərəb lüğəti) və ağlını alıb xarab etmək (Məhəmməd Mürtəza əz-Zəbidi, Tacu’l-ərus) mə’naları da
verir. Bu barədə mə’lumat üçün kitabın şərhlər qisminə baxın.
4
Faiz iqtisadiyyatın inkişafına mane olur. Gündəlik xərclər isə artıb çoxalır. Allah Təala belə buyurur:
İnsanların malları içində artmağı üçün faizə verdiyiniz şey Allah yanında artmaz. Allah rizasını diləyərək
verdiyiniz zəkat isə belə deyil. Bunu edənlər mallarını və savablarını qat-qat artıranlardır (Ər-Rum, 30/39).
Faiz alanlarla zəkat alanlar “alan əl” olmaları baxımından eyni vəziyyətdədirlər. Faiz yeyən sələmçi əlindəki
mal-dövləti artırmaq məsqsədi, zəkat alan isə yaşaya bilmək üçün ehtiyac hiss etdiyi şeyləri tə’min etmək
məqsədi güdür. Faiz alan müəyyən bir sərvətə malik olduğu üçün başqalarına yük olur; zəkat alan isə zəif və
gücsüz olduğuna görə yardım alır. Kapitalı olana verilən faizin cəmiyyətə bir xeyri olmadığı halda, zəkatlar
cəmiyyətə bir canlılıq, təşəbbüskara ümid, yoxsulların üzünə bir sevinc gətirir və mal-dövlət sahibləri üçün
xeyir-dua edilməsinə səbəb olur.
5
Ayənin Ərəbcə mətnindəki ( اتقواqorxun, çəkinin) fe’linin «hazırlaşın!» kimi tərcümə edilməsi daha münasib
hesab edilmişdir.
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282. Ey iman gətirənlər! Müəyyən müddətə qədər bir-birinizə borc verdiyiniz zaman,
onu yazın! Bunu aranızda bir katib ədalətlə yazsın! Katiblər gərək yazmaqdan boyun
qaçırmasın; Allah (burada) necə öyrədirsə, o cür yazsın! Yazını borclu olan şəxs yazdırsın,
Rəbbi olan Allahdan qorxsun və borcundan bir şey əskiltməsin. Əgər borclu səfeh1 və
gücsüzdürsə,2 yaxud söyləyib yazdırmağa qadir deyilsə, o zaman gərək onun vəlisi [vəkili]
borcu doğru olaraq [ədalətlə] yazdırsın. Öz adamlarınızdan iki kişini şahid tutun! Əgər iki kişi
yoxdursa, qəbul edəcəyiniz [razı olacağınız] bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayət edər.3 Biri
yanılsa, digəri ona xatırlatsın. Şahidlər çağırıldıqları zaman, boyun qaçırmasınlar. Borc istər
böyük, istərsə kiçik olsun, borcu öz və’dəsi ilə birlikdə yazmağa ərinməyin! Bu, Allah
yanında doğru, şahidlik üçün daha e’tibarlı və sizin şübhəyə düşməməyiniz üçün daha
münasib olar. Lakin əgər öz aranızda nəğd alıb-verdiyiniz bir ticarət varsa, belə etməyə
bilərsiniz. Onu yazmamağınız sizin üçün günah deyildir. Alış-veriş edəndə şahid tutun! Nə
katibə zərər yetirilsin, nə də şahidə! Əgər zərər yetirsəniz, yoldan çıxmış olarsınız. Allahdan
qorxun! Allah sizə öyrədir. Alah hər şeyi bilir.
283. Əgər səfərdə olub katib tapmasanız, alınan girovlar kifayət edər [tə’minat üçün
girov saxlayın]. Əgər biri digərinə əmanət veribsə, e’tibar edilmiş şəxs əmanəti geri qaytarsın
və Rəbbi olan Allahdan qorxsun! Şahidliyi gizlətməyin! Kim gizlətsə, onun qəlbi günah etmiş
olar. Allah sizin etdiyiniz hər şeyi bilir!
284. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı
aşkara çıxartsanız da, gizlətsəniz də Allah sizi onunla haqq-hesaba çəkəcəkdir.4 Sonra
istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir!
285. Bu elçi [peyğəmbər] Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə inanmışdır. Mö’minlər də
iman gətirmişlər. Onların hər biri Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və peyğəmbərlərinə
inanmışdır və onlar: “Biz Onun [Allahın] elçiləri arasında fərq qoymuruq. Eşitdik və boyun
əydik [itaət etdik]! Bağışla bizi ey Rəbbimiz! Biz yenə sənin dərgahına qayıdacağıq!”, deyirlər.
286. Allah heç kimə gücünün çatdığından artıq yük yükləmir. Şəxsin [insanın] bə’zi
qazancı [əməli] onun lehinədir. Bə’zisi də əleyhinədir. “Ey Rəbbimiz! Əgər unutsaq və ya
xəta etsək, bizi sorğu-suala tutma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkilərə ağır yük yüklədiyin kimi,
bizə də yükləmə. Ey Rəbbimiz, gücümüzün çatmadığı yükü bizə daşıtma! Bizi bağışla! Bizə
mərhəmət et! Bizə rəhm et! Sən bizim vəlimizsən! O kafirlər dəstəsinə qarşı bizə kömək et!

1

Bacarıqsız, malının qiymətini bilməyib, lüzumsuz yerə xərcləyən.
Uşaq, ağılsız, ağlını itirmiş, yaxud çox yaşlı, qoca.
3
Qadınların şahidliyi məsələsi ilə əlaqədar şərhlərə baxın.
4
Bundan əvvəlki ayədə belə bir hökm vardır: Şahidliyi gizlətməyin! Kim gizlətsə, onun qəlbi günah etmiş olar.
Eyni hökm aşağıdakı ayədə də vardır:
Biz Allah üçün etdiyimiz şahidliyi gizlətmərik, əks təqdirdə, günahkarlardan olarıq (Əl-Maidə, 5/106).
Qəlb qərara gəlmək orqanıdır. İman, şirk, riyakarlıq, yalan, dürüstlük qəlbin verdiyi qərarla meydana gəlir. Allah
şərik qoşmağı bağışlamayacaq, onun xaricindəkiləri istədiyi şəxslər üçün bağışlayacaqdır. O, belə buyurur:
Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşanları bağışlamaz, lakin istədiyi insanın bundan başqa qünahlarını
bağışlayar (Ən-Nisa, 4/48).
2
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Əl-Fatihə surəsi, 1-ci ayə
HƏMD
Varlıqların sahibi olan Allah neylərsə, gözəl eylər!
Həmd bir şəxsi gördüyü yaxşı işlərə görə öyməkdir. Buna mədh etmək də deyilir. O
şəxs bu yaxşı işi sizin üçün gördüyünə görə onu öymək şükr adlanır. Dilimizdə buna təşəkkür
etmək deyilir. İnsanın özünün müdaxiləsi olmadan malik olduğu şeylərə görə öyülməsi isə nə
həmddir, nə də şükr; buna sadəcə olaraq mədh etmək deyilir. Həmd şükrdən, mədh isə hər
ikisindən daha əhatəli və genişdir.
Bir şəxsin sizə qarşı səxavətli olduğunu ifadə etmək həm həmd, həm şükr, həm də
mədhdir. «O səxavətlidir» demək eyni zamanda həmd və mədhdir; lakin şükr deyildir. «O
şəxs ucaboylu və ağıllıdır» demək isə sadəcə olaraq mədhdir. Çünki uzun boyu və ağlı öz
sə’yləri nəticəsində qazanmayıb. Bütün bunlar aşağıda göstərildiyi kimi iç-içə təşəkkür və
tə’rif halqalarıdır:
MƏDH
HƏMD
ŞÜKR

Hər şükr həm həmd, həm də mədhdir. Hər həmd mədhdir; amma şükr deyil və hər
mədh eyni zamanda həmd və şükr olmaya bilər.1
Əl-həmdu kəlməsinin başındakı əl artiklı bu sözə növ mə’nası verir. «Əl-həmdu lillah»
ifadəsi bütün həmdlərin Allaha aid olduğunu bildirir. Çünki Allahın gördüyü hər iş düzgün və
tutarlıdır. Bundan əlavə, hər bir yaxşı rəftar onun verdiyi ne’mətlərlə başa gəlir. «Allah
neylərsə, gözəl eylər» ifadəsi bütün bu mə’naları geniş şəkildə əhatə edir.
Əl-Bəqərə surəsi, 3-cü ayə
QEYBƏ İNANMAQ
Onlar qeybə inanırlar. Namazı müntəzəm surətdə qılırlar. Onlara verdiyimiz ruzidən
xeyirxah işlərə sərf edirlər.
Allaha inanmaq qeybə iman gətirməkdir.
Allah həm zahir, həm də batindir; yə’ni, onun varlığının həm aşkar, həm də gizli
cəhətləri vardır. Allahın varlığı aşkardır. Çünki hər şey onun varlığının bir sübutudur. Hər
insan öz müşahidələri ilə Allahın varlığını, birliyini, onun yaradıcı olduğunu və qüdrətini qəti
surətdə qəbul edir. Buna sanki onu gözüylə görmüş və əli ilə toxunmuş kimi şahid olur.2 Elə

1
2

Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
Bu barədə geniş mə’lumat üçün Əl-Bəqərə surəsininin 27-ci ayəsinin şərhinə baxın.
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buna görə də peyğəmbərlər onun varlığını sübut etməyə çalışmayıblar. Qur’anda da Allahın
varlığının isbat edilməsi ilə əlaqədar bir ayə yoxdur.
Allahın görünməyən cəhəti də vardır. Heç kim onun necə olduğunu bilmir. O, heç bir
varlığa oxşamır. Öz-özünə, öz-özlüyündə və bütün xüsusiyyətlərində təkdir. Bu dünyada onu
görmək qeyri-mümkündür.
Peyğəmbərlərin ən çox diqqət yetirdikləri məsələ araya insanlar tərəfindən qoyulmuş
ilah və bütlər mövzusudur. Allahın varlığı ilə əlaqədar çoxlu sübut olduğu halda, ondan başqa
bir tanrının varlığı ilə bağlı heç bir sübut yoxdur.
Belə bir iddia var ki, İbrahim əleyhissəlam Allahın varlığını sübut edib və bu sübut ƏlƏn’am surəsinin 75-ci və sonrakı ayələrində öz əksini tapıb. Bu iddia doğru deyil. O ayələrdə
İbrahim əleyhissəlama göylərin və yerin mələkutunun, yə’ni, oradakı hökmranlığın kimə aid
olması bildirilib. Çünki o cəmiyyətin insanları əslində göylərin və yerin Allah tərəfindən
yaradıldığını bilirdilər; amma bunların idarə edilməsi məsələsinin günəş, ay və ulduzlara
həvalə edildiyini iddia edirdilər. Günəş, ay və ulduzlarda bir ruhanilik olduğuna inanır,
heykəllərin qabağında tə’zim edir və onlardan bə’zi şeylər istəyirdilər. Beləliklə, Allaha şərik
qoşurdular. İbrahim əleyhissəlam onlara belə demişdi:
Mən üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən şərik qoşanlardan deyiləm!
Həzrəti İbrahimin bu sözlərindən sonra onların heç biri göyləri və yeri yaradanın kim
olduğunu soruşmadı; çünki bunu bilirdilər. Lakin günəş, ay və ulduzlarda bir canlılıq
olduğunu və onlara bə’zi səlahiyyətlər verildiyini iddia edirdilər. Buna görə də İbrahimlə
mübahisəyə girişdilər. İbrahim onlara:
“Allah mənə hidayət verdiyi [məni doğru yola yönəltdiyi] halda, siz mənimlə Allah
barəsində mübahisə edirsiniz? Mən Rəbbimin istədiyi şeylər istisna olmaqla, sizin ona şərik
qoşduğunuz şeylərdən qorxmuram! Rəbbim hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib. Məgər ağlınız
başınızda deyil?”, - dedi.
Ona şərik qoşduqlarınızdan niyə qorxmalıyam? Siz isə Allahın onlara ibadət
edilməsi barədə heç bir dəlil endirmədiyi halda, ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuz. Əgər
bilirsinizsə, bu iki tərəfdən hansı [o dünya əzabından] arxayın olmağa daha layiqdir (ƏlƏn’am, 6/79-81)?
Şərik qoşan insan ən azı iki tanrı tanıyır. Bunlardan birincisi həmişə Allahdır. Digəri
də Allahla özü arasında vasitəçilik etdiklərinə inandığı şeylərdir. Belə insan bu cür
vasitəçilərə Allaha xas olan bə’zi xüsusiyyətlər yaraşdırır və müşrik olur. Yeganə istinad
nöqtəsi özündən böyüklərdən eşidib gördüyü şeylər, başqa sözlə, adət-ən’ənə və ən’ənəvi
şeylərdir. Belə insanlar öz ağıllarından istifadə edib fikirləşmirlər. Allah Təala bu barədə belə
buyurur:
Onlara: “Allahın endirdiyinə və elçisinə tərəf gəlin!”, - deyildiği vaxt: “Atalarımızın
tutduğu yol bizə bəsdir”, - deyə cavab verirlər. Bəs onların ataları heç bir şey bilməyib,
haqqın yolunda deyildilərsə, necə olacaq (Əl-Maidə, 5/104)?!
Allah ağlını istifadə etməyənləri murdarlığa düçar edər (Yunus, 10/100)!
Bilin ki, göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı Allahındır. Allahdan başqasına
sığınanlar ona qoşduqları şəriklərə tabe olmazlar. Onlar ancaq zənnə tabe olar və yalan
[özlərinə sərfəli olan şeylər] danışarlar (Yunus, 10/66).
Allah ilə insanlar arasında vasitəçi olduqları güman edilən ilahların heç bir zahiri və
batini cəhəti yoxdur. Onların guya yerinə yetirdikləri bu funksiya nə ağla, nə həqiqətə, nə də
Allahın kitabına uyğundur. Buna görə də bunlar heç bir əsası olmayan batil inanclardır.
Peyğəmbərə inanmaq qeybə inanmaqdır.
Bu məsələnin həm zahiri, həm də batini cəhətləri var. Allah bə’zi insanları elçi olaraq
seçmiş, öz əmrlərini onların vasitəsi ilə bildirmiş və hər elçiyə bir sənəd vermişdir. Bu sənəd
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təqlid edilə bilmədiyinə görə mö’cüzə adlanır. Mö’cüzəni görən insan o elçinin Allahın
peyğəmbəri olduğunu qəti surətdə başa düşür. Buna sanki Allah o peyğəmbəri seçəndə orada
imiş kimi şahidlik edir. «Əşhədu ənnə Muhammədən ‘abduhu və rəsuluh [Mən şahid oluram
ki, Məhəmməd Allahın qulu və elçisidir]!» deməyinin səbəbi də budur. Çünki onun mö’cüzəsi
olan Qur’ani-Kərim üzərində düşünən hər insan asanlıqla belə bir qənaətə gəlir. Bu cəhət
Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin zahiri cəhətidir. Lakin biz onun özünü görməmişik.
Qur’anı Allah tərəfindən gətirən elçinin Məhəmməd əleyhissəlam olduğunu bizə elə Qur’aniKərimin özü bildirir. Bu da onun qeyb cəhətidir. Buna görə də Məhəmməd əleyhissəlama və
Qur’anda adı çəkilən digər peyğəmbərlərə iman gətirmək eyni zamanda qeybə inanmaqdır.
Axirət dünyasına inanmaq da qeybə iman etməkdir.
Bunun da görünən və görünməyən cəhətləri var. Ölən təbiətin yenidən canlanması
insanın da yenidən diriləcəyinə dair bir işarədir. Allah Təala belə buyurur:
Küləkləri öz mərhəmətinin önündə müjdəçi olaraq göndərən Allahdır. Küləklər
yağmur yüklü buludları hərəkət etdirdiyi vaxt, biz o buludları ölü bir məmləkətə tərəf
qovur, oraya yağış yağdırır və bu yağışla hər cür mer-meyvə yetişdiririk. Budur, biz ölüləri
də belə dirildib çıxardacağıq! Bəlkə, fikirləşib ibrət alasınız (Əl-Ə’raf, 7/57)!
Hər insanın əbədi yaşamaq, başqa sözlə, ölməzlik istəyi var.
Hamı
bir
gün
əvəzsiz qalan yaxşılıq və pisliklərin haqq-hesab edilməsini gözləyir və yaxşılara mükafat,
pislərə də cəza verilməli olduğuna inanır. Bütün bunlar bu dünyada həyata keçməyibsə,
deməli, bunların həqiqətə çevriləcəyi bir yer mütləq olmalıdır. Allahın kitabı - Qur’ani-Kərim
bu barədə insanı qane edən mə’lumatlar verdiyinə görə bütün bunlara, yə’ni, axirət dünyasına
inanmaq lazımdır. Bu inanc eyni zamanda Qur’ana olan inamın da bir parçasıdır. Beləliklə,
qeybə iman gətirmək kor-koranə deyil, açıq-aşkar dəlillərə əsaslanan bir imandır. Çünki
Qur’anın Allahın kitabı olduğuna inanan hər bir şəxs o kitabda xəbər verilən şeylərin doğru
olduğunu da dərk edir. İnsanın fitrəti də o xəbərlərin doğru olduğunu təsdiq edir.

Əl-Bəqərə surəsi, 6-cı ayə
KAFİR (ÖZÜNÜ GÖRMƏMƏZLİYƏ VURAN)
Özünü görməməzliyə vuranlara gəlincə, sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da,
onlar üçün fərqi yoxdur; iman gətirməzlər.
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Kafir sözü küfr kökündən əmələ gəlib və bir şeyin üstünü örtüb gizləmək mə’nası
verir.

1) Yaxşı və doğru şeylərin üstünü örtmək
Yaxşı və doğru şeylərin üstünü örtüb gizləyən şəxs onların görünməsinə mane olur.
Ərəb dilində buna küfr və ya küfran deyilir. Bir çox şəxs özünə edilən yaxşılıqları görmək
istəmir. Bu, pis bir şeydir. Allah bu haqda belə buyurur:
Dənizdə sizin başınıza bir müsibət gəldiyi zaman, köməyə çağırdığınız hər kəs yox
olur. Ancaq Allah sizi xilas edib, quruya çıxardanda üz döndərirsiniz. İnsan nankordur
[ona edilən yaxşılıqları görmür] (Əl-İsra, 17/67)!
Allah xainlərin və nankorların heç birini sevməz (Əl-Həcc, 22/38)!
Bir çox insan belə bir hala düşə bilər. Məsələnin ən pis cəhəti Allahı, onun
peyğəmbərini və kitabını inkar etməkdir. Əsl kafirlik budur. Bir ayədə belə deyilir:
Həqiqətən, biz bu Qur’anda hər cür məsəl çəkdik. Ancaq insanların çoxu
[nankorluq edib] küfrə düşdülər (Əl-İsra, 17/89).
Kafir insanın tutarlı bir əsası olmur. O, özünü müdafiə etmək məcburiyyətinə düşəndə
həqiqətləri danır. İblisin doğru yoldan çıxması ilə əlaqədar ayələr buna misal təşkil edir. Allah
Təala belə buyurur:
Sizi yaratdıq, sonra sizə surət [forma] verdik və mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”, dedik. İblisdən başqa hamı səcdə etdi. İblis səcdə edənlərdən olmadı. [Allah Təala] İblisə:
“Mən əmr edəndə sənin səcdə etməyinə nə mane oldu?”, - deyə buyurdu. İblis də: “Sən
məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın. Odur ki, mən ondan üstünəm”, - deyə cavab verdi
(Əl-Ə’raf, 7/11-12).
Əslində İblis Allahın əmri qarşısında özünü görməməzliyə vurub, Adəmə qarşıymış
kimi davrandı; bu yolla həqiqəti danıb, öz nankorluğunu gizlətməyə çalışdı. Çünki hər şeyi
Allaha borclu olduğunu bilirdi və bütün bunlar İblisin aşağıdakı sözlərində gizlənmişdi:
Mən ondan üstünəm [daha yaxşı və şərəfliyəm]. Məni oddan, onu isə palçıqdan
yaratdın (Sad, 38/76).
Sənin quru və iylənmiş qara palçıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə
yaraşmaz (Əl-Hicr, 15/33)!
İblisin layiq olduğu cəza gecikmədi. Allah Təala ona belə buyurdu:
En oradan! Sənin orada təkəbbür göstərməyə haqqın yoxdur! Oradan çıx! Çünki
sən alçaqlardansan (Əl-Ə’raf, 7/13)!
Beləliklə, İblis kafir oldu. Əslində o, Allahın varlığına və birliyinə şübhə etmirdi.
Axirətin də həqiqi olduğuna inanır və onu qəbul edirdi. Çünki İblis cənnətdən qovulduqdan
sonra Allaha belə yalvarmışdı:
Ey Rəbbim! İnsanların yenidən diriləcəkləri günə [Qiyamətə] qədər mənə möhlət
ver (Sad, 38/79).
Allahın bir əmrini inkar etməyi İblisin kafir olmasına kifayət etdi. İnsan da belədir;
əslində bilmədiyi üçün deyil, Allahın əmrləri qarşısında özünü görməməzliyə vurduğuna görə
kafir olur.
2) Pis şeylərin üstünü örtmək
Pis şeylərin üstünü örtüb, onları gizlətmək bir yaxşılıqdır. Bu cür şeyləri Allah da
gizləyər:
Əgər siz, sizə qadağan edilmiş böyük günahlardan uzaq durarsınızsa, sizin kiçik
günahlarınızın üstünü örtər və sizi gözəl bir mövqeyə gətirərik (Ən-Nisa, 4/31).
İnananlar və gözəl işlər görənlər... Onların günahlarının üstünü örtər və onlara
etdikləri əməllərdən daha gözəl mükafatlar verərik (Əl-Ənkəbut, 29/7).
Ey mö’minlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə doğrunu əyridən [haqqı nahaqdan]
ayırma gücü verər və günahlarınızın üstünü örtüb, sizi bağışlayar. Allah böyük fəzilət
sahibidir (Əl-Ənfal, 8/29)!
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Əl-Bəqərə surəsi, 7-ci ayə (1)
VƏRDİŞLƏR
Allah onların qəlblərinin və qulaqlarının üzərində izlər yaradıb. Gözlərində də bir
pərdə var. Onlar üçün böyük bir əzab vardır!
Qur’ani-Kərim fitrətdən bəhs edir: Sən üzünü doğru bir dinə - Allahın fitrətinə çevir.
Allah insanları bu dinə uyğun yaradıb. Allahın yaratdığının yerini tuta bilən heç bir şey
yoxdur. Doğru din budur. Amma insanların çoxu bunu bilmir!
Fitrət varlıqların əsas quruluşunu və onu təşkil edən yaradılış, dəyişmə və inkişafın
başlıca prinsip və qanunlarını ifadə edir. Göylərin, yerin, insanların, heyvanların, bitkilərin və
ümumiyyətlə hər şeyin quruluşu və fəaliyyəti fitrətə uyğun planlanıb. Qur’ani-Kərimin
hökmlərinə tabe olanlar fitrətə uyğun rəftar edir və beləcə göylərdən və yer üzündən ən
səmərəli surətdə istifadə edirlər. Ölümdən sonra cənnətə gedir və sonsuz xoşbəxtliyə
qovuşurlar.
Qur’an bizə fitrətin nə olduğunu bildirir və ona zidd hərəkət edənlər əslində həqiqətə
zidd rəftar edərək tarazlığı pozurlar. Bu pozulma əvvəlcə belə insanların özündən başlayır.
Onları bu cür davranışlara vadar edən şeylər öz mənfəətləri, gümanları, həyatdan umub
gözlədikləri şeylər və həvəsləridir. Belə hərəkətlər etməkdən çəkinməsələr, dəmirin paslandığı
kimi paslanır və yeni bir xarakter qazanırlar. Allah Təala belə buyurur:
Xeyr, belə deyil! Onların qəlblərini etdiklərinin [günahlarının] pası tutmuşdur (ƏlMutəffifin, 83/14).
İnsan pis vərdişlərə alışır və onlardan həzz almağa başlayır. Məsələn, siqaret çəkən
şəxsin ağzında ilk dəfə çəkdiyi vaxt xoşagəlməz dadlar və qoxular olur. Buna görə ikinci
siqareti də nifrətlə çəkir. Çəkməyə davam etdikcə, onun orqanizmində yeni bir sahə
formalaşır və artıq siqaretdən ləzzət almağa başlayır. Yalançılar da belədir. Dedikləri yalanlar
əvvəlcə onları narahat edir; ancaq yalan danışmağa davam etdikcə, yeni bir xarakter qazanır
və yalan danışmağı bir ehtiyac hesab edirlər.
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İnsanın əsas kontrol mərkəzi öz qəlbidir. Ağıl doğru şeyləri axtarıb tapır. Qəlb isə
insanın mənfəətlərinin, onun güman və həvəslərinin tə’siri ilə bunları ya qəbul edir, ya da
rədd. Çünki ağlın verdiyi hökmlərə tabe olmaq bir növ fədakarlıq tələb edir; başqa sözlə,
bunun üçün zəhmətə qatlanmaq lazım gəlir. Zəhmət çəkmək istəməyən insan özünün doğru
kimi qəbul etdiyi bir çox işi görə bilməz. Əsl problem də elə burada başlayır. Bundan sonra
göz bə’zi şeyləri görmək, qulaq da bə’zi şeyləri artıq eşitmək istəmir. Bu insanın öz doğruları
ilə ümumbəşəri dəyərlərin yeri dəyişir. Onun üçün yeni bir dünya yaranır və orada özünə təzə
dostlar tapır. Allah Təala bu barədə belə buyurur:
Öz arzularını [nəfsini] özünə tanrı edəni gördünmü? Bunu bilə-bilə etdiyi üçün
Allah onu azğın saymış, qulağını və qəlbini möhürləmişdir. Gözünə də bir pərdə çəkmişdir.
Allahın bu qərarından sonra kim onu doğru yola gətirə bilər? Məgər düşünmürsünüz (ƏlCasiyə, 45/23)?
Qulaqla qəlbin möhürlənməsi və gözün önünə pərdə çəkilməsi artıq formalaşmış olan
yeni bir xarakteri bildirir. Əl-Bəqərə surəsinin 7-ci ayəsi də bunu ifadə edir. Aşağıdakı ayə də
bu mövzuya aydınlıq gətirir:
Kim inandıqdan sonra Allahı inkar etməyə başlasa1 və qəlbinin qapısını kafirliyə
açsa, belələri Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab var!
Bu ona görədir ki, onlar bu dünya həyatını axirətdəkindən üstün tuturlar. Allah
kafirləri doğru yola gətirməz.
Bunlar o şəxslərdir ki, Allah onların qəlblərini, qulaqlarını və gözlərini möhürləyib.
Onlar qafildirlər (Ən-Nəhl, 16/106-108)!
Bu kimi ayələrdəki xətm və təb‘ kəlmələri lüğətlərdə həm möhür kimi bir şeyin iz
qoyması, həm də buraxdığı iz mə’naları verir.2 Qur’ani-Kərimin müxtəlif tərcümələrində
bunlara möhürləmək, möhür vurmaq mə’naları verilib və Əl-Bəqərə surəsinin 7-ci ayəsi
aşağıdakı kimi tərcümə edilib:
Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmişdir.3
Bizim qənaətimizə görə bu cür tərcümə Qur’anın bütünlüyünə ziddir. Çünki əgər
Allah kafirlərin qəlblərini və qulaqlarını möhürləyib, gözlərini də pərdə ilə örtübsə, bu
vəziyyətdə onların əllərindən bir şey gəlməz. Belə bir şəraitdə onlara cəza vermək haqsızlıq
olar. Halbuki, Allah haqsızlıq etməz və heç vaxt haqsız davranmaz. Alah Təala belə buyurur:
Onlar üz döndərəndə Allah da onların qəlblərini döndərdi. Allah fasiqləri [yoldan
çıxan bir qövmü] doğru yola gətirməz (Əs-Səff, 61/5)!
Bu və buna bənzər Qur’an ayələrində pis vərdişlərin insanlara verdiyi pis xasiyyət və
xüsusiyyətlərdən bəhs edilir. Bu, Allahın qanunudur. Bu imtahan dünyasında yaranma və
dağılma yan-yanadır.

Əl-Bəqərə surəsi, 7-ci ayə (2)
QƏLB - EŞİTMƏ - GÖRMƏ
1

Burada qəlbi imanla dolu olduğu halda, məcburi vəziyyətə düşənlər istisna təşkil edirlər.
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( خ ت مXa, Tə və Mim hərfləri) və ( ط ب عTa, Bə və ‘Eyn hərfləri)
bəndi. Xətm və təb‘ sözləri bə’zən məcazi mə’nada e’tibar mə’nası verir; məsələn, «onun əlində möhürü var»
deyilir. Bə’zən də maneə mə’nası bildirir; misal üçün, «onun qapısı möhürlüdür» deyilir. Nadir hallarda, bir
şeyin izini tapmağı ifadə edir. Bə’zən də bir şeyin axırına çatmaq mə’nası verir; məsələn, «filankəs Qur’anı xətm
etdi» deyilir. Təb‘ kəlməsi eyni zamanda yaradılışdan, yaxud da vərdişlər üzündən bədəndə formalaşan təbiət və
xarakter mə’nalarını ifadə edir.
3
Qur’anın bu tərcüməsi Əli Özək, Xeyrəddin Qaraman, İbrahim Kafi Dönməz, Mustafa Çağrıcı, Sədrəddin
Gümüş və Əli Turqut tərəfindən hazırlanıb və həm Səudiyyə Ərəbistanında çap edilərək Türk hacılara paylanır,
həm də Türkiyə Diyanət Vəqfi tərəfindən çap edilib satılır.
2
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Allah onların qəlblərinin və qulaqlarının üzərində izlər yaradıb. Gözlərində də bir
pərdə var. Onlar üçün böyük bir əzab vardır!
İnsan ümumiyyətlə düşünən, yaxud danışan canlı kimi tə’rif olunur. Bununla əlaqədar
olaraq ağıl insanla heyvanı bir-birindən ayıran ən mühüm xüsusiyyət hesab edilir. Halbuki,
Qur’anda quşların və qarışqaların danışmalarından və ağıllarından istifadə edib, bir şeyi
qiymətləndirmələrindən bəhs olunur. Bu da insanla heyvan arasındakı fərqin başqa
istiqamətlərdə axtarılmalı olduğunu göstərir. Qur’ani-Kərimdə qarışqa və quşlarla əlaqədar
ayələr bunlardır:
Süleyman üçün cin, insan və quşlardan ordular toplandı. Onlar müntəzəm bir halda
idilər. Qarışqa dərəsinə qədər gəldilər. Bir qarışqa belə dedi: “Ey qarışqalar! Yuvalarınıza
girin ki, Süleyman və onun qoşunu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər!”.
Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsəyib dedi: “Ey Rəbbim! Mənə özümə və
valideynlərimə ehsan etdiyin ne’mətə şükr etmək və sənin istədiyin yaxşı işi görmək üçün
ilham ver! Məni öz rəhmətinlə [mərhəmətinlə] saleh bəndələrinin arasına qat!”.
Sonra Süleyman quşlardan ibarət olan ordunu yoxlayıb belə dedi: “Nə oldu ki,
Hüdhüd quşunu1 görmürəm. Yoxsa o burada deyil? And olsun ki, ona ağır bir cəza
verəcəyəm, ya da onu tutub kəsəcəyəm! Yaxud da o mənə [niyə burada olmadığına dair]
açıq-aşkar bir dəlil gətirsin!”.
Süleyman çox gözləyəsi olmadı. Hüdhüd quşu çıxıb gəldi və belə dedi: ”Mən sənin
bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm; orada hökmdarlıq
edən bir qadın gördüm. Onun hər şeyi var, üstəlik çox böyük bir taxtı da var. Gördüm ki, o
qadın və tayfası Allahı qoyub, günəşə sitayiş edirlər. Şeytan gördükləri pis işləri onlara
gözəl kimi göstərib və onları doğru yoldan çıxardıb. Buna görə də onlar hidayət olmurlar
[doğu yolu tapa bilmirlər]”.
Göylərdə və yerdə gizli olan şeyləri üzə çıxardan, onların gizlətdikləri və aşkar
etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə [şeytan belə edib].
O böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa heç bir ilah [tanrı] yoxdur!
[Süleyman Hüdhüd quşuna] dedi: “Biz görəcəyik, görək doğru deyirsən, yoxsa sən
yalançısan!?
Mənim bu məktubumu aparıb onlara at, sonra bir az kənara çəkil. Bax gör nə cavab
verəcəklər!”.
[Səba hökmdarı] belə dedi: “Ey ə’yanlar! Mənə qiymətli [hörmətli] bir məktub
göndərilib. Bu məktub Süleymandan gəlib və «Bismillahi’r-Rəhmani’r-Rəhim»lə başlayır.
Məktubda: “Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və [Allaha] təslim olaraq yanıma gəlin”, deyilir.
[Səba hökmdarı] dedi: “Ey ə’yanlar! Bu məsələ barəsində mənə öz fikrinizi bildirin.
Mən sizinlə məsləhətləşmədən heç bir iş görən deyiləm (Ən-Nəml, 27/17-32)!
Bu ayələrdə quş və qarışqanın ağıllı bir şəkildə danışdığından bəhs edilir. Qur’aniKərim ağlı və danışmağı deyil, qəlbi, eşitməyi və görməyi insanı heyvandan ayıran üç əsas
fərq sayır. Allah Təala buyurur:
O, xəlq etdiyi hər şeyi gözəl yaratdı; insanı yaratmağa palçıqdan [sulanmış
torpaqdan] başladı. Sonra onun soyunu süzülmüş bir [qiymətsiz sudan] nütfədən əmələ
gətirdi. Sonra onu düzəldib, insan formasına saldı və ona öz ruhundan üfürdü. Sizə qulaq,
göz və ürək verdi. Siz az şükr edirsiniz (Əs-Səcdə, 32/7-9)!
Öz ağlından istifadə etməyən insanlar aşağıdakı ayədə qoyun, inək və dəvəyə
oxşadılmışdır:
Biz cinlərin və insanların çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır,
amma onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların
1

Şanapipik quşu nəzərdə tutulur - tərcüməçinin qeydi.
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qulaqları da var, ancaq onunla eşitməzlər. Onlar heyvan [qoyun, inək və dəvə] kimidirlər,
bəlkə də, daha aşağı səviyyədədirlər. Qafil olanlar da onlardır (Əl-Ə’raf, 7/179)!
Səviyyə baxımından qoyun, inək və dəvədən aşağı olan heyvan qarğadır. Əslində
həqiqətlər qarşısında özlərini görməməzliyə vuran və öz ağıllarını işlətməyən insanlar məhz
bu heyvana bənzədiliblər. Əl-Bəqərə surəsində belə deyilir:
Özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik edənlər qarğa kimidirlər; qarğa qavramadığı
səsə qarşı oxuyar. Onun qavraya bildiyi səs ancaq çığırtı və bağırtıdır. Onlar kar, lal və
kordurlar. Buna görə də dərk etməzlər [ağıllarını işlətməzlər] (Əl-Bəqərə, 2/171).
Heyvanların da ürəyi vardır, lakin bu ürək bədənə qan vurmaqdan başqa bir iş görmür.
İnsanın qəlbi isə eyni zamanda bir qərara gəlmə orqanı və bədənin əsas kontrol mərkəzidir.
Ağıl doğru şeyləri axtarıb tapır. Qəlb isə insanın mənfəətlərinin, onun güman və həvəslərinin
tə’siri ilə bunları ya qəbul edir, ya da rədd. Həqiqi iman üçün qəlb vasitəsi ilə təsdiq etmək
şərtinin qoyulması da bunu göstərir.
Fir’on Musa əleyhissəlamın elçiliyini (peyğəmbərliyini) qəbul etmirdi, lakin buna
baxmayaraq, onun Allahın elçisi olduğunu yaxşı bilirdi. Bu məsələ ilə əlaqədar ayələr
aşağıdakı kimidir:
Bizim mö’cüzələrimiz açıq-aşkar şəkildə gəlib onlara çatanda: “Bu açıq-saçıq bir
sehrdir”, - dedilər. Onların həqiqi olduğuna daxilən inandıqları halda, zalımlıq və təkəbbür
üzündən onları inkar etdilər (Ən-Nəml, 27/13-14)!
Cəhənnəmlik insanlardan bəhs edən ayələr onların öz günahlarını bilə-bilə etdiklərini
göstərir:
Rəbbini inkar edənlər üçün cəhənnəm əzabı vardır! Nə pis haldır bu! Onlar
cəhənnəmə atıldıqları zaman, onun qorxunc uğultusunu eşidəcəklər. Cəhənnəm qaynar
olacaq! Cəhənnəm [kafirlərə olan] qeyzindən az qalacaq ki, parçalansın.
Hər bir dəstə oraya atıldıqca, cəhənnəmin gözətçiləri onlardan: “Sizə bir qorxuducu
[peyğəmbər] gəlməmişdimi?”, - deyə soruşacaqlar. Kafirlər belə deyəcəklər: “Bəli, bizə bir
peyğəmbər gəldi, ancaq biz onu təkzib edib, belə demişdik: “Allah heç bir şey nazil etməyib,
siz sadəcə olaraq çox azmısınız”.
Onlar: “Əgər biz ona qulaq asıb ağıl işlətsəydik, indi bu qızğın cəhənnəm əhlindən
olmazdıq”, - deyəcək və beləliklə, öz günahlarını e’tiraf edəcəklər. Məhv olsun
cəhənnəmliklər (Əl-Mülk, 67/6-11)!
Heyvanların da gözü var, lakin onlarda bəsirət yoxdur. Qur’an ayələri bəsirəti xüsusilə
vurğulayır. Bəsirətin mə’nası baxılan şeyin başa düşülməsi və dərk edilməsidir. Heyvanlar isə
lazımi səviyyədə dərk edə bilmirlər. Əgər bir heyvan əlində bıçaq tutub, yanına gələn insanın
onu kəsəcəyini başa düşsə, nə olar? Yanında bir buğanın və yaxud inəyin kəsildiyini görən bir
dana heç bir şey olmayıbmış kimi yenə öz otlamağına davam edir. Ancaq insanlar bir qatilin
rahat-rahat gəzib-dolanmasına belə, razı olmurlar.
Eşitmək eşidilən səsləri bir-birindən ayırıb, onların mə’nasını qavramaqdır. İnsan
eşitdiyi şeyləri zehnində qiymətləndirir və qəlbinin verdiği qərarla özünə bir hərəkət xətti
seçir. Heyvanlarda isə bu xüsusiyyət yoxdur. Qarışqanın yuxarıda etdiyi xəbərdarlıq əslində
bir təcrübənin nəticəsidir. Belə ki, heyvan tə’limçiləri heyvanlara öyrətdikləri təcrübi şeylərlə
müvəffəqiyyət qazanırlar. Buna da şərtlənmə və asılılıq deyilir.
İnsan da şərtlənir. Onun bə’zi davranışları qulaq, göz və qəlbini sıradan çıxardır və
insan artıq bu üç orqanın verdiyi mə’lumatları düzgün qiymətləndirə bilmir. Əslində bu,
qəlbin kor və kar olmasıdır. Əsl korluq və karlıq məhz budur. Qur’anda belə deyilir:
Məgər onlar yer üzündə gəzib-dolaşmadılarmı ki, onların düşünən qəlbləri və eşidən
qulaqları olsun? Əslində kor olan gözlər deyil, əsl kor olan kökslərdəki qəlblərdir (ƏlHəcc, 22/46)!
Yer üzünün keçmiş sakinlərindən sonra ona varis olanlara bu həqiqət aydın
olmadımı? Əgər biz istəsəydik, günahlarına görə onları bəlalara mübtəla edərdik. Onların
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qəlblərinin üstündə yeni bir təbiət yaradırıq [onların ürəklərini möhürləyirik], onlar artıq
eşitməzlər (Əl-Ə’raf, 7/100).
Ağıldan istifadə etmək ona uyğun rəftar etməkdir. Belə etməyənlər günah edib, cəzaya
layiq olurlar.

Əl-Bəqərə surəsi, 17-ci və 18-ci ayələr
MÜNAFİQLƏRİN (RİYAKARLARIN) KORLUĞU
Onların halı od yandıran şəxsin halına oxşayır. Yandırdığı od ətrafını işıqlandırdığı
zaman, Allah gözlərinin nurunu söndürüb, onları qaranlıq içərisində qoyar və heç bir şey
görməzlər.
Onlar kar, lal və kordurlar. Artıq fikirlərindən daşınıb, geri qayıtmazlar.
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Münafiq əvvəlcə inanan, sonra Allahı inkar etməyə başlayan, buna baxmayaraq, özünü
yenə inanclı kimi görən və başqalarına da belə göstərən insana deyilir. Allah Təala belə
buyurur:
Münafiqlər sənin yanına gəldikləri vaxt: “Biz sənin həqiqətən də, Allahın elçisi
olduğuna şahidlik edirik”, - deyirlər. Allah sənin onun elçisi olduğunu bilir. Allah həm də
münafiqlərin əsl yalançı olduqlarına şahidlik edir [şəhadət verir].
Onlar andlarını özlərinə qalxan edib, [insanları] Allah yolundan döndərirlər.
Onların etdikləri necə də pis əməllərdir!
Bu ona görədir ki, onlar inandılar, ancaq sonra kafir oldular. Sonra onların
qəlblərinə möhür vuruldu və artıq heç bir şey anlamazlar (Əl-Münafiqun, 63/1-3).
Allaha heç inanmadığı halda, özünü iman gətirmiş kimi göstərənlər də var. Qur’anda
deyilir:
Elə insanlar da var ki, inanmadıqları halda: “Biz Allaha və axirət gününə inandıq”,
- deyirlər. Allaha və mö’minlərə oyun qururlar [elə zənn edirlər ki, Allahı və mö’minləri
aldadırlar]. Halbuki, onlar bilmirlər ki, ancaq özlərini aldadırlar (Əl-Bəqərə, 2/8-9).
Əl-Bəqərə surəsinin 7-ci ayəsində Allahı inkar edən kafirlərin həqiqətləri görə
bilməmək kimi bir alışqanlıq qazanmasına və elə buna görə də onların gözlərinə bir pərdə
çəkilməsinə toxunulub. Eyni pərdə münafiqlərdə də olur. Əslində «onların halı od yandıran
şəxsin halına oxşayır» ifadəsi münafiqlərin əvvəllər ilahi vəhy vasitəsi ilə özlərini
günahlardan qoruyub, xeyirxah işlərə meyl göstərdiklərini bildirir. İlahi vəhy bə’zi həqiqətləri
meydana gətirəndə isə narahat olub, özlərini görməməzliyə vurur və yenidən qaranlığa
yuvarlanırlar. Özlərini kar, lal və kor vəziyyətinə salırlar. Həqiqətləri nə eşitmək, nə görmək,
nə də danışmaq istəyirlər. Onların bütün bunlardan daşınmaq fikirləri də yoxdur.

