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Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə! 

 

Ön söz 
 

          Şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz ona həmd 

edirik, Ondan kömək diləiyirik. Ondan bağışlanma və bizi 

doğru yola yönəltməsini təvəqqe edirik. Nəfsimizin şərindən 

və pis əməllərdən qorunmaq üçün yalnız Ona pənah 

aparırıq. 

Allah kimə hidayət edərsə o, doğru yolda olar, kimi az-

dırarsa onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Mən şəhadət 

verirəm ki, Allahdan başqa ibadət ediləcək məbud yoxdur, 

Onun şəriki yoxdur və şahidlik edirəm ki, Muhəmməd 

(s.ə.s.) onun qulu və elçisidir. 

İslam dininin müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim, ərəb 

dilinin ən möhtəşəm abidəsi və səmavi kitabların ən sonun-

cusudur. 

Ilahi gözəlliyə, dərin elmi dəyərə malik olan bu əsər bir 

ilahi möcüzə kimi bəşəriyyətin yüksək təfəkkür sahibləri 

tərəfindən heyranlıqla qəbul edilir və sevilə- sevilə öyrənilir. 

Təkrar-təkrar dinlədikcə insanın canına və qanına hopan 

bu ilahi hikmətdən doymaq olmur, əksinə O, insana mənəvi 

möhkəmlik səbat və təsəlli bəxş edir, onun üçün əbədiyyətə 

doğru əsrarəngiz bir aləm açır.  

Qurani-Kərim qafiyəli nəşr şəklində yeddinci əsrdə (610-

632-ci illərdə) nazil olmuşdur. 

Artıq 1435 ildir ki, nəsildən nəsilə ötürülən bu ilahi 

hikməti onu ciddi cəhdlə öyrənməyə səy göstərən 

ilahiyyatçılar tərəfindən araşdırılmış, çox saylı təfsirlər apa-

rılmış və ayrı-ayrı dillərə tərcümə edilmişdir.  
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Mərhum akademik Z.M.Bünyadov və akademik 

V.M.Məmmədəliyev tərəfindən Şeyxülislam Hacı Allahşükür 

Paşazadə həzrətlərinin redaktorluğu ilə Azərbaycan dilinə 

tərcümə də bu qəbildəndir. 

Bu ədəbi abidəni təkrar-təkrar oxuduğum zaman mən də 

bu Allah elminin özüm qədər bəsit təfəkkür sahibləri tərə-

findən başa düşülməsi və Allah rizasını qazanmaq arzusuyla 

mətni qismən poetik ruhda (qafiyəli nəsrlə) işləmək qərarını 

qəbul etdim. 

Ayələrin mənasını təhrif etmədən yazmağa göstərdiyim 

səyin məqsədi Qurani-Kərimin müasir Azərbaycan dilində 

(anlam olaraq) hər kəsin oxuya və dərk edə bilməsinə imkan 

yaratmaqdır. 

Uca yaradana və Onun Peyğəmbərinə olan sevgimdən 

yaranan bu arzumun və göstərdiyim səyin məqbul qəbul 

edilməsini uca Allahdan təvəqqe edir və iki cahan şərəflisi 

Muhəmməd (s.və s) peyğəmbərin şəfaətinə pənah aparıram. 

Dəyərli oxucularımdan bu kitabı oxuyarkən öz sevgilərini 

qatmaqla yazılışın ritmini tutmasını, onu dərk etmək üçün 

tələskənlik etməməyi rica edirəm. 

Şübhəsiz ki, yazılışın xətalardan xali olmadığı gümanın-

dayam. Bu barədə öz dəyərli mülahizə və qeydlərini bil-

dirəcək hər kəsə əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. 

Mətnin çapa hazırlanmasında köməyi olan hər kəsə 

Allahdan rəhm, mərhəmət, elm və mərifət uğuru diləyirəm. 

Qoy hər birimizin pənah apardığımız Allahu Təala bu 

cəhdimizi məqbul saysın inşallah! 

 

Şıxbala Elcan (Bayramov) 
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 1  

FATİHƏ SURƏSININ ANLAMI 
 

Uca yaradanın pak ismi ilə, 

O, yeddi ayədən gəlib hasilə. 
 

Umm - əl kitab deyə xitab olunur, 

Quranın mənası onda bulunur. 

 

Niyyət yox, təsdiqdir “Əl-həmdü lillah”, 

Ki, külli aləmin Rəbbidir Allah. 

 

Bu dünyada insanlığa rəhimli, 

Axirətdə möminə mərhəmətli. 

 

Haqq-hesab gününün sahibidir O, 

İbadət onadır, kömək edən O. 

 

Biz yalnız ona ibadət edirik, 

Yalnız ondan da kömək diləyirik. 

 

Cümləmizi doğru yola yönəldən, 

İstərik olaq nemət verdiyindən. 

 

Nə ki, haqq yolunu azan kəslərdən, 

Ki, küfrə - qəzəbə düçardır həmən.  

 

2  

“ƏL-BƏQƏRƏ” SURƏSININ ANLAMI 
 

Mədinədə nazil olmuş iki yüz səksən altı ayədir. 

Qurani Kərimə aid mətləbləri şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

“İnək” surəsinin anlamı belə. 

 

Əlif, Lam, Mim-Quran ayələridir 

Məğzi Rəbbə, peyğəmbərə bəllidir. 

Bu Allahdan nazil edilməsinə 

Haqdan gəlməsinə şübhə olmayan 

Müttəqilər [Allahdan qorxanlara 

Və pis əməllərdən çəkinənlərə] 

Doğru yolu göstərən bir kitabdır. 

O kəslər ki, qeybə [uca Allaha, 

Mələklərə, qiyamətə, qədərə] 

Ianınır, vaxtında namazın qılır 

Və onlara verdiyimiz ruzidən 

Ailəyə qohum-qonşularına 

Digər haqq sahiblərinə sərf edir, 

 

O kəslər ki, sənə göndərilənə 

[Quran] və səndən əvvəl gələnlərə 

*Tövrat, İncil, Zəbur və sairəyə] 

İman gətirirlər və axirətə 

Tam səmimiyyət ilə inanırlar, 

 

Məhz o kəslər öz Rəbbi tərəfindən 

*Göstərilmiş+ dosdoğru yoldadırlar. 

Nicat tapan [axirət əzabından 

Qurtarıb cənnətə girən+ onlardır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ doğrudan kafirləri 

Əzabla qorxutsan, qorxutmasan da, 

Onlar üçün birdir;-iman etməzlər. 

 

Uca Allah onların ürəyinə 

Həm də qulağına möhür vurmuşdur. 

Onların gözlərində  də pərdə var 

Onları böyük bir əzab gözləyir! 

 

İnsanlar içində elələri var 

Onlar iman etmədikləri halda: 

“Biz Allaha və qiyamət gününə 

İnandıq və iman etdik”,-deyirlər. 

 

O kəslər elə güman edirlər ki, 

*Ürəkdə olan küfrü gizlətməklə] 

Allah və möminləri aldadırlar. 

Onlar bilmirlər ki, ancaq və ancaq 

Əslində özərini aldadırlar. 

O kəslərin ürəklərində nifaq 

Və bir də ki, həsəd mərəzi vardır. 

Allah o kəslərin *şəkk, kin və nifaq] 
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Mərəzlərini bir daha artırar. 

Yalan dedikləri üçün o kəslər 

Şiddətli bir əzaba düşəcəklər! 

 

Onlara: “Yer üzündə küfr günah 

İşlədib möminləri aldadaraq 

Fitnə-fəsad törətməyin!”-dedikdə: 

“Bizim işimiz yaxşılıq etməkdir,”- 

-Söyləyərək yalan cavab verirlər. 

 

Bilin!onlar fəsad törədənlərdir, 

Lakin özləri bunu dərk etmirlər. 

 

Onlara: başqaları *mühacirlər və ənsar] 

İman gətirdiyi tək siz də iman gətirin 

Deyilən zaman onlar *öz arasında+ deyir: 

“Səfehlər kimi yoxsa biz də  iman gətirək?” 

 

*Ey möminlər!] sizlər agah olun ki, 

Səfeh ancaq onların özləridir. 

Heyiflər olsun ki, [bunu] bilmirlər. 

 

Onlar möminlərlə qarşılaşdıqda: 

“Biz də iman gətirdik”,-söyləyirlər. 

Halbuki, onlar öz  şeytanlarıyla 

*Onları aldadan dostları ilə] 

Təkbətək qaldıqda: “biz sizinləyik, 

Möminləri aldadırıq”,-deyirlər. 

 

[Belə əməllərin müqabilində] 

Allah da onlara istehza edər. 

Dünyada o qədər möhlət verər ki, 

Özləri öz zəlaləti içində 

Şaşqın və sərgərdən  olub qalarlar. 

O kəslər doğru yolun əvəzində 

Əyri yolu satın almış kəslərdir. 

Onların alveri xeyir vermədi 

Həmçinin haqq yolu da tapmadılar. 

Onların *o münafiqlərin+ halı 

*qaranlıq gecələrdə+ od yandıran 

Ağılsız şəxslərin halına bənzər 

Od, öz ətrafında olan şeyləri 

İşıqlandırdığı zaman Allah da 

Onların bu işığını söndürər 

Və özlərini də zülmət içində 

Elə vəziyyətdə qoyar ki, bu vaxt 

Çaşbaş düşərlər və heç nə görməzlər. 

 

O kəslər kardır, laldır və kordurlar 

*Haqqı eşitməz, danışmaz, görməzlər]. 

Bununçun da *öz pis adətlərindən, 

Yaramaz əməldən+ geri dönməzlər 

 

Yaxud [o münafiqlər+ qaranlıqda 

Göy gurultusu ilə və şimşəklə 

Səmadan, şiddətlə yağan yağışa 

Düşmüş insanlara bənzəyərlər ki, 

İldırımdan ölmək qorxusu ilə 

Barmaqların qulağına tıxarlar. 

Halbuki, uca Allah kafirlərin 

Tutduğu bütün işləri biləndir. 

 

İldırımın çaxması az qalır ki, 

Onların gözünün işığın alsın 

[Yəni ki, onları kor hala salsın+. 

Şimşəklər onlara işıq verirkən 

*Onun şüası ilə] yeriyirlər, 

Üzlərinə qaranlıq çökcək onlar 

*Olduqları yerdə+ durub qalırlar. 

Əgər ki, uca Allah istəsəydi, 

O kəslərin qulaqların, gözlərin 

Bir andaca əllərindən alardı. 

Doğrudan Allah hər şeyə qadirdir. 

 

Ey insanlar! Sizi, əvvəlkiləri 

Yaratmış Rəbbə ibadət edin ki, 

Bəlkə bununla müttəqqi olasız! 

[Allahdan qorxub pislik etməyəsiz!] 

O Allah ki, sizinçin yer üzünü 

Döşədi, göyü də tavan yaratdı. 

Göydən yağmurlar endirib onunla 

Sizin üçün cürbəcür meyvələrdən 
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Dadlı ləzzətli ruzilər bitirdi. 

Indi sizlər də Allahın oxşarı, 

Bənzərinin olmadığın  bilirkən 

Ona hər hansı bir şərik qoşmayın! 

 

Əgər ki, bəndəmizə [Məhəmmədə] 

Nazil edilənə şəkkiniz varsa 

Sizlər də [fəsahət və bəlağətdə] 

Ona bənzər bircə surə gətirin, 

Əgər sizin [bu , bəşər kəlamıdır+ 

Dediyiniz iddianız doğrusa, 

Allahdan qeyri bütün şahidləri 

*Bütlər, şairləri və alimləri] 

Bu işinizdə köməyə çağırın! 

 

Madam belə bir işi bacarmırsız, 

Heç bir vaxt da bacara bilməzsiniz, 

O halda kafirlərə hazırlanmış, 

Yanacağı *günahkar+ insanlardan 

Və kibrit daşından ibarət olan  

Bir oddan [Cəhənnəmdən] həzər edin! 

 

*Ya Peyğəmbər!+ İman gətirənlərə, 

Yaxşı işlər görənlərə müjdə ver: 

“Onlar üçün *ağacları+ altından  

Çaylar axan cənnətlər *bağlar+ vardır”. 

O cənnətlərin pak meyvələrindən 

Bir ruzi qəbul etdikləri zaman: 

Bu bizim əvvəlcə *dünya evində] 

“Yediyimiz ruzidir”,-deyəcəklər. 

Əslində isə həmin bu meyvələr 

Dünya meyvəsinə üzdən bənzərlər. 

Onlardan ötrü orda hər cəhətdən  

Pak olan cənnət qadınları vardır. 

Onlar orda əbədi qalacaqdır. 

 

Əlbətdə ki, uca Allah [Quranda] 

Ağcaqanadı ya ondan böyüyün 

Misal gətirməkdən heç də çəkinməz. 

Möminlər bunun Rəbbi tərəfindən  

Bir həqiqət olduğunu bilirlər, 

Kafirlər isə: “Allah bu məsəllə 

Nəyi demək istəyir?”-söyləyirlər. 

Allah bu məsəllə bir çoxlarını 

Düz yoldan azdırır, bir çoxlarını 

Haqq yoluna *doğru yola+ aparır. 

 

O kəslər ki, öz  uca Rəbbi ilə 

[Ona iman gətirmək, yalnız ona 

İtaət etmək barədə] əhd etmiş 

Sonradan da öz əhdini pozurlar, 

Allahın birləşdirmək buyurduğu 

Şeyləri parçalayır, yer üzündə 

Daima fitnə fəsad törədirlər. 

Məhz onlar *dünyada və axirətdə] 

Ziyana uğrayacaq bəndələrdir! 

Allahı necə inkar edirsiz ki, 

Siz ölü ikən O sizi diriltdi. 

O sizi [əcəliniz yetişincə] 

Yenə öldürəcək, qiyamət günü  

Təkrar dirildəcək, daha sonra siz 

*Əməlinizin haqq-hesabı üçün+ 

*Onun hüzuruna+ dönəcəksiniz. 

 

Yer üzündə hər nə var sizin üçün 

Yaradan, sonra səmaya üz tutub 

Onu yeddi qat göy halına salan 

O *Allahdır!+ O, hər şeyi biləndir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Rəbbin mələklərinə: 

“Mən yer üzündə bir öz xəlifəmi 

*Canişin+ xəlq edəcəyəm”,-dedikdə, 

Mələklər: “Biz sənə şükr etdiyimiz, 

Şəninə təriflər söylədiyimiz, 

Səni müqəddəs tutduğumuz halda, 

Sən yer üzündə fəsad törədəcək, 

Qan tökəcək bir kəsmi yaradırsan?”- 

-Söylədi, Allah [onlara] buyurdu: 

“Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!” 

[Allah Adəmi yaratdıqdan sonra+ 

Ona hər şeyin ismini öyrətdi: 

O şeyləri mələklərə göstərib: 
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İddianız doğrudursa bunların 

“Adlarını mənə bildirin!”-dedi. 

 

Onlar : “Sən pak, müqəddəssən!-dedilər. 

*Bütün eyib, nöqsanlardan kənarsan!] 

 

Özün bizə öyrətdiyindən başqa 

Biz heç bir şey bilmirik-söylədilər. 

Hər bir şeyi bilən, qüdrətli sənsən 

Və hikmət sahibi olan da sənsən”. 

 

*Sonra da+ O: “Ey Adəm, sən bunların 

*Kainatda mövcud olan əşyanın+ 

 

Adlarını onlara bildir!”-dedi. 

Adəm mələklərə xəbər verdikdə, 

Allah: “Mən sizə, göylərin və yerin 

Gözə görünməyən sirrlərini və 

Sizlərin zahirə çıxardığınız, 

Yaxud gizli gördüyünüz işləri 

Bilirəm, söyləmədimmi?”-buyurdu. 

 

*Ya Peyğəmbər!] Sonra Biz mələklərə: 

“Adəmə səcdə eləyin!”-dedikdə, 

İblisdən başqa hamı səcdə etdi. 

*Yalnız+ o səcdədən imtina etdi 

Beləcə də o kafirlərdən oldu. 

[Sonra] Biz [Adəmə+ dedik: “Ey Adəm. 

Sən zövcən [Həvva ilə] cənnətdə qal. 

Hər ikiniz ordakı meyvələrdən, 

İstədiyiniz tək doyunca yeyin, 

Yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin! 

Yoxsa özünüzə zülm edərsiniz”. 

*Lakin+ şeytan onları azdıraraq 

*Buğdadan onlara yedizdirməklə] 

Nemətlər içindən uzaqlaşdırdı. 

Biz də [Adəmə, Həvvaya, Şeytana+: 

“Bir-birinizə düşmən kəsilərək 

Burdan çıxın və yer üzünə enin! 

Yerdə sizin üçün müəyyən qədər 

[Yəni ömrünüzün sonuna qədər] 

Sığınacaq və şərait var”,-dedik. 

[Nəhayət] Adəm öz uca Rəbbindən 

Bəzi kəlmələri öyrəndi, dərhal 

[Həvva ilə birgə o kəlmələrlə] 

Öz yaradanına tövbələr etdi. 

Doğrudan da uca, rəhimli Allah 

Tövbə qəbul edən, mərhəmətlidir. 

 

Biz [Adəmə və Həvvaya+ söylədik: 

“Siz dərhal burdan yer üzünə enin! 

Mənim tərəfimdən sizə doğru yol 

Göstərən *peyğəmbər, kitab] gələrkən 

Mənim əmrimə tabe olanlara 

[Axirət əzabından+ qorxu yoxdur, 

Onlar [qiamətdə] qəmgin olmazlar”. 

 

Kafir olub onu təkzib edənlər 

Cəhənnəmlikdirlər, onlar atəşdə 

Əbədi qalacaq, inləyəcəklər. 

 

Sizlərə ey İsrafil oğulları! 

Bəxş etdiyim neməti xatırlayın, 

Tövratda Axirəzzaman peyğəmbər 

Barədə əmrimi icra edin ki, 

Mən də sizlər ilə cənnət barədə 

Söylədiyim əhdimə vəfa edim. 

Hər rəftarda siz yalnız məndən qorxun! 

 

Sizin əlinizdə olan Tövratı 

Təsdiqləyici kimi göndərdiyim 

Qurani Kərimə iman gətirin! 

Onu inkar eləyən kafirərin 

Əvvəlinciləri sizlər olmayın! 

Mənim Tövratdakı hökmlərimi 

Dəyərsiz dünya malına satmayın. 

Bunun üçün də ancaq məndən qorxun! 

Siz həqiqət olduğun  bilə-bilə 

Haqqı batil donunda  gizlətməyin! 

*Müsəlman namazı tək+ namaz qılın, 

Zəkat verin, rüku edənlər ilə 

Siz də rüku edin, səcdələr edin! 
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Siz insanlara yaxşı iş görməyi 

Əmr edir,özünüzü unudursuz? 

Halbuki, siz Tövrat oxuyursunuz. 

Çirkin işinizi dərk etmirmisiz? 

 

*Müsibət zamanında+ səbr etməklə 

Namaz qılın *Rəbbdən+ kömək diləyin! 

Bu bir ağır iş olsa da Allaha 

İtaət edənə ağır deyildir. 

 

Belə şəxslər Rəbbin mərhəmətinə 

Qovuşacaqlarını və axırda 

Ona dönəcəklərini bilirlər. 

 

Ey İsrafil övladları! Sizlərə 

Bəxş etdiyim nemətimi və sizi 

*Vaxtı ilə sizin əcdadınızı+ 

Aləmdə xəlq olunmuş insanlardan 

Üstün tutduğumu bir yada salın! 

 

Qorxun o gündən ki, uca Allahın 

Izni və öz köməyi olmayınca 

Heç kəs heç kəsin karına  gəlməsin. 

*Əməlindən bir şey verə bilməsin], 

Heç kəsdən şəfaət, [yəni bir şəxsin 

Günahının bağışlanması haqqda 

Xahiş, iltimas+ qəbul edilməsin, 

Heç kəsin *günahlardan təmizlənib 

Əzablardan xilas olması üçün+ 

Fidyə alınması və ya onlara 

Heç bir kömək göstərilə bilməsin! 

Bir də siz, ey İsrail oğulları! 

Yadınıza, gətirin o vaxtı ki, 

Firon və qövmü babalarınıza 

Ən ağır işgəncələr verdikləri, 

Oğlan uşaqlarını boğazlayıb, 

Qadınları *kəniz etmək qəsdiylə] 

Sağ buraxdıqları zaman Biz sizi 

Onların əzabından xilas etdik. 

Bu sizin üçün Rəbbin tərəfindən 

Əslində böyük bir imtahan idi. 

Yadınıza salın! Biz sizdən ötrü 

Dənizi yarıb sizə nicat verdik, 

Fironun qövmünü suya qərq etdik. 

 

Bir daha yadınıza gətirin ki, 

Biz Musaya *Tur dağında vəhy üçün+ 

Qırx gecəlik bir vədə də vermişdik. 

O Tur dağına gedəndən sonra siz 

Buzovu bir tanrı qəbul etdiniz 

Və bu şirkinizlə *Allahdan başqa 

Hər nəyə gəldi ibadət etməklə] 

Zalim olduz *özünüzə zülm etdiz+. 

Sonra da *tövbə etdiyiniz üçün+ 

Əfv elədik ki, bəlkə siz şükr etdiz. 

*Yadınıza salın ki!+ Biz Musaya 

Kitab *Tövrat+ və haqq ilə batili 

Bir-birindən ayıran Furqan verdik, 

Siz doğru yola yönələrsiz, dedik. 

 

O vaxtı da xatırlayın ki, Musa 

Öz qövmünə: “Ey qövmüm siz buzova 

Sitayişlə özünüzə zülm etdiz, 

Bununçun da yaradana üz tutub  

Tövbə edin, özünüzü öldürün! 

Belə etməniz yaradan yanında 

Sizin üçün xeyirlidir!”-demişdi. 

Allah tövbənizi qəbul etmişdi. 

Əlbətdə, O, tövbə qəbul edəndir 

Və öz bəndəsini bağışlayandır. 

 

Bunu da yadınıza salın ki, siz: 

“Ya Musa, Allahı aşkar surətdə 

Görməyincə bizlər heç zaman sənə 

İnanmayacağıq”.-söyləyən zaman 

Dərhal sizləri ildırım vurmuşdu. 

Bəlkə şükr edəsiz deyə Biz sizi 

Sonra yenə də təkrarən diriltdik. 

Yadınıza gətirin ki, səhrada 

[Tih səhrasında+ siz yaşayan zaman 

Üstünüzə buludla kölgə saldıq: 

Ruzi verdiyimiz halal şeylərdən 

Yeyin!-deyə sizə qüdrət halvası  
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Və birdə bildirçin əti göndərdik. 

Onlar [sizin əcdadlarınız+ isə 

*İtaətdən boyun qaçırmaq ilə] 

Bizə deyil, özünə zülm etdilər. 

 

Xatırlayın , *səhradan sonra] sizə: 

“Bu kəndə girin və xoş gələn yerdə, 

İstədiyinizi rahatca yeyin 

Və buranın qapısından *Allaha+ 

Səcdə edən halda “Hittə” deyərək  

Daxil olun, Biz sizi bağışlarıq. 

Biz yaxşı əməl eləyən kəslərin 

Savabın artıracağıq”,-demişdik. 

 

O özü-özünə zülm eləyənlər 

Onlara deyilən sözü dəyişdi 

“*Bizi  bağışla+” *Hittəyə+ gülərək, 

Onu buğda mənasını daşıyan 

“Hintə” *sözü ilə əvəz etdilər]. 

Biz də o zalimlərə etdikləri 

Haqsızlığa görə əzab göndərdik. 

 

Yadınıza gətirin ki, bir zaman 

Musa öz qövmünə su istədikdə, 

Biz ona: “Əsanı daşa vur!”-dedik. 

O, əsanı daşa vurduğu ,anda 

Oradan on iki çeşmə çağladı 

Və hər kəs öz çeşməsini tanıdı. 

Sonra onlara+: “Allahın verdiyi 

Ruzidən yeyin-için, yer üzündə 

Həddi aşıb fəsad etməyin!”-dedik. 

 

Xatırlayın ki, siz *müəyyən müddət 

Səhrada qalmalı olduğunuz vaxt+: 

“Ya Musa! Biz hər gün yediklərimiz 

Eyni təama *qüdrət halvasından  

Bildirçin ətindən olan yeməyə] 

Heç zaman dözməyəcəyik! Rəbbinə 

Dua et ki, torpağın bitirdiyi 

Şeylərdən- tərəvəz, xiyar, sarımsaq, 

Mərcimək, soğandan bizə yetirsin!” 

Musa da *cavabında+:” Siz xeyirli 

Şeyləri bu cür yaramaz şeylərlə 

Dəyişdirmək istəyirsiniz?”-dedi. 

O halda hansısa şəhərə gedin, 

İstədiyinizi tapın!-demişdi. 

Onlara zəlillik damğası vurduq 

Rəbbin qəzəbinə düçar oldular. 

Bu [cəza+ onların Rəbbin ayəsin  

İnkar etdiyinə və Zəkəriyya, 

Yəhya və Şüeybi günahsız yerə 

Öldürdüklərinə görə verildi. 

Bu onların Rəbbə asi olduğu 

Və həddi aşdıqlarına görəydi. 

 

Iman gətirən kəslərdən, Musəvi 

İsəvilərdən və saabilərdən 

Allaha, bir də axirət gününə  

İnanan və yaxşı iş görənlərin  

Mükafatı Rəbbinin yanındadır. 

Qiyamətdə onlara qorxu yoxdur  

Və onlar heç zaman qəmgin olmazlar. 

 

*Ey İsrail oğulları!+ Bir zaman  
Əhdi-peyman alaraq “Tur dağını” 
Sizlərin başlarınızın üstünə 
Qaldırdığımızı bir xatırlayın! 
Biz: “Sizə göndərdiyimiz *Tövratı+ 
Möhkəm tutun, məğzini unutmayın!”- 
-Deyə əmr etdik ki, onda bəlkə siz 
Pis əməldən bir yolluq çəkinəsiz! 

Sonra da siz əhdinizdən döndünüz  
*Əvvəl əməl etdiyiniz Tövrata 
Sonradan tamamən əməl etmədiz] 
Əgər Allahın rəhmi gəlməsəydi 
*Tövbə etməyə möhlət verməsəydi] 
Siz böyük zərər çəkənlər olardız. 
Həqiqətən siz yaxşı bilirsiz ki, 
Aranızdan bir çoxu şəmbə günü 
*Davud zamanında şəmbə günləri 
Balıq ovunun qadağası haqda 
Olan əmrdən kənara çıxdılar+. 
Biz də onlara: “zəlil həm də həqir 

Meymunlar olun!”-deyə cəza verdik. 
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Biz bunu onlar ilə bir dövrdə 

Yaşayan, sonradan gələnlər üçün 

İbrət və müttəqi bəndələr üçün 

Öyüd-nəsihət olsun deyə etdik. 

 

Yadınıza gətirin o vaxtı ki, 

Musa öz qövmünə: “Rəbbiniz sizə 

Bir inək kəsməyi əmr edir!”-dedi. 

Onlar isə  cavabında Musaya: 

“Bizi məsxərəyə qoyursan?”-dedi. 

Musa da cavabında: “Allah özü 

Məni cahillikdən saxlasın!”-dedi. 

 

Onlar dedi: “bizdən ötrü Rəbbinə 

Dua edib soruş  və bizə çatdır, 

Bilək o inək nə cür olmalıdır?” 

-Musa: “Allah o inəyin nə qoca 

Və nə də çox cavan olmamasını, 

Bunların ikisinin arasında 

Yəni *düyə olduğunu buyurur. 

Sizə əmr olunanı edin!”-dedi. 

 

Onlar dedi:-“Bizdən ötrü Rəbbinə 

Dua et, qoy rəngini də bildirsin”, 

O da cavabında: “Allah inəyin 

Tünd sarı rəng, görənlərə xoş gələn 

İnək olduğunu buyurur,”-dedi. 

 
Onlar [yenə+ söylədilər: “Bizimçin 
Rəbinə dua et, qoy onun əsil 
Sifətini bizə bildirsin, çünki 
Biz inəkləri daim bənzədirik 
Əgər Allah istəsə, əmr edilən 
O inəyi tapar, bu iş barədə 
Əlbətdə ki, doğru yolda olarıq”. 

*Musa+ dedi: “Rəbbiniz buyururki, 

O inək (heç bir kəsə ram olmayıb+ 

Boyunduruq görməyən, şum sürməyən, 

Əkin suvarmayan, eyb-qüsursuz 

Və ləkəsiz *sapsarı+ bir inəkdir”. 

*Bu zaman+ onlar: “İşi həqiqətə 

İndi gətirib çıxardın”,-dedilər 

Və həmin inəyi *tapıb+ kəsdilər. 

Amma elə az qalmışdı ki, onlar 

Bu işi yerinə yetirməsinlər. 

 

Yadınıza salın ki, siz o zaman 

Bir nəfəri öldürmüşdüz, bununçun 

*Özünüzü təmizə çıxarmaqçın+ 

Qatil barəsində didişirdiniz. 

Allah gizlini aşkar eləyəndir! 

 

İşin belə gərgin məqamında biz: 

“Kəslmiş inəyin bir parçasını 

qətlə yetmiş+ ölüyə vurun!”-dedik. 

*Onlar da vurdular, ölü dirildi+. 

Uca Allah da bütün ölüləri 

Bu qaydada dirildər və sizlərə 

Öz möcüzələrini göstərər ki, 

Bəlkə ağla gələsiz, dərk edəsiz. 

 

 

Bu əhvalatdan sonra qəlbləriniz 

Yenə sərtləşərək daş kimi oldu. 

Bu da həqiqətdir bəzi daşların 

İçərisindın böyük çaylar axar, 

Bəzisi də yarılaraq içindən 

Su fışqırar və bəzisi Allahın 

Qorxusundan dağlardan aşıb düşər. 

Uca Allah siz etdiklərinizdən 

Halidir, əlbətdə xəbərsiz deyil! 

 

[Ey möminlər!+ İndi yəhudilərin 

Sizə inamına ümid edirsiz? 

Halbuki *Musa dövründə+ onların 

Arasında elələri vardı ki, 

Allah kəlamı *Tövratı+ dinləyib 

Anladıqdan sonra da bilərəkdən 

Onu göz görəsi təhrif edirdi. 

 

*Bu münafiqlər] iman əhli ilə 

Görüşərkən: “İman etdik”,-deyirlər. 

Xəlvətdə isə biri digərinə: 
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Allah *Tövratda+ sizə bildirdiyin 

Müsəlmanlara xəbər verirsiz ki, 

Rəbbinizin yanında o şeyləri 

Sizə qarşı bir dəlil gətirsinlər? 

[Bunu] dərk etmirsizmi?”-söyləyirlər. 

 

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah 

Onların gizlisin, aşkarın bilir?! 

O yəhudilərin bəziləri də 

Avam bisavaddır, *Tövratı+ bilməz 

Uyduqları yalnız boş-boş arzular, 

Başlarında olan xam xəyallardır, 

Onlar daima zənnə qapılırlar. 

 

Vay o kəslərin halına ki, onlar 

Öz əllərilə kitab *Tövrat+ yazıb, 

Sonra onun müqabilində bir az 

Pul almaqdan ötrü saxtakarlıqla: 

“Bu Allah tərəfindəndir!”-deyirlər. 

Öz əlləri ilə [təhrif olunmuş+ 

Kitab yazanların vay hallarına 

Qazancları üçün vay hallarına 

 

Onlar (Yəhudilər): Cəhənnəm odu 

Bizə vur tut bir neçə gündən artıq 

Əziyyət və əzab verməz”-deyirlər. 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Siz Allahdan belə vəd almısızmı? 

*Əgər ki, bu doğrudan belədirsə] 

Allah öz əhdindən heç zaman dönməz. 

Yoxsa sizlər uca Allaha qarşı 

Bilmədiyinizi söyləyirsiniz?” 

 

Bəli, günah qazanan,qazandığı 

Günahlarla əhatə olunanlar 

Cəhənnəmlikdirlər və onlar orda 

Əbədi olaraq da qalacaqlar. 

 

İman gətirib yaxşı iş görənlər 

Behiştlikdirlər və onlar orada   

Əbədi olaraq da qalacaqlar. 

Yadınıza gətirin, Biz bir zaman 

İsrail oğullarından: “Allahdan 

Qeyri heç kimə ibadət etməyin, 

Valideyninizə və qohumlara, 

Yetimə yoxsullara kömək edin, 

İnsanlar ilə mehriban davranın, 

Namaz qılın, həm də ki, zəkat verin!”- 

-Söylədik, həm də əhdipeyman aldıq. 

Sonra az qisminiz kənar olmaqla 

Öz əhdinizdən  döndünüz, çünki siz 

*İsrail qövmü+  haqdan üz  döndərdiz. 

Xatırlayın ki, yenə biz bir zaman: 

“Bir-birinizin qanını tökməyin, 

Yainki yurdunuzdan çıxarmayın!” 

-Deyə sizinlə razılığa gəldik. 

Sonra sizlər də həmin əhd peymanın 

Şahidi olduz, onu təsdiq etdiz. 

 

[Ey  yəhudulər!] Siz o kəslər siz  ki, 

[Bu əhddən] sonra da bir-birinizi 

Öldürür və öz qövmünüzdən olan  

Bir dəstəyə düşmənçilik etməkçin 

Köməkləşib onları öz yurdundan  

Kənar edir, onlara zülm edirsiz. 

Onlar əsir düşüb geri gəlsələr, 

Fidyə verirsiz və azad edirsiz. 

Halbuki, onları *öz yurdlarından+ 

Çıxarmaq sizə haram edilmişdi. 

Ayə  siz kitabın *yəni Tövratın+ 

Bir hissəsin qəbul edib inanır, 

Digər qismini inkar edirsiniz? 

Sizlərdən bu cür işlər görənlərin 

Cəzaları dünyada rüsvay olmaq, 

Qiyamət günündə isə şiddətli 

Ağır, əzablara düçar olmaqdır. 

Allah sizlərin etdiklərinizin 

Heç birindən də xəbərsiz deyildir. 

 

Onlar [o yəhudilər] axirəti 

Dünya həyatına satan kəslərdir. 

Onların nə əzabı yüngülləşər, 

Nə də ki, onlara kömək edilər. 
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*Ey İsrail övladı!+ Biz Musaya 

*Tövrat+ verdik, sonra onun ardınca 

Möcüzəylə peyğəmbərlər göndərdik. 

Məryəm oğlu İsaya *əl Məsihə] 

Aşkar mözüzə və dəlil bəxş etdik. 

Onu müqəddəs ruhla [Cəbrayıllə 

Və ismi-əzəmlə+ qüvvətləndirdik. 

Hər dəfə üryinizə yatmayan  

Bir əmrlə gələn peyğəmbərlərə 

Sizlər təkəbbür göstərmədinizmi? 

Məhz elə buna görə də onların 

Bir qismin büsbütün təkzib etdiniz. 

Bir qismini günahsız öldürdünüz 

[Zəkəriyya və yaxud Yəhya kimi]. 

Yəhudilər *Quranı+ anlamaq və  

Qəbul etmək barəsində dedilər: 

“Qəlbimiz örtülü və pərdəlidir”. 

Lakin əslində bu belə deyildir. 