Əl-Bəqərə surəsi, 22-ci ayə
DİNLƏR
Artıq Allaha şərik qoşmayın. Siz bunu bilirsiniz.
Hamı bilir ki, Allahın heç bir oxşarı və şəriyi yoxdur. Buna görə də heç kim onun
heykəlini düzəldə bilməyib. Ən böyük xəstəlik araya vasitəçilər yerləşdirmək və Allah ilə
əlaqəni onların köməyi vasitəsilə qurmağa çalışmaqdır. Allahın varlığı ilə əlaqədar çoxlu
sübut olduğu halda, ondan başqa bir tanrının varlığı ilə bağlı heç bir sübut yoxdur.
Allah tək olduğu halda, guya Allahla insanlar arasında vasitəçilik etdiyinə inanılan
varlıqların həddi-hesabı yoxdur. Hər cəmiyyət öz xəyalına uyğun müxtəlif vasitəçilər uydurur.
Bu isə onları şirkə salır; çünki onlar elə güman edirlər ki, bu vasitəçilər Allaha xas bə’zi
xüsusiyyətlərə malikdir. Şərik qoşanlar şərik qoşduqlarını Allaha yaxın varlıqlar kimi qəbul
edib, Allahdan əvvəl onlara qul olurlar. Elə hesab edirlər ki, sanki Allah kral, adı çəkilən
vasitəçilər də onun yaxınlarıdır. Allah Təala belə buyurur:
Bil ki, xalis din Allahın dinidir. Allahı qoyub, [şərikləri] özlərinə dost tutanlar belə
deyirlər: “Biz onlara ancaq onların bizi Allaha yaxınlaşdırmaları üçün ibadət edirik” (ƏzZumər, 39/3).
Vasitəçilərin müxtəlifliyi ilə dinlərin də adı dəyişir. Xristianlar İsa əleyhissəlamı,
Müqəddəs Ruhu, Məryəmi və həvariləri Allahla özləri arasında vasitəçi sayırlar. Taoistlər isə
Te, Yinq-Yanq və sairə kimi insanları vasitəçi hesab edirlər. Məkkəli müşriklər də bütləri
vasitəçi kimi qəbul edirdilər.
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İslam dini vasitəçiliyi qətiyyətlə rədd edir. Qaf surəsində belə deyilir:
And olsun ki, insanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də bilirik! Biz
ona şah damarından da yaxınıq (Qaf, 50/16)!
Bütün peyğəmbərlər insanları Allahdan başqa heç bir varlığa ibadət etməməyə
çağırıblar.1 Müsəlmanlar ancaq Allaha ibadət edir və əsl hürriyyətin ən yüksək nöqtəsinə
çatırlar. Allah Təala yaratdığı və onun hər şeyini tə’min etdiyi insanın başqa bir varlığa ibadət
etməsini əsla bağışlamaz:
Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşanları bağışlamaz, lakin istədiyi insanın bundan
başqa qünahlarını bağışlayar (Ən-Nisa, 4/48)!
Heç bir kəsin haqqı yoxdur ki, Allah ona kitab, hikmət [doğru elm] və peyğəmbərlik
verdikdən sonra o, insanlara: “Allahı qoyub, mənə qul olun!”, - desin. Əslində o:
“Öyrətdiyiniz kitab və oxuduğunuz şeylər ilə rəbbani olun [qeydsiz-şərtsiz Allaha qul
olun]!”, - deyər (Ali-İmran, 3/79).
Allah ilə insan arasına vasitəçi yerləşdirilməsini qəbul etməyən yeganə din İslam
dinidir. İslamdan başqa dinləri vasitəçilərə görə adlandırırlar. Duun2 kəlməsi ilə əlaqədar
şərhlər bu məsələni daha da aydınlaşdıracaqdır.

1

Bu məsələ ilə bağlı ayələrdən bir neçəsi aşağıda verilib:
Əl-Ən’am, 6/56, Ər-Rə’d, 13/36, Əz-Zumər, 39/11.
2
Duun sözü üst sözünün ziddini bildirir. Ən üst mərtəbədən başlamaqla, ondan aşağıda, yaxın, əvvəl və başqa
mə’naları da verir. Ətraflı mə’lumat üçün kitabın şərhlər bölməsinə baxın.
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Əl-Bəqərə surəsi, 23-cü ayə
DUUN (ALLAHA QARŞI VASİTƏÇİLİK)
Bəndəmiz Məhəmmədə nazil etdiyimizə şəkk-şübhəniz varsa, siz də ona bənzər bir
surə gətirin! Əgər sizin sözünüz doğrudursa, Allahdan başqa bütün şahidlərinizi çağırın!
Duun sözü üst sözünün ziddini bildirir. Ən üst mərtəbədən başlamaqla, ondan aşağıda,
yaxın, əvvəl və başqa mə’naları da verir.1
Göyləri, yeri, günəşi, ayı, ulduzları və bizi yaradan, yağmur yağdırıb, bitkiləri
yetişdirən Allah göylərin və yerin yeganə hökmdarıdır. O, bizə şah damarımızdan da yaxındır.
Bə’zi insanlar Allahın öz ölkələrinin hökmdarı kimi onlardan uzaq olduğunu zənn edirlər. Bu
səbəbə görə Allahla özləri arasında vasitəçilik etməsi üçün Allaha yaxın saydıqları şəxslərə,
ya da şeylərə müraciət edib, onlara pənah aparırlar. Xristianlar Allahla özləri arasında vasitəçi
olduğuna inandıqları İsaya «Allahın oğlu» deyirlər. Məkkəli müşriklər isə öz bütlərini
«Tanrının qızları»2 adlandırırdılar. Böyüklərin ruhlarından kömək umanlar da onlara «Allahın
övliyası», başqa sözlə, «Allah dostları» adı verirlər.
Vasitəçi edilən varlıqlara adətən Allaha aid xüsusiyyətlər yaraşdırılır, onlar bir növ
ölümsüzləşdirilirlər. Bu varlıqlar fövqəladə eşitmə, görmə, anlama və imdada yetişmə
xüsusiyyətlərinə malik olan varlıqlar sayılırlar. Əslində bütün bunlar ancaq Allaha xas olan
xüsusiyyətlərdir. Allaha şərik qoşanlar və ya araya vasitəçi yerləşdirənlər bu xüsusiyyətlərin
öz vasitəçilərinə Allah tərəfindən verildiyinə də inanırlar. Belə ki, Məkkəli müşriklər
Kə’bənin ətrafında dönüb, təvaf etdikləri zaman: “Əmr et Allahım! Sənin şərikin yoxdur!
Yanlız bir şərikin3 vardır ki, onun səlahiyyətlərinin sahibi də sənsən!”, - deyirdilər.
Abbasın rəvayət etdiyinə görə onlar belə deyəndə, Həzrəti Məhəmməd: “Heyf sizə!
Heyf! Artıq burada səsinizi kəsin! Susun!”, - deyə buyurmuşdur.
Şirkin və Allaha şərik qoşmağın quruluşunu aşağıdakı kimi göstərmək mümkündür:

Firuzabadinin Qamus əsərində  دون- duun kəlməsi ilə əlaqədar olaraq belə deyilir: Dun üst sözünün ziddi olub,
ən üst mərtəbədən bəri deməkdir; ondan aşağı deyə ifadə edilir. Bə’ziləri bu sözün dunuvv kəlməsinin başqa bir
forması olduğunu deyiblər. Bu söz  – غيرqeyri və [ – أقربəqrəb] yaxın mə’nalarını da bildirir. «Ona çox
yaxındır» mə’nasında  ھذا دونهdeyilir. َ – دونduunə isə [ – قبلqəbl] əvvəl mə’nası verir. Bir şey digərindən bir az
aşağıda olduğu zaman,  ھذا دون ذاكdeyilir (Mütərcim Asim, Qamus tərcüməsi (Firuzabadinin), Bəhriyyə mətbəəsi,
1305).
2
Məhəmməd ibn Cərir Ət-Təbəri, Camiu’l-bəyan fi tə’vili’l-Qur’an, XI cild, s. 519, Ən-Nəcm surəsi, 19-cu ayə,
Beyrut, 1992.
3
Kə’bənin ətrafındakı bütlərin hər biri bir qəbilənin idi. Hamı öz bütü vasitəsi ilə Allaha çatmağa çalışırdı və hər
müşriyin sadəcə olaraq bir bütü var idi.
1
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(DOĞRU YOL)

İNSAN

Hər bir müşrik Allahın var və bir olduğunu bilir, lakin onu özündən uzaq hesab edir.
Müxtəlif ilahlar (tanrılar), ataların ruhları və din xadimləri vasitəsi ilə Allaha yetişməyə
çalışır. Bütün bunlar Allahdan başqa imdada çağırılan ilahlardır. Əslində Allaha üz tutub, ona
yönələn hər insanın qarşısına belə tələlər çıxır. Çünki sirati-müstəqim, yə’ni, doğru yol
şeytanın insanlara tələ qurduğu sahədir. Şeytan Allahdan səlahiyyət aldığı zaman, belə
demişdi:
Nə olursa olsun, mən onlar üçün sənin doğru yolunun üstündə oturacağam. Sonra
onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Görəcəksən,
onların çoxu əlində olanın qiymətini bilməyəcək [şükr etməyəcək] (Əl-Ə’raf, 7/16-17).
Şeytan doğru yolda gedənləri o yoldan azdırmaq üçün bütün məharətindən istifadə
edir. Allahla özləri arasında bir sıra vasitəçilərin olduğuna inananlar isə eyni zamanda Allahın
onların “xətrinə dəyməyəcəyinə” inanırlar. Allah Təala bu barədə belə buyurur:
[Ya Məhəmməd!] De ki: Mənə bildirin görüm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz
yer üzündə nə yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir paylarımı var? Əgər siz doğru
deyirsinizsə, mənə bundan əvvəl gəlmiş bir kitab, yaxud bir elm qalığı [əsər] gətirin (ƏlƏhqaf, 46/4)!
Şərik qoşub, vasitəçilərə inananlar onları Allahı sevən kimi sevirlər:
İnsanların içərisində Allahdan başqalarını şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi
sevənlər də var (Əl-Bəqərə, 2/165).
Şərik qoşanlar Allahdan istənilməsi lazım olan şeyləri vasitəçilərdən istəyir, onları bir
növ razı salmağa çalışırlar; bu yolla Allahın razılığı məsələsini onlara həvalə edirlər. Dara
düşəndə də öz vasitəçilərini unudub, bilavasitə Allaha yalvarırlar:
Onlar gəmiyə mindikləri zaman ibadəti ancaq Allaha məxsus edib, ona yalvarırlar.
Allah onları sağ-salamat quruya çıxardan kimi yenə ona şərik qoşurlar (Əl-Ənkəbut,
29/65).
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Çünki təhlükə sovuşduqdan sonra yenə əvvəlki hallarına qayıdıb, onları xilas edənin
Allah deyil, vasitəçilər olduğundan dəm vururlar.
Darda qalan bir kəs dua etdiyi zaman, onun köməyinə yetişən, təhlükəni sovuşduran
və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Məgər Allahla yanaşı bir tanrımı var? Siz nə
qədər az düşünürsünüz (Ən-Nəml, 27/62)!
[Ya Məhəmməd!] De ki, gizlincə dua edib: “Əgər bizi qurunun və suyun
qaranlığından xilas etsən, biz şükr edənlərdən olarıq”, - deyə yalvarıb-yaxardığınız zaman,
sizin dadınıza yetişən kimdir?
De: “ Sizi xilas edən və hər bir çətinlikdən qurtaran Allahdır. Sonra siz yenə ona
şərik qoşursunuz!” (Əl-Ən’am, 6/63-64).
Budur sizin Rəbbiniz olan Allah! Hökm [mütləq hakimiyyət] onundur! Sizin ondan
başqa ibadət edib, çağırdıqlarınız bir çərdək qabığına belə, malik deyillər!
Siz onları çağırsanız da, onlar sizin çağırışınızı eşitməzlər. Eşitsələr də, cavab verə
bilməzlər. Qiyamət günündə də sizin onları şərik qoşduğunuzu inkar edəcəklər. [Ya
Məhəmməd!] Heç kəs sənə her şeydən xəbərdar olan Allah kimi xəbər verə bilməz (Fatir,
35/13-14)!
A) KATOLİK XRİSTİANLARIN VASİTƏÇİLİK İNANCI
Əbu Səid Əl-Xudrinin rəvayət etdiyinə görə, Məhəmməd əleyhissəlam belə buyurub:
Şübhəsiz ki, siz özünüzdən əvvəlkilərin yollarını və izlərini qarış-qarış, addım-addım
tə’qib edəcəksiniz. Kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz onların arxalarından gedəcəksiniz.
Biz: “Onlar yəhudi və xristianlardır?”, - deyə soruşanda, Həzrəti Məhəmməd:
“Başqa kimlər ola bilər?”, - deyə cavab verdi.1
Bu hədisin bildirdiyinə görə, dövrümüzdə yaşayan müsəlmanları tanımaq üçün əhlikitaba, yə’ni xristian və yəhudilərin inanclarına baxmaq lazımdır. Xristian dünyasında ən çox
mənsubu olan katoliklər İsa, Müqəddəs Ruh, Məryəm Ana, Petrus, kilsə və ruhani liderləri
Tanrı ilə özləri arasında vasitəçi sayırlar. Bunlar arasında İsanın xüsusi bir yeri var.
Xristianlar bu barədə belə deyirlər: “İsa bizim üçün bizim yerimizə və lehimizə dua edir.
Atanın yanında fasiləsiz bir şəkildə bizim üçün vasitəçilik edir. Əgər bizim duamız lazımi
şəkildə İsanın duası ilə övlada yaraşdığı kimi e’tibarla və səmimiyyətlə birləşibsə, onun
naminə istədiyimiz hər şeyi əldə edərik.”2
Katolik xristianların Tanrı və vasitəçilərlə əlaqədar inancları aşağıdakı kimidir:
ALLAH (ATA): Allah birdir. Ondan başqa tanrı yoxdur.3 O, həqiqətin özüdür. Yeri
və göyü təkbaşına yaradıb. Yaradılış nizamını tənzimləyən və dünyanı idarə edən odur.4 O,
peyğəmbərləri vasitəsi ilə bütün millətləri tək olan özünə tərəf qayıtmağa çağırır və belə
deyir: Ey dünyanın ən uzaq nöqtələrində olanlar! Hamınız mənə tərəf gəlin ki, xilas olasınız!
Çünki mən Tanrıyam və məndən başqası yoxdur! Bəli, hər diz mənim önümdə çökəcək. Hər
dil: “Güc-qüdrət və haqq Allahdadır”, - deyib, mənə and içəcək!5

1

Əl-Buxari, E‘tisam bi’s-Sünnə, 14.
Katolik kilsəsi din və əxlaq prinsipləri (2741-ci abzas); papa 14-cü Luinin (yepiskop II Jan Paulun) əmri ilə
1986-cı ildə kardinal Jozef Ratzingerin sədrliyi ilə qurulan və 12 üzvdən təşkil edilən bir hey’ətin 6 illik əməyi
nəticəsində meydana gətirilib. Bu prinsiplər Vatikan kilsəsi tərəfindən qəbul edilmiş tə’limatları əhatə edir. Türk
dilinə tərcüməsini Dominik Pamir hazırlamış və 2000-ci ildə İstanbul şəhərində Türkiyə yepiskoplar konfransı
tərəfindən nəşr edilmişdir.
3
Adı çəkilən mənbə (bundan sonra A.Ç.M. kimi veriləcəkdir), 200-212. Burada Allah kəlməsi əvəzinə Tanrı
sözü işlədilib.
4
A.Ç.M., 215, 216, 222.
5
A.Ç.M., 201.
2
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İsa da Allahın yeganə Rəbb olduğunu və insanın onu bütün qəlbi, canı, bütün ağlı və
gücüylə sevməli olduğunu deyir.1
O, insanlara yaxındır, hər şeyi bilir. Onda heç bir dəyişiklik və kölgə salan bir dönüş
yoxdur. O, daima var olandır. Onun varlığının başlanğıcı və sonu yoxdur. Hər şey öz varlığını
ona borcludur. O, öz-özünə var olandır. Malik olduğumuz hər şey ondan gəlir.2
Ey Tanrım və Rəbbim! Səni məndən uzaqlaşdıran hər şeyi mənim əlimdən al! Səni
mənə yaxınlaşdıran hər şeyi mənə ver! Tanrım və Rəbbim, məni mənim əlimdən xilas et ki,
özümü sənə həsr edə bilim.3
Allahın Ata adlandırılmasının səbəbi budur: O hər şeyin başlanğıcıdır və
transsendental nüfuz sahibidir. Bütün uşaqlarının üstündə əsən, sevgi ilə dolu olan bir yaxşılıq
sahibidir. Allah nə kişidir, nə də qadın. Allah Allahdır.4
İSA (OĞUL): Katolik xristianlar üçün Allahın Oğlu adı Allah ilə onun yaratdığı
məxluqlar arasında xüsusi bir yaxınlığı bildirir. Bu ad mələklərə, İsrail oğullarına və onların
krallarına da verilir.5
İsa Atanın müqəddəs ruhla oxşayıb, sığalladığı və onu rahib, peyğəmbər və kral etdiyi
şəxsdir. O, Atanın elçisidir. İlahi vəzifəsinə başladığı andan e’tibarən istədiyi adamları yanına
çağırdı, onlardan 10 nəfəri öz yanında saxlamaq və Allahın kəlamını təbliğ etməyə
göndərmək üçün seçdi.6
İsa öz-özünə bir şey edə bilməz. O, hər şeyi onu göndərən Atadan alır. İsanın elçiləri
(həvariləri) də öz-özlərinə heç bir şey edə bilməzlər.7
Əslində həvarilərin dövründə İsanın bir insan olduğu qəbul edilirdi. Ancaq III əsrdən
sonra Antakiyada bir yerə toplanan ruhanilər məclisi İsanın Allahın oğlu olduğunu müdafiə
etmək məcburiyyətində qaldı. 325-ci ildə isə İznik kilsə məclisi8 Allahın Oğlunun yaradılmış
olmadığını, onun Atadan doğulduğunu və onunla eyni özəkdə olduğunu qəbul etdi.9
431-ci ildə toplanan üçüncü İznik kilsə yığıncağı belə bir qərara gəldi: İsa öz
şəxsiyyətini ağıllı ruhla canlandırılmış bir bədənlə birləşdirərək insan olmuşdur. Məryəm Ana
isə həqiqi mə’nada Tanrının anasıdır.
451-ci ildə Kadıköydə10 toplanan dördüncü İznik kilsə məclisi isə belə bir bəyanatla
çıxış etdi: Rəbbimiz İsa Məsihin mükəmməl tanrılığa və mükəmməl insanlığa malik həqiqi
Tanrı və həqiqi insan olduğunu, ağıllı bir ruhdan və bədəndən ibarət olduğunu, tanrılıq
baxımından Ata ilə, insan olmaq baxımından bizimlə eyni olduğunu, günahdan başqa her
şeydə bizim hamımıza oxşar olduğunu, tanrılıq baxımından bundan yüz illərlə əvvəl Atadan
doğulduğunu, insanlıq nöqteyi-nəzərindən də bizim xoşbəxtliyimiz üçün bakirə Məryəmdən
doğulduğunu həmrə’yliklə qəbul etdiyimizi rəsmi şəkildə bəyan edirik.11
Allahın Oğlunun insan oğlu olması insanın onunla birlik içərisinə girib, Allaha oğul
olma xüsusiyyətini qazanması üçündür. Çünki o, biz katoliklərin Tanrı olması üçün insan
oldu.12
1

A.Ç.M., 202.
A.Ç.M., 206, 208, 212, 224.
3
A.Ç.M., 226.
4
A.Ç.M., 239.
5
A.Ç.M., 443.
6
A.Ç.M., 783, 858.
7
A.Ç.M., 859.
8
Ruhani liderlər başda olmaqla, xristian din xadimləri tərəfindən 325-ci ildə indiki Türkiyə ərazisində yerləşən
İznik qəsəbəsində keçirilmiş yığıncaq nəzərdə tutulur. Bu cür dini yığıncaqlara imkan daxilində olmaq şərtilə
bütün kilsə xadimləri də’vət edilir və burada xristianlıqla əlaqədar mühüm və mübahisəli məsələlər müzakirə
edilirdi – tərcüməçinin qeydi.
9
A.Ç.M., 465.
10
Kadıköy İstanbulun rayonlarından biridir – tərcüməçinin qeydi.
11
A.Ç.M., 467.
12
A.Ç.M., 460.
2

56

Öz təbiəti baxımından görünməyən Allah İsanın bədənində görünən olmuşdur.1
İsa Məsih həqiqi Tanrı və həqiqi insandır. Elə bu səbəbə görə o, insanlarla Allah
arasında tək vasitəçidir. İsa indi Atanın yanında xristianların vəkilliyini edir. Onların lehinə
vasitəçilik etmək üçün daima canlıdır. Allahın hüzurunda həmişə hazırdır. Onun vasitəsilə
Allaha yaxınlaşanları tamamilə xilas etməyə gücü çatar.2
Xristianların fikrincə, insanın mövqeyi belədir:
MÜQƏDDƏS TANRI

GÜNAHLI
İNSAN
Yuxarıdakı sxemdə Müqəddəs
Tanrı, yə’ni,
Allah ilə insan arasında böyük bir boşluq
nəzərə çarpır. Oxlar günahkar insanın Allaha və onun verdiyi firavan həyata çatmaq üçün
göstərdiyi cəhdlərin simvoludur. Bu cəhdlər özünü Allahdan bunların bir əvəzini gözləyərək
edilən yaxşılıqlar, axtarış içində bir fəlsəfədən digərinə keçmə və ya dini inanc formasında
göstərir.
Aşağıdakı şəkil aradakı boşluğu doldura bilən yeganə yolu şərh edir.3

Allah ilə insan arasındakı quzu İsadır. O, özünü insanlığın qurtuluşu üçün qurban
verib.

Pavlosun (Pavlonun) Timoteosa (Timofeyə) yazdığı məktubda4 belə bir ifadə var: Tək
bir Allah və Allah ilə insanlar arasında tək bir vasitəçi vardır. Bu da insan olan və özünü hamı
üçün fidyə olaraq təqdim edən İsadır.5
MÜQƏDDƏS RUH: Pavlosun Romalılara yazdığı məktubda bu cür ifadələr var:
Müqəddəs Ruh bizim zəifliyimizə kömək edir. Çünki biz necə dua etmək lazım olduğunu
1

A.Ç.M., 477.
A.Ç.M., 519, 2634.
3
Bu şəkil, sxem və yazılar internet şəbəkəsindən ( http://www.incil.com ) götürülmüşdür.
4
Pavlosun məktubları əlimizdəki İncilin bir hissəsi hesab edilir. Qur’ani-Kərim bunu qəbul etmir. Çünki
Qur’anın buyurduğuna görə İncil Allahın kitabı, İsa isə Allahın elçisidir, lakin Pavlos İsanı görməyib. Bizə gəlib
çatan İncildə Pavlosun əsl adının Saul (Elçilərin İşləri, 13/9) olması, onun amansız bir xrisitian düşməni olduğu
halda, Şama gedərkən qəfildən göydə parlayan bir nurun ətrafını bürüməsi, İsanın ona səslənməsi (Elçilərin
İşləri, 9/3-6), sonra İsaya inanması və xaç suyuna salınması (Elçilərin İşləri, 9/13 və sairə) bildirilir. Buna görə
də Pavlos sıravi bir xristiandır. İncildə onun sözünün də olduğunu qəbul etmək qeyri-mümkündür.
5
İncil, I Timoteos, 2/5-6. Müqəddəs Kitab, Əhdi-Ətiq (Qədim) və Əhdi-Cədid (Yeni) - Tövrat və İncil, KitabiMüqəddəs şirkəti, İstanbul, 1981, s. 218.
2
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bilmirik, lakin Ruh özü bizim üçün sözlə ifadə edilə bilməyən iniltilərlə şəfaət edir. İnsanların
ürəklərini araşdıran Allah, Ruhun düşüncəsinin nə olduğunu da bilir. Çünki Ruh Allahın
istəyinə görə müqəddəslər üçün şəfaət edir. Katolik xristianların fikrinə görə, Allahın işlərinin
bir amili olan Müqəddəs Ruh duaların da ağasıdır (sahibidir).1
MƏRYƏM ANA: Xristianların inanclarına görə, Məryəm Ananın analığı hələ başa
çatmayıb. Həmişə təkrar edilən vasitəçiliyi ilə onların əbədi xoşbəxtliyinə zəmanət verir.
Xristianlar bu səbəbə görə kilsədə Məryəm Ananı vəkil, köməkçi, imdada yetişən, vasitəçilik
edən adlandırırlar.2
PETRUS: Xristianlar İsanın Petrusa xüsusi və çox mühüm bir səlahiyyət verib, belə
dediyinə inanırlar: “Göylərin səltənətinin açarını sənə verəcəyəm. Yer üzündə bağladığın hər
şey göy üzündə də bağlanacaq. Yer üzündə açdığın hər şey göydə də açılacaq!”.
Açarları əldə etmək əslində Allahın evini, yə’ni, kilsəni idarəetmə səlahiyyətinə malik
olmaqdır. Bağlamaq və açmaq isə cəmiyyətə qəbul edəcəyiniz, yaxud cəmiyyətdən
uzaqlaşdıracağınız şəxslərin Allah tərəfindən də qəbul və ya rədd edilməsi mə’nasındadır. Öz
birliyinizə yenidən qəbul edəcəyiniz şəxsi Allah da birliyinə qəbul edəcək. Kilsəylə barışmaq,
Allah ilə barışmaqdır.3
İsa Məsih 12 nəfəri seçdiyi zaman, onların özlərindən təşkil edilmiş bir hey’ət quruldu
və Petrus bu hey’ətə sədr seçildi. Eynilə bunun kimi, Petrusun bir xələfi olan papa və
həvarilərin xələfləri olan yepiskoplar da öz aralarında belə bir hey’ət qururlar. İsa Petrusa
cənnətin açarlarını verib.4
KİLSƏ VƏ RUHANİ LİDERLƏR: Kilsə iyerarxik orqanlardan və İsa Məsihin
mistik bədənindən əmələ gələn bir cəmiyyətdir. Səmavi (ilahi) ne’mətlərlə doludur. Kilsənin
iki fərqli təbiəti var: İnsani və ilahi.5 Kilsə insanlıqla Allah arasındakı birləşmənin simvol və
vasitəsidir.6
Allahın xalqından olmaq iman gətirmək və xaç suyuna salınmaqla mümkündür.
İnsanların İsa Məsihdə tək ailə və Allahın tək xalqını meydana gətirmələri üçün hamı Allahın
cəmiyyətinə qoşulmağa də’vət edilib. Kilsə Müqəddəs Ruhun mə’bədidir. Müqəddəs Ruh
mistik bədənin, yə’ni, kilsənin ruhu kimidir. Həyat mənbəyi, ne’mətlərin zənginliyi və
müxtəlifliyidir.7
HƏVARİLƏR VƏ DİN XADİMLƏRİ: Müasir İncilin bildirdiyinə görə, İsa çarmıxa
çəkilib, dəfn edildikdən üç gün sonra qəbrindən çıxmış, Cəlilədə 11 həvarisinin gözünə
görünmüş və belə demişdir:
Göydə və yer üzündə bütün səltənət mənə verildi. Buna görə də gedib, bütün
millətləri mənim tələbələrim kimi yetişdirin. Onları Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun adı ilə
xaç suyuna salın. Onlara sizə buyurduğum hər şeyə tabe olmağı öyrədin. Mən dünyanın
sonuna qədər hər an sizinlə birlikdəyəm (Matta İncili, 28/16-20).
Yepiskoplar ilahi bir qurum kimi həvarilərin yerlərini tutublar. Onlara qulaq asanlar
İsa Məsihi dinləmiş kimi olurlar. Onları rədd edənlər isə İsa Məsihi və onun göndərdiyi şəxsi
inkar edirlər.8
Papalığın mənbəyi məhz İsa Məsihin özüdür. Papalığı o qurdu; ona səlahiyyət,
missiya, istiqamət və güc verdi.9

1

İncil, Romalılar, 8/26-28.
A.Ç.M., 969.
3
A.Ç.M., 553, 1444-1445.
4
A.Ç.M., 880-881.
5
A.Ç.M., 771.
6
A.Ç.M., 775.
7
A.Ç.M., 804, 809.
8
A.Ç.M., 862.
9
A.Ç.M., 874.
2

58

İsa Məsihə oxşayan kilsə xadimləri həqiqətən də, onun qullarıdır. Çünki bu xadimlərin
söylədikləri sözlər və verdikləri ehsan özlərinin deyil, bunları başqalarına vermək üçün onlara
əmanət edilən İsa Məsih kəlamı və ehsanıdır. Hər yepiskop öz vəzifəsini yepiskoplar hey’əti
içərisində Petrusun xələfi və yepiskoplar hey’ətinin lideri olan Roma yepiskopu ilə birlikdə
yerinə yetirir. Papalar isə öz vəzifələrini yepiskopların idarə dairəsindəki yepiskopluk
bölgəsində icra edirlər. Papa şəxsi səlahiyyəti sayəsində insanlara: “Səni Atanın adı ilə xaç
suyuna salıb, xristian edirəm. Səni bağışlayıram”, - deyə bilər.1
İsa Məsih Petrusa cənnətin açarlarını verdi. Petrusa verilmiş bağlamaq və açmaq
səlahiyyəti kilsənin əsasını təşkil edir və papaya tabe olan yepiskoplar tərəfindən davam
etdirilir.

B) QUR’ANİ-KƏRİMİN BU MƏSƏLƏYƏ MÜNASİBƏTİ
Qur’ani-Kərim bütün bunları kafirlik adlandırır. Allah Təala bu barədə belə buyurur:
“Allah Məryəmin oğlu Məsihdir”, - deyənlər kafir oldular. Halbuki, Məsih belə
demişdi: “Ey İsrail oğulları! Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!
Həqiqətən də, kim Allaha şərik qoşsa, Allah cənnəti ona haram edər. Onun düşəcəyi yer o
atəşdir [cəhənnəmdir]. Zalımların köməkçiləri də olmaz!”.
“Allah üçün [üç tanrının] üçüncüsüdür”, - deyənlər də kafir oldular. Halbuki, tək
[bir, vahid] olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Əgər onlar bu dediklərinə xitam
verməsələr, onlardan kafir olanlar şübhəsiz ki, şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar (ƏlMaidə, 5/72-73)!
İsa vəfat etdikdən sonra öz ümmətindən xəbərsiz olacaq. O, axirətdə belə deyəcək:
“Onların arasında olduğum müddət ərzində onlara şahid olan mən idim. Sən məni
vəfat etdirəndən [canımı alandan] sonra onların üzərində nəzarətçi sən özün oldun. Ancaq
sən hər şeyə şahidsən!” (Əl-Maidə, 5/117).
Heç özündən xəbərsiz olan birini araya vasitəçi kimi yerləşdirmək və ondan kömək
diləmək mümkündürmü? Qur’anda belə deyilir:
Allahdan başqa ibadət etdikləriniz də sizin kimi bəndələrdir. Əgər siz [bu iddianızda]
haqlısınızsa, onları çağırın [ki,] gəlib, sizə cavab versinlər. Məgər onların yeriyən ayaqları,
tutan əlləri, ya görən gözləri, ya da eşidən qulaqları var? De: “Çağırın şəriklərinizi! Mənim
barəmdə istədiyiniz tələni qurun və mənə heç möhlət də verməyin! Heç bir şübhə yoxdur ki,
mənim himayədarım Kitabı [Qur’anı] endirən Allahdır! O, xeyirxahlara [əməlisalehlərə]
himayədarlıq edər. Sizin ondan başqa ibadət etdikləriniz özlərinə kömək edə bilməzlər ki,
sizə də kömək etsinlər!” (Əl-Ə’raf, 7/194-197).
Onlar bəlkə, özlərinə bir köməyi dəyər deyə, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər.
[Amma o bütlər] heç bir kömək edə bilməzlər. Onlar özləri isə o bütlər üçün hazır
əsgərlərdir (Yasin, 36/74-75).
C) TAOİZMDƏ VASİTƏÇİLİK İNANCI
Taoizm Çin din ən’ənəsinə aid olan əsas inanclardan biridir. Taoizmin qurucusu olan
Lao-Tzunun Konfusinin müasiri və ondan təqribən 53 yaş böyük olduğuna inanılır. Lao-Tzu
ömrünün sonuna doğru Çindən çıxıb, qərbə köçmüş və orada Buddaya çevrilmişdir. Nəticədə
Tao Buddizm, Konfusilik və Hind dinlərinin müştərək dəyəri olmuşdur.
1

A.Ç.M., 876-878.
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TAO

TE
ALLAHA
ŞƏRİK
QOŞULAN
TANRILAR

YİNQ-YANQ
ÖLMƏZ RUHLAR
GİZLİ GÜCLƏR

ŞEYTANIN
TƏLƏ
QURDUĞU
SAHƏ

ÖVLİYALAR VƏ MƏLƏK
KİMİ MÜRŞİDLƏR (YOL
GÖSTƏRƏNLƏR)

SİRATİ-MÜSTƏQİM
(DOĞRU YOL)

İNSAN

TAO: Tao ilə nəzərdə tutulan Allahdır. Çünki o, ulu varlıqdır. Təbiət nizamının
idarəçisi, hər şeydən üstün varlıq və yaradıcı qüdrətdir. Tao ulu hökmdardır. Hörmət və ibadət
edilməsi lazım olan varlıqdır. Kainatın nizam-intizamını quran məhz odur. Səhər Taonu
xatırlayıb, zikr edənlər axşam rahat ölər. Tao ulu və şanlıdır. Yerdəki insanlara hökm edər; pis
olanlar çoxalanda onun hökmü amansızdır. Ölmək, dirilmək, şərəf və zənginlik onun
ixtiyarındadır. O, hər şeyi açıq-aşkar görür. Bütün işlərdə insanlarla birlikdədir.1
O, əzəli və əbədidir. Hər yerdə vardır və onun necə olduğu bilinmir.2
Onu zehnində təsəvvür etməyə cəhd göstərən itirər. Tao yaradılmayıb. Hər şeyi
yaradan və kainatı idarə edən odur. O dəyişmir. Hər zaman vardır və həmişə hazırdır.3
TE: Te Taonun həqiqi varlığının zühurudur.4 Onun insanlarda və digər varlıqlarda
təzahür edən halıdır. Bütün varlıqları Tao meydana gətirir. Te isə onları bəsləyib böyüdür,
onlara forma verir və güclərini tamamlayır. Bütün varlıqlar Taonu yüksəldir və Teni
qiymətləndirirlər.5

1

Günay Tümər, Aburrəhman Küçük, Dinlər Tarixi, Ocaq nəşriyyatı, Ankara, 1997, s. 62-63.
Osman Yenər, Tao Te Chinq - Yol və Fəzilət Kitabı, tərcümə, şərh və qeydlər, Anahtar nəşriyyatı, İstanbul,
1998, s. 16, 26, 46.
3
Lao-Tzu, Bilinməyən Tə’limlər (Hua Hu King), tərcümə edənlər İsmayıl Daşpınar, Aminə Gülşah Coşqun,
Kaknüs nəşriyyatı, İstanbul, 1999, s. 20, 36.
4
Günay Tümər, Aburrəhman Küçük, eyni əsər, s. 69-70.
5
J. C. Cooper, Taoizm, tərcümə edən İsmət Zəki Eyuboğlu, Say nəşriyyatı, İstanbul, 1994, s. 39.
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YİNQ-YANQ: Bunlar kainatı idarə edən və onun nizam-intizamını qoruyan iki böyük
gücün dünyəvi simvollarıdır. Bu iki güc bir-birindən ayrı yaşaya bilməz.1 Hər şey Yinq və
Yanqın əsrarəngiz münasibəti nəticəsində e’cazkar aləmdən gözlə görünən aləmə çıxır.
Bu nizam-intizamı Tao yaratmışdır. Ancaq bundan sonra yaratma gücü Yinq və Yanqa
keçmişdir. Te isə bu iki qüvvəni bir-birinə müvafiq şəkildə və birlikdə saxlayır. Taodan bir,
birdən iki (Yinq və Yanq), ikidən üç, üçdən on min şey doğular; bütün varlıqlar ahəng və
nizamla Yinqi qoruyub, Yanqı qucaqlayar.2 Taonun yaradıcılıq xüsusiyyəti Teyə verilmişdir.
O, bunları Yinq və Yanqla birlikdə həyata keçirir və yaradılan hər şeyə özü nəzarət edir.
ÖLMƏZ RUHLAR VƏ GİZLİ GÜCLƏR: Öz həyatını Tao ilə quranlar üçün
qaranlıq və aydınlıq, həyat və ölüm arasındakı aldadıcı sərhədlər aradan qalxır. Onlar bir çox
yüksək ruhlu varlığın dostluğuna nail olurlar. Bu varlıqların arasında mənfi tə’sirlərdən
qorunub, sonsuz həyat gücünə yiyələnirlər. Beləliklə, ölməzliyə qovuşurlar.3
Ağaclar və heyvanlar, insanlar və böcəklər, çiçəklər və quşlar... Bunlar ulduzlardan
kainata axan gizli güclərin canlı xəyallarıdır. Onlar bir-biri və yer üzündəki varlıqlarla
birləşib, bütün canlılara həyat verirlər.4
ƏCDADLARIN RUHLARI: Hər ailə öz əcdadlarının ruhlarını xüsusi bir qoruyucu
olaraq qəbul edir və evin cənub-qərb tərəfindəki küncdə onlar üçün bir yer ayırır. Hər evdə
üzərində ulu babaların adlarının xüsusi bir tərzdə yazıldığı lövhələr olur. Ailə başçısı evin
əsas salonunda və ya ulu babalar üçün ayrılan bölməsində bu lövhələrin önündə durub, onlara
yemək-içmək və ətirli tüstü kimi ne’mətlər təqdim edir. Nişan və nikah kimi mühüm
mərasimlər burada həyata keçirilir. Ailənin başçısı olan ata bütün ailə üzvlərinin qarşısında
icra edilən bu cür mərasimlərdə üç ətirli çubuq yandırıb, lövhələrin (bu lövhələr üç-dörd nəsil
tərəfindən qorunub, ulu babaların mə’bədinə qoyulur) önünə gəlir. Sonra ətirli tüstü
çubuqlarını alnına qədər qaldırıb, buxurdana qoyur, ya üç dəfə diz çöküb, doqquz zərbə vurur,
ya da üç dəfə baş əyir. Bə’zən də ulu babalar çağırılır, mühüm xəbərlər onlara bildirilir və
onlardan kömək tələb edilir.
Yas mərasimlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bahar fəslində qəbirlər süpürülür və
onlara müxtəlif hədiyyələr təqdim edilir. Qəbirlər bərəkət gətirsin deyə, tarlalarda qazılıb
hazırlanır.5
ÖVLİYALAR VƏ MƏLƏK KİMİ MÜRŞİDLƏR (YOL GÖSTƏRƏNLƏR):
Qeyb aləmindən xəbərdar olan övliyalar, ölümsüzlər, ilahi səltənətlə əlaqəli olan mələk kimi
mürşidlər və mə’nəvi əlaqə ilahi gücə çatmağın müxtəlif yollarıdır. Bunların vasitəsilə
ölməzlik qazanılır və fanilik əldə edilir. Bunlar ilahi varlıq və insan arasındakı vasitəçidirlər.
Çünki bunlar qapıya çıxmamışdan əvvəl dünyadan xəbərdar olurlar. Pəncərədən baxmadan
göy üzünü görürlər. Getmədən bilir, baxmadan görür və etmədən bacarırlar.6
Müqəddəs və ölməz bir mələk olmaq istəyirsənsə, doğruluq və xidmət yolu ilə öz
varlığının mələyə bənzəyən xüsusiyyətlərinə nəzər sal. İlahi səltənət qazanmaq üçün lazım
olan kamillik və mə’nəvi yüksəklik vasitələrini öyrədən ölməzlərin (ölümsüz varlıqların)
diqqətini cəlb etməyin yeganə yolu budur. Bu mələk kimi mürşidləri tapmaq mümkün deyil;
istəyib axataranları onlar özləri tapırlar. Bundan sonra yüksək fərasət və ayırd etmə fəzilətinin
köməyi sayəsində ilahi səltənət ilə rabitə qurulduğu zaman, mütləq mə’nəvi həqiqətlərin nəqli
də baş verəcəkdir. Bu yol bütün mələklərin ilahi səltənətə getdikləri zaman tutduqları yoldur.
Mükəmməl yol boyu qazanılan inkişafın hər mərhələsində gələcəkdə dünyada həvəsli
1

Toshihiko İzutsu, Taoizmin Əsas Qavramları, tərcümə edən Əhməd Yüksəl Özəmrə, Kaknüs nəşriyyatı,
İstanbul, 2001, s. 164.
2
Lao-Tzu, eyni əsər, s. 51, 65.
3
Lao-Tzu, eyni əsər, s. 52.
4
Osman Yenər, Tao Te Chinq, adı çəkilən əsər, s. 65.
5
Osman Yenər, Tao Te Chinq - Yol və Fəzilət Kitabı, eyni səhifə.
6
Osman Yenər, Tao Te Chinq - Yol və Fəzilət Kitabı, yenə orada.
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görünənə deyil, bu gün mə’nəvi üstünlükdə mühüm olana qiymət verməyi öyrənəcəksən. Elə
bu vaxt mistik qapı açılacaq və sən nəhəng dünyanın idarə etməyən hökmdarları və
yaratmayan yaradıcıları sırasına daxil olacaqsan. Bütün mürşidlər və vasitələr müvəqqətidir;
əsl həqiqət isə insanın öz varlığının Taonun ilahi enerjisi ilə birləşməsindən törəyir.1
RABİTƏ: Taoya çatmaq istəyən şəxs mələk kimi mürşidlərin biri ilə rabitə qurmağa
məcburdur. Belə bir insan öz yol göstərəninin tə’limləri üzərində çalışmalı, dilemma ilə
əlaqədar bütün qavramları analiz etməli və başqalarına xidmət etmək üçün əlindən gələni
etməlidir. Öz mə’nəvi təmizliyini yerinə yetirməli, mürşidini lüzumsuz maneələrlə narahat
etməməli, onun ilahi gücü ilə mə’nəvi rabitəni (spiritual connection) qorumalıdır. Beləliklə,
onların köməyi sayəsində qarşısındakı bütün maneələri keçib, mütləq səmimiyyətini həmişə
qoruyar. Kainatın həssaslığını xatırladan təvazökarlığı, əzm və qabiliyyəti onu ilahi işıqla
doldurar.2
D) TƏRİQƏTLƏRİN VASİTƏÇİLİK İNANCI (TƏVƏSSÜL)
Təriqət kitablarına baxıldığı zaman, meydana təxminən aşağıdakı kimi bir mənzərə
çıxır:

ALLAH

HƏQİQƏTİMƏHƏMMƏDİYYƏ

ALLAHA
QOŞULAN
ŞƏRİKLƏR

İNSANİ-KAMİL
QÜTBÜ’L-İRŞAD
RİCALU’L-QEYB
Qütb-Qövs-Əvtad
Rəvasi-Nücəba-Nüqəba

ŞEYTANIN
TƏLƏ
QURDUĞU
SAHƏ

TƏRİQƏT ŞEYXİ
Yaşayan insani-kamil
SİRATİ-MÜSTƏQİM
ALLAH:
(DOĞRU
YOL) Allahı

təsvir və tə’rif etməkdə mühüm bir çətinlik yoxdur. Əsl çətinlik Allah
ilə münasibətlərdə meydana çıxır. Hər müsəlman Allahın ona şah damarından da yaxın
İNSAN
olduğuna inanır. Qaf surəsində belə deyilir:
And olsun ki, insanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də bilirik! Biz
ona şah damarından da yaxınıq (Qaf, 50/16)!
Bir təriqətə daxil olan şəxs Allahla özü arasına vasitəçilər qoyur. İndi də bu
vasitəçilərə nəzər salaq:
HƏQİQƏTİ-MƏHƏMMƏDİYYƏ:
Həqiqəti-Məhəmmədiyyə
mövcudluğun
başlanğıcıdır. Allah və həqiqəti-məhəmmədiyyə eyni həqiqətin ön və arxa üzləridir. Allahdan
başqa heç bir şey yox ikən ilk dəfə həqiqəti-məhəmmədiyyə var olmuş, bütün varlıqlar ondan
1
2

Lao-Tzu, eyni əsər, s. 82-83, 96.
Lao-Tzu, eyni əsər, s. 32.
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və onun üçün yaradılmışdır. O, bütün peyğəmbərlərin və övliyaların öz ilahi və gizli
biliklərini aldıqları qaynaqdır.1
İNSANİ-KAMİL (KAMİL İNSAN): İnsani-kamil bütün maddi və mə’nəvi kamillik
mərtəbələrini əhatə edir. Onun qəlbi Ərşə, mənliyi Kürsüyə, mövqeyi Sidreyi-müntəhaya, ağlı
Qələmi-Ə’laya, nəfsi Lövhi-Məhfuza, təbiəti Ənasiri-Ərbə’əyə bağlıdır...
İnsani-kamil varlıq və yaradılışın qayəsidir. İlahi iradə ancaq onun vasitəsilə həyata
keçə bilər. İnsani-kamil olmasa, Allah bilinməzdi. İnsani-kamil aləmdə daima vardır və o,
birdən artıq deyildir. Onun üçün mülk, mələkut və cəbərutda2 heç bir şey gizli deyil. O
əşyaları və əşyaların hikmətini olduğu kimi bilir. Bu həqiqət hər dövrdə zamana görə dəyişən
ad və surətlərdə peyğəmbər və övliyaların şəxsində meydana çıxır.3
Hər təriqət öz şeyxini insani-kamil (kamil, qüsursuz insan) kimi qəbul edir və bu
mövqeyi ona layiq görür.
QÜTBÜ’L-İRŞAD: İmam Rəbbaninin fikrincə, qütbü’l-irşad çox az olur. Uzun
zamanlar və əsrlər keçəndən sonra zühur edir, hidayət və zühurunun nuru ilə qaranlıq dünyanı
işıqlandırır. Onun irşadı bütün dünyaya yayılıb. Ərşdən yer üzünün mərkəzinə qədər kimə
rüşd4, hidayət, iman və mə’rifət verilibsə, qütbü’l-irşadın vasitəsilə verilib və bunlar ondan
alınıb. Onun vasitəçiliyi olmadan bu dövlət heç kimə qismət olmaz. Onun nuru böyük bir
okean kimi bütün dünyanı əhatə edib, lakin bu dənizdə heç bir hərəkət meydana gəlməyib və
sanki donubmuş kimi dayanıb. Ona yönələn və səmimiyyətlə inananın, yaxud onun özünün
yönəldiyi şəxsin bu istiqamətlənmə əsnasında qəlbində sanki bir pəncərə açılır və həmin şəxs
bu yolla yönəlmə və səmimiyyəti (ixlası) qədər pay alıb doyur. Onu inkar etdiyinə görə deyil,
tanımadığına görə bilavasitə Allaha ibadət etməklə məşğul olan və qəlbini Allaha yönəldən
şəxs də eynilə o qütbə yönələnlər kimi qütbül’-irşaddan istifadə edib faydalanır; lakin
birincilərin faydası daha çoxdur. Qütbü inkar edən, yaxud ondan narahat olanlara gəlincə,
onlar Allaha ibadət etməklə məşğul olsalar belə, həqiqi rüşd və hidayətdən məhrum olurlar.
Qütbü inkar etmək insanın feyz yolunu bağlayır; qütb ona zərər vermək istəməsə də, o insan
həqiqi hidayətdən uzaq düşür. Qütbü’l-İrşadda olan ancaq rüşd və hidayətin görünüşüdür
(surətidir). Mə’nadan uzaq və içi boş olan bir şeyin faydası isə azdır. O qütbü sevən və ona
səmimiyyətlə inananlar ona qəlbləri ilə yönəlməsələr və Allaha ibadətlə məşğul olmasalar
belə, yalnız məhəbbətlərinə görə rüşd və hidayətin nuru onlara çatar.5
Bütün bu fikirlərə görə həqiqəti-məhəmmədiyyə, insani-kamil və qütbü’l-irşadın
(Əstəğfirullah! Tövbələr olsun!) Allaha şərik və hətta ondan da mühüm bir mövqedə
sayıldığını açıq-aşkar görmək mümkündür. Halbuki, Allah Təala hər cür şirkdən uzaqdır.
RICALU’L-QEYB: Bunlar kim olduqlarını gizlədiklərinə inanılan və qütb, qövs,
əvtad, rəvasi, nüqəba və nücəba adlandırılan kimsələrdir.
1

Mehmet Dəmirçi, Türkiyə Diyanət Vəqfi İslam Ensiklopediyası, Həqiqəti-Məhəmmədiyyə bəndi.
Mələkut sözü dini ədəbiyyatda ümumiyyətlə mələk və ruhlar aləmini, səmavi şeyləri bildirmək, cəbərut kəlməsi
isə İslam mistisizmi olan Təsəvvüf elmində Allaha qovuşma yolunun üçüncü mərhələsini ifadə etmək üçün
işlədilir - tərcüməçinin qeydi.
3
Həsən Kamil Yılmaz, İnsani-Kamil, Altınoluq məcmuəsi, İyul, 1996, nömrə 125, s. 31.
Ərş: Bütün aləmi əhatə edən, insan ağlının dərk edə bilməyəcəyi ən yüksək qat, göylər. Cənnət, Sidrə və Kürsü
onun altında təsəvvür edilir.
Kürsü: Allahın qüdrət və hakimiyyətinin simvoludur.
Sidreyi-Müntəha: Yeddi qat göyün üstündə bir mövqedir. Cənnətü’l-Mə’va onun yanındadır.
Qələmi-Ə’la: İlahi biliklərin onun vasitəsilə yazıldığı ən yüksək və ən qiymətli qələmdir.
Lövhi-Məhfuz: Üzərində Allahın elminin, kainatda baş vermiş və baş verəcək hadisələrin yazıldığı lövhə.
Ənasiri-Ərbə’ə (dörd ünsür): Maddi aləmin bunlardan yarandığına inanılan torpaq, su, hava və od.
4
Rüşd sözü burada doğru yolu tapmaq, pisi yaxşıdan ayırmaq və məntiqli davranmaq mə’nalarında işlədilmişdir
- tərcüməçinin qeydi.
5
İmam Rəbbani, Əl-Məktubat, Ərəbcə nüsxə, tarix və yer göstərilmir, I cild, s. 254.
260-cı məktubun son fəsli. Yuxarıdaki tərcümə üçün baxın: Xeyrəddin Qaraman, İmam Rəbbani və İslam
Təsəvvüfü, İstanbul, 1992, s. 219-220.
2

63

Qütb ən böyük övliyadır. Ərənlərin başçısı, Allahın izni ilə kainatda təsərrüf1
sahibidir. Yə’ni o, kainatdakı işlərin həyata keçirilməsində mühüm bir səlahiyyətə malikdir.
Dara düşəndə pənah aparılan və ondan kömək istənilən qütb qövsdür. Çətin vəziyyətə
düşən sufilər: ”Yetiş ya qövs!”, - deyib, ona sığınırlar. Qövs imdad istəyənin dadına yetişib,
kömək əlini uzadır. Qövs olaraq tanınanlar ilahi xüsusiyyət və adlara nail olurlar; yə’ni,
Allahın ad və sifətləri onların şəxsində təzahür edir. Məsələn, Abdulqadir Gilani Qövsi‘Əzəm, yə’ni, ən böyük qövs ləqəbi ilə məşhurdur.
Rəvasi kəlməsi dağlar, əvtad isə dirəklər mə’nası verir. Bir fəlakət baş verdiyi zaman,
qullar (bəndələr) üzünü əvtada, əvtad isə rəvasiyə tərəf tutur. Rəvasini qütb idarə edir.
Qütbdən sonra gələn iki nəfərə imameyn, yə’ni, iki imam deyilir. Bunlardan biri
imami-yəmin (sağdakı imam), digəri isə imami-yəsar (soldakı imam) adlandırılır. Sağdakı
imam qütbün hökmlərinə, soldakı imam da qütbün həqiqətlərinə qovuşur. Yə’ni, biri qütbün
qərarlarını, digəri isə həqiqi cəhətlərini bilir. Qütb öldüyü vaxt, onun yerinə soldakı imam
keçir. Beləliklə, qütb və iki imam üçlük təşkil edirlər.
Bunlardan sonra sayları bir rəvayətə görə səkkiz, başqa bir rəvayətə görə qırx olan
nücəba və sayları on, yaxud üç yüz olan nüqəba gəlir. Bunlar insanların daxili dünyalarından
hali (xəbərdar) olan övliyalardır. Biri öldüyü zaman onun yerinə özündən sonrakı şəxs tə’yin
edilir.2
Bütün bu iddialar Qur’ani-Kərim və Sünnənin kafirlik və şirk sayıb, qadağan etdiyi və
bütün peyğəmbərlərin onlara qarşı mübarizə apardığı məsələlərdir. Müsəlmanlar namazın hər
rük’ətində «İyyakə nəstə‘iin», yə’ni, «Yalnız səndən kömək diləyirik» (Əl-Fatihə surəsi, 5-ci
ayə) ayəsini oxuyur və bunu hər gün ən azı qırx dəfə təkrarlayırlar ki, bu cür pis vəziyyətə
düşməsinlər.
TƏRİQƏT ŞEYXİ: Təriqətin şeyxi həqiqəti-məhəmmədiyyəni təmsil edir, eyni
zamanda o, həm insani-kamil, həm qütb, həm də qövsdür. Mürid Allah ilə sona yetəcək işin
ancaq və ancaq şeyxin araya girməsi ilə baş tutacağına inanır. Mürid öz şeyxinə qarşı
mürdəşirin (ölü yuyanın) qarşısında duran ölü kimidir.3
Allah cismani, yə’ni, əllə tutulub, gözlə görülən bir varlıq deyil. Təriqətin rə’yinə
görə, bəndənin onu dərk etməsi üçün zehni və mə’nəvi cəhətlərdən fikrini bir mərkəzə
cəmləşdirməsini tə’min edə bilən konkret bir şeyə ehtiyac vardır. Təsəvvüfdə bu obyekt
Allahın ən mükəmməl təcəllilərinin təzahürü olan insani-kamil mövqeyinə malik şeyxdir;
yə’ni, müridin Allaha lazımi şəkildə bəndə ola bilməsi üçün əvvəlcə şeyxə bəndə olması və
qulluq tə’limindən keçməsi lazımdır. Buna şərait yaratmaq məqsədilə rabitə vacib hesab
edilmişdir. Salik4 öz qəlbini əvvəlcə kamil insan olan şeyxə, sonra peyğəmbərə, ondan sonra
Allaha bağlamalı və beləliklə, qəlb rahatlığına qovuşub, fəna fillaha5 varmalıdır. Çünki rabitə
Allah ilə müraqəbəyə6 çatmaq üçün qurulur... Müraqəbə və təvəccühə (yönəlməyə, yaxınlıq
hiss etməyə) davam edən şəxsə vəzarət, yə’ni, nazirlik verilir. Buna malik olan şəxs mülk və
mələkutda asanlıqla təsərrüf etməyə (tövbələr olsun, Allahın səlahiyyətlərindən istifadə
etməyə) başlayır və zehnlərdən keçən işlərə vaqif olur. Onun üçün qəlbləri hidayət nuru ilə
işıqlandırmaq da mümkündür. Şeyxin baxışı ürək xəstəliklərinə şəfadır. Öz üzünü göstərməsi
mə’nəvi xəstəlikləri sağaldır. O, bəhs edilən kamilliklərin sahibi, vaxtın imamı, zamanın
1

Təsərrüf kəlməsi Təsəvvüf elmində bir termin kimi övliyaların əşyalar və varlıqlar üzərində mə’nəvi tə’sirini
və onların kəramətini ifadə etmək üçün işlədilir - tərcüməçinin qeydi.
2
Həsən Kamil Yılmaz, Altınoluq məcmuəsi, 1995-ci ilin Dekabr nömrəsi.
3
Məhəmməd ibn Abdulla Hani, Ədəb, s. 172-173.
4
Bir yola girən, o yolda irəliləyib gedən şəxs. Burada təriqət yolçusu, bir təriqətə daxil olan şəxs, mürid və
dərviş mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
5
Təsəvvüf elmində bəndənin öz varlığını “itirib”, Allahda “yoxa çevrilməsini” və onun sifətlərinin Allahın
sifətlərində fani (yox) olmasını bildirən istilah – tərcüməçinin qeydi.
6
Müraqəbə kəlməsi Təsəvvüf elmində bir şeyə dalıb, düşüncəni onun üzərində cəmləşdirməyi ifadə edir. Burada
da müəllif tərəfindən bu mə’nada işlədilmişdir - tərcüməçinin qeydi.
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xəlifəsidir. Qütblər onun məqamları sayəsində yetişib yaşayırlar. Əvtad və nücəba onun
kamillik dənizindən axıb gələn bir qətrədir. Onun irşadı günəş kimidir. Özü istəmədən hər
şeyə feyz yağdırır...1
Rabitə quran mürid öz şeyxindən başqa hər şeylə əlaqəsini kəsməyə və qəlbində ancaq
ona yer verməyə məcburdur.2 O, şeyxinin surətini alnının ortasında təsəvvür edər, sonra onu
qəlbinin mərkəzinə endirər və özünü yox, şeyxini var bilər. Biri şərqdə, biri qərbdə olsa da,
şeyxin ruhaniliyi onu rabitə ilə tərbiyə edər və Allaha çatdırar. Həqiqi şeyx mürid ilə müridin
Rəbbi arasında vasitədir. Ondan üz döndərmək Allahdan üz döndərmək deməkdir. Mürid
inanır ki, öz şeyxini harada düşünsə, şeyxinin ruhaniliyi orada hazır olur. Yenə inanır ki,
şeyxinin ruhani təsərrüfləri Allahın təsərrüfləridir.3
Təriqətlərdə şeyx tamamilə Allahın yerinə qoyulur. Bu cür bir şirkdən Allaha
sığınmaq lazımdır.
Təriqətlərin rə’yinə görə, mürid şeyxinin ona verdiyi əmrləri yerinə yetirməkdə
tələsməli və onları dərhal icra etməlidir. Heç bir müzakirə və tə’xir yoluna büdrəməməlidir.
Çünki müzakirə etmək və tə’xirə salmaq ən böyük maneədir.4
Salik mürşidinin yanında və ondan uzaqda daima onun razılığını əldə edə biləcəyi
yolda getməlidir. Mürşidinin nəyi xoşladığını başa düşməyə və ona müvafiq rəftar etməyə
məcburdur. Bu iş xeyli çətindir və dərin bir diqqət və uzaqgörənlikdən asılıdır.5
Onlar Allah Təalanın olduğu mühitlərdə olurlar; buna görə də Allahı zikr etməklə
qazanılan fayda bu şəxsiyyətləri görmək yoluyla da eynən əldə edilir. Allahın elçisinə
(peyğəmbərə) tabe olmağı bu kamil şeyxin sevgisi ilə bərabər tutmaq lazımdır.6
Bunlar nəticə e’tibarilə nə Qur’ani-Kərimə, nə də Sünnəyə sığar. Allah Təala bu
barədə belə buyurub:
Allahdan başqa elə bir şeyə ibadət edərlər ki, Allah onun haqqında [ona ibadət
edilməsi barədə] heç bir dəlil-sübut endirməyib. Özlərinin də onunla əlaqədar heç bir biliyi
yoxdur. Zalimlərə kömək edən olmaz (Əl-Həcc, 22/71)!
Qur’ani-Kərimdə «Allahdan başqa» ifadəsinin olduğu hər yerdə Allah və insan
arasına yerləşdirilən, onlara tanrılıq xüsusiyyəti verilən və yuxarıda izah edilməyə çalışılan
həqiqi və ya xəyali varlıqlar başa düşülür.

Əl-Bəqərə surəsi, 27-ci ayə
«Ə LƏSTU BİRABBİKUM?» (
DEYİLƏMMİ?» MƏSƏLƏSİ

 ) أ لست بربكم- «MƏN SİZİN RƏBBİNİZ

1

Məhəmməd ibn Abdulla Hani, eyni əsər, s. 268, 238.
Sadiq Dana, Altınoluq söhbətləri I, s. 39-40.
3
Məhəmməd ibn Abdulla Hani, eyni əsər, s. 239-242, 244.
4
Məhəmməd ibn Abdulla Hani, eyni əsər, s. 172-173.
5
Sadiq Dana (Ələddin Əttardan nəql), Altınoluq söhbətləri I, s. 41-42. Mətn sadələşdirilib.
6
Məhəmməd ibn Abdulla Hani, eyni əsər, s. 235.
2
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O şəxslər ki, Allaha söz verdikdən sonra öz və’dlərinə xilaf çıxır, Allahın
birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri parçalayır və yer üzündə fitnə-fəsad törədirlər. Onlar
tamamilə ziyan içindədirlər!
Hər insan Allahın varlığını və birliyini onu sanki gözüylə görmüş və ona əliylə
toxunubmuş kimi dərk edir və bu cəhətdən Allaha qəti bir söz verir. Qur’anda belə deyilir:
Xatırla ki, bir vaxt Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən nəsillərini çıxardıb, onları
bir-birinə şahid tutmuş və: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?”, - deyə soruşmuşdu. Onlar da:
“Bəli, sən bizim Rəbbimizsən. Biz buna şahidik”, - deyə cavab vermişdilər. Artıq Qiyamət
günü: “Biz bundan xəbərdar deyildik”, - deyə bilməzsiniz!
Ya da: “Əvvəlcə şərik qoşanlar bizim atalarımız idi, biz isə onlardan sonra gələn bir
nəsil idik. O batilə uyanların etdiklərinə görə bizi məhv edəcəksən?”, - deyə bilməzsiniz.
Ayələrimizi bələ təfsilatla izah edirik ki, bəlkə, onlar [doğru yola] dönələr (Əl-Ə’raf,
7/172-174)!
Xalq arasında «bəzmi-ələstdə alınan misaq», yaxud «ələstu birabbikum» adlandırılan
bu məsələ insanın açıq-aşkar bir şəkildə Allahın varlıq və birliyini qəbul etməsi məsələsidir.
Ayə bu işin nəsillərin Adəm oğullarının bellərindən çıxardılması əsnasında dəqiqləşdiyini
bildirir. Halbuki, bə’zi təfsirçilər heç bir mö’təbər dəlilə əsaslanmadan bu işin ruhlar aləmində
olduğunu iddia edirlər. Bu isə Qur’ani-Kərimə zidd bir iddiadır.
Nəslin beldən çıxardılması nəsli davam etdirmək üçün toxumun çıxardılmasıdır. İnsan
onunla həddi-büluğa çatır və övlad sahibi ola biləcəyi yaşa gəlir. İnsan hələ uşaq ikən Allahı
axtarmağa başlayır. Bu barədə ətrafındakılara çoxlu suallar soruşur. Nəhayət, Allahın var və
bir olduğunu dərk edir. Allah sanki ondan qarşısına çıxan dəlillərlə: “Mən sənin Rəbbin
deyiləmmi?”, - deyə soruşur. O da qətiyyətlə: “Bəli, Rəbbimsən. Mən buna şahidlik edirəm”,
- deyə, cavab verir. Bu və ya bənzər hadisələr ömür boyu təkrar olunur. Hər insan Allahın var
və bir olduğunu və hər şeyin Allah tərəfindən yaradıldığını qəbul edir.
Müşrik şərik qoşan deməkdir. Şərik qoşmaq üçün ən azı iki şey lazımdır. Bunlardan
birincisi həmişə Allahdır. Allahın var və bir olduğunu bilən insan heç vaxt şirk üçün bir səbəb
tapa bilməz və bu sözləri əsla söyləməz:
Əvvəlcə şərik qoşanlar bizim atalarımız idi, biz isə onlardan sonra gələn bir nəsil
idik. O batilə uyanların etdiklərinə görə bizi məhv edəcəksən (Əl-Ə’raf, 7/174)?
Yeniyetməlik çağı insan həyatında mühüm bir dövrdür. Məs’uliyyət elə bu dövrdə
başlayır. Həddi-büluğa çatan insan ataları əksini desə də, Allahın varlıq və birliyinə, onun
həm özünün, həm də bütün varlıqların sahibi və Rəbbi olduğuna qətiyyətlə inanır. Bə’ziləri
bunu büruzə verir, bə’ziləri də mühüm hadisələr baş verdiyi zaman üzə vurur. Bir çox insan
bu qədər bir inancın özünə kifayət edəcəyini güman edir. Bu, sadəcə olaraq şeytanın bir
tovlamasıdır. Allah Təala Loğman surəsinin 33-cü ayəsində: “Ehtiyatlı olun ki, o aldadıcı
şeytan sizi Allahla aldatmasın [sizi Allaha arxayın edib, Allah öz bəndələrinə qarşı çox
mehriban və həlimdir, bütün bəndələrini bağışlayacaq deyə, tovlamasın]”, - deyə, buyurur.
Özlərini tanrıtanımaz adlandıran ateistlər Allahı öz işlərinə qarışdırmaq
istəməyənlərdir. Onlar özlərini tanrılaşdırıb, öz-özlərinə ağa olmağa çalışırlar. Digər
müşriklər isə Allahla yanaşı başqa tanrılar tapır, onları Allaha oxşar bir mövqeyə gətirir və
Allaha verdikləri qəti sözlərindən qaçırlar. Ancaq hamısı bilir ki, Allahın heç bir şəriki
yoxdur. Şirkə düşənlər Allaha söz verdikdən sonra öz və’dlərinə xilaf çıxır, Allahın
birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri parçalayırlar. Çünki Allaha qarşı şərik qoşmaq birbaşa
əlaqəni kəsməkdir.
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Əl-Bəqərə surəsi, 30-cu ayə
XƏLƏF-SƏLƏF MƏSƏLƏSİ
Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, - dediyi zaman
mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?”, - deyib
əlavə etdilər: “Amma nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında
boyun əyirik”. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, - deyə buyurdu.
Başqasının yerinə keçənə xəlifə, yaxud xələf deyilir. Hər insan ilk əvvəl öz atasının
yerinə keçər. Ömrü boyu bir çox insanın mal-mülkünü, onların cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi
və imkanları öz əlinə keçirə biləcəyi kimi, öz əlində olanları da itirə bilər. Bu vəziyyət
başqalarının mal-mülk, mövqe, iş və ruzisinə göz dikməyə səbəb olur. Buna görə də davadalaş qopur və qan tökülür. Peyğəmbərlərə e’tiraz edənlər də öz əllərindəkilərini itirmək
qorxusu ilə hərəkət ediblər. Peyğəmbərlər onları bu qorxudan xilas etmək üçün belə deyiblər:
Mən bunların müqabilində sizdən heç bir əvəz istəmirəm. Mənim alacağım [əvəz,
muzd] ancaq aləmlərin Rəbbindəndir (Əş-Şuəra, 26/127)!
Hər xəlifənin yerinə keçdiyi özündən əvvəlki şəxs o xəlifənin sələfi olur. Beləliklə, bir
xələf-sələf sistemi yaranır. Mələklər: “Sən orada qarışıqlıq salan və qan tökən bir kəsmi
yaratmaq istəyirsən?”, - dedikləri zaman, əslində bu sistemə qarşı hiss etdikləri narahatlıq və
təlaşı dilə gətirdilər. Allah Təala isə belə bir şeyin olmadığını bildirməmiş, lakin mələklərin
bilmədikləri şeylər olduğunu bəyan etmişdir. Bu ayəyə istinadən insanın Allahın xəlifəsi
olduğuna dair iddialar irəli sürülür. Xəlifə isə birinin olmaması, acizliyi, yaxud ölümü səbəbi
ilə onun yerinə keçən şəxsdir.1 Elə isə insan Allaha deyil, yalnız başqa bir insana xəlifə ola
bilər. Mövzu ilə əlaqədar bütün ayələr xəlifə sözünün bu mə’nasını qüvvətləndirir:
Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə etdik. Buna görə də insanlar arasında ədalətlə
[doğru] hökm ver, öz nəfsinə uyma. Yoxsa bu səni Allahın yolundan sapdırar (Sad, 38/26).
Çünki Davud özündən əvvəl o torpaqlarda hakim olan Talutun yerinə keçmişdi. Bu
mövzuyla, yə’ni, xəlifə məsələsi ilə əlaqədar bütün ayələr ancaq insanların bir-birinə xəlifə
olduqlarını bildirir.2 Bu ayələrdən ikisi belədir:
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( خ ل فXa, Lam və Fə hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
2
Xələf kökündən törəyib eyni mə’nanı verən kəlmələri aşağıdakı ayələrdə görmək mümkündür:
1
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Qövmü Nuhu yenə təkzib etdi. Biz də Nuhu və gəmidə onunla birlikdə olanları xilas
etdik. Onları xəlifə etdik. Ayələrimizi təkzib edənləri isə suda batırıb boğduq. Gör [əzabla]
qorxudulanların sonu necə oldu (Yunus, 10/73)!
[Musaya inananlar] dedilər: “Biz sən bizə peyğəmbər olaraq gəlməmişdən əvvəl də,
gəldikdən sonra da əziyyət çəkdik”. [Musa onlara belə] cavab verdi: “Bəlkə də, Rəbbiniz
düşməninizi yox edib, sizi yer üzündə xəlifə [varis] edəcək. Sonra da sizin nə etdiyinizə
baxacaq” (Əl-Ə’raf, 7/129).
Bir dəfə bir alimlə belə bir söhbətimiz oldu. Mən ondan soruşdum ki, insan Allahın
vəkili ola bilərmi? Alim mənə belə cavab verdi:
- Xeyr, Allah peyğəmbərini vəkil etməyib. Heç bizi edərmi? Allah peyğəmbərinə:
“Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşub, müşrik olmazdılar. Biz səni onların üstündə
qoruyucu qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən!” (Əl-Ən’am, 6/107); və “Sən
sadəcə olaraq [müşrik və kafirləri Allahın əzabı ilə] qorxudan [bu barədə xəbərdarlıq edən]
bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir!” (Hud, 11/12), - deyə buyurub.
Mən alimdən yenə soruşdum:
- İnsan Allahın xəlifəsi ola bilərmi?
Alim cavab verdi:
- Bəli, ola bilər. Çünki Allah mələklərə: “Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam”, deyib.
Bundan sonra mən belə bir sual verdim:
- Xəlifəlik yüksək vəzifədir, yoxsa vəkillik?
Alim mənə: “Xəlifəlik daha yüksək bir vəzifədir. Vəkil bə’zi məsələlərdə bir şeyi
təmsil etmək səlahiyyətinə malik olur, ancaq xəlifənin səlahiyyətləri daha geniş və çoxdur”, deyə cavab verdi.
Mən bir sual da soruşdum:
- Allahın vəkili ola bilməyən, xəlifəsi ola bilər?
Alim sualıma sualla cavab verdi:
- Bəs o ayəni sən necə başa düşürsən?
Mən də ona belə cavab verdim:
-Qur’ani-Kərimdə mütləq bir ayəni şərh edən başqa bir ayə var. Allah Təala: “Əlif,
Lam, Ra. Bu, elə bir kitabdır ki, onun ayələri hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdar olan
[Allah] tərəfindən təsbit olunub və təfsilatla izah edilib” (Hud, 11/1), - deyə buyurmuşdur.
Mövzuyla əlaqədar ayələrə baxıldığı vaxt, mə’lum olur ki, Əl-Bəqərə surəsinin 30-cu
ayəsində söhbət bir şəxsin digərinin yerinə keçməsindən və xələf-sələf sistemindən gedir.
Əksinə, insan Allaha xəlifə ola bilməz. İnsanın Allaha xəlifə olması həm xəlifə sözünün
mə’nasına ziddir, həm də çox eybəcər bir vəziyyətin meydana gəlməsinə səbəb olar. Çünki
belə olan halda, mələklər «Allahın yerinə keçəcək birinin fitnə-fəsad törədən və qan tökən
birisi olacağını» deməklə, əslində Allahın fitnə-fəsad törədən və qan tökən olduğunu demiş
olarlar. Halbuki, Allah Təala da, mələklər də belə şeylərdən uzaqdır.
Alim belə dedi:
- Sən məni susdurdun.
TƏSBİH VƏ TƏQDİS
Mələklər: “Nə eyləsən, gözəl eylərsən, buna görə biz də sənə tabe olub, qarşında
boyun əyirik”, - dedilər. Allah onlara: “Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm”, - deyə
buyurdu.
Əl-Bəqərə, 2/30, 66; Ali-İmran, 3/170, Ən-Nisa, 4/9, Əl-Ən’am, 6/133, 165; Əl-Ə’raf, 7/69, 74, 129, 169;
Yunus, 10/14, 73; Hud, 11/57, Ər-Rə’d, 13/11, Əl-İsra, 17/76, Məryəm, 19/59, Ən-Nur, 24/55, Ən-Nəml, 27/62,
Fatir, 35/39, Sad, 38/26. Ümumilikdə 20 ayə.
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Təsbih sözü səbh kökündən əmələ gəlib. Səbh havada, yaxud suda sür’ətlə axıb
getmək, üzmək, ulduzların öz trayektoriyalarında hərəkət etməsi kimi mə’nalar verir. Hər biri
göydə [öz dairəsində] üzər (Yasin, 36/40). Səbh kəlməsi bunlarla yanaşı, sür’ətlə qaçmaq və
atın sür’ətlə qaçması kimi mə’naları da ifadə edir. Təsbih sözü isə Allaha ibadət etməkdə
tələsmək mə’nasında işlədilib.1
Buradan çıxan nəticəyə görə,  – نسبح بحمدكnusəbbihu bihəmdikə cümləsi «sənin
həmdinin səbəbi ilə dərhal sənə qul oluruq» mə’nasını verir. Buna həmd sözünün tərcüməsini
də əlavə edəndə, ümumi mə’na bu cür olur: Sən neylərsən, gözəl eylərsən. Biz də buna görə
sənə boyun əyirik.2
Təqdis kəlməsi quds (qüds) kökündən düzəldilib. Qüdsün mə’nası təmiz olmaqdır.
Təqdis isə tərtəmiz saymaq və pak hesab etməyi bildirir. Quddüs3 Allahın adlarından biri olub,
ləkəsiz və pak deməkdir.4 Allahın tərtəmiz və pak olduğunu onun etdiklərinə baxıb, görə
bilərik.  نقدس لك- nuqaddisu ləkə - «səni təqdis edirik» cümləsini «sən ən təmizini edirsən»
olaraq tərcümə etməyimizin səbəbi də məhz budur.

Əl-Bəqərə surəsi, 48-ci ayə
ŞƏFAƏT
Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün
heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir
kömək edilməyəcək!
Şəfaət sözü belə bir mə’na verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir
şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mə’nası möhtərəm
bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq
etməsi və ona arxa durması mə’nasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah
Təala Qur’ani-Kərimdə belə buyurur:
Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay
düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məs’uldur. Allah hər şeyin
əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!
Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa
durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı
edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:
Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Qur’anla xəbərdar et. Onların
Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis
işlərdən çəkinərlər (Əl-Ən’am, 6/51)!
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( س ب حSin, Bə və Ha hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
2
Geniş mə’lumat üçün Əl-Fatihə surəsi, 1-ci ayənin şərhinə baxın.
3
Bu söz Ərəb dilində qaf hərfi ilə Quddus –  قدوسolaraq yazılır və emfatik samit olan qa ilə tələffüz edilir. Ü
səsinə gəlincə, Ərəb ədəbi dilində ümumiyyətlə belə bir səs yoxdur. Mən burada Quddus sözünü Azərbaycan
dilinin tələffüz tərzinə uyğunlaşdırmağı münasib hesab etdim - tərcüməçinin qeydi.
4
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( ق د سQaf, Dəl və Sin hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
1
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O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:
O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq!
O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!
De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).
De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə
bilərəm” (Əl-Ə’raf, 7/188).
Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən
[Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər]
isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Əl-Bəqərə, 2/254)!
Ənsardan Ümmü’l-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə
Osman ibn Məz’un düşdü.1 Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu.
Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam
içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbu’s-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə
həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, - dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən:
“Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, - deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey
Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, - dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli,
ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyirxeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə
qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmü’l-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi
təmizə çıxartmayacağam”, - dedi.3
Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu
qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina
etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir
mövqedədir. Qur’ani-Kərimdə belə deyilir:
Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət
edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De:
“Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik
qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).
Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın
istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mə’nada bir şəfaət deyil. Allah Təala
buyurur:
Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı
olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan
kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, - desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur,
biz zalımlara belə cəza veririk (Əl-Ənbiya, 21/28-29)!
Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra,
26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:
Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç
bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey
Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir
faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim
olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq
Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4
1

Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yə’ni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara
verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə
yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mə’nası kömək edənlər, mühacir
kəlməsinin mə’nası isə hicrət edənlər, qaçanlardır - tərcüməçinin qeydi.
2
Əbu’s-Saib Osman ibn Məz’unun ləqəbidir.
3
Əl-Buxari, Cənaiz, 3.
4
Əl-Buxari, Vəsaya, 11.
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Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:
Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin
özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın
buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!
Əl-Bəqərə surəsi, 61-ci ayə
ƏKİNÇİ TAYFA
Siz belə dediniz: “Ey Musa! Biz eyni yeməyə tab gətirə bilməyəcəyik. Rəbbinə dua et
ki, bizə yerdə yetişən şeylərdən - tərəvəzdən, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğanından
versin”; Musa isə: “Siz faydalı olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz?
Elə isə bir şəhərə gedin, orada istədiyiniz şeyləri tapa bilərsiniz”, - deyə cavab verdi.
Onların üzərinə zillət və miskinlik damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular.
Çünki onlar Allahın ayələri qarşısında özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik edir və
peyğəmbərləri nahaq yerə öldürürdülər. Üsyan edir və hədlərini aşırdılar.
«Faydalı olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək» ifadəsi qida məhsullarının
müqayisə edilməsi kimi izah edilib. Bizim fikrimizcə, burada müqayisə edilənlər əkinçilər ilə
ovçu və köçəri tayfalardır. Çünki ayədə bildirilən istəklər yəhudilərin əkinçi bir tayfa
olduğunu ifadə edir. Halbuki, qüdrət halvası və bildirçin ovu onları ovçu və köçəri bir camaat
halına gətirmişdi. Bu cür tayfalar çox gəzib, çox şey öyrənirlər. Diribaş və ətraf mühitə qarşı
həssas olurlar. Öz təhlükəsizliklərini də ən yüksək səviyyədə tə’min edirlər. Torpağa bağlı
olanların dünyaları isə öz torpaqları ilə məhdudlaşır. Bu cür insanlar baş verən yenilikləri
izləyə bilmir və asanlıqla istismar edilirlər. Yerdə yetişən şeylərə – tərəvəz, xiyar, sarımsaq,
mərcimək və soğana üstünlük verənlərin üzərinə zillət və miskinlik damğası vurulmasının
səbəbi də budur. Çöllərdə yaşayan yəhudilərə gəlincə, onlar Calutu məğlub edib, böyük bir
müvəffəqiyyət qazanmışdılar.
Musa əleyhissəlam yəhudilərə: “Elə isə bir şəhərə gedin, orada istədiyiniz şeyləri tapa
bilərsiniz”, - demişdi. Əslində o, bununla yəhudilərə tələb etdikləri qida məshullarını əldə
etmək üçün yalnız əkinçiliklə məşğul olmaq lazım gəlmədiyini demək istəmişdi. Hansı şəhərə
getsələr, bu məhsulları tapa biləcəklərini bildirmişdi. Bələliklə, Musa əleyhissəlam yəhudiləri
ticarət işlərinə də həvəsləndirmişdi.

Əl-Bəqərə surəsi, 62-ci ayə
CƏNNƏTƏ KİMLƏR GEDƏR?
İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər... Bunlardan kim Allaha və axirət
gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir
qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər.
Peyğəmbərin təbliği çatmayan şəxs yalnız şirkdən və özünün bildiyi doğru şeylərdən
məs’ul olur. Peyğəmbər təbliğindən xəbərdar olanların isə o peyğəmbərə inanmaq və onun
göstərdiyi kimi yaşamaq məcburiyyətləri vardır. Təbliğin bir şəxsə çatması onun peyğəmbərin
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mö’cüzəsini görməsi ilə baş verir. Məhəmməd əleyhissəlamın mö’cüzəsi Qur’ani-Kərimdir.
Qur’an ayələrini özünün başa düşə bildiyi dildə oxumamış, yaxud dinləməmiş şəxslər ona
inanmağa məcbur deyillər.1
Yuxarıdakı ayəyə oxşar bir ayə də Əl-Maidə surəsindədir. O ayə özündən əvvəl və
sonra gələn ayələrlə birlikdə aşağıdakı kimidir:
De: “Ey kitab əhli! Tövrata, İncilə və Rəbbiniz tərəfindən sizə endirilmiş olana
doğru-dürüst əməl etmədikcə sizin heç bir dəyəriniz olmaz!”. Rəbbindən sənə nazil
edilənlər onların çoxunun azğınlıq və küfrünü artıracaq! Elə isə kafirlərin halına yanma!
İman gətirənlər, yəhudilər, sabiilər və xristianlar... Bunlardan kim Allaha və axirət
gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə
yeməzlər.
Biz İsrail oğullarından əhd almış və onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə
yanlarına onların istəmədiyi bir hökmlə gələn nə qədər elçi varsa, onları ya təkzib edər, ya
da öldürərdilər (Əl-Maidə, 5/68-70).
Mövzu ilə əlaqədar ayələrdən biri də budur:
O kəslər ki, əllərindəki Tövrat və İncildə yazılı gördükləri elçiyə - ümmi [oxumaqyazmaq bilməyən, yaxud məkkəli] peyğəmbərə tabe olurlar. O, [peyğəmbər] onlara gözəl
işlər görməyi əmr, pis işləri qadağan edir və təmiz ne’mətləri halal, natəmiz şeyləri haram
qılır. O, onların ağır yükünü azaldır və üstlərindəki buxovları açır. Ona inanan, onu
hörmətlə dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla birlikdə endirilmiş nurun [Qur’aniKərimin] ardınca gedənlər öz umduqlarına qovuşacaqlar [onlar nicat tapıb qurtulanlardır]
(Əl-Ə’raf, 7/157)!
Bu üç dində - Yəhudilik, Sabiilik və Xristianlıqda Allahın varlığı, birliyi və axirət
inancı vardır. Yaxşı işlərin nə olduğunu da bilirlər. Onlar da bunlardan məs’uldurlar.
Yuxarıdakı ayələrin açıq şəkildə göstərdiyi kimi, onlardan son peyğəmbərin təbliği ilə
qarşılaşan hər kəs ona inanmağa məcburdur. Çünki Allah Təala bu barədə peyğəmbərlərdən
qəti bir əhd almışdır:
[Ey kitab əhli!] Xatırlayın ki, Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim kitab və
hikmətdən sonra, sizdə olanları təsdiq edən bir peyğəmbər gəldiyi zaman, ona mütləq
inanıb, kömək edəcəksiniz!”, - deyə əhd almış və onlara belə demişdi: “Bunu qəbul edib,
ağır olan əhdimi öhdənizə götürdünüzmü?”. Onlar da: “Qəbul etdik”, - deyə cavab
vermişdilər. Allah Təala: “Elə isə şahid olun! Mən də sizinlə birlikdə şahidlərdənəm!”, deyə buyurmuşdu (Ali-İmran, 3/81).
Nəticə e’tibarilə Əl-Bəqərə surəsinin 62-ci ayəsi Qur’an təbliği çatmamış yəhudi,
xristian və sabiilərlə əlaqədardır, təbliğ çatanlarla əlaqəli deyildir.
SABİİLƏR: Sabii sözü Qur’ani-Kərimdə üç ayədə vardır. Bunlardan ikisi bir-birinin
təkrarı kimidir. Üçüncüsü isə müxtəlif hökmlər əhatə edir.
1. İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər... Bunlardan kim Allaha və axirət
gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir
qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər (Əl-Bəqərə, 2/62).
2. İman gətirənlər, yəhudilər, sabiilər və xristianlar... Bunlardan kim Allaha və
axirət gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə
yeməzlər (Əl-Maidə, 5/69).
3. İman gətirənlər, yəhudilər, sabiilər, xristianlar, məcusilər [atəşpərəstlər] və
müşriklər... Şübhəsiz ki, Allah Qiyamət günündə onları bir-birindən ayıracaqdır! Allah hər
şeyə şahiddir (Əl-Həcc, 22/17)!
Birinci və ikinci ayələrdə insanlar iki qrupa ayrılır:
1. İman gətirənlər – mö’minlər.
1

Əl-Bəqərə surəsinin 121-ci ayəsinə baxın.
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2. Yəhudilər, sabiilər və xristianlar.
Bunlarla əlaqədar olaraq aşağıdakı müştərək qərar verilir:
Bunlardan kim Allaha və axirət gününə inanıb, yaxşı işlər görsə, üstlərində heç bir
qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər.
Üçüncü ayə isə insanları üç qrupa ayırır:
1. İman gətirənlər – mö’minlər.
2. Yəhudilər, sabiilər, xristianlar və atəşpərəstlər.
3. Allaha şərik qoşanlar – müşriklər.
Bunlarla əlaqədar olaraq fərqli bir hökm verilir:
Allah Qiyamət günündə onları bir-birindən ayıracaqdır.
İlk iki ayə sabiiləri kitab əhli ilə eyni sayır. Bu ayələr isə sabiilərə endirilmiş bir
kitabın əlaməti sayıla bilər:
Sənə özündən əvvəlkiləri təsdiq edən kitabı [Qur’anı] haqq olaraq Allah endirdi.
Tövrat və İncili də O nazil etdi.
Onlar əvvəllər insanlar üçün bir yol göstərici [hidayət] idi. Furqanı da O endirdi.
Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar! Allah yenilməz güc və
intiqam sahibidir (Ali-İmran, 3/3-4)!
Tövrat yəhudilərə, İncil isə xristianlara endirildiyinə görə, Furqan da sabiilərə nazil
edilmiş ola bilər. Əl-Buxari Əbu’l-Aliyəyə istinadən belə bir hədis rəvayət etmişdir:
Sabiilər kitab əhlindən bir zümrədir. Onlar Zəbur oxuyurlar.1
Bu dəlillər sabiilərin də kitab əhli olmaları mövzusunda birləşir. Peyğəmbərimiz
Həzrəti Məhəmməd üçüncü ayədə adları çəkilən məcusilərlə (atəşpərəstlərlə) əlaqədar olaraq
belə buyurur:
Onlarla kitab əhlinə qarşı davrandığınız kimi rəftar edin.2
Tədqiqatçılar sabiilərin bu gün İraqda Fərat və Dəclə çaylarının birləşdiyi ərazidə,
İranın İraqa yaxın bölgələrində - Qarun çayı boyu və dağınıq bir şəkildə Bağdad və Bəsrə
şəhərlərində yaşadıqlarını müəyyənləşdiriblər. Sabiilərin ümumi sayının təxminən iyirmi min
olması güman edilir.
Sabiilərin özlərinin inandıqlarına görə, Sabiilik İşıq Elçisi (Cəbrail?) tərəfindən ilk
insana (Adəmə) öyrədilərək nəsildən nəslə keçə-keçə bizə qədər gəlib çatmışdır; Yəhya
əleyhissəlam doğruluğun peyğəmbəri və ilahi bir elçidir. O, ilahi təbliği gətirən, bə’zi
ibadətləri yerinə yetirən və öyrədən bir yol göstərici, bir müəllim və bəd qüvvələri məğlub
etmək məqsədilə işıq yolunu tutanlara müqəddəs mətnləri təbliğ edən bir təbliğçidir.
Sabiilərin ən mühüm müqəddəs kitabları Ginzadır. Bundan sonra Draşiad Yəhya
(Yəhyanın nəsihətləri) gəlir. Digər kitabları Qolastadır. Bütün varlıqları var edən Ulu Varlıq
inancı sabiiliyin əsasını təşkil edir. Sabiilərin inanclarına görə, bir işıq aləmi və bir qaranlıq
aləmi vardır. Bunlar bir-birinin ayrılmaz parçası və var olmasının ilk şərtidir. İşıq aləminin
başında Ulu Varlıq, yə’ni, İşıq Kralı var. O, ən üstün xüsusiyyətlərə malik olub, bütün
nöqsanlardan uzaqdır. İşıq Kralının altında ona qarşı müharibə edən Qaranlıq Kralı var.
Şeytanlar, divlər, bəd ruhlar, vampirlər, canavarlar, bütün erkək və dişi pis varlıqlar bu kralın
əmrinə tabedir. İşıq Kralı axirətdə bunları sorğu-sual edəcəkdir. Ölüm yeni bir həyatın
başlanğıcı, bədən həbsxanasından qurtulub, işıq dünyasına yüksəlməyin ilk addımıdır.
Dünyada ilahi təbliğə uyğun şəkildə yaşayan və pis şeylərdən üz döndərən ruh ucalıq səfərinə
başlayır. Dünyanı əhatə edən yeddi planeti ildırım sür’ətilə keçib, Abaturun tərəzisinə çatır.
Orada çəkildikdən (sorğu-suala tutulduqdan) sonra yoluna davam edir və işıq aləminə yetişir.
Günahkar bəd ruhlar isə dünyanı əhatə edən yeddi planetdən keçərkən Qiyamətdən sonrakı
haqq-hesab gününədək etdiyi günahlar qədər əzab çəkir.3
1

Əl-Buxari, Təyəmmüm, 6.
Əl-Muvatta’, Zəkat, 42.
3
Günay Tümər, Aburrəhman Küçük, Dinlər Tarixi, 4-cü nəşr, Ankara, 2002, s. 127-143.
2
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Qiyamətdən sonra günahkar və pis ruhlar üçün ümumi bir haqq-hesab dövrü başlayır.
Onlar hesab verdikdən sonra Suf dənizi adlanan cəhənnəmə atılırlar. Burada etdikləri
günahlar qədər qalan ruhlar İşıq Elçisi Hibil Ziva tərəfindən vəftiz edilir və sırayla işıq
aləminə qəbul edilirlər. 1
Sabiilər müsəlmanların dəstəmaz və qüslünə oxşayan bə’zi təmizlik işləri də görürlər.
Onların bütün həyatlarını əhatə edən duaları, qoç və göyərçin kəsməklə yerinə yetirdikləri
qurban ibadətləri, oruc ibadətləri, müqəddəs gün və bayramları, din xadimləri və mə’bədləri
də vardır. Onların fikrincə, dua Ulu Tanrıya, onun hökmranlığı altındakı İşıq Elçisinə, işıq
varlıqlarına və əcdadların ruhuna doğru istiqamətlənmişdir. Bunlardan başqa varlıqlara dua
etmək qadağandır. Sabiilərin inancına görə sərxoş edici içkilər, öz-özünə ölən, yaxud başqası
tərəfindən öldürülən heyvanların, dini qaydalara uyğun şəkildə kəsilməyən, eyni zamanda
sabii olmayan bir şəxsin kəsdiyi heyvanın əti haramdır.2

Əl-Bəqərə surəsi, 65-ci və 66-cı ayələr
ŞƏNBƏ GÜNÜ QADAĞASI
Siz bilirsiniz ki, sizin aranızdan bə’zi şəxslər şənbə günü qadağasına riayət etmirlər.
Buna görə də biz onlara: “Yazıq meymunlar olun!”, - dedik.
1
2

Yenə orada.
Yenə orada.
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Biz bunu o dövrdə yaşayanlar və onlardan sonra gələnlər üçün görk, müttəqilərdən
ötrü də ibrət dərsi olsun deyə etdik.
Yəhudilik dinində şənbə günü ov etmək qadağandır. Davud əleyhissəlamın dövründə
bir sahil şəhəri olan Eylədə1 yəhudilər yaşayırdılar. Oraya ilin bir ayında balıqlar axın edir və
su balıqların çoxluğundan demək olar ki, görünmürdü. Balıqlar o aydan başqa yalnız şənbə
günləri gəlirdi. Yəhudilər o əsnada dəniz kənarında hovuz qazıb, arx açdılar. Beləcə şənbə
günləri hovuzlar balıqla doldu və bazar günləri onları tutmağa başladılar. Öz fikirlərinə görə
şənbə günü qadağasını pozmamış oldular. Cəza çəkəcəklərindən qorxa-qorxa balıqlardan
istifadə etdilər. Zaman keçdikcə, övladları da onların yolunu tutdu. Mal-mülk sahibi oldular.
Şəhərdə bu işi xoş qarşılamayan bə’zi şəxslər onları bundan uzaqlaşdırmağa çalışsalar da,
onlar davam edib: “Biz nə vaxtdır ki, bu işlə məşğuluq. Bunun üçün indiyədək Allahdan heç
bir cəza gəlmədi”, - dedilər. Onlara: “Aldanmayın, bəlkə də, sizə elə bir əzab gələr ki, yox
olarsınız”, - deyə xəbərdarlıq edildi. Və bir səhər onlar alçaq meymunlara çevrildilər. Üç gün
belə yaşadılar, sonra da həlak olub getdilər.2
Bir qrup insan mübarizəni axıra qədər davam etdirmişdi. Onlardan bir qrup belə
deyirdi: “Allahın yox edəcəyi və ya şiddətli bir əzaba düçar edəcəyi bir tayfaya nə üçün öyüdnəsihət verirsiniz?”. Öyüd-nəsihət verənlərin cavabı isə belə olmuşdu: “Bu, Rəbbimizə heç
olmasa, bir üzrxahlıq etməyimiz üçündür, bəlkə, onlar Allaha xilaf çıxmaqdan çəkinələr”.
Mövzuyla əlaqədar ayələr belə davam edir:
Onlar [şənbə günü qadağasını pozub, balıq ovlayanlar] özlərinə verilən öyüdnəsihəti unudanda biz də onları pislikdən çəkindirənləri xilas etdik. Zülmkarları isə
etdikləri pisliklərə görə şiddətli bir əzaba düçar etdik.
Qadağan olunduqları işi [balıq ovlamağı] saya salmadıqları zaman onlara: “Zəlil
meymunlar olun!”, - dedik (Əl-Ə’raf, 7/165-166).