Əksinə qüdrətli Allah onlara 

Küfrünə görə lənət eləmişdir. 

Bununçun onların az bir hissəsi 

Qurana inanar, iman gətirər. 

Onlara uca Allah tərəfindən 

Göndərilmiş *Tövratı+ təsdiq edən 

Bir kitab *Quran+ göndərilən zaman 

Onlar onu qəbul eləmədilər. 

Halbuki, Məhəmməd gəlməzdən qabaq 

Kafirlərə qələbə çalmaq üçün 

*“Tövratda adı aydınca çəkilən 

Axirüzzaman peyğəmbər gələydi 

Və bizə yardım eləyəydi!”+-deyə 

Uca yaradana yalvarırdılar. 

Bildikləri *peyğəmbər] gəldikdə sə 

*Paxıllıqdan+ ona inanmadılar. 

Allah kafirlərə lənət eləsin! 

 

Allahın öz sevimli qullarından 

İstədiyi şəxsə lütf etməsinə 

Yəni ki, *peyğəmbərlik verməsinə] 

Həsəd apararaq O göndərdiyi 

[Qurani Kərimi] inkar etməklə 

Yəhudilərin öz vicdanlarını 

Satmaları gör nə qədər də pisdir! 

Bununla onlar *özlərinə qarşı+ 

Uca Allahın qəzəbi üstünə 

Üstəlik bir qəzəb də artırdılar. 

Qiyamət məqamında kafirləri 

Zəlil edici bir əzab gözəyir! 

Onlara: “Allahın nazil etdiyi 

*İncil və Qurana] iman gətirin!” 

Deyilirkən   onlar da cavabında: 

“Biz Tövrata inanırıq,”-deyərək, 

Ondan başqasını  inkar edirlər. 

Halbukli, *sonra göndərilən Quran] 

Onların əllərindəki *Tövratı+ 

Təsdiq eləyən əsil həqiqətdir. 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Əgər siz inanan kəslərsinizsə 

Bəs nəyə görə əvvəllər Allahın 

Peyğəmbərlərini öldürürdünüz?” 

 

Musa, sizə açıq-aydın dəlilər 

Neçə-neçə möcüzə gətirmişdi. 

Siz nankorlar isə onun ardınca 

*Musa Tur dağına gedtikdən sonra] 

Bir buzova sitayiş eləyərək 

Özünüz-özünüzə zülm etdiniz. 

Yadınıza salın o vaxtı ki, Biz 

Sizlərdən əhd alaraq Tur dağını 

Başınızın üzərinə qaldırmış: 

“Sizə gəlmiş Tövratdan bərk yapışın, 

Hökmünə əməl eləyin!”-demişdik. 

Onlar [sizin ata-babalarınız+: 

“Eşitdik, əməl etmədik!”-dedilər. 

Çünki küfrlərinin ucbatından 

O buzovun məhəbbəti onların 

Qəlblərini büsbütün bürümüşdü. 

[Ya Məhəmməd!+ onlara de: “Əgər siz 

İman gətirmisinizsə bir baxın, 

Imanınızın sizlərə bu sayaq 

Əmr etməsi görün necə də pisdir!” 

[Ya Məhəmməd!] sən yəhudilərə de: 
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“Əgər *sizin iddianıza görə] 

Allah yanındakı axirət evi 

[Cənnnət+ başqa insanlara yox, sizə 

Məxsusdursa, sözünüz həqiqətsə 

Onda siz [Allahdan] ölüm istəyin!” 

*Çünki cənnətlərin yalnız özünə 

Aid olduğun iddia edən kəs 

Ona qovuşmaq üçün səbəb olan 

Ölümün gəlməsin mütləq arzular]. 

 

Əlbətdə onlar öz əməllərini 

Bildigiyçin ölümü istəməzlər. 

Allah zalimləri yaxşı tanıyır! 

 

Sən yəhudiləri  bütün kəslərdən, 

Hətda müşriklərdən də daha artıq 

Yaşamağa həris olan görərsən. 

Onlar istərlər ki, min il yaşasın. 

Halbuki, uzun ömr etmək onların 

Heç birini axirət əzabından 

Nə xilas etməz, nə uzaqlaşdırmaz. 

Allah onlar etdiyini görəndir! 

 

[Ya Məhəmməd!] sən həzrət Cəbrailə 

Düşmən olna şəxsə bunu söylə ki, 

Həqiqətən də Cəbrail özündən 

Əvvəlkiləri *Tövrat və İncili+ 

Təsdiq edən və mömin bəndələri 

Doğru yola yönəldən [və onlara] 

Gəlişiylə müjdə verən Quranı 

Allahın izniylə sənin qəlbinə 

Çatdırmışdır *yəni nazil etmişdir]. 

Hər kim Allaha və mələklərinə 

[Cəbrailə və yaxud Mikailə 

Və  peyğəmbərlərinə düşməndirsə, 

Şübhəsiz qüdrət sahibi Allah da 

Bu cür kafirlərə qatı düşməndir. 

 

[Ya Məhəmməd!] Sənə [əhkam bildirən, 

Yəni halalı haramdan ayıran+ 

Açıq-aydın dəlili Biz göndərdik, 

Onu yalnız fasiqlər inkar edər. 

[Yəhudilər] hər dəfə əhd bağlarkən 

Bir qismi onu dərhal pozmadımı?! 

Bəlkə də, onların əksəriyyəti 

Həqiqət olan *Tövrata+ inanmır. 

 

Uca Allah tərəfindən onlara 

Əldə olan *Tövratı+ təsdiq edən 

Bir peyğəmbər gəkdikdə kitab əhli 

[Yəni ki, yəhudilərdən] bir qismi 

*Tövratda Məhəmməd  səllualeyhin 

Həqiqi peyğəmbər olduğu haqda 

Söylənəni+ güya bilmirmiş kimi, 

Rəbbin kitabına arxa çevirdi. 

Yəhudilər Sülymanın şəninə 

Şeytanlar oxuyan sehrə uydular. 

Süleyman bu sehrə uymadığıyçın 

Kafir olmadı; -şeytanlar *bildiyi+ 

Sehri və Babildə Harut və Marut 

Adlı iki Mələyə gələn sehri 

Xalqa öyrədərək kafir oldular. 

Halbuki, o iki mələk öncədən: 

“Biz *Allah tərəfindən göndərilmiş+ 

İmtahan *sınağıq+, gəl kafir olma!”- 

-Deməmiş heç kəsə sehr öyrətmirdi. 

[Bununla belə] yəhudilər yenə 

Ər-arvad arasına nifaq salan 

İşləri onlardan öyrənirdilər. 

Lakin onlar [həmin o sehrbazlar] 

Allahın izni olmadan heç kəsə 

Hər hansı bir zərər verə bilməzlər. 

O yəhudilər ancaq özlərinə 

Əslində heç bir faydası olmayan, 

Zərər verən şeylər öyrənirdilər. 

Həqiqətən onlar [o yəhudilər] 

Belə şeyləri satın alanların 

[Rəbbin kitabın şeytan əməliylə 

Mübadilə eləyən bəndələrin] 

Axirətdə payı olmadığını 

Özləri hamıdan yaxşı bilirlər. 

Kaş ki, onlar özlərini nə qədər 

Yaramaz şeyə satdığın biləydi! 
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Əgər onlar *Qurana, peyğəmbərə] 

İman gətirərək pis əməllərdən 

Və sehrə uymaqdan çəkinsəydilər, 

Allah tərəfindən qazandıqları 

Savablar daha xeyirli olardı 

Kaş ki, onlar bunu dərk eləyəydi. 

 

Ey möminlər! Siz “Raina” deməyin 

*Bu söz ərəb dilində “bizi qoru”, 

“Bizdə gözün olsun”, “bizə bax gözlə,” 

Bizə qayğı göstər” mənalarında 

İşləndiyi halda ibraincə sə 

Söylənən mənalar ilə yanaşı, 

“Bizə çobanlıq et,” ya“çobanımız,” 

“Ay səfeh” mənasında da işlənir. 

Yəhudilər bu Raina sözüylə 

Peyğəmbərə istehza edirdilər]. 

Ona görə siz “unzurna” söyləyin! 

Allahın hökmünü yaxşı dinləyin! 

Kafirləri böyük əzab gözləyir. 

 

*Ey möminlər!+ Əhli kitab kafirlər 

Nə də müşriklər sizə Rəbbinizdən 

Heç bir xeyir gəlməsin istəməzlər. 

Halbuki, Allah öz mərhəmətini 

İstədiyi bəndəsinə [bəxş edər]. 

Allah böyük mərhəmət sahibidir! 

 

Biz [zaman, məkan, şərait istəsə] 

Hər hansı ayənin hökmün ləğv edir 

Və yaxud onu unutdururuqsa, 

Yaxşısın ya bənzərin gətiririk. 

Allahın hər şeyə qadir olduğun 

Məgər sizlər hələ bilmirsinizmi?! 

 

Məgər Sən bilmirsənmi ki, göylərin, 

Yerin səltənəti *hökmranlığı+ 

Ancaq  bir olan Allaha məxsusdur 

Və sizin Allahdan başqa dostunuz, 

Ya hər hansı bir yardımçınız yoxdur?! 

 

[Ey Məkkə əhli!] sizlərdən əvvəldə 

Musa soğru-sual edildiyi tək 

Öz peyğəmbərinizi [Məhəmmədi] 

Soğru-sual etmək istəyirsizmi? 

İmanı küfrə dəyişən bəndələr. 

Həqiqətən, doğru yolda  deyillər. 

*Ey möminlər!] kitab əhlinin çoxu 

Həqiqəti bildikdən sonra belə, 

Təbiətindəki həsəd ucundan 

Sizi iman gətirdiyiniz halda 

Təkrar küfrə sövq etmək istəyirlər. 

Allahın əmri gəlincəyə  qədər 

[Hələlik ] həmin şəxsləri əfv edin 

Qınayıb *onlardan üz çevirməyin]. 

Şübhəsiz, Allah hər şeyə qadirdir! 

 

Sizlər namaz qılın və zəkat verin! 

Özünüzçün elədiyiniz xeyri 

*Yaxşı əməlinizin əvəzini] 

Allahın yanında tapacaqsınız. 

Həqiqətən uca Allah sizlərin 

Bütün etiklərinizi görəndir! 

 

 

[Yəhudi və xaçtpərəstlər] dedilər: 

“Cənnətə bizlərdən [yəhudilərdən, 

Xaçpərəstdən+ başqası girməyəcək!” 

Bu ancaq onların xülyalarıdır. 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Əgər *bu iddianız+ doğrudursa, 

Buyurun dəlilinizi gətirin!” 

 

Xeyr, onlar dediyi kimi deyil 

Əksinə yaxşı iş görüb özünü 

Uca Allaha təslim edənlərin 

Rəbbi yanında mükafatı vardır, 

Axirətdə heç bir qorxusu yoxdur 

Və onlar heç bir qəm-qüssə görməzlər. 

 

Yəhudilər dedilər: “Xaçpərəstlər 

Öz dinlərində  düzgün və mötəbər 
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Bir əsasa istinad eləmirlər.” 

Xaçpərəstlər də: “Yəhudilər [dində] 

Hər hansı düzgün, yainki mötəbər 

Bir şeyə istinad etmir,”-deyirlər. 

Halbuki, onlar hər ikisi kitab 

*Tövratı və İncili+ oxuyurlar. 

[Kitab əhli olmayan bəndələr də] 

[Yazıb-oxumağı bilməyənlər də] 

Eyni  ilə onlar tək   danışdılar. 

Allah onların aralarındakı 

Bu ixtilafların dəqiq hökmünü 

Qiyamət günündəcə verəcəkdir! 

 

Məcidlərdə uca Rəbbin adının 

Çəkilməsinə manelər törədən 

Və onların xarab edilməsinə 

Çalışandan zalim kim ola bilər? 

Halbuki, onlar həmin məscidlərə 

Ancaq qorxa-qorxa girməliydilər. 

O kəsləri dünyada rüsvayçılıq, 

Axirətdə böyük əzab gözləyir! 

 

Şərq də Allahındır, qərb də Allahın. 

Sizlər hansı tərəfə yönəlsəniz 

Əmin olun, uca Allah ordadır 

Allahın mərhəməti çox genişdir 

Və şübhəsiz O, hər şeyi biləndir! 

 

[Yəhudilər, xaçpərəst və müşriklər] 

Dedilər: “Allah övlad götürmüşdür.” 

Uca Allah pakdır və müqəddəsdir. 

*Bu sözlərin heç bir əsası yoxdur. 

O, hər eyb və nöqsandan xalidir+. 

Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa, 

Hamısı uca Allaha məxsusdur 

Hər şey də onun itaətindədir! 

 

Göyləri və yeri yaradan Odur. 

Bir şey yaranmasın istəyən zaman, 

Ona, [həmin işə+ yalnız “Ol”-deyər, 

Yaranış da *fövrən] yerinə yetər. 

*Müşriklərdən olan] cahillər dedi: 

“Nə olaydı ki, Allah bizimlə də 

Danışa, bizə bir ayə gələydi!” 

Onlardan əvvəldə gələn cahillər 

[Yəhudilər, həmçinin  xaçpərəstlər] 

Buna bənzər sözlər söyləmişdilər. 

O kəslərin qəlbləri də bənzərdir. 

Biz tam yəqin iman gətirənlərə 

Dəlillərimizi aydın göstərdik. 

 

[Ya Məhəmməd!] Biz  Səni *möminlərə] 

Haqq ilə *Quranla+ müjdə verməyə 

[Kafirləri+ qorxutmağa göndərdik 

Cəhənnəm əhli barəsində isə 

Sən sorğu-sual edilməyəcəksən. 

 

[Ya Məhəmməd!] Sən yəhudilərin və 

Xaçpərəst millətlərin dinlərinə 

Tabe olmayacağın günə qədər 

Onlar səndən razı qalmayacaqlar 

Onlara söylə ki: “Düzgün yol yalnız 

Uca Allahın göstərdiyi yoldur!” 

Əgər Sənə gələn elmdən sonra 

Sən o kəslərin istəyinə uysan 

O zaman Səni Rəbbin əzabından 

Qoruya biləcək nə dostun olar, 

Nə də ki, bir kömək edən tapılar. 

 

Verdiyimiz kitabı layiqincə 

[Təhrif eləmədən] oxuyan kəslər 

O kitaba iman gətirənlərdir. 

Onu inkar edib [dəyişdirənlər] 

*Dünyada, həmçinin də axirətdə] 

Özlərinə zərər yetirənlərdir. 

 

Ey İsrail övladları! Sizlərə 

Verdiyim neməti [əcdadınızı+ 

Aləmlər üzrə *bütün ümmətlərə] 

Üstün elədiyimi xatırlayın! 

Qorxun elə bir gündən ki ,həmin gün  

Heç kəs başqasına yarıya bilməz 
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Heç kəsdən gördüyü pis işə görə 

Heç bir əvəz [fidyə] qəbul edilməz, 

Heç kəsin şəfaəti fayda verməz, 

[Rəbbin əzabından xilas olmaqda+ 

Günahkara heç bir kömək edilməz! 

 

[Ya Məhəmməd!+ yada sal, İbrahimi 

Öz Rəbbi bir neçə sözlə [əmrlə] 

İmtahan edən zaman o Allahın 

Əmrlərin tam yerinə yetirdi. 

Belə olduqda uca Allah ona: 

“Səni insanlara imam *bir başçı, 

Dini rəhbər] təyin edəcəm “-dedi 

İbrahim isə: “öz nəslimdən necə? 

Deyərək uca Allahdan soruşdu. 

Allah *onun cavabında+:-buyurdu. 

[O sənin nəslindən olan zalimlər 

İmamlığa nail ola bilməzlər.” 

[Ya Məhəmməd!] yada sal biz Kəbəni 

İnsanlar üçün savab *ziyarətgah] 

Və əmin amanlıq məskəni etdik 

*Ey möminlər!] sizlər də: “İbrahimin 

Durduğu bu yeri özünüz üçün 

*Namaz yeri+ namazgah edin!”-dedik. 

İbrahimə, oğlu İsmailə də: 

“Evimi *Kəbəni] təvaf edənlər. 

Orda qalıb ibadətdə olanlar, 

Rüku və səcdə ilə namaz qılan 

Kəslər üçün *bütlərdən] təmizləyin!” 

-Deyərək onlara tövsiyə etdik. 

 

Yadına sal ki, İbrahim: “Ey Rəbbim, 

Buranı bəladan asudə [uzaq] 

Bir şəhər et, həm də əhalisinin 

Allaha, bir də axirət gününə 

İnananlarına meyvələrindən 

Ruzi ver!” deyərək dua etdikdə 

Allah: “kafir olana da bir qədər 

*Ömürləri boyu] ruzi verərəm, 

Lakin sonra da həmin kafirləri 

Cəhənnəm oduna düçar edərəm. 

Amma ora - *söylənən o cəhənnəm], 

Nə fəna bir yerdir!”-deyə buyurdu. 

 

Onu da yadına sal ki, İbrahim 

Və İsmail Kəbənin bünövrəsin 

Ucaltdıqları zaman: “Ey Rəbbimiz! 

*Bu xeyirli işi+ bizdən qəbul et, 

Sən doğrudan da, [hər şeyi+ eşidən 

Və bilənsən!”-deyə dua etdilər. 

 

*İbrahim və İsmail söylədilər]: 

“Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi 

Sənə itaətkar olan *müsəlman]. 

Nəslimizdən yetişənləri Sənə 

Təslim olan bir ümmət *müsəlman] et 

Bizə Həccin edilən əməllərin 

Və ibadət qaydalarını göstər, 

Həm də  bizim tövbəmizi qəbul et! 

Həqiqətən də sən mərhəmətlisən 

Həm də tövbələri qəbul edənsən!” 

 

[Onlar yenə dedilər+. “Ey Rəbbimiz! 

Onların *nəslimizin+ arasından 

Özlərinə bir peyğəmbər göndər ki, 

Ayələrini onlara oxusun, 

[Sən göndərdiyin+ kitabı *Quranı+ 

Və ordakı hikmətləri öyrətsin, 

Onları *günahlardan+ təmizləsin! 

Həqiqətən [Sən] yenilməz bir qüvvət, 

Həm də sonsuz hikmətin sahibisən. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Özünü səfehliyə 

Qoyanlardan başqa kim İbrahimin 

Bu pak, təmiz dinindən üz çevirər? 

Həqiqətən də Biz onu dünyada 

*Peyğəmbərlik eləmək və bir də ki, 

Kəbəni təmir etmək üçün+ seçdik 

Şübhə yoxdur ki, O, axirətdə də 

Əməlisaleh olacaqlardandır. 
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Rəbbi İbrahimə: “*Mənim əmrimə] 

Təslim ol!”-söylədikdə, İbrahimdə: 

“Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum 

[Müsəlman oldum!+”-cavabın vermişdi. 

İbrahim və [ondan sonra da] Yəqub 

Müsəlman olmağı oğlanlarına 

Vəsiyyət eləyib, hər biri dedi: 

“Ey oğlanlarım, həqiqətən Allah 

Sizin üçün *islam dinini+ seçdi 

Siz müsəlman olaraq ölməlisiz!” 

 

[Ey yəhudilər!] yoxsa siz Yəqubun 

Ölən zamanda  yanında idiniz?! 

O, mən öldükdən sonra sizlər nəyə 

İbadət edəcksiniz?-deyərək 

Oğlanlarından soruşduqda onlar:: 

“Sənin Allahına və ataların: 

İbrahimin İsmailin İshaqın 

Allahı olan Rəbbə təslim olub, 

İbadət eləyəcəyik!”-dedilər. 

 

Onlar *İbrahim, Yəqub və onlara 

Tabe olanlar bir qövm idilər ki, 

Ömrünü yaşayıb keçib getdilər. 

Onlar kəsb etdiyi *qazandıqları+ 

Əməl özlərinə, sizlər kəsb edən 

Əməliniz isə sizə aiddir. 

Onların əməlləri barəsində 

Sizdən heç bir sorğu –sual olunmaz. 

 

[Yəhudilər, həmçinin xaçpərəstlər 

Müsəlman olanlara söyləyirlər]: 

“Doğru yolu tapmaq üçün yəhudi, 

Və yaxud da dönüb xaçpərəst olun!” 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

Biz batildən qaçıb haqqa  tapınan 

İbrahimin *haqq  olan+ dinindəyik, 

O, Allaha  şərik qoşan deyildi.” 

*Ey  möminlər, sizlər yəhudilərin 

Və xaçpərəstlərin öz dinlərinə 

Dəvət etməsinə cavab olaraq]: 

Belə deyin: “Biz Allaha, bizə nazil olana 

İbrahimə, İsmailə, İshaqa 

Yəqub, onun övladına *əl-əsbat] 

Göndərilənlərə həm də Musaya, 

İsa Əl-Məsihə verilənlərə, 

Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə, 

Verilən şeylərə iman etmişik. 

Onları bir-birindən ayırmırıq, 

Biz ancaq Allaha boyun əyənlər 

Və ibadət edən müsəlmanlarıq!” 

 

*Ey möminlər!] onlar da sizin kimi 

Allaha inanarlarsa, şübhəsiz 

*Haqq yolunu+ doğru yolu taparlar. 

Yox, əgər imandən üz döndərsələr, 

[Sizə qarşı+ ədavət bəsləyərlər. 

[Ya Məhəmməd!] belə olan halda sən 

Qorxma onların düşmənçiliyindən! 

Allah sənə çox tezliklə onlardan 

İntiqam almaqda kifayət edər. 

O [hər şeyi+ eşidən və biləndir. 

 

*Ey möminlər, deyin ki+: “Biz Allahın 

Dinini [rəngini] qəbul elədik. 

Dini uca Allahın haqq dinindən 

Daha doğru və gözəl olan kimdir?! 

Biz ancaq ona ibadət edirik.” 

 

[Ya Məhəmməd!] kitab əhlinə de ki: 

“Sizlər uca Allahın barəsində 

Bizimlə mübahisəmi edirsiz? 

O həm sizin, həm bizim Rəbbimizdir. 

Sizin əməlləriniz özünüzə, 

Bizim əməlimiz bizə aiddir. 

Ona sadiq olanlar isə bizik!” 

 

Yoxsa siz İbrahimin, İsmailin, 

İshaqın, Yəqubun və övladının 

[Nəslinin] yəhudi və ya xaçpərəst 

Olduqlarını iddia edirsiz? 

[Ya Məhəmməd+ onlara de ki:”*bunu+ 
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Sizmi, yoxsa Allahmı yaxşı bilir?” 

Allah tərəfindən xəbər verilən 

Həqiqətə şahid olduğu halda, 

Onu gizlədənlərdən daha zalim 

Axı bir düşünün kim ola bilər? 

Allah sizin nə etdiklərinizdən 

Əmin olun ki, xəbərsiz deyildir. 

 

Onlar *İbrahim, Yəqub və övladı+ 

Bir ümmət idilər, keçib getdilər, 

Onlar qazandığı əməl özünə, 

Sizin ki sə özünüzə aiddir. 

Onların əməlləri haqda sizdən 

Hər hansı bir sorğu-sual olunmaz. 

Mədinədəki səbatsız kəslərdən 

[Yəhudilərdən və münafiqlərdən] 

Ağılsız adamlar söyləyəcəklər: 

“Müsəlmanları *əvvəlcə+ üz tutub 

İbadət elədikləri qiblədən 

*Beytül müqəddəsdən+ döndərən nədir?” 

[Ya Məhəmməd!+ cavabında söylə ki: 

“Şərq də Allahındır, qərb də onundur. 

O, öz istədiyi hər bir insanı 

Özünün doğru yoluna yönəldər.” 

 

*Ey müsəlmanlar!] beləliklə sizi 

Orta [ədalətli+ ümmət etdik ki, 

Insanların bütün əməllərinə 

[Qiyamət günündə+ şahid olasız, 

Peyğəmbər də sizlərə şahid olsun. 

[Ya Məhəmməd!+ yönəldiyin qibləni 

[Kəbəni] Sənə tabe olanlarla 

Səndən dönənləri ayırd etməkçin 

Sınaq üçün biz *qiblə] təyin etdik. 

Bu iş, *qibləni Beytül müqəddəsdən 

Kəbəyə çevirmək+ ağır olsa da, 

Ancaq Allah doğru yola yönəldən 

Şəxslər üçün heç də ağır deyildir. 

Allah siz möminlərin imanını 

*Əvvəl Beytülmüqəddəsə üz tutub 

Qıldığınız namazı+ boş buraxmaz. 

Allah insanlara qarşı, əlbətdə 

Həm mehriban, həmdə mərhəmətlidir. 

[Ya Məhəmməd!] biz sənin pak üzünün 

Göyə tərəf çevrildiyin görürük, 

Ona görə səni razı olduğun 

Qibləyə tərəf də döndərəcəyik. 

Üzünü Məscidülhərama çevir! 

*Ey müsəlmanlar!+ harada olsanız 

*Namaz vaxtı+ siz də ora üz tutun! 

Kitab verilmiş ümmətlər bu işin 

Öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət 

Olduğunu açıq-aydın bilirlər. 

Allah o kəslərin əməllərindən 

Tam əmin olun ki, xəbərsiz deyil. 

[Ya Məhəmməd!] Sən o kitab əhlinə 

Hər cür dəlil gətirsən də o kəslər 

Sənin qiblənə doğru yönəlməzlər. 

Heç sən də onların üz tutuduqları 

Qibləsinə tabe olan deyilsən. 

Bil ki, hətda onların özləri də 

Bir-birinin qibləsinə üz tutmaz. 

Sənə gələn bunca elmdən sonra 

Əgər onlar istəyənə uyarsan 

 Bunu aydınca bil, sən də o zaman 

Şübhəsiz, zalimlərdən sayılarsan! 

 

Kitab *Tövrat, İncil+ verilmiş şəxslər 

Onu [Məhəmmədi+ öz oğulların 

Tanıdıqları kimi tanıyırlar. 

[Bununla belə+ onların bir qismi, 

 Həqiqəti bilə-bilə danırlar. 

 

 

[Ya Məhəmməd!] haqq sənin Rəbbindədir, 

Buna heç vaxt şəkkin-şübhən olmasın! 

 

Hər kəsin [yəni ki, hər bir ümmətin] 

Üz tutuduğu bir yer, qibləsi vardır. 

*Ey müsəlmanlar!+ yaxşı iş görməkdə 

Bir-birinizi ötməyə çalışın! 

Siz harada olursunuzsa olun,  

Allah sizləri [qiyamət günündə] 

Şübhəsiz, bir yerə toplayacaqdır, 

Həqiqətən O hər şeyə qadirdir! 
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[Ya Məhəmməd!+ Hara işə getdikdə 

Namaz vaxtı+ Sən üzünüzü *Kəbəyə] 

Məscidülhəram olan yönə çevir! 

Çün Rəbbin göstərən bu qiblə haqdır. 

Allah sizlər gördüyünüz işlərdən 

Əmin olun ki, tamam xəbərdardır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ hardan *şəfərə+ çıxsan, 

*Namaza başlayan zaman+ üzünü 

Müqəddəs Məscidülhərama çevir! 

*Ey müsəlmanlar!+ harada olsanız, 

Üzünüzü o yerə çevirin ki, 

Özlərinə zülm edənlərdən başqa 

Kimsələr sizə irad tutmasınlar. 

Siz onlardan deyil, məndən qorxun ki, 

Mən də sizə olan nemətlərimi 

Tamamlayım *lazımınca artırım+. 

Bəlkə sizlər haqq yolu tapasınız. 

 

Həmçinin ayələrimi oxumaq 

Sizləri günahlardan təmizləmək, 

Kitabı *Quranı+ hikmətlərimi 

*Halalı haramı+ öyrətmək üçün 

Aranızdan bir peyğəmbər göndərdik. 

 

Belə olduqda sizlər [itaətlə] 

Məni xatırlayın və şükr edin ki, 

Mən də o vaxt sizləri yada salım! 

Mənə şükr eləyin, kafir olmayın, 

Verdiyim [nemətlərimi danmayın!+ 

 

Ey iman gətirənlər! Siz səbr ilə 

Namazla Allahdan kömək diləyin. 

Çünki Allah səbr eləyənlərlədir. 

 

Allah yolunda öldürülənlərə 

*Şəhid olanlara+ “Ölü” deməyin. 

Əksinə, onlar [Allah dərgahında+ 

Diridirlər, siz bunu dərk etmirsiz. 

 

 

Əlbətdə biz sizləri bir az qorxu 

Bir az aclıq, bir az da mal, 

Can *övlad,+ məhsul qıtlığı 

Və sair ilə imtahan edərik. 

[Ya Məhəmməd! Belə imtahanlara] 

Səbr eləyən bəndələrə müjdə ver! 

 

O kəslər ki, müsibətə düşərkən 

“Biz Allahdan gəldik *öləndən sonra] 

Yenə ona dönəcəyik”-deyirlər. 

O kəsləri  Rəbbindən bağışlanmaq 

Həmçinin də rəhmət [cənnət+ gözləyir. 

O kəslər doğru yolda olanlardır! 

 

*Ey möminlər!] həqiqətən də səfa 

Və Mərva Allahın nişanəsidir. 

Kəbəni həcc və ya ümrə yoluyla 

Ziyarət edən şəxslərin bunları 

Təvaf etməsində bir günah yoxdur 

Hər kəs [vacibdən əlavə+ könüllü 

Yaxşı bir iş görərsə Allah onun 

Etdiyi yaxşı işdən razı qalan 

Əvəzini verən [onu] biləndir. 

 

Kitabda *Tövratda] biz insanlara 

Aşkar etdiyimiz dəlildən sonra 

Göndərdiyimiz nişanələri və 

Doğru yolu göstərən ayələri 

Gizlədənlər Allahın lənətinə 

Düçar olar, lənət edə bilənlər 

Daima onlara lənət oxuyar! 

Mən ancaq mənə tövbə edənləri, 

Yaxşı işlər görəni və *Tövratda+ 

Buyurduqlarımı bildirənləri 

*Günahlardan təmizlər] əfv edərəm 

Mən tövbələri qəbul eləyənəm 

Rəhimliyəm, həm də mərhəmətliyəm! 

 

Kafir olan və kafir ölənlərə 

Qüdrətli Allahın və mələklərin 

Bütün insanların lənəti olsun! 
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Onlar daim bu lənətdə qalarlar 

[Qiyamətdə] o kəslərin əzabı 

Əksilməz və üzlərinə baxılmaz 

[Və üzrləri də qəbul olunmaz]. 

 

Sizin tanrınız tək olan Allahdır, 

Ondan başqa da heç bir tanrı yoxdur. 

O, həm rəhimli, həm mərhəmətlidir. 

 

Göylərin və yerin yaranmasında 

Gecə, gündüz əvəz olunmasında, 

İnsanlar üçün xeyirli yüklərlə 

Gəmilərin dənizdə üzməsində 

Quruyan yer üzün Rəbbin izniylə 

Yağan yağışların diriltməsində 

Cins-cins heyvanların yayılmasında 

Küləklərin hər səmtə əsməsində, 

Göy-yer arasında *Allah əmrinə] 

Tabe buludların hərəkətində 

Ağıl və düşüncə sahibi olan. 

İnsanlar üçün *Allah qüdrətinə 

Dəlalət edən] əlamətlər vardır. 

İnsanlar içində qeyrilərini 

Allaha şərik qoşaraq onları 

Allahı sevənlər tək sevən də var. 

Halbuki, iman gətirən kəslərin 

Rəbbə məhəbbəti çox qüvvətlidir. 

Əgər özlərinə zülm edənlərin 

Vaxtında görəcəkləri əzabdan 

Xəbərləri olsaydı onlar bütün 

Qüvvət və qüdrətin Allaha məxsus 

Olduğunu və onun əzabının 

Şiddətli olacağın bilərdilər. 

 

O zaman tabe olunmuş başçılar 

[Yəni bütpərəstlərin rəisləri] 

Tabe olanlardan *bütpərəstlərdən] 

Uzaqlaşacaq, onların hamısı 

Qiyamətdəki əzabı görəcək 

Arada rabitə qırılacaqdır. 

 

O zaman *bütpərəst] tabe olanlar: 

“Əgər bir də dünyaya qayıtsaydıq. 

Onlar bizdən uzaqlaşdıqları tək 

Onlardan uzaqlaşardıq,”-deyərlər 

Belə qiyamətdə Allah onlara 

Əməllərinin yalnızca həsrətdən 

*Peşmançılıqdan+ ibarət olduğun 

Göstərər və bu səbəbdən onlar da 

Cəhənnəm odundan çıxa bilməzlər. 

Ey insanlar! Sizlər yer üzündəki 

Şeylərin təmiz və halalın yeyin, 

Və şeytanın izi ilə getməyin! 

Həqiqətən də şeytanın sizinlə 

Açıqca düşmən olduğunu bilin! 

O, sizə ancaq pis  və murdar olan 

[Həyasız+ işlər görməyi əmr edər, 

Və Allaha qarşı bilmədiyiniz 

Şeyləri söyləməyə təhrik edər. 

 

Bütpərəstlərə: “Allah göndərənə 

*Qurana+ tabe olun”-“ söylədikdə 

Onlar: “Biz atalarımız getdiyi 

Yol ilə də gedəcəyik,-deyirlər 

Bəs ataları bir şey anlamayıb, 

Doğru yolda deyildilərsə necə? 

[Yenə onlara tabe olacaqlar?] 

 

Kafirlər səda və nidadan başqa 

Bir şey anlamayan heyvana bənzər 

Onlar kardır laldır, həm də kordurlar. 

Buna görə də *Haqqı+ dərk etməzlər. 

 

Ey möminlər! Sizlərə verdiyimiz 

Ruzinin təmiz və halalın yeyin! 

Allaha ibadət edirsinizsə, 

[Nemətlərə görə+ ona şükr edin! 

 

Allah sizlərə ölmüş heyvanları, 

*Axar+ qanları və donuz ətini, 

Allahdan başqasının adı ilə 

*Bütlərin və sair adları ilə] 



ġıxbala Elcan 

 22 

Kəsilmiş heyvanların ətlərini 

Yeməyi qəti haram eləmişdir. 

Lakin naəlac qalan şəraitdə 

*Başqasının malın+ mənimsəmədən 

Və həddi aşmadan *zəruri olan 

Ehtiyacını ödəyənə qədər] 

Bunlardan yeməyə məcbur olanın 

Əmin olsun heç bir günahı yoxdur 

Allah bağışlayan, mərhəmətlidir! 

Allahın nazil etdiyi kitabda 

*Tövratda və İncildə+ olanları 

*Peyğəmbərin vəsfin] gizlədənlərin 

Və müqabilində pul alanların 

Yediyi qarnında od olacaqdır. 

Qiyamət günündə Allah onlarla 

Nə danışmaz, və nə də ki, *onları+ 

Günahlarından təmizə çıxarmaz 

Onları  şiddətli əzab gözləyir! 

 

Onlar doğru yolu bir yana qoyub 

Azğınlıq yolunu satın almışlar 

Bağışlanmağın əvəzində isə 

Əzabı satın almış kimsələrdir. 

Onlar cəhənnəmin əzablarına 

[Oduna] necə də səbirlidirlər! 