Əl-Bəqərə surəsi, 67, 68, 69, 70 və 71-ci ayələr
QURBANLIQ BUĞA ƏHVALATI
Bir gün Musa öz xalqına: “Allah sizin bir inək kəsməyinizi əmr edir”, – dedi. Onlar
isə: “Sən bizi ələ salırsan?”, – dedilər. Musa da: “Cahil olmaqdan Allaha sığınıram”, –
deyə cavab verdi.
Onlar dedilər: “Bizim üçün Rəbbinə dua et və soruş ki, o inək necə olmalıdır?”.
Musa onlara: “Allah o inəyin nə çox yaşlı, nə də çox cavan deyil, bu ikisinin arasında
olduğunu buyurur. Sizə əmr olunanı edin!”, - dedi.
Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbinə dua et ki, bizə onun rəngini də bildirsin”.
Musa: “[Allah] onun sarı rəngdə və görənlərə zövq verən [bir inək] olduğunu buyurur”, dedi.
Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbində dua et, qoy bizə onun nə olduğunu bildirsin;
çünki biz inəkləri bir-birinə oxşadırıq. Əgər Allah istəsə [biz bu məsələ barəsində], əlbəttə,
doğru yolda olarıq”.
[Musa] dedi: “[Allah] buyurur ki, o bir buğadır; nə [kotana] qoşulub, torpaq
sürmüş, nə də əkin suvarmışdır. Ləkəsi [qaşqası] da yoxdur”. Onlar: “İndi düzgün şərhi
gətirdin”, - dedilər və onu [inəyi] kəsdilər. Ancaq az qalmışdı ki, bunu etməsinlər.
1
2

Müqəddəs Kitabın Türkcə tərcüməsinə əlavə edilən xəritədə bu yerin adı Eylatdır.
Fəxrəddin ər-Razi, Təfsiri-Kəbir, Əl-Bəqərə surəsinin 64 və 65-ci ayələrinin təfsiri.
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Erkək və ya dişi inək mə’nası verən ( بقرةbəqərə) sözü ( بقرbəqər) kəlməsinin tək
formasıdır. Erkək inəyə  ثورdeyilir.1 Kəsilməsi əmr edilən inəyin erkək olduğunu ayədəki
« »تثير األرضifadəsindən başa düşürük. Çünki  ثورvə  تثيرsözləri eyni kökdən törəyib. « و ال
 »تسقي الحرثcümləsi də bunun ikinci bir dəlilidir. Elə bir inək ki, nə kotana qoşulub torpaq
sürmüş, nə də əkin suvarmışdır. Beləliklə, bu inək məhz bir buğadır.  بقرةkəlməsi isə
qrammatik cins baxımından müənnəs2 kəlmə olduğuna görə cümlə daxilində müənnəs isim
kimi işlədilə bilər.
Memfis Qahirədən 35 km cənubda Nil çayının üzərində yerləşən qədim bir Misir
şəhəridir. Burada Apis adlandırılan bir buğaya sitayiş edilirdi. Bu inanc sonralar Misirin digər
bölgələrinə də yayılmışdı. Bir Apis olur və ölən Apisin başqa bir buğanın bədənində yenidən
dünyaya gəldiyinə inanılırdı. Rahiblər otlaqlarda bu yeni buğanı axtarır və onu bariz
xüsusiyyətləri ilə digərlərindən ayırıb tapırdılar.3
Tövratda mövzu ilə əlaqədar olan bu cür ifadələr vardır:
Misirdə təbliğ edin, Miqdolda eşitdirin, Nofda4 və Tahpanhesdə car cəkin: Yerini
tut, hazır ol! Çünki qılınc ətrfındakıları darmadağın edir.
İlahın Apis niyə qaçdı? Buğan nə üçün yaşaya bilmədi? Çünki Rəbb onu yerə sərdi
(Yeremiya, 46/14).
Əl-Bəqərə surəsindəki ayələr Apisin xüsusiyyətlərini daşıyan bir inəyin kəsilməyini
əmr edir. Beləliklə, o batil inanc ləğv olacaqdı. Çünki Musa əleyhissəlam qırx günlüyə Tur
dağına getdiyi vaxt, İsrail oğulları Harun əleyhissəlamın yanlarında olmasına baxmayaraq, bir
buzov heykəli düzəldib, ona sitayiş etmişdilər. Buzovun məhəbbəti onların qəlblərini
bürümüşdü (Əl-Bəqərə, 2/93). Belə olmasaydı, o inəyi kəsməmək üçün bəhanə
axtarmazdılar.
Hindistanlılar inəyə hörmət göstərirlər. Məsələn, bir inək məscidə girsə, onun oradan
çıxardılması problem yaradır. Hindistanda təxminən 250 milyon inək var. Deyilənə görə,
Hindistan hökuməti inəkləri əsl yerlərinə yerləşdirmək üçün cəhd göstərir, lakin buna
müvəffəq ola bilmir.5
Müsəlmanların hər il keçirdikləri Qurban bayramı bu baxımdan əhəmiyyət kəsb edir.
İnsanların bir qismi tərəfindən müqəddəs hesab edilən heyvanları qurban kəsən müsəlmanlar
belə inanclardan həmişə uzaq dururlar. Qurbanla əlaqədar bu ayə dərin mə’naya malikdir:
Onların [qurbanların] nə əti, nə də qanı Allaha çatar. Allaha çatan yalnız sizin
təqvanızdır [sidq-ürəklə yerinə yetirdiyiniz ibadətdir] (Əl-Həcc, 22/37).
Qurban bayramında mühüm olan heyvanın qanını axıtmaqdır. Ətin yeyilməsi, yaxud
kasıblara paylanması əsas şərt deyil. Buna görə də qurban kəsib, ətini özü yeyən və ya eləcə
qoyub, heç kimə verməyən şəxs də qurban kəsmək savabı qazanır. Ancaq qurban kəsmədən
tonlarla əti fəqir-füqəraya və tanış-bilişə paylayan şəxs bununla öz qurban kəsmək borcunu
yerinə yetirmiş olmur.

Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( ب ق رBə, Qaf və Ra hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
2
Ərəb dilində iki qrammatik cins vardır. Bunlardan biri kişi cinsini bildirən müzəkkər, digəri isə qadın cinsini
ifadə edən müənnəsdir. Sözlərin qrammatik cinsi ümumiyyətlə onların ifadə etdiyi mə’naya və müəyyən
əlamətlərinə görə müəyyən olunur. Qadın cinsinə aid isim və sözlərin xüsusi əlamətlərindən biri də onların
adətən tə mərbutə -  ةilə bitməsidir.  بقرةkəlməsi də yuxarıda göstərildiyi kimi, tə mərbutə -  ةilə qurtarır və bu
səbəbə görə qadın cinsinə (müənnəs) aid bir isimdir – tərcüməçinin qeydi.
3
Böyük Larousse Ensiklopediyası, A hərfi, İstanbul, 1986.
4
Nof Memfis şəhərinin digər adıdır. Bu, Tövratın qeydlərində və əlavəsindəki xəritədə bildirilir (Müqəddəs
Kitab, yeni tərcümə, İstanbul, 2001).
5
Günay Tümər, Aburrəhman Küçük, Dinlər Tarixi, Ocaq nəşriyyatı, Ankara, 1997, s. 145.
1

76

Əl-Bəqərə surəsi, 73-cü ayə
ÖLÜLƏRİN DİRİLDİLMƏSİ
Bu zaman biz: “[Kəsilmiş inəyin] bir parçasını ona [ölüyə] vurun!”, - dedik. Allah
ölüləri belə dirildir və sizə öz mö’cüzələrini göstərir ki, bəlkə, siz ağlınızdan istifadə edib,
bunu anlayasınız.
Kəsilmiş inəyin bir parçası ilə ölü deyil, yalnız yatan şəxs oyandırıla bilər. Amma
ayələr ölü ilə yatanı eyni sayır. Ölüm bir yuxu, qəbir yuxu yeri, ölümdən sonra dirilmək
yuxudan oyanmaq kimidir. Bir ayə belədir:
Sizi gecələr öldürən və gündüz nə etdiyinizi bilən Odur [Allahdır]. Sonra O, sizi
gündüz oyandırır ki, müəyyən edilmiş və’də [əcəl] gəlib çatsın (Əl-Ən’am, 6/60).
Qiyamətin mə’nası qalxmaqdır. Öldükdən sonra diriliş yataqdan qalxmaq, suru
üfürmək isə «Qalx!» borusunun çalınması kimidir. Allah Təala belə buyurur:
Sur çalınan kimi qəbirlərindən qalxıb, tələm-tələsik Rəbbinin hüzuruna axın
edəcəklər. Onlar: “Vay bizim halımıza! Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı?”, - deyəcəklər
(Yasin, 36/51-52).
Yuxarıdakı ayə təzə öldürülmüş və bədəni hələ çürüməmiş insanın dirildilməsindən
bəhs edir: Allah Təala öz qüdrəti ilə onun çürüyən orqanını düzəltmiş və ruhu o bədənə
göndərmişdir. Ölülərin yenidən dirildilməsi də belə olacaqdır. Əvvəlcə insanın bədəni canlı
hala gətiriləcək, sonra ruhu yuxudan oyanmış kimi bədəninə qaytarılacaqdır.
İnsan sulanmış torpaqdan (tin) yaradılıb:
O, xəlq etdiyi hər şeyi gözəl yaratdı; insanı yaratmağa palçıqdan [sulanmış
torpaqdan] başladı. Sonra onun soyunu süzülmüş bir [qiymətsiz sudan] nütfədən əmələ
gətirdi (Əs-Səcdə, 32/7-8).
Tin suyla torpağın qarışmış halıdır.1 Su torpağa qarışmasa, həyat olmaz. Bütün qidalar
bu cür meydana gəlir. Deməli, ancaq Adəm deyil, bütün insanlar torpaqdan yaradılıb.
Qidalardan süzülən bir nütfə (özək) insanın toxumunu əmələ gətirir. Bu toxum ana bətnində
torpaqdan gələn qidalarla inkişaf edir. Bədən də ölənə qədər torpaq və su ilə qidalanır. Ondan
ayrılan hər şey yenidən torpaq olur.
İNSAN RUHU: Bədən ana bətnində müəyyən bir səviyyəyə gəldikdən sonra Allah
ona ruh üfürür. Yuxarıdakı ayənin ardı belədir:
Sonra onu düzəldib, insan formasına saldı və ona öz ruhundan üfürdü. Sizə qulaq,
göz və ürək verdi. Siz az şükr edirsiniz (Əs-Səcdə, 32/7-9)!
ÖLÜM VƏ YUXU: Ruh bədəndən ev kimi istifadə edir. Yuxuya dalan kimi çıxıb
gedir və oyanma əsnasında yenidən gəlir. Ölən bədən uçub-dağılan ev kimidir; yenidən
tikilənə qədər ruh oraya gəlməz. Aşağıdakı ayə bunu bildirir:
Allah [əcəli gəlib çatanların] canlarını [ruhlarını] ölüm əsnasında, ölməyənlərin
[əcəli hələ yetişməyənlərin] canlarını da yuxuda alar. Ölümünə hökm etdiklərinin ruhlarını
saxlayar və digərlərinin [ölümünə hökm olunmamışların] canlarını müəyyən bir müddətə
qədər olduğu kimi qoyar [əcəlləri yetişənə qədər yuxudan oyananda bədənlərinə qaytarar]
(Əz-Zumər, 39/42).
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( ط ي نTa, Yə və Nun hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
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Yatıb yuxuya gedən və ölən bədəndir. Ruh nə ölər, nə də yatar. İnsan ruh və bədənin
sintezidir. Yuxu bədənin dincəlməsi üçün zəruridir. Ölüm isə çürüməyən, yaşlanmayan və
xəstələnməyən əbədi bir vücuda qovuşmaq, yə’ni, axirət həyatına uyğun hala gəlmək üçün
zəruridir. İnsan bu işin bir göz qırpımında başa çatdığını güman edir. Allah: “Qiyamətin
qopması yalnız bir göz qırpımında, ya da daha tez olar. Çünki Allah hər şeyə qadirdir!”
(Ən-Nəhl, 16/77), - deyə buyurur.
Yuxu nədirsə, ölüm də odur. Yuxarıdakı ayələr bunu açıq-aşkar bildirir.

Əl-Bəqərə surəsi, 75-ci ayə
KİTABIN TƏHRİF EDİLMƏSİ MƏSƏLƏSİ
[Ey iman gətirənlər!] Siz indi onların sizə inanacaqlarınımı umursunuz? Halbuki,
onların içərisində elə bir dəstə vardı ki, Allahın kəlamını eşidib anlayandan sonra, onu
qəsdən başqa tərəfə çəkirdilər.
Təhrif sözü hərf kökündən əmələ gəlib. Hərf kəlməsi uc, kənar, bucaq, sivri və kəskin
tərəf mə’naları verir. Bir sözü təhrif etmək iki tərəfə də aid edilə bilən mə’nalar daşıyan bir
kəlməni yalnız bir tərəfə çəkməkdir.1
Qur’ani-Kərimin qadağan etdiyi təhrif isə bir kəlməni dinə hücum etmək məqsədilə o
kəlmənin dildə artıq oturmuş mə’nasından ayırıb, digər mə’nasına yönəltməkdir. Təhrif
aşağıdakı ayədə belə şərh edilmişdir:

ص ْينَا
َ س ِم ْعنَا َو َع
َ َض ِع ِه َويَقُولُون
ِ ﱢمنَ الﱠ ِذينَ ھَادُو ْا يُ َح ﱢرفُونَ ا ْل َكلِ َم عَن ﱠم َوا
س َم ٍع َو َرا ِعنَا لَيًّا بِأ َ ْل ِسنَتِ ِھ ْم َوطَ ْعنًا فِي الدﱢي ِن َولَ ْو أَنﱠ ُھ ْم قَالُو ْا
ْ س َم ْع َغ ْي َر ُم
ْ َوا
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ّ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
س َم ْع َوانظ ْرنَا ل َكانَ َخ ْي ًرا ل ُھ ْم َوأق َو َم َول ِكن ل َعنَ ُھ ُم ﷲُ بِ ُكف ِر ِھ ْم
ْ س ِم ْعنَا َوأط ْعنَا َوا
َ
َ
َ
ًفالَ يُ ْؤ ِمنُونَ إِالﱠ قلِيال
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ( ح ر فHa, Ra və Fə hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi
ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
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Bə’zi yəhudilər [Tövratdakı] sözlərin yerini dəyişdirib, təhrif edir və dillərini əyərək
dinə tə’nə vurmaq üçün: “ ص ْينَا
َ س ِم ْعنَا َو َع
َ - Eşitdik və qəbul etmədik. Eşit, kar olasan və
 راعنا- raina”, - deyirlər. Əgər onlar bunun yerinə: “  سمعنا و أطعنا- Eşitdik və tabe olduq.
Eşit və bizə bax!”, - desəydilər, əlbəttə, onlar üçün daha yaxşı və daha doğru olardı. Fəqət
Allah onları öz küfrləri ucbatından lə’nətlədi. Onların ancaq az bir qismi iman gətirmişdir
(Ən-Nisa, 4/46).
Ayədəki üç cümlədən hər birinin iki mə’nası var. Bunlar bir-birinə ziddir:
1)  سمعنا و عصيناcümləsinin iki mə’nası var: a) Eşitdik və möhkəm yapışdıq; b)
Eşitdik və üsyan etdik. Çünki  عصىfe’li həm üsyan, həm də bir şeyi dəyənək tutubmuş kimi
tutmaq mə’naları verir.1 Bizim nəzər saldığımız təfsir kitabları və tərcümələrdə bu nüans
müəyyən edilməmişdir.
Əgər « – سمعنا و أطعناeşitdik və itaət etdik» desəydilər, bu zaman təhrif imkanı
olmadığına görə daha yaxşı və doğru olardı.
2)  – و اسمع غير مسمعcümləsinin bir mə’nası belədir: Zəhmət olmasa, qulaq as; bizim
nə həddimiz var ki, sənə söz deyək. Digər mə’nası isə budur: Qulaq as, ey sözeşitməz adam!2
Əgər sadəcə olaraq eşit, dinlə mə’naları verən  اسمعifadəsi işlədilsəydi, ayə başqa bir mə’naya
yönləndirilib, təhrif edilə bilməzdi.
3)  راعناcümləsinin iki mə’nası var: a) Bizi otar; b) Bizə nəzarət et. «Bizi otar»
cümləsində bir tə’nə və istehza var. Yə’ni, onlar: ”Sən bizi heyvan otaran kimi otarmaq
istəyirsən, elə isə otar bizi”, - demək istəyirlər. Dillərini bir az əyib, ‘ – عeyn hərfini uzadaraq
raina desələr, «bizim çobanımız» demiş olarlar. Əgər  انظرناdesəydilər, «bizə nəzarət et, bizə
tərəf bax!» demiş olardılar və beləliklə, ayəni təhrif etməzdilər.
Təhrifin başqa cür olması Qur’ani-Kərim, Tövrat və İncil nüsxələri üçün qeyrimümkündür, yə’ni, bu kitablar heç cür təhrif edilə bilməz. Çünki bu kitablar milyonlarla
insanın hafizəsindədir və onların saysız-hesabsız nəşri vardır.
Ayədəki «Bunu dillərini əyərək dinə tə’nə vurmaq üçün edirlər» cümləsi təhrif
etməkdən ötrü pis niyyətin şərt olduğunu meydana çıxardır. Halbuki, birdən çox mə’na
daşıyan bir sözlə əlaqədar olaraq səhv bir seçim, yaxud da dili dönməyən və unutqan bir
şəxsin ayəni səhv oxuması təhrif deyildir.

1
2

Əs-Sihah, Tacu’l-Ərus, Lisanu’l-‘Ərəb lüğəti.
Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır, Haqq Dini, Qur’an Dili, Ən-Nisa surəsininin 46-cı ayəsinin təfsiri.
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Əl-Bəqərə surəsi, 93-cü ayə
MÖHKƏM YAPIŞMAQ / ÜSYAN ETMƏK
Biz sizdən qəti bir söz [əhd-peyman] alıb, Tur dağını sizin üzərinizə qaldırmış və:
“Sizə verdiyimizdən [Tövratdan] möhkəm tutun və dinləyin!”, - [demişdik]. Onlar da:
“Eşitdik və möhkəm yapışdıq”, - demişdilər. Halbuki, kafirlik etmələri ucbatından buzovun
məhəbbəti qəlblərinə hakim olmuşdu [onların qəlblərini bürümüşdü]. [Ya Məhəmməd!]
Onlara söylə: “Əgər iman gətirmisinizsə, öz imanınızın sizə bu cür əmr verməsi necə də
pisdir!”.
Əsa -  العصاkəlməsi çəlik, əsa, əl ağacı və dəyənək mə’nasındadır.  عصىfe’li isə
dəyənək tutubmuş kimi tutdu və ya dəyənəklə döyürmüş kimi döydü mə’naları verir. Əsmai
bə’zi Bəsrəlilərin belə bir sözünü rəvayət edib: Dəyənəyə əsa deyilməsinin səbəbi əl və
barmaqların onun üstündə birləşməsidir. Əbu Abidin fikrincə, əsa sözünün əsl mə’nası
birləşmək və həmrə’y olmaqdır. Bununla bərabər,  عصىfe’li üsyan etmək, e’tiraz etmək
mə’naları da ifadə edir.
Belə olan halda, iki ayədəki  سمعنا و عصيناcümləsi «eşitdik və möhkəm
tutduq/yapışdıq» mə’nası verdiyi kimi, «eşitdik və üsyan/e’tiraz etdik» mə’nası da verə bilər.
Bəd niyyətli olanlar belə ifadələri seçirlər ki, onu hər tərəfə çəkə bilsinlər. İfadələrin bu cür
istifadəsinə cinas deyilir.  سمعنا و عصيناcümləsinin Əl-Bəqərə surəsinin 93-cü ayəsində
«eşitdik və möhkəm yapışdıq/tutduq» mə’nası bildirməsi qətidir.1
Məal2 və təfsir kitablarında  سمعنا و عصيناcümləsinə «eşitdik və üsyan etdik» kimi
mə’na verilib. Halbuki, “üsyan etdik”, - deyə bir söz, yə’ni, əhd-peyman alına bilməz. Allah
Təala: ”Bir gün sizdən qəti bir söz (əhd-peyman) aldıq”, - dediyinə görə, سمعنا و عصينا
cümləsinin yeganə mə’nası «eşitdik və möhkəm tutduq/yapışdıq» olmalıdır. Cümlənin davamı
da bu mə’nanı qüvvətləndirir. Çünki onlar bir tərəfdən “möhkəm yapışdıq”, - deyə söz
vermişdilər, lakin digər tərəfdən o buzovun məhəbbəti qəlblərinə hakim olub, onu bürümüşdü.
Ən-Nisa surəsində  سمعنا و عصيناcümləsinin mə’nası cinaslıdır. Ona həm möhkəm
yapışmaq/tutmaq, həm də üsyan etmək mə’naları verilə bilər.3
Bu mövzu Tövratda öz əksini aşağıdakı kimi tapmışdır:
Musa gedib Rəbbin bütün buyruqlarını və prinsiplərini xalqa bildirdi. Hamı bir
ağızdan: “Rəbbin dediyi hər şeyi yerinə yetirəcəcyik”, - deyə cavab verdi. Musa Rəbbin
bütün əmrlərini yazdı. Sabah erkən qalxıb, dağın ətəyində bir qurbangah qurdu və İsrailin
on iki oymağının rəmzi olan on iki daş sütun tikdi. Sonra İsrailli gəncləri oraya göndərdi.
Onlar da Rəbbə yandırılan qurbanlar təqdim etdilər və dinclik qurbanları olaraq buğaları
kəsdilər. Musa axan qanın yarısını ləyənlərə doldurdu, digər yarısını isə qurbangahın
üstünə tökdü. Sonra əhd kitabını götürüb, xalqa oxudu. Camaat: “Rəbbin dediyini
edəcəyik, Onu dinləyəcəyik!”, - dedi (Tövrat, Çıxış, 24/3-7).
1

İbrani dili mütəxəssisi Saleh Ağdəmir bu mövzu ilə əlaqədar sualıma belə cavab verdi: “Bu ifadə Tövratda
“şama’nu və asinu” şəklindədir. Mə’nası “Eşitdik və yerinə yetirəcəyik” deməkdir. Burada asinu sözü sin (s)
hərfi ilə yazılır və üsyan (üsyan isə sad [qalın s səsi] hərfi ilə yazılır) sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur”.
2
Mə’na, məfhum, qavram, anlayış. Burada müəllif tərəfindən Qur’ani-Kərimin mə’nasını ehtiva edən kitab
mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
3
Bu barədə geniş mə’lumat üçün Əl-Bəqərə surəsi, 75-ci ayənin şərhinə baxın.
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Əl-Bəqərə surəsi, 105-ci ayə
İSTƏYƏN/İSTƏDİYİ MƏSƏLƏSİ

و ﷲ يختص برحمته من يشاء

Allah öz mərhəmətini kim istərsə, ona bəxş edər.
Bu cümlə ümumiyyətlə «Allah öz mərhəmətini istədiyi şəxsə bəxş edər» kimi tərcümə
edilir. Bu fərq  يشاء- istəyər/istəyir fe’linin faili olan o (üçüncü şəxs tək) əvəzliyinin nəyə
dəlalət etdiyi ilə əlaqədar seçimdən irəli gəlir. Bizim fikrimizcə, bu əvəzlik yanındakı  منkim sözünü bildirir. Çünki Ərəb dilində əvəzlik ən yaxınını göstərir. Uzaqdakı bir şeyi
bildirməsi üçün arada qərinə, yə’ni, yaxınlıq və oxşarlıq olmalıdır. İmkan tapıb baxdığımız
təfsir və tərcümə kitablarında əvəzlik özündən uzaqda qalan Allah kəlməsinə dəlalət edir.
Böyük yaxşılıqlar edən kəs ancaq özünün istədiyinə deyil, eyni zamanda ondan
yaxşılıq etməyini istəyənlərə də yaxşılıq edər. Ayənin «Allah böyük mərhəmət sahibidir!»
cümləsi ilə başa çatması bizim verdiyimiz mə’nanın düzgün olduğuna dair bir sübutdur. Bir
ayədə belə deyilir:
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İnsana ancaq öz işi, əmək və əməli qalar. Şübhəsiz ki, onun əməli görünəcəkdir!
Sonra da ona [əməyinin] əvəzi tamamilə veriləcəkdir (Ən-Nəcm, 53/39-41)!
Digər bir ayə də belədir:
Kim dərhal istəsə, orada ona, yə’ni, istədiyimiz şəxsə istədiyimiz ne’məti tezliklə
verərik. Sonra da ona cəhənnəmi hazırlayarıq; o, qınanmış və qovulmuş olaraq oraya girər.
İman gətirib, axirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların sə’yi də təşəkkürə dəyər. Onların
və bunların hər birinə Rəbbinin ne’mətindən verərik. Rəbbinin ne’məti [ehsanı] qadağan
[məhdud] deyildir (Əl-İsra, 17/18-20)!
Əgər Rəbbimizin ne’məti (ehsanı) məhdud deyilsə, arada bir qərinə (bənzərlik)
olmadan əvəzliyi uzağa göndərib, onu məhdud kimi göstərmək düzgün deyildir. Bu ayə bütün
tərəddüdləri mahiyyət e’tibarilə aradan qaldırır:
Dünya mənfəəti istəyənə dünya qazancı, axirət savabı istəyənə isə axirət savabından
verərik. Biz, şükr edənləri əlbəttə, mükafatlandıracağıq (Ali-İmran, 3/145)!
Bu barədə ətraflı mə’lumat üçün Əl-Bəqərə surəsinin 200-202-ci ayələri ilə bağlı
şərhlərə baxın.

Əl-Bəqərə surəsi, 106-cı ayə
NƏSX MƏSƏLƏSİ VƏ ZİNANIN CƏZASI
Biz bir ayəni [ayənin hökmünü] dəyişdirir [ləğv edir] və ya onu unutdururuqsa,
ondan daha xeyirlisini, yaxud ona oxşarını gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olduğunu
bilmirsənmi?!
Nəsx sözü lüğətdə bir şeyi başqa bir şeylə dəyişdirmək, onun yerinə başqasını qoymaq
mə’nası verir.1 Allah Təala belə buyurur:
Biz bir ayənin yerinə başqa bir ayə qoyanda [onun hökmünü ləğv edib, yerinə başqa
bir ayə gətirəndə] – ki, Allah nə nazil etdiyini çox yaxşı bilir – [kafirlər Məhəmməd
əleyhissəlama] belə dedilər: “Sən ancaq bir iftiraçısan!”. Xeyr! Onların əksəriyyəti bilmir
(Ən-Nəhl, 16/101)!
Yuxarıdakı ayədən başa düşüldüyü kimi, nəsx bir ayənin öz bənzəri, yaxud ondan
daha yaxşısı ilə dəyişdirilməsidir. İlahi vəhydə ilk peyğəmbərdən sonuncu peyğəmbərə qədər
bir bütünlük var. Qur’anda bu barədə belə deyilir:
Allah Nuha buyurduğunu, sənə vəhy etdiyini, İbrahim, Musa və İsaya əmr etdiyini
sizin üçün bu dinin şəriəti qılmışdır. Dini doğru-dürüst tutun [onu qoruyun], onda ixtilafa
düşməyin (Əş-Şura, 42/13)!
Deməli, Qur’ani-Kərim əvvəlki ilahi kitabları nəsx edib. Qur’an ayələrinin böyük
əksəriyyəti Nuh, İbrahim, Musa və İsaya vəhy edilənlərə uyğun və bərabərdir. Bir qismi isə
yalnız peyğəmbərimizə vəhy buyurulan və yüngülləşdirici hökmlər ehtiva edən ayələrdir.
Beləliklə, nəsxin iki şərti meydana çıxır:
1) Ayələr arasında olması;
2) Nəsx edilən ayənin özündən əvvəlki ilə eyni hökmü və ya ondan daha faydalı bir
hökmü daşıması.
1

Lisanu’l-‘Ərəb lüğəti, ( ن س خNun, Sin və Xa hərfləri) bəndi.
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Sünnə Qur’ani-Kərimin bir növ şərhi olduğuna görə ona tabedir. Tabe olana isə ayrı
bir hökm verilmir. Bir ayədə belə deyilir:
Sənə bu Zikri [Qur’anı] nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni izah edəsən
(Ən-Nəhl, 16/44).
İnsanlar peyğəmbərimizdən bə’zi şeylər tələb etmiş, bunların üstündən belə bir ayə
nazil olmuşdur:
Ayələrimiz onlara açıq-aşkar oxunduğu zaman, bizimlə görüşəcəklərinə
[qarşılaşacaqlarına] ümid etməyənlər: “Ya bundan başqa bir Qur’an gətir, ya da bunu
dəyişdir!”, - dedilər. [Onlara] De: “Mən onu özbaşıma dəyişdirə bilmərəm. Mən ancaq
mənə nə vəhy edilirsə, ona tabe oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük bir günün
[Qiyamət gününün] əzabından qorxuram” (Yunus, 10/15).
Belə mə’lum olur ki, bir ayə nəsx edildiyi zaman, peyğəmbərimizin o ayə ilə əlaqədar
kəlam və tətbiqatları da nəsx edilir. Çünki peyğəmbər ona nə vəhy buyurulursa, o vəhyə tabe
olur.
Bir ayənin sözlərinin ləğv edilib mə’nasının davam etdiyini irəli sürmək olmaz. Çünki
bir ayə yalnız yeni bir ayə ilə nəsx edilə bilər. Beləliklə, yeni ayə əvvəlki ayənin sözlərini
nəsx etdiyi kimi, onun mə’nasını da nəsx edir.
Nəsx edən ayə nəsx edilən ayədən daha ağır bir hökm daşımır. Bunu bu ayədə də
görmək olar:
Yanlarındakı Tövrat və İncildə yazılı gördükləri ümmi peyğəmbərə tabe olanlar…
O, onlara yaxşı işlər görməyi buyurub, pis işləri qadağan edər. Onlara gözəl şeyləri halal,
pis şeyləri haram qılar. Onların üzərindəki ağır yükləri qaldırıb, boyunlarındakı dəmir
halqaları açar... (Əl-Ə’raf, 7/157)
Bir ayənin ondan daha yaxşı bir ayə tərəfindən nəsx edilməsinə zina cəzasını misal
göstərmək olar. Tövrat və İncildə zinanın cəzası ölümdür. Peyğəmbərimiz də bu cəzanı bir
müddət tətbiq edib. Sonra bu hökm Qur’ani-Kərim tərəfindən nəsx edilib.
A) TÖVRATDA ZİNA ÜÇÜN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMİŞ CƏZA
Levililərin 20-ci fəslində aşağıdakı hökmlər vardır:
10 - “Bir şəxs başqa birisinin arvadıyla, yə’ni, qonşusunun arvadıyla zina etsə, həm
onun özü, həm də zina etdiyi qadın mütləq öldürülməlidir”.
11 - “Atasının arvadı ilə cinsi əlaqəyə girən şəxs atasının namusuna ləkə vurur.
İkisi də mütləq öldürülməlidir. Ölümə layiqdirlər”.
12 - “Bir adam öz gəliniylə cinsi əlaqəyə girsə, ikisi də mütləq öldürülməlidir.
Rüsvayçılıq ediblər və ölümə layiqdirlər”.
13 – “Bir kişi başqa bir kişi ilə cinsi əlaqə qursa, onların ikisi də iyrənclik edir.
Mütləq öldürülməlidirlər. Ölümə layiqdirlər”.
17 - “Bir şəxs ana və ya ata tərəfindən öz ögey bacısı ilə evlənib, onunla cinsi
əlaqəyə girsə, bu bir utancdır. Açıq-aşkar biabır edilib, xalq arasından qovulmalıdırlar. Bir
adam öz bacısıyla cinsi əlaqəyə girdiyinə görə günahının cəzasını çəkməlidir”.
19 - “Öz xalanla ya da bibinlə cinsi əlaqəyə girmə. Çünki yaxın qohumunun
namusudur. İkiniz də öz günahınızın cəzasını çəkməlisiniz”.
20 – “Əmisinin arvadı ilə cinsi əlaqəyə girən şəxs əmisinin namusuna ləkə vurur.
İkisi də günahlarının cəzasını çəkməli və uşaq sahibi olmadan öldürülməlidir”.
21 - “Qardaşının arvadı ilə evlənən adam biabırçılıq edib, öz qardaşının namusuna
ləkə vurur. Övlad sahibi olmamalıdırlar”.
Təsniyənin 22-ci fəslində də bu hökmlər var:
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22 – “Əgər bir adam başqa birisinin arvadı ilə yatarkən tutulsa, həm o, həm də
qadın
öldürülməlidirlər.
Pislik
İsraildən
(İsrail
oğullarının
ailəsindən)
uzaqlaşdırılmalıdır”.
23 – “Əgər bir şəxs şəhərdə başqa birisi ilə nişanlı olan bakirə bir qızla qarşılaşıb,
onunla yatsa,
24 Onların ikisini də şəhərin qapısına aparıb, daşlayaraq öldürməlisiniz. Çünki qız
şəhərdə olduğu halda, kömək üçün bağırmadı; oğlan da öz qonşusunun arvadıyla cinsi
əlaqəyə girdi. Siz aranızdakı pisliyi yox etməlisiniz”.
25 – “Əgər bir adam çöldə-bayırda nişanlı bir qızla qarşılaşsa və onu yaxalayıb
təcavüz etsə, yalnız təcavüz edən adam öldürülməlidir”.
26 – “Qıza heç bir şey edilməməlidir. Çünki o qızın ölümə layiq olacağı heç bir
günahı yoxdur. Bu vəziyyət qonşusuna hücum edib, onu öldürən şəxsin halına oxşayır”.
B) İNCİLİN ZİNAYA VERDİYİ CƏZA
Yuhanna İncilinin 8-ci fəslində belə bir əhvalat vardır:
Din xadimləri və Ferisilər zina edərkən yaxalanmış bir qadın gətirdilər. Qadını
meydana çıxarıb İsaya: “Müəllim, bu qadın zina etdiyi vaxt yaxalandı. Musa qanunda bizə bu
cür qadınların daşqalaq edilməsini buyurdu, sənin fikrin nədir?”, - dedilər. Onlar bütün
bunları İsanı sınamaq məqsədilə deyirdilər; onu təqsirləndirmək üçün bir səbəb axtarırdılar.
İsa isə əyilib barmağı ilə torpağa yazı yazırdı. Onların fasiləsiz bir şəkildə eyni sualı
soruşmasının üstündən qamətini düzəltdi və: “O qadına ilk daşı sizin aranızda günahsız olan
şəxs atsın!”, - dedi. Sonra yenə əyildi və torpağa yazı yazmağa davam etdi. Onlar da bunu
eşidən kimi başda yaşlılar olmaqla, hamısı bir-bir çıxıb getdilər və İsanı tək buraxdılar. Qadın
isə ortalıqda dayanmışdı. İsa doğrulub qadına: “Qadın, onlar haradadır? Heç biri səni
mühakimə etmədimi?”, - dedi. Qadın: “Heç biri, ağam!”, - deyə cavab verdi. İsa qadına:
“Mən də səni mühakimə etmirəm. Get! Artıq bundan sonra günah etmə!”, - dedi.
İsa əleyhissəlam bu sözü ilə rəcm1 cəzasını ləğv etməmiş, sadəcə olaraq günahkar
insanların verdiyi xəbərə və onların şahidliyinə əsaslanmayıb, qadına bu qədər ağır bir cəza
verməmişdir. Matta İncilində onun belə bir sözünə yer ayrılıb:
Siz mənim Müqəddəs Qanunu və ya peyğəmbərlərin sözlərini aradan qaldırmaq
üçün gəldiyimi zənn etməyin. Mən onları qüvvədən salmağa deyil, tamamlamağa gəldim.
Sizə düzünü deyim; yer və göy aradan qalxmadan, hər şey həqiqətə çevrilmədən Müqəddəs
Qanundan ən kiçik bir hərf, yaxud nöqtə belə əskilməyəcək. Buna görə də bu əmrlərin ən
kiçiklərindən birinə itaət etməyən və başqalarına da belə davranmağı öyrədən hər kəs
göylərin səltənətində “ən kiçik” sayılacaq. Ancaq bu əmrləri yerinə yetirən və başqalarına
öyrədən şəxs göylərin səltənətində böyük qəbul ediləcək (Matta İncili, 5-ci fəsil).
C) PEYĞƏMBƏRİMİZ MƏHƏMMƏD ƏLEYHİSSƏLAMIN ZİNA İLƏ
ƏLAQƏDAR TUTUMU VƏ TƏTBİQ ETDİYİ CƏZALAR
Məhəmməd əleyhissəlamın önündən üzü qaraldılmış və çubuqla döyülmüş bir yəhudi
aparırdılar. Onları çağırıb belə dedi: “Sizin kitabınızda zinanın cəzası belədir?”. Onlar: “Bəli”,
- deyə cavab verdilər. Sonra Məhəmməd əleyhissəlam onların alimlərindən birini çağırıb
soruşdu: “Musaya Tövratı endirən Allah naminə soruşuram, sizin kitabınızda zinanın cəzası
belədir?”. Alim: “Əgər sualı bu cür soruşmasaydın, cavab verməzdim. Bizim kitabımızda zina
haqqında rəcm cəzası var. Ancaq yüksək təbəqəyə mənsub insanlar arasında zina geniş
yayıldı. Biz onlardan birini yaxalasaq, onu azad buraxırdıq, lakin əgər zəif birini tutsaq, ona
1

Daşqalaq etmə, daşa tutma cəzası. Bu cəza vaxtilə zina edənlərə tətbiq edilirdi. Cəza verilən insan qurşağa
qədər torpağa basdırılır və daşqalaq edilərək öldürülürdü – tərcüməçinin qeydi.
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rəcm cəzası verirdik. Bir-birimizə dedik ki, gəlin yüksək təbəqədən olan insanlara da, zəiflərə
də tətbiq edə biləcəyimiz bir cəza barəsində bir qərara gələk. Sonra da rəcm cəzasının yerinə
üz qaraltmaq və çubuqla döymək cəzası qoyduq”, - dedi. Allahın elçisi Məhəmməd
əleyhissəlam belə buyurdu: “Allahım! Sənin əmrini ilk dəfə həyata keçirib, canlandıran mən
olacağam! Çünki onlar öldürüblər!”. Bundan sonra dərhal əmr verdi və o yəhudi rəcm edildi;
yə’ni, daşqalaq edilib öldürüldü. Sonra Allah Təala bu ayəni nazil etdi:
Bə’zi yəhudilər sözlərin yerlərini sonradan dəyişdirib təhrif edir və belə deyirlər:
“Əgər sizin haqqınızda bu qərar [təhrif edilmiş hökm] verilsə, ona uyun. Əgər verilməsə,
ona uymayın...” (Əl-Maidə, 5/41).
Belə ki, yəhudilər: “Məhəmmədin yanına gedin, əgər üz qaraltmaq və çubuq cəzası
versə, ona tabe olun. Rəcm, yə’ni, daşqalaq etməklə öldürmə cəzası versə, qaçın!”, deyirdilər. Bundan sonra aşağıdakı ayələr nazil oldu:
Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər şübhəsiz ki, kafirdirlər!
Allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyənlər əlbəttə, zalimlərdir!
Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməyənlər əlbəttə, fasiqdirlər [günahkardırlar] (ƏlMaidə, 5/44, 45, 47)!1
Bir yəhudi qadınla kişi zina etmişdilər. Bir şəxsə belə dedilər: “Bizi o peyğəmbərin
yanına aparın. Çünki o, yüngülləşdirici hökmlərlə göndərilib. Əgər bizə rəcm cəzasından daha
yüngül bir cəza versə, qəbul edərik; bu da Allahın hüzurunda bizim üçün bir dəstək olar. Bir
peyğəmbərin verdiyi qərara tabe olduğumuzu deyərik”. Beləliklə, Məhəmməd əleyhissəlamın
yanına gəldilər. Bu əsnada peyğəmbər əleyhissəlam məsciddə əshabı ilə birlikdə oturmuşdu.
Yəhudi qadınla kişi belə dedilər: “Ey Əbu’l-Qasım!2 Zina etmiş bir kişiylə qadın barəsində
fikrin nədir?”. Allahın elçisi heç bir şey deməyib, onların Tövratın tə’lim və tədrisi ilə məşğul
olduqları mərkəzə gəldi. Qapıda ayaq saxlayıb soruşdu: “Tövratı Musaya nazil edən Allah
naminə soruşuram, Tövratda evli ola-ola zina edənin cəzası nədir?”. Onlar belə cavab
verdilər: “Üzünə kül sürtülüb qaraldılır, çubuqla döyülür və eşşəyə tərs mindirilib, gəzdirilir”.
Gənc bir yəhudi isə səssiz durub, heç bir şey demədi. Məhəmməd əleyhissəlam onun
susduğunu görüb, and verdirdi və çox tə’kid etdi. O gənc: “Allahım! Sən bizə and verdin! Biz
Tövratda rəcm cəzasının olduğunu görürük”, - dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Allahın
əmrinə ilk dəfə qarşı çıxmağınız necə oldu?”, - deyə soruşdu. Yəhudilər belə cavab verdilər:
“Bizim başçılarımızdan birinin qohumu zina etdi. Başçımız ona rəcm cəzası verməyi tə’xirə
saldı. Sonra xalq arasından sıravi bir şəxs zina etdi. Başçımız onu rəcm etmək istədi. Zina
edən şəxsin tayfası araya girib dedi ki, əgər sən öz qohumuna rəcm cəzası tətbiq etməsən,
bizim qohumumuza da rəcm cəzası verilə bilməz. Bundan sonra tərəflər zina edənlərə
veriləcək cəza barəsində bir qərara gəldilər”. Bunu eşidən peyğəmbər əleyhissəlam: “Mən
Tövratdakı ilə hökm verirəm!”, - deyə buyurdu. Sonra əmr verdi və beləliklə, zina edənlərin
ikisi də rəcm edildi.
Zühri rəvayət edir ki, aşağıdakı ayə bu mövzu ilə əlaqədar olaraq nazil olub:
Şübhəsiz ki, Tövratı biz endirdik. Onda doğru yol və nur vardır. Allaha təslim olmuş
peyğəmbərlər onunla hökm verirlər (Əl-Maidə, 5/44).
Məhəmməd əleyhissəlam da o peyğəmbərlərdəndir.3
Bir gün Məhəmməd əleyhissəlamın yanına bir yəhudi kişi və yəhudi qadın
gətirilmişdi. Onlar ikisi birlikdə günaha batmışdılar. Allahın elçisi: “Bu mövzuda sizin
kitabınızda nə var?”, - deyə soruşdu. Onlar da öz növbələrində: “Alimlərimiz zina edənlərin
üzlərinin küllə qaraldılması və eşşəyə tərs minidirlməsi cəzası qoydular”, - deyə cavab
verdilər. Bu əsnada orada olan Abdulla ibn Salam: “Ey Allahın elçisi, əmr ver, Tövratı buraya
gətirsinlər”, - dedi. Beləliklə, Tövrat gətirildi. Zinakar yəhudi qadınla kişidən biri əlini rəcm
1

Müslüm, Hüdud, 28.
Qasımın atası mə’nasındadır. Peyğəmbərimizin ilk oğlunun adı Qasım idi.
3
Əbu Davud, Hüdud, 26, 4450 nömrəli hədis.
2
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ayəsinin üstünə qoydu və o ayədən əvvəlki ayə ilə sonrakı ayəni oxudu, rəcm ayəsinin özünü
oxumadı. Abdulla ibn Salam: “Qaldır əlini!”, - dedi və əlinin altında rəcm ayəsi dərhal
göründü. Allahın elçisi əmr verdi və onların ikisi də daşqalaq edilərək öldürüldü.1 Məhəmməd
əleyhissəlamın yəhudilər haqqındakı hökmü ancaq Allahın hökmü ola bilərdi. Allah Təala
belə buyurur:
[Ya Məhəmməd!] Biz sənə bu kitabı haqq olaraq, özündən əvvəlki kitabları təsdiq
edən və onları qoruyan kimi nazil etdik. Elə isə onların arasında Allahın endirdiyi ilə hökm
ver! Sənə gələn haqqı qoyub [sənə endirilən doğrulardan ayrılıb], onların nəfslərinə uyma
(Əl-Maidə, 5/48)!
Aşağıdakı ayə də bu zina əhvalatı ilə əlaqədardır:2
İçərisində Allahın hökmü olan Tövrat öz əllərində olduğu halda, onlar səni necə
hakim tə’yin edirlər? Sonra da ondan [sənin Tövrata uyğun verdiyin hökmdən] üz
çevirirlər? Onlar inanmış kimsələr deyildirlər (Əl-Maidə, 5/43)!
Bu ayə Tövratdakı zina hökmünün Allahın hökmü olduğunu dəqiqləşdirib.
Yəhudilərin peyğəmbərimizin hüzuruna gəlməsi əslində bu cəzadan qaçmaqdan ötrü idi. Buna
görə də göndərdikləri adamlara: “Əgər sizin haqqınızda bu qərar [təhrif edilmiş hökm]
verilsə, ona uyun. Əgər verilməsə, ona uymayın” (Əl-Maidə, 5/41), - demişdilər.3 Beləliklə,
Tövratdakı hökm Allahın hökmü olduğuna görə peyğəmbərimiz başqa bir cəza vərə bilməzdi.
Hətta o, zina edən müsəlmanlara da bir müddət Tövratın hökmünü tətbiq edib. Aşağıdakı
hədis bunu göstərir:
Əbu Hüreyrə və Zeyd ibn Xalid belə rəvayət edirlər: Bir gün peyğəmbər
əleyhissəlamın yanında idik. Bir adam ayağa qalxıb, belə dedi: “Allah xatirinə, aramızda
ancaq Allahın kitabı ilə hökm verməyini istəyirəm”. Bu adamın peyğəmbərə şikayət etdiyi
digər adam da ayağa qalxıb: “Aramızda Allahın kitabı ilə hökm ver və məni dinlə”, - dedi.
Peyğəmbərimiz ona: “Danış!”, - dedi. O kişi də danışmağa başladı: “Mənim oğlum bu kişinin
fəhləsi idi. Onun arvadı ilə zina etdi. Mən də fidyə olaraq 100 qoyun və bir xidmətçi verdim.
Bilənlərdən soruşdum, onlar da oğluma 100 çubuq və 1 illik sürgün cəzası, qadına isə rəcm
cəzası tətbiq edilməsinin lazım olduğunu dedilər”.
Peyğəmbər əleyhissəlam buyurdu: “Canım əlində olana (Allaha) and olsun ki, sizin
aranızda qadir Allahın kitabı ilə hökm verəcəyəm. 100 qoyun və xidmətçi geri
qaytarılmalıdır. Sənin oğluna 100 çubuq vurulmalı və 1 il müddətinə sürgün edilməlidir.
Ey Üneys! Bu kişinin arvadının yanına get, əgər günah etdiyini qəbul etsə, onu rəcm et!”.
Üneys getdi və qadın günahı qəbul etdi. Dərhal rəcm edildi.4
Yuxarıda adı çəkilən kitab Tövratdır. Çünki o vaxtlar Qur’ani-Kərimdə zina ilə
əlaqədar bir ayə yox idi, hələ nazil olmamışdı. Nazil olan ayələrin heç birində də rəcm cəzası
yoxdur. Müasir Tövratda çubuq cəzası yoxdur. Bu cəza ehtimal ki, Tövratın Mədinə
yəhudilərinin əllərindəki nüsxəsində vardır.
Qadınlar üçün ölüm cəzası Ən-Nisa surəsindəki ayələrlə ev həbsinə (göz dustaqlığına)
çevrilmiş və bununla yanaşı, qadınla kişiyə onlar özlərini düzəldənə qədər əziyyət verilməsi
məsələsi hökmə bağlanmışdır. Allah Təala bu barədə belə buyurur:

1

Əl-Buxari, Hüdud, 24.
Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Cərir Ət-Təbəri (vəfat tarixi hicri 310/miladi 922-ci il), Camiu’l-bəyan fi tə’vili’lQur’an, Beyrut 1412/1992, IV cild, s. 583.
Əl-Cəssas Əbu Bəkr Əhməd ibn Əli ər-Razi (vəfat tarixi hicri 370/miladi 980-ci il), Əhkamu’l-Qur’an, İstanbul,
hicri 1335, II cild, s. 438.
Məhəmməd ibn Əhməd Əl-Qurtubi (vəfat tarixi hicri 671/miladi 1273-cü il), Əl-Cami’ li əhkami’l-Qur’an,
Beyrut 1408/1988, VI cild, s. 112 - Əl-Maidə surəsinin 48-ci ayəsinin təfsiri.
3
Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Cərir Ət-Təbəri, eyni əsər, s. 577.
4
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Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan [mö’min şəxslərdən] dörd şahid
gətirin! Əgər onlar şahidlik etsələr, qadınları ölənə qədər, ya da Allah onlara bir yol
açanadək evlərdə həbs edin!
Sizin içərinizdən belə qəbahətli bir iş görənlərin hər ikisinə əziyyət verin. Əgər onlar
tövbə edib, özlərini düzəltsələr, buraxın. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edən və
bağışlayandır (Ən-Nisa, 4/15-16)!
Bu ayələr həm Tövratdakı rəcm, yə’ni, daşqalaq edərək öldürmə cəzasını aradan
götürüb, həm də subaylara verilən 100 çubuq və sürgün cəzasını yüngülləşdirib. Bakirə bir
qızın bir il ərzində sürgündə qalmağı yeni bir ayə ilə yolunun açılmasına qədər öz evində
qalmağından daha çətindir. Burada evli-subay ayrı seçkiliyi də edilməyib. Birinci ayədəki
«Allah onlara bir yol açanadək» ifadəsi cəzanın daha çox yüngülləşdiriləcəyini göstərir. Bu
yüngülləşdirmə öz əksini Ən-Nur surəsinin ikinci ayəsində tapıb:
Zinakar kişi və zinakar qadının hər birinə yüz çubuq vurun. Əgər Allaha və axirət
gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində [bu işi icra edərkən] ürəyiniz onlara qarşı
yumşaq olmasın. Mö’minlərdən bir dəstə də onlara verilən əzaba şahid olsun [öz gözləriylə
görsün] (Ən-Nur, 24/2).
Bu ayə evli və subayı ayırmadan zina cəzasını 100 çubuq olaraq hökmə bağlayıb. Bu
cəza Ən-Nisa surəsindəki ölənə qədər ev həbsində qalmaqdan və “artıq özünü düzəldib”
qənaəti hasil olana qədər əziyyət çəkməkdən yüngül bir cəzadır.
Bir dəfə bir kişi zinakar olduğunu e’tiraf etmişdi. Allahın elçisi bir çubuq gətirilməsini
tələb etdi. Qırıq bir çubuq gətirildi. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Daha yaxşısı olsun!”, - dedi.
Sonra təzə bir çubuq gətirildi, bu çubuğun da budaqları budanmamışdı. Peyğəmbər: “Bundan
yüngülü olsun!”, - deyə buyurdu. Sonra hamar və yumşaq bir çubuq gətirdilər. Allahın elçisi
əmr verdi və o kişiyə çubuq vuruldu. Bundan sonra peyğəmbər əleyhissəlam belə buyurdu:
Ey insanlar! Artıq Allahın qoyduğu məhdudiyyətlərdən qaçınıb çəkinməyin vaxtı
gəldi! Kim bu pis işlərdən birini görsə, Allahın pərdəsi ilə pərdələnsin (Allahın örtüyünə
bürünsün, yə’ni, bunu büruzə verməsin)! Çünki üzünü bizə göstərənə Allahın kitabındakı
hökmü tətbiq edirik.1
Burada günahkara onun evli, yaxud subay olduğuna baxılmadan 100 çubuq vurulması
və beləliklə, Allahın kitabındakı hökmün tətbiq edildiyinin ifadə edilməsi mahiyyət e’tibarilə
bu məsələ barəsindəki bütün şübhələri aradan qaldırır. Çünki Allahın kitabında 100 çubuq
vurma cəzasından başqa bir cəza yoxdur.
Əş-Şeybani rəvayət edir ki, bir gün Abdulla ibn Əbu Əvfadan belə bir sual soruşdum:
“Allahın elçisi rəcm cəzası tətbiq etdimi?”. Abdulla ibn Əbu Əvfa: “Bəli”, - deyə cavab verdi.
Mən: “Ən-Nur surəsindən əvvəl, yoxsa o nazil olduqdan sonra?”, - deyə soruşdum və o:
“Bilmirəm”, - dedi.2
Qur’ani-Kərim Tövratda olan və peyğəmbərimizin də bir müddət tətbiq etdiyi zina
cəzası ilə əlaqədar hökmləri nəsx edib, yə’ni, onları ləğv edib. Bə’zən elə olub ki, insanlar
peyğəmbərimizin əvvəlki cəzalandırmalarına baxaraq Ən-Nur surəsinin yalnız subaylara
verilən cəzanı nizamladığını fikirləşiblər. Bə’zən də onlarda belə bir qənaət hasil olub ki,
Qur’anda evlilərlə bağlı bir hökm yoxdur və onlara rəcm cəzası vermək lazımdır. Halbuki,
Qur’ani-Kərimdə üç ayənin üçündə də evlilərə verilən cəza 100 çubuq zərbəsi olaraq açıqaşkar göstərilib:
1. Arvadının zina etdiyini iddia edən kişi ilə əlaqədar ayələr:
Arvadlarına zina suçu atıb, özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər birinin
şahidliyi özünün doğru dediyinə dair dörd dəfə Allahın adına and içərək şahidlik etməsi,
beşinci dəfədə isə əgər yalan deyirsə, Allahın lə’nətinin öz üzərinə olmasını diləməyidir.
1
2

Əl-Muvatta’, Hüdud, 2/12.
Əl-Buxari, Hüdud, 21.
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Qadının isə ərinin yalan deməsi barədə dörd dəfə Allahı şahid tutması və beşinci
dəfədə əgər əri doğru deyirsə, Allahın qəzəbinin öz üzərinə olmasını istəməsi o cəzanı öz
üstündən götürür (Ən-Nur, 24/6-9).
8-ci ayədəki «o əzab (əl-əzab)» ifadəsi özündən 4 ayə əvvəlki 100 çubuq cəzasını
göstərir. Oradakı əl artiklı əhddən ötrüdür; yə’ni, əvvəlinə keçdiyi sözə əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş bir mə’na yükləyir. Qur’ani-Kərimdə zina barəsində müəyyən edilmiş
cəza yalnız 100 çubuq vurmaq cəzasıdır. Ərəb dili baxımından o sözün başqa bir şeyə dəlalət
etməsi mümkün deyil. Əri tərəfindən zina ilə təqsirləndirilən qadının evli olması da qətidir.
2. Evli cariyələrin zina etməsi ilə əlaqədar ayə:
Əllərinizin altında olan mö’min cariyələr... Evləndikləri zaman fahişəlik etsələr,
cəzaları azad qadınlara verilən o əzabın [əl-əzab] yarısı qədərdir (Ən-Nisa, 4/25).
Əgər evli azad qadınların cəzası rəcm olsa idi, belə olan halda, daşqalaq edilib
öldürülməyin yarısı da olmazdı. Çünki bə’ziləri bir daşla ölür, bə’ziləri üçünsə çox daş lazım
olur. Yarı bölünməli olan isə sadəcə olaraq 100 çubuq zərbəsidir.
3. Peyğəmbərin xanımları ilə əlaqədar ayə:
Ey peyğəmbərin xanımları! Sizdən hansı biriniz açıq-aşkar bir həyasızlıq [çirkin iş,
günah] etsə, onun üçün o əzab [əl-əzab] ikiqat olar (Əl-Əhzab, 33/30).
Təbii ki, peyğəmbərin xanımları evlidir; onların əri peyğəmbər əleyhissəlamdır.
Onlara verilən cəza da dözülməsi mümkün olan bir cəza olmalıdır. Ölüm cəzasının isə iki qatı
olmur, lakin 100 çubuq cəzası ikiqat ola bilər.
Bu ayələrdəki əl-əzab sözü yalnız Ən-Nur surəsindəki 100 çubuq cəzasına dəlalət edir.
Çünki onlardakı əl artiklı da əhddən ötrüdür. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, zina günahının
yeganə cəzası 100 çubuq vurmaqdır. Bu qədər açıq-aydın dəlillərdən sonra bunun ziddi iddia
edilə bilməz. Allahın elçisi də belə deyib: “Mümkün olduqca, şübhələrlə tətbiq edilən hədd
cəzalarını aradan qaldırın”. Bu qədər açıq bir sübut ola-ola şübhəli bir dəlilə istinad edib,
rəcm cəzasını müdafiə etmək olmaz. Beləliklə, Qur’ani-Kərim zina cəzası barəsində həm
Tövratı, həm də İncili nəsx etmişdir.

Əl-Bəqərə surəsi, 124-cü ayə

88

İBRAHİM ƏLEYHİSSƏLAM
Rəbbi İbrahimi bir neçə sözlə imtahan etdi. O da [bunları] tamamilə yerinə yetirib
tamamladı. Rəbbi ona: “Mən səni insanlara başçı tə’yin edəcəyəm!”, - dedi. İbrahim:
“Mənim nəslimdən necə?”, - deyə soruşdu. [Allah]: “[Sənin soyundan olan] Zalimlər
mənim əhdimə nail olmazlar!”, - deyə buyurdu.
İbrahim əleyhissəlam bir çox sınaqdan keçirilib. Bununla əlaqədar bə’zi ayələri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
A) İbrahimin öz qövmünə qarşı qəti tutumu
Bir gün İbrahim atası Azərə belə dedi: “Sən bütləri tanrılar olaraq qəbul edirsən?
Mən səni və sənin tayfanı açıq-aşkar zəlalət içində görürəm!” (Əl-Ən’am, 6/74).
Biz daha öncə İbrahimə onun kamilliyini vermişdik. Biz onu tanıyırdıq.
Bir gün İbrahim atasına və öz qövmünə: “Bu heykəllər nədir ki, onlara sitayiş
edirsiniz?”, - dedi.
Onlar da: “Biz atalarımızın onlara ibadət etdiyini gördük!”, - deyə cavab verdilər.
İbrahim: “Həm siz, həm də atalarınız, həqiqətən, doğru yoldan açıq-aşkar
azmısınız!”, - dedi.
Onlar: “Sən ciddisən, yoxsa bizimlə əylənirsən?”, - deyə soruşdular.
İbrahim: “Xeyr, Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir, onları yaradan Odur. Mən də
buna şahidlik edirəm!”, - dedi.
(Öz-özünə belə dedi): “Allaha and olsun ki, siz çıxıb getdikdən sonra bütlərinizin
başına bir oyun açacağam [onlara bir hiylə quracağam]!”.
Sonra onları parça-parça edib, aralarında ən böyük olanını saxladı ki, bəlkə
[qayıdıb] ona baş çəkələr.
Onlar [bütpərəstlər]: “Bunu tanrılarımıza kim edibsə, şübhəsiz ki, o, zalimdir!”, dedilər.
“İbrahim deyilən bir gəncin onlara sataşdığını [onları pislədiyini] eşitmişik”, dedilər.
“Onu hamının gözünün qabağına gətirin! Bəlkə, onu görən olub!”, - dedilər.
İbrahimə belə dedilər: “Ey İbrahim! Bizim tanrılarımızı bu günə salan sənsən?!”.
İbrahim: “Bəlkə də, bunu onların [bütlərin] bu ən böyük olanı edib. Əgər danışa
bilirlərsə, özlərindən soruşun!”, - deyə savab verdi.
Onlar dərhal öz-özlərinə: “ Həqiqətən siz əsl zalimlərsiniz!”, - dedilər.
Sonra başıaşağı geri qayıtdılar və İbrahimə: “Sən də yaxşı bilirsən ki, bunlar
danışan deyillər!”, - dedilər.
İbrahim isə belə dedi: “Yə’ni siz Allahı qoyub, sizə nə fayda, nə də zərər verə bilən
bir şeyə ibadət edirsiniz, eləmi?! Tfu sizə də, Allahı qoyub, ibadət etdiyiniz bütlərə də!!! Siz
heç ağlınızı işlətmirsiniz?!”.
Onlar da: “Əgər bir iş görəcəksinizsə, yandırın bunu [İbrahimi]! Tanrılarınıza
dəstək olun!”, - dedilər.
Biz də: “Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol!”, - deyə buyurduq.
Onlar İbrahimə bir hiylə qurmaq istədilər, lakin biz onları daha çox zərərə
uğratdıq!
Biz İbrahimi də xilas etdik, Lutu da. Onları hamı üçün bərəkətli etdiyimiz yerə
çatdırdıq.
Biz İbrahimə İshaqı, üstəlik Yaqubu da verdik. Onların hər birini saleh kimsələr
etdik.
Onları bizim əmrimiz altında [insanlara] yol göstərən imamlar [liderlər, rəhbərlər]
etdik. Onlara yaxşı işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız
bizə ibadət edirdilər (Əl-Ənbiya, 21/51-73).
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İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl bir nümunədir. Bir gün onlar
öz qövmlərinə belə demişdilər: “Biz həm sizdən uzağıq, həm də Allahdan başqa nəyə ibadət
edirsinizsə, ondan!... Biz sizi tanımırıq [sizi inkar edirik], bizim aramızda əbədi düşmənlik
və kin doğmuşdur. Bu, siz Allaha, yalnız ona iman gətirənə qədər davam edəcəkdir (ƏlMumtəhinə, 60/4)!
B) Həyat yoldaşını və uşağını bitkisiz və çılpaq bir vadiyə buraxması
Ey Rəbbimiz! Mən öz nəslimin bir qismini sənin müqəddəs mə’bədinin yanında
bitkisiz və çılpaq bir vadiyə yerləşdirdim. Ey Rəbbimiz! Bunu onlar vaxtlı-vaxtında namaz
qılsınlar deyə etdim. Elə et ki, insanların bə’zilərinin könülləri onlara meyl etsin. Onlara
cürbəcür məhsullarla ruzi ver. Bəlkə, şükr edələr (İbrahim, 14/37).
C) Təkbaşına bir ümmət olması
İbrahim təkbaşına bir ümmət idi. Allaha boyun əymişdi. Düppədüz idi.
Müşriklərdən deyildi. Allahın verdiyi ne’mətlərə şükr edərdi. Allah da onu seçdi və ona
doğru yolu göstərdi (Ən-Nəhl, 16/120-121).
D) Öz oğlunu qurban etməsi
İbrahim: “Ey Rəbbim, mənə bir övlad ver”, - deyə yalvardı.
Biz də ona xoş xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdik.
O [oğlan uşağı, İsmail], onunla birlikdə işləmək çağına gəldi. Bu zaman atası ona
belə dedi: “Oğlum! Mən yuxumda görürəm ki, səni həqiqətən kəsirəm... Bax gör nə
fikirləşirsən?!”. O: “Atacan! Sənə nə əmr edilirsə, onu da et. Allahın köməyi ilə sən mənim
səbrli olduğumu görəcəksən!”, - dedi.
Onların ikisi də Allaha təslim olmuşdu. Ata öz oğlunu üzüüstə yerə yıxmışdı.
Məhz o vaxt biz: “İbrahim!...”, - deyə səsləndik.
“Sən o yuxunu həqiqətən düzgün yozdun. Biz gözəl davrananları bax belə
mükafatlandırırıq!”.
Bu, tamamilə açıq-aydın və ağır bir imtahandır.
Çünki biz ona qan bahası olaraq böyük bir qurbanlıq vermişdik.
O, sonrakı nəsillərin dilində [Allaha] bu cür təslim olması ilə xatırlanmağa davam
edir.
Salam olsun İbrahimə!...
Biz gözəl davrananları bax belə mükafatlandırırıq!
O, bizə iman gətirən bəndələrimizdəndir (Əs-Saffat, 37/100-111)!
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Əl-Bəqərə surəsi, 133-cü ayə
SUAL CÜMLƏLƏRİ
Yaqub ölüm döşəyində ikən siz orada olmaq istəyərdiniz? O gün oğlanlarından:
“Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?!”, - deyə soruşduğu zaman, onlar: “Sənin ilahına
ibadət edəcəyik! Sənin ataların İbrahim, İsmail və İshaqın ilahına – o tək Allaha... Biz ona
təslim olmuş kəslərik!”, - demişdilər.
Sual bir şeyi ya öyrənmək, ya da qəbul etdirmək üçün soruşulur. Öyrənmək məqsədilə
soruşulan suala təsəvvür sualı, digərinə isə təsdiq sualı deyilir. Məsələn, «Gələn Həsəndir?»
sualı həm gələnin kim olduğunu öyrənmək üçün, həm də Həsənin gəlib-gəlmədiyini
dəqiqləşdirmək məqsədilə soruşula bilər. Suallar daha müxtəlif məqsədlərlə də soruşula bilər.
Bunlardan geniş yayılmış olanlar aşağıdakı kimidir:
1. Bir şeyin varlığını (olduğunu) qüvvətləndirmək/dəqiqləşdirmək üçün sual vermək
(istifhami-iqrari); bir atanın öz oğluna: “Mən sənin atanam?”, - deyə bir sual verməsi kimi.
2. Bir şeyin yoxluğunu (olmadığını) qüvvətləndirmək/dəqiqləşdirmək üçün verilən
sual (istifhami-inkari); tanış olmayan bir şəxsdən: “Mən sənin atanam?”, - deyə soruşulması
kimi.
3. Misal vermək üçün soruşulan sual (istifhami-təmsili).
Bu cür suallar tərəf-müqabilin diqqət və marağını haqqında danışılacaq mövzuya cəlb
etmək məqsədilə və onu həvəsləndirmək üçün soruşulan suallardır. Məsələn, «Bizə qarşı səhv
edənə necə dərs verdiyimizi bilmək istəyirsən?» sualı belədir. Buna Ərəb dilində tənbih, vəid,
yaxud təhdid (hədələmə, hədə-qorxu gəlmək) məqsədli sual deyilir.1 İstifhami-təmsili termini
bütün bunları ehtiva etdiyinə görə burada o işlədilmişdir.
Qur’ani-Kərimdə bu cür suallar çoxdur. Yuxarıdakı ayədə də sual bu növ bir sualdır.
Bunun kimi ayələr tərcümə edildiyi zaman, sualın quruluşuna deyil, məqsədinə diqqət
yetirilməlidir.

1

Sə’d Ət-Təftəzani, Məs’ud ibn Ömər, Muxtəsəru’l-Mə’ani (Məhəmməd ibn Abdurrəhman Əl-Qəzvininin
Təlxis adlı kitabının şərhi), İstanbul, hicri 1304, s. 197 və davamı.
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Əl-Bəqərə surəsi, 171-ci ayə
AĞIL İŞLƏTMƏYƏNİN HALI
[Allahın ayələri qarşısında] Özlərini görməməzliyə vurub, kafirlik edənlər qarğa
kimidirlər; qarğa qavramadığı səsə qarşı oxuyar. Onun qavraya bildiyi səs ancaq çığırtı və
bağırtıdır. Onlar kar, lal və kordurlar. Buna görə də dərk etməzlər [ağıllarını işlətməzlər].
İnsanı qoyun, inək və dəvə kimi heyvanlardan ayıran və fərqləndirən cəhət onun
ağlıdır. İnsan öz ağlından istifadə etmədiyi zaman, yə’ni, ağıl işlətmədiyi vaxt o heyvanlar
kimi olur. Bir çox insan dini məsələlərdə ağlı ilə deyil, hissi ilə hərəkət edir. Dünya və axirət
səadətinə tə’sir edən belə bir məsələdə bu cür rəftar yolverilməzdir. Allah Təala belə buyurur:
Biz cinlərin və insanların çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır,
amma onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların
qulaqları da var, ancaq onunla eşitməzlər. Onlar heyvan [qoyun, inək və dəvə] kimidirlər,
bəlkə də, daha çox aşağı1 səviyyədədirlər. Qafil olanlar da onlardır (Əl-Ə’raf, 7/179)!
Qoyun, inək və dəvə kimi tərcümə etdiyimiz söz ən’amdır (ərəbcə əsli: ) أنعام.2 Ən’am
sözü Qur’anın bir çox tərcüməsində dörd ayaqlı kimi tərcümə edilmişdir. Dörd ayaqlı heyvan
deyildikdə, pişik, it və vəhşi heyvanlar da başa düşüldüyünə görə, bu cür tərcümə düzgün
deyildir. Buna görə də burada bu sözün bütöv mə’nası yazılmışdır.
Qoyun, inək və dəvə faydalı heyvanlardır. Lakin kafirlər bu heyvanlardan da aşağı
səviyyədədirlər. Onların bu halı qarğanın halı ilə üst-üstə düşür. Çünki qarğa zərərli bir
heyvandır.
Qarğa leş yeyərək qidalanır. Kiçik quşları, yumurtaları və cücələri yeyir. Yeməyə bir
şey axtarmaq üçün zibillikləri qurdalayıb qarışdırır. Taxıl bitkilərinə, meyvə ağaclarına,
tərəvəzlərə və bağlara böyük ziyan vurur. Qarğanın inkişaf etmiş psixi qabiliyyətləri vardır
və asanlıqla əhliləşdirilə bilir.3
Kafir də iş başına keçən kimi, yer üzündə qarışıqlıq salmağa, əkin-biçini və nəsilləri
məhv etməyə çalışar (Əl-Bəqərə, 2/205). Onu bu hala salan öz ağlından istifadə etməməyidir.
Əgər ağıl işlətsə, doğru yolu tapa bilər.
Kafirlər qarğaya oxşadılmış və Əl-Ə’raf surəsinin 179-cu ayəsindəki «Onlar qoyun,
inək və dəvədən də aşağı səviyyədədirlər» hökmünə aydınlıq gətirilmişdir. Ayələr arasındakı
əlaqəyə diqqət yetirməyənlər bu ayəyə «Onlar bunlardan da zəlildirlər», yaxud «Onlar
bunlardan da qafildirlər» kimi müxtəlif mə’nalar veriblər. Qoyun, inək və dəvəni zəlil və ya
qafil adlandırmağın haqlı bir səbəbi ola bilməz; məhz buna görə də bu, yanlış bir tərcümədir.
Kafir-qarğa münasibəti Habil-Qabil əhvalatında da vardır. Belə ki, doğru yoldan azıb,
qardaşı Habili öldürən Qabil özünü bir qarğa qədər də ola bilməməklə təqsirləndirmişdir. Bu
hadisədən bəhs edən ayələr aşağıdakı kimidir:
Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə! Onlar bir gün qurban
gətirdikləri zaman, birinin qurbanı qəbul edildi, digərinin qurbanı qəbul edilmədi. Qurbanı
qəbul edilməyən: “Səni öldürəcəyəm!”, - dedi. Digəri isə: “Allah sadəcə müttəqilərdən
qəbul edər!”, - dedi.
İnan ki, sən məni öldürmək üçün əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün əl
qaldırmaram! Mən Allahdan – varlıqların sahibindən qorxuram!
Mən istəyirəm ki, sən həm mənib günahımı, həm də öz günahını üstünə götürəsən
və o cəhənnəm odunun dostlarından olasan! Zalimlərin cəzası budur!
Daha aşağı kimi tərcümə edilən  األضلsözünün kökü zəlalət kəlməsidir və Ərəb dilində yoldan çıxmaq və aşağı
səviyyədə olmaq mə’naları daşıyır (Lisanu’l-‘Ərəb lüğəti).
2
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
3
Böyük Larousse ensiklopediyası, İstanbul, 1986.
1
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Sonra digər qardaş öz nəfsinə uydu və qardaşını öldürdü... Beləcə, itirənlərdən
[özünə zülm edənlərdən] oldu.
Sonra Allah yeri eşələyən bir qarğa göndərdi. Bu, ona öz qardaşının cəsədini necə
basdıracağını göstərmək üçün idi. O: “Vay mənim halıma! Bu qarğa qədər də ola bilmədim
ki, qardaşımın cəsədini basdırım!”, - dedi. Nəhayət, tutduğu işə peşman oldu (Əl-Maidə,
5/27-31).

Əl-Bəqərə surəsi, 184-cü ayə
ORUC FİDYƏSİ
[Oruc tutmaq] Sayı mə’lum olan günlərdir. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar o
günlərin sayı qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar. Onu tuta bilənlər bir yoxsulu
doyuracaq qədər fidyə də verməlidir. Kim bir xeyir işi könüllü surətdə görərsə, bu onun
üçün daha yaxşı olar. Kaş ki, oruc tutmağın sizin üçün nə qədər yaxşı olduğunu biləydiniz!
«Onu tuta bilənlər bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə də verməlidirlər» - Ayədəki onu
əvəzliyi ya əvvəlki ayədəki oruc – siyam kəlməsini, ya da bu ayədəki qəza orucunu göstərə
bilər.
A) Onu əvəzliyi 183-cü ayədəki oruc – siyam sözünü bildirir. Bunu iddia edənlərin
izahları belədir:
1. «Ramazan orucunu tuta bilənlər bir yoxsulu doyuracaq miqdarda fidyə də
verməlidirlər» ayəsi Ramazan bayramında verilən fitrə sədəqəsini əmr edir. Bu bizim
izahımızdır və səbəbləri bu fəslin sonunda göstəriləcək.
2. Təfsirçilərin əksəriyyətinin fikrincə, səfərdə olan, xəstə olmayan və oruc tuta
bilənlər lap əvvəllər sərbəst idilər; kim istəsə, oruc tutardı, kim də istəsə, oruc tutmayıb, bir
yoxsulun qarnını doyurardı, yə’ni, oruc tutmayıb, fidyə verməklə kifayətlənərdi. Sonra
«Sizdən kim Ramazan ayını yaşasa [bu aya yetişsə], oruc tutsun!» (Əl-Bəqərə, 2/185) ayəsi
bunun hökmünü ləğv etdi.1
Bu iddia üç ayrı baxımdan qəbul edilə bilməz:
1

Əbu Həyyan Məhəmməd ibn Yusif Əl-Əndəlusi Əl-Qırnati (hicri 654 – 754), Əl-Bəhru’l-muhit fi’t-təfsir,
Beyrut, 1412/1992, II cild, s. 189.
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I-Xəstələrə və səfərdə olanlara tuta bilmədikləri orucları qəza etmək əmri verildiyi
halda, oruc tuta bilənlərə fidyə icazəsinin verilməsi ziddiyyətlidir. Halbuki, Allahın kitabında
ziddiyyət yoxdur.
II-Ayənin mətni ixtiyarilik deyil, vaciblik ifadə edir. و على اللذين يطيقونه فدية طعام
 مسكين- «Onu tuta bilənlər bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə də verməlidirlər» cümləsi
mübtəda və xəbərdən əmələ gələn isim cümləsidir. Xəbər ümumi fe’llərdən olub, ixtisar
edilmişdir. İsim cümləsi sabitlik və davamiyyət bildirir. Uşağın əmizdirilməsi ilə əlaqədar
olan bu ayə də eyni cümlə quruluşuna malikdir: و على المولود له رزقھن و كسوتھن باالمعروف
– Süd anasının yemək və geyimini tə’min etmək uşağın atasının borcudur (Əl-Bəqərə,
2/233). Təfsir kitablarında bu və buna bənzər ayələrə vaciblik mə’nası verildiyi halda, yalnız
yuxarıdakı ayəyə ixtiyarilik mə’nasının verilməsi qəbul edilə bilməz.
III-Burada nəsxdən söhbət gedə bilməz. Çünki nəsx edən ayə ya özündən əvvəlki ayə
ilə eyni hökmü, ya da daha xəfif (daha yüngül) bir hökmü ehtiva edir. Oruc tuta bilənlərə
verildiyi iddia edilən icazənin ləğv edilməsi kimi bir nəsx mümkün deyildir.1 Allah Təala belə
buyurur:
Biz bir ayəni nəsx edir və ya onu unutdururuqsa, yerinə ondan daha xeyirlisini ya
da bənzərini gətiririk (Əl-Bəqərə, 2/106).
«Oruc tuta bilməyənlər bir yoxsulu doyuracaq miqdarda fidyə versinlər!»
Bə’zi təfsirçilər ayənin təsdiq cümləsini («onu tuta bilənlər») «onu tuta bilməyənlər»
olaraq inkar cümləsinə çeviriblər. Buna əsasən, ayənin şeyxi-fani (çox yaşlı adam) deyilən və
hər gün bir az da qocalıb, zəiflədiyi üçün oruc tutmağa taqəti olmayan şəxslərlə əlaqədar
olması iddia edilmişdir. Halbuki, təsdiq cümləsini inkar cümləsinə çevirməyi qəbul etmək
olmaz. Bu fikir Qur’ani-Kərimin aşağıdakı hökmü ilə də ziddiyyət təşkil edir:
Allah heç kimə gücünün çatdığından artıq yük yükləməz. Ey Rəbbimiz, gücümüzün
çatmadığı yükü bizə daşıtma (Əl-Bəqərə, 2/286)!
Beləliklə, bir işi görməyə gücü çatmayanlar o işi yerinə yetirməkdən məs’ul
deyildirlər.
B) «Onu tuta bilənlər» ayəsindəki onu əvəzliyinin qəza orucunu göstərdiyini irəli
sürənlərin izahları belədir:
1. Xəstə və yolçular (səfərdə olanlar) iki qismə ayrılır. Bunların bir qismi oruc tutmağa
dözə bilməyən; lakin sonra oruclarını qəza edənlərdir. Digər qismi isə çox çətinlik çəkmədən
oruc tuta bilənlərdir. Deməli, bu ayə xəstə və səfərdə olanların ikinci qismini oruc tutmaqla
fidyə vermək arasında azad buraxmışdır. Fəxrəddin ər-Razinin fikrincə, bundan başqa bir
fikrə e’tibar etmək olmaz.2
Bizim fikrimizcə, ayənin mə’nası vaciblik bildirdiyinə görə, ona əsaslanaraq bu ayəyə
könüllülük kimi bir izah gətirilə bilməz.
2. Əbu Həyyanın fikrincə, Malik bu ayəni belə təfsir edib: Ramazan ayı gələnə qədər
tutmağa gücü çatdığı halda, əvvəlki Ramazandan qalan qəza orucunu tutmayan şəxs fidyə
verməlidir.3
Qəza orucu borcu olan və onu tutmağa gücü çatanların hamısının deyil, sadəcə olaraq
bir qisminin fidyə dairəsinə daxil edilə bilməsi üçün bir dəlil lazımdır. Halbuki, belə bir dəlil
yoxdur. Qəza borcu olan hər kəsi fidyədən məs’ul saymaq da mümkün deyildir; çünki qəza
borcu olanların hamısının fidyə vemək kimi bir mükəlləfiyyəti yoxdur. Beləliklə, əvvəlcə
qəza orucu əmri, sonra onun yerinə fidyə əmri vermək bir ziddiyyətdir. Halbuki, Allahın

1

Əl-Bəqərə surəsi, 106-cı ayənin şərhinə baxın.
Fəxrəddin Ər-Razi (vəfat tarixi hicri 606-cı il), Ət-Təfsiru’l-kəbir, Livan 1420/1999, Əl-Bəqərə surəsi, 184-cü
ayənin təfsiri.
3
Əbu Həyyan, Əl-Bəhru’l-muhit fi’t-təfsir, Əl-Bəqərə surəsi, 184-cü ayənin təfsiri.
2
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kəlamında ziddiyyət yoxdur. Bundan başqa, 185-ci ayə qəza orucu borcu olanların onu
tutmalı olduqları əmrini qüvvətləndirmişdir.
3. Xəstə və ya səfərdə olduğuna görə oruc tuta bilməyənlərin qəza orucu tutmaqla
birlikdə fidyə verməsi də lazımdır. Bu izahı rəvayət edən Əbu Bəkr Əl-Cəssas (vəfat tarixi
hicri 370/miladi 980-ci il) belə bir fikrin kimə aid olduğunu və səbəblərini bildirməyib.1
NƏTİCƏ
Görünür ki, axırıncı izah, yə’ni, «Xəstə və ya səfərdə olduğuna görə oruc tuta
bilməyənlərin qəza orucu tutmaqla birlikdə fidyə verməsi də lazımdır» izahı doğrudur. Çünki
Ərəb dilində əvəzlik özünə ən yaxın olanı göstərir. Uzaqdakı bir şeyi göstərməsi üçün arada
qərinə, yə’ni, yaxınlıq və oxşarlıq olmalıdır. Burada əvəzliyə ən yaxın olan qavram digər
günlərdə oruc tutmaq, yə’ni, orucu qəza etmək qavramıdır. Tuta bilmədiyi Ramazan orucunu
sonra tuta bilən xəstə və ya səfərdə olana fidyə yükünün yüklənməsi məsələsi Qur’aniKərimin fidyəyə verdiyi mə’naya da uyğun gəlir:
Allahdan ötrü həcc və ümrə əməllərini tam yerinə yetirin, əgər arada bir maneçilik
çıxsa, sizə asan gələn bir qurbanlıq göndərin, qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı
qırxdırmayın. Əgər sizdən xəstələnən, yaxud başağrısına tutulub təraş olan olsa, bu şəxs
fidyə olaraq oruc tutmalı, sədəqə verməli və ya qurban kəsməlidir (Əl-Bəqərə, 2/196).
Həcc və ümrə əməllərini tamamlamaq üçün başı qırxdırmamaq şərti əsas olduğuna
görə, başını qırxdıran şəxsin bir əskiyi olur. Ayə bu əskiyin fidyə verməklə tamamlanmasını
əmr edib. Oruc ayəsində: “Oruc tutmağınız sizin üçün daha yaxşıdır”, - deyə buyurulduğuna
görə belə mə’lum olur ki, xəstə və ya səfərdə olduğu üçün Ramazan ayında oruc tutmayanın
xeyrində bir əskiklik vardır, lakin orucunu qəza etdiyi zaman fidyə də versə, bu əskiklik
aradan götürülür. Əgər orucunu qəza etmək imkanı tapa bilməyibsə, artıq burada onun görə
biləcəyi bir iş yoxdur. Çünki Allah heç kimə onun gücünün çatmadığı bir yük yükləmir. Bu,
eyni zamanda üzrlü səbəbdən saç qırxdırmağın, yaxud orucu qəzaya saxlamağın qarşısında bir
maneə təşkil edir. Çətin vəziyyətdə olmayan o icazədən istifadə edə bilməz.
Aşağıdakı izah daha düzgün görünür:
Ayədədki onu əvəzliyi 183-cü ayədəki orucu (siyam kəlməsi) bildirir. Ayənin mə’nası
belədir: Ramazan orucunu tuta bilənlər bir yoxsulu doyuracaq miqdarda fidyə də
verməlidirlər. Bu ayə Ramazan bayramında verilən fitrə ilə əlaqədardır. Abdulla ibn Ömər
belə bir hədis rəvayət edib: Allahın elçisi əleyhissəlam fitr sədəqəsini (ya da Ramazan
sədəqəsini) kişiyə, qadına, azad olanla kölə olana bir sə’2 xurma və ya arpa olaraq vacib etdi.
İnsanlar bunu yarım sə’ buğda ilə tarazlaşdırdılar.3
Oruc tutmaq qadın, kişi, azad və kölə olan hər bir müsəlmana vacibdir. Yuxarıdakı
hədis eyni zamanda fitrənin də vacib olduğunu bildirmişdir. Ayədəki oruc tutabilənlər ifadəsi
bu hədisə tamamilə uyğun gəlir. Bu ayə də mahiyyət e’tibarilə eynidir:
Əmin olduqda [maneçiliyin aradan qalxdığı zaman] isə həcc vaxtına qədər ümrə
ziyarətindən istifadə edən şəxs ona asan gələn bir qurban kəsməlidir (Əl-Bəqərə, 2/196).
Bu qurbanlıq Qurban bayramına, fitrə də Ramazan bayramına müvafiq gəlir. Bir ay
oruc tutan, yaxud həcc və ümrə kimi iki mühüm ibadəti bir araya cəm edənlər fitrə vermək və
ya qurban kəsməklə bunun şükrünü yerinə yetirirlər. Burada belə bir fikir meydana çıxa bilər
ki, Məkkədə yaşayanlar o qurbanı kəsmirlər; bu isə sizin izahınızı puça çıxarır. Lakin
unutmamaq lazımdır ki, məkkəlilər o günlərdə Qurban bayramı qurbanı kəsirlər. Məkkə
xaricindən gələnlər isə səfərdə olduqlarına görə, daha doğrusu, hökmən səfəri sayıldıqlarına
görə bu qurbanı kəsmirlər. Beləliklə, hər ikisi də o günlərdə qurban kəsirlər. Əgər məkkəlilərə
1

Əbu Bəkr Əhməd ibn Əli Ər-Razi Əl-Cəssas, Əhkamu’l-Qur’an, İstanbul, hicri 1335, I cild, s. 176.
2920 qram ağırlığında bir ölçü vahidi.
3
Əl-Buxari, Zəkat (fitr sədəqələri fəsli), 77.
2
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həcc qurbanı borcu da yüklənsəydi, bu, onlar üçün çox çətin olardı. Halbuki, Allah bu dinə bir
çətinlik qoymamışdır.
Axırıncı iki izah yuxarıdakı bütün tənqidlərdən uzaqdır. Bu izahlarda nə nəsx idiası, nə
vaciblik bildirən ayəyə könüllülük mə’nası vermək, nə də təsdiq cümləsini inkar cümləsinə
çevirmək vardır. Bizim fikrimizcə, ayə fitrə verməyi əmr edir. Bunun üç səbəbi vardır:
1. Bu izah peyğəmbərimizin şərhinə uyğun gəlir. Çünki onun hər tətbiqatı bir ayə ilə
əlaqədardır. Allah Təala: “Sənə bu Zikri [Qur’anı] nazil etdik ki, insanlara onlara
göndəriləni izah edəsən (Ən-Nəhl, 16/44)”, - deyə buyurur. Fitrə sədəqəsini başqa bir ayə ilə
əlaqələndirmək mümkün deyildir.
2. Ayə fitrə miqdarını «bir yoxsulun yeməyi» olaraq açıqlayıb. Yoxsulluğun minimum
həddi insanın öz qarnını yavan qida ilə doyurmağıdır. Yuxarıdakı hədisdə bildirildiyi kimi,
2920 qram xurma və ya arpa bir yoxsulu ancaq bir gün doyura bilər. Yoxsul olmayan insan
onunla kifayətlənməz. Peyğəmbərimiz o açıqlaması ilə əslində yoxsulun yeməyi məsələsinə
də aydınlıq gətirib.
3. Ayəyə «Xəstə və səfərdə olduğuna görə oruc tuta bilməyənlər qəza orucu tutmaqla
birlikdə fidyə də verməlidirlər» mə’nası verilsə, ona «tuta bilmədikləri hər gün üçün»
ifadəsini də əlavə etmək lazımdır. Fitrə mə’nası verildiyi vaxt, bu maneə də aradan qalxır.