 

Bu əzablar ondan ötəridir ki, 

Allah kitabı *Tövratı, İncili, 

Quranı+ haqq olaraq göndərmişdir 

Lakin bu kirabların barəsində 

Müxtəlif rəydə   olanlar *onların 

Hökmlərinin bəzisini qəbul. 

Bəzisini isə rədd eləyənlər. 

Bəzisin gizlədən, təhrif edənlər 

Və yaxud da tamamən dəyişənlər] 

Şübhəsiz ki, həqiqətdən uzaq  bir. 

Günahın və nifaqın içindədir. 

 

Yaxşı əməl heç də [ibadət vaxtı+ 

Üzünü günçıxan və günbatana 

Tərəf çevirməkdən ibarət deyil 

Yaxşı əməl sahibləri əslində 

Allaha, həm də axirət gününə 

Mələklərə ilahi kitablara 

Və peyğəmbərlərə qəlbən inanan, 

Allaha olan məhəbbət yolunda 

Öz malından kasıba, qohumlara 

Yetimlər, yoxsullar, pulu qurtarıb 

Yarı yolda qalan müsafirlərə, 

Dilənçilərə, qul azad etməyə 

Sərf edən, namaz qılıb zəkat verən 

Eləcə də əhdinə sadiq olan 

Dar ayaqda çətinlik  üz verdikdə 

Və cihad zamanı *məşəqqətlərə]  

Dözərək səbr eləyən, kimsələrdir 

*İmanında, sözündə, əməlində]  

Doğru olanlar da elə onlardır 

Müttəqi olan kəslər də onlardır! 

 

Ey Peyğəmbərə iman gətirənlər! 

[Qəsdən+ öldürülən şəxslərdən ötrü 

Qisas almaq hökmü *vacib olundu+. 

Azad şəxsin əvəzində azad şəxs, 

Qulu qulun, qadını da qadının 

Əvəzində *öldürə bilərsiniz]. 

Ölən şəxsin varisi tərəfindən 

Qan bahası alınıb bağışlanmış 

Qatil ilə yaxşı rəftar etməli 

Bağışlanmış qatil də yaxşılıqla 

Qan sahibinə “diyə” verməlidir. 

Qisası qan bahasına dəyişmək 

Rəbbiniz  tərəfindən sizin üçün 

Bir yüngüllükdür və bir mərhəmətdir. 

“Diyə” ilə bağışlandıqdan sonra 

Təcavüzkarlıqla qatil öldürən 

Və ya düşmənçilik eləyən şəxsi 

[Qiyamətdə+ böyük əzab gözləyir! 

 

Ey ağıl sahibləri qisas hökmü 

Bilin, sizin üçün həyat deməkdir. 

Ola bilsin ki, sizlər [bunun ilə] 

Pis əməldən [qətldən+ çəkinəsiz. 
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Sizləri ölüm haqlayan zamanda 

Qoyub gedəcəyiniz malınızdan 

Valideyinə, yaxın qohumunuza 

Verilməsi üçün ədalət üzrə 

*Malın üçdə birini aşmamaqla+ 

Vəsiyyət etməyiniz zəruridir. 

Bu müttəqi kəslər üçün vacibdir. 

 

*Ölən şəxsin] vəsiyyətin eşidən 

Və sonra da onu dəyişən kəslər 

Günah sahibi olarlar, bilsinlər. 

Şübhəsiz ki, uca Allah hər şeyi 

Məqanımda eşidən və biləndir! 

 

Hər kəs vəsiyyət eləyən bəndənin 

Vəsiyyət zamanı səhv etməsindən, 

Günaha batmaqdan ehtiyat edib 

*Ədalət naminə düzəliş etsə] 

Varislərin arasını düzəltsə 

O bəndəyə heç bir günah yazılmaz. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Ey iman gətirənlər! Oruç tutmaq 

Sizdən əvvəl yaşamış ümmətlərə 

Vacib olduğu tək bilin sizə də 

Allahın hökmüylə vacib edildi. 

Bəlkə [bunun vasitəsi ilə] siz 

Düşünüb pis əməldən çəkinsəniz! 

 

*Oruc tutmaq+ sayı müəyyən olan 

*Bir ayın+ Ramazanın günləridir. 

Bu günlərdə xəstə, səfərdə olan 

Tutmadığı günlərin sayı qədər 

Başqa günlərdə oruc tutmalıdır 

Oruc tutmağa taqəti olmayan 

Hər günün əvəzində bir yoxsulu 

Doyuracaq qədər fidyə versinlər 

Hər kəs könüllü xeyir iş görərsə 

[Həm oruc tutub həm fidyə verərsə]. 

Bu onun üçün daha yaxşı olar 

Bilsəniz oruc tutmaq sizin üçün 

Vacib olduğu qədər xeyirlidir! 

İnsanlara doğru yolu göstərən, 

Bu yolu dəlillə aydınlaşdıran 

Və haqqı batildən  ayıran Quran 

Ramazan ayında nazil olmuşdur 

Ramazan ayına yetişən hər kəs 

Ay boyunca oruc tutmalıdırlar 

Xəstə, ya səfərdə olanlar isə 

Tutmadığı günlərin sayı qədər 

Öz*qəza olan] orucun tutsunlar. 

Allah sizin üçün ağırlıq deyil, 

Yüngüllük istər ki, o fövtə gedən 

Günlərin orucun tamamlayasız 

Və sizi düz yola yönəltdigiyçin 

Ona *Allahu Əkbər” söyləməklə] 

Təzim və bəlkə də, şükr eləyəsiz. 

[Ya Məhəmməd!]  

bəndələrim məni səndən soruşsa, 

Söylə ki Mən, onlara çox yaxınam 

Dua edib məni çağıran kəsin 

Duasın eşidər, qəbul edərəm 

Gərəkdir onlar da mənim əmrimi 

Qəbul etsinlər iman gətirsinlər 

Bununla da ola bilsin ki, onlar 

Doğru yol, haqq yoluna yetişsinlər. 

 

Oruc gecəsi qadınlarınızla 

Yaxınlaşmaq sizə halal edildi 

Bilin! Onlar sizin siz də onların 

Abırı həyası libasısınız 

[Bir-birinə həddən artıq yaxınsız+. 

Nəfsinizə xəyanət edəcəyi 

Bilib Allah tövbənizi eşitdi, 

Sizi bağışladı;  artıq Allahın 

Rizasıyla sizə halal etdiyin 

Sübh açılınca onlardan istəyin 

Ağ sap qara sapdan fərqlənincə də 

Yeyib-için sonra gecəyə qədər 

Yenə orucunuzu tamamlayın; 

Məscidlərdə ibadət edən zaman 

Qadınlar ilə yaxınlıq etməyin. 

Bu hökmlər Rəbbin sərhədləridir. 
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Siz bu sərhədləri heç vaxt aşamyın! 

Allah *insanlara+ hökmlərini 

Bu cür bildirir ki, düşünüb onlar 

Bəlkə də, müttəqi kəslər olsunlar! 

 

Çalışın bir-birinizin malını 

Haqqınız olmayan halda yeməyin 

Və xalqın mallarından bir qismini 

Bilə-bilə haqsız yerə yeməkçin 

Günah yolu  ilə [yəni rüşvətlə] 

Hakimlərə müraciət etməyin! 

 

[Ya Məhəmməd!] yenicə doğan ayın 

*Hilalın+ haqqında sual etdikdə, 

 De;-“bu insanların istifadəsi 

Və həcc üçün vaxtın ölçüləridir.” 

Evinizə [cahiliyyət dövrü tək] 

Evin arxa tərəfindən girməniz 

Bilin ki, pisdir, yaxşı iş deyildir. 

Evlərə qapılardan daxil olun 

Və uca Allahdan qorxun ki, bəlkə 

Bu davranış ilə nicat tapasız! 

 

*Ey möminlər!] sizlə vuruşanlarla 

Siz də Allahın yolunda vuruşun, 

Lakin həddən kənara da çıxmayın. 

Allah həddi aşanları xoşlamaz! 

 

Onları *o Məkkə müşriklərini] 

Harada görsəniz, dərhal öldürün 

Sizi qovduqları yerdən [Məkkədən] 

Siz də onları qovaraq çıxardın. 

Müşriklərin fitnəsi qətldən də 

Daha qorxuludur və şiddətlidir. 

Onlar Məscidülhəramın yanında 

Sizlə  vuruşmayınca siz də dözün 

Əgər orda sizinlə vuruşsalar 

Siz də vuruşub onları öldürün. 

Kafirlərin cəzası ancaq budur! 

 

 

Əgər onlar vuruşdan və Allaha 

Şərik qoşmaqlarından vaz keçərsə 

Şübhəsiz Allah onları bağışlar. 

Allah öz bəndəsinə rəhm edəndir! 

 

Müşriklərin fitnələri bitincə 

Din Allaha məxsus edilənədək 

Siz onlarla vuruşun; əgər onlar 

*bu cür hərəkətlərə] son qoysalar 

[Onlar ilə vuruşmaqdan vaz keçin!+ 

Çünki düşmənçilik yalnız zalimə, 

Ancaq zülm edənlərə qarşı olur. 

 

*Döyüş+ haram edilən ay [hicrətin 

Yeddinci ilinin zülqədə ayı+ 

*Döyüşü+ haram olan ay *hicrətin 

Altıncı ilinin zülqədə ayı+ 

*Əvəzi] yəni müqabilindədir. 

Hörmətlər daima qarşılıqlıdır. 

Sizə qarşı həddini aşanlara 

Siz də həmin ölçüdə həddi aşın. 

Allahdan qorxun (çox əvəz çıxmayın) 

Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. 

 

*Malınızı+ savab üçün xərcləyin. 

Özünüzü təhlükədən gözləyin. 

 

Yaxşılıq eləyin ki, uca Allah 

Yaxşılıq *ehsan+ edənləri sevir 

 

Allahın yolunda həcc və ümrə 

Əməllərin tam yerinə yetirin, 

Əgər sizə maneçilik olarsa. 

Müyəssər olan qurbanlıq göndərin, 

Qurbanlıq *Minaya+ çatana qədər 

Siz də başlarınızı qırxdırmayın. 

Əgər [ihramda ikən xəstələnən 

Və yaxud da başı ağrıyan olsa, 

Belə şəxs *baş qırxdırmaq əvəzinə] 

Fidyə kimi *üç gün+ oruc tutmalı 

Və yaxud da sədəqə verməlidir, 
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[Və yaxud da bir qurban kəsməlidir]. 

*Maneçilik tam aradan qalxdıqda+ 

Ümrədən  istifadə eləyən şəxs 

Müyəssər olan heyvan kəsməlidir 

Qurbanlıq tapmayanlar əvəzində 

Həcc ziyarəti günlərində üç gün 

Vətənə dönəndən sonra yeddi gün 

Oruc tutmalıdır;-bu on gün eylər 

Ümrə ziyarəti ailələri 

Məscidülhəramda [Məkkəyə  yaxın+ 

Sakin olmayan kəslərə aiddir. 

Allahdan qorxun və aydın bilin ki, 

Allahın əzabı çox şiddətlidir. 

 

Həccin vaxtı məlum olan aylardır. 

*Şəvval və zülqədə ayları bir də 

Zülhiccənin əvvəlinci on günü+. 

Həmin aylarda həcci vacib olan 

[Həcci özünə vacib bilən+ şəxsə 

Həcc zamanında qadınla yaxınlıq, 

Söyüş söymək və pis sözlər danışmaq, 

Dava dalaş etmək qəti yaraşmaz 

Alah gördyünüz hər işi bilir. 

[Həcc və axirətə] tədarük görün. 

Ən yaxşı tədarük isə təqvadır. 

[Yəni pis  əməllərdən çəkinməkdir] 

Ey ağıl sahibləri, məndən qorxun! 

 

[Həcc mövsümü+ zamanı Rəbbinizdən 

[Ticarət ilə] ruzi diləməniz 

Heç də sizin üçün günah deyildir. 

Ərafatdan Məkkəyə qayıdarkən 

Məşərülhərmada Rəbbi zikr edin 

Sizi doğru yola yönəltdigiyçin 

Onu yada salın və dua edin], 

Çünki sizlər bundan əvvələ qədər 

*Doğru yolu+ azanlardan idiniz! 

 

Sonra camaatın döndüyü yerdən 

Siz də onlar kimi geriyə dönün! 

Siz Allahdan bağışlanmaq diləyin 

Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir! 

 

Həccin mərasimini qutardıda 

Ata- babanızı yada salan tək, 

Ondan da artıq Allahı yad edin! 

İnsanların bəzisi: “Ey Rəbbimiz, 

Bizə hər nə verəcəksənsə onu 

Elə bu dünyadaca ver!”-deyirlər. 

Belə deyən şəxslərin axirətdə 

Şəkksiz-şübhəsiz heç bir payı yoxdur! 

 

Bəzi insanlar isə: “Ey Rəbbimiz, 

Bizə dünyada da, axirətdə də 

Gözəl nemətlər ver və özün bizi 

Cəhənnəm odundan qoru!”-deyirlər. 

Belələrin yaxşı əmələ görə 

[Axirətdə+ mükafatlar gözləyir 

Allah tezliklə haqq-hesab çəkəndir! 

 

*Ey Hacılar!+ sayı bəllə günlərdə 

*Mina dağında+ Allahı yad edin 

[Təkbir ilə Rəbbinizi zikr edin]. 

Tələsərək iki gündə Minadan 

Məkkəyə dönənə bir günah gəlməz. 

Eləcə üçüncü günə qalana 

Bunun üçün heç bir günah tutulmaz 

Bu, [yəni ki, günah tutulmaması+ 

Əsasən müttəqilərə aiddir. 

Allahdan qorxun və onun yanında 

Toplanacağınızı aydın bilin! 

 

[Ya Məhəmməd!] elə insanlar var ki, 

Onun dünya həyatı haqqındakı 

Söhbətləri sənin xoşuna gələr. 

O, qəlbində olan ilə dilinin 

Birliyinə Rəbbi şahid göstərər. 

Halbuki, o, düşmənin qəddarıdır. 

 

*O şəxs səndən+ ayrılan kimi dərhal 

Yer üzündə fitnələr törətməyə 
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Əkin və nəslin məhvinə çalışar 

Amma Allah fitnə-fəsadı sevməz! 

 

Ona: “Allahdan qorx!”-deyilən zaman 

Lovğalıq onu günaha sövq edər. 

Beləsinə cəhənnəm kifayətdir. 

Ora [cəhənnəm] necə pis məskəndir! 

 

İnsanlardan eləsi də vardır ki, 

Allah rizasını qazanmaq üçün 

Öz şirincə canını fəda edər. 

Allah bəndəsinə çox mehribandır! 

 

Ey iman edənlər! Hamınız birgə 

Sülhə  [pak və təmiz islama] gəlin! 

Siz şeytanın yolu ilə getməyin, 

Çün o, sizin açıq düşməninizdir! 

Bu qədər ayələr gəldikdən sonra 

Siz doğru yoldan yenə azarsızsa, 

O aman unutmayın ki, Allah da 

Sonsuz qüvvət və hikmət sahibidir! 

 

Yoxsa onlar Allahın *qəzəbinin] 

Bulud kölgələrində mələklərlə 

*Əzab mələkləriylə] gəlməsini 

Və işlərinin tamam olmasını 

*Özlərinin məhvini+ gözləyirlər? 

Şübhəsiz ki, bütün işlər *axırda+ 

Bir olan Allaha qayıdacaqdır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ İsrail övladından 

Xəbər al ki, bir zaman biz onlara 

*Musa peyğəmbərin vasitəsilə] 

Nə qədər açıq dəlillər göndərdik. 

Rəbbin nemətini aldıqdan sonra 

Onu dəyişdirənə uca Allah 

Özü şiddətli əzab verəcəkdir! 

Dünya həyatı kafir kəslər üçün 

Süslənmiş, bəzənmiş, zinətlənmişdir. 

Onlar [bununla da] iman gətirən 

Bəndələrə hey istehza edirlər. 

Halbuki, müttəqilər məhşər günü 

Kafirlərdən olduqca üstündürlər. 

Allah öz istədiyi bəndəsinə 

Saysız və hesabsız ruzilər verər. 

 

Bütün insanlar tək bir ümmət idi. 

Uca Allah onlara müjdə verən, 

Xəbərdar edib [əzabla qorxudan] 

Peyğəmbərlər göndərib insanların 

Arasında olan ixtilafları 

Ayırd etmək üçün peyğəmbərlərlə 

Birlikdə haqq olan kitab göndərdi. 

Halbuki, aşkar dəlillərdən sonra 

Aradakı kin və həsəd üzündən, 

[Dində] ixtilafda bulunanlar da 

Kitab əhlindən başqası deyildir. 

Onların ixtilafda olduqları 

Həqiqətə Rəbbinin izni ilə 

İman gətirən bəndələri isə 

Uca Allah doğru yolu yönəltdi. 

Allah istədiyi bəndələrini 

Mərhəmətiylə düz yola yönəldər. 

 

*Ey möminlər!] sizdən əvvəlkilərin 

Başına gələnlər yoxsa sizin də 

Başınıza gəlməmişdən behiştə 

Daxil olmağımı güman edirsiz? 

Onları *şiddətli+ ağır fəlakət 

Və sıxıntı elə bürümüşdü ki, 

Onlar sarsılmış, hətda peyğəmbər və 

İman gətirənlər söyləmişdilər: 

“Allahın köməyi nə vaxt gələcək?” 

Bilin ki, Rəbbin köməyi yaxındıır! 

 

[Ya Məhəmməd!] Səndən [Allah yolunda] 

Nə verəcəklərin soruşanlara 

Söylə: “Malınızdan verəcəyiniz 

Şey ata-anaya, [yoxsul] qohuma, 

Yetimə, miskinə, [pulu qurtaran 

Yolda qalan müsafirə, məxsusdur.” 

Şübhəsiz ki, Allah etdikləriniz 

Bütün xeyirli işləri biləndir. 
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[Rəbbin düşməninə qarşı+ vuruşmaq 

*Cihad+ xoşunuza gəlməsə belə, 

Bilin ki, sizlərə vacib edildi. 

Bəzən xoşunuza gəlməyən bir şey 

Sizin üçün həddən artıq xeyirli, 

Və bəzən də  xoşladığınız bir şey 

Sizin üçün zərərli ola bilər. 

[Onu] Allah bilir, siz bilməzsiniz. 

 

[Ya Məhəmməd!+ haram ayda vuruşmaq 

Barədə soruşanlara söylə ki: 

“O ayda vuruşmaq böyük günahdır. 

Lakin Allah yolunu insanların 

Üzünə qapamaq və inkar etmək, 

Məscidülhərama giriş veməməmk, 

Ordakıları kənara çıxarmaq 

Allah yanında çox böyük günhadır. 

[Din naminə] fitnələr salmaq isə 

Bu ayda vuruşdan daha betərdir.” 

*Ey möminlər!] o Məkkə müşrikləri 

Əgər bacarsalar bilin ki, sizi 

Dininizdən döndərincəyə qədər 

Sizlə vuruşu davam edəcəklər 

Sizdən hər kəs öz dinindən dönərək 

Kafir olaraq ölərsə o şəxsin 

Bütün əməlləri *yaxşı işləri] 

Dünya və axirətdə heçə gedər. 

Onlar cəhənnəmlikdirlər və orda 

Əbədi olaraq da qalacaqlar! 

 

Həqiqətən də iman gətirənlər, 

[Məkkədən  Mədinəyə+ köç edənlər 

Və Allah yolunda cihad edənlər 

Allahın rəhminə  ümidvardırlar. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Səndən içki və qumar 

[Meysər] haqda sual edənə söylə: 

“Onlarda  həm olduqca böyük günah, 

həm də insanlara mənfəət vardır. 

Lakin günah mənfəətdən böyükdür.” 

Allah yolunda nəyi paylamalı  

 Olduğunu soruşanlara de ki: 

“Ehtiyacınızdan artıq qalanı 

aclara və möhtaclara paylayın!” 

Allah sizə öz pak ayələrini 

Bu cür bildirir ki, fikirləşəsiz. 

 

Dünya axirət işləri barədə, 

[Ya Məhəmməd!] Səndən yetimlər haqda  

Sual edənlərə bunları söylə: 

“Onlara məxsus malları qorumaq  

Və güzaranlarını  yaxşı etmək 

Xeyirlidir ,həm də [nəcib əməldir] 

Onlar ilə birlikdə yaşarsızsa 

O kəslər sizin qardaşlarınızdır.” 

Allah islah *yaxşlıq+ edəni də, 

Fəsad salanı da yaxşı tanıyır. 

Əgər Allah istəsəydi sizləri 

Əlbətdə ki, əziyyətə salardı. 

Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət 

Həm də çox böyük hikmət sahibidir! 

 

Uca Allaha şərik, qərar verən 

[Onu inkar eləyən+ qadınlarla 

İmana gəlməyincə evlənməyin! 

Əlbətdə Allaha iman gətirmiş 

Bir cariyə siz heyran olduğunuz 

Müşrik bir qadından daha yaxşıdır 

Həmçinin, müşrik kişilər Allaha 

İman gətirənə qədər onlara 

Mömin qadınları ərə verməyin! 

Əlbətdə Allaha iman gətirən 

Bir kölə sizin məftun olduğunuz 

Müşrik bir kişidən çox xeyirlidir 

Onlar *müşrik qadınlar və kişilər] 

Sizi cəhənnəmə çağıran halda, 

Allah sizi öz icazəsi ilə 

Cənnətə *bağışlanmağa+ çağırır 

Və düşünüb ibrət alması üçün 

İnsanlara hökmün aydınlaşdırır. 
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[Ya Məhəmməd!] Səndən heyz *aybaşı+ 

Barəsində öyrənənə söylə ki: 

“Heyz *aybaşı+ əziyyətli bir haldır. 

O zaman qadınlardan kənar olun, 

Heyzdən təmizlənməyənə  qədər 

Onlar ilə siz yaxınlıq etməyin, 

Onlar təmizləndikdən sonra isə 

Allahın sizə əmr etdiyi yerdən 

*Buyurduğu qaydada+ yaxınlaşın!” 

Allah günahdan tövbə edənləri, 

Həm təmiz, həm pak olanları sevər! 

 

*Ey möminlər!+ qadınlarınız sizin 

*Övlad əkdiyiniz+ bir tarlanızdır. 

*İstəyən vaxt öz tarlanıza gəlin! 

Özünüz üçün sizlər qabaqcadan 

Daim yaxşı əməllər hazırlayın! 

Allahadan qorxun və [qiyamət günü+ 

Hüzuruna toplanacaqsız;-bilin! 

[Ya Məhəmməd!] iman gətirənlərə 

*Əbədi cənnətlər] ilə müjdə ver! 

 

Yaxşılıq, pis əməllərdən çəkinmək, 

İnsanlar arasında sülh yaratmaq 

Barəsində andınıza Allahı 

*Allahın adın+ dəstəvuz etməyin! 

Allah hər şeyi eşidən biləndir! 

 

Allah, bilmədən [səhvən+ içdiyiniz 

Anda görə sizi cəzalandırmaz, 

Lakin ürəkdən [və yainki qəsdən] 

İçib [yerinə yetirmədiyiniz] 

Anda görə cəzalandıracaqdır 

Allah həlim, həm də bağışlayandır! 

 

Övrətlərinə yaxınlaşmamağı 

And içərək qəzəblənənlər üçün 

Dörd ay gözləmə müddətləri vardır, 

Əgər bu müddətdə anddan dönsələr..., 

Allah [kəffarə vermək şərti ilə] 

Onları bağışlar, O  rəhm edəndir. 

Talaq vermək *boşamaq+ istəsələr..., 

Şübhəsiz Allah *onların niyyətin] 

Zamanında eşidən və biləndir. 

 

Boşanan  qadınlar  azı üç dəfə 

Heyz görüb təmizlənənə qədər 

*Ərə getməyib+ gözləməlidirlər. 

Əgər o qadınlar böyük Allaha 

Qiyamət gününə inanırlarsa, 

Allahın onların bətinlərində 

Yaratdığın gizlətmək halal olmaz 

Gözləmə müddəti içərisində 

Əgər ərləri barışmaq istəsə 

Onları geri almağa *hər kəsdən] 

Daha üstün, daha çox haqlıdırlar 

Kişilərin qadınlar üzərində 

Şəriətlə hüququ olduğu tək, 

Qadınların da şəriətə görə 

Onlar üzərində hüquqları var. 

*Artıq əzaba qatlanan+ kişilər 

Onlardan bir dərəcə üstündürlər. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir. 

Hər şeyə qadir, hikmət sahibidir. 

 

[Rici] talaq vermə [yəni boşanma+ 

Iki dəfə mümkündür, ondan sonra 

Yaxşı dolanmaq və xoş rəftar etmək, 

Ya da xoşluqla ayrılmaq gərəkdir. 

*Ey kişilər!] onlara verdiyiniz 

[Kəbin haqqından,mehrdən+ bir şeyi 

Tələb etməniz sizə halal olmaz. 

Bu yalnız kişiylə qadın Allahın 

*Ər-arvadlıq+ haqqındakı hökmünü 

Icra etməkdən qorxurkən mümkündür 

*Ey şəriət hakimləri onların 

[ər-arvadın+ Allah hökmlərini 

Yerinə yetirməyəcəklərindən 

Qorxarsınızsa arvadın ərinə.” 

Bir şey verməsində bir günah yoxdur 

Bax bunlar Allahın hökmləridir 

Bu hökmlərdən kənara çıxanlar, 
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Əlbəttə özünə zülm edənlərdir. 

Əgər kişi övrətini yenə də 

*Üçüncü dəfə+ boşarsa o zaman 

Qadın tamam başqasına getməmiş 

Ona [əvvəlki ərə] halal olmaz 

Ikinci ərdən boşandıqdan sonra 

Allahın *ər-arvadlıq haqda+ hökmün 

Yerinə yetirməyə  inamları 

Olduğu təqdirdə həmin qadının 

Əvvəlinci əri ilə təkrarən 

Evlənməsində  heç bir günah yoxdur 

Bunlar haqqı anlayan bir qövm üçün 

Allah bəyan etdiyi hökmlərdir. 

 

Qadınlarınızı  *rici talaqla+ 

Boşadıqda və onların gözləmə 

Müddətinin başa çatdığı halda 

Onları ya xoşluq ilə saxlayın, 

Və yaxud da xoşluq ilə buraxın 

Əziyyət və zərər vermək fikriylə 

Hüququnu pozaraq saxlamayın! 

Hər kəs bunu etmiş olarsa əgər 

Şübhəsiz o özünə zülm eyləyər 

Rəbbin hökmləriylə oynamayın 

[Nə də onlara istehza etməyin] 

Allah sizə verdiyi nemətləri, 
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*Quranı+ və hikməti xatırlayın! 

Allahdan qorxun həmçinin Allahın 

Hər bir şeyi bildiyini anlayın! 

Boşanmış qadının gözləmə vaxtı 

Bitərkən arada barışıq olsa 

Yaşamağa razılıq olan zaman 

Onun təkrarən öz keşmiş ərinə 

Nikahlanmasına mane olmayın! 

Bu sizin Allaha, məhşər gününə 

İnananınıza bir nəsihətdir. 

Bu iş şəri baxımdan sizin üçün 

Daha faydalıdır və daha pakdır 

Allah sizin *qazancınızı+ bilir 

Bunu siz özünüz də bilməlisiz! 

Analar [istər boşanmış olsunlar, 

İstərsə də boşanmamış olsunlar+ 

Uşaqların süd əmmə müddətini 

Tamamlatmaq istəyən *ata+ üçün 

Qoy tamam iki il əmizdirsinlər 

Anaların yeməyi və geyimi 

Onun öz qüvvəsi dairəsində 

Uşaq atasının üstünə düşür. 

Heç kəs öz gücündən artıq yüklənməz 

Nə bir ana və yaxud nə bir ata 

Uaşağına görə zərər çəkməsin! 

*Ata öləndən sonra] bu vəzifə 

Beləcə varisin üstünə düşür 

Əgər ata-ana aralarında 

Məsləhətləşərək körpələrini 

Iki ildən tez süddən kəsərlərsə, 

Ikisinə də heç bir günah gəlməz    

Əgər siz körpənizi başqasına 

*Süd anasına+ vermək istərsizsə, 

Onun zəhmət haqqın mövcud qaydada 

*Şəriətə müvafiq+ ödəsəniz. 

Yenə də bu sizə  günah sayılmaz 

Allahdan qorxun,  Allah həqiqətən 

Sizin etdiklərinizi görəndir! 

 

Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi 

Qadınlar dörd ay on gün müddətində 

*Başqa ərə getməyib+ gözləsinlər. 

Bu müddət tamama yetdikdən sonra, 

Artıq onların öz barələrində 

Şəriətə müvafiq bir şəkildə 

Etdikləri işdən bir günah gəlməz 

Allah sizlərin etdiklərinizin 

Hamısından daima xəbərdardır! 

 

*Bu müddəti gözləyən+ qadınlara 

Elçi göndərmək [onlarla evlənmək] 

İstədiyinizi işarə ilə 

Bildirməkdən və ya belə istəyi 

Ürəyinizdə gizli saxlamaqdan 

Yenə də sizə heç bir günah gəlməz. 
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Anlayın ki, Allah sizin onları 

Xatırlayacağınızı da bilir. 

Lakin bu *gözləmə müddətində] siz 

Onlarla gizlində vədələşməyin, 

Onlara şəriət üzrə söz deyin! 

Gözləmə müddəti bitənə qədər 

Nikaha girmək fikrinə düşməyin! 

Allah qəlbinizdə olanı bilir. 

Allahdan qorxun, Onun bağışlayan, 

Həmçinin də həlim olduğun bilin! 

 

Heç zaman yaxınlıq etmədiyiniz, 

Və mehrini təyin etmədiyiniz 

Qadını boşamaq günah sayılmaz . 

Qəbul olunmuş qanun-qayda üzrə 

Varlılar öz imaknı daxilində 

Kasıblar da gücü çatdığı qədər, 

Yaxşılıq *ehsan+ edənlərə layiq 

Onlara bir şey *yəni mütə] versin! 

Kəbin haqqını təyin etdiyiniz 

Qadının yaxınlıq etmədən əvvəl 

Boşarsanızsa, təyin etdiyiniz 

Haqqın yarısını verməlisiniz! 

Bununla belə qadınlar bu haqqı 

*Ərlərinə], yaxud ərlər bu haqqın 

Hamısın qadına verə bilərlər, 

*Ey kişilər!+ sizin bağışlamanız 

Müttəqiliyə daha çox yaxındır 

Bir-birinizə yaxşılıq etməyin 

Doğru yol olduğunu unutmayın! 

Allah etdiklərinizi görəndir. 

 

[Fərz, vacib] namazlara və xüsusən 

Orta namaza *günortadan sonra 

Əsr və ikindi namazlarına+ 

Riayət [əməl] edin və Allaha 

İtaət etməyə ayağa qalxın. 

 

Düşməndən və yırtıcıdan qorxsanız, 

Namazı piyada yol gedə-gedə 

Və yaxud da minik üstündə qılın. 

Təhlükədən əmin olduqda isə 

Allahı, bilmədiyiniz şeyləri 

*Namazı, duanı+ sizə Peyğəmbər 

Və Quran ilə] necə öyrədibsə 

O cür anın *zikr edin, namaz qılın+ 

Sizdən vəfat edib özündən sonra 

Arvadlarını qoyub gedən şəxslər 

Həmin qadınlara öz evlərindən 

Çıxarılmamaqla,bir il müddətə 

Baxılmasını öz varislərinə 

Əvvəlcədən vəsiyyət etməlidir. 

Əgər onlar*öz arzuları ilə] 

Çıxıb gedərlərsə o vaxt onların 

Qəbul olunmuş qaydaya müvafiq 

*Şəriət üzrə+ öz barələrində 

Görəcəkləri məşru işlər üçün 

Sizlər tamamən günahkar deyilsiz. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir! 

 

Boşanan qadını qəbul olunmuş 

Qayda üzrə *şəriətə müvafiq+ 

Faydalandırmaq *şərait yaratmaq] 

Müttəqi kəslərin vəzifəsidir. 

 

Allah sizlərə öz ayələrini 

Bu qaydada aydınlaşdırır ki, siz 

Anlayasız *bəlkə əqlə gələsiz]. 

 

[Ya Məhəmməd!] Sən minlərlə adamın 

*Taundan+ölməmək təşvişi ilə 

Yurdun tərk etdiyini görmədinmi? 

Allah onlara:” ölün!”-söylədi və 

Sonra onları təzədən diriltdi 

Həqiqətən də Allah insanlara 

Lütf edəndir lakin bir çox bəndələr 

Bunu dərk etməzlər və şükr etməzlər! 

 

Allah yolunda vuruşun, bilin ki, 

Uca Allah eşidən və görəndir! 
 

Allah yolunda *könül xoşluğuyla 

Halal maldan o borc verən kimdir ki, 
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Allah da o şəxsin mükafatını 

Yəni əvəzini qat-qat artırsın?! 

Allah *kimini+ sıxıntıya salar 

[Ruzisin azaldar], [kimisin də] 

Üəryini açar *bol ruzi verər]. 

Siz dünyada gördüyünüz işlərin 

Əvəzini almaq üçün sonunda 

Onun hüzuruna toplanacaqsız. 

 

[Ya Məhəmməd!] yoxsa Musadan sonra 

Bir dəstə İsrail övladlarının 

Başına gələnləri görmədinmi? 

Onlar öz peyğəmbərinə dedilər: 

“Bizə bir hökümdar göndər ki, onun 

Köməyilə uca Allah yolunda 

*Zülmkarlar+ ilə qəlbən vuruşaq!” 

O da onlara: “sizə döyüş əmri 

Olduqda bəlkə vuruşmadız?-dedi. 

Onlar cavabında: “Allah yolunda 

Niyə vuruşmayaq ki, yurdumuzdan 

Çıxarıldıq və övladlarımızdan 

Zor ilə ayrılmadıqmı?”-dedilər. 

Onlara döyüş vacib olduğu vaxt 

Az bir qismi müstəsna olmaq ilə, 

Hamısı *döyüşdən+ üz çevirdilər. 

Uca Allah özləri-özlərinə 

Zülm edən bəndələrini tanıyır! 

*İsrail övladının peyğəmbəri] 

Onlara söylədi: “Allah Talutu 

Sizə padişah olaraq göndərdi.” 

Onlar isə: “Bizlər hökmdarlığa 

Daha layiq ikən və həm də ona 

Var-dövlət verilmədiyi bir halda 

O, necə bizlərə padişah olar? 

Deyə, peyğəmbərə cavab verdilər. 

Peyğəmbər dedi: “Allah sizdən ötrü 

Onu [bəyənib+ seçmiş, həm elm ilə 

Həm də bədəncə üstünlük vermişdir. 

Allah öz mülkünü *səltənətini] 

Öz istədiyi bəndəsinə verər, 

Allahın lütfü, kərəmi genişdir. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir!” 

*İsrail övladının peyğəmbəri] 

İsrail oğullarına söylədi: 

“Talutun padişahlıq əlaməti 

Həzrət Musaya verilən sandığın 

Sizlərin özünüzə gəlməsidir 

Onun içində sizə bir rahatlıq 

[Mənəvi bir qüvvə] və həmçinin də 

Musa, Harun nəslindən qalan şeylər 

*Musanın əsası, bir də Tövratdan 

Lövhələr və qüdrət halvası+ vardır. 