Əl-Bəqərə surəsi, 188-ci ayə
RÜŞVƏT
İnsanların [xalqın] malının bir qismini günaha girib, bilə-bilə yemək üçün o malı
səlahiyyətli şəxslərə [hakimlərə, məmurlara] [rüşvət] verməyin.
Rüşvət sözü rişə kökündən əmələ gəlib. Rişənin mə’nası ip deməkdir. Rüşvət vedrəyə
kəndir bağlayıb, quyunun suyunu çəkməyə oxşayır. Rüşvət alan şəxs vedrə kimidir. Rüşvət
verən isə ondan istifadə edərək haqqı olmayan bir mala, yaxud bir şeyə çatır, onu əldə edir.
Ayə rüşvəti iki baxımdan qadağan etmişdir:
1. Başqasının malını bilə-bilə haqsız yerə yemək məqsədinə görə;
2. Bu məqsədə çatmaq üçün səlahiyyətli şəxslərə bir şey verilməsinə görə.
İnsan öz haqqını əldə etmək üçün səlahiyyətli bir şəxsə bir şey veribsə, buna baxmaq
lazımdır: Əgər o səlahiyyətli şəxs heç bir şey gözləmədən öz vəzifəsini yerinə yetiribsə,
verilən şey ona təqdim edilmiş hədiyyə kimi olur. Əgər vəzifəsini öz haqqı olmayan bir şeyi
almaq şərti ilə yerinə yetiribsə, bu şey alan üçün rüşvətdir, ancaq verən üçün rüşvət deyildir.
Çünki bir şey verən insan özünün bir haqqını almaq üçün bunu etmək məcburiyyətində
qalmışdır.
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Əl-Bəqərə surəsi, 200, 201 və 202-ci ayələr
MÜVƏFFƏQİYYƏT QAZANMAĞIN ŞƏRTLƏRİ
İnsanların bə’ziləri: “Ey Rəbbimiz! Bizə nə verəcəksənsə, elə bu dünyada ver!”, deyirlər. Onların axirətdə heç bir payı yoxdur! Onların bə’ziləri də: “Ey Rəbbimiz, bizə bu
dünyada da, axirətdə də gözəllik ver! Bizi cəhənnəm əzabından qoru!”, - deyirlər. Məhz
onlara qazandıqlarına [əməllərinə] görə axirətdə bir pay vardır! Allah haqq-hesabı tez
çəkər!
Müvəffəqiyyət qazanmağın iki şərti vardır: Bunlardan biri müvəffəq olmağı istəmək,
digəri isə lazımi gücə malik olmaqdır. Allah Təala belə buyurur:
Sənin Rəbbin ruzini istəyən və gücü çatan üçün yayar. O, bəndələrinin halından
xəbərdardır və onları görür (Əl-İsra, 17/30).1
Allah ruzini yer üzündə dörd gündə, axtaranlar üçün eyni uzaqlıqda müəyyən
etmişdir (Fussilət, 41/10).
Yer üzündə çörək, pendir, ət və sairə yoxdur, lakin onları əldə etmək üçün imkanlar
vardır. O imkanlar müəyyən ölçüdədir. Əgər ölçüsüz olsaydı, o vaxt heç kim bir-birini saya
salmaz, hamı özbaşınalıq edərdi. Allah Təala buyurur:
Allah bəndələrinə bol ruzi versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar. Lakin O,
ruzini istədiyi ölçüdə endirir (Əş-Şura, 42/27).
Ruzi qaynaqları qıt və məhdud olduğuna görə israf etmək qadağandır. Bir ayədə belə
deyilir:
Yeyin-için, lakin israf etməyin! Çünki O [Allah], israf edənləri sevməz (Əl-Ə’raf,
7/31)!
Allah ruzidən ötrü lazımi qanunu qoymuş və bizim ona belə səslənməyimizi
istəmişdir: “İstədiyin şəxsə saysız-hesabsız ruzi verərsən” (Ali-İmran, 3/27). Onun istədiyi
şəxslər qoyduğu qanunlara tabe olanlardır.
Əl-Bəqərə surəsinin 200-202-ci ayələrində bə’zi insanların yalnız dünya malı istəməsi,
bə’zilərinin də həm dünyanı, həm də axirəti istədiyi bildirilib. Onların hamısı əməllərinin
əvəzini alacaqlar. İşləməyən dişləməz. Axirəti istəyən də işləməlidir.
İman gətirib, axirəti istəyən və onun uğrunda çalışanların sə’ylərinin əvəzi
veriləcəkdir (Əl-İsra, 17/19).
Deməli, bir şeyi istəmək kifayət deyil, onun üçün həm də işləmək lazımdır. Bu ayələr
hər şeyi xülasə edir:
İnsana ancaq öz işi, əmək və əməli qalar. Şübhəsiz ki, onun əməli görünəcəkdir!
Sonra da ona [əməyinin] bütün əvəzi veriləcəkdir (Ən-Nəcm, 53/39-41)!

1

Əl-Bəqərə surəsi, 105-ci ayənin şərhinə baxın.
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Yuxarıdakı hökmlər imkanları ən yaxşı şəkildə qiymətləndirməyin yollarını göstərir. O
imkanları bizə təqdim edən Allah Təaladır. Onun vermədiyi heç bir şeyə sahib ola bilmərik.
Quraqlıq baş versə, yaxud şiddətli yağışlar məhsulu çürütsə, əkinçinin əlindən heç bir şey
gəlməz. Biz bu dünyada imtahan edildiyimizə görə, Allah Təala bizi müxtəlif çətinliklərlə
sınaqdan keçirir. Bir ayədə belə deyilir:
İnsanın başına bir sıxıntı gəldiyi zaman bizi köməyə çağırır. Sonra dərgahımızdan
ona bir ne’mət verdiyimiz vaxt: “Bu mənə biliyimə görə verilib!”, - deyir. Xeyr, bu bir
imtahandır, lakin çoxları bunu bilmirlər (Əz-Zumər, 39/49).

Əl-Bəqərə surəsi, 229-cu ayə (1)
TALAQ – BOŞAMA (Kişinin evliliyə xitam vermək səlahiyyəti)
O talaq [boşama] iki dəfə mümkündür. Hər birindən sonra qadınla ya yaxşı
dolanmaq, ya da xoşluqla ayrılmaq lazımdır.
Talaq Qur’ani-Kərimdə bildirildiyinə görə ərin haqqıdır. Çünki talaqla əlaqədar bütün
fe’llərin faili ərlərdir. Qadının evliliyə xitam vermək hüququna iftida deyilir. İftida haqqında
kitabın başqa bir fəslində bəhs ediləcəkdir. Yuxarıdakı ayədə Allah Təala belə buyurur:
O talaq iki dəfə mümkündür – الطالق مرتان
 الطالقsözünün əvvəlindəki  الmüəyyənlik artiklıdır. Mə’nası o mə’lum talaqdır və
onun nədən ibarət olması Ət-Talaq surəsində açıqlanmışdır:
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Ey peyğəmbər! Qadınları boşadığınız zaman, onları iddə [gözləmə] müddətlərində
boşayın və gözləmə müddətini sayın. Rəbbiniz Allahdan qorxun! Onları evlərindən
çıxartmayın. Onlar özləri də çıxmasınlar. Açıq-aşkar bir fahişəlik ediblərsə, bu başqa.
Bunlar Allahın hədləridir. Kim Allahın hədlərini aşsa, özünə zülm etmiş olar. Nə bilirsən,
bəlkə də, Allah bundan sonra meydana yeni bir vəziyyət çıxardacaqdır.
Qadınlar gözləmə müddətlərinin axırına gəldikləri zaman, onları ya yaxşılıqla
saxlayın, ya da xoşluqla ayırın. İçərinizdən iki e’tibarlı şahid tutun. Şahidliyi Allah üçün
yerinə yetirin! Bu, sizin aranızda Allaha və axirət gününə inananlara verilən bir öyüdnəsihətdir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu açar.
Ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər.
Allah onu məqsədinə çatdırar. Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur (Ət-Talaq, 65/1-3).
Allah Təala hər şey üçün olduğu kimi, talaq üçün də bir ölçü tə’yin etmişdir. Ömərin
oğlu Abdulla arvadını heyz halında ola-ola boşamışdı. Ömər bunu Məhəmməd
əleyhissəlamdan soruşduğu vaxt o, belə cavab vermişdi:
Ona de ki, arvadının yanına qayıtsın; arvadı heyz görüb, təmizlənənə qədər ondan
ayrılmasın. Sonra heyz görüb, ardınca yenə təmizlənərsə, bundan sonra əgər istəsə, onunla
birlikdə olmağa davam etsin; əgər istəsə, cinsi əlaqəyə girmədən onu boşasın. Bu iddədir
(qadınların gözləmə müddəti) və Allah qadınların ona müvafiq olaraq boşanmasını əmr
buyurub.1
Abdulla ibn Ömər isə peyğəmbərin onun verdiyi talaqı naməqbul sayıb, bu ayəni
oxuduğunu bildirir:
“Ey peyğəmbər! Qadınlarınızı onların gözləmə müddətinə müvafiq olaraq boşayın!”,
yə’ni, onları iddə müddətlərinin əvvəlində boşayın.2
Deməli, gözləmə müddətinə müvafiq olaraq boşamaq üçün qadının heyz halında
olmaması, əgər təmizdirsə, o təmizlik müddəti ərzində əri ilə əlaqəyə girməmiş olması
lazımdır. Abdulla ibn Ömərin verdiyi talaq ölçüyə uyğun olmadığına görə, peyğəmbər
əleyhissəlamın buna çox əsəbiləşdiyi rəvayət edilmişdir.3 Elə buna görə də ona əlavə olaraq
bir təmizlik müddəti gözləmək cəzası vermişdir. Çünki arvadını o heyzdən təmizləndikdən
sonra deyil, ikinci dəfə təmizlikdən sonra boşaya biləcəyini demişdir. Bunun mühüm
hikmətləri vardır. Kişi heyz görən arvadıyla əlaqəyə girə bilmədiyinə görə narahat ola bilər.
Qadın heyzdən təmizlənənə qədər kişinin ona qarşı olan arzusu ən yüksək dərəcəyə çatır.
Əlaqəyə girdikdən sonra istəyi azalır. Beləliklə, kişinin öz arvadını cinsi əlaqəyə girmədiyi
təmizlik müddəti ərzində boşaya bilməsi, boşamanın qarşısında təbii bir maneə təşkil edir.
Talaq verilən kimi qadın iddə müddətini gözləməyə başlamalıdır. Bu müddət heyz
görən qadın üçün 3 dəfə heyz görüb, təmizlənənə qədər keçən müddətdir. Heyz görməyən
qadın 3 ay, hamilə qadın isə doğuma qədər gözləməlidir.4
«Qadınları iddə müddətləri içində boşayın!» əmrindən sonra aşağıdakılar nəzərə
alınmalıdır:
1-İddəni (gözləmə müddətini) saymaq;
2-Qadını evdən çıxartmamaq;
3-Qadının özünün evdən çıxmaması;
4-Müddət başa çatdıqdan sonra qərarı nəzərdən keçirib, qadını ya yaxşılıqla saxlamaq,
ya da xoşluqla buraxmaq (ayırmaq, boşamaq);
5-İki nəfəri şahid tutmaq.
1

Əl-Buxari, Talaq, 1, 3, 44, 45; Təfsiru surəti’t-Talaq, 1; Müslüm, Talaq, 1, 14; Nəsai, Talaq 13, 15, 19; İbn
Macə, Talaq, 1, 3; Darimi, Talaq, 1, 2; Əl-Muvatta’, Talaq, 53; Əbu Davud, Talaq, 4; Tirmizi, Talaq
(yuxarıdakı mətn Əl-Buxari, Talaq fəsli, I qismin tərcüməsidir).
2
Əbu Davud, Talaq 4, 2185 nömrəli hədis.
3
Əl-Buxari, Əhkam, 13.
4
Əl-Bəqərə, 2/229; Ət-Talaq, 65/4.
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İddəni saymaq kişiyə verilmiş bir vəzifədir. Bu, onun arvadıyla maraqlanmasını
məcburi hala gətirir. Əgər müddəti saymasa, geri qayıtmaq imkanı ola-ola vaxtını keçirib,
haqqını itirə bilər. Qadın da öz gözləmə müddəti ilə əlaqədar olaraq ərinə düzgün mə’lumat
verməlidir. Allah Təala belə buyurur:
Allahın onların bətnlərində yaratdığını gizlətmək onlara halal deyildir (Əl-Bəqərə,
2/228)! Əgər qadın heyz halında olduğu halda, heyz olmadığını desə, günah etmiş olar.
Ər-arvadın gözləmə müddəti bitənə qədər ayrılmamağı mühümdür. Qadın evdən çıxsa,
yaxud çıxardılsa, ər-arvad bir başqasının yanında bir-birlərinin pis xasiyyətlərini açıb tökər və
beləliklə, aralarındakı soyuqluğun artmasına səbəb olarlar. Buna görə də bəd niyyətli
insanların maneələrinə ilişə bilər və bunun zərərini özləri çəkərlər. «Kim Allahın hədlərini
aşsa, özünə zülm etmiş olar» ayəsi də bunu göstərir.
Kişi bu müddət ərzində vəziyyəti nəzərdən keçirib, daha yaxşı bir qərara gələ bilər.
Qadın da öz ərini qane etmək imkanı tapar. Çünki kişi iddə qurtarana qədər arvadı ilə
barışmaq qərarına gələ bilər. Bu müddət ərzində qadının öz ərinə qarşı davranışlarında bir
məhdudiyyət yoxdur. Əslində onun diqqətini cəlb etməyə də cəhd göstərə bilər. Aralarında
cinsi əlaqə baş versə, kişi arvadının yanına qayıtmış olar; yə’ni, onların evlilikləri davam edər.
Kişi arvadının yanına qayıtmaq istəsə, xoşluqla qayıtmalıdır. Ondan ayrılmaq istəsə,
yenə xoşluqla ayrılmalıdır.1 Qadına zərər yetirmək və onun gözləmə müddətini uzatmaq üçün
geri qayıda bilməz. Allah Təala belə buyurur:
Qadınlarınızı boşadığınız zaman, gözləmə müddətləri başa çatanda onları ya
xoşluqla saxlayın, ya da xoşluqla azad buraxın. Onlara zərər verib, hüquqlarına təcavüz
etmək məqsədilə saxlamayın! Bunu edən, şübhəsiz ki, özünə zülm etmiş olar. Allahın
ayələri [hökmləri] ilə istehza etməyin! Allahın sizin üzərinizdəki ne’mətini yada salın!
Allah endirdiyi kitab və doğru elmlə [hikmətlə] sizə öyüd-nəsihət verir! Allahdan qorxun və
bilin ki, O, hər şeyi bilir (Əl-Bəqərə, 2/231)!
Kişinin arvadı ilə barışmağı onun xoş niyyətli olmağından asılıdır. Hətta o, gözləmə
müddətinin sona yetməsini gözləmədən də öz arvadı ilə barışa bilər. Qur’anda belə buyurulur:
Əgər ərləri barışmaq istərlərsə, onlara iddə müddəti içərisində geri qayıtmağa
[barışmağa] daha çox haqlıdırlar (Əl-Bəqərə, 2/228). Yə’ni, iddənin başa çatmasından sonra
qayıda bildiyinə görə, iddə müddətində da qayıda bilər. Qadın isə ərinin bəd niyyətli
olduğunu sübut etsə, onun geri qayıdışını qəbul etməyə bilər; lakin bəd niyyəti sübut etmək
xeyli çətindir.
Cahiliyyə dövründə ərəblər talaqın nə olduğunu bilirdilər. Lakin bunun müəyyən bir
sayı yox idi. Ər arvadını boşayar, iddə müddəti ərzində onun yanına qayıdar və bu işi istədiyi
qədər görə bilərdi. Beləliklə, arvadına nə ərlik edər, nə də onu başqa bir kişi ilə evlənməsi
üçün azad buraxardı. Qadının gözləmə müddəti başa çatsa belə, onun evlənməyini qadağan
edə bilərdi.2 İslam dini isə qeyri-məhdud talaq haqqını üçə endirdi və ilk ikisində kişiyə
qadının gözləmə müddəti ərzində onunla barışmaq hüququ verdi. Üçüncü boşamadan sonra
ona bu hüququ vermədi. Beləliklə, arvadını heyzdən təmiz olduğu halda, yaxınlıq etmədən
boşayan kişi bir boşama haqqından istifadə etmiş olur. Müddət başa çatdığı zaman, ayrılmaq
qərarına gəlməyin bu məsələdə bir tə’siri yoxdur. Evliliyi davam etdirmə qərarına gəlirlərsə,
yenə bir boşama baş verir, lakin evlilik yenidən qurulur.
Buraya qədər bəhs edilənlər yalnız bir boşama ilə əlaqədardır. «O talaq iki dəfə
mümkündür» ayəsi bunun iki dəfə mümkün olduğuna dair hökm vermişdir. Əks təqdirdə,
cahiliyyə dövründə olduğu kimi, qadınlara bu yolla zülm edilə bilərdi. Allah isə zülmə izin
verməz. O, belə buyurur:

1
2

Əl-Bəqərə, 2/231, Ət-Talaq, 65/2.
Cəssas, Əhkamu’l-Qur’an, II cild, s. 73; M. Rəşid Rza, Təfsiru’l-mənar, Qahirə, III, 38.
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Əgər arvadını üçüncü dəfə boşarsa, o zaman bu qadın ona halal olmaz.1 Qadın
başqa bir kişiylə evlənər, o da boşarsa, Allahın hökmlərinə riayət edəcəklərinə dair qənaət
hasil olduğu təqdirdə, bir-birlərinə qayıtmaqlarında [qadının özünün birinci əri ilə yenidən
evlənməyində] günah yoxdur (Əl-Bəqərə, 2/230).
Həm boşama əsnasında, həm də gözləmə müddətinin sonunda görülən işlərdə şahid
tutmaq lazımdır. Bu yolla işlərin əvvəli və sonu müəyyən edilir. Qur’anın evlənmək üçün
şahid şərti qoymayıb, boşanmaq üçün şahid şərtini irəli sürməsi onun bu mövzuya daha çox
əhəmiyyət verdiyini göstərir.
Talaq haqqının üç dəfə ilə məhdudlaşdırılması fitrətə də uyğun gəlir. Çünki
istənməyən bir işdən sonra ən çox iki dəfə üzr qəbul edilir, üçüncü dəfə qəbul edilmir. Bunu
Musa əleyhissəlamla Xızır əhvalatında da görürük:
Musa Xızıra: “Sənə öyrədiləndən mənə də bir hikmət öyrətməyin üçün səninlə gələ
bilərəmmi?”, - dediyi zaman, Xızır: “Gəl, ancaq sən mənimlə birlikdə olmağa tab gətirə
bilməzsən, əsl üzünü bilmədiyin bir şeyə necə taqət gətirəcəksən? Əgər mənə tabe
olacaqsansa, mən özüm hər şeyi sənə başa salana qədər məndən heç bir şey soruşma!”, - deyə
cavab vermişdi. Musa əleyhissəlam isə Xızırdan iki dəfə sual soruşmuş və belə demişdi:
“Əgər bundan sonra səndən bir şey soruşsam, artıq mənimlə yoldaşlıq etmə! Çünki sən artıq
mənim tərəfimdən bəyan edilən sonuncu üzrxahlıq nöqtəsinə çatdın”. Bundan sonra üçüncü
sualı da soruşduğu zaman, Xızır ona: “Bax bu bizim aramızı ayırır!”, - demişdi.2 Çünki
üçüncüdən sonra üzr qəbul edilmir. Eynilə bunun kimi, üçüncü boşamadan sonra ərin üzr
istəmə imkanı başa çatır. Bu da fitrətə müvafiq gələn bir talaqdır.
Bir məclisdə (eyni anda, bir oturuşda, eyni məclisdə) üç talaq
Bütün bu açıq-aydın ayələrə baxmayaraq, İslam dünyasında Qur’ana və fitrətə zidd
olaraq üç talaq haqqından eyni anda istifadə edilə biləcəyi, yə’ni, kişinin öz arvadına: “Səni
üç talaqla boşadım”, - deməsi ilə üç boşama haqqının üçündən də istifadə etmiş hesab
edilməsi məşhur dörd məzhəb və Zahiri məzhəbi tərəfindən qəbul edilmişdir. İndi isə gəlin,
bu fikirlərin tutarsızlığını başqa bir nöqteyi-nəzərdən görməyə çalışaq:
« الطالق مرتانO talaq iki dəfə mümkündür» (Əl-Bəqərə, 2/229) ayəsində dəfə olaraq
tərcümə edilən  مرةsözü zaman (  ) جزء من الزمانdilimi mə’nası verir.3 Ət-Talaq surəsinin
birinci ayəsi bunun iddə müddəti qədər olduğunu bildirmişdir. Ər öz arvadını bu müddət
ərzində yalnız bir dəfə boşaya bilər. İkinci ayə isə belədir: Qadınlar öz gözləmə müddətlərini
[iddələrini] başa vurduqları zaman, onları ya yaxşılıqla saxlayın, ya da xoşluqla ayırın
[boşayın].
«O talaq iki dəfədir» ayəsi bu cür boşamanın iki dəfə mümkün olduğuna dair bir hökm
vermişdir. Deməli, qadını bir dəfədə iki və ya üç talaqla boşamaq mümkün deyildir.
İbn Abbasın rəvayətinə görə, Əbdu Yezid arvadı Ümmü Rükanəni boşayıb, Müzeynə
qəbiləsindən bir qadınla evlənmişdi. Qısa bir müddətdən sonra o qadın peyğəmbərin yanına
gəlmiş, əri Əbdu Yezidin cinsi cəhətdən zəif (iqtidarsız, impotent) olduğunu üstüörtülü
şəkildə peyğəmbərə bildirmək üçün öz saçından çəkdiyi bir tükü göstərərək belə demişdi:
“Onun mənə ancaq bu tük qədər xeyri ola bilər, bizi ayır!”.
Peyğəmbər əleyhissəlam buna hirslənmişdi. Əbdu Yezidin oğlu Rükanəni və
qardaşlarını çağırtdırdı. Sonra o iki uşağı orada olanlara göstərib: “Bunu bu baxımdan,
digərini də o baxımdan Əbdu Yezidə oxşada bilirsiniz? Bunlar ona oxşayırlar?”, - deyə
soruşdu.
Hamı: “Bəli!”, - dedi. Bu dəm Allahın elçisi Əbdu Yezidə: “Onu boşa!”, - deyə əmr
verdi. O da bu əmri yerinə yetirdi.
1

Çünki kişi üçüncü və axırıncı haqqından istifadə edir.
Əl-Kəhf, 18/66-78.
3
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992;
Bəsair, IV cild, s. 490.
2
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Sonra peyğəmbər əleyhissəlam: “Əvvəlki arvadının – Rükanənin anasının yanına
qayıt!”, - dedi.
Əbdu Yezid: “Ya peyğəmbər, mən onu üç talaqla boşadım”, - deyə cavab verdi.
Peyğəmbər əleyhissəlam: “Bilirəm, sən onun yanına qayıt!”, - dedi və bunun ardınca:
“Ey peyğəmbər! Qadınları boşadığınız zaman onları iddə [gözləmə] müddətlərində boşayın və
gözləmə müddətini sayın (Ət-Talaq, 65/1)!”, - ayəsini oxudu.1
İbn Abbasın bildirdiyinə görə, Əbdu Yezidin oğlu Rükanə də arvadını atası kimi üç
talaqla boşadı, sonra bundan çox mütəəssir oldu. Peyğəmbər əleyhissəlam ondan arvadını
necə boşadığını soruşdu. O da: “Üç talaqla boşadım”, - dedi.
Peyğəmbər əleyhissəlam: “Bir dəfədəmi?”, - deyə soruşdu. O: “Bəli”, - deyə cavab
verdi. Peyğəmbər əleyhissəlam ona: “Bu bir talaqdır, əgər istəyirsənsə, onun yanına qayıt,
onunla barış”, - dedikdə, o, dərhal qayıtdı.2
İbn Abbasın bildirdiyinə görə, peyğəmbər əleyhissəlamla Əbu Bəkrin dövründə və
Ömərin xəlifəliyinin ilk iki ilində üç talaq bir talaq sayılırdı. Xəttab oğlu Ömər isə: “İnsanlar
ehtiyatlı davranmaları lazım gələn bir məsələdə tələm-tələsik davranırlar. Əcəba, o məsələni
onların əleyhinə məqbul hesab edəkmi?!”, - dedi və bunu dediyi kimi məqbul saydı.3
Bu vaxtdan sonra fitvalar karıxdırıcı bir şəkildə dəyişdi. Yuxarıdakı hədisləri nəql
edən Abdulla ibn Abbas da öz fikrini dəyişdirdi. Mücahid belə bir rəvayət edir: “Bir gün İbn
Abbasın yanındaydım, bir kişi gəlib, arvadını üç talaqla boşadığını dedi. İbn Abbas bir
müddət susdu. Mən də İbn Abbasın o adamı arvadı ilə barışdıracağını zənn etdim”. Elə bu
dəm İbn Abbas danışmağa başladı: “Biriniz axmaqlıq edir, sonra İbn Abbas, İbn Abbas!...
deməyə başlayır. Allah belə buyurub: Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu açar (ƏtTalaq, 65/1). Sən isə Allahdan qorxmadın. Mən də sənə bir çıxış yolu görmədim. Sən Rəbbinə
qarşı üsyan etmisən. Arvadın səndən ayrılıb. Allah Təala belə buyurur: Ey peyğəmbər!
Qadınları boşadığınız zaman onları iddə [gözləmə] müddətlərində boşayın (Ət-Talaq, 65/1)!”4
Abdulla ibn Ömər, Abdulla ibn Məs’ud, Ömər ibn Abduləziz və Mərvan ibn ƏlHəkəmin də buna əsasən fitva verdiklərini bilirib.5
Hənəfi, Şafii, Maliki və Hənbəli məzhəbləri də bir sözlə verilən üç boşamanı üç talaq
sayıblar. Yə’ni, bir şəxs əgər öz arvadına: “Səni üç talaqla boşadım”, - desə və arvadı istər
heyzli, istərsə təmiz olsun, hətta istərsə, həmin təmizlik müddəti ərzində əri ilə yaxınlıq etmiş
olsun, istərsə də heç zifafa belə girməmiş olsun, arvadının bununla (üç talaqla) artıq boşanmış
olduğunu deyiblər.
Bunların bir qismi « – الطالق مرتانO talaq iki dəfədir» ayəsindəki  الmüəyyənlik
artiklının burada cins üçün olduğunu iddia ediblər. Bunun mə’nası isə: “Kişi arvadını ən çox
iki dəfə boşaya bilər”, - deməkdir. Boşamanın üç dəfə olması məsələsində ixtilaf yoxdur.
Buna görə də  الartiklının cins üçün işlədildiyini müdafiə edənlər cümlənin quruluşunu köklü
surətdə dəyişdirməyə məcbur olublar. Əs-Səraxsi belə deyir: “Mübah6 talaqların hamısı iki
dəfədir və üçüncü dəfədir”.7 «Üçüncü dəfədir» əlavəsi Əl-Bəqərə surəsinin 230-cu ayəsindəki
ayəsindəki «Kişi arvadını yenidən boşasa...» hökmündən götürülmüşdür. Əgər bu hökmü
əlavə etmək məcburiyyəti varsa,  الartiklının cins olma ehtimalı qalmaz. Çünki الطالق مرتان
1

Əbu Davud, Talaq, 10.
Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, I, 265. Əhməd ibn Hənbəlin fikrincə, bu hədisi rəvayət edənlərin hamısı mö’təbər
şəxslərdir. Əhməd Abdurrəhman Əl-Bənna, Büluğu’l-əmani min əsrari’l-fəthi’r-rəbbani, Daru’ş-şihab, Qahirə,
XVII cild, s. 7.
3
Müslüm, Talaq, 2 (15, 16 və 17; 1472 nömrəli hədislər); Nəsai, Talaq, 8; Əbu Davud, Talaq, 10.
4
Əbu Davud, Talaq, 1.
5
Əl-Muvatta’, Talaq, 1.
6
Allah Təalanın nəzərində edilməsi ilə edilməməsi eyni olan fe’l, hərəkət, davranış; yeyilməsi halal olan bir şeyi
yemək, yaxud yeməmək kimi – tərcüməçinin qeydi.
7
Şəmsəddin Əs-Səraxsi, Əl-Məbsut, Beyrut, 1409/1989, VI cild, s. 5.
2
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isim cümləsidir; davamiyyət və sabitlik ifadə edir. Ərəb dilini bilən hər kəs burada yol verilən
səhvi asanlıqla başa düşə bilər.
İbn Hümamın fikrincə, bu ayə Sünnəyə uyğun gələn boşamanın iki dəfə olduğunu
göstərir. Çünki üç boşamanın bir oturuşda baş verəcəyinə dair həmrə’ylik vardır.1 Bizcə, bu
fikir də qəbul edilə bilməz. Çünki ayələrə zidd olan bir həmrə’ylik ayələrə tə’sir edə bilməz.
Bir çox fəqih2  الطالق مرتانayəsindəki  مرةsözünün bir zaman dilimini göstərdiyini
bildirib. Hənəfi məzhəbindən olan Əl-Kəsani də onlardan biridir. Onun bu barədə sözləri
belədir:
Allah bu ayədə sanki: “Onları boşamaq istədiyiniz zaman, iki dəfədə boşayın!”, - deyə
buyurub. Ayrı-ayrı boşamanın əmr edilməsi bunların eyni anda həyata keçirilməsinin qadağan
edildiyini bildirir. Çünki arada təzad vardır. Elə isə talaqları birləşdirmək haram, yaxud
məkruhdur.3
Əl-Kəsani bunu belə söyləmiş, lakin onun özü də talaqları birləşdirməyi qəbul
etmişdir. Bir şeyi həm məqbul, həm də qadağan hesab etmək böyük bir ziddiyyətdir.
Təfsir alimləri də eyni yolu tutublar. Belə ki, onlar nə ( مرةmərra) sözünün üzərində
dayanıblar, nə də Əl-Bəqərə surəsinin 229-cu ayəsi ilə Ət-Talaq surəsi arasında əlaqə
qurublar.4
Əslində alimlərimiz hökm vermək əvəzinə, Qur’ani-Kərimi başa düşməyə çalışmalı
idilər. Çünki hökm vermək arzusu yanlış nəticələrə gətirib çıxardır.

Əl-Bəqərə surəsi, 229-cu ayə (2)
İFTİDA (Qadının evliliyə xitam vermək hüququ)
Onlara verdiklərinizdən bir şeyi almaq sizə halal deyildir. Bu, ancaq kişi ilə qadının
Allahın [ər-arvadlıq] haqqındakı hökmlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları
vaxt mümkündür. Əgər onların Allahın hökmlərinə riayət etməyəcəklərindən siz də
qorxsanız, qadının [arvadın] fidyə verib, özünü xilas etməyində heç biri üçün günah
yoxdur. Bunlar Allahın qoyduğu sərhədlərdir [Allahın hökmləridir], onlardan kənara
çıxmayın. Allahın hökmlərindən kənara çıxanlar zalimlərdir!
Evliliyin davam etməyəcəyindən narahat olan qadın bu vəziyyəti səlahiyyətli şəxslərə
bildirməlidir. Onlar da eyni narahatlığı hiss etsələr, qadına iftida səlahiyyəti verirlər. Əgər
qadın ərindən boşanmaq qərarına gəlibsə, ondan aldıqlarını geri qaytarmalıdır. Ayədəki
«onlara verdiklərinizdən» ifadəsi qadının ərindən aldığı mehr və hədiyyələrin hamısı olaraq
başa düşüldüyü kimi, onların bir qismi kimi də başa düşülə bilər. Bunların nə qədərinin geri
qaytarılacağını səlahiyyətli şəxslər müəyyən edirlər. Ərin bir təqsiri yoxdursa, qadın ondan
aldıqlarının hamısını geri qaytarmalıdır.

1

Kamal ibn Əl-Hümam, Məhəmməd ibn Abdulvahid Əs-Sivasi (vəfat tarixi hicri 681), Şərhu fəthi’l-qadir,
Beyrut, IV cild, s. 70.
2
İslam hüququ fiqh, onunla məşğul olan şəxslər isə fəqih adlanır – tərcüməçinin qeydi.
3
Ələddin Əl-Kəsani (vəfat tarixi hicri 587), Əl-Bədai’u’s-sənai’ fi tərtibi’ş-şərai’, Beyrut, 1982, ikinci nəşr.
4
Bu, böyük bir iddia kimi görünə bilər. Ancaq baxa bildiyim bütün təfsir kitablarını araşdırıb, tədqiq etdim və
bunların hamısının demək olar ki, mahiyyət e’tibarilə bir-birinin təkrarı olduğunu gördüm. Qurtubi, İbn Kəsir,
Qazı Beyzavi, Əbu’s-Suud və Fəthu’l-Qadir təfsirləri həmin təfsir kitabları arasında başlıca olanlardır.
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Səlahiyyətli orqan məhkəmədir. Məhkəmə olmayan yerdə hakimə müraciət
edilməlidir. Məhkəmə də işi hakimə həvalə edə bilər. Aşağıda verilən misallarda qadın
peyğəmbərimizə və xəlifə Ömərə müraciət etmişdir:
Ənsardan Səhlin qızı Həbibə Sabit ibn Qeys ilə evli idi. Peyğəmbərimiz bir gün sübh
namazına çıxmışdı. Birdən Həbibəni alaqaranlıqda qapının ağzında gördü. Ondan kim
olduğunu soruşdu. Qadın: “Səhlin qızı Həbibəyəm”, - deyə cavab verdi. Peyğəmbər
əleyhissəlam: “Sənə nə olub?”, - deyə soruşduqda, o: “Sabit ilə birlikdə ola bilməyəcəyəm!”, dedi. Sonra Həbibənin əri Sabit gəldiyi zaman, peyğəmbər əleyhissəlam ona belə dedi:
“Budur Həbibə! Bayaqdan ağzına gələni dedi”. Həbibə isə: “Ey Allahın elçisi! Onun mənə
verdiklərinin hamısı durur”, - dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam Sabitə: “O malları ondan al!”, deyə buyurdu. Sabit də peyğəmbərin dediyi kimi etdi və Həbibə artıq valideynlərinin yanında
yaşamağa başladı.1
Bununla əlaqədar başqa rəvayətlər belədir:
Sabit ibn Qeysin arvadı belə dedi: “Onu əxlaq və din baxımından təqsirləndirmirəm,
lakin özüm də müsəlman olduqdan sonra nankorluq etmək istəmirəm. Bacarmıram.2 Özümü
saxlaya bilmirəm, ona nifrət edirəm.3 Əgər Allahdan qorxmasaydım, yanıma gələndə onun
üzünə tüpürərdim”.4
Həbibə peyğəmbərimizin qonşusu idi. Sabit onu döymüşdü.5 O, tündxasiyyət idi.6
Həbibə ərinə nifrət edir, lakin əri onu çox sevirdi.7
Peyğəmbər əleyhissəlam Həbibədən: “Ərinin sənə verdiyi bağı geri qaytararsan?”, soruşduğu vaxt, Həbibə lap artığını da verəcəyini bildirdi. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Artığı
olmaz. Ona öz bağını ver”, - deyə buyurdu.8
Səhabə dövründə də belə bir əhvalat baş verdi:
Ömər ibn Xəttabın yanına öz ərindən şikayət edən bir qadın gəldi. Qadın Ömər
tərəfindən içərisində saman və çör-çöp olan bir evə salınıb, həbs edildi və bütün gecəni orada
keçirdi. Ertəsi gün Ömər ondan gecəni necə keçirdiyini soruşdu. Qadın: “İndiyə qədər bu cür
gözəl bir gecə keçirmədim”, - deyə cavab verdi. Bundan sonra Ömər qadının əri haqqında nə
fikirləşdiyini öyrənmək istədi. Qadın ərini tə’riflədi və: “Dad onun əlindən! Ancaq əlimdən
başqa bir şey gəlmir!”, - dedi. Bundan sonra Ömər qadına iftida məsələsində icazə verdi.9
Bu əhvalatda Ömər qadının əri ilə birlikdə yaşayıb-yaşaya bilməyəcəyini başa düşmək
istəmişdi. İstər peyğəmbərimiz, istərsə Ömər nifrətin səbəbini soruşmayıblar.
Aşağıdakı ayə iftida məsələsinə aydınlıq gətirir:
Ey mö’minlər! Mö’min qadınlar sizin yanınıza mühacir olaraq gəldikləri zaman,
onları imtahana çəkin! Onların imanlarını ən yaxşı Allah bilir. Əgər o qadınların mö’min
olduqlarını öyrənsəniz, onları kafirlərə geri qaytarmayın. Nə bunlar onlara, nə də onlar
bunlara halal olar. Onların bu qadınlara xərclədiklərini geri qaytarın. Bu qadınların
mehrlərini özlərinə verdiyiniz zaman, sizin onlarla evlənməyinizdə bir günah yoxdur. Kafir
qadınların ismətlərindən tutmayın, onlara xərclədiklərinizi istəyin. Onlar da öz
xərclədiklərini istəsinlər. Bu, Allahın sizə hökmüdür; sizin aranızda O hökm edir. Allah
hər şeyi bilən və doğru qərar verəndir (Əl-Mumtəhinə, 60/10)!

1

Əl-Muvatta’, Talaq, 11, 31 nömrəli hədis.
Əl-Buxari, Talaq, 13.
3
İbn Macə, Talaq, 22, 2056 nömrəli hədis.
4
İbn Macə, Talaq, 22, 2057 nömrəli hədis.
5
Darimi, Talaq, 7.
6
İbn Sə’d, VIII/326 (Arim ibn Fəzl Həmmad ibn Zeyd bunu Yəhya ibn Sə’d ibn Qeys ibn Əmr ibn Səhldən nəql
nəql etmişdir)
7
Qurtubi, III/95.
8
Şövkani, VI/277.
9
Malik ibn Ənəs, Mudəvvənə, II/341.
2
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Peyğəmbərimizin müşriklərlə bağladığı Hüdeybiyyə müqaviləsinin bəndlərindən biri
belə idi: “Sənin dinindən olsa da, bizdən sənin yanına kim gəlsə, onu bizə geri
qaytarmalısan”. Sonra Hüdeybiyyəyə bir dəstə məkkəli qadın gəldi. Bununla əlaqədar olaraq
yuxarıdakı ayə nazil oldu.1 Müqavilənin şərtində «adam, kişi» olaraq tərcümə etdiyimiz رجل
sözü var idi. Qadınlar adam və kişi sözlərinin əhatə dairəsinə daxil olmadıqlarına görə,
peyğəmbər əleyhissəlam ayədəki şərtlərə uyğun gələn o qadınlarla bi’ət etdi və onları geri
qaytarmadı.2
Yuxarıdakı ayənin mövzusu evli olduğu halda, inancları ucbatından qaçıb,
müsəlmanlara sığınan qadınlardır. Onların bu davranışları öz ərlərindən ayrılmaq qərarına
gəldiklərini göstərir. Halbuki, belə bir qərara gəlmədiyi üçün Məkkədə qalan müsəlman
xanımlar da var idi. Allah Təala Hüdeybiyyə ilə əlaqədar olaraq belə buyurur:
Əgər onların arasında hələ tanımadığınız mö’min kişilərlə mö’min qadınları
əzməyiniz və bu səbəbdən sizə ləkə vurulması ehtimalı olmasa idi, Allah döyüşün qarşısını
almazdı. Allah istəyəni öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə belə etdi. Əgər onlar bir-birindən
ayrılmış olsaydılar, onların kafir olanlarını şiddətli bir əzaba düçar edərdik (Əl-Fəth,
48/25)!
İndi isə Əl-Mumtəhinə surəsinin 10-cu ayəsini ayrı-ayrı hissələr halında tədqiq edək:
1 - Ey mö’minlər! Mö’min qadınlar sizin yanınıza mühacir olaraq gəldikləri
zaman, onları imtahana çəkin! Onların imanlarını ən yaxşı Allah bilir. Əgər o
qadınların mö’min olduqlarını öyrənsəniz, onları kafirlərə geri qaytarmayın. Nə bunlar
onlara, nə də onlar bunlara halal olar.
Qadının hicrət etməsi onun öz ərini, ailəsini və yurd-yuvasını tərk etdiyini bildirir.
Onun hicrət etməsinin səbəbini müəyyənləşdirməkdən ötrü imtahandan keçirilməsi əmr
edilmişdir. Bu isə o qadınların həqiqətən öz inancları ucbatından qaçıb-qaçmadıqlarını başa
düşməkdən ötrüdür. Bunun müəyyən edilməsi müsəlmanlara maddi bir sıxıntı yükləyir. Çünki
o qadının öz ərindən bu cür boşanması qərarının təsdiq edilməsi bir iftida işidir. İftida işindən
sonra o qadın artıq ərinə halal deyildir. Lakin qərarla yanaşı, kişinin qadına xərclədiklərini də
geri qaytarmaq lazımdır.
2 - Onların bu qadınlara xərclədiklərini geri qaytarın.
Bu, Həbibənin Sabit ibn Qeysə verdiyi ödəniş kimidir. Hicrət etmiş qadının maldövləti olmadığına görə xərcləri müsəlmanların ödəməsi əmr buyurulub. Qadın bundan sonra
istədiyi kişi ilə evlənə bilər. Ayənin üçüncü hissəsi bunu göstərir.
3 - Bu qadınların mehrlərini özlərinə verdiyiniz zaman, sizin onlarla
evlənməyinizdə bir günah yoxdur.
Ayə göstərir ki, o qadınların əvvəlki ərlərinə təqdim edilən ödəniş əslində
müsəlmanların bu qadınlara verdikləri bəxşişdir. Əgər onlar yenidən evlənsələr, yeni
ərlərindən aldıqları mehrlə o borcu ödəmələri lazım deyildir.
Burada mühüm olan başqa bir məsələ də vardır. Nə bu ayə, nə Əl-Bəqərə surəsinin
229-cu ayəsi, nə də Həbibə ilə bağlı hədis iftida edən qadına iddə müddətini gözləmək kimi
bir məs’uliyyət yükləyir. Boşanmadakı iddə əmri birinci və ikinci talaqdan sonra gəlir. Bu,
ailənin yenidən qurulması üçün görülən bir tədbirdir; əksinə, qadının bətnində uşaq
olmadığını müəyyən etməkdən ibarət deyildir. Qadının bətnində uşaq olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək üçün sadəcə olaraq bir heyz və təmizlənmə müddəti kifayət edər. Buna
istibra deyilir. İftidada lazım olan da budur.
Bu ayə beynəlxalq mülki hüquqla əlaqədar hökmlər də ehtiva edir. Ayədə müsəlman
qadınlara verilən haqq və hüquq, eynilə müsəlmanlarla kəbinli olan müşrik qadınlara da
verilib. Bunu ayənin digər hissələrindən öyrənirik.
1
2

Əl-Buxari, Şürut, 15.
Səfiyyurrəhman Əl-Məbarkəfuri, ər-Rahiqu’l-məxtum, Beyrut, 1408/1988, s. 314.
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4 - Kafir qadınların ismətlərindən tutmayın ( !) و ال تمسكوا بعصم الكوافر
Ayədəki ‘isam (  ) عصمsözü ismət (  ) عصمةsözünün cəm formasıdır. İsmət kəlməsi
isə Ərəb dilində mane olmaq və qorumaq mə’naları bildirir.1 Qadın ərinin himayəsindədir.
Buna görə də əri onun bə’zi davranışlarına mane ola bilər. Burada müsəlman ərindən ayrılıb,
Məkkəyə getmək istəyən kafir qadından bəhs olunur. «Kafir qadınların ismətlərindən
yapışmayın!» əmri əslində «Bu qadınlara mane olmayın!» deməkdir. Bu məsələnin dövlətlə
əlaqədar cəhəti də vardır. Belə ki, ayə «O qadınların ölkəni tərk etməyinə mane olmayın!»
mə’nası da verə bilər. Ömər bu ayənin nazil olduğu gün iki müşrik arvadını azad buraxmışdır.
O qadınlar da Məkkəyə getmiş, biri Əbu Süfyan, digəri isə Səfvan ibn Ümeyyə ilə
evlənmişdir.2 Əbu Süfyan Məkkənin ələ keçirilməsi əsnasında, Səfvan ibn Ümeyyə isə
Hüneyn döyüşündən sonra müsəlman olmuşdur.3
Kafir qadının müsəlman kişi ilə yaşamaq istəməməsi bir iftida tələbidir. Bu tələbin
nəticəsi onun ərindən aldığı şeyləri geri qaytarmağından asılıdır. Ayədə bununla əlaqədar
hökm belədir:
5 - Onlara xərclədiklərinizi istəyin.
Bu qadınlar müsəlman ərlərinin onlara verdikləri mehri və aldıqları hədiyyələri geri
qaytardıqları vaxt, Həbibə kimi azad olurlar.
6 – Onlar da öz xərclədiklərini istəsinlər.
Müsəlmanlar çəkdikləri xərci istədikləri kimi, müşriklər də onlardan ayrılan müsəlman
həyat yoldaşlarına çəkdikləri xərci istəyə bilərlər.
Müsəlmanların müşrik həyat yoldaşları qaçıb, öz dindaşlarının yaşadıqları ölkəyə
sığınsalar, ərlərinin onlara xərclədikləri nə olacaq? Aşağıdakı ayə bu barədə hökm vermişdir:
Əgər sizin arvadlarınızdan biri sizdən qaçıb, kafirlərə qoşulsa və siz də onlardan
intiqamınızı alsanız, əldə edilən qənimətdən arvadları qaçıb getmiş kimsələrə onların
xərclədikləri qədər verin. Allaha üsyan etməkdən qorxun (Əl-Mumtəhinə, 60/11)!
Beləliklə, qadına evliliyə xitam vermək hüququ verilmiş, peyğəmbərimiz də bunu öz
tətbiqatlarıyla izah etmişdir.

1

Firuzabadi, Əl-Bəsair.
Əl-Buxari, Şürut, 15. Əl-Buxari Ömərin öz arvadını boşadığını yazmışdır. Biz isə o sözü «azad buraxdı» deyə
tərcümə etdik. Bunun da səbəbi belədir: Hədis nəql edən şəxslər eşitdikləri sözü eyni kəlmələrlə deyil, o
kəlmələrin öz zehnlərində yaratdığı mə’na ilə nəql edirlər. Əl-Buxari hədis öyrənməyə hicri 205-ci ildə başlamış
və hicri 256-cı ildə vəfat etmişdir; yə’ni, onun özü ilə bu hadisə arasında ən azı 200 illik bir məsafə vardır.
Əvvəlcə də deyildiyi kimi, səhabə dövründən sonra iftida sözü unudulmuş, onun əvəzinə müxaliə’ işlədilmişdir.
Beləliklə, bu cür şəraitdə hədis rəvayət edən şəxslərin ər-arvad arasındakı hər cür ayrılığı boşama-boşanma
olaraq qəbul etmələri mümkündür.
3
Əl-Muvatta’, Nikah, 20.
2
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Əl-Bəqərə surəsi, 232-ci ayə
KƏBİNƏ NƏZARƏT ETMƏK
Qadınlar ərlərilə ilə mə’rufa uyğun olaraq [xoşluqla] razılığa gəldikləri zaman,
evlənmələrinə mane olmayın.
Ayədəki ərləri sözü ər namizədləri mə’nası verən məcazdır. Çünki qadın öz əri ilə
onsuz da evli olur. Başqa bir ayədə Allah Təala belə buyurur:
[Ərləri ölən qadınların] gözləmə müddəti başa çatdığı zaman, artıq onların özləri
barəsində mə’rufa uyğun [şəriətə müvafiq] olaraq gördükləri işdə sizin üçün bir günah
yoxdur.1 Belə bir qadının görməli olduğu ən mühüm iş yenidən evlənməkdir.
Nikah üçün qadınla kişinin öz aralarında razılığa gəlməsi kifayət deyildir. Hər
cəmiyyətin bu məsələ ilə əlaqədar olan qaydaları vardır və bunlar cəmiyyətin öz inancına,
adət-ən’ənələrinə əsaslanır. Qur’an ayələrindəki mə’ruf sözü bu mə’nanı verir. Qədim
ərəblərdə qız atasından, yaxud atasını əvəz edən şəxsdən istənilir, mehri2 verilir və kəbini
kəsilirdi.3 Xristianlar kəbini kilsənin, yəhudilər isə sinaqoqun nəzarəti altında kəsirlər. Kəbin
dünyəvi xarakterli cəmiyyətlərdə səlahiyyətli orqanın icazəsi və nəzarəti altında kəsilir.
Ayələr qadının mə’rufa müvafiq olan qərarına mane olmağı qadağan edir. Mə’ruf
gözəl olması ağıl, yaxud din vasitəsi ilə başa düşülən şeydir. Qur’an və Sünnədə bu mövzu ilə
əlaqədar hökmlər vardır. Allahın elçisi Məhəmməd əleyhissəlamın sözləri göstərir ki, kəbinin
mə’rufa uyğun olub-olmadığını vəli4 kontrol etməlidir: Vəlisiz nikah olmaz.5
Hansı qadın vəlisinin icazəsi olmadan evlənsə, onun nikahı batildir, onun nikahı
batildir, onun nikahı batildir! Əgər kişi onunla yaxınlıq edibsə, bu yaxınlığın müqabilində
qadının mehr almağa haqqı vardır. Əgər öz aralarında razılığa gələ bilməsələr, sultan
(səlahiyyətli şəxs) vəlisi olmayanın vəlisidir.6
1

Əl-Bəqərə, 2/234.
Mehr evlənmək əsnasında kişinin qadına verməyi öz öhdəsinə götürdüyü mal-mülkdür.
3
Əl-Buxari, Nikah, 36.
4
Vəli sözü burada qızın valideyni (atası), yaxud valideyni əvəz edən şəxs mə’nasında işlədilmişdir –
tərcüməçinin qeydi.
5
Tirmizi, Nikah, 14, 1101 nömrəli hədis; İbn Macə, Nikah, 15, 1880 nömrəli hədis; Əhməd ibn Hənbəl,
Müsnəd, VI cild, s. 260.
6
Əbu Davud, Nikah, 15, 2083 nömrəli hədis; Tirmizi, Nikah, 14, 1102 nömrəli hədis; İbn Macə, Nikah, 15,
1879 nömrəli hədis; Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, VI cild, s. 66.
2
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Vəli istəyib-istəmədiyinə baxmadan başqa birisi haqqında həlledici qərar vermək və
bu qərarı qüvvəyə qoymaq kimi səlahiyyətlərə malik olan şəxsdir. Bu səlahiyyətə vəlayət
deyilir.1
Hizam adlı bir şəxs öz dul qızı Xənsanı ərə vermişdi. Qızı bu evliliyi istəmirdi və
peyğəmbər əleyhissəlamın yanına gəlib, bunu ona bildirdi. Peyğəmbər əleyhissəlam qızın
atasının kəsdirdiyi kəbini ləğv etdi. Qadın sonra Əbu Lübabə ibn Abdulmünirlə evləndi.2
Bakirə bir qız Ayşənin yanına gəlib, ona belə dedi: “Atam məni qardaşı oğlu ilə
evləndirdi ki, mənim vasitəmlə öz mövqeyini yüksəltsin. Ancaq bu mənim xoşuma gəlmir”.
Ayşə qıza: “Allahın elçisi gələnə qədər otur”, - dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam gəldi və qız
vəziyyəti ona bildirdi. Peyğəmbər əleyhissəlam dərhal adam göndərib, qızın atasını öz yanına
çağırtdırdı və bu məsələdə qıza səlahiyyət verdi. Qız: “Ey Allahın elçisi, əslində mən atamın
gördüyü işə icazə vermişdim, lakin bu məsələdə qadınların bir hüququ olub-olmadığını
öyrənmək istəyirdim”, - dedi.3
Qızlar bir çox yerdə nikah əqdinin tərəflərindən biri olmağı xoşlamırlar. Hətta bə’zən
qızın evliliyə razı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək belə, çətin olur. Peyğəmbər
əleyhissəlamın bu məsələ ilə əlaqədar sözləri aşağıdakı kimidir:
“Dul qadının özü ilə əlaqədar olaraq vəlisindən çox haqqı vardır. Bakirə qızın isə
razılığı alınmalıdır”. Elə bu dəm bakirə qızın danışmağa utandığını deyənlər oldu. Peyğəmbər
əleyhissəlam: “Onun susmağı razı olduğunu bildirir”, - deyə buyurdu.4
Dul qadın özü ilə əlaqədar olan məsələlərdə açıq danışar, bakirənin isə susmağı onun
razılıq verməyi deməkdir.5
Məşhur məzhəblər6 ayə və hədisləri onlarda qabaqcadan əmələ gəlmiş mənfi rə’ylə
nəzərdən keçirib, müxtəlif fikirlər irəli sürüblər. Hənəfi məzhəbi hürriyyətpərvərlik edərək
vəlinin icazəsi olmadan evlənməyin mümkün olduğunu irəli sürüb.7 Maliki, Şafii və Hənbəli
məzhəbləri isə bu məsələyə ən’ənəyə əsaslanan nöqteyi-nəzərdən baxıblar. Onların fikrincə,
vəlinin işi kəbinə nəzarət etmək deyil, nikah əqdinin tərəflərindən biri olmaqdan ibarətdir;
vəli kəbində qadının adından tərəflərdən biri olmasa, kəbin kəsilə bilməz. Qadın kəbində nə
özünü, nə də başqasını təmsil edə bilər. Onun eyni zamanda öz vəlisindən başqa bir şəxsi
vəkil tutmağa da ixtiyarı yoxdur, əks təqdirdə, kəbin qüvvəsini itirər və məqbul olmaz. Ata
bakirə qızını onun özündən heç bir şey soruşmadan ərə verə bilər.8 Zahiri məzhəbi də bu
məsələyə hədislərə üstünlük verən nöqteyi-nəzərdən baxmışdır. Belə ki, qadın istər bakirə,
istərsə dul olsun, vəlisinin icazəsi olmadan ərə gedə bilməz. Əgər onun vəliləri ərə getməyinə
icazə verməsələr, bu zaman onu səlahiyyətli şəxs evləndirər.9 Bakirə qızın kəbini ata ilə qızın
rə’ylərinin eyni şəxs üzərində birləşməsi, yə’ni, onların ikisinin də fikirlərinin üst-üstə
düşməsi halında kəsilə bilər.10
1

Şəmsəddin Səraxsi, Əl-Məbsut, XVI/124, Babu mən la təcuzu şəhadətuhu; Qasım ibn Abdulla Əli, Ənisu’lfüqəha, s. 148.
2
Əbu Davud, Nikah, 26, 2101 nömrəli hədis; İbn Macə, Nikah, 12, 1873 nömrəli hədis; Nəsai, Nikah, 35
(hədisin mətni İbn Macənindir. Xənsa adı Əbu Davud və Nəsaidə də vardır).
3
Nəsai, Nikah, 36; İbn Macə, Nikah, 12, 1874 nömrəli hədis; Əbu Davud, Nikah, 26, 2096 nömrəli hədis;
Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, VI cild, s. 136 (hədisin mətni Nəsaidən götürülüb).
4
Müslüm, Nikah, 66, 67, 68 – (1421); Əbu Davud, Nikah, 26, 2098 və 2099 nömrəli hədislər; İbn Macə,
Nikah, 11, 1870 nömrəli hədis; Nəsai, Nikah, 33, 34.
5
İbn Macə, Nikah, 11, 1872 nömrəli hədis.
6
Məşhur məzhəblər ifadəsi dini ədəbiyyatda adətən əhli-sünnə məzhəbləri – Hənəfilik, Şafiilik, Malikilik və
Hənbəlilik nəzərdə tutulduğu zaman işlədilir – tərcüməçinin qeydi.
7
Səraxsi, Əl-Məbsut, V cild, s. 13; Ömər Nasuhi Bilmən, Hüquqi-islamiyyə və istilahati-fiqhiyyə qamusu,
İstanbul, 1967, II cild, s. 49, 175-ci paraqraf (müəllif burada vəliyyi-əqrəb ifadəsini işlədib, vəliyyi-əqrəb isə ata
və babadır)
8
İbn Qüdamə, Abdulla ibn Əhməd Əl-Məqdisi (540/620), Əl-Muğni, Beyrut, 1405, VII cild, s. 5.
9
İbn Həzm, Əl-Muhəlla, IX cild, s. 25.
10
İbn Həzm, eyni əsər, s. 25-38.
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İndi isə bu fikirlərin əsaslandığı dəlillərə baxaq:
A) HƏNƏFİ MƏZHƏBİNİN DƏLİLLƏRİ
Hənəfi məzhəbində Əbu Hənifənin fikirləri əsas götürülmüşdür. Onun fikirləri
aşağıdakı üç ayə ilə əsaslandırılır:
(Ərin üçüncü dəfə boşadığı qadın) başqa bir kişiylə evlənənə qədər ilk ərinə halal
deyildir (Əl-Bəqərə, 2/230);
(Ərləri ölən qadınlar) gözləmə müddətləri başa çatdığı zaman, özləri üçün nə etsələr
etsinlər, bundan sizə bir günah gəlməz (Əl-Bəqərə, 2/234);
O qadınların ərləri ilə evlənməyinə mane olmayın (Əl-Bəqərə, 2/232)!
Yuxarıdakı ayələrdə qadın nikah fe’linin faili olduğuna görə, Əbu Hənifə onu nikahın
bir tərəfi saymış, lakin axırıncı iki ayədəki mə’rufa uyğunluq şərtini nəzərə almamışdır. Bu
isə bu mövzu ilə əlaqədar olan hədislərin qiymətləndirilməməsinə və üçüncü ayə haqqında
aşağıdakı kimi bir izaha gətirib çıxarmışdır:
Ayədəki maneçilik faktiki maneçilikdir, yə’ni, qadını evdə saxlayıb, evlənməyinə
mane olmaqdır. Xitab kişilərə edilmişdir. Çünki ayənin əvvəlində «qadınları boşadığınız
zaman» ifadəsi vardır.1
Qadın gözləmə müddətini başa vuran kimi əri ilə əlaqəsi kəsilir. Yenidən ərə getdiyi
zaman, bu evliliyə nəzarət etmək onun işi deyildir. Buna görə də Əbu Hənifənin bu fikrinə
şərik olmaq qeyri-mümkündür.
Hənəfilər vəlisinin razılığını almadan ərə gedən qadınlar haqqında belə deyirlər: Əgər
qadın icazəsiz evlənibsə, bu məsələyə baxmaq lazımdır; əri ona münasibdirsə və qadının
aldığı mehr özü kimi qadınların aldıqları mehrdən (mehri-misli) az deyilsə, vəlilərin bu
evliliyə e’tiraz etməyə ixtiyarları yoxdur. Qadın özünə münasib olmayan bir kişiyə ərə getsə,
vəlilərini çətinliyə salar. Bu çətinlikdən yaxa qurtarmaq üçün vəlilərin evliliyə e’tiraz etmək
haqları doğar. Bu, vəlilərə verilmiş bir haqdır. Qadın onların bu haqqını ləğv edə bilməz.2
Qadının aldığı mehr mehri-mislidən azdırsa, vəlilər mehrin artırılmasını, yaxud da ərarvadın ayrılmasını tələb edə bilərlər. Çünki onlar mehrin çoxluğu ilə öyünürlər; mehr az
olanda isə utanırlar. Bu bir də o qəbilənin qadınlarına ziyan vurar. Çünki bundan sonra əgər o
qadınlardan biri mehr miqdarını müəyyənləşdirmədən ərə getsə, onun mehri əvvəlki qadının
mehrinə müvafiq olaraq müəyyən edilər. Qəbilədəki qadınların hüquqlarını kişilər
qoruduqlarına görə e’tiraz etmək haqqı da kişilərə verilir.3
B) MALİKİ, ŞAFİİ VƏ HƏNBƏLİLƏRİN DƏLİLLƏRİ
Bu üç məzhəb mövzuyla əlaqədar olan ayə və hədisləri ən’ənəyə əsaslanaraq izah
edib. Qız ərəb cəmiyyətində atasından, yaxud vəlisindən istənilir, mehr verilir və kəbin
kəsilirdi.4 Kişi nikah əqdində tərəflərdən biri kimi çıxış edirdi, lakin qadın tərəf ola bilməzdi.
Kəbində onun əvəzinə vəlisi iştirak edirdi. Onlar bu barədə aşağıdakı ayəyə istinad edirdilər:
Qadınları boşadınız, onlar da gözləmə müddətlərinin sonuna gəlib çatdılar... Onlar
ərləri ilə mə’rufa uyğun olaraq [xoşluqla] razılığa gəldikləri zaman, evlənmələrinə mane
olmayın (Əl-Bəqərə, 2/232).
Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, ayədəki ( عضلmane olmaq) sözü االمتناع من
( تزويجھاqadını evləndirməkdən imtina etmək, bundan qaçınmaq) mə’nasındadır. Bu isə
1

Səraxsi, eyni əsər, V cild, s. 10.
Səraxsi, eyni əsər, V cild, s. 13.
3
Səraxsi, yenə orada.
4
Əl-Buxari, Nikah, 36.
2
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qadının ərə verilməsi işinin vəliyə həvalə edildiyini göstərir.1 Əgər yuxarıdakı ön qəbul
(qabaqcadan əmələ gəlmiş fikir) olmasaydı, onlar ayəni bu cür başa düşməzdilər. Çünki ayə
«Ərlərilə evlənmələrinə mane olmayın»2 şəklindədir. Maneçilik törətmək, yaxud mane olmaq
bir şəxsin əlindən gələn bir məsələdə mümkündür. Nikah fe’linin faili (edəni) qadındır. Bu isə
qadının nikahda tərəflərdən biri olduğunu bildirir. Bir işə mane olmaqla, o işi görməkdən
imtina etmək və ya qaçınmaq bir-birindən fərqli şeylərdir. Mane olmağı qaçınmaq kimi
tərcümə etmək ayənin mə’nasını dəyişdirmək deməkdir.
Onların belə bir iddiaları da vardır: Qadının ( أن ينكحن أزواجھنərlərilə evlənmələri)
ifadəsində fail olmağının səbəbi onun nikah obyekti olmasıdır. Qadın nikahdakı tərəflərdən
biri olmadığına görə onun vəli, yaxud da vəkil olaraq bir nəfəri belə evləndirməsi caiz
deyildir.3
Qadını nikah fe’linin faili edən Allah Təala, nikahın mövzusu (nikah obyekti) edən isə
Ərəb adət-ən’ənələridir. Ən’ənələr əsas götürüldüyünə görə, Allahın açıq-aydın kəlamı məcaz
hesab edilmiş və beləliklə, bir səhvin üstündən başqa bir səhvə yol verilmişdir.
Qadını kəbinin mövzusu sayanlar alınan mehri onun əvəzi kimi qəbul etmiş və
nikahdan ta boşanmaya qədər bütün sistemlərini bu anlayışa əsasən qurmuşlar. Bu
məzhəblərdən heç biri iftidanı, yə’ni, qadının evliliyə xitam vermək hüququnu qəbul etməmiş
və onun əvəzinə müxaliə’ adı verdikləri başqa bir sistem qurmuşlar. Müxaliə’ qadının ərinə
verəcəyi bir mal müqabilində ərinin evliliyə xitam verməyini, yə’ni, arvadını boşamağını
ifadə edir. Burada müxaliə’ ilə əlaqədar fikirlər bu mövzunun daha yaxşı başa düşülməsinə
şərait yaradacaqdır. Şafii məzhəbindən Şirbini aşağıdakı kimi bir fikir irəli sürür:
Kişi bir əvəz müqabilində qadından istifadə etmək ixtiyarına malik olduğu zaman, bu
haqqı bir əvəz müqabilində öz əlindən çıxarda bilər. Müxaliənin caiz olmağının səbəbi budur.
Bu, eynilə alıb-satmaq kimi olur. Nikah satın almağa, müxaliə’ isə satmağa oxşayır.4
İbn Teymiyyə müxaliənin talaq olmadığını sübut etmək üçün belə demişdir:
Müxaliə’ qadının özünü ərinin əlindən xilas etməsidir və eynilə əsirin özünü əsirlikdən
xilas etməyinə oxşayır. Bu, üç talaq sayılmamalıdır. Dörd məzhəbin qurucularının və
əksəriyyətin fikrincə, əsir üçün fidyə vermək məsələsində olduğu kimi, bunu da qadından
başqa bir şəxs edə bilər. Yad bir adam bir köləni azad etmək üçün o kölənin sahibinə onun
əvəzini verə bilər. Buna görə də şəxsin məqsədi əsir üçün fidyə ödəyirmiş kimi, qadını ərinin
boyunduruğundan xilas etməkdirsə, fidyə verdiyi vaxt bu şərti irəli sürməlidir. Çünki
müxaliə’ fidyəsi qadını ərinin əsarətindən xilas etmək və onun qadının üzərindəki
hakimiyyətini aradan qaldırmaq üçün verilir. Əksinə bu, qadının özünün üzərindəki
hakimiyyəti öz əlinə alması üçün deyildir.5
Bunlar qadına bir kölə qədər belə qiymət verməyiblər; çünki kölə azadlığa qovuşanda
özü öz başının ağası olur. Amma onların fikrinə görə, qadın ərinin hakimiyyəti altından çıxan
kimi vəlinin hakimiyyəti altına girir. Qadın satlıq mal deyildir. Buna görə də onu nikah
obyekti sayıb, mehri bir mala verilən qiymət kimi hesab etmək qəbul edilə bilməz. Allah
Təala belə buyurur:
Mə’ruf [şəriətə müvafiq] qaydalar daxilində o qadınların kişilər üzərindəki haqqı
onların bunlara qarşı olan hüquqları ilə eynidir (Əl-Bəqərə, 2/228).
Bu ayədən çıxan nəticəyə görə, qadını ərinin qulu kimi görmək mümkün deyildir.
Çünki qulla ağası arasında bərabər hüquqlardan danışmaq qeyri-mümkündür.
Ən-Nisa surəsinin 4-cü ayəsində deyilir ki, qadınlara mehrlərini könül xoşluğu ilə
verin. Mehrlər kimi tərcümə edilən saduqat sözü saduqa sözünün cəm formasıdır. Bu söz
1

İbn Qüdamə, Əl-Muğni, VII cild, s. 338.
Əl-Bəqərə, 2/232.
3
İbn Qüdamə, yenə orada.
4
Şirbini, Muğni’l-muhtac, III/262.
5
İbn Teymiyyə, Məcmuu’l-fətava, XXXII cild, s. 306-307.
2
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sidq, yə’ni, doğru sözlü olmaq, sözü özünə uyğun gəlmək kökündən əmələ gəlmişdir.1 Kişilər
evləndikləri qadınlara dəyər verdiklərini deyirlər və bir miqdar malı mehr olaraq vermək
onların bu iddialarının sübutu olur. Ayədə könül xoşluğu kimi tərcümə edilən nihlə sözü də
vardır; mə’nası bir şeyi qarşılıqsız (əvəz gözləmədən) vermək və bağışlamaqdır.2 Buna görə
də mehr hər hansı bir şeyin əvəzi ola bilməz.
Ayələri izah edərkən onlara qarşı qərəzli münasibətlər, yaxud əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş şərtlərə görə davranışlar hədislər arasında fərq qoymağa gətirib çıxarmış
və aşağıdakı hədisə heç bir diqqət yetirilməmişdir:
Bakirə bir qız Ayşənin yanına gəlib, ona belə dedi: “Atam məni qardaşı oğlu ilə
evləndirdi ki, mənim vasitəmlə öz mövqeyini yüksəltsin. Ancaq bu mənim xoşuma gəlmir”.
Ayşə qıza: “Allahın elçisi gələnə qədər otur”, - dedi. Peyğəmbər əleyhissəlam gəldi və qız
vəziyyəti ona bildirdi. Peyğəmbər əleyhissəlam dərhal adam göndərib, qızın atasını öz yanına
çağırtdırdı və bu məsələdə qıza səlahiyyət verdi. Qız: “Ey Allahın elçisi, əslində mən atamın
gördüyü işə icazə vermişdim, lakin bu mövzuda qadınların bir hüququ olub-olmadığını
öyrənmək istəyirdim”, - dedi.3
Üç məzhəbin üçünün də dəlil götürdükləri bu hədisdə də nikah fe’linin faili qadındır:
Hansı qadın vəlisinin icazəsi olmadan evlənsə, onun nikahı batildir, onun nikahı
batildir, onun nikahı batildir!4
Bu fikirləri də qəbul etmək qeyri-mümkündür. Maliki məzhəbinə görə, ata öz bakirə
qızını zorla evləndirə bilər; kişi istər kor olsun, istərsə indiki və gələcəkdəki vəziyyətinə
baxıldığı zaman qızdan pis olsun, istərsə eybəcər olsun, istərsə qızın mehri çoxlu qızıl olduğu
halda, onu dörddə bir dinar müqabilində ərə versin, heç bir fərqi yoxdur. Qız 60 yaşında,
yaxud daha yaşlı və evlənməsi vəlisi tərəfindən qadağan edilmiş vəziyyətdə də ola bilər. Əsas
odur ki, kişinin xayaları və cinsiyyət orqanı kəsilməmiş olsun və yaxud da, cinsiyyət üzvü
olsa belə, xayaları məni gəlməyəcək şəkildə çıxardılmış olmasın. Düzgün fikrə görə, belə
hallarda ata qızını ərə getməyə məcbur edə bilməz. Qadın dəli, cüzam xəstəliyinə tutulmuş,
cinsiyyət orqanı sərtləşməyən, xədim və ya cinsi cəhətdən zəif (iqtidarsız, impotent) olan kişi
üçün də məcbur edilə bilməz.5
Şafii məzhəbinə görə də bakirə qızı ərə vermək ixtiyarı atanın əlindədir. Qızlarla
danışıb, onların rə’ylərini öyrənmək və razılıqlarını almaq yaxşı olar, lakin bu, şərt deyildir.
Qızın anasından icazə almaq da yaxşıdır.6
C) ZAHİRİ MƏZHƏBİNİN DƏLİLLƏRİ
Bu məzhəb kəbinə nəzarət edilməsi məsələsində ayələrə deyil, yalnız hədislərə yer
ayırıb. Bu da hədislərin düzgün başa düşülməsinə mane olub. Belə bir nöqteyi-nəzərin
məntiqi budur:
Allahın peyğəmbərə buyurduğu vəhy iki yerə ayrılır: Bunlardan biri olduğu kimi qəbul
edilən vəhy (vəhyi-mətluvv),7 yə’ni, düzülüşü insanı aciz edən bir əsər – Qur’ani-Kərimdir.
İkincisi isə rəvayət edilən, nəql olunan, hər hansı bir müəllif tərəfindən yazılmamış olan,

1

Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
3
Nəsai, Nikah, 36; İbn Macə, Nikah, 12, 1874 nömrəli hədis; Əbu Davud, Nikah, 26, 2096 nömrəli hədis;
Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, VI cild, s. 136 (hədisin mətni Nəsaidən götürülüb).
4
Əbu Davud, Nikah, 15, 2083 nömrəli hədis; Tirmizi, Nikah, 14, 1102 nömrəli hədis; İbn Macə, Nikah, 15,
1879 nömrəli hədis; Əhməd ibn Hənbəl, Müsnəd, VI cild, s. 66.
5
Seydi Əhməd Əd-Dərdir, Əş-Şərhu’l-kəbir, Məhəmməd Əlinin təhqiqi ilə, Beyrut, II cild, s. 221-223.
6
Məhəmməd ibn İdris Əş-Şafii (hicri 150/204), Əl-Umm, Beyrut, 1393, V cild, s. 13-15.
7
Yə’ni, bizə Cəbrailin peyğəmbərə gətirdiyi sözlərlə gəlib çatdığına görə mətni qeydsiz-şərtsiz doğru sayılır və
ona itaət edilir.
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düzülüşü insanı aciz etməyən, olduğu kimi qəbul edilməyən (qeyri-mətluvv),1 lakin oxunan və
Allahın elçisindən bizə gəlib çatan xəbərdir. Bu xəbər Allah Təalanın bizdən nə tələb etdiyini
izah edir. Çünki Allah Təala belə buyurur: “İnsanlara onlara göndəriləni izah edəsən deyə”2
Allah birinciyə, yə’ni Qur’ani-Kərimə tabe olmağı vacib qıldığı kimi, ikinciyə də, yə’ni,
Sünnəyə tabe olmağı da vacib edib, arada bir fərq yoxdur.3
Əgər Sünnə Allahın bizdən nə tələb etdiyini izah edirsə, Qur’ana ehtiyac qalmaz.
Kitab və Sünnə arasında fərq qoyulmamasının səbəbi budur. Allah peyğəmbərə: “Onlara nə
endirildiyini insanlara izah edəsən”4, - demişdir. Əksinə: “Onlardan nə tələb edildiyini izah
edəsən”, - deməmişdir. Bu səhv bir çox səhvə səbəb olub. İbn Həzm mövzumuzla əlaqədar
olaraq belə deyir:
Peyğəmbərin buyurduğu: “Dul qadının özü ilə əlaqədar olaraq vəlisindən çox haqqı
5
vardır” , - sözü onun (qadının) icazəsi olmadan vəlinin heç bir şey edə bilməyəcəyini bildirir.
Qadın kimə istəsə, ərə gedə bilər, lakin vəlisi icazə verməmiş kəbin kəsdirə bilməz. Əgər vəli
müqavimət göstərsə və bundan incisə, qadını bu işə ixtiyarı çatan bir şəxs ərə verər.6
Madam ki, vəlinin e’tiraz etmək hüququ yoxdur, elə isə onun olmasının nə mə’nası
vardır? Allahın dinində bu cür mə’nasız və hikmətsiz bir şey olarmı?
İbn Həzm bir də belə deyir: “Bakirə qızın kəbini ata ilə qızın rə’ylərinin eyni şəxs
üzərində birləşməsi, yə’ni, onların ikisinin də fikirlərinin üst-üstə düşməsi halında kəsilə
bilər”.7
Deməli, belə çıxır ki, ata ilə qızının rə’yləri eyni şəxs üzərində birləşməsə, evlilik
məsələsi baş tutmayacaqdır. Təəssüf ki, mə’rufa (şəriət və adət-ən’ənəyə) uyğun olub-olmama
şərti nəzərə alınmadıqca, bu cür nəticələr qaçınılmaz olur. Əgər İbn Həzm hədislərin əslində
ayələri izah etdiyini başa düşüb, əvvəlcə ayələrə, sonra hədislərə baxsaydı, vəlinin razılığını
almağın bir mə’nası olduğunu başa düşər və öz sistemini də buna əsasən qurardı. Lakin onun
belə bir metodu olmadığına görə, bu məsələ ilə əlaqədar ayələrə diqqət yetirməmişdir.
NƏTİCƏ
Yuxarıdakı ayə və hədislərdən çıxan nəticəyə görə, kəbinə şəriətə müvafiq olubolmaması baxımından nəzarət etmək lazımdır. Buna qızın vəlisi nəzarət etməlidir. Əgər arada
bir mübahisə varsa, işə səlahiyyətli orqan baxmalıdır. Kişi ilə qadının bir-birilə evlənməyinə
qarşı hər hansı bir maneə yoxdursa, şahidlərin qarşısında evlənmə qərarlarını açıqlayıb, kəbin
kəsdirər və yeni bir ailə qurarlar.
Məzhəblərin məsələni müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən qiymətləndirməsi bir çox
sıxıntının yaranmasına səbəb olmuşdur. Hənəfi məzhəbi iki şahidlə kəsilən nəzarətsiz (kontrol
edilməyən) kəbini məqbul hesab etdiyinə görə bu fikir məktəblərdə, iş mərkəzlərində və bir
çox yerdə gizli kəbinlərə, yaxud da qız qaçırılmalarına səbəb olub. Qaçırılmış qıza iki şahidin
hüzurunda «bəli» dedirdilərək işə xitam verilib.
Şafii, Maliki və Hənbəli məzhəblərinin fikirləri başlıq1 verilməsinə və alınmasına
gətirib çıxarmışdır; madam ki, vəlinin tərəflərdən biri sifətilə iştirak etmədiyi kəbin əqdi

1

Yə’ni, bizə peyğəmbərin ağzından çıxan sözlərlə deyil, mə’nası ilə gəlib çatdığına görə mətni qeydsiz-şərtsiz
doğru sayılmır.
2
Ən-Nəhl, 16/44.
3
İbn Həzm, Əli ibn Əhməd ibn Səid, Əl-İhkam fi usuli’l-əhkam (elm xadimlərindən təşkil olunmuş bir hey’ət
tərəfindən təhqiq edilmişdir), Daru’l-hədis, Qahirə, 1404/1984, I cild, s. 93.
4
Ən-Nəhl, 16/44.
5
Müslüm, Nikah, 66, 67, 68 – (1421); Əbu Davud, Nikah, 26, 2098 və 2099 nömrəli hədislər; İbn Macə,
Nikah, 11, 1870 nömrəli hədis; Nəsai, Nikah, 33, 34.
6
İbn Həzm, Əl-Muhəlla, IX cild, s. 25-38.
7
İbn Həzm, yenə orada.
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məqbul deyil, elə isə onu razı salmaq lazımdır. Bunun ən kəsə yolu başlıq verməkdir. Başlığı
mehrlə qarışdırmaq olmaz. Mehr qızın özünə, başlıq isə atasına, qardaşına, əmisinə və sairəyə
verilir.
Əslində ayələrə və hədislərə riayət edilsəydi, nə qız qaçırma hadisələri olar, nə qadının
emosionallığından sui-istifadə edilərək onu bir dərddən başqa bir bəlaya salan evliliklərə
rəvac verilər, nə də başlıq vermək məsələsi meydana çıxardı.