Onu sizə mələklər gətirəcək. 

Əgər möminsinizsə, o sizinçin 

*Peyğəmbərin verdiyi bu xəbərin 

Doğruluğun təsdiq edən] dəlildir.” 

 

Talut qoşunla öz vətəni Qüdsdən 

Ayrıldıqda *əsgərlərinə] dedi: 

“Uca Allah sizi *axar+ bir çayın 

Sularıyla imtahan edəcəkdir. 

Hər kim o çayın suyundan içərsə, 

O, [mənə tabe olanlardan] deyil. 

Hər kim ondan  dadmasa o məndəndir.” 

Lakin əskərlərin çox az bir qismi 

İstisna olmaqla əksəri içdi. 

Talut və onunla olan möminlər 

Çayı sağ-salamat keçdikdən sonra 

*Düşmən qoşununu görüb+ dedilər: 

“Bu gün bizim Calut və qoşunuyla 

Vuruşmağa taqətimiz çatışmaz”. 

Içlərindən Allaha inananlar 

Dedilər: “Neçə dəfələr olub ki, 

Az bir dəstə Allahın izni ilə 

Çox güclü dəstəyə qalib gəlibdir! 

Allah daima səbr edənlərlədir! 

 

Onlar Calut və əskərləri ilə 

Qarşılaşdıqları zaman dedilər: 

“Pərvərdigara, bizlərə bol səbr  

Və dizlərimizə böyük qüvvət ver! 

Kafir üzərində zəfər qazandır!” 
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Nəhayət onlar Allahın izniylə 

Calutun qoşunun məğlub etdilər. 

Davud döyüşdə Calutu  öldürdü. 

Allah Davuda həm bir hökmranlıq 

Həm də hikmət *peyğəmbərlik] bəxş etdi. 

Ona istədiyin *zireh düzəltmək 

Quşların dilini bilmək öyrətdi. 

Gözəl səslə oxumaq əta etdi]. 

Əgər Allah insanların bir qismin, 

Digər qismi ilə dəf etməsəydi, 

Yer üzü –fitnə-fəsada uğrardı 

Lakin mərhəmət və qüdrətli Allah 

Aləmlərə qarşı çox lütfkardır. 

 

 

[Ya Məhəmməd!+ bunlar *bu söylənənlər] 

Allah ayələri *qüdrətidir] ki, 

Onları sənə düzgün bildiririk. 

Sən, həqiqətən, Allah tərəfindən 

Seçilərək bəşərə göndərilən 

Layiqli *mürsəl+ peyğəmbərlərdənsən, 

[Ya Məhəmməd!+ biz bu peyğəmbərlərin 

Bəzisin digərindən üstün etdik 

Uca Allah bunlardan bəzisiylə 

Danışmış, bəzi peyğəmbərin isə 

Dərəcələrini yüksək etmişdir. 

İsaya açıq möcüzələr verdik 

Onu müqəddəs ruhla gücləndirdik, 

Əgər Allah istəsəydi bunların 

Ardınca gələn insanlar onlara 

Göndərilən aşkar dəlildən sonra 

Bir-birləri ilə vuruşmazdılar 

Fəqət onlar ixtilafa düşdülər. 

Bəzisi Allaha iman gətirdi, 

Bəziləri isə kafir oldular 

Əgər Allah istərsə indi onlar 

Bir-birləri ilə vuruşmazdılar 

Lakin Allah öz istədiyin edər! 

 

Ey möminlər! Alış-veriş, dostluğun 

Və şəfaət mümkün olmayacaq gün 

[Qiyamət günü+ gəlməmişdən əvvəl 

Sizə verilən ruzidən paylayın! 

Kafirlər [bunu inkar eləyənlər] 

Onlar özlərinə zülm edənlərdir! 

 

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur 

*zatı və kamal sifətləri ilə 

Hər şeyə qadir olub kainatı 

Yaradan və həm də idarə edən, 

Bəndələrin dolandıran, onların 

Bütün işlərini yoluna qoyan] 

Əbədi və əzəli varlıq odur. 

O nə mürgü və nə də yuxu bilər 

Göylərdə və yerdə nə var onundur 

Onun izni olmadan [qiyamətdə] 

Yanında kim şəfaət edə bilər? 

O bütün yaranmışların keçmişin, 

Gələcəyin *olacaqları+ bilir. 

O yaranmışlar  Allahın elmindən 

Onun özünün istəyindən başqa 

Heç bir şeyi də qavraya bilməzlər 

Onun kürsüsü *elmi və qüdrəti 

Səltənəti+ göylər və yeri tutur 

Bunları hifz eləmək onun üçün 

Şübhəsiz ki, heç də çətin deyildir 

Ən uca və ən böyük varlıq odur! 

 

Dində məcburiyyət, heç bir zor yoxdur. 

Artıq doğruluq *iman+ azğınlıqdan 

*küfrdən+ açıq-aydınca fərqlənir 

Hər kəs şeytanı *və yaxud bütləri] 

Inkar edib Rəbbə iman gətirsə, 

O, artıq *heç vaxt qırılmaq bilməyən] 

Ən möhkəm bir ipdən yapışmış olur. 

Allah [hər bir şeyi olduğu kimi+ 

Vaxtında eşidən həm də biləndir! 

 

Allah iman edənlərin dostudur, 

Onları zülmətdən xilas eyləyər, 

Həm də ki, işığa tərəf yönəldər. 

Kafirlərin dostusa şeytanlardır. 
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Onları daim nurdan ayırarlar 

Və dərhal da zülmətlərə salarlar 

Onlar [kafirlər] cəhənnəmlikdirlər 

Və orada əbədi qalacaqlar! 

 

[Ya Məhəmməd!+ Allahın bəxş etdiyi 

Hökmranlıq üzündən *azğınlaşıb+ 

İbrahim ilə Rəbbi barəsində 

Höcətləşən [Nəmrudu+ görmədinmi? 

[Yaxud əhvalatını bilmirsənmi? 

İbrahim: “Mənim tanrım həm dirildir 

Həm də öldürür”, - söylədiyi zaman 

O, [Nəmrud+ “mən də istəsəm dirildir 

Istər isəm öldürərəm,” - demişdi. 

İbrahim ona:  “Allahın günəşi 

Şərqdən doğurur, buyur bacarırsan 

Sən də onu qərbdən doğur!” - dedikdə, 

O kafir yerində donub qalmışdı. 

Həqiqətən, uca Allah özünə 

Zülm edənləri düz yola yönəltməz! 

 

Yaxud [Ya Məhəmməd!+ damları çökmüş 

Divarları uçmuş bir kənd yanından 

Keçən şəxsin əhvalatın bilmirsən? 

O şəxs: “Əcaba Allah bu kəndi ölümdən 

Sonra necə dirildəcək?”-demişdi. 

Belə olduqa uca Allah onu 

Yüz il ölü halındaca saxladı, 

Sonra dirildərək həmin o kəsdən: 

“nə qədər yatmısan”.-deyə soruşdu. 

O da: “bir gün, bəlkə bir gündən də az,” 

Söyləyib Allaha cavab vermişdi. 

Allah ona : “Bələkə yüz il yatmısan, 

Yediyin yeməyə, yaxud suya bax 

Hələ də heç biri xarab olmayıb 

Bir də ki, öz uzunqulağına bax! 

Səni insanlara bir ibrət dərsi 

Olmaqdan ötəri bax belə etdik 

Uzunqulağının sümüklərini 

Gör necə bir-birinə birləşdirir 

Sonra da necə onların üzərin 

Ət ilə örtürük?”-deyə buyurdu 

O şəxsə bunlar aydın olan zaman 

Artıq mən aydınca bildim ki, Allah 

Hər şeyi etməyə qadirdir!”-dedi 

 

[Ya Məhəmməd!+ xatıırla ki, İbrahim: 

“Ey Rəbbim lütf edərək ölüləri 

Nə cür diriltdiyini mənə göstər 

Dedikdə, Allah: “məgər ölüləri  

Diriltməyimə şübhən var?” - buyurdu 

İbrahim: “xeyir, inanıram, dedi 

Lakin ürəyim sakit olmaq üçün 

Soruşdum,” - deyərək cavab vermişdi 

Bu zaman Allah ona buyurmuşdu: 

Dörd cür quş götürüb səhv salmamaqçın 

Onlara diqqətlə baxdıqdan sonra 

Parçalayıb ətləri bir yerə qat 

Sonra hər parçanı başqa dağa at 

Sonra çağır yanına gələcəklər 

Bil ki, uca Allah yenilməz qüvvət 

Həm də çox böyük hikmət sahibidir!” 

 

Malın Allah yolunda sərf edənlər 

Yeddi sümbül verən toxuma bənzər 

Ki, bu sümbüllərin hər birisində 

Yüz ədəd dən vardır bu hesab ilə 

Allah istədiyi bəndəsi üçün 

Bunu da qat-qat artırar düşünün 

Uca Allahın lütfü çox genişdir. 

Həmçinin də o hər şeyi biləndir! 

 

Heç kəsin boynuna minnət qoymadan 

Əziyyət vermədən Allah yolunda 

Öz halal malını sərf edənlərin 

Mükafatı Rəbbindədir bu yəqin 

O kəslər heç bir çətinlik çəkməzlər 

Axirətdə bir qəm-qüssə görməzlər 

 

Xoş bir söz və günahı bağışlamaq 

Minnətli sədəqədən çox yaxşıdır 

Uca Allah ehtiyacsız, həlimdir! 
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Ey iman edənlər! Sədəqənizi 

Malını riyakarlıq məqsədiylə 

*Özünü millətə göstərmək üçün+ 

Sərf edən, Allaha axrət gününə 

İnanmayan şəxslər kimi, minnətlə 

Əziyyət vermək ilə puç etməyin 

Belə şəxslərin halı üzərində 

Az torpaq olan qayaya bənzər ki, 

Şiddətli bir yağış torpağı yuyar 

Qayanı çılpaq daş halına salar. 

Onlar etdikləri bunca işlərdən 

Bir şey *yəni ki savab] qazanmazlar 

Şübhəsiz bununçun da uca Allah 

Kafirləri haqq yoluna yönəltməz! 

Mallarını Allahın rizasını 

Qazanmaq, nəfsini *imanlarını+ 

Sabitqədəm etməyə sərf edənlər 

Uca təpə üstündə dağa bənzər 

Ora düşən bol yağışlar o yerin 

Məhsulunu iki qat artırarlar 

Əgər bol yağışlar yağmasa belə 

Az bir şəbnəm ona kifayət edər 

Həqiqətən, Allah hər işinizi, 

*bütün əməllərinizi+ görəndir! 

Məgər sizdən biriniz istərmi ki, 

İçində xurma, üzüm və cürbəcür 

Meyvələri olan, daim altından 

Arxlar axan gözəl baxçası olsun, 

[sonra] zəif *bacarığı olmayan 

Himayəyə möhtac+ uşaqlar ilə 

Onun özünə qocalıq üz versin, 

Həmin vaxt ora bir qasırğa düşsün 

Və o bağ da yanaraq tələf olsun 

Allah öz ayələrini sizinçin 

Bu cür aydınlaşdırır ki, bəlkə siz 

Düşünəsiz, hər şeyi dərk edəsiz. 

 

Ey iman edənlər! Qazandığınız 

Və sizlərə torpaqdan verdiyimiz 

Ruzilərin ən pak və yaxşısından 

*Allahın yolunda+ sədəqə verin! 

Ancaq göz yumaraq aldığınız pis 

Yaramaz şey verməyi düşünməyin! 

Bilin ki, uca Allahın heç nəyə 

Və heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. 

O hər cür şükrə, tərifə layiqdir! 

 

Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudub 

Alçaq işlər görməyə sövq eləyər 

Uca Allah isə sizə [əksinə] 

Bağışlanmaq və bərəkət vəd edər. 

Allahın mərhəməti çox genişdir. 

Qüdrətli Allah hər şeyi biləndir! 

 

Allah istədiyi hər hansı şəxsə 

Hikmət [mərifət, müdriklik+ bəxş edər 

Hər kimsəyə hikmət bəxş edilmişsə 

O əbədi səadət qazanmışdır. 

Bunu ağıllı bəndələr dərk edər! 

 

Allah yolunda nəzr verdiyiniz 

Hər şeyi şübhəsiz ki, Allah bilir, 

Lakin xəsislik göstərib özünə 

Zülm edənlərin [qiyamət günündə] 

Sözsüz ki, heç bir köməkçisi olmaz! 

 

Yoxsul insanlara aşkar şəkildə 

Sədəqə bəxş etməyiniz yaxşıdır 

Onu gizlində versəniz pis olmaz. 

Bu günahların bir qismini örtər. 

Allah hər işinizdən xəbərdardır! 

 

[Ya Məhəmməd!+ qeyri müsəlmanları 

Allahın doğru yoluna yönəltmək 

Əmin ol ki, sənin borcun deyildir 

[vəzifən haqq yola dəvət etməkdir]. 

Uca Allah özü kimi istərsə 

Özü onu doğru yola yönəldər 

Sərf etdiyiniz malınızın xeyri 

[mənfəət+ ancaq özünüz üçündür 

Sizlər onu yalnız böyük Allahın 

Rizasın qazanmaq üçün verirsiz. 
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Verdiyiniz hər bir şeyin əvəzi 

Tamamilə sizə ödənəcəkdir 

Bilin! Sizlərə əsla zülm edilməz! 

 

[sədəqə+ Allah yolunda canından 

Keçərək [ruzi kəsb eləmək üçün+ 

Yer üzün gəzib dolaşa bilməyən 

İmkansız, yoxsul bəndələr üçündür 

Belə şəxslər hayalı olduğundan 

Dilənməkdən çəkindikləri üçün 

Nadanlar onları dövlətli bilir 

[Ya Məhəmməd!] sənsə həmin kəsləri 

Dərhal üzlərindəncə tanıyırsan 

Onlar israrla bir şey istəməzlər 

Siz öz malınızdan belələrinə 

Nə versəniz, şübhsəiz Allah bilir! 

 

Mallarını gecə və yaxud gündüz 

Gizli və aşkar yoxsula verənin 

Allah yanında mükafatı vardır 

Axirətdə heç bir qorxusu yoxdur 

Və onlar heç bir qəm-qüssə görməzlər! 

 

Sələm *müamilə faiz] yeyənlər 

[Qiyamət günü+ öz qəbirlərindən 

Ancaq cin vurmuş *dəli] tək qalxarlar 

Bunların belə olmaları ancaq: 

Alış-veriş də sələm kimi şeydir!”- 

-söylədiklərinin ucbatındandır 

Halbuki, Rəbb alış-verişi halal 

Sələm almağısa haram etmişdir. 

İndi hər kimsə Allah tərəfindən 

Gələn nəsihəti qəbul etməklə 

Gördüyü *bu işinə] son qoyarsa, 

Keçmişdə aldığı *sələm] onundur 

Yəni günahı *ona bağışlanar+. 

Onun bu işi Allaha aiddir. 

Amma [yenə sələmə+ qayıdanlar 

Cəhənnəmlikdirlər və onlar orda 

Əbədi olaraq da qalacaqlar! 

Allah sələmlə qazanılan malın 

Bərəkətini büsbütün məhv edər, 

Sədəqəsi verilmiş mallarınsa 

Bərəkətini şübhəsiz artırar. 

Allah kafir və günahkarı sevməz! 

 

İman gətirən, xeyirli iş görən 

Namaz qılan zəkat verən kəslərin 

Rəbbi yanında mükafatı vardır, 

Axirətdə heç bir qorxusu yoxdur 

Həm də o kəslər qəm-qüssə görməzlər! 

 

Ey möminlər! Əgər siz doğrudan da, 

İman gətirmişsinizsə o zaman 

Allahdan qorxub sələmdən yaranan, 

Artıq məbləğdən [faizdən+ vaz keçin! 

[Yəni onu borclulara bəxş edin!+ 

 

Əgər belə etməsəniz o zaman 

Allaha və peyğəmbərinə qarşı 

Müharibə etdiyinizi bilin! 

Yox, əgər tövbə edərsəniz bilin! 

Sərmayə [yəni malınız+ sizindir. 

Beləliklə, nə siz zülm edərsiniz 

Və nə də ki, sizlərə zülm olunar! 

 

Əgər sizə borclu olan bəndələr 

Çətin vəziyyətdə olarsa sizlər 

Onlara vəziyyət yaxşılaşınca 

Köməklik göstərərək möhlət verin! 

Əgər yaxşısını bilmək istərsəz, 

Borcu bağışlasaz daha yaxşıdır! 

 

Allaha dönüləcək gündən qorxun! 

*o gün+ hər kəsə gördüyü əməlin 

Əvəzinin veriləcəyin bilin! 

*Haqsız yerə+ zülm görməyəcəksiz! 

Ey iman edənlər! Müəyyən vaxta 

Verib aldığınız borcları yazın! 

[bu sənədi+ aranızda bir nəfər 

İmanlı katib ədalətlə yazsın! 

Katib gərək Allah öyrətdiyi tək 
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Yazmaqdan boyun qaçırmadan yazsın! 

Borclu olan şəxs borcu söyləyərək 

Yazdırsın və Rəbbi olan Allahdan 

Qorxaraq *borcdan+ bir şey əksiltməsin 

Əgər borclu ağılsız, zəifdirsə 

[qoca və yaxud da ki, uşaqdırsa+, 

Yaxud söyləməyə qadir deyilsə, 

O zaman gərək onun [əvəzində] 

Vəkil ədalətlə deyib yazdırsın. 

Öz adamlarınızın arasından 

Iki mömin kişi də şahid tutun! 

Əgər iki kişi olmazsa, onda 

Razı olduğunuz bir kişi ilə 

Iki qadın şəhadəti bəs edər 

Əgər həmin o qadınlardan biri 

Şəhadəti unudarsa o zaman, 

O birisi onun yadına salsın 

Şahidlər *bu işə] dəvət aldıqda 

Heç vəch ilə boyun qaçırmasınlar 

Az, yaxud çox olmasına baxmadan 

Borcun nə müddətə verildiyini 

Yazmağa da heç zaman ərinməyin! 

Sizin bu işiniz Allah yanında 

Daha ədalətli, şahidlik üçün 

Daha düzgün,şübhəyə düşməməkçin 

Haqqa [həqiqətə+ daha yaxındır. 

Lakin aranızda daim dövr edən 

Aşkar *yəni nəqd] ticarət zamanı 

Onu yazmamanız günah deyildir. 

[Hər halda+ siz alış-veriş edirkən 

Çalışın arada bir şahid olsun! 

Ancaq ki, katibə həm də şahidə 

Çalışın bir zərər yetirilməsin. 

Əgər zərər yetirsəniz, əlbətdə, 

Bu sizin üçün olduqca pis işdir. 

Allahdan qorxun! Sizə lazım olan 

Bütün şeyləri o sizə öyrədir. 

Həm də o, bütün işləri biləndir! 

 

Səfərdə olarkən katib tapmasaz 

O, zaman dəyərə girov saxlayın. 

Bir-birinə etibar edirsizsə 

Etibar olunmuş şəxs əmanəti 

Geri qaytarsın və Allahdan qorxsun! 

Şahid ikən heç nəyi gizlətməyin! 
Şahid olduğunu gizlədən şəxsin 
Həm cismi həm də qəlbi günahkardır, 
Allah etdiyinizdən xəbərdardır. 
 
Göylərdə və yerdə hər nə var isə 
Hamısı uca Allaha məxsusdur. 
Sizlər öz qəlbinizdə olanları 
Zahirə çıxarsaz, çıxarmasazda 
Allah ona müvafiq sizlər ilə 
Unutmayın,mütləq  haqq-hesab çəkər 
Allah istədiyi kəsi bağışlar, 
Istədiyi şəxsə də əzab verər. 
Qüdrətli Allah hər şeyə qadirdir! 

 

Peyğəmbər Rəbbindən nazil edilən 

*Qurana+ inanmış və möminlər də 
Ona sidq ürəklə iman etmişlər. 
Onların hamısı uca Allaha 
Onun mələklər və kitablarına, 
Bütün peyğəmbərlərinə inanıb 
Dedilər: “Biz, onun peyğəmbərləri 
Arasında hər hansı fərq qoymuruq 
*Allahın hökmlərini+ eşitdik 
*anladıq] və ona itaət etdik 

Ey rəbbiniz bizə rəhm et, bağışla 

Hüzuruna dönəcəyik *sonunda+!” 

 

Allah heç kəsi qüvvəsi çatmayan 
Bir işi görməyə vadar eləməz. 
Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl, 
Pis əməl də yalnız ona aiddir. 
*möminlər deyirlər ki+ : “Ey Rəbbimiz. 
[bəzi tapşırıqları+ unutduqda 
Yaxud yanıldıqda bizi bağışla! 
Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri 
Yüklədiyin kimi bizi yükləmə! 
Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayanı 
Bizlərə yükləmə və daşıtdırma! 
Bizi əfv et, rəhm elə və bağışla! 
Sən bizim ixtiyar sahibimizsən 
Kafirlərə qələbə çalmaq üçün 

Qüdrətinlə bizə yardım et özün!” 
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 3  

“ALI-İMRAN” SURƏSININ 

ANLAMI 

 

Mədinədə nazil olmuş və iki yüz ayədir. 

İmran ailəsi haqda rəvayəti şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

Sürə “Ali-İmran” anlanır belə: 

 

Əlif, Lam, Mim! Quran ayələridir 

Mənasın Allah və peyğəmbər bilir. 

 

Allahdan başqa hec bir tanrı yoxdur. 

Əzəli və əbədi varlıq Odur. 

 

Sənə özündən əvvəlki *müqəddəs 

Kitabları təsdiq edən Quranı  

Haqq *doğru+ olaraq O, nazil etdi. 

Bundan əvvəl də bütün insanları 

Doğru yola yönəltmək məqsədilə, 

Tövrati, İncili göydən endirdi. 

*Haqqı nahaqdan ayıran Furqanı 

[Qurani Kərimi] O, nazil etdi. 

Allah ayələrin inkar edənlər, 

Şiddətli əzablara düşəcəklər. 

Allah yenilməz bir qüvvət sahibi 

Və qüdrətli intiqam sahibidir! 

 

Yerdə və göylərdə olan heç bir şey 

Mərhəmətli Allaha gizli qalmaz. 

 

Analarınızın bətnində sizə 

İstədiyi surəti verən odur! 

O, qüdrət və  hikmətin sahibindən 

Başqa bir tanrı yoxdur həqiqətən! 

 

[Ya Məhəmməd! Sənə də bu haqq olan 
-Müqədəs Quranı göndərən Odur. 
Onun bir hissəsi, Quranın əsli  
[Mənası aydın, hökmü bəlli olan], 
Digər qismisə mütəşabih ,yəni 
Mənaca bir -birinə oxşar olan, 

Məğzi bəlli olmayan ayələrdir 

Ürəklərində əyrilik olanlar. 

Fitnə-fəsad salmaq, istəklərincə 

Məna vermək fikriylə mütəşabih 

Ayələrə uyar [tabe olarlar]. 

Halbuki, onların həqiqi məğzin 

Böyük Allahdan başqa heç kəs bilməz. 

Elmdə qüvvətli olanlar  isə: 

Biz onlara inandıq, onlar hamsı 

“Rəbbimiz tərəfindəndir”,-deyərlər. 

Bunu ancaq aqillər dərk edərlər. 

 

Pərvərdigara!Bizi doğru yola 

Yönəltdikdən sonra ürəyimizə  

Şəkk-şübhə *azğınlıq əyrilik] salma! 

Bizə özündən bir mərhəmət bəxş et, 

Çünki sən doğrudan bəxşiş verənsən! 

 

Pərvərdigara! Olmasına şübhə 

Edilməyən bir gündə [qiyamətdə] 

Insanları bir yerə yığan Sənsən. 

Sən ki, öz vədindən əsla dönməzsən! 

 

Haqqı inkar edənlərin malları 

Nə də övladları Allah yanında 

Onları heç nədən qurtara bilməz. 

Əlbətdə, şübhəsiz həmin o kəslər 

Cəhənnəm odunun yanacağıdır! 

 

Bunların adəti Firon əhlinin 

Və onlardan da, əvvəl gələnlərin 

Yol verilməz adətinə bənzəyir! 

Onlar ayəmizi təkzib etdilər. 

Allah da bu günahlarına görə 

Onları yaxşıca cəzalandırdı. 

Allahın əzabı çox şiddətlidir! 

[Ya Məhəmməd!]kafir olanlara de: 

“Siz tezliklə məğlub olacaqsınız, 

Cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz!” 

Cəhənnəm isə necə də  pis  yerdir! 
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[Ey  Məkkə müşrikləri, yəhudilər!] 

İki dəstənin Bədrdə üz-üzə 

Durması sizin üçün *Peyğəmbərin 

Doğruluğna+ aşkar bir dəlildir 

Bu dəstənin biri Allah yolunda 

Vuruşanlar, digəri kafir idi. 

*Möminlər üç yüz on üç nəfər idi. 

Kafirlər təqribən min nəfər idi] 

Möminlər kafirin iki qat artıq 

Olduğun gözləriylə görürdülər. 

[Yaxud da ki, kafirlər möminləri 

İki özləri qədər, olduğundan 

İki dəfə artıq, yəni altı yüz 

Bir qədər də ondan çox görürdülər]. 

Əlbətdə Allah öz istədiyinə 

Öz köməyi ilə də qüvvət verər. 

Şübhəsiz ki, bu, [Bədr əhvalatı+ 

Bəsirət sahiblərindən ötəri 

Əməlli başlı bir ibrət dərsidir. 

 

Qadınlar, uşaqlar, qızıl və gümüş 

Cins atlar, mal-qara, əkin yerləri. 

Nəfsin istədiyi bu kimi şeylər 

İnsanlara gözəl göstərilmişdir 

Lakin bütün bunlar dünya zövqüdür, 

Gözəl dönüş yerisə axirətdə 

Aləmlərin Rəbbinin yanındadır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ söylə: “Sizə  bunlardan. 

Daha yaxşısını xəbər verimmi?” 

-Allahdan qorxaraq pis əməllərdən 

Çəkinənlər üçün Rəbbin yanında 

*Ağacları altından çaylar axan+ 

Cənnətlər [yəni baxçalar+ vardır ki, 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Orda onlar üçün hər cür eyibdən 

Pak olan zövcələr [ən böyük nemət] 

Allah rizası *hüsni-rəğbət+ vardır. 

Allah öz bəndələrini görəndir! 

 

 

O bəndələri ki: “Pərvərdigara. 

Biz sənə doğru iman gətirmişik, 

Günahlarımızı bağışla, bizi 

Cəhənnəm odundan qoru!”-deyirlər. 

 

Və o bəndələr ki, müsibətlərə, 

Səbr edən *sözlərində və işində] 

Doğru olan, Rəbbə itaət edən, 

Öz mallarından fəqirlərə verən 

Və sübh vaxtı namaz qılıb Allahdan 

Bağışlanmsını diləyənlərdir. 

Allah özündən başqa heç bir tanrı 

Olmadığına özü də şahiddir. 

Mələklər və elm sahibləri də 

Haqqa ədalətə  boyun qoyaraq 

O qüvvət və hikmətin sahibindən 

Başqa ibadətə layiq bir  varlıq 

Olmadığna şəhadət verirlər. 

 

Allah yanında *məqbul  sayılan+ din, 

Əlbətdə ən son din olan İslamdır. 

Kitab verilmiş şəxslər [yəhudilər 

Və xaçtpərəstlər+ yalnızca bu dinin 

Həqiqi olduğun bildikdən sonra 

Aradakı paxıllıq ucbatından 

İxtilafa *ayrılığa+ vardılar 

Allahın hökmün inkar edən kəslə 

Şübhəsiz ki, Allah da çox tezliklə 

Əməllicə haqq-hesab çəkəcəkdir. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Əgər o kitabilər 

Yəni [yəhudilər və xaçpərəstlər] 

Səninlə mübahisə edərlərsə, 

Onlara cavabını belə söylə: 

“Mən özümü ardımca gələnlərlə 

Birlikdə Allaha təslim etmişəm.” 

Kitab verilmiş savadsız kəslərə 

Və [ərəb müşriklərinə+ söylə ki: 

“Siz də təslim *müsəlman] oldunuzmu?” 

Əgər təslim olarlarsa, *islamı 

Qəbul edərlərsə+ doğru yol tutar, 
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Yox, əgər üz döndərərlərsə onda 

Əmin ol ki, [sənə bir zərər gəlməz], 

Sənin işin *haqqı+ təbliğ etməkdir. 

Allah öz bəndələrini görəndir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ Allahın hökmlərin 

İnkar edənlərə, peyğəmbərləri 

Haqsız yerə öldürüb, insanları 

Ədalətə çağıranın canına 

Qəsd edənlərə olduqca şiddətli 

Əzab veriləcəyini xəbər ver! 

 

O şəxslərin əməlləri dünyada 

Və axirətdə puça çıxacaqdır 

Və havadarları olmayacaqdır. 

 

Tövratdan bir hissə verilmişləri 

Yəni [yəhudiləri+ görmürsənmi? 

Öz aralarında hökm etmək üçün 

Allahın kitabın-əsas tutmağa 

Dəvət olunurlar, sonra onların 

Bir qismi *Tövratdan+ üz döndərirlər. 

Onlar *daim+ dönüklük edənlərdir. 

 

Bax *bu dönüklük də] yəhudilərin: 

“Cəhənnəmin odu bizə bir neçə 

Gündən artıq toxunmaz!”-deməsidir. 

Onları öz dinləri barəsində 

Düzəltdiyi uydurma [iftiralar] 

Aldadaraq yolundan çıxartmışdır. 

 

Elə isə vaqe olacağına 

Şübhə edilməyən həmin o gündə 

[Qiyamət günündə+ bizim onları 

Bir yerə yığacağımız zamanda 

Onların halları necə olacaq? 

O gün hər kəsə öz qazandığının 

Əməlinin əvəzi veriləcək, 

Heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. 

 

[Ya Məhəmməd!+ de ki: “Ey mülk sahibi 

Olan Allah! Sən mülkü istədiyin 

Şəxsə verər və istədiyin şəxsdən 

Alarsan, istədiyini yüksəldər 

İstədiyin şəxsi də alçaldarsan. 

Xeyir yalnızca Sənin əlindədir. 

Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən! 

 

Gecəni gündüzə həm də əksinə 

Gündüzü də Sən gecəyə qatarsan. 

Ölüdən diri, diridən də ölü 

Çıxarar və öz istədiyin şəxsə 

Saysız-hesabsız ruzilər verərsən, 

 

Möminlər mömin kəsləri buraxıb 

Kafirləri heç vaxt dost tutmasınlar! 

Onlardan [yəni kafirlərdən] sizə 

Qorxu olmayınca bunu edən kəs 

Allahından heç bir şey gözləməsin. 

Bilsin! *onun Allahın dərgahında 

Heç bir qədri yaxud qiyməti olmaz]. 

Allah sizi əzabdan çəkindirir. 

Axır dönüş də Allaha tərəfdir! 

*Hamı hüzuruna qayıdacaqdır!+ 

 

[Ya Məhəmməd!+ de ki: “Ürəyinizdə 

Olanı gizlətsəz açkar etsəz də 

Allah onu bilir, çünki göylərdə 

Və yerdə hər nə var hamısın bilir. 

Uca Allah hər bir şeyə qadirdir! 

O gün *o qiyamət günü+ hər bir kəs 

Etdiyi yaxşı və pis əməlləri 

Öz qarşısındaca hazır görəcək 

Və günahı ilə öz arasında 

Uzaq məsafə arzulayacaqdır. 

Allah sizi əzabdan çəkindirir, 

Çünki bəndəsinə mərhəmətlidir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ De ki: “Əgər Allahı 

Sevirsinizsə ardımca gəlin ki, 

Allah da sizi sevsin və əfv etsin. 

Bütün günahınızı bağışlasın 

Allah bağışlayan, mərhəmətlidir! 
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Söylə ki; “Allaha, Peyğəmbərinə 

Sidq ilə inanın itaət edin! 

Əgər üz döndərərsənizsə onda 

Allah da *haqdan dönənləri] sevməz! 

 

Allah Adəm, Nuh, İbrahim övladın 

Və İmran ailəsin məxluqatın 

Üzərində seçilmiş *üstün+ etdi. 

 

Onlar biri digərindən törəmiş 

Bir zümrə, yəni bir nəsil idilər. 

Uca Allah eşidən və biləndir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ İmranın zövcəsinin 

[Hənnənin+: “Ey Rəbbim, bətnimdəkini 

Sənə xidmətkar [qul] nəzir edirəm 

Nəzirimi qəbul elə, əlbəttə 

Sən hər şeyi eşidən və bilənsən!”- 

-Dediyini yaxşı-yaxşı xatırla! 

Onu [bətnindəkin+ doğduğu zaman: 

“Ey Rəbbim izninlə qız doğum,”-dedi. 

Halbuki, Allah onun nə doğduğun 

Və oğlanın qız kimi olmadığın 

Hər kəsdən *hamıdan+ yaxşı bilirdi. 

Hənnə: “Onun adını Məryəm qoydum, 

Məryəmi, həmçinin onun nəslini 

Məlun şeytandan *şeytanın şərindən] 

Sənin himayənə verirəm,”-dedi. 

 

Belə olan halda Rəbbi Məryəmi 

Yaxşı qəbul edib gözəl böyütdü 

Və onu Zəkəriyyaya tapşırdı. 

Zəkəriyya Məryəm ibadət edən 

Hücrəyə girdikdə onun yanında 

Bir ruzinin olduğunu görərdi. 

[Zəkəriyya+: “Ya Məryəm bu ruzilər 

Sənin üçün haradandır?”-dedikdə, 

O: “Allah tərəfindəndir!”-deyərdi. 

Həqiqətən də Allah istədiyi 

Şəxsə hədsiz-hüdudsuz ruzi verər! 

 

O zaman  Zəkəriyya öz Rəbbinə 

Əl götürüb dua edərək dedi: 

“Pərvərdigara! Mənə də lütfünlə 

Öz tərəfindən pak bir övlad bəxş et! 

Sən ki, duaları tez eşidənsən!” 

 

Zəkəriyya mehrabda ayaq üstə 

Durub namaz qılan zaman mələklər 

Ona müraciət edib dedilər: 

“Allah sənə öz tərəfindən gələn 

Kəlməni *İsanı+ təsdiq eləyən, 

*Tayfasının+ ağası və nəfsinə 

Hakim olacaq və əməlisaleh 

Bir zümrədən olan həzrət Yəhyanın 

Dünyaya gələcəyin müjdə verir.” 

 

Zəkəriyya: “Ey Rəbbim üzərimə 

Qocalıq çökdüyü və zövcəm qısır 

*Doğmayan+ bir qadın olduğu halda, 

Mənim necə oğlum olar?”-söylədi. 

[Allah isə+: “Bəli, elədir dedi, 

Lakin Allah hər nə istərsə edər.” 

 

Zəkəriyya:  “Mənə *zövcəm hamilə 

Olacağı vaxtı bilməyim üçün 

Hər hansı nişanə göstər,-dedikdə, 

Allah: “Nişanən üç günün ərzində 

Adamlarla yalnız işarə ilə 

*Əl, baş, gözlə+ danışmaq olacaqdır. 