Əl-Bəqərə surəsi, 275-ci ayə
FAİZ (SƏLƏM)
Faiz [sələm] yeyənlər, şeytanın arxasınca düşüb, ağlını aldığı şəxsin davranışından
fərqli davranmırlar. Bu onların: “Alış-veriş də eynilə faiz kimidir”, - demələri üzündəndir.
Halbuki, Allah alış-verişi halal, faiz almağı isə haram buyurmuşdur. Hər kəs Rəbbindən
gələn bir nəsihətlə faiz almağı kəssə [bu işə son versə, bir də faiz almasa], keçmişdə olanlar
onundur. Onun işi Allaha aiddir. Faiz almağa davam edənlər isə o atəşin dostudurlar
[cəhənnəmlikdirlər] və həmişəlik orada qalacaqlar!
1

Oğlan tərəfinin evlilikdən əvvəl qız tərəfinə verdiyi pul və ya əşya. Başlığa bir çox yerdə süd pulu, ana(lıq)
haqqı və sairə kimi müxtəlif adlar verilir – tərcüməçinin qeydi.
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Borcdan qazanılan gəlirə faiz deyilir. Mallar ya alıb-satmaq, ya da borc yolu ilə
dəyişdirilir. Dəyişdirilən iki malın bir-birindən az-çox fərqi varsa, bu, alış-satış olur. Pul
verib, çörək almaq belədir. Bunun nəğdi də olur, və’dəlisi də. Aralarında fərq olmayan mallar
ancaq və’dəli olaraq dəyişdirilə bilər. Bir kilə1 buğda verib, sonra eyni xüsusiyyətləri daşıyan
bir kilə buğda almaq belədir. Buna borc deyilir. Alış-verişdən gəlir qazanıla bilər. 75 lirəyə
alınan çörək nəğd 100 lirəyə satılsa, 25 lirə qazanc əldə edilir. Borcun isə nəğdi olmur. Heç
kim əvəzini dərhal ödəmək şərtilə borc almır. Borc verilən şey nədirsə, qaytarıldığı zaman
onun eynisi (ona bərabər olan şey) qaytarılmalıdır. Bundan başqa bir şərt qoymaq faizdir.
Vəziyyət bütün borclarda eynidir. Peyğəmbər əleyhissəlam: “Faiz ancaq borcda olur”2, - deyə
buyurmuşdur. Buna görə də borcdan gəlir qazanmağa əsaslanan hər bir iş faizli işdir.
Borcdan gəlir qazanıb, mənfəət götürmək və mal alıb-satmaq bir-birindən fərqli
işlərdir. “Alış-veriş də eynilə faiz kimidir”, - deyənlər şeytanın ağlını aldığı kəs kimi
davranırlar. Alış-verişlə faizi eyni saymaq həqiqətən, böyük bir səhvdir.
100 qızılı bir ay müddətinə 101 qızıl müqabilində borc verən şəxs bu qızılların borclu
şəxsin malları içərisində artıb-çoxalmağı üçün verir. Bu isə aşağıdakı ayənin bildirdiyi bir
işdir:
İnsanların malları içində artması üçün faizə verdiyiniz şey Allah yanında artmaz
(Ər-Rum, 30/39).
Faizə çevrilməməsi üçün borc verilən əsas malı, yə’ni, 100 qızılı almaq, qalan 1 qızılı
isə almamaq lazımdır. Bu, aşağıdakı ayənin hökmüdür:
Yox, əgər tövbə etsəniz, mayanız [sərmayəniz] sizindir! Beləliklə, nə siz haqsızlıq
edərsiniz, nə də haqsızlığa uğrayarsınız (Əl-Bəqərə, 2/279).
İslamdan əvvəlki ərəblərə cahiliyyə ərəbləri deyilir. Onlar borc verdikləri vaxt əsas
mala toxunmadan, hər ay müəyyən bir gəlir qazanmaq şərtilə borc verirdilər. Borcun müddəti
qurtaranda isə borclarını istəyir, əgər borclu şəxs borcunu ödəyə bilməsə, yeni bir faiz
müəyyənləşdirib, borcun müddətini uzadırdılar.3 Əgər borc və’dəli satışdan meydana gəlibsə,
ödəmək vaxtı gəlib çatdığı zaman borclu şəxsdən: “Borcunu ödəyəcəksən, yoxsa artırırsan?”,
- deyə soruşurdular. O da borcunu ödəyə bilirdisə, ödəyir, ödəyə bilmədiyi təqdirdə, borcunun
üstünə bir miqdar əlavə edilir və borc müddəti uzadılırdı.4
Qur’ani-Kərim hər növ faizi qadağan etmiş və borcunu vaxtında ödəyə bilməyənlərlə
əlaqədar olaraq aşağıdakı hökmü vermişdir:
Borclu olan şəxs çətin vəziyyətdədirsə, ona vəziyyəti düzələnə [yaxşılaşana] qədər
möhlət verin! [Borcu] ona bağışlamağınız sizin üçün daha xeyirlidir. Kaş ki, bunu
biləydiniz (Əl-Bəqərə, 2/280)!
Aşağıda verilən hadisələr bu ayələrin nazil olmasının səbəbi sayılmışdır:
Səqif qəbiləsindən ‘Əmr ibn Ümeyrin dörd oğlu Məs’ud, Abduyaleyl, Həbib və Rəbiə
Məkkədəki Bəni Məhzun qəbiləsindən olan Muğirə oğullarına borc verirdilər. Məhəmməd
əleyhissəlam Taifi ələ keçirdiyi zaman (hicrətin 8-ci ili), bu qardaşlar müsəlmanlığı qəbul
etdilər. Sonra Muğirə oğullarından faiz borclarını istədilər və bu əhvalat aşağıdakı ayələrin
enməsinə səbəb oldu:
Ey mö’minlər! Allahdan qorxun! Əgər, həqiqətən iman gətirmisinizsə, faizdən
qalan nə varsa, onları tərk edin [faizdən qalan məbləğdən vaz keçin]!
1

Bir növ ağırlıq və həcm ölçüsü. Adətən tərəzinin olmadığı yerlərdə taxıl ölçərkən istifadə edilən ölçək –
tərcüməçinin qeydi.
2
Darimi, Buyu’, 42.
3
Fəxru’r-Razi, Fəxrəddin Ər-Razi, Əbu Abdulla M. İbn Ömər ibn Hüseyn (vəfat tarixi hicri 606/miladi 1209),
Ət-Təfsiru’l-kəbir, VII cild, Misir 1357/1938, s. 91.
4
İbn Rüşd (vəfat tarixi hicri 520/miladi 1126), Müqəddimat (Əl-Mudəvvənətu’l-kübra ilə birlikdə), III cild, s.
18, Xeyriyyə mətbəəsi, 1324; İbnu’l-‘Ərəbi, Əhkamu’l-Qur’an, Daru ihyai’l-kutubi’l-ərəbiyyə, 1957, I cild, s.
241. İbnu’l-‘Ərəbi burada nisyə alış-verişdən irəli gələn borcdan bəhs edir. Yuxarıya yazılan da budur.
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Əgər bunu etməsəniz, bilin ki, Allah və onun elçisi tərəfindən bir müharibə ilə üzüzəsiniz! Yox, əgər tövbə etsəniz, mayanız [sərmayəniz] sizindir! Beləliklə, nə siz haqsızlıq
edərsiniz, nə də haqsızlığa uğrayarsınız (Əl-Bəqərə, 2/278-279).
Bunun ardınca dörd qardaş belə dedi: “Biz tövbə edib, Allahın əmrinə itaət edirik.
Bizim Allah və onun elçisi ilə müharibə etməyə gücümüz çatmaz!”.
Beləliklə, onlar faizdən vaz keçərək yalnız öz sərmayələrini almağa razı oldular və
mallarını Muğirə oğullarından tələb etdilər. Muğirə oğulları isə çətin vəziyyətdə olduqlarını
bildirib: “Məhsullar yetişənə qədər bizə möhlət verin”, - dedilər. Dörd qardaş möhlət vermək
istəmədi. Bu da belə bir ayənin nazil edilməsinə səbəb oldu:
Borclu olan şəxs çətin vəziyyətdədirsə, ona vəziyyəti düzələnə [yaxşılaşana] qədər
möhlət verin! [Borcu] ona bağışlamağınız sizin üçün daha xeyirlidir. Kaş ki, bunu
biləydiniz (Əl-Bəqərə, 2/280)!1
A) FAİZİN ƏTRAFINDAKI QORUMA ÇƏNBƏRİ
Allahın elçisi Məhəmməd əleyhissəlam qızıl, gümüş, arpa, buğda, xurma və duzun
bə’zi satış növlərini də faiz kateqoriyasına daxil etmişdir. Əbu Səid Əl-Xudrinin bildirdiyinə
görə o, belə buyurub:
Qızıl müqabilində qızıl, gümüşün əvəzinə gümüş, buğda yerinə buğda, arpa
müqabilində arpa, xurmanın əvəzinə xurma və duzun müqabilində duz misli mislinə və
nəğd olur. Kim artırsa, yaxud artığını istəsə, faiz yeyir. Bu işdə alan da, verən də birdir.2
Bir malın öz cinsi ilə dəyişdirilməsi daha çox borc işində olur. Peyğəmbər
əleyhissəlamın faizlə əlaqədar sözləri insanların borca alış-satış donu geyindirib, faiz
qadağasını pozma ehtimallarına qarşı faizin ətrafında bir qoruma çənbəri təşkil etmişdir.
Çünki o malların hamısı borc verilə bilən mallardır.
İndi isə bu və buna bənzəyən hədislərin bağladığı faiz qapılarını və təşkil etdiyi
qoruma çənbərləini görməyə çalışaq:
1 – Altı şeyi öz növündən olan şeylə nəğd olaraq dəyişdirmək
Qızıl, gümüş, buğda, arpa, duz və xurmanı öz cinsi ilə dəyişdirdikdə, dəyişdirmə işinin
nəğd olması irəli sürülən şərtlərdən biridir. Buna görə də 10 qızılı və’də ilə 11 qızıla satmaq
faizdir. Bu çox mühüm bir şeydir; çünki əgər buna satış deyilsəydi, faizli borclar satış
şəklində verilməyə başlanardı. Belə olan halda, 100 lirəni daha sonra qaytarılacaq 110 lirə
müqabilində borc vermək faiz, lakin onu və’də ilə 110 lirəyə satmaq ticarət sayılardı.
2 – Altı malı öz növü ilə bərabər dəyişdirmək
Yuxarıdakı hədis altı malı öz cinsiylə nəğd formada dəyişdirəndə miqdarların bərabər
(eyni) olmasını şərt qoyub. Məhz buna görə 10 ədəd qızıl verib 11 ədəd nəğd qızıl almaq
faizli bir işdir. Allahın elçisi: “Faiz ancaq borcda olur”, - dediyinə görə, bununla faizli borc
arasında əlaqə qurulduğu zaman faiz qadağasının əhəmiyyəti meydana çıxır.
Sələmçi bir şəxsin əsl istədiyi şey 10 qızıl müqabilində 11 qızıl almaqdır. Əgər o, bu
işi məşru3 yollarla görə bilsə, onu borca çevirmək çətin olmazdı. Məsələn, əvvəlcə 11 qızıl
verər, bunun üçün lazım olan tə’minatları alar, sonra başqa bir 10 qızıl müqabilində borclu
şəxsdəki o 11 qızılı satın alardı. Beləliklə, o, bu iki əməliyyat nəticəsində 10 qızıl verib, 11
qızıl alacaqlı vəziyyətə gələ bilərdi. Arzuolunmaz bir vəziyyət yaranmaması üçün bu işlər ya
sənədlərlə görülər, ya da sələmçinin e’tibar etdiyi bir şəxs borclu olan şəxsin vəkili olub, bu
işləri yerinə yetirərdi. Əlavə olaraq, bu işləri görən qurumlar da yaranardı. Lakin bu malların
1

Burada bəhs edilən hadisə üçün baxın: Fəxru’r-Razi, VII cild, s. 106-110; Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır,
Haqq Dini, Qur’an Dili, İstanbul, 1935, I cild, s. 972.
2
Müslüm, Müsəqat, 82 (1584).
3
Məşru sözü şəriətə müvafiq olan, şəriətə görə caiz olan, dinin icazə verdiyi şey, qanuni və hüquqi mə’naları
verir – tərcüməçinin qeydi.
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öz cinsləri ilə dəyişdirilməsi halında əvəzlərin də eyni miqdarda olması şərti bu qapını
bağlamışdır.
Əvvəllər borc işlərində borc verən şəxsə qanuni bir mənfəət qazandırmaq üçün şər’i
müamilə adlandırılan formal bir satış həyata keçirilirdi. Məsələn, borc almaq istəyən tərəf bir
malını və ya əşyasını borc verən tərəfin qabağına qoyub: “Bunu sənə 10 qızıla satdım”, deyir, borc verən şəxs o əşyanı satın alır və pulunu ödəyirdi. Sonra əşyanın sahibi: “Bu malı
11 qızıl müqabilində mənə sat, pulunu bir ildən sonra verəcəyəm”, - deyir, borc verən şəxs də
əşyanı ona satırdı. Beləliklə, alış-satış pərdəsi altında 10 qızıl əvəzinə bir il və’də ilə 11 qızıl
borc alırdı. Bu işlərin bir neçə üsulu var idi.
Osmanlı dövləti dövründə qurulmuş banklardan Əmniyyət Sandığı bankında bir cib
saatı kredit alanların ödəyəcəkləri faizi qanuniləşdirmək üçün hər gün dəfələrlə satılır, sonra
yenə həmin banka bağışlanırdı.1
Əgər yuxarıda adı çəkilən qadağa olmasaydı, bankda cib saatının əvəzinə bir məmur
qoyular, bu məmur kredit alan şəxs üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş işləri görər, onu 11
qızıl borclu vəziyyətə salar, sonra ona 10 qızıl verərdi.
3 – Borc verilə bilən və bir-birinə yaxın olan növləri nəğd yolla dəyişdirmək
Peyğəmbər əleyhissəlam belə buyurmuşdur:
Bu növlər müxtəlifdirsə, onları nəğd olmaq şərtilə istədiyiniz kimi sata bilərsiniz.2
Bu məsələ ilə əlaqədar olan hədislərdə müxtəlif çeşid olaraq eyni növ olan qızılla
gümüş, buğda ilə arpa sayılmış, lakin müxtəlif növlərdən olan xurma və duza
toxunulmamışdır. Peyğəmbər əleyhissəlamın belə bir hədisi vardır:
Qızıl gümüş müqabilində əldən-ələ satıldığı zaman gümüşün artıq olmasının bir
zərəri yoxdur, lakin bunun nisyəsi olmaz. Buğda da arpa müqabilində əldən-ələ satıldığı
zaman arpanın çox olmasının bir zərəri yoxdur, lakin bunun da nisyəsi olmaz.3
Qızıl və gümüş, buğda və arpa bir-birinin yerinə qoyula bilər. Bunların qiymətləri
arasında uzun müddət mühüm bir dərəcədə dəyişməyən nisbətlər olur. Bu malların
dəyişdirilməsində nəğd yolla alış-satış şərtinin olması faizə açılan başqa bir qapını da
bağlamışdır. Məsələn, əgər 1 dinarın dəyəri 10 dirhəmdirsə, 100 dinarın da dəyəri 1000
dirhəmdir.4 Əgər bunları nisyə üsulla dəyişdirmək qadağan olmasa, sələmçi şəxs əlindəki
1000 dirhəmi bir ildən sonra ödənməsi şərtilə 120 dinara satar və alış-satış pərdəsi altında 20
faizlə borc verə bilər. Eyni şey arpa və buğda üçün də ola bilər. Lakin yuxarıdakı hədis Türk
lirəsi verib, əvəzinə və’də ilə valyuta5 almağın da qarşısını kəsib. Məsələn, 1000 ABŞ
dollarının bu günki dəyəri qədər Türk lirəsi verib, bir ildən sonra ödəmək şərti ilə 1200 ABŞ
dolları alına bilməz. Çünki bunlar bir-birinin yerinə keçə bilən şeylərdir və yuxarıdakı
hədislərdən bütün bunların faiz olduğunu başa düşmək heç də çətin deyildir.
4 – Müxtəlif pulları gündəlik məzənnə (kurs) ilə dəyişdirmək
Abdulla ibn Ömər belə rəvayət edir:
Mən Bəqidə dəvə satırdım. Dinar müqabilində satıb, əvəzində dirhəm alır, dirhəm
müqabilində satıb, onun da əvəzində dinar alırdım. Allahın elçisi Məhəmməd əleyhissəlamın
yanına getdim. O, Həfsanın evində idi, mən belə dedim: “Ya peyğəmbər, icazənlə səndən bir
sual soruşmaq istəyirəm, mən Bəqidə dəvə satıram. Dinar müqabilində satıb, əvəzində dirhəm
alır, dirhəm müqabilində satıb, onun da əvəzində dinar alıram. Bunun əvəzinə onu alıb, onun
əvəzinə də bunu verirəm”. Peyğəmbər əleyhissəlam belə buyurdu:

1

Bu mə’lumat sabiq İstanbul müftisi Səlahəddin Qayadan alınmışdır.
Müslüm, Müsəqat, 81 (1583).
3
Əbu Davud, 12, 3349 nömrəli hədis.
4
Dinar qızıl pula, dirhəm isə gümüş pula verilən addır.
5
Burada xarici ölkə pul vahidi mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
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“Gündəlik qiymətlə almağının eybi yoxdur, bir şərtlə ki, aranızda bir şey qoyub
ayrılmayın”.1
Belə çıxır ki, qızıl və gümüşü o günün qiymətilə dəyişdirmək lazımdır. Əgər belə
olmasaydı, faiz qadağası yenə pozulardı. Məsələn, 1 dinarın dəyəri 10 dirhəm olduğu halda,
sələmçi şəxs əvvəlcə 11 dinar borc verər, lazım olan zəmanətləri alar, sonra da əlindəki 100
dirhəmi borclu şəxsdəki 11 dinarın müqabilində satardı. Beləliklə o, bu iki əməliyyat
nəticəsində (alış-satış pərdəsi altında) 10 faizli borc vermiş olardı. Bu işi görən leqal qurumlar
da yaradılardı. Lakin gündəlik qiymətlə dəyişdirmə və dəyişdirilmə şərtinin qoyulması bu
qapını bağlamışdır. Beləliklə, hədislər alış-satış pərdəsi altında sələmli borca rəvac verən
bütün yolları bağlamışdır.
B) MƏZHƏBLƏRİN ÜSUL XƏTALARI
Məşhur dörd məzhəb faizi alış-satışdan irəli gələn və borcdan doğan faiz olmaqla iki
yerə bölüblər. Onlar öz sistemlərini də alış-satışdan irəli gələn faizlə, yə’ni, qızıl, gümüş,
buğda, arpa, xurma və duzun satışı ilə əlaqədar hədislərə istinad edərək qurublar. Borc faizi
məsələsinə isə faiz və kambio2 bəhslərində deyil, borc və qarşılıqlı razılıq bəhsləri içərisində
qısa bir şəkildə toxunmaqla kifayətləniblər. Allah alış-verişi halal, faiz almağı isə haram
buyurduğu3 halda, fəqihlərin faizi hansı səbəbə görə alış-verişin bir hissəsi hesab etdiklərini
başa düşmək həqiqətən də, çox çətindir.
Faiz müamiləsini altı maddənin bə’zi alış-satış şəkillərinə bağlı olaraq sistematik hala
gətirənlər onun bu maddələr ilə məhdudlaşdırılmasının qeyri-mümkün olduğunu görüb,
hədislərdən sələmə səbəb olması ehtimal edilən xüsusiyyətləri (faizin səbəblərini) çıxartmış
və beləliklə, müqayisə yolu ilə faizin əhatə dairəsini genişləndirmişlər. Bu məzhəblər öz
sistemləri içərisində də ziddiyyət halındadırlar.
Hənəfilər iki şeyi faizin səbəbi hesab ediblər: Qədər4 və cins. Qədər ölçü və tərəzini
əhatə edir. Cinsin faizin səbəbi olması hədislərdəki «Qızılın müqabilində qızıl, gümüş əvəzinə
gümüş» ifadəsindən alınmışdır. Qədər isə hədislərdəki «misli mislinə» ifadəsindən götürülüb.
Qədərin hədislərdən hansı yolla alınması aşağıdakı kimi şərh edilir:
Qədər ölçəklə ölçülən şeylərdə kilə5, tərəzidə çəkilən şeylərdə vəzndir.6 Hədisdəki
«buğdaya buğda» ifadəsinin mə’nası «buğda müqabilində buğda satışı»dır. Bir buğda dəni də
buğdadır. Onu heç kim satmaz, satsa da, alan olmaz. Çünki bir işə yaramaz. Elə isə bununla
yalnız işə yarayan7 miqdarda buğda satışının nəzərdə tutulduğu başa düşülür. Bunun satıla
bilən bir mal olub-olmaması isə ölçək vasitəsi ilə müəyyənləşdirilə bilər. Beləliklə, bu
malların ölçəklə ölçülmə xüsusiyyəti hədisin göstərişi ilə müəyyən olunmuşdur.
Peyğəmbər əleyhissəlamın «Qızılın müqabilində qızıl» sözü də belədir. Qızıl tozuna da
qızıl deyilir, ancaq onu heç kim satmaz. Tərəzi ilə çəkilə bilən qızıl satılır. Belə olan halda,
çəkilmə xüsusiyyəti hədisin dəlalət etməsi ilə sabit olmuşdur. Peyğəmbər əleyhissəlam sanki

1

Əbu Davud, 14, 3354, Nəsai, Buyu’, 50.
Borc sənədi, veksel. Burada müxtəlif ölkələrin pul vahidlərinin bir-biri ilə dəyişdirilməsi və xarici valyutanın
alış-satışı mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
3
Əl-Bəqərə, 2/275.
4
Ölçü, qədər, miqdar. Hənəfilərin fikrincə, faizin səbəbi ölçüdə bərəbərlik və cins birliyidir ( – ) القدر مع الجنس
tərcüməçinin qeydi.
5
Bir növ ağırlıq və həcm ölçüsü. Adətən tərəzinin olmadığı yerlərdə taxıl ölçərkən istifadə edilən ölçək –
tərcüməçinin qeydi.
6
Şəmsəddin Əs-Səraxsi, eyni əsər, XII cild, s. 113.
7
Əs-Səraxsinin əsərindəki mütəqəvvim sözü bir işə yarayan mal olaraq tərcümə edilmişdir. Mütəqəvvim mal
ifadəsinin mə’nası istifadə edilməsi qadağan olmayan və əldə edilmiş olan maldır. Buradakı tərcüməyə işə
yarayan mal mə’nası uyğun gəlir.
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belə demişdir: “Tərəzi ilə çəkilən qızılın müqabilində qızıl, ölçəklə ölçülən buğdanın əvəzinə
buğda”.1
Hədislərdə belə bir ifadə də vardır: Bu növlər müxtəlifdirsə, onları nəğd olmaq şərtilə
istədiyiniz kimi sata bilərsiniz.2 Bundan da növləri eyni, ölçü vahidləri müxtəlif olan, yaxud
da ölçək və tərəzi ilə çəkildiyi halda, növləri fərqlənən iki malın bir-biri ilə dəyişdirilməsinin
nəğd olduğuna dair bir şərt qoyulduğunu anlayıblar. Əzik-üzük dəmir verib, müqabilində
armatur almaq istəyən olarsa, bu işdə hər iki dəmir eyni ağırlıqda və mübadilə nəğd olmalıdır;
əks təqdirdə, bu, faizli iş olar. Dəmirin əvəzinə mis almaq istəsə, bu işdə hər iki qiymətin
nəğd olaraq ödənməsi kifayət edir. Çünki bunların hər ikisi tərəzi ilə çəkilib satılan mallardır.
Növləri bir-birindən fərqləndiyinə görə biri digərindən çox ola bilər, lakin bu dəyişdirmə işi
nisyə olmaz; nisyə olsa, faizdir.
Bu prinsipə görə qızıl və ya gümüşdən hazırlanmış bir pulu verib, tərəzi ilə satılan bir
şeyi nisyə almaq faizli iş sayılmalıdır. Çünki qızıl və gümüş tərəzi ilə alınıb-satılır. Lakin
hənəfilər bunun caiz3 olduğunu deyir və səbəblərini belə izah edirlər:
1. Qızıl və gümüşdən hazırlanmış dinar və dirhəmlərlə tərəzi ilə alınıb-satılan mallar
arasında forma baxımından bir fərq vardır. Çünki dinar və dirhəmlər tərəzidə sancat4
adlandırılan ağırlıq vahidlərilə, digər şeylər isə mən5 ilə çəkilirlər.
2. Bunların arasında görünməyən (mə’nəvi) bir fərq də vardır. Dinar və dirhəmlər
tə’yinlə müəyyən edilmir. Amma digər mallar tə’yinlə müəyyən olunur.6
3. Bunların arasında qiymətləndirmə baxımından (hökmən) da fərq vardır. Əgər 1
dinarın müqabilində 12 mən7 dəmir alınsa, dəmiri satıcı, dinarı da alıcı bir-birinin görmədiyi
bir yerdə çəksələr, qızıllar təhvil alındıqdan sonra yenidən tərəzidə çəkilmədən satıla bilər,8
lakin dəmiri tərəzi ilə satmaq üçün alıcının həmin dəmiri yenidən çəkməsi lazımdır.
Madam ki, arada bu qədər fərq var, elə isə tərəzi ilə çəkilən və nəğd verilən digər
mallar tərəzidə hər cəhətdən müştərək deyildir.9 Bundan əlavə, həm qızıl və gümüşün tərəzi
ilə satıldığına istinad edərək vəzni (ölçü, tərəzi) faiz üçün bir səbəb hesab etmək, həm də
onları digər şeylərlə dəyişdirərkən bu səbəbə diqqət yetirməmək sözün həqiqi mə’nasında
böyük bir ziddiyyətdir. Əslində hənəfilər tərəzi məsələsini faiz üçün bir səbəb saymayıb, belə
deməli idilər: Qızıl və gümüş tərəzi ilə çəkilərək alınıb-satılsa da, bunlar tərəzi ilə satılan
şeylərdən həm həcm e’tibarilə, həm də mə’nən və hökmən fərqli olduqlarına görə vəzn
(ağırlıq, ölçü, tərəzi) faiz üçün bir səbəb sayıla bilməz.
Vəzn faiz üçün bir səbəb olmadığına görə, istər-istəməz kilə10 də faiz səbəbi
olmayacaq və bu iki səbəbdən bir hesab edilən qədər11 də faizin səbəbi olmayacaqdır. Bu isə
hənəfilərin alış-satışa əsaslanan faiz sistemini köklü surətdə aradan qaldıracaqdır.
Yuxarıdakı tənqid hənbəlilərə də aiddir. Onlar belə deyirlər:
1

Şəmsəddin Əs-Səraxsi, eyni əsər, XII cild, s. 116.
Müslüm, Müsəqat, 81 (1583).
3
Şəriətə uyğun, şəriətə görə məqbul, edilməsi qadağan olmayan – tərcüməçinin qeydi.
4
Daşdan düzəldilmiş ağırlıq vahidi.
5
260 dirhəmlik bir ölçü vahidi (Ömər Nasuhi Bilmən, Qamus, IV cild, s. 126). Bir şər’i dirhəm 2975 qram
olduğuna görə bu da təqribən 774 qram edir.
6
Tə’yinlə müəyyən olunan müəyyən edilən şeyin özüdür. Alıcı ilə satıcı arasında hansı mala dair razılıq əldə
edilibsə, alıcı həmin malı alar, satıcı onun yerinə başqa bir mal verə bilməz. Çünki satılan mallar tə’yinlə
müəyyənləşdirilir. Lakin alıcı şəxs satıcıya göstərdiyi pulun əvəzinə eyni dəyərdə olan başqa bir pul verə bilər.
Məsələn, alıcı satıcıya 10 lirəlik kağız bir pul göstərdiyi halda, onun yerinə 10 ədəd 1 lirəlik pul verə bilər; satıcı
alıcını həmin 10 lirəlik kağız pulu verməyə məcbur edə bilməz.
7
Təqribən 10 kiloqram.
8
Çünki qızıl pullar artıq kəsilmişdir və onların həm ağırlıqları, həm də əyarları mə’lumdur.
9
Əl-Hidayə, Fəthu’l-qədir və Babərtinin Əl-Hidayə şərhləri, V cild, s. 274 və davamı.
10
Bir növ ağırlıq və həcm ölçüsü. Adətən tərəzinin olmadığı yerlərdə taxıl ölçərkən istifadə edilən ölçək –
tərcüməçinin qeydi.
11
Burada bir şeyin ölçüsünü bildirmək üçün miqdar mə’nasında işlədilmişdir – tərcüməçinin qeydi.
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Əgər qızıl və gümüşdə faizin səbəbi vəzn olsaydı, tərəzi ilə çəkilən malları bunlarla
nisyə almaq caiz olmazdı. Çünki nisyənin haram olması üçün faizin iki səbəbindən biri
kifayətdir.1
Beləliklə, hənbəlilər həm belə deyirlər, həm də hənəfilər kimi onlar da vəzni faizin
səbəbi olaraq qəbul edirlər. Bu nə qədər böyük bir ziddiyyətdir!
Malikilər isə hədislərdəki arpa, buğda, xurma və duz ifadələrinə baxıb, faizin sadəcə
olaraq əsas qida məhsulları olan və saxlanan, yaxud qida məhsullarına dad verən maddələrdə
mümkün olduğunu irəli sürüblər. Onların belə bir fikri də vardır: Məhsullar öz növləri ilə
dəyişdirildiyi zaman, miqdar bərabər (eyni) və mübadilə nəğd olmalıdır; müxtəlif növ qida
məhsulları dəyişdirildikdə isə miqdar eyni olmasa da olar, ancaq mübadilə mütləq nəğd
olmalıdır.
Bu fikir alış-verişlə faizi bir-birindən ayıran ayəyə zidd olsa da, öz-özlüyündə tutarlı
bir fikirdir. Çünki arpa, buğda və xurma əsas qida məhsullarındandır və bunların saxlanma
xüsusiyyəti vardır. Duz da öz növbəsində qida məhsullarına dad verir.
İstər bir yerə yığılmış olsun, istərsə yığılmasın, bütün qida məhsullarının nisyə
dəyişdirilməsi ilə hər növ əşyanın öz həmcinsi ilə nisyə olaraq birə qarşı iki şəklində
dəyişdirilməsi ribə’n-nəsiə2 hesab edilmişdir.3 Məhz bu məsələnin onların öz sistemlərində də
də əsası yoxdur.
Şafiilərin fikrincə, riba4 kəlməsi mücməldir, yə’ni, qapalıdır; onu peyğəmbər
əleyhissəlam izah etmişdir.5 Şafiilər burada izah dedikləri zaman altı malın satışı ilə əlaqədar
olan hədisləri nəzərdə tuturlar.
Şafiilər belə bir fikir irəli sürürlər: Faiz böyük günahların ən böyüyüdür. Faiz heç bir
şəriətdə halal deyildir. Allah Təala öz kitabında faiz yeyənlərdən başqa heç kimə müharibə
e’lan etməyib. Faizin haramlığı təəbbüdidir, faizin səbəbi kimi görünən hər şey onun
hikmətidir, əksinə, səbəbi deyildir.6
Təəbbüdinin mə’nası əsl səbəbi başa düşülməyən, lakin Allahın bəndəsi olmağa
müvafiq olaraq itaət edilən əmr və ya qadağan deməkdir.7 Əsl səbəbi başa düşülməyən bir
məsələdə müqayisə aparılmaz. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, onlar sanki bu sözü
söyləməyiblərmiş kimi, faizin iki səbəbi olduğunu bildirmiş və öz sistemlərini bu iki səbəbə
əsasən qurmuşlar. Bu məntiqi başa düşmək həqiqətən də, çətindir. Əgər faizin haramlığı
təəbbüdidirsə, bu səbəblər haradan çıxır? Əgər bu səbəblər vardırsa, onlar nə üçün təəbbüdi
deyirlər?
İbn Abbasın rəvayət etdiyinə görə, faizi haram buyuran ayələr Qur’ani-Kərimin ən
axırıncı nazil olan ayələridir. Peyğəmbərimiz vida xütbəsində cahiliyyə dövrü faizinin aradan
qaldırıldığını e’lan etdiyinə görə həmin ayələr bu əsnada nazil edilmiş ola bilər.
Həcc ibadəti qəməri ilin 12-ci ayı olan zülhiccə ayında yerinə yetirilir. Bu ayın 9-cu
günü Ərəfata çıxılır. Vida həcci hicrətin 10-cu ilində həyata keçirilmişdir. Vida xütbəsi
peyğəmbərimizin bu həcc ziyarəti əsnasında Ərəfatdakı danışığından ibarətdir. O, hicrətin 11ci ilinin 3-cü ayı olan Rəbiüləvvəl ayının on ikisində bazar ertəsi günü səhər vaxtı vəfat
etmişdir.8 Faizin aradan qalxdığını e’lan etməsindən vəfatına qədər 3 qəməri ay və 3 gün
keçib. Allahın elçisi Məhəmməd əleyhissəlam vida xütbəsində belə buyurmuşdur:
1

İbn Qüdamə, Əl-Muğni, IV cild, s. 138.
İslam hüququnda mübadilə edilən mallar üçün və’də müqabilində şərt qoyulan artıqlığı ifadə edən istilah. Eyni
növdən olan malların bir-biri ilə mübadilə edilməsi halında tərəflərdən birinin nisyə olması – tərcüməçinin qeydi.
3
İbn Rüşd, Müqəddimat, III cild, s. 49-51.
4
Riba sözü İslam hüququnda borc verilən pul və əşyalar üçün tələb edilən əlavə məbləğ, miqdar, artıqlıq, faiz və
və sələmi ifadə edir – tərcüməçinin qeydi.
5
Fəxru’r-Razi, VII cild, s. 99.
6
İbn Həcər, IV cild, s. 272-278.
7
Şirvani, Töhfətu’l-muhtacın haşiyəsi, IV cild, s, 272, Riba fəsli.
8
Səfiyurrəhman Əl-Məbarkəfuri, ər-Rahiqu’l-məxtum, bəhs fi sirəti’n-nəbəviyyə, Beyrut, 1408/1988, s. 431.
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Cahiliyyə faizi aradan götürülüb. İlk faizi ləğv edirəm, bizim faizimizi, (əmim)
Abbas ibn Abdulmüttəlibin faizini. Onun hamısı artıq ləğv edilmişdir.1
Burada ləğv edilən şey hamıya mə’lum olan faizdir. Buna görə də heç kim bu barədə
sual soruşmaq ehtiyacı hiss etməyib. Bu hədisdən də başa düşülür ki, peyğəmbərimizin altı
mal ilə əlaqədar olaraq qoyduğu qadağan faiz məsələsinin əsasını təşkil etmir.

Əl-Bəqərə surəsi, 282-ci ayə
QADINLARIN ŞAHİDLİYİ
Öz adamlarınızdan iki kişini şahid tutun! Əgər iki kişi yoxdursa, qəbul edəcəyiniz
[razı olacağınız] bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayət edər. Biri yanılsa, digəri ona
xatırlatsın. Şahidlər çağırıldıqları zaman boyun qaçırmasınlar. Borc istər böyük, istərsə
kiçik olsun, borcu öz və’dəsi ilə birlikdə yazmağa ərinməyin! Bu, Allah yanında doğru,
şahidlik üçün daha e’tibarlı və sizin şübhəyə düşməməyiniz üçün daha münasib olar.
Qur’ani-Kərim şahidlik məsələsində kişi ilə qadın arasında fərq qoymadığı halda, fiqh
ən’ənəsində fərq qoyulmuş, hətta məhkəmədə cəza və qisas məsələlərinə baxıldığı zaman,
bütün şahidlərin kişi olması şərti irəli sürülmüşdür. Digər məhkəməlik işlərdə isə şahidlik
etmək üçün iki kişi, yaxud da bir kişi ilə iki qadın kifayət etmişdir. Borca səbəb olan hüquqi
əlaqələri müəyyən etməklə əlaqədar ayədə belə buyurulur:
Öz adamlarınızdan iki kişini şahid tutun! Əgər iki kişi yoxdursa, qəbul edəcəyiniz
[razı olacağınız] bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayət edər. Biri yanılsa, digəri ona
xatırlatsın (Əl-Bəqərə, 2/282).
Ayənin cümlələri arasındakı əlaqəyə diqqət yetirilmədiyi təqdirdə, belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, bu ayə şahidlik məsələsində kişi ilə qadın arasında fərq qoyub. Belə ki, qədim
dövrün fəqihləri də bu cür davranıblar. Ayənin davamı belədir:
Şahidlər çağırıldıqları zaman boyun qaçırmasınlar. Borc istər böyük, istərsə kiçik
olsun, borcu öz və’dəsi ilə birlikdə yazmağa ərinməyin! Bu, Allah yanında doğru, şahidlik
üçün daha e’tibarlı və sizin şübhəyə düşməməyiniz üçün daha münasib olar.
«Bu, şahidlik üçün daha e’tibarlıdır» ifadəsi borcu həm yazı ilə müəyyənləşdirmək
baxımından, həm də şahidliyin kifayət edib-etməməsi baxımından qiymətləndirilə bilər.
«Daha e’tibarlı» ifadəsi «e’tibarlı» sözünün ziddidir. E’tibarlı olan iki şey müqayisə
edildikdə, ikisindən birinə «daha e’tibarlı» demək mümkündür. Əgər burada bir kişi ilə iki
qadının şahidliyinin daha e’tibarlı olduğu deyilirsə, bu şərtə riayət etmədən yerinə yetirilən
şahidliyi e’tibarlı saymaq lazımdır.
Vəsiyyətə şahidlik etməyə dair ayələr bu məsələyə bir aydınlıq gətirir və yuxarıdakı
hökmün borcun yazı ilə müəyyən edilməsilə yanaşı, şahidliyin kifayət edib-etməməsilə də
əlaqədar olduğunu göstərir. Allah Təala belə buyurur:
Ey mö’minlər! Sizin aranızdan bir şəxs ölüm döşəyində vəsiyyət edəcəyi zaman,
aranızdan iki e’tibarlı [ədalətli] şəxsi şahid tutun. Əgər səfərdə isəniz və ölüm gəlib çatarsa,
özünüzdən olmayan iki nəfər də ola bilər. Əgər (onlar şahidlik etdikləri zaman)
şübhələnsəniz, namazdan sonra onları tutub saxlayın. Onlar belə and içsinlər: “Vallah,
istərsə, qohumumuz olsun, öz andımızı heç bir qiymətə satmarıq. Allah üçün edilən
şahidliyi gizlətmərik. Elə olsa, biz şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq!”.
1

Əbu Davud, Mənasik, 57, 1905 nömrəli hədis.
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Əgər onların günaha batdıqları mə’lum olsa, o zaman onların yerinə ölən şəxsə
daha yaxın olan iki nəfər keçər və: “Vallah, bizim şahidliyimiz onların şahidliyindən daha
doğrudur. Biz haqsızlıq etmərik. Əks təqdirdə, biz şübhəsiz ki, zalimlərdən olarıq”, - deyə
and içərlər (Əl-Maidə, 5/106-107).
Bu ayələrdə kişi ilə qadın arasında fərq qoyulmadan e’tibarlı iki müsəlman şahidə
üstünlük verilmişdir. Əgər vəsiyyət səfərdə edilirsə, müsəlman olmayan iki şəxsin
şahidliyinin kifayət etdiyi bildirilmişdir. Səfərin xüsusi şərtlərinə görə şahidlərin hamısı
qadın, yaxud hamısı kişi və ya bir qadın və bir kişi ola bilər.
Əgər şahidlər yalandan şahidlik edib, günahkar olsalar, bu zaman ölən şəxsin iki
qohumu şahidlik edib, əvvəlki şahidlərin şahidliyini e’tibarsız hala gətirməlidirlər. Ölən
şəxsin qohumları qadın da ola bilər.
Burada dəlil kimi götürülməli olan cümlə budur: “Bu, şahidliyi lazım olduğu kimi
yerinə yetirmələrinin ən aşağı səviyyəsidir” (Əl-Maidə 5/108). Bu cümləni Əl-Bəqərə
surəsinin 282-ci ayəsindəki «Bu, şahidlik üçün daha e’tibarlıdır» cümləsi ilə müqayisə
etdikdə, mə’lum olur ki, şahidlərin iki kişi və yaxud bir kişi ilə bir qadın olması bir qayda
deyildir.
Bu məsələdə aşağıdakı hədis də dəlil kimi götürülmüşdür:
İki qadının şahidliyinin bir kişinin şahidliyinə bərabər sayılması onun ağlının
çatışmazlığını göstərir (Müslüm, İman, 132).
Ağıl sözü Ərəb dilində bilik və mə’lumat mə’nası da verir.1 Ağıl çatışmazlığı (ağlın
nöqsanlı olması) əslində bilik çatışmazlığı və mə’lumatın azlığıdır. İnsanın bilmədiyi bir
məsələ barəsində şahidlik etməyi çətindir. Çünki o məsələni lazım olduğu kimi qavrayıb, başa
düşə bilmir. Bu da şübhələnməyə səbəb olur. Qadınlar ümumiyyətlə borca səbəb olan hüquqi
əlaqələrə maraq göstərmirlər. Buna görə də onların bu mövzu ətrafındakı mə’lumatları
məhdud olur. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, yuxarıdakı hədis Əl-Bəqərə surəsinin 282-ci
ayəsini izah edir. Çünki insan yaxşı bilmədiyi bir mövzuda gördüyü və eşitdiyi şeylərin
hansının əsas məsələ ilə, hansının da təfərrüatlarla əlaqədar olduğunu başa düşə bilmir və
asanlıqla səhv edir.

A) ZİNAYA ŞAHİDLİK ETMƏK
Dörd məşhur məzhəb zina məsələlərində qadınların şahidliyini qəbul etmir. Halbuki,
Qur’ani-Kərim bu barədə qadınla kişi arasında bir fərq qoymamışdır. Allah Təala bu barədə
belə buyurur:
Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan [mö’min şəxslərdən] dörd şahid
gətirin! Əgər onlar şahidlik etsələr, qadınları ölənə qədər, ya da Allah onlara bir yol
açanadək evlərdə həbs edin (Ən-Nisa, 4/15)!
Lian2 ilə əlaqədar olan ayələr qadınların zinaya şahidlik etmələri məsələsini izah edir:
Arvadlarına zina suçu atıb, özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər birinin
şahidliyi özünün doğru dediyinə dair dörd dəfə Allahın adına and içərək şahidlik etməsi,
beşinci dəfədə isə əgər yalan deyirsə, Allahın lə’nətinin öz üzərinə olmasını diləməyidir.
1

Rağib Əl-İsfahaninin Müfrədat lüğəti, Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992.
Lian sözünün mə’nası bir-birini qarşılıqlı surətdə lə’nətləməkdir. Bu söz İslam hüququnda bir istilah kimi ərin
öz arvadını zina ilə təqsirləndirməsini və sübut üçün dörd şahid gətirə bilməməsi halında ər-arvadın məhkəmədə
şəriət qaydalarına müvafiq olaraq dörd dəfə şəhadət verdikdən sonra özlərinə lə’nət oxumalarını ifadə edir –
tərcüməçinin qeydi.
2
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Qadının isə ərinin yalan deməsi barədə dörd dəfə Allahı şahid tutması və beşinci
dəfədə əgər əri doğru deyirsə, Allahın qəzəbinin öz üzərinə olmasını istəməsi o cəzanı öz
üstündən götürür (Ən-Nur, 24/6-9).
Burada kişinin: “Allah şahidim olsun ki, mən düz deyirəm!”, - deyə söylədiyi hər ifadə
bir şahidlik sayılmışdır. Kişinin bunu dörd dəfə təkrar etməsi dörd şahidlik sayılır və onu zina
iftirası günahından xilas edir. Qadının isə: “Allah şahidim olsun ki, ərim yalan deyir!”, deməsi bir şahidlik sayılmışdır. Bu cümləni dörd dəfə təkrarlaması dörd şahidlik sayılaraq
onu cəzadan xilas etmişdir. Beləliklə də, kişinin dörd şahidliyi qadının dörd şahidliyinə
bərabər sayılmışdır.
Ər-arvadın şahidlik edərkən dedikləri cümlələrin axırıncı hissələrindən başqa bütün
sözlərin eyni olması diqqətəlayiqdir. Kişinin ifadəsi təsdiq, qadının ifadəsi isə inkar
formasındadır. Eyni dəyərdə olan təsdiq cümləsi inkar cümləsini qüvvədən salmış və ərin
şahidliyi sayəsində cəza tətbiq edilməsinin qarşısını almışdır. Bu isə açıq-aydın göstərir ki,
qadınlar zina məsələlərində şahidlik edə bilərlər. Bu məsələdə qadının şahidliyi kişinin
şahidliyi ilə bərabər və eynidir.

B) BOŞANMAYA ŞAHİDLİK ETMƏK
Allah Təala belə buyurur:
Qadınlar gözləmə müddətlərinin axırına gəldikləri zaman, onları ya yaxşılıqla
saxlayın, ya da xoşluqla ayırın. İçərinizdən iki e’tibarlı şahid tutun. Şahidliyi Allah üçün
yerinə yetirin (Ət-Talaq, 65/2)!
Burada da qadınla kişi arasında ayrı-seçkilik edilməyib.
C) PEYĞƏMBƏRİMİZİN İZAHI
Peyğəmbərimizin bu izahı da bizim şərhlərimizin düzgün olduğunu göstərir:
Uqbə ibn Əl-Harisə Əbu İhabın qızı Ümmü Yəhya ilə evlənmişdi. Uqbə deyir ki, bir
gün zənci bir cariyə gəlib bizə belə dedi: “Mən sizin ikinizi də əmizdirmişəm, ikinizə də süd
vermişəm”. Sonra mən bunu peyğəmbər əleyhissəlama danışdım və o, məndən üz çevirdi.
Mən onun qabağına keçib, dediyimi təkrar etdim. Peyğəmbər əleyhissəlam: “İndi necə
olacaq? Cariyə sizin ikinizə də süd verdiyinə dair bir qənaətə gəlib”, - deyə buyurdu və
Uqbənin o qızla evlənməyini qadağan etdi.1
Peyğəmbərimizin belə buyurmağına baxmayaraq, fiqhdə süd qohumluğunun müəyyən
olunması üçün qadınların şahidliyinin kifayət etmədiyinə dair bir qayda vardır. Bu məsələ ilə
əlaqədar olaraq Ömər Nasuhi Bilmən belə deyir:
Süd qohumluğu məsələsində şahidliyin miqdarı mö’təbər olmaq şərtilə iki kişi və ya
bir kişi ilə iki qadındır. Lakin bu məsələdə yalnız bir kişinin, yaxud da yalnız iki və ya daha
artıq qadının şahidliyi qəbul edilməz.2

1
2

Əl-Buxari, Şəhadət, 13.
Ömər Nasuhi Bilmən, eyni əsər, II cild, s. 88, 296-cı paraqraf.
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Əl-Bəqərə surəsi, 284-cü ayə
ÜRƏKDƏ OLANDAN MƏS’UL OLMAQ
Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı aşkara
çıxartsanız da, gizlətsəniz də, Allah sizi onunla haqq-hesaba çəkəcəkdir. Sonra istədiyini
bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir!
Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam belə buyurmuşdur:
Baxın, bədəndə bir ət parçası vardır; o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar, o xarab
olarsa, bütün bədən tar-mar olar. O parça ürəkdir.1
İnsanın daxilində - onun ürəyində olan şeylərlə düşündüyü şeylər eyni deyildir.
İnsanın daxilində olan iman, kafirlik, sevgi, nifrət, kin, xoş niyyət və sairə kimi şeylər onun
həyatına istiqamət verən şeylərdir. Düşündükləri isə ümumiyyətlə şeytan vəsvəsəsidir. Buna
mane olmaq qeyri-mümkündür. Allah Təala şeytana belə bir ixtiyar verdiyinə görə şeytan
vəsvəsə verməyə davam edəcək. Bə’zi şəxslər belə deyirlər: “Ürəyimə elə şeylər gəlir ki...
Əcəba, mən kafir oldum? Qıldığım namazdan da, həyatımdan da elə bir dad ala bilmirəm”.
Əslində bu, onların düzgün yolda olduqlarının ən e’tibarlı dəlilidir. Çünki şeytan Allahdan
Qiyamətə qədər möhlət aldığı zaman belə demişdi:
Nə olursa olsun, mən onlar üçün sənin doğru yolunun üstündə oturacağam. Sonra
onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Görəcəksən,
onların çoxu əlində olanın qiymətini bilməyəcək [şükr etməyəcək] (Əl-Ə’raf, 7/16-17).
Şeytana icazə verildiyinə görə peyğəmbərlər də onun vəsvəsəsindən yaxa qurtara
bilməzlər. Allah Təala belə buyurur:
Səndən əvvəl göndərdiyimiz elə bir rəsul (Allah elçisi) və elə bir nəbi (peyğəmbər)
yoxdur ki, o, bir şey arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vəsvəsə qarışdırmış olmasın.
Allah şeytanın qarışdırdığı vəsvəsəni yox edər, sonra öz ayələrini qüvvətləndirər. Allah
biləndir, hikmət sahibidir (Əl-Həcc, 22/52)!
İnsanın şeytan vəsvəsəsindən yaxa qurtarmağa gücü çatmadığına görə bunun bir
məs’uliyyəti yoxdur. Çünki Allah Təala: “Allah heç kimə gücünün çatdığından artıq yük
yükləməz”2, - deyə buyurur.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1
2

Müslüm, Müsəqat, 107, (1599)
Əl-Bəqərə surəsi, 286-cı ayə.
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