O vəziyyətdə də Rəbbini yad et 

Şəninə tərif söylə, şükr et!”-dedi. 

[Ya Məhəmməd!+ xatırla, bir zamanlar 

Mələklər Məryəmə söyləmişdilər: 

“Ya Mərəyəm, həqiqətən Allah səni 

Seçmiş *eyiblərdən] təmizləmişdir. 

Cəmi aləmlərin qadınlarından 

Tamam fərqləndirmiş, üstün etmişdir. 

 

Ya Məryəm, öz Rəbbinə itaət et, 

Səcdə qıl və namaz qılıb rüku et!” 

 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 41 

[Ya Məhəmməd!] bunlar qeyb xəbəridir 

Ki, biz sənə vəhy ilə bildiririk. 

Onlar: “Məryəmə  kim hami olacaq?”- 

-Deyib qələmlərin suya ataraq 

Qızğın mübahisə etdiklərində 

Sən ki, onlaın yanında deyildin. 

Mələklər ona söylədi: “Ya Məryəm! 

Həqiqətən Allah öz tərəfindən 

Bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. 

Onun adı “İsa əl-Məsihdir” ki, 

Dünya və axirətdə şanı uca 

Və Allaha  yaxın olanlardandır. 

O, [həm+ beşikdə, həm yaşa dolduqda 

İnsanlarla danışacaq və həm də 

Əməlisaleh kəslərdən olacaq”. 

 

Məryəm: “Ey Rəbbim! Mənə bir insanın 

Əli belə toxunmadığı halda 

Axı necə uşağım ola bilər?” 

Söyləyirkən Allah belə buyurdu: 

“Bəli, bu belədir, lakin agah ol! 

Allah nə istərsə onu yaradar. 

O, hansı bir işi qərara alsa 

Ancaq “Ol!”-söyləyər, dərhal da olar. 

 

Allah ona [Mərəm oğlu İsaya+ 

Yazmağı, hikməti və hökm etməyi, 

Tövratı və İncili öyrədəcək. 

Və onu İsrail övladlarına 

[Yəhudilərə+ peyğəmbər edəcək, 

*İsa da onlara belə deyəcək]: 

“Mən həqiqətən Rəbbiniz tərəfdən 

Möcüzəylə sizə Peyğəmbər gəldim. 

Sizin üçün palçıqdan quşa bənzər 

Bir surət düzəldib ona üfürrəm, 

O da Allahın iznilə quş olar. 

Anadangəlmə kor olan kəsləri, 

Cüzama tutulanları sağaldar 

Və qüdrətli Allahın izni ilə 

Ölmüş bəndələri də dirildərəm. 

Mən evlərinizdə yediyinizi 

Və yığıb saxladığınız şeyləri 

Sizə birər-birər xəbər verərəm. 

Əgər möminsizsə söylədiklərim 

Peyğəmbərliyimə doğru dəlildir. 

 

Məndən əvvəl göndərilmiş Tövratı 

Təsdiq eləyərək [eyni zamanda 

Orda] sizə haram olan şeyləri 

[Dəvə əti, qarın, bağırsaq piyi 

Yemək,şəmbə günü işləmək sair] 

Halal etmək üçün gəldim və sizə 

Rəbbiniz tərəfindən *bir Peyğəmbər  

Olmağımın həqiqiət olduğunu  

Sübut edən+ bir möcüzə gətirdim. 

İndi siz də uca Allahdan qorxun  

Və mənə sidq ilə itaət edin! 

 

Şübhə yox ki, uca Allah mənim də  

Və həmçinin sizin də Rəbbinizdir. 

Elə isə Ona ibadət edin! 

Bunun doğru yol olduğunu bilin!” 

 

“İsa onların küfrün hiss etdikdə: 

“Allahın yolunda mənim köməkçim 

“Kimlər olacaqdır?”-deyə soruşdu. 

O zaman həvarilər söylədilər: 

“Bizik Allahın və [Onun dininin] 

Sənin ilə olan köməkçiləri! 

Biz Allaha inandıq indi sən də  

Təslim olduğumuza bir şahid ol!” 

 

[Həvarilər dedilər]: Ey Rəbbimiz! 

Bizə nazil etdiyinə *İncilə] 

İman gətirdik və Peyğəmbərinə  

[Məryəm oğlu İsaya+ tabe olduq. 

Artıq bizləri haqqa şahid olan  

Mömin bəndələr ilə bir yerdə yaz!” 

 

Onlar *İsaya iman etməyənlər] 

Tez tələsik hiyləyə əl atdılar. 

Allah onların hiyləsinə qarşı  
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*İsanı uca göylərə qaldırdı 

Bir münafiqi İsa sürətində  

Onlara öldürtməklə] əvəz verdi. 

Allah hiyləgərlərdən tədbirlidir. 

[Hiyləgərə yaxşı cəza verəndir]. 

 

O zaman Allah buyurdu:”Ya İsa, 

Mən sənin ömrünü tamam eləyib 

Səni öz dərgahıma qaldıraram, 

Səni kafirlərdən pak eləyərəm. 

Sənə iman gətirən bəndələri  

Qiyamətin qopacağı günədək  

Kafir bəndələrə qalib edərəm. 

 

Sonra hüzuruma qayıdacaqsız. 

O zaman ixtilafda olduğunuz  

Məsələlər barədə aranızda  

Mən ədalətlə hökm verəcəyəm! 

 

Kafirlərə dünya və axirətdə  

Ən şiddətli əzablar verəcəyəm. 

Onlara bir köməkçi olmayacaq!”  

 

İman gətirib yaxşı iş görənlər 

Allahdan mükafatın  alacaqdır. 

Uca Allah zülm edənləri sevməz! 

 

[Ya Məhəmməd!] bunlar hikmətlə dolu 

Quran ayələrindən zikrdir ki, 

[Cəbraillə] sənə nazil edirik. 

 

Allah yanında İsa-əl Məsih də 

Eynən ilk yaranmış Adəm kimidir. 

Allah Adəmi torpaqdan yaratdı. 

Sonra isə ona:”* Bəşər+ ol!”-dedi 

O da dərhal çevrilib Bəşər oldu. 

 

[Ya Məhəmməd!+ heç şübhəsiz ki, [bunlar] 

Rəbbin tərəfdən olan həqiqətdir. 

Onunçun şübhə edənlərdən olma! 

 

*İsa Allah qulu və peyğəmbəri 

Olması barədə gələn bilikdən] 

[Məlumatdan] sonra yenə səninlə 

Bu barədə mübahisə olarsa 

Onlara söylə ki: “Buyurub gəlin 

Biz də və siz də oğlanlarımızı 

Biz də və siz də qadınlarınızı, 

Həm biz, və həm də ki, siz özünüzü 

Buraya çağıraq! Sonra Allaha 

Yalvarıb yalanci olan kəslərə 

Allahın lənət etməsin diləyək!” 

Əlbətdə, doğru olan xəbər budur. 

Allahdan  başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Allah qüvvət və hikmət sahibidir! 

 

Əgər ki, olnar üz döndərərlərsə  

Heç narahat olma *qoy döndərsinlər]. 

Əlbətdə ki, Allah fitnə və fəsad 

Törədən kəsləri tez tanıyandır! 

 

[Ya Məhəmməd!+ De ki: “Ey kitab əhli, 

Sizinlə aramızda eyni  olan  

[Fərqi olmayan] bir kəlməyə gəlin! 

[O kəlmə budur ki+: “ Allahdan başqa 

Heç bir varlığa ibadət etməyək. 

Ona şərik qoşmayaq və Allahı. 

Bir kənara qoyub bir –birimizi  

Özümüzə tanrı qəbul etməyək!” 

Əgər onlar yenə üz döndərsələr, 

O zaman [onlara] belə söyləyin: 

“İndi şahid olun, biz müsəlmanıq, 

Yəni [Allaha təslim olanlarıq!+” 

 

Ey kitab əhli! Bir söyləyiniz siz 

Nə üçün İbrahimin  barəsində 

Bir bu qədər yersiz höcətləşirsiz? 

Tövrat ilə İncilin hər ikisi 

İbrahimdən sonra nazil olmuşdur. 

Məgər siz bunu başa düşmürmüsüz? 
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Bir baxın siz o kimsələrsiniz  ki, 

Bildiyiniz şeylərin barəsində 

Mübahisə edirsiz *bu aydındır+. 

Bəs bilmədiyiniz şeylər barədə 

Niyə mübahisəyə girişirsiz? 

Əlbətdə, [həqiqəti] Allah bilir, 

Bax bunu siz yaxşıca bilməlisiz! 

 

O, nə yəhudi, nə xaçpərəst idi. 

O ancaq Hənif, yəni ki, [batildən] 

Haqqa tapınan və haqqa yönəlmiş, 

[Rəbbə təslim olan+ müsəlman idi 

Və Allaha şərik qoşan deyildi. 

 

Şübhəsiz, insanların İbrahimə 

Ən yaxın olanı onun ardınca 

Gedənlər, bu Məhəmməd birdə ona 

İman gətirən mömin bəndələrdir. 

Uca Allah möminlərə hamidir! 

 

Kitab əhlindən bir dəstə sizləri 

Yolunuzdan sapdırmaq istəyirkən, 

Özlərini düz yoldan sapdırırlar. 

Lakin özləri bunu anlamırlar. 

 

Ey kitab əhli! Deyin, siz Allahın 

Ayəsinə şahid olduğunuzkən 

Nə üçün *onları+ inkar edirsiz? 

 

Ey kitab əhli! Nədən bilə-bilə 

Haqqa yalan donu geyindirirsiz 

Və doğru olanı gizlədirsiniz? 

Kitab əhli olan [yəhudilərdən] 

İki dəstə bir-birinə dedilər: 

“Möminlərə nazil olan [Qurana] 

Günün əvvəlində [səhər+ inanın, 

Həmin günün sonunda inkar edin! 

Bəlkə onlar dindən üz döndərsinlər. 

 

Dininizdə olan kəslərdən başqa 

Siz heç zaman heç kəsə inanmayın 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Əlbətdə doğru yol Rəbbin yoludur.” 

[Yəhudilər bir-birinə dedilər]: 

“Sizlərə verilən şeyin *Tövratın, 

Yainki bəzi digər nemətlərin] 

Başqa birisinə *müsəlmanlara] 

Veriləcəyinə yaxud da Rəbbin 

Yanında o kəslərin sizin ilə  

Mübahisəsinə siz inanmayın!” 

[Ya Məhəmməd!+ de ki: “Bütün nemətlər 

Həqiqətən Allahın əlindədir, 

Onu istədiyi şəxsə bəxş edər. 

Allahın rəhməti çox-çox genişdir. 

Həm də yalnız O, *hər şeyi+ biləndir!” 

Səxavətli Allah öz nemətini 

İstədiyi kəslərə aid edər. 

Allah böyük kəramət sahibidir! 

 

Kitab əhlindən elə kəslər var ki, 

Onlara bir qintar əmanət versən, 

Onu tamamilə sənə qaytarar; 

Elələri də var onlara təkcə 

Bircə dinar qızıl əmanət versən, 

Başı üstə durub istəməyincə 

Onu öz sahibinə qaytarmazlar. 

Bunun səbəbi də budur ki, onlar: 

“Ümmilərə görə [yəni ki, cahil 

Kitab əhli olmayan ərəblərin 

Mallarını  mənimsəməyə görə] 

Bizə irad tutulmayacaq”,-deyər, 

Allaha qarşı yalan söyləyərlər. 

 

Xeyir, həqiqət elə də deyildir. 

Hər kəs öz əhdinə vəfa edərsə 

Həm də pis əməllərdən çəkinərsə 

*Əmanətə xəyanət eyləməzsə] 

Allah belə müttəqiləri sevər. 

 

Allah ilə olan əhd, andlarını 

Ucuz bir qiymətə satan şəxslərə 

Axirət nemətindən bir pay yoxdur. 
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Allah qiyamət günündə onları 

Dindirməz və onlara nəzər salmaz 

Onları *günahlarından+pak etməz 

Onları şiddətli əzab gözləyir! 

 

*Ey müsəlmanlar!] o kitab əhlindən 

Bir zümrə də vardır ki, siz onların 

Oxuduğun Tövrat biləsiz deyə, 

Kitab oxuyan zaman dillərini 

Qəsdən o yana-bu yana əyirlər. 

Halbuki, onların oxuduqları 

Kitabdan [yəni Tövratdan+ deyildir. 

Lakin: “Bunlar Allahdandır,”-deyirlər. 

Amma əsil həqiqətdə sə bunlar 

Heç də Allah tərəfindən deyildir. 

Onlar bilə-bilə Allaha qarşı 

Göz görəsi ağ yalan söyləyirlər. 

 

Heç bir kəsə bu hal yaraşmazki, O 

Allah ona kitab və peyğəmbərlik 

Bəxş etdikdən  sonra o insanlara: 

“Allaha yox, mənə qul olun!”-desin 

 

Əksinə o: öyrətdiyiniz kitab, 

Və öyrəndiyiniz şey sayəsində 

Rəbbani *mükəmməl elm sahibi, 

Gözəl əməl, gözəl əxlaq sahibi  

Və itaət sahibi+ olun!”-deyər. 

 

O mələkləri və peyğəmbərləri 

Rəbb qəbul etməyi sizə əmr etməz. 

O, sizə müsəlman olduqdan sonra 

Və Allaha təslim olduqdan sonra” 

Heç kafir olmağı əmr eləyərmi?! 

 

[Ey kitab əhli!] siz həmin o vaxtı 

Xatırlayın; Allah peyğəmbərlərdən: 

“Verdiyim kitab və bilikdən sonra, 

Sizdə olanları təsdiq eləyən 

Bir peyğəmbər gəldikdə sizlər ona 

Mütləq inanıb yardım edəcəksiz  

Deyərək əhd almışdı və onlara: 

“Bunu təsdiq edərək ağır olan 

Əhdimi qəbul etdizmi?”-demişdi. 

Onlar da: “Təsdiq etdik!”-demişdilər 

*Bu zaman+ Allah onlara: “Eləysə 

[Biri-birinizə+ şahidlər olun! 

Mən də şahidəm”.-deyə buyurmuşdu! 

Bu təsdiqdən sonra üz döndərənlər 

Fasiq *böyük günah sahibidirlər]. 

 

Necə ola bilər ki, [kitab əhli] 

Rəbbin dinindən qeyri din axtarsın? 

Halbuki, göylərdə, yerdə olanlar 

Hamısı Allaha təslim olmuşlar, 

Onun hüzuruna qayıdacaqlar. 

 

[Ya Məhəmməd!+ söylə ki: “Biz Allaha 

Və bizə nazil olana [Qurana], 

İbrahim, İsmail, İshaq, Yəquba, 

Oğullarına nazil edilənə, 

Rəbb tərəfindən Musa və İsaya 

*Sair+, peyğəmbərlərə verilənə 

İnandıq və onların heç birini 

Seçib biri-birindən ayırmırıq. 

Biz yalnız *Allaha+ təslim oluruq!” 

 

Kim İslamdan başqa bir din ardınca 

Gedərsə, *o din+ heç bir zaman ondan 

Qəbul olunmaz və həmin o kəs də 

Axirətdə bir zərər çəkən olar! 

 

İman gətirdikdən və peyğəmbərin 

Haqq olaraq Allahın tərəfindən 

Göndərildiyinə şəhadətindən, 

Özlərinə aşkar dəlil gəldikdən 

Sonra dönüb kafir olan tayfanı 

Allah necə doğru yola yönəldər? 

Allah heç vaxt zalimlər dəstəsini 

Nə sevməz, nə də haqq yola yönəltməz! 

 

Onların cəzası, həqiqətən də 

Allahın və onun mələklərinin, 
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Və bütün insanların lənətinə 

Qəzəb, nifrətinə düçar olmaqdır! 

 

Onlar bu lənətin içərisində 

Əbədi olaraq da qalacaqlar. 

Əzabları əksilmədiyi kimi, 

Mərhəmətdən də məhrum olacaqlar 

 

Yalnız bundan sonra tövbə edərək 

Düzələn kimsələr *bağışlanarlar+. 

Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir! 

 

İman gətirib sonra kafir olan 

Və küfrünü artıran bəndələrin 

Tövbələri əsla qəbul olunmaz. 

Doğru yoldan azanlar məhz onlardır! 

 

Şühhəsiz ki, kafir olub və həm də 

Kafir kimi ölən hər bir bəndənin 

Dünya dolusu qızılı olsa da 

Və [əzabdan qurtarmaq üçün+ onu 

Fidyə versə yenə qəbul olunmaz. 

Onları dəhşətli əzab gözləyir. 

[Cəhənnəm, odundan xilas olmaqda] 

Heç bir kömək edən olmaz onlara! 

 

Sevdiyiniz şeylərdən [haqq yolunda] 

Sərf etməyincə savaba çatmazsız. 

Şübhəsiz ki, Allah [onun yolunda] 

Xərclədiyiniz hər şeyi biləndir! 

Tövrat onlara göndərilməmişdən 

Yəqub peyğəmbərin özü-özünə 

Haram  elədiyi şeylərdən başqa 

Bütün təamlar [yəni ki, yeməklər] 

İsrail övladına halal idi. 

Ya Məhəmməd yəhudilərə de ki: 

“Əgər *İddianızda+ haqlısızsa, 

Əsil Tövratı gətirin oxuyun!” 

 

 

Bundan sonra Allaha qarşı yalan 

Uyduran özünə zülm edənlərdir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Uca Rəbbiniz doğru buyurmuşdur. 

Ona görə də sizlər hənif olan 

İbrahim dininin ardınca gedin, 

O, Allaha şərik qoşan deyildi.” 

 

Həqiqətən bütün insanlar üçün 

İlk bina olunan ev *yəni məbəd] 

Bəkkədəki evdir ki, o şübhəsiz, 

Bütün aləmlərdən  ötrü bərəkət 

Və həm də bir doğru yol qaynağıdır. 

 

Oradaca çox aydın nişanələr- 

-Yəni İbrahimin məqamı  vardır. 

Ora girən əmin amanlıqdadır. 

[Yəni hər cür təhlükədən kənardır+. 

Onun yoluna həm ərzaq, həm minik 

Və sağlamlıq baxımdan gücü çatan  

Hər bir kəsin Həccə gedib o evi  

Ziyarət eləməsi insanların  

Allah qarşısında olan borcudur.  

Kim bunu [bu borcu] inkar edərsə, 

*O özü özünə zülm etmiş olar+. 

Əlbəttə uca Allah aləmlərə  

[Və heç bir kimsəyə+ möhtac deyildir. 

 

Onlara söylə ki:”Ey kitab əhli! 

Allah sizin hər bir əməlinizin  

Şahidi olduğu halda, nə üçün  

Onun  ayələrin inkar edirsiz?” 

De: “Ey kitab əhli! Siz haqqa şahid  

Olduğunuz halda, nə üçün iman  

Gətirən şəxsləri Allah yolundan  

Geriyə döndərməyə çalışırsız, 

Onlar üçün əyri yol axtarırsız?  

Halbuki, Allah siz etdiyinizdən  

Aydın bilin ki, xəbərsiz deyildir.” 
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Ey Möminlər! Sizlər kitab əhlindən  

Bir dəstə yəhudiyə uyarsızsa  

Onlar siz iman gətirdikdən sonra  

Sizləri döndərib kafir edərlər. 

 

Sizə Allahın hökmü oxunduğu 

Peyğəmbər sizinlə olduğu halda  

Siz necə kafir ola bilərsiniz? 

Allaha və dininə sığınan şəxs, 

Şübhəsiz doğru yola yönəlmişdir. 

 

Ey iman gətirənlər! Siz Allahdan  

Ona layiq olan qaydada qorxun. 

Yalnız müsəlman olduğunuz halda  

[Yəni bir müsəlman kimi də+ ölün! 

 

Hamınız bir yerdə uca Allahın  

Ipindən [dinindən+ möhkəm yapışın  

Yəni bir-birinizdən ayrılmayın! 

Allah sizə verdiyi nemətləri  

Xatırlayın ki, sizlər düşmən ikən  

O sizin qəlbinizi birləşdirdi. 

Və  onun bu neməti sayəsində  

Bir-biriniz ilə qardaş oldunuz  

Siz oddan ibarət olan uçrumun 

Kənarında olar ikən O sizi  

Oradan asanlıqla xilas etdi . 

Allah ayələrini sizlər üçün 

Bu şəkildə aydınlaşdırir ki, siz 

Anlayasiz, haqq yola yönələsiz! 

 

*Ey Müsələmanlar!+ sizin aranızda 

*İnsanları+ yaxşılığa çağıran, 

Xeyirli işlər görməyi əmr edən  

Və pis əməlləri qadağan edən 

Haqq yolu tutan bir camaat olsun! 

Bunlar yəni ki, həmin bu camaat, 

Həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir. 

 

[Allah tərəfindən+ açıq və aydın  

Dəlillər gəldikdən sonra ayrılan, 

İxtilaf törədənlər tək olmayın! 

Onlar əzaba düçar olacaqlar: 

 

Bəzi üzlərin ağ, bəzinin qara 

Olacağı gün *qiyamət günündə], 

Üzü qara olacaq bəndələrə: 

“İman gətirəndən sonra kafirmi 

Oldunuz? İndi də bir kafir kimi 

Dadin bu əzabı!”- deyiləcəkdir. 

Üzü ağ olanlar isə Allahın 

Mərhəməti içərisində olub 

[Cənnətdə] həmişəlik qalacaqlar! 

 

Budur uca Allahın ayələri! 

Biz olduğu tək sənə oxuyuruq. 

Uca Allah aləmlərin əhlinə 

[Bəşər əhlinə+ zülm etmək istəməz. 

 

Göylərdə və yerdə hər nə var isə, 

Hamısı uca Allaha məxsusdur. 

Bütün işlər ona qayıdacaqdır! 

 

*Ey müsəlmanlar!] siz, insanlar üçün 

Zahirə çıxan ən yaxşı ümmətsiz. 

Siz onlara yaxşı işlər görməyi 

Əmr edir, pisliyi qadağan edir 

Və uca Allaha inanırsınız 

Əgər kitab əhli də [sizin kimi] 

İman gətirsəydi, onlar üçün də 

Əlbətdə bu iş çox yaxşı olardı. 

Onların da arsında sizin tək 

Bəzi iman gətirən şəxslər vardır, 

Lakin, çoxu haqq yoldan çıxanlardır 

Onlar [yəhudilər] sizə [dil ilə] 

Əziyyətdən başqa zərər  yetirməz. 

Əgər sizlə savaşacaq olsalar 

Tam əmin olun ki, dönüb qaçarlar 

Sonra onlara kömək edən olmaz. 

 

Onlara harada olur olsunlar 

Mütləq zillət damğası vurulmuşdur. 
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[Onlar bu zillətdən+ yalnız Allah və 

İnsanlarla *islamı qəbul etmək 

Və yaxud da öz dinlərində qalıb 

Müsəlmanlarla cizyə vermək haqda] 

Əhd bağlayıb xilas ola bilərlər. 

Onlar Allahın qəzəbin qazanmış, 

Və miskinlik damğası vurulmuşdur. 

Bunun səbəbi də odur ki, onlar 

Allahın ayələrin inkar etmiş, 

Peyğəmbərləri haqsız öldürmüşlər. 

Bunun başqa səbəbi də odur ki, 

Onlar Allaha qarşı üsyan etmiş 

Və öz həddlərini tamam aşmışlar. 

 

Onların hamısı eyni də deyil . 

Kitab əhli içərisində düzgün 

Sabitqədəm bir camaat vardır ki, 

Onlar gecə vaxtı səcdə edərək 

Allahın ayələrin oxuyurlar. 

 

Onlar Allaha, axirət gününə 

İnanır həmçinin də [insanlara] 

Yaxşı işlər görməyi əmr edirlər. 

Onları pis əməldən çəkindirir, 

Xeyirli iş görməyə tələsirlər. 

Onlar əməli saleh şəxslərdirlər. 

 

Onlar yaxşılıq naminə etdiyi 

İşlərdən heç biri inkar edilməz. 

Yəni o işlər *mükafatsız qalmaz+. 

Allah müttəqiləri tanıyandır! 

Əllətdə ki, kafir olan kəslərin 

Nə malları, nə də ki, evladları 

Onları əzabdan qurtara bilməz. 

Onlar cəhənnəmlikdirlər və orda 

Əbədi olaraq da qalacaqlar. 

 

Onlar bu dünyada sərf etdikləri 

Özü-özünə zülm edən bir qövmün 

Əkinlərini məhv edən bir soyuq 

Həm də çox güclü bir küləyə bənzər. 

Allah onlara heç bir zülm etmədi, 

Onlar öz-özlərinə zülm etdilər. 

 

Ey iman gətirənlər! özünüzdən  

Başqasın özünüzə dost tutmayın. 

Bilin ki, onlar sizin barənizdə 

Fitnə-fəsad törətməkdən əl çəkməz. 

Zərərə düşməyinizi istərlər. 

Həqiqətən onların sizə qarşı 

Olan ədavəti ağzından çıxan 

Sözlərdən aydınca aşikar olur. 

Amma qəlblərində gizlətdikləri 

*Düşmənçilik+ isə daha böyükdür. 

Əgər düşünüb dərk edirsinizsə, 

[Onlar sizə bəslədiyi ədavət 

Barəsindəki+ bütün ayələri 

Artıq sizə açıqca izah etdik. 

 

Bəli, sizlər o kimsələrsiniz ki, 

Onları sevirsiz, lakin bilin ki, 

Onlar sizi heç bir zaman sevməzlər 

Siz səmavi kitabın hamısına 

*İlahi kitablara+ inanırsız. 

Onlar sizin ilə görüşən zaman: 

“Bizlər də inandıq”,-deyirlər, amma 

Xəlvətdəsə sizə qarşı qəzəbdən 

Boğulub barmaqların gəmirirlər. 

[Ya Məhəmməd!+ de ki:Acığınızdan 

“Ölün!” və bilin ki, qüdrətli Allah 

Ürəklərdə olanları biləndir. 

 

Sizə bir mənfəət yetişən zaman 

Onlar qəmgin olur, zərər toxunsa 

Ona əməlli-başlı sevinirlər. 

Əgər səbr etsəniz və qorunsanız 

[Yəni ki, uca Allahdan qorxsanız+. 

Əmin olun ki, onların hiyləsi 

Sizə hər hansı bir zərər yetirməz 

Heç şübhəsizdir ki, Allah onların 

Etdiklərini büsbütün biləndir. 
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[Ya Məhəmməd!] Sən müharibə üçün 

Möminlərə əlverişli mövqelər 

Hazırlamaq məqsədiylə sübh çağı 

Ailəndən ayrılaraq Ühüdə 

Getdiyin o vaxtı bir yadına sal! 

Şübhəsiz Allah hər şeyi biləndir! 

 

*O müharibədə+ içərinizdən 

[Sələmə və Harisə oğulları+ 

Qorxub çəkilmək fikrinə düşmüşdü, 

Halbuki, Allah yardımçılarıydı. 

Gərəkdir ki, möminlər [hər bir işdə] 

Uca Allaha təvəkkül etsinlər! 

 

[Ya Məhəmməd!] həqiqətən, Bədrdə 

Siz düşməndən az olduğunuz halda 

Allah sizə çox böyük yardım etdi. 

Allaha şükr edənlər olmaq üçün 

Ondan layiq olduğu tərzdə qorxun! 

 

O zaman sən möminlərə deyirdin: 

“Rəbinizin  üç min mələk endirib 

İmdada yetməsi bəs eləməzmi? 

 

Bəli, səbr edib *Allahdan+ qorxsanız 

Onlar [Məkkə müşrikləri] qəzəblə 

Üstünüzə gəldikləri zamanda 

Rəbbiniz də beş min nişan qoyulmuş 

Mələkləriylə sizə yardım edər. 

 

Allah bunu sizin üçün bir müjdə 

Qələbəniz alınsın  deyə etdi. 

Kömək ancaq yenilməz güc və hikmət 

Sahibi olan O Allahdandır ki, 

O bununla kafirləri məhv etsin  

*Döyüş meydanında kəsib doğrasın+ 

Yaxud da məğlubiyyətə uğratsın. 

Onlar da naümüd geri dönsünlər. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Əmin ol ki, bu işdə 

Sənə dəxli olan heç bir şey yoxdur. 

Allah özü ya onları bağışlar 

Ya onlara şiddətli əzab verər. 

Çünki onlar çox zalim kimsələrdir. 

 

Göylərdə və yerdə hər nə var  isə 

Hamısı uca Allaha məxsusdur. 

O istədiyi bəndəni bağışlar 

Istədiynə isə əzab verər. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir. 

 

Ey iman gətirənlər! Siz sələmi 

*Borc üstünə qoyduğunuz faizi+ 

Heç zaman qat-qat artırıb yeməyin! 

Allahdan qorxun ki,.nicat tapasız! 

 

Kafirlər üçün hazırlanmış oddan 

[Cəhənnəm+ adlı yerdən həzər edin! 

 

Allaha və onun peyğəmbərinə 

İtaət edin ki, bağışlanasız! 

 

Rəbbin məğfirəti və genişliyi 

Göylər ilə yer üzü qədər olan, 

Müttəqi kəslər üçün hazırlanmış 

Təravətli cənnətlərə tələsin. 

 

O müttəqilər ki, onlar bolluqda 

Yaxud qıtlıqda da öz mallarını 

Səxavətlə yoxsullara xərcləyər. 

Qəzəblərin udar və insanların 

Törətdiyi günahından geçərlər. 

Allah yaxşılıq edənləri sevər. 

O müttəqilər ki, günah iş görsə 

Yaxud özlərinə zülm edən zaman 

Allahı yada salar *tövbə edər] 

Günahın bağışlanmasın  istərlər. 

Axı günahları Allahdan başqa 

Kim əfv edər, kim bağışlaya bilər? 

O kəslər gördüyü işin pisliyin 

Bildikdə *tövbə elədikdən sonra] 

Bir daha dönüb ona qayıtmazlar. 
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Onların mükafatı öz Rəbbindən 

Bağışlanmaq və bağları altından 

Çaylar axan gözəl cənnətlərdir ki, 

Onlar orda əbədi qalacaqlar 

Bir baxın! Daim yaxşı işlər görən 

Kəslərin mükafatı nə gözəldir! 

 

*Ey müsəlmanlar!] bilin! Sizdən əvvəl 

Bir çox vaqiələr olub keçmişdir. 

İndi yer üzünü dolaşıb haqqı 

Təkzib edənlərin aqibətinin! 

Necə olduğunu aydınca görün! 

 

Bu əhvalatlar insanlardan ötrü, 

Olub keçənlərə dair bir xəbər, 

Müttəqi bəndələrdən ötrü isə 

Doğru yol göstərən və nəsihətdir. 

 

Ühüd müharibəsində baş vermiş 

Hadisələr üçün ruhdan düşməyin 

Bunun üçün heç də qəmgin olmayın 

Halbuki, siz əgər möminsinizsə, 

*Allah yanında inanmayanlardan+ 

Bilin ki, siz çox yüksəkdə  durursuz! 

 

Əgər siz *Ühüdün döyüşlərində] 

Yara aldınızsa o biri dəstə 

Bədr də eləcə yaralar aldı. 

Biz bu günləri insanlara görə 

Növbə ilə belə dəyişirik ki, 

Allah iman gətirən bəndələri 

Başqalarından seçib ayırd etsin. 

Və içərinizdən şəhidlər seçsin. 

Uca Allah zülmkarları sevməz! 

Bu Allahın iman gətirənləri 

*Günahkar kəslərdən] təmizləməsi, 

Kafirləri məhv etməsi üçündür. 

 

Yoxsa Allah cihad eləyənləri 

Və əziyyətlərə səbr edənləri 

Tanıyıb ayırd etməmişdən qabaq 

Cənnətə girməyi güma edirsiz? 

Siz [Bədr döyüşlərində+ ölümlə 

Qarşılaşmadan əvvəl ölüm, yəni 

*Şəhid olmağı+ arzulayırdınız. 

Ühüd vuruşunda onu gördünüz, 

Lakin durub gözünüzü döydünüz. 

 

Məhəmməd yalnızca bir peyğəmbərdir. 

Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlmiş, 

Allahı təbliğ eləyib getmişlər. 

Əgər O ölsə və ya öldürülsə 

Siz döyüşdən gerimi dönəcəksiz? 

[Dindən dönüb döyüşdən qaçacaqsız?+ 

Halbuki, döyüşdən geri dönən kəs 

Allaha hər hansı zərər yetirməz. 

Lakin Allah şükr edən bəndələrə 

Uğur qazandırar, mükafat verər. 

 

Uca Allahın izni olmayınca 

Aydın bilin, heç kəsə ölüm yoxdur. 

O, *Lövhi Məhfuzda+ vaxtı bilinən 

Açıq-aydın yazılmış bir yazıdır. 

*Cihadda+ dünya qazancı istəyən 

Şəxsə bu dünyanın mənfəətindən, 

Axirət savabı istəyən şəxsə 

Axirətin savabından verərik, 

Şükr edənlər mükafatın alacaq! 

 

Neçə-neçə peyğəmbərlər bir yığın 

Allah pərəst bəndələrlə birlikdə 

*Kafir düşmənə qarşı+ vuruşmuşlar 

Lakin onlar heç də Allah yolunda 

Çəkdikləri müsibətlərə görə 

Nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, 

Nə də [kafirlərə] boyun əymişlər. 

Uca Allah səbr edənləri sevər! 

 

Onların! “Ya Rəbb günahlarımıza 

Və işlərimizdə həddi aşmaqla 

Etdiyimiz, səhvə görə bağışla! 

Özün qədəmlərimizi möhkəm et 

*Vuruşda dizlərimizə qüvvət ver] 
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Və kafirlərə qələbə çalmaqda 

Bizə kömək et!”-söyləməkdən başqa 

Fikri və ya sözləri olmamışdı. 

 

Nəhayət, Allah onlara həm dünya, 

Həm də ən gözəl axirət neməti 

Əbədi olacaq [cənnəti] verdi. 

Allah yaxşı iş görənləri sevər! 

 

Ey iman gətirənlər! Kafirlərə 

Itaət edəcək olsanız onlar 

Sizləri öz dinlərinə döndərər, 

Zərər çəkmiş halda geri dönərsiz. 

Xeyir, bilin! Allah sizin haminiz 

Və həm də ən böyük yardımçınızdır. 

Yardım edənlərin ən yaxşısıdır. 

 

Haqqında dəlil nazil etmədiyi 

Şeyi Allaha şərik qoşduğuyçun 

Kafir, ürəklərə qorxu salarıq. 

O kəslərin yerləri cəhənnəmdir. 

Zülm edən kəslərin əbədiyyətdə 

Sığınacaqları yer necə pisdir! 

 

*Ühüd döyüşlərində+ Siz onları 

Allahın iznilə məhv edən zaman, 

Allah verdiyi vədə sadiq çıxdı. 

Lakin Allah siz sevdiyiniz şeyi 

[Zəfəri və böyük qənimətləri] 

Sizlərə göstərəndən sonra isə 

Zəiflik göstərdiz, [sizə verilmiş+ 

Əmr barəsində bir-birinizlə 

Mübahisə edib, çaşbaş qaldınız, 

Həm də *peyğəmbərə qarşı+ çıxdınız. 

İçinizdən bəziləri dünyanı, 

Bəzisi axirəti istəyirdi. 

Sonra, Allah sizi sınamaq üçün 

Döyüşdən salamat geri döndərdi. 

Əlbətdə ki, O sizləri əfv etdi. 

Çünki, uca Allah öz bəndəsinə 

Möminlərə+ qarşı mərhəmətlidir! 

Siz düşməndən qaçıb dağa çıxdınız 

Peyğəmbər arxadan çağıran zaman 

Siz dönüb heç kəsə baxmadınız da 

Allah qəminizin üstə qəm qoyub 

Peyğəmbərin qətl edilməsi haqda 

Yalnış xəbərin əndişəsi ilə; 

Əmrinə tabe olmadığınızdan 

Sizə üz verən bir peşmançılıqla 

Cəzalandırdı ki, itirdiyiniz 

Şeylərə və bu fəlakətə görə 

Kədərlənib təəssüf etməyəsiz. 

Şübhəsiz ki, hər zaman uca Allah  

Gördüyünüz işlərdən xəbərdardır! 

 

Bu qəm-qüssədən sonra böyük Allah  

Sizlərə xəfif bir uyğu göndərdi. 

O uyğu bir qisminizi bürüdü. 

O biri qisminizsə canlarının  

Harayına qalaraq: “Bu işlərdə 

Bizlərə bir xeyir varmı?”-deyərək 

Uca Allaha  qarşı haqsız yerə 

Cahiliyyət zamanına xas olan 

Yersiz düşüncələrə qapıldılar. 

[Ya Məhəmməd!+ Onlara de: “Əlbətdə 

Bütün bu işlər Allaha məxsusdur 

[Yəni uca Allahın əlindədir+”. 

Münafiqlər sənə bildirmədiyi 

Şeyləri qəlblərində gizlədərək: 

“Əgər bu işdə bizim üçün bir şey 

[Yəni ki, bir qələbə] olsa idi 

Burdaca öldürülməzdik”,-deyirlər. 

[Ya Məhəmməd!+ De ki, “Əgər ki, sizlər 

Evlərinizdə də olsaydız belə, 

Alınlarına ölüm yazılanlar 

Yenə çıxıb əbədi yatacağı 

*Öləcəyi] yerlərə gedərdi ki, 

Allah bununla da qəlblərinizdə 

Olanı yoxlayıb üzə çıxartsın 

Və [niyyətlərinizi] təmizləsin. 

Allah qəlbdə olanları biləndir!” 
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*Ühüd döyüşlərində] iki ordu 

Qarşılaşan zaman dönən kəslərin 

Kəsb elədikləri bir para şeylər 

Günahkar şeytanın həmin kəsləri 

Yoldan çıxarmaq istəyi üzündən 

*Yalnız bu səbəb üzündən+ baş verdi. 

O kəslər *tövbə elədikdən sonra] 

Allah artıq onları bağışladı. 

Allah bağışlayandır və həlimdir! 

 

Ey iman gətirənlər! Siz heç zaman 

Səfər və ya müharibəyə getmiş 

[Orda vəfat etmiş, ya öldürülmüş+ 

Qardaşları barədə: “Əgər onlar 

Bizlərin yanımızda olsaydılar, 

Nə ölər nə öldürülərdi”, deyən  

İnamsız kafirlər kimi olmayın! 

Allah bu əqidəni o kəslərin 

Qəlbində qəm olsun deyə yaratdı. 

Dirildən də, öldürən də Allahdır. 

O etdiyiniz işləri görəndir! 

Əgər Allah yolunda öldürülər 

Və yaxud ölərsinizsə Allahın 

Sizi bağışlaması, rəhm etməsi 

Şübhəsiz ki, [kafirlərin dünyada+ 

Topladığı sərvətdən xeyirlidir. 

 

Ölsəz də, öldürülsəz də *axırda+ 

Rəbbin hüzuruna toplanacaqsız! 

 

[Ya Məhımməd!+ Allahın mərhəməti 

Səbəbinə  sən onlarla *döyüşdən  

Qaçıb sonra yanına dönənlərə] 

Beləcə doğru *yumşaq+ rəftar etdin. 

Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, 

Əlbətdə onlar dağlışıb gedərdi. 

Sən onları əfv et və onlar üçün  

*Allahdan+ bağışlamasını dilə 

İş zamanı onlarla məsləhətləş, 

Qəti bir qərara gəldikdə isə 

Sən hər zaman Allaha təvəkkül et! 

Həqiqətən də bil ki, uca Allah 

[Ona] təvəkkül edənləri sevər! 

 

Əgər Allah sizə yardım edərsə, 

Heç kimsə sizə qalib gələ bilməz. 

Yox əgər ki, sizi zəlil edərsə, 

Sonra sizə kim kömək edə bilər? 

Bax elə buna görə də möminlər  

Daim Allaha təvəkkül etsinlər! 

 

Allah göndərən heç bir peyğəmbərə 

Əmanətlərə xəyanət yaraşmaz. 

Əmanətə xəyanət eləyən şəxs, 

Qiyamət günü xəyanət etdiyi 

Şey *boynuna yükənmiş halda+ gələr. 

Sonra isə hər kəsə öz gördüyü 

İşlərin əvəzi mütləq verilər. 

Və heç bir kəsə haqsızlıq edilməz! 

 

Allahın razılığını qazanmaq  

Ardınca gedən müttəqi kəslərlə 

Allahın qəzəbinə düçar olmuş 

Münafiq bəndə bir ola bilərmi? 

Onun [qəzəbə düçar olan kəsin] 

Axirətdə məkanı cəhənnəmdir. 

Bilirsizmi o yer necə də pisdir! 

 

O kəslərin uca Allah yanında  

[Bir-birindən  fərqli] dərəcəsi var. 

Allah onların  etdiyin görəndir. 

Allah möminlərə mərhəmət etdi. 

Çünki, onların öz içərisindən  

Allahın ayələrini oxuyan, 

Onları *pis əməldən] təmizləyən, 

Onlara [Quran] və hikmət öyrədən 

Pak və təmiz bir peyğəmbər göndərdi. 

Halbuki, bundan əvvəllərdə onlar 

Açıq-aydın zəlalətdə idilər. 

 

Siz [Bədrdə yetmiş nəfər öldürüb, 

Yetmiş nəfəri də əsir alaraq]) 
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Onları iki qat sarsıdan halda, 

*Ühüd döyüşlərində başınıza 

Bu sayaq müsibət gəldiyi zaman: 

“Bu bəlalar hardan gəldi?”-dediniz 

(Ya Məhəmməd!] Sən onlara söylə ki: 

“Bütün bunlar sizin özünüzdəndir”. 

Doğrudan Allah hər şeyə qadirdir! 

  

*Ühüd döyüşündə] iki ordunun 

Qarşılaşdığı gündə başınıza 

Gələnlər Rəbbin iznilə oldu ki, 

O möminləri seçib ayırd etsin. 

 

Həm də münafiqləri fərqləndirsin. 

Onlara: “Allah yolunda vuruşun, 

Yaxud da müdafiədə bulunun! 

 

*Düşmən hücumun dəf edin!]-deyildi. 

Onlar: “Əgər biz vuruşa bilsəydik, 

Ardınızca gələrdik”-söylədilər. 

Onlar bax həmin o sınaq günündə 

İmandan çox küfrə yaxınlaşdılar, 

Qəlbdə olmayanı  dillə dedilər. 

 

Halbuki, qüdrətli Allah onların 

Gizlətdiklərini çox yaxşı bilir! 

 

Döyüşlərə getməyib Mədinədə 

Evlərində oturan və döyüşə 

Getmiş qardaşlarının barəsində: 

“Əgər onlar bizə qulaq assaydı 

Öldürülməzdilər,”-söyləyənlərə 

[Ya Məhəmməd!+ de ki; “Əgər ki, sizlər 

Doğru deyirsizsə, onda *bacarıb+ 

Ölümü özünüzdən  uzaşdırın!” 

 

Allah yolunda öldürülənləri 

Şəhid olanları ölü zənn etmə! 

Xeyir, onlar öz Rəbbinin yanında 

Diridir [cənnət ruzisi] yeyirlər. 

 

Onlar Allahın öz mərhəmətindən 

Onlara bəxş elədiyi nemətə 

Şəhidlik rütbəsinə sevinirlər. 

Ardlarınca gəlib hələ çatmamış 

*Şəhid rütbəsinə nail olmamış+ 

Kəslərin [axirətdə] bir qorxusu 

Olmayacağına və onların da 

Qəm-qüssə görməyəcəyinə görə. 

Ürəkdən sevinir, şadlıq edirlər. 

Onlar Allahdan  g ələn  nemətlərə, 

Mərhəmətə görə həm də Allahın 

Möminlərə olan mükafatını 

Puça çıxarmaması *xəbərinə] 

İnanırlar və sevincək olurlar. 

 

Yaralandıqdan sonra da Allahın, 

Peyğəmbərin dəvətin qəbul etmiş 

Kimsələrdən yaxşı işlər görəni 

Həm də pis işlərdən çəkinənləri 

Böyük-böyük mükafatlar gözləyir! 

 

O kəslər ki, xalq onlara deyirdi. 

Camaat *Əbu Süfyan və dostları+ 

Sizə qarşı böyük qüvvə topıayıb, 

Onlardan qorxun!”-sözünü dedikdə 

Bu söz onların imanın artırdı, 

Onlar: Allah bizə bəs edər”-dedi. 

O nə gözəl vəkildir!”-söylədilər. 

 

Sonra Allahın lütfü sayəsində 

Özlərinə əziyyət toxunmadan 

Geri döndülər və uca Allahın 

Razılığını qazanmış oldular, 

Allah böyük mərhəmət sahibidir. 

 

Sizi yalnız o *şeytan+ dostlarından 

*Güya onlar çox qüvvətlidir deyir] 

Və qorxudub döyüşdən çəkindirir. 

Amma siz onlardan heç də qorxmayın 

Əgər möminsinizsə, məndən qorxun! 

Küfrə can atan kəslər səni qəmləndirməsin 

Onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməz, 
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Uca Allah da  istər onlara axirətdə 

Hər hansı pay verməsin. 

Onları axirətdə böyük əzab gözləyir! 

 

Həqiqətən imanı verib küfrü alanlar 

Allaha hər hansı bir zərər verə bilməzlər 

Lakin onlar çox acı əzablar çəkəcəklər! 

 

Küfr edənlər onlara verdiyimiz möhləti 

Özlərinə bir xeyir hesab etməsin qəti! 

Onlara verdiyimiz möhlət ancaq onların 

Günahını daha da artırması üçündür. 

Onlar zəliledici bir əzab görəcəklər! 

 

Allah pisi yaxşıdan *münafiqi  mömindən] 

Ayırmaq məqsədilə möminləri siz [indi] 

Olduğunuz bu halda qoyan deyildir əsla 

Allah həm də sizlərə qeybi bildirən deyil. 

Lakin peyğəmbərlərdən istədiyini seçər 

[Ona qeybdən bəzi şeyləri də bildirər] 

Bununçun siz Allaha, peyğəmbərə inanın 

Əgər ki, inanaraq siz Allahdan qorxsanız 

Onda sizi çox böyük bir mükafat gözləyir! 

 

Allahın tərəfindən bəxş olunmuş dövləti 

Sərf etməyə xəsislik edənlər bunu heç də 

Özlərinə xeyirli hesab eləməsinlər. 

Xeyir, bu onlar üçün olduqca zərərlidir. 

Xəsislik etdikləri şey qiyamət günündə 

Bir od olub onların boynuna dolanacaq 

Göylərin həm də yerin mirası hər nə ki, var 

Hikmət, qüdrət sahibi, tək Allaha məxsusdur. 

Allah hər tutuduğunuz əməldən xəbərdardır! 

 

“Uca Allah kasıbdır, biz isə dövlətliyik!” 

Deyənlərin sözünü Allah, dərhal eşitdi 

[Ya Məhəmməd!+ onların söylədiklərini və 

Peyğəmbərləri haqsız qətlə yetirdiyini 

(Mələklərin əliylə öz əməl dəftərinə] 

Yazacaq, [məhşər günü+: “Atəşin əzabını 

Dadın!”- söyləcəyik. 

Bu əzab da sizlərin öz əlləriniz ilə 

Törətmiş olduğunuz pis işlərə görədir. 

Nahaqdan uca Allah mömin bəndələrinə 

Əsla zülm edən deyil! 

 

Allah *Tövratda+ bizə belə əmr etmişdir ki, 

Odun yandıracağı qurban gətirməyincə 

Heç bir peyğəmbərə də inanmayaq!”-deyənə 

Sən beləcə cavab ver: 

“Məndən əvvəl də  sizə gələnlər *peyğəmbərlər] 

Açıq-aşkar möcüzə, qurbanla gəlmişdilər, 

Əgər ki, sözləriniz doğrudursa söyləyin 

Bəs niyə siz onları günahsız öldürdünüz?” 

 

[Ya Məhəmməd!] əgər ki, onlar səni yalançı 

Sayarlarsa o zaman [sən heç də qəmgin olma!] 

Çünki, səndən əvvəl də açıq möcüzələrlə 

Səhifələr, nur saçan kitablar  ilə gəlmiş 

Allah peyğəmbərlərin yalançı saymışdılar. 

 

Mövcud bütün canlılar ölümü dadacaqlar. 

Bilin! Heç şübhəsiz ki, sizin mükafatınız 

Qiyamətin  günündə tamam veriləcəkdir. 

Cəhənnəmin odundan uzaqlaşdırılaraq 

Cənnətə daxil olan muradına çatacaq. 

Dünya həyatı isə aldadıcı həzzdən 

Və boş əyləncələrdən başqa bir şey deyildir. 

 

Əlbətdə siz malınız və həm  də canınızla 

İmtahan ediləcək sınaqdan keçəcəksiz. 

Sizdən əvvəl özünə kitab verilmişlərdən 

Və uca Allahına şərik qoşan kəslərdən 

Bir para əziyyətli sözlər eşidəcəksiz. 

Əgər siz səbr etsəniz və Allahdan qorxsanız 

Əlbətdə bu, məqsədə müvafiq olacaqdır. 

 
[Ya Məhəmməd!] agah ol! Allah kitab əhlindən: 
Siz *kitabda olanı+ heç nəyi gizlətmədən, 
Bütün insanlar üçün aydınlaşdırmalısız!”- 
-Deyə əhd alan zaman 
Onlar həmin bu əhdə dal çevirdi və onu 
Çox-çox  ucuz satdılar 
O kəslərin bu alış –verişi necə pisdir! 
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[Ya Məhəmməd!] etdiyi əməllərə sevinən, 

Görmədiyi iş üçün təriflərlə öyünən 

Kəslərin əzablardan xilasın güman etmə. 

Onları çox şiddətli, ağır əzab gözləyir! 

 

Göylərin, yerin hökmü bir Allaha məxsusdur. 

Həm də qüdrətli Allah hər bir şeyə qadirdir! 

 

Həqiqətən göylərin, yerin yaradılması 

Gecə ilə gündüzün bir-birini örtməsi 

Ağıl sahibləriyçin *Allahın varlığını 

Qüdrət, kamal, əzmini+ sübut edən dəlildir. 

O kimsələr ki, daim, ayaq üstə olanda 

Yaxud da oturanda, yainki uzananda 

Allahı xatırlayar; göylərin, yaxud yerin 

Yaranmasın düşünər və dərhal da deyərlər: 

Ey Rəbbimiz bunları boş yerə yaratmadın! 

Sən pak və müqəddəssən! 

Bizi cəhənnəm odu, əzabdan özün qoru! 

 

Ey Rəbbimiz! Sən özün cəhənnəmə atdığın 

Kəsləri əlbətdə ki, həm də rüsvay edərsən 

Heç zaman zalimlərə kömək edən tapılmaz! 

 

Ey Rəbbimiz! Doğrudan: “Rəbbinizə inanın!”- 

Deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin 

Çağırışını  eşidib “Sənə iman gətirdik 

İndi günahımızı özün bizə bağışla 

Təqsirlərimizdən keç *kiçik günahları ört+ 

Ölərkən canımızı yaxşı əməl sahibi 

Olanlarla birgə al! 

 
Ey Rəbbimiz! Bizlərə öz peyğəmbərlərinin 
Diliylə vəd etdiyin mükafatlarını ver 
Qiyamətin günündə bizləri rüsvay etmə! 
Əlbətdə, Sən vədinə heç vaxt xilaf çıxmazsan!” 

 

Allah da o kəslərin duasın qəbul edib 

Cavabında buyurdu: “kişi ya qadın olsun, 

Bilin! Heç birinizin əməlin puç etmərəm 

Siz bir-birinizdənsiz  *din xüsusda eynisiz+. 

[Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyənlərin] 

Yurdundan çıxarılıb öz dininin yolunda 

Əziyyət çəkənlərin, vuruşan, ölənlərin 

Günahlarının üstün bir mükafat olaraq 

Örtəcək və onlara *ağacları+ altından 

Daima çaylar axan cənnət bəxş edəcəyəm 

Ən yaxşı mükafat da Allahın yanındadır!” 

[Ya Məhəmməd!+ küfr edən kəslərin diyar-diyar 

Gəzib dolaşmaqları *ticarətdən əkindən] 

Mənfəət əldə edib xoş güzəran sürməsi 

Səni heç aldatmasın! 

 

Bu mənfəətlər ki, var 

Axirət nemətləri ilə müqayisədə 

Çox az bir mənfəətdir. 

Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir. 

O cəhənnəm ki, vardır, ora nə pis yataqdır. 

 

Lakin öz Allahından qorxan mömin kəsləri 

Ağacları altından daima çaylar axan 

Cənnətlər gözləyir ki, onlar o cənnətlərdə 

Allah qonağı kimi əbədi qalacaqlar 

Allah yanında olan pak, tükənməz  nemətlər 

Saleh əməl kəslərçin hər şeydən xeyirlidir. 

 

Həqiqətən də, kitab əhli içərisində 

Elələri də var ki, onlar haqqa [Allaha] 

Boyun əyir, Allaha sizə və özlərinə 

Nazil edilənlərə *Qurana, Tövrata və 

İnçilə+ inanırlar. Allahın ayələrin 

Heç də ucuz satmırlar. 

Onların Rəbb yanında mükafatları vardır 

Doğrudan uca Allah tez haqq-hesab çəkəndir. 

 
Ey iman gətirənlər! Dində vacib sayılan 
Hökmləri yerinə yetirirkən zəhmətə 
Düşdüyünüz bəladan çıxmaq üçün səbr edin, 
Allah düşmənlərinə qələbə çalmaq üçün 
Müharibə döyüşdə sizlərə üz verəcək 
Cətinliklərə dözün, sərhəd boyu növbədə, 
*Cihada+ hazır olun və Allahdan qorxun ki, 
Bəlkə nicat tapasız! 
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4  

“ƏN-NISA” SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil olmuş, yüz yetmiş altı ayədir. 

Qadınlara aid olan hökmləri şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Qadınlar” surəsi anlanır belə 

 

Ey insanlar! Sizi tək bircə şəxsdən 

[Adəmdən] xəlq edən, ondan zövcəsi 

[Həvvanı+ yaradan və  Onlardan da 

Bir çox kişi və qadınlar törədən 

Tək olan uca Rəbbinizdən qorxun! 

*Adıyla+ bir-birinizdən *cürbəcür 

Şeyləri] istədiyiniz Allahdan, 

Həmçinin qohumluq əlaqələrin 

Unutmaq və kəsməkdən həzər edin! 

Şəksiz və şübhəsiz uca Allahın 

Sizə nəzarətçi olduğun bilin! 

 

Yetimlərin malın *həddi-buluğa 

Çatdıqda+ onların özünə verin. 

Pis olan *haramı+ siz yaxş ilə 

Yəni ki, [halalla] dəyişdirməyin! 

[Yetimlərin malı sizə haram kən 

Öz malınız halal olduğu halda 

Onları bir –biriylə dəyişməyin! 

Halalı harama qatıb yeməyin! 

Şübhəsiz ki, bu çox böyük günahdır. 

 

Yetim qız ilə [evlənən təqdirdə] 

Ədalətlə təfdar etməyinizdən 

Qorxsanız, o zaman halal başqa bir 

Qadın ilə doğru nikah bağlayın! 

Əgər onunla da ədalət ilə 

Dolanmağa əmin deyilsinizsə, 

O halda təkcə bir *azad+ qadınla 

Və ya öz kəniziniz ilə evlənin! 

Bu ədalətli olmağa yaxındır. 

Qadınlarınızın mehrlərini 

Onlara könül xoşluğuyla verin! 

Əgər onlar qəlbən, razılıq ilə 

Bundan sizə bir şey bağışlasalar, 

Onu halal, nuşicanlıqla yeyin! 

 

Allah dolanmaq üçün bəxş etdiyi 

Malları səfeh əllərə verməyin. 

Allah sizi qəyyum təyin etdiyi 

Yetim malın boşa israf etməyin. 

Həmin maldan yedirib geyindirin 

Və özlərinə də xoş sözlər deyin! 

 

Yetimləri nigah yaşa çatınca 

Sınayın, əgər ağla dolmuşlarsa 

Mallarını özlərinə qaytarın. 

Böyüyəcəklər deyə o malları 

İsraf edərək tələsik yeməyin. 

Zəngin [qəyyum+ o mala toxunmasın 

Kasıbsa qəbul olunmuş qaydada 

Ehtiyacı olduğu miqdar qədər 

Çəkdiyi zəhmətin əvəzin yesin 

Yetim malın ona qaytaran zaman 

Halallıqçın şahid tutun kənardan! 

Haqq-hesabçın Allah kifayət edər! 

 

Ata, ana və yaxın qohumların 

[Vəfat etdikdə] qoyub getdikləri 

Maldan kişi və qadına pay düşür. 

Həmin malın azından və çoxundan 

Veriləcək hissə tam müəyyəndir. 

 

Malı vərəsələrə bölən zaman 

Varis olmayan qohumlar yetimlər 

Və yoxsullar iştirak edərlərsə. 

Onlara da o maldan bir şey verin, 

Gözəl sözlərlə könüllərin alın! 

 
Özlərindən sonra aciz və zəif 
Övlad qoyub gedəsi olan şəxslər 
Onlardan ötrü necə qorxurlarsa 
[Yetimdən ötrü də+ o cür qorxsunlar! 
Və buna görə də onlar Allahın 
Qəzəbindən qorxub düz danışsınlar! 
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Həqiqətən yetimlərin malını 

Haqsızlıqla yeyənlərin yediyi 

Qarınlarında oda çevriləcək 

Və onlar qiyamət günü alovlu 

Əbədi cəhənnəmə girəcəklər. 

 

Allah övladlarınız barəsində 

Sizə tövsiyə edib buyurur ki, 

Oğula iki qız hissəsi qədər 

Pay düşür, payların bölərsiz əgər. 

 

Əgər *ölən şəxsin+ qızının sayı 

Ikidən çoxdursa onda mirasın 

Üçdə iki payı onlara çatır. 

Əgər tək bircə nəfəri qızdırsa, 

Onda mirasın yarısı onundur. 

Övladı olduğu təqdirdə isə 

Vəfat edənin ata anasının 

Hər birinə mövcud olan mirasın 

Altıda bir hissəsi pay verilir. 

Əgər o şəxsin övladı olmayıb 

Varisi yalnız ata, anadırsa 

Malın üçdə biri anaya çatır. 

[Qalan hissə tamam ataya çatır+. 

Ölmüş şəxsin bacı qardaşı varsa, 

Ananın hissəsi altıda birdir. 

[Yerdə qalan hissə ataya düşür+. 

Bu bölgü ölən şəxsin vəsiyyəti 

Yerinə yetirildikdən və yaxud 

Borc ödənildikdən sonra bölünür 

Valideyinlər və övladınızdan 

Hansının xeyir, mənfəət cəhətdən 

Sizə daha, yaxın olduğunu siz 

Bilmdəyiniz üçün də bu *bölgü+ 

Allah tərəfindən bildirilmişdir. 

Həqiqətən Allah [hər şeyi+ bilir 

Həm də O, böyük hikmət sahibidir! 

Ey kişilər! Əgər [vəfat eləmiş+ 

Arvadınızın uşağı yoxdursa 

Vəsiyyəti yerinə yetirildikdən 

Və ya borcu ödənildikdən sonra 

Miras qalan malın yarsı sizindir. 

Onun övladları olduqda isə 

Mirasın dörddə biri sizə çatır. 

Əgər sizin uşağınız yoxdursa, 

Vəsiyyətiniz yerinə yetdikdən 

Ya borcunuz ödənildikdən sonra 

Sizdən qalan əmlakın dörddə biri 

Arvadlarınızın payına düşür. 

Övladınız olduqda sa mirasın 

Səkkizdə bir hissəsi onlarındır. 

Əgər [vəfat etmiş+ kişi, qadının 

[Ata, ana və övladı olmayıb+ 

Eyni anadan tək bir bircə qardaşı 

Və yaxud da tək bir  bacısı varsa, 

O kəslərin hər birinə mirasın 

Altı hissəsindən biri pay düşür. 

Onların sayı birdən artıqdırsa 

Hamısı üçdə bir mala şərikdir. 

Bu [vərəsələrə] zərər  gəlmədən 

Edilən vəsiyyətin icrasından 

Və ya borcun ödənişindən sonra 

Yerinə yetirilməli bölgüdür. 

Bütün bunlar Allahın tərəfindən 

Öz bəndəsinə tövsiyə edilir. 

Allah hər şeyi bilən və həlimdir! 

 

Bütün bunlar Alahın sərhədləri 

Yəni bu sahədə olan hökmüdür. 

Hər kəs Allaha və peyğəmbərinə 

Sidq ürək ilə itaət edərsə, 

Allah onu ağacları altından 

Çaylar axan əbədi cənnətlərə 

Daxil edər ki, bu da möminlərçin 

Ən böyük uğurdur və qurtuluşdur! 

 

Hər kəs Allaha və peyğəmbərinə 

İtaət etməyib həddi aşarsa 

Allah onu əzaba düçar edib 

Əbədi cəhənnəmə daxil edər. 

Onu rüsvayçı bir əzab gözləyir. 
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Qadınlardan zina edənə qarşı 

Aranızdan dörd mömin şahid tutun 

Əgər onlar buna şahədət versə, 

Həmin qadınları ölənə qədər, 

Yaxud Allah onlara yol açınca 

Onları evlərinizdə həbs edin! 

 

Aranızdan belə iş görənlərin 

Hər ikisinə də əziyyət verin. 

Əgər tövbə edib özün düzəltsə 

Siz  onları incitməkdən vaz keçin! 

Allah tövbələri qəbul edəndir 

Və [bəndlərini+ bağışlayandır! 

Allah yanında yalnız o kəslərin 

Tövbəsi qəbul olunar ki, onlar 

Nadanlıq ucundan pis iş görərlər 

Və sonra da dərhal tövbə edərlər. 

Allah bunca tövbəni qəbul edər! 

Həqiqətən O, hər şeyi biləndir 

Həm də sonsuz bir hikmət sahibidir! 

 

Günah iş görməkdə davam edərək 

Ölüm yetişəndə: “Mən tövbə etdim”- 

-Deyənlərin və kafir ölənlərin 

Tövbəsi heç zaman qəbul olunmaz 

Biz də onlar üçün çox şiddətli bir 

Rüsvay edən əzab hazırlamışıq! 

 

Ey iman gətirənlər! Qadınlara 

Zorla varis çıxmaq halal deyildir! 

Qadınlar açıq pis iş görməyincə, 

Özlərinə verdiyiniz şeylərin 

[Mehrin] bir hissəsin geri qaytarmaq 

Məqsədiylə bir əziyyət verməyin 

Onlarla gözəl [Allah buyuran tək] 

Qayğıkeş və ağıllı rəftar edin. 

Onlara nifrət eləsəniz *dözün+ 

Ola bilsin sizdə nifrət doğuran 

Hər hansı şeydə Allah [sizdən ötrü+ 

Çoxlu xeyir  nəzərdə tutumuş olsun 

 

Əgər ki, siz bir arvadın yerinə 

Başqa bir arvad almaq istəsəniz, 

Onlardan birinə [birincisinə] 

Çoxlu mal vermiş olsanız da ondan 

Hər hansı bir şeyi geri almayın! 

Məgər bu malı ona böhtan atmaq 

Yaxud aşkar bir günah iş görməklə 

Ondan məcburən geri alacaqsız?! 

 

Siz onu necə geri alarsız ki, 

Vaxtı ilə yaxınlıq etmişdiniz. 

Onlar sizdən əhdi-peyman almışdı. 

 

Atalarınız evlənmiş olduğu 

Qadınlarla heç zaman evlənməyin! 

Yalnız keçmiş *cahiliyyət dövründə] 

Olmuş bu  sayad işlər müstəsnadır 

Əlbətdə bu iş olduqca pis işdir. 

[Allahın qəzəbinə səbəb olan] 

Ləyaqətsizlik və çirkin bir yoldur! 

 

Sizə analarınız, qızlarınız, 

Bibiləriniz və bacılarınız 

Xalalar, qardaş və bacı qızları, 

Süd ananız və süd bacılarınız 

Arvadlarınızın anaları və 

 

Yaxınlıq etdiyiniz qadınların 

Himayənizdə böyümüş qızları, 

*Ögey  qızınızı+ almaq haramdır. 

Cinsi əlaqədə olmadığınız 

Qadınlarınızın qızları ilə 

Evlənmək sizinçin günah deyildir. 

Doğma oğulların arvadlarıyla 

Evlənmək və iki, doğma bacını 

Birlikdə almaq da sizə haramdır. 

Yalnız keçmiş *cahiliyyət dövrünə] 

Aid olan bu işlər müstəsnadır 

Həqiqtən Allah bağışlayandır. 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir! 
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*Cihad zamanı əsir aldığınız+ 

[Cariyələr+ müstəsna olmaq ilə 

Ərli qadınları almaq Allahın 

Hökmü ilə sizə haram edildi. 

Bunlardan başqaları sa namusla 

[iffət ilə] zinaya yol vermədən, 

Malınızı sərf edib evələnməkçin 

Sizlərə büsbütün halal edildi. 

İstifadə *yaxınlıq+ etdiyiniz 

Qadının mehrin lazımınca verin! 

Mehr müəyyən edildikdən sonra 

Razılaşdığınız şeylərdən ötrü 

Sizə hər hansı bir günah yazılmaz. 

Doğrudan Allah hər şeyi biləndir 

Həm də ən böyük hikmət sahibidir! 

 

Sizdən azad mömin qadınlar ilə 

Evlənməyə imkanı olmayanlar 

Sahib olduqları mömin və [cavan] 

Cariyələr [kənizlərdən+ alsınlar. 

Allah sizin iman [əqidənizi] 

Sizin özününzdən də yaxşı bilir. 

Siz hamınız bir-birinizdənsiniz. 

*Azad kişi və qul, ya azad qadın 

Və cariyə Adəmin nəslindəndir. 

Onlar hamsı Allah bəndəsi ikən 

Yaradılış və etiqad baxımdan 

Arada vəhdət və birlik mövcuddur. 

Buna görə də siz cariyələrə 

Heç bir zaman həqarətlə baxmayın+. 

Namusun qoruyan, zina etməyən, 

Aşnası olmayan cariyələrlə 

Sahibinin rizasıyla evlənin. 

Onların mehrin qayda üzrə verin! 

Əgər onlar [ərə getdikdən sonra] 

Zina edərlərsə cəzaları da 

Azad qadına verilən əzabın 

Yarısı miqdarında olmalıdır. 

Bu [kənizlərlə evlənmək], ehtiras 

Və şəhvət üzündən, zina etməkdən 

Qorxanlarınız üçün bir normadır. 

Əgər səbr etsəniz daha yaxşıdır. 

Həqiqətən, Allah bağışlayandır. 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir! 

 

Allah bilmədiyinizi bildirmək, 

Sizdən əvvəlkilərin getdikləri 

Yolları göstərmək və tövbənizi 

Qəbul etmək istər, hər şeyi bilir 

Çünki O ,böyük hikmət sahibidir! 

 

Allah sizin anlayaraq edilən 

Tövbənizi qəbul etmək istəyir. 

Öz nəfsinə uyanlar isə  sizi 

Böyük bir əyrilik ilə düz yoldan 

Ayıraraq sapdırmaq istəyirlər. 

 

Allah istər ki, üstünüzdə olan 

Ağır günahları yüngülləşdirsin, 

Çünki insan *şəhvətin cilovlamaq 

Və itaətə dözmək baxmından+ 

Xislətcə həris, imkanca zəifdir. 

 

Ey iman gətirənlər qarşılıqlı 

Razılıqla edilən alış-veriş 

Müstəsna olmaqla bir-birinizin 

Mallarını  haqsızlıqla yeməyin, 

Özününz özünüzü öldürməyin! 

Allah sizə qarşı mərhəmətlidir! 

 

Hər kəs təcavüz və zülm eləməklə 

Bu işləri görərsə o zaman biz 

Onu cəhənnəm oduna atarıq. 

Şübhəsiz bu Allah üçün asandır! 

 

Əgər sizlərə qadağan olunmuş 

Böyük günahlardan çəkinərsəniz 

Biz də sizin qəbahətlərinizin 

*Kiçik günahınızın+ üstün örtər, 

Şərəfli bir mənzilə çatdırarıq. 
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Allah [maddi, mənəvi cəhətdən] 

Birinizi digərinizdən üstün 

Tutduğu (birinə digərindən çox 

Verdiyin+ özününzə istəməyin. 

Kişilərin öz qazandıqlarından 

Öz payı, həmçinin qadınların da 

Qazandıqlarından öz payı vardır. 

[Dilədiyinizi yalnız Allahın 

Lütfündən, mərhəmətindən istəyin! 

Şübhəsiz ki, Allah çox diqqətlidir. 

Hər şeyi olduğu kimi biləndir. 

 

Ata-ana və yaxın qohumların 

Qoyub getdikləri maldan hər nə var 

Hər birinə varislər təyin etdik. 

And içib əhd-peyman bağladığınız 

Şəxslərin payını özünə verin! 

Əlbətdə Allah hər şeyə şahiddir! 

 

Ailədə kişilər qadınların 

Üzərində ixtiyar sahibidir 

Bu Allahın o kəslərdən birini. 

Digərinə üstün eləməsi və 

Kişilərin özünə məxsus maldan 

*Qadına+ sərf etməsinə görədir. 

Əmelisaleh qadınlar *ərinə] 

İtaət edib Rəbbin himayəsi 

Sayəsində bəzi gizli şeyləri 

*Ərlərinin sirrin, malın-dövlətin 

Namusunu + qoruyub saxlayırlar. 

*Ey kişilər!+ dikbaşlıq etməsindən 

Qorxduğunuz qadına öyüd verin, 

[Yola gəlməzsə+ öz yatağınızı 

Onun yatağından ayırın, döyün! 

Sizə itaət elədikdə isə 

Əziyyət üçün yollar axtarmayın. 

Əlbətdə Allah uca və böyükdür! 

*Ey möminlər!] ər-arvad arasında 

İxtilaf olacağından qorxsanız, 

O zaman kişinin adamlarından 

Bir nəfər və qadın adamlarından 

Bir nəfər vasitəçi təyin edib 

Onların yanına *münsif+ göndərin. 

Əgər bu iki münsif  ər-arvadı 

Barışdırmaq istəsələr Allah da 

Onların işinə köməkçi olar. 

Həqiqətən, Allah hər şeyi bilən 

Və həm də hər bir  işdən xəbərdardır! 

 

Allaha ibadət edin və ona 

Heç vaxt heç bir şeyi şərik qoşmayın! 

Ata-ana və qohum-əqrabaya, 

Yetimə, yoxsula, qohum-qonşuya, 

Yaxın yoldaşlara, yaxına-dosta, 

Pulu qurtararaq yolda qalana, 

Müsafirlər və sahib olduğunuz 

Qul və kənizlərə yaxşılıq edin! 

Həqiqətən,Allah özün  bəyənən, 

Lovğalıq eləyən kəsləri sevməz! 

 

O kəslər ki, özü xəsis olmaqla 

Başqasın xəsisliyə təhrik edər 

Və Allahın  lütfündən bəxş etdiyi 

Nemətlərı insanlardan gizlədər 

Biz belə kafirlər üçün cəzalar, 

Rüsvay edən əzab  hazırlamışıq! 

 

Öz malını xalqa göz dağı verib 

*Şöhrət qazanmaqçın+ xərcləyənləri, 

Allaha və axirətin gününə 

İnanmayanları da Allah sevməz! 

Şeytanla yoldaşlıq eləyənlərin 

Bir baxın yoldaşı  necə də pisdir! 

 
Onlar Allaha, axirət gününə 
İnanıb, Allah verdiyi ruzidən 
Acizə, yoxsula sərf etsəydilər 
Müşkülə düşməz, zərər  çəkməzdilər! 
Allah onların hər işin biləndir! 
Həqiqətən də Allah *heç bir kəsə] 
Səbəbsiz zərrə qədər də zülm etməz. 
Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, 
Onun savabın iki qat artırar 
Və öz tərəfindən də [bu əməlin 
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Sahibinə+ böyük mükafat verər! 

[Ya Məhəmməd!] hər ümmətdən özünün 

Peyğəmbərin  bir şahid gətirərək 

Səni də onlara şahid edən gün 

[Kafirlərin halını+ sən bir düşün? 

 

Bax o gün uca Allahı dananlar 

Bir də peyğəmbərə asi olanlar 

Yerlə yeksan olmağı arzu edər, 

Allahdan bir söz gizlədə bilməzlər! 

 

Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən 

Nə dediyinizi anlamayınca 

Və murdar *cünub+ olduğunuz zaman 

Qüsl edib tər-təmiz olana kimi 

Namaza [məscidə+ yaxınlaşmayın 

Yol ötən müsafirlər müstəsnadır. 

Xəstələndikdə, səfərdə olduqda. 

Biriniz ayaq yolundan gəldikdə, 

Yaxud da qadınla olmuş olduqda 

Qüsla, dəstamaza su tapmadıqda 

Pak bir torpaq ilə təyəmmüm edin, 

[Ovcunuzu] əl-üzünüzə sürtün! 

Şübhəsiz ki, Allah əfv eləyəndir, 

Həm də bəndəsini bağışlayandır! 

 

[Ya Məhəmməd! Məgər ki, sən kitabdan 

*Tövratdan+ bir hissə verilmiş olan 

[Yəhudi alimləri görmürsən ki, 

Onlar zəlaləti satın alırlar? 

Sizlərin də öz doğru yolunuzdan 

Azmanızı qəlbən arzulayırlar? 

 

Allah sizlərin düşmənlərinizi 

Sizin özünüzdən yaxşı tanıyır. 

Bir dost və ən yaxın yardımçı kimi 

Təkcə Allah [sizə] kifayət edər! 

 

Yəhudilərin bir qismi *Tövratda+ 

Sözləri dəyişib təhrif edir və 

Dillərin əyərək  dinə [islama] 

Tənə vurmaq fikriylə [sənə qarşı+: 

“Eşitdik lakin qəbul eləmədik; 

-Eşit, eşitməz olasan”,-deyərlər. 

Əgər onlar:” Eşitdik və inandıq: 

Eşit bizə tərəf bax!”-desəydilər, 

Əlbətdə onlara daha xeyirli   

Həmçinində daha doğru olardı 

Lakin Allah küfrləri ucundan 

Onları lənətə düçar etmişdi. 

Onların yalnızca az bir hissəsi 

İnanmışdı və iman gətirmişdi. 

Ey özünə kitab verilmiş kəslər! 

Bəzi üzü tanınmaz hala salıb 

Ənsə *arxasına+ çevirməmişdən 

Və şənbəyə hörmət etməyənlərə 

*Əshabu-s-səbtə] etdiyimiz kimi 

Onlara da lənət etməzdən əvvəl 

Əlinizdə olan [yəni Tövratı+ 

Təsdiqləyən kimi nazil edilən 

Müqəddəs [Qurana] iman gətirin! 

Allahın əmri mütləq olacaqdır 

 

Heç şübhə yoxdur ki, Allah özünə 

Şərik qoşanları heç vaxt əfv etməz, 

Amma ki, öz istədiyi kəslərin 

Bundan başqa günahların bağışlar. 

Allaha şərik qoşan şəxs əlbətdə 

Ən böyük bir günah eləmiş olur. 

 

[Ya Məhəmməd!+ özlərini təmizə 

Çıxaran kimsələri görmürsənmi? 

Xeyir, əsil həqiqət elə deyil. 

Allah istədiyin tər-təmiz edər, 

Onlara xurmanın çərdəyindəki 

Nazik bir tel qədər də zülm olunmaz! 

Sən onların uca Allaha qarşı, 

Necə yalan uydurduğuna bax bir! 

Bu, açıq günah üçün kifayətdir! 

 

[Ya Məhəmməd!] kitab [yəni Tövratdan, 

Yaxud yazıb oxumaqdan özünə 

Bir şey verilənləri görmürsənmi? 
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Onlar cibtə və tağuta *bu adda 

Iki bütə+ yaxud cibt adlı bütə 

Tağut deyilən şeytana inanır 

Hələ üstəlik kafirlər üçün də: 

“Bunlar möminlərdən əslinə baxsan 

Daha  doğru yoldadırlar,”-deyilər. 

 

Onlar Allah lənət edən şəxslərdir. 

Allahın lənət etdiyi kəslərə 

Heç bir kömək edən tapa bilməzsən 

 

Yoxsa onların bu fani dünyada 

Hökmranlıqdan bir payları vardır? 

Əgər elə olardısa o zaman, 

Onlar insanlara xurma tumunun 

Bircə [zərrəsini] belə verməzdi. 

 

Yoxsa Allahın öz nemətlərindən 

Bəxş etdiyi şeyə [peyğəmbərliyə] 

Görə insanlara həsəd edirlər? 

Halbuki biz İbrahim övladına 

Kitab həmçinin də hikmət vermişdik 

Onlara mülk *hökmranlıq+ vermişdik. 

 

Onlardan [yəhudilərdən] kimisi 

İbrahimə yaxud da Məhəmmədə 

İlahi kitaba imam gətirdi, 

Kimisi də ondan üz döndərdilər 

*Üz döndərən kəslərə] cəhənnəmin 

Alovlanmış odu kifayət edər! 

 

Ayəmizi inkar eləyənləri 

[Cəhənnəm oduna tullayacağıq+. 

Onların dərisi yanıb bişdikcə, 

Əzabı həmişə dadsınlar deyə, 

Dərilərin təkrar dəyişəcəyik. 

Əlbətdə Allah yenilməz bir qüvvət 

Həm də sonsuz bir hikmət sahibidir! 

 

İman gətirib yaxşı işlər görən 

Bəndələri altından çaylar axan 

Cənnətlərə daxil edəcəyik ki, 

Orada əbədi ləzzət alsınlar. 

Onları həm pak zövcələr gözləyir. 

Biz onları daim rahatlıq verən 

Sıx kölgəlikdə yerləşdirəcəyik. 

 

Allah sizdə olan əmanətləri 

Öz sahiblərinə qaytarmanızı, 

İnsanlar arasında hökm edərkən 

Ədalətli olmanızı əmr edir. 

Həqiqətən, Rəbbin bu tapşırıqla 

Verdiyi öyüd necə də gözəldir! 

Əlbətdə Allah [hər şeyi+ eşidən 

Və [hər şeyi+ məqamında görəndir! 

 

Ey iman gətirənlər! Siz Allaha, 

Peyğəmbərə və özünüzdən olan 

İxtiyar sahibinə tabe olun! 

Əgər ki, bir mübahisə etsəniz, 

Allaha və ya qiyamət gününə 

İnanırsınızsa onu Allaha 

Və peyğəmbərinə həvalə edin! 

Bu daha xeyirli, daha yaxşıdır. 

 

[Ya Məhəmməd!]  Sənə nazil edilən 

[Qurana] və əvvəl nazil edilmiş 

*Tövrata İncilə] iman etdiyin 

İddia eləyən münafiqləri 

Özün öz gözlərinlə görürsənmi? 

Onlar şeytan *tağutun+ hüzurunda 

Mühakimə olunmaq istəyirlər. 

Halbuki, onlara məlun şeytana 

Inanmamaları əmr olunmuşdu. 

Şeytan isə onları *doğru yoldan] 

Uzaq zəlalətə sürümək istər. 

Onlara: “Allah nazil elədiyi 

[Quran] və peyğəmbərə tərəf gəlin!” 

-deyildiyi zaman münafiqlərin 

Səndən üz döndərdiklərin görərsən. 
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Bəs onların etdikləri əməlin 

Cəzası tək başlarına gələcək 

Müsibət zamanı necə olacaq? 

Sonra onlar sənin yanına gəlib: 

“Biz yalnız yaxşılıq etmək [yəni ki, 

İddiaçıların aralarında 

Barışıq yaratmaq istədik, deyə 

Yalandan Allaha and içəcəklər. 

 

Onlar elə şəxsdir, Allah onların 

Ürəklərindəkin çox yaxşı bilir. 

[Ya Məhəmməd] Sən onlardan üz çevir, 

Onlara öyüd ver, özləri haqda 

Onlara təsir eləyən sözlər de! 

 

Biz hər bir peyğəmbəri ancaq ona 

Allahın iznilə hörmət, itaət 

Olunsun deyərək elçi göndərdik. 

Onlar *münafiqlər+ özü  özünə 

Zülm eləyən zaman dərhal yanına 

Gəlib bağışlanmaq diləsəydilər 

Və peyğəmbər də Allahdan onlarçın 

Əfv istəsəydi, əlbətdə Allahın 

Edilən tövbələri qəbul edən 

Və mərhəmətli olduğun bilərdi. 

 

Amma [Ya Məhəmməd!] elə deyildir! 

Sənin Allahına and olsun, onlar  

Aralarındakı ixtilaflarda 

Səni münsif təyin eləməyincə 

Verdiyin hökmə görə özlərində 

Bir sıxıntı duymadan itaətlə 

Sənə boyun əyəməyincə həqiqi 

Iman gətirmiş bəndələr olmazlar. 

 

Əgər ki, biz onlara: “Özünüzü 

Öldürün, ya yurdlarınızdan çıxın!” 

Deyərək yazılı əmr eləsəydik, 

İçərilərindən az bir hissəsi 

Müstəsna olmaqla onlar bu  əmri 

Qətiyyən yerinə yetirməzdilər. 

Əgər onlar verilən nəsihətə 

Əməl etsəydilər onda əlbətdə 

Bu onlar üçün daha da xeyirli 

Və sözsüz tamamən düzgün olardı. 

*İmanda sabitqədəmlik baxımdan 

Daha inamlı bir addım olardı+. 

Onda biz də onlara özümüzdən 

Çox layiqli bir mükafat verərdik 

Və onları düz yola döndərərdik. 

 

Allaha və onun peyğəmbərinə 

İtaət eləyənlər [axirətdə] 

Allah nemətlər verdiyi Nəbilər 

*Peyğəmbər+, siddiq *doğru danışanlar, 

Etiqadı dürüst, peyğəmbərləri 

Hamıdan əvvəl təsdiq eləyənlər], 

Şəhidlər, salehlər *yaxşı əməllər 

Sahibiylə] bir yerdə olacaqlar. 

Onlar sa necə də gözəl yoldaşdır! 

 

Bu mükafat Allah tərəfindəndir. 

Hər şeyi, həm də ki, öz məqamında 

Bilən Allah sizə kifayət edər! 

 

Ey iman gətirənlər! Fürsəti buraxmayın 

Silaha sarılaraq düşmənə qarşı çıxın 

Ya dəstə-dəstə yaxud, hamınız birgə çıxın! 

 

Aranızda eləsi *münafiqlər] də var ki, 

Siz cihada çıxarkən onlar ağır tərpənər 

Əgər döyüşdə sizə bir müsibət üz versə: 

“Allah mənə lütf etdi, orda olmadım,”-deyər. 

 

Əgər Allahdan sizə bir nemət yetişərsə, 

O zaman aranızda heç bir dostluq yoxmuş tək: 

“Kaş ki, mən də onlarla birlikdə döyüşəydim, 

Həm də ki, bir qənimət əldə edəydim!”-söylər. 

Eləysə qoy dünyanı verib axirətini 

Satın alan möminlər 

Allah yolunda qəlbən sona dək vuruşsunlar. 

Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə, 

 

Və yaxud da döyüşər, həm də qalib gələrsə 

Biz də ona ən böyük mükafat verəcəyik. 
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*Ey Müsəlmanlar!] Deyin! Sizlərə nə olub ki, 

Rəbbinizin  yolunda və [Hicrət etməyərək, 

Yaxud da əsir kimi Məkkədə qalanlara]: 

“Ey Rəbbimiz, sən bizi sakini  zalim olan 

Bu şəhərdən [Məkkədən] kənara çıxart bizə 

Özünün tərəfindən mühafizəçi göndər 

Yardımçı yolla!”-deyə dua eləyən aciz 

Kişi, qadın, uşaqlar uğrunda vuruşmursuz? 

 

İman gətirən kəslər öz Rəbbinin yolunda, 

Kafir olanlar isə şeytançın vuruşarlar. 

O halda siz şeytanın dostlarıyla vuruşun! 

Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi çox zəifdir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ o dönük şəxsləri 

görmürsən ki, 

Onlara *vaxtı ilə+: “Müharibədən əl çək, 

Namaz qıl və zəkat ver!”-əmri söylənilmişdi. 

Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, 

İçlərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi 

Və yaxud sayca artıq insanlardan qorxaraq: 

“Ey Rəbbimiz! Cihadı nə üçün vacib etdin, 

Nə  olard ki, bizi yaxın zamana qədər 

Yəni *öz əcəlimiz gəlib çatana qədər] 

Yubadaydın!”-dedilər. 

Onlara sən söylə ki: Dünya ləzzəti azdır, 

Lakin müttəqi üçün axirət  xeyirlidir. 

Sizə *müttəqilərə+ xurma çərdəyindəki 

Nazik tel qədər belə zülm olunmayacaqdır!” 

 

Harda olursuz olun, hətda uca və möhkəm 

Qalalarda olsanız, ölüm tapacaq sizi. 

[Ya Məhəmməd!] onlara [yəhudilərə birdə 

Münafiq bəndələrə+ bir xeyir yetişdikdə: 

“Bu Allahdandır  !”- deyər. 

Bir  pislik üz verdikdə: “Səndəndir!”-söyləyərlər. 

Onlara de: “Hamısı Allah tərəfindəndir”. 

Bu xalqa nə olub ki, az qala söz anlamır! 

 

[Ey insan!] unutma ki, sənə yetişən hər bir 

Yaxşılıq Allahdandır. 

Sənə yetişən hər bir pisliksə özündəndir. 

[Ya Məhəmməd!]  

Biz səni bir peyğəmbər göndərdik 

Allahın şahidliyi *sənə] kifayət edər. 

 

Peyğəmbərə itaət edən şəxs şübhəsiz ki, 

Həmçinin də Allaha itaət etmiş olur. 

Kim səndən üz döndərsə [qoy buyurub döndərsin!] 

Biz ki, səni onlara gözətçi göndərmədik. 

 

[Ya Məhəmməd!]  

O kəslər: “*Sənə iman gətirdik!” 

-deyir, lakin yanından çıxıb getdiyi zaman 

Onların bir hissəsi əksini fikirləşir. 

Allah elələrinin niyyətində olanı 

Dərhal da özlərinin dəftərlərinə yazır. 

Sən onlardan üz çevir, Allaha təvəkkül et! 

Allahın *Sənə] vəkil olması kifayətdir! 

 

Onlar Quran barədə [onun Allah kəlamı 

Olması barəsində+ heç bir düşünməzlərmi? 

Əgər ki, o,Allahdan qeyrisi tərəfindən 

Olardısa, əlbətdə onlar orada çoxlu 

Ziddiyyət tapardılar. 

 

Münafiqlərə [bəzi müsəlman bəndlərin 

Sadəlövh davranaraq döyüş meydanlarından+ 

Əmin-amanlıq və ya qorxu xəbəri gəlcək 

Millətin arasında dərhal onu yayarlar  

Halbuki *müsəlmanlar+ münafiqlərə deyil 

Xəbəri peyğəmbərə, ya özlərindən olan 

İxtiyar sahibinə söyləmiş olsaydılar, 

Əlbətdə bu xəbərin  mahiyyətinə varan 

Yəni yayılmasının məqsədəuyğunluğun 

Təyin etməyə qadir olanlar bilərdilər. 

Əgər Allahın lütfü sizinlə olmasaydı 

Şübhəsiz az qisminiz müstəsna olmaq ilə 

Şeytana uyardınız. 

[Ya Məhəmməd!]  

Çəkinmə, Allah yolunda vuruş! 

Əmin ol ki, Sən yalnız özünə cavabdehsən, 



ġıxbala Elcan 

 64 

Lakin möminləri də [bu cihada] təşviq et! 

Bəlkə bu halda Allah sizləri kafirlərin 

Qəzəbindən saxlasın. 

Allahın həm qəzəbi [qəhri] də, əzabı da 

Olduqca şiddətlidir! 

 

Yaxşı işə havadar olana [savabından+ 

Pis işlərə havadar olana *günahından+ 

Mütləqa bir pay düşür. 

Əlbətdə uca Allah hər bir  şeyə qadirdir. 

 

Sizə salam verənin salamın gözəl alın 

Və yaxud da [eynilə sahibinə+ qaytarın! 

Bilin! Allah hər şeyi hesabına alandır. 

 

Allahdan başqa tanrı nə də şəriki yoxdur. 

Olacağna şübhə olmayan məhşər günü 

Hamınızı bir yerə həm O toplayacaqdır. 

Allahdan daha doğru danışan kim olar ki?! 

 

Siz niyə münafiqlər barədə yanıldınız 

Fikriniz haçalandı ikiyə ayrıldınız? 

Halbuki uca Allah əməllərinə görə 

Onları öz əvvəlki halına qaytarmışdır. 

Siz Allahın *istəyi öz iradəsi ilə 

Küfr eləyəcəyini əzəldən bildigiyçin+ 

Azdırdığı kimsəni doğru yola gətirmək 

İddiasındasızmı? 

Nə qədər axtarsan da yenə tapa bilməzsən! 

 

O kəslərin özləri kafir olduğu kimi, 

Sizi də özlərilə birgə kafir istərlər. 

Onlar Allah yolunda Məkkədən getməyincə 

[Hicrət eləməyincə+ onlardan özünüzə 

Heç zaman dost tutmayın! 

Əgər onlar tövhiddən hicrətdən üz çevirsə, 

Onları harda görsəz dərhal tutub öldürün. 

Onlardan özünüzə nə bir dost və yaxud da 

Bir köməkçi tutmayın! 

Sizinlə arasında əhdi olan tayfaya 

Sığınanlar yaxud da sizlə, ya qövmi ilə 

[Məkkə müşriklərilə+ vuruşmaqdan bezərək 

Yanınıza gələnlər bu halda müstəsnadır. 

Allah istəsə idi onları üstünüzə 

Qaldırardı onlar da sizinlə vuruşardı. 

Onlar sizdən ayrılıb bir yana çəkilsələr 

Sizinlə vuruşmayıb sülh təklif eləsələr 

O zaman Allah sizin onların əleyhinə 

Çıxmağınız yönündə hər hansı bir yol qoymaz. 

 

Siz elə kəslərə də rast gələcəksiniz ki, 

O kəslər həm sizlərdən həm öz camaatından 

Arxayın olmaq istər. 

[Yanınızda özlərin müsəlman göstərərlər, 

Qəbiləyə dönərkən kafirə çevrilərlər]. 

Bunlar hər dəfə fitnə, fəsada sövq edərkən 

Başı aşağı gedər *ürəkdən qoşularlar+. 

Əgər onlar sizləri tərk edib getməzsələr, 

Sülh təklif etməsə də sizdən əl çəkməzsələr, 

Onda onlara harda rast gəlsəniz öldürün. 

Biz onlar əleyhinə çıxmaq üçün sizlərə 

Açıq fərman veririk. 

 

Heç bir möminə başqa bir mömini öldürmək 

Yaxud xətər yetirmək heç vəhc ilə yaraşmaz. 

Bu hal səhvən, [hər hansı xəta üzündən olsa] 

O halda müstəsnadır. 

Hər kimsə bir mömini bilmədən öldürərsə, 

O zaman həmin mömin bir qul azad etməli 

Və öldürülmüş şəxsin ailəsi qanını 

Bağışlamayan halda *ölənin varisinə] 

Onun qan bahasını  büsbütün verməlidir. 

Əgər *öldürülən şəxs+ mömin olduğu halda, 

Sizə düşmən olan bir tayvanın sakinisə, 

O zaman *öldürən şəxs+ mömin olan bir qulu 

Azad eləməlidir. 

Əgər *öldürülən şəxs] sizinlə əhd bağlamış 

Bir tayfadan olarsa, o vaxt ailəsinə 

Qan bahası verməklə mömin bir qulu dəxi 

Azad etmək lazımdır. 

Hər kəs [azad etməyə qul] tapa bilməz isə 

O,Allah tərəfindən edəcəyi tövbənin 
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Qəbul edilməsiyçin bir-birinin ardınca 

*Arası kəsilmədən] iki ay oruc tutub 

Dualar etməlidir. 

Allah hər şeyi bilən və hikmət sahibidir. 

 

Hər kəs bir mömin şəxsi qəsd ilə öldürərsə, 

O bəndənin cəzası əbədi cəhənnəmdir. 

Allah ona həm qəzəb və həm də lənət edər, 

[Axirətdə+ onunçun böyük əzab hazırlar! 

 

Ey iman gətirənlər! Sizlər Allah yolunda 

Cihada çıxan zaman daim diqqətli olun! 

Sizlərə salam verən hər hansı bir insana 

Dünya həyatının puç mənfəətin umaraq: 

“*O şəxsə sən ki, mömin deyilsən!”-söyləməyin 

Halbuki, çox qənimət Allahın yanındadır! 

Siz özünüz də əvvəl onlar kimi idiniz 

Lakin bilin ki,Allah sizə mərhəmət etdi 

Elə isə sizlər də insanları seçməkdə  

daim diqqətli olun 

Heç şübhəsiz ki,Allah sizin etdikləriniz 

Hər şeydən xəbərdardır! 

 

Zərər çəkmədən, həm də *üzürsüz+ evlərində 

Əyləşən möminlərlə Allah yolunda malı, 

Canıyla cihad edən şəxslər bərabər olmaz. 

Allah mal və canıyla vuruşan möminləri 

Evlərində əyləşib *cihad etməyənlərdən]. 

Dərəcə hesabıyla bir xeyli üstün tutdu. 

Allah bütün bunlara savab vəd eləmişdir. 

*Lakin+ Allah mücahid olan bəndələrinə 

Evdə oturanlardan çox imtiyaz vermişdir. 

 

*Onları+ öz Rəbbindən həm yüksək dərəcələr, 

Bağışlanmaq və böyük mərhəmətlər gözləyir. 

Allah həm bağışlayan və həm də rəhm edəndir! 

 

Mələklər öz nəfsinə zülm eləyən kəslərin 

[Məkkədə kafirlərin arasında qalaraq 

Hicrət etməyənlərin+ canlarını alarkən 

[Onlara] deyəcəklər: 

“Sizlər [hicrət zamanı+ nə vəziyyətdəydiniz?” 

Onlar söyləyəcəklər: “Biz yer üzündə zəif 

[aciz] bir kəslər idik!” 

[Mələklər də onlara+: “Allahın torpaqları 

Geniş deyildimi ki, siz də hicrət edəydiz? 

-Söyləyəcək;-Onların məkanı cəhənnəmdir. 

Ora necə pis yerdir! 

 

Yalnız hicrət etməyə yol və çarə tapmayan 

Aciz kişi və qadın, uşaqlar müstəsnadır. 

Ola bilsin ki, Allah onları əfv eyləsin. 

Allah həm əfv eyləyən, həm də bağışlayandır! 

 

Allah yolunda hicrət eləyən kəslər ki, var 

O kəslər yer üzündə genişlik *bolluq+ tapar. 

Kim evindən çıxaraq Allaha peyğəmbərə 

Doğru hicrət edərsə, sonra mənzil başına 

Yetişmədən ölərsə, o şəxsin mükafatın 

Yaradan özü verər. 

Allah bağışlayandır və həm də rəhm edəndir! 

 

Səfərə çıxan zaman kafirlərin sizlərə 

Zərər yetirməsindən qorxarsanızsa onda, 

Namazı qısaldaraq *dörd rükatlı namazı 

İki rükatlı qılmaq+ sizə günah sayılmaz. 

Həqiqətən kafirlər sizin düşməninizdir. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Əskərlər arasında olarkən 

Namaz qıldıran zaman 

Onlardan bir dəstəsi silahlı vəziyyətdə 

Səninlə namaz qılsın. 

Bir rəkətlik namazı tamamladıqdan sonra 

Sizlərin arxanızda düşmən önünə keçsin. 

Sonra namaz qılmayan dəstə silahlarıyla 

Səninlə namaz qılsın! 

Kafirlər istərdi ki, sizin silahınızdan 

Bir də mallarınızdan xəbəriniz olmasın, 

Onlar da hücum edib sizə basqın etsinlər. 

Yağışlı havalarda əziyyət çəkərsəniz,  

Ya xəstə olan zaman 

Namaz qılınan zaman 
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Silahı yerə qoymaq sizə günah deyildir 

Lakin siz ehtiyatı  heç zaman unutmayın ! 

Şübhəsizdir ki, Allah kafir bəndələr üçün 

Onları rüsvay edən əzab hazırlamışdır! 

 

Namaz qıldıqdan sonra ayaq üstə olarkən 

Yaxud oturanda da hətda uzananda da 

Allahı zikr eləyin, 

Arxayınçılıq olcaq namazınızı qılın! 

Çün namaz möminlərə müəyyən zamanlarda 

Fərz *vacib+ edilmişdir. 

 

*Ey müsəlmanlar!+ heçvaxt 

Kafirləri təqibdə zəiflik göstərməyin! 

Əgər siz yaralardan, yaxuda ki, səfərdən  

Əziyyət cəkirsizsə, onlar da sizin kimi 

Əziyyətlər çəkirlər. 

Halbuki, siz onların uma bilmədiklərin  

Allahdan umursunuz. 

Allah hər şeyi bilən və hikmət sahibidir! 

 

[Ya Məhəmməd!]  

Həqiqətən sənə biz bu Quranı 

Haqq olaraq nazil etdik ki, Allah 

Göstədiyi *öyrətdiyi] qaydada 

İnsanlar arasında hökm edəsən 

Xainləri müdafiə eləyən 

*Onların xeyrinə danışan+ olma! 

Uca Rəbbindən bağışlanmaq dilə! 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 
 

Özlərinə [yəni bir-birlərinə] 

Xəyanət eləyən kəslərdən ötrü 

Danışma, yəni mübahisə etmə! 

Şübhəsiz ki, Allah günaha batmış 

Xain bəndələri qətiyyən sevməz! 

Onlar xəyanətlərin insanlardan 

Gizlədər, Allahdan gizlədə bilməz. 

Onlar Allaha xoş  getməyən sözü 

Hətda ürəyində tutduqda belə, 

Yenə uca Allah onları bilir. 

Allah onlar etdiklərin biləndir! 

[Ey xainlərə havadar olanlar!] 

Budur, siz dünyada onlardan ötrü 

[xeyirlərinə] mübahisə etdiz, 

Bəs qiyamət günü onlardan ötrü 

Kim uca Allahla cəhl edəcəkdir? 

Ya onlara kim vəkil olacaqdır? 

 

Hər kəs pis bir iş gördükdən  və yaxud 

Özü-özünə zülm etdikdən sonra 

Allahdan bağışlanmasın dilərsə, 

Uca Allahının həm bağışlayan, 

Həm də mərhəmətli olduğun görər. 

Hər kimsə ki, bir günah qazanarsa 

Mütləq ziyanına qazanmış olar. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir 

Həm də yenilməz hikmət sahibidir! 

Hər kəs bir xəta, yaxud günah edib 

Günahsız adamın boynuna atsa, 

Heç şübhə yoxdur ki, o öz boynuna 

Açıq-aşkar günah götürmüş olar. 

[Yəni günah üstdən günah qazanar+ 

 

[Ya Məhəmməd!+ Əgər sənə Allahın 

Lütfü, mərhəməti olmasa idi, 

Əlbətdə ki, onların bir dəstəsi 

Səni düz yolundan azdıracaqdı. 

Halbuki, onlar özündən qeyrisin 

Azdıra bilməz, üstəlik sənə də 

Hər hansı bir zərər verə biməzlər. 

Çünki Allah Quranı və hikməti 

Sənə nazil etdi, tamam öyrətdi. 

Allahın sənə lütfü çox böyükdür! 
 

Onlar etdikləri  gizli söhbətin 

Çoxunda hər hansı bir xeyir yoxdur. 

Xeyir ancaq sədəqələr verməyə, 

Yaxud da ki, yaxşılıqlar etməyə 

İnsanlar içində sülh yaratmağa 

Əmr edən şəxslərin söhbətindədir. 

Rəbbin razılığın qazanmaq üçün 

Belə işlər görənə [axirətdə] 

Böyük mükafatlar bəxş edəcəyik! 
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Kim doğru yol aşkar olandan sonra 

Öz peyğəmbərindən üzün döndərib 

Möminlərdən qeyri yola uyarsa, 

Onu istədiyi yola yönəldər, 

Sonda cəhənnəmə varid edərik. 

Biləsən ora necə də pis yerdir! 

Uca Allah ona şərik qoşmağı 

Qəbul etməz və əsla bağışlamaz. 

Bundan başqa olan günahları sa 

Özü istədiyi şəxsə bağışlar. 

Allaha şərik qoşan şəxs şübhəsiz 

[Haqq yoldan] həddindən artıq azmışdır. 

 

[Məkkə müşrikləri+ Allahı qoyub 

Yalnız qadın bütə [lata, mənata, 

Uzzəyə və nailəyə+ tapınır, 

*İnadkar+ şeytana ibadət edir. 

 

Allah ona *şeytana+ lənət etdi, 

[Rəhmətindən və dərgahından qovdu+. 

O isə söylədi ki: “Mən əlbətdə, 

Sənin bəndlərinin bir qismini 

Ələ alıb yolundan çıxardacam. 

 

Onları mütləq yoldan sapdıracaq, 

*Puç+ xəyala +salıb heyvanlarının 

Qulaqlarını kəsməyi, Allahın 

Yaratdığına dəyişiklik vermək 

Günaha batmağı əmr edəcəyəm!” 

Allahı atıb şeytanı özünə 

Dost tutan şəxs əlbətdə, açıq-aşkar 

Bilsin ki, o, ziyana uğramışdır. 

Şeytan müşriklərə çox vədlər verir, 

Ürəklərində arzular oyadır. 

Lakin o, yalnız yalan vədlər verir. 

 

Onların *şeytana uyan kəslərin] 

Yerləri şübhəsiz ki, cəhənnəmdir. 

Ordan xilas üçün çarə tapmazlar. 

İman gətirib yaxşı iş görəni 

Ağacları altından çaylar axan 

Cənnətlərə daxil eləyəcəyik. 

Allahın haqq olan vədinə görə, 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Allahdan daha düz danşıan kimdir? 

 

Bu, [cənnətə daxil olmaq] nə sizin 

Nə kitab əhlinin xoşuyla deyil 

Pislik edən cəzasını çəkəcək 

O, Allahdan başqa özünə nə dost 

Nə bir imdada yetən tapacaqdır! 

 

Mömin olan və yaxşı işlər görən 

Kişi qadın cənnətə daxil olar. 

Onlara xurmanın çərdəyi qədər 

Haqsızlıq edilməz, cəza verilməz! 

 

Yaxşı əməl sahibi olub həm də 

Özünü Allaha təslim edənlər, 

İbrahimin hənif dinində olan 

Şəxsdən dincə daha gözəl kim olar? 

Həqiqətən də Allah İbrahimi 

Özünə ən sadiq bir dost tutmuşdur! 

 

Göylərdə və yerdə hər nə ki, varsa, 

Hamısı uca Allaha məxsusdur. 

Allah hər şeyi elmi qüdrətiylə 

Həm yaratmış, həm ehtiva etmişdir. 

 

[Ya Məhəmməd!] Səndən qadınlar haqda 

Fətva üzrə məsləhət istəyirlər. 

De ki: “Onlar barəsində fətvanı 

Sizə Allah və Qurandan oxunan 

Səlis və haqq olan ayələr verir. 

Onlar verilməsi vacib olanı 

*Mirası+ özlərinə verməyərək 

Evlənmək istənilən yetim qızlar, 

 

Aciz uşaqlarla və yetimlərlə 

Ədalətlə rəftar etməniz haqda 

Olan Allah hökmü ayələridir”. 

Siz edən bütün xeyirli işləri 

Şəksiz-şübhəsiz uca Allah bilir! 
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Əgər qadın ərin pis rəftarından, 

Yaxud üz çevirməsindən qorxarsa, 

Onların bir növ barışmalarından 

Ər-arvada hər hansı günah gəlməz. 

Çünki barışmaq daha xeyirlidir. 

Ancaq nəfislərdə olan xəsislik 

Heç şübhəsiz ki, həmişə mövcuddur. 

Siz yaxşı dolanıb *dava dalaşdan, 

Və kobud rəftardan çəkinərsəniz, 

*Bu iş sizin üçün daha yaxşıdır. 

Şübhəsiz ki, Allah etdikləriniz 

Hər bir işdən yaxşıca xəbərdardır! 

 

Siz hər nə qədər cəhd göstərsəniz də, 

Heç avxt arvadlarınız arasında 

Ədalətlə rəftarı bacarmazsız. 

Barı *birinə] tamam meyl eyləyib 

Digərini  asılı vəziyyətdə 

[Nə ərli kimi ərli və yaxud da 

 Boşanmış  kimi boşanmış+ qoymayın, 

Əgər özünüzü islah edərək 

[Belə hərəkətlərdən+ çəkinsəniz, 

Bilin! *Uca Allah sizi bağışlar+. 

Allah bağışalyan və rəhm edəndir! 

Əgər ər-arvad ayrılacaq olsa, 

Allah onların hər birin öz geniş 

Lütfü kərəmiylə ruzulu edər. 

Həqiqətən uca Allah geniş lütf 

Və çox böyük bir hikmət sahibidir! 

 

Göylərdə və yerdə hər nə var isə 

Hamısı uca Allaha məxsusdur. 

*Ey müsəlmanlar!] Biz sizlərdən əvvəl 

Kitab verilənlərə də, sizə də 

Allahdan qorxmanı tövsiyə etdik. 

Əgər Allahı inkar etsəz belə, 

[Yenə də] göylərdə, yerdə nə varsa, 

Bilin! Onlar hamısı Allahındır. 

O, ehtiyacsızdır, öz-özlüyündə] 

Şükr olunmağa, tərifə layiqdir. 

 

Göylərdə və yerdə hər nə vardırsa, 

Hamısı yalnız Allaha məxsusdur. 

Təkcə Allah sizə kifayət edər. 

 

Ey insanlar! Əgər ki, O, istərsə, 

Sizi yox eləyər və yerinizə 

Tamam başqa bir məxluqat gətirər. 

Bilin! Uca Allah buna qadirdir! 

 

 

Hər kəs dünya savabını istərsə, 

Bilsin ki, dünyanın, axirətin də 

Mükafatı Allahın yanındadır. 

Uca Allah eşidən və görəndir! 

Ey iman edənlər! *şahidliyiniz+ 

Sizin özünüz, ya ata-ananız 

Yaxud yaxın qohumlar əleyhinə 

Olsa belə ədalətdən yapışan 

Uca Rəbbinizin şahidi olun! 

*Əleyhinə şahidlik etdiyiniz+ 

İstər dövlətli, istər kasıb olsun 

Hər halda Allah həmin o kəslərin 

Hər birinə sizdən daha yaxındır. 

Nəfsinizin istəyinə uyaraq 

Heç bir zaman haqdan üz çevirməyin! 

Əyər dilinizi əyib büzsəniz 

Və ya ki, *doğru şəhadət verməkdən, 

Ya şahidlikdən boyun qaçırsanız, 

[Bilin ki, Allah siz etdikləriniz 

Bütün işlərinizdən xəbərdardır! 

 

Ey möminlər! Allaha, peyğəmbərə 

Peyğəmbərə endirilən  [Qurana] 

Ondan əvvəl Allah nazil etdiyi 

Bütün kitablara iman gətirin! 

Allaha və Onun mələklərinə, 

Kitablara və peyğəmbərlərinə, 

Axirət gününə inanmayan şəxs 

Şübhəsiz ki, doğru yoldan azmışdır. 

 

*Əvvəlcə] iman gətirib sonradan 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 69 

Kafir olan, sonra iman gətirib 

Yenə kafir olan, sonra küfrünü 

Artıran kəsləri Allah heç zaman 

Bağışlayan və yaxud da heç zaman 

Doğru yola yönəldəsi deyildir! 

[Ya Məhəmməd!+ münafiqlərə de ki.  

Xəbərdar olsunlar, onlardan ötrü 

[Axirətdə+ çox şiddətli əzab var. 

 

 

O münafiqlər ki, möminlər varkən 

Kafirləri özünə dost tuturlar. 

Yəni onlar izzəti və qüdrəti 

Kafirlərin yanında axtarırlar? 

Şübhəsiz ki, həm izzət, həm də qüdrət 

Tamamən uca Allaha məxsusdur! 

 

Allah Quranda nazil etmişdir ki, 

Ayələrin inkar edildiyini 

Onlara istehza olunduğunu 

Eşitdiyiniz vaxt müşriklər  başqa 

Bir söhbətə girişməyənə qədər, 

Onlar ilə bir yerdə əyləşməyin! 

Çünki siz də onlara tay olarsız. 

Həqiqətən, Allah münafiqlərin 

Bir də ki, kafirlərin hamsını 

Cəhənnəmdə bir yerə yığacaqdır! 

 

*Ey müsalmanlar!+ Sizlərə göz qoyan 

*Münafiqlər+ Allahın tərəfindən 

 Sizə bir qələbə üz verən zaman: 

“Məgər biz də  sizinlə deyildikmi?”- 

-Deyər, kafirlərə zəfər gəldikdə: 

Məgər möminlər ilə sizə qarşı 

“Vuruşsaydıq qalib gələ bilməzdik? 

Məgər Möminlərin   sizələrə  qarşı  

Təcavüzün dəf etmədik?”-deyərlər. 

Qiyamət günü uca Allah özü 

Sizin aranızda hökm edəcəkdir. 

Qadir Allah heç zaman kafirlərə 

Möminlər əleyhinə yol göstərməz 

Münafiqlər daim uca Allahı 

Hər cürə aldatmağa çalışırlar. 

Əslində Allah onları aldadır, 

Onlar namaza durduqları zaman 

[Yerlərindən] təmbəlliklə qalxarlar. 

Özlərin yalandan xalqa göstərər, 

Allahı olduqca az yad edərlər. 

 

 

Münafiqlər [iman-küfr arasında+ 

Tərəddüd edib nə [tamam] bunlara 

*Möminlərə] yaxud nə də onlara 

[Yəni kafirlərə] tərəf dönərlər. 

Allahın azdırdığı şəxslər üçün 

Heç bir *nicat yolu+ tapa bilməzsən! 

 

[Ey iman gətirənlər!+ möminləri 

Qoyaraq kafirləri dost tutmayın! 

Məgər Allaha öz əleyhinizə 

Bir dəlilmi vermək istəyirsiniz? 

 

[Ya Məhəmməd!+ sözsüz münafiqlərin 

Yeri cəhənnəmin alt qatındadır. 

Sən onlara yardım edən tapmazsan! 

 

Tövbə edib özlərin islah edən, 

Düzəldənlər, Allahdan yapışanlar 

Allah qarşısında *etiqadını+ 

Təmizləyən bəndələr müstəsnadır. 

Çünki onlar möminlərlə birdirlər. 

Möminlərə isə heç şübhəsiz ki, 

Allah böyük mükafat verəcəkdir! 

Əgər siz şükr etsəz, iman gətirsəz, 

Əzab vermək Rəbbin nəyinə lazım? 

Allah şükrə böyük qiymət verəndir 

Və həmçinin O, hər şeyi biləndir! 

 

Allah hər hansı pis sözlərin açıq 

Və ucadan deyilməsini sevməz. 

Yalnız zülm olunmuş şəxs müstəsnadır. 

Allah hər şeyi eşidən biləndir! 
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Əgər yaxşı bir əməl aşkar etsəz, 

Və yaxud da ki, onu gizlətsəniz 

Və ya da bir pisliyi əfv etsəniz, 

*Uca Allah onları dərhal bilər]. 

Həqiqətən Allah bağışlayandır 

Həm də O,böyük qüdrət sahibidir! 

 

Allah və peyğəmbəri inkar edən, 

Peyğəmbərlərdən ayırmaq istəyən, 

“Peyğəmbərin bəzisinə inanır, 

Bəzisinə inanmırıq”,-deyənlər 

Və [iman ilə küfrün+ arasında 

Yol [yəni məzhəb] tapmaq istəyənlər- 

 

Bütün bunlar doğrudan kafirdirlər 

Biz axirətdə kafirlərdən ötrü 

Rüsvayçı bir əzab hazırlamışıq! 

 

Lakin Allah və peyğəmbərlərinə 

İman gətirən və həm də onların 

Heç birin digərindən ayırmayan 

Şəxsə Allah mükafat verəcəkdir. 

Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir! 

[Ya Məhəmməd!] kitabi [yəhudilər] 

Sənin onlara göydən [birdəfəlik] 

Bir kitab endirməyini istərlər 

Halbuki, onlar [vaxtilə] Musadan 

Bundan daha böyüyünü istəmiş: 

“Bizə Allahı göstər!”-demişdilər. 

Öz ədalətsizlikləri üzündən 

Onları dərhal ildırım vurmuşdu. 

Onlara möcüzə gəldiyi halda 

Bir buzova sitayiş etmişdilər. 

Biz, onların bu günahından keçdik 

Və Musaya dəlil, möcüzə verdik. 

 

Əhdə riayət eləsinlər deyə 

Tur dağını başlarına qaldırdıq: 

“İbadət çadırının qapısından 

Səcdə eləyərək daxil olun və 

Şənbə gününün qanunun pozmayın!”- 

-deyərək onlardan möhkəm əhd aldıq. 

 

Lakin onlar əhdini pozduqları, 

Allah ayələrin inkar etdiyi 

Peyğəmbərləri haqsız öldürdüyü: 

“Qəlbimiz pərdəlidir!”-dedigiyçin 

Rəbbin lənətinə düçar oldular 

Bəli, öz küfürləri ucbatından 

Allah qəlblərini kilidləmişdir. 

Bununçun da onların az bir qismi 

Allah rəsuluna iman gətirir. 

 

Onlar həm də küfr edərək İsanı 

İnkar etdikləri. Məryəmə qarşı 

Böyük bir böhtan dedikləri üçün 

Rəbbin lənətinə düçar oldular. 

[Onlar lənətə düçar olmasının 

Bir səbəbi də+ “Biz Məryəm oğlunu 

İsanı öldürdük”,-demələridir. 

Halbuki, İsanı nə öldürdülər, 

Və yaxud nə də çarmıxa çəkdilər 

Yalnız onlarda təsəvvür yarandı. 

Bu barədə ixtilafda olanlar 

Onun *şəxsən öldürülməsi haqda], 

Əlbətdə şəkk-şübhə içindədirlər. 

Buna dair məlumatları yoxdur. 

Onlar sadəcə zənnə qapılırlar. 

Doğrusu, İsanı öldürməmişlər. 

 
Xeyr, Allah onu *İsa Məsihi] 
Özü öz dərgagına qaldırmışdır 
Allah qüvvət və hikmət sahibidir! 

Kitab əhlindən elə bir kəs yox ki,  

Ölümündən  əvvəl [can verən zaman] 

Ona *İsaya+ iman gətirməsin, 

Lakin O*İsa+ qiyamət günündə 

Onlara zidd şəhadət verəcəkdir, 

 

Bundan əvvəlki halal nemətləri 

Biz yəhudilərə haram eylədik. 

Onunçun ki, onlar çox zülm etdilər. 
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Bir çoxların haq yoldan döndərdilər. 

Qadağan olunmasını bilərək, 

Rüşvət aldı, xalqın malın yedilər. 

Biz, onlardan olan kafirlər üçün 

Şiddətli bir əzab hazırlamışıq! 

Lakin onların elmli şəxsləri, 

Möminləri sənə nazil olana, 

Əvvəl nazil olanlara inanır, 

Həm namaz qılır, həm də zəkat verir, 

Allaha, həm də axirət gününə 

İnanırlar və iman gətirirlər. 

Biz onlara mükafat verəcəyik! 

 

[Ya Məhəmməd!+ Nuha, onadan sonrakı 

Peyğəmbərlərə vəhy nazil edən tək 

Biz sənə də daima vəhy göndərdik. 

Biz İbrahim, İsmail və İshaqa 

Yəquba və onun övladlarına, 

İsa, Əyyub, Yunusa və Haruna 

Həzrət Süleymana da vəhy göndərdik. 

Biz Davuda da Zəburu göndərdik. 

 

Biz dünyaya peyğəmbərlər göndərdik. 

Onların bəzisinin əhvalatın 

Bundan əvvəllərdə sənə danışdıq. 

Bəzisininkini sə söyləmədik. 

Və Allah həzrət Musa ilə sözlə 

*Başqa vasitə olmadan+ danışdı. 

Biz peyğəmbərləri *möminlər üçün+ 

Müjdə gətirən və [kafir kəsləri] 

Əzabla qorxudan tək göndərdik ki, 

İnsanlarçın peyğəmbərlərdən sonra 

Allaha bəhanə yeri qalmasın. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir, 

Həm də tükənməz hikmət sahibidir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Sənə nazil etdiyi 

*Quranla+ Allah şəhadət verir ki, 

Onu *Quarnı+ özünə xas olan 

Elmi, hikmətilə nazil etmişdir. 

Mələklər də buna şahidlik edir. 

Təkcə Rəbbin şahid olması yetər! 

*Allahı+ inkar edib *insanları+ 

Allahın yolundan döndərən şəxslər 

Şübhəsiz ki, *haqdan+ çox uzaq düşüb 

Ağır bir zəlalətə uğramışlar. 

Kafir və zülmkarları, şübhəsiz 

Allah nə bağışlayan və onlara 

Nə də cəhənnəm yolundan başqa bir 

Qurtuluş yolunu göstərən deyil! 

 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Bu isə Allah üçün çox asandır! 

 

Ey İnsanlar! Peyğəmbər Rəbbinizdən 

Sizə haqq olan [Quran ilə] gəldi. 

Siz buyurub [Ona] iman gətirin! 

Bu sizin üçün çox xeyirli olar. 

Siz [Onu] inkar etsəniz də,[bilin] 

Göylərdə və yerdə hər nə var isə 

Hamsı uca Allaha məxsusdur. 

*Allahın sizlərin ona inanıb 

İnanmamanıza minnəti yoxdur. 

Bilin! Bu ancaq sizin özünüzə 

Xeyir və ya zərər gətirə bilər]. 

Həqiqətən, Allah [hər şeyi+ bilən. 

Həm də, çox böyük hikmət sahibidir! 

Ey kitab əhli! Siz öz dininizdə 

Çalışın heç zaman həddi aşmayın! 

Allah barəsində haqqı söyləyin 

Həqiqətən də Məryəm oğlu İsa 

Əl-Məsih ancaq Rəbbin peyğəmbəri 

[Cəbraillə] Məryəmə çatdırdığı 

Bir söz və Allahdan gələn bir ruhdur 

Allaha ,həm də Peyğəmbərlərinə 

 İman gətirin və itaət edin. 

 

[Allah barəsində+ “Üçdür” deməyin 

[Belə sözlərə] bir yolluq son qoyun. 

Həqiqətən Allah tək bir tanrıdır. 

Övladı olmaqdan tamam kənardır. 

Göylərdə, yerdə nə varsa Onundur. 

Allahın vəkil olması bəs edər! 
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İsa Məsih də, yaxın mələklər də 

Tək olan Allahın qulu olmağı 

Əsla özlərinə bir ar bilməzlər. 

Allah Ona ibadət eləməyi 

Özünə ar bilən lovğa kəslərin 

Hamsın hüzuruna toplayacaqdır! 

 

[Allah] iman gətirən, yaxşı iş görənlərin 

Mükafatların büsbütün verəcək, 

Üstəlik öz nemətindən onlara 

Əlavə bir miqdar artıracaqdır. 

[Allaha ibadəti+ özlərinə 

Sığışdırmayıb lovğalıq edəni 

Acı əzaba düçar edəcəkdir! 

Onlar özlərinə Allahdan başqa 

Nə bir dost, nə havadar tapacaqlar! 

 

[Ey inasanlar! [Bu Məhəmməd Peyğəmbər] 

Sizə Rəbbinizdən dəlil gəlmişdir. 

Biz sizə aydın nur *Quran+ endirdik 

 

Allah ona iman gətirənləri. 

Ondan  möhkəm yapışan kimsələri 

Öz mərhəmətinə, lütfünə alar 

Və onları özünə tərəf gedən 

Pak və təmiz olan düz yola salar 

 

[Ya Məhəmməd!] Səndən fətva istərlər 

De ki: Allah, atası və övladı 

Olmayan şəxsin *mirası+ haqqında 

Sizlərə bu məzmunda fətva verir: 

“Övladı *və atası+ olmayan şəxs 

Vəfat elədikdə onun [atabir- 

Anabir və yaxud yalnız atabir+ 

Bir bacısı varsa, qoyub getdiyi 

Malın yarısı o bacıya çatır.  

Övladı [həm də atası+ olmayan 

Bir qadın vəfat etdikdə qardaşı 

Həmin o qadının tək varisidir. 

*Malın hamsı onun payına düşür+. 

Əgər vəfat eləyən şəxsin iki 

[Və ya daha artıq+ bacısı varsa, 

Mirasının  üçdə iki hissəsi 

Qalan bacıların payına düşür. 

Əgər varislər qardaş və bacıdan 

İbarət olarsa onda qardaşa 

Bacınkının iki misli verilir”. 

Allah bunu sizlərə doğru yoldan 

Çıxmamaqdan ötrü aydınlaşdırır. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir! 

 

5  

“ƏL-MAIDƏ” SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil olmuş yüz iyirmi ayədir. 

Halal və haram olan şeylər nədir şərh edir 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Süfrə” surəsinin anlamı belə. 

Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun 

İhramda olarkən ov qadağan edilməklə 

Aşağıda adları şəkiləcək heyvanlar 

Müstəsna olmaq ilə qalanların ətləri 

Sizə halal edildi. 

Şübhəsiz uca Allah istədiyin hökm edər! 

 

Ey İman gətirənlər! Allah müəyyən edən 

[Həccin mərasiminə+ haram *hörmətli]aya 

[Həcc ayı hesablanan Zülhiccə və ya Rəcəb 

Zülqədə.Zülhiccə və Məhərrəm aylarına+, 

[Kəbəyə gətirilən + qurbanlıq heyvanlara 

 

Həmçinin Rəbbin lütfün, razılığın diləyib. 

Beytülhəram *müqəddəs evə+ üz tutub gələn 

Ziyarətçi kəslərə hörmətsizlik etməyin! 

O insanlara qarşı nəlayiq iş görməyi. 

Halal [rəva bilməyin] 

İhramdan çıxan zaman istəsəniz ov edin. 

 

[Bir vaxt] sizi Məscidül harama buraxmayan 

Camaatlara qarşı-bəslədiyiniz  o  kin 

Heç zaman təcavüzə sizi sövq eləməsin. 

*Zülm və ya haqsızlıq günaha batırmasın+. 
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Yaxşılıq eləməkdə, pislikdən çəkinməkdə 

Daima əlbir olun. 

Günah işlər görməkdə, düşmənçilik etməkdə 

Çalışın bir birinə köməklik göstərməyin. 

Daim Allahdan qorxun 

Həqiqətən, Allahın əzabı şiddətlidir! 

 

[Kəsilmədən ölərək  murdar olmuş+ heyvanlar 

Qan yaxud donuz əti, 

Allahdan başqasının adi ilə  kəsilmiş 

Boğulmuş *küt alət, ya silah ilə vurulmuş 

[Bir yerdən+ yıxılaraq ölmüş, yəni gəbərmiş, 

Vəhşilər tərəfindən parşalanıb yeyilmiş 

[Hələ canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar 

Müstəsna olmaq ilə] 

Bütlər və ya Kəbənin ətrafında yerləşən 

Bütpərəst qurbangahlar+ üzərində kəsilmiş 

Heyvan və fal oxları ilə pay bölmək sizə 

Tamam haram edildi. 

Bilin! Bunlar günahdır. 

Bu gün kafirlər sizin müqəddəs dininizi 

[Məhv edə bilməyərək] əllərini üzdülər. 

Siz onlardan qorxmayın. 

Siz yalnız məndən qorxun! 

Dininiz tamamlanıb bu gün mükəmməl oldu, 

Sizə olan neməti yəni[ Məkkənin fəthi, 

İslamın mövqeyinin tamam möhkəmlənməsi, 

Cahiliyyət dövrünün zərərli  adətləri  

Aradan qaldırıldı və il .axır.+ işləri 

Tamam başa çatdırdım 

Və bir din kimi sizə islam dinini seçdim. 

Hər kəs günah eləmək niyyətində olmayıb 

Aclığın dəf etməkçin *bu haram qidalardan] 

Zəruru ehtiyacın ödəyəcək miqdarda 

Qəbul eyləyə bilər. 

Allah bağışlayandır. O, həm də rəhm edəndir 

 

[Ya Məhəmməd!]  

İnsanlar səndən hansı şeylərin 

Halal edildiyini sözsüz ki, soruşarlar 

De: “Bütün pak  nemətlər 

Sizə halal buyrulub 

Allahın öyrətdiyi  ov üsulları ilə 

Əhilləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların 

*Ov iti, şahin sair+ ovladığı heyvanın 

Əti sizə halaldır 

Onların sizin üçün tutub gətirdikləri 

Ov ətlərindən yeyin. 

Elə bunun üçün də [təlim elədiyiniz 

Heyvan və ya quşları ova qısqırdan zaman 

Ya silah işlədərkən Allahın adın çəkin 

Başlayarkən *Bismillah, Allahu Əkbər deyin]. 

Daim Allahdan qorxun. 

Və şübhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir 

 

Bu gündən pak nemətlər sizə halal edildi. 

Kitab əhli yediyi yeməklər sizə halal, 

Sizin  yeməkləriniz onlar üçün halaldır. 

Möminlərin, həmçinin əvvəl kitab verilmiş 

[Yəhudi və xaçpərəst dinində olanların+ 

Azad, həm də ismətli *özlərini zinadan 

Və haramdan qoruyan+ ağıllı qadınları 

Mehrini verdiyiniz, zina etmədiyiniz 

Və aşina sifət ilə baxmadığınız halda 

[Evlənmək üçün+ onlar bilin sizə halaldır. 

İmanı dananların işləri boşa çıxar. 

Axirətdə o kəslər zərər çəkən olarlar! 

 

Ey iman gətirənlər! Namaza  duran zaman 

Üz və əllərinizi dirsəyinizə qədər 

[Yaxud da dirsəyiniz daxil olmaqla] yuyun, 

*Yaş əllə başınızı məsh eləyin *isladın+ 

Ayaqlarınızı da topuğunuza qədər. 

*Ya da topuqlarınız daxil olmaqla+ yuyun, 

*Ya yaş əllə məsh edin]. 

Əgər cinsi əlaqə etmisizsə,qüsül edin 

*Bütün bədəninizi yuyaraq təmizləyin]. 

Xəstələndiyinizdə, ya səfərdə olarkən, 

Yaxud ayaq yolundan qayıtdığınız zaman 

Və ya qadınlar ilə yaxinlıq edən zaman  

Əgər su tapmasanız,o zaman pak torpaqla 

Mütləq təyəmmüm edin, 
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Torpaqdan üzünüzə əllərinizə sürtün 

*Paklığı niyyət edib əlinizi bir dəfə 

Pak torpağa sürtərək əvəlcə üzünüzə, 

Bir dəfə də torpağa sürtüb dirsəkləriniz 

Daxil olmaq şərtilə əlinizi məsh edin]. 

Allah öz bəndəsini heç vaxt çətinə salmaz, 

Sizi pak, təmiz etmək, nemətin tamamlamaq 

*Artırmaq+ istəyər ki, bəlkə siz şükr edəsiz! 

 

Allahın sizə olan nemətin və “Eşitdik, 

Həm də itaət etdik”-söylədiyiniz zaman 

Sizinlə bağladığı əhdi heç unutmayın. 

Allahdan qorxun. O həm ürəkdə nə var bilir! 

 

Ey iman gətirənlər! Allahın qarşısında 

Borcunuzu yerinə yetirmək barəsində 

Həm sabitqədəm, həm də ədalətli şəxs olun. 

Hər hansı qövmə qarşı qəlbdə olan kininiz 

Sizləri ədalətsiz olmağa sövq etməsin 

Ədalətli olun ki, bu təqvaya yaxındır. 

Allahdan qorxun ki, O hər işdən xəbərdardır! 

Allah iman gətirib yaxşı iş görənlərə 

Vəd etmiş ki, onları 

Bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir! 

 

Kafir və ayələri təkzib edənlər isə 

Cəhənnəmliklərdirlər. 

 

Ey iman gətirənlər! Allahın sizə olan 

Lütfünü xatırlayın ki, *Bir dəfə] bir tayfa 

[Məkkə müşrikləri, ya bəni Sələb tayfası+ 

Sizlərə əl qaldırmaq *hücum etmək] istərkən 

Allah niyyətlərinə maneçilik etmişdi. 

Allahdan qorxun, mömin kəslər yalnız Allaha 

Təvəkkül eləsinlər! 

 

Allah bəni İsrail qövmündən əhd almışdı. 

Onlara özlərindən on iki nəzarətçi 

[Vəkillər+ göndərmişdik. 

Allah buyurmuşdu ki, mən daim sizinləyəm 

Əgər namaz qılsanız, həm də zəkat versəniz 

Peyğəmbərlərimə həm, iman gətirərsəniz 

Və kömək edərsəniz, 

Rəbbə [Allah yolunda] sədəqələr versəniz 

Əlbətdə günahları örtər və həm də sizə 

Ağacları altından daima çaylar axan 

Cənnətlər bəxş edərəm. 

Lakin bundan sonra da sizdən əhdi pozaraq 

Küfr eləyən hər bir kəs düz yoldan azmış olar!” 

 

Sonra da əhdlərini pozduqlarına görə 

Onları lənətlədik, qəlblərin sərtləşdirdik. 

Onlar bəzi sözlərin *Tövratda peyğəmbərin 

Vəsfinə dair olan bir sıra kəlmələrin 

Və başqa ayələrin] yerlərini dəyişib 

Açıqca təhrif edir 

Xəbərdar edildiyi şeylərin bir hissəsin 

[Məhəmməd peyğəmbərə imanı] unudurlar. 

Onların az bir qismi müstəsna olmaq ilə, 

Sən onlardan daima xəyanət görəcəksən. 

Bununla belə yenə sən onları bağışla 

Və günahlarından keç Bu da şübhəsizdir ki. 

 

Hər kəs yaxşılıq edər, Allah o kəsi sevər! 

 

“Biz xaçpərəstik”,-deyən zümrədən əhd almuşdıq. 

Sonra onlar xəbərdar olduqları şeylərin 

Bir hissəsini; yəni: 

[Məhəmməd peyğəmbərə imanı+ unutdular. 

Biz də aralarına qiyamət gününədək 

Davam edə biləcək ədavət və kin saldıq. 

Allah həmin kəslərə gördüyüy iş barədə 

Xəbərlər verəcəkdir! 

 

Ey kitab əhli! Sizə *Tövratda və İncildə] 

Gizlədiyiniz şeyin bir çoxunu bildirən 

Bir çoxunu da sizə bağışlayan və üstün 

Vurmayan və ya sizdən, çoxunu bağışlayan] 

Peyğəmbərimiz gəldi. 

Artıq Allahdan sizə bir nur və açıq-aydın 

Bir kitab [Quran] gəldi. 
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Allah onun lütfünə sığınan kimsələri 

Onunla *Payğəmbər və Quran vasitəsilə] 

Əmin-amanlıq yəni *sülh+ yoluna yönəldər, 

Onları öz iznilə zülmətlərdən qurtarar 

Və düz yola yönəldər! 

“Allah  Mərəyəmin oğlu Məsihdir,”-söyləyənlər 

Şübhəsiz ki imandan dönüb kafir oldular 

Onlara de ki: “Əgər Allah Məryəmin oğlun 

Anasın, yer üzündə olanların hamısın 

Məhv etmək istəyərsə, kim mane ola bilər? 

Göy, yer və arasında mövcud olan hər şeyin 

Hər hökmü, ixtiyarı Allahın əlindədir. 

Allah hər nə istəsə onu dərhal yaradar 

O qüdrət sahibidir və hər şeyə qadirdir! 

 

Yəhudi və xaçpərəstlər dedilər: 

“Biz Allahın oğluyuq və sevimliləriyik.” 

Onlara de: “Bəs onda Allah sizə nə üçün 

Günahınıza görə belə əzablar verir?” 

Xeyir, sizlər də onun yaratdığı bəşərsiz, 

Allah öz istədiyi bəndəsini bağışlar 

İstədiyinə isə hər cürə əzab verər. 

Göyün, yerin onların arasında hər nə var 

Onların ixtiyarı Allahın əlindədir 

Axır dönüş yeridə onun hüzurundadır! 

Ey kitab əhilləri! 

Peyğəmbər gəlişinin arası kəsiləndə 

Sizə bəhanənizi kəsmək məqsədi ilə: 

“Bizə nə bir [Cənnətlə+ müjdələyən nə də bir 

[Cəhənnəm əzabıyla qorxudan gəlmədi ki,” 

-Deməməyiniz üçün *Məhəmməd] nazil oldu. 

Artıq müjdə verən və qorxudan şəxs gəlmişdir. 

Bilin ki, uca Allah hər bir şeyə qadirdir! 

 

Bir zaman Həzrət Musa öz xalqına demişdi: 

Sizlər ey camaatım! 

Allahın sizə olan nemətin xatırlayın 

Sizə öz aranızdan peyğəmbərlər göndərdi 

Və bütün aləmlərdən [bəşər övladlarından 

Heç kimə vermədiyi neməti sizə verdi. 

 

Ey camaatım! Uca Allahın sizin üçün 

Müəyyən elədiyi müqəddəs torpaqlara 

*Beytülmüqəddəs və ya Şam torpağına girin, 

Nə geri dönün, nə də düşmənlərdən çəkinin 

Və yaxud da qorxaraq dininizdən dönməyin], 

Yoxsa zərər çəkərək geriyə dönərsiniz. 

 

Onlar dedi: “Ya Musa, orda nəhəng *Qüvvətli] 

Adamlar *Ad qövmünə mənsub bir tayfa+ vardır. 

Əmaliqə tayfası oradan çıxmayınca 

Ora girməyəcəyik. 

Onlar ordan çıxsalar bizlər daxil olarıq.” 

 

[Allahdan] qorxanlardan Allah nemət verdiyi 

İki nəfər söylədi: 

“Onların üzərinə [qəflətən] və qapıdan 

Yəni *Şəhərlərinin qapılarından+ girin. 

Əgər qapıdan girsəz qələbə çalarsınız. 

Əgər möminsinizsə Rəbbə təvəkkül edin!” 

 

*İsrail oğulları+ söylədilər: “Ey Musa, 

Nə qədər ordadılar, ora girməyəcəyik. 

Sən və Rəbbin buyurun, onlar ilə vuruşun. 

Bizlər isə sakitcə burda oturacağıq.” 

 

Musa söylədi:Mənim özüm və qardaşıma 

[Haruna] gücüm çatar, yəni ki, *Sözüm keçər]. 

Sən bizi bu günahkar, azğın kütlədən ayır!” 

Allah Musaya dedi: 

“Artıq o müqəddəs yer qırx illik bir müddətə 

Onlara haram oldu. 

Onlar olduğu yerdə yəni [tih səhrasında+ 

Sərgərdan qalacaqlar. 

O günahkar və azğın camaata acıma!” 

 

[Ya Məhəmməd! Onlara Adəmin iki oğlu 

Əhvalatını söylə. 

Onlar qurban gətirdikləri zaman 

Birinin qurbanı qəbul edilmiş. 

Digərin ki, qəbul olunmamışdı. 

*Qurbanı qəbul olunmayan Qabil 
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Qardaşı Habilə] belə demişdi: 

“Bil ki, səni mütləq öldürəcəyəm!” 

Habil ona belə cavab vermişdi: 

“Allah yalnız müttəqi bəndələrin 

Gətirdiyi *Qurbanı+ qəbul edər! 

 

Sən məni öldürməkçin əl qaldırsan 

Mən heç vaxt səni öldürən deyiləm. 

Mən aləmlərin Rəbbindən qorxuram. 

 

Mən istəyirəm [Məni öldürməklə] 

Günahımı üstünə götürəsən, 

Cəhənnəm sakinlərindən olasan. 

Çünki zalimlərin cəzası budur!” 

 

Nəfsi Qabili doğmaca qardaşın 

Nahaq yerə öldürməyə sövq etdi, 

O Habili öldürdü və bununla 

Zərər çəkən, günahkarlardan oldu. 

 

Sonra Allah qardaşının cəsədin 

Necə basdırmağı öyrətmək üçün 

Ora yer eşən bir qarğa göndərdi. 

Qabil söylədi: “Vay mənim halıma! 

Bir gör ki, mən nə günlərə qalmışam! 

Bu qarğa qədər olub qardaşımın 

Cəsədini basdıra da bilmirəm?” 

Çünki o artıq peşiman olmuşdu. 

 

 

Bununçun İsrail oğullarına 

*Tövratda yazaraq hökm elədik ki, 

Hər kəs ki, bir kimsəni öldürməmiş 

*Özündən qisas üçün yer qoymamış+ 

Yer üzündə bir fitnə törətməmiş 

Günahsız bir bəndəni öldürərsə 

Bütün insanlığı öldürmüş olur. 

Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə 

[Yəni ki, ölümdən xilas edərsə] 

Bütün insanlığı diriltmiş olur. 

Bizim peyğəmbərlər yəhudilərə 

Açıq möcüzələrlə gəlmişdilər. 

*Bu möcüzələrdən+ sonra onların 

Bir çoxu küfrdə həddi aşdılar. 

 

Allaha və peyğəmbərinə  qarşı 

Vuruşub fitnə-fəsad salanların 

Cəzaları ancaq öldürülməkdir. 

Çarmıxa çəkməli, ya əl-ayağı 

Kəsilməli, ya yaşadığı yerdən 

Başqa yerə sürgün olunmalıdır. 

Bu cəza onlara dünya üzündə 

Əməlli başlı bir rüsvayçılıqdır. 

Axirətdə isə bu tip kəsləri 

Olduqca böyük bir əzab gözləyir. 

Sizin əlinizə keçməzdən əvvəl 

Tövbə edənlər isə müstəsnadır 

Allah bağışlayan və rəhim edəndir! 

 

Ey iman edənlər! Allahdan qorxun. 

Ona *onun lütfü və rəhmətinə 

Qovuşmaq üçün, siz yollar axtarın. 

Allah yolunda cihad eləyin ki, 

Bəlkə onda sizlər nicat tapasız! 

 

Əgər ki, yer üzündə olanların 

Hamısı üstəlik bir o qədər də 

Kafirlərin əlində olsaydı və 

Onlar da bunu qiyamət gününün 

Əzabından qurtarmaq məqsədiylə 

Fidyə versəydilər yenə onlardan 

Hər hansı fidyə] qəbul olunmazdı. 

Onları şiddətli əzab gözləyir! 

Onlar atəşdən çıxmaq istər lakin 

Heç cürə oradan çıxa bilməzlər. 

Onlar əbədi əzab çəkəcəklər! 

 

Oğru kişi ilə oğru qadının 

Gördükləri işin əzabı kimi 

Allahdan cəza sağ əllərin kəsin. 

Allah yenilməz  hikmət sahibidir! 
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Lakin hər kəs gördüyü haqsız işdən 

*Oğurluqdan sonra tövbə edərsə 

Allah onun tövbəsin qəbul edər. 

Həqiqətən Allah bağışlayandır! 

 

[Ey insan!] Məgər bilmirsən göylərin 

Və yerin hökmü Allaha məxsusdur? 

O istədiyinə əzablar verər, 

Yaxud da ki, istədiyin əfv edər. 

Anla ki, Allah hər şeyə qadirdir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Qəlbən inanmayaraq. 

Dillərində “inandıq”,-deyənlərin 

*Münafiqlərin] və yəhudilərdən 

Yalan sözlərə qulaq asanların. 

Sənin hüzuruna gəlməyib, lakin 

Başqa kəslərə qulaq asanların 

[Və onlara cəsusluq edənlərin] 

Küfr girdabında dolaşanları 

Səni bunca qoy kədərləndirməsin. 

Onlar *Tövratdakı+ düzgün sözlərin 

Yerini dəyişib təhrif edir və  

Öz istəklərincə belə deyirlər 

Əgər sizlərə bu [təhrif olunmuş 

Dini hökm+ verilsə, qəbul edin. 

Əgər verilməsə, ondan qaçının.” 

Allahın fitnəyə və *azğınlığa+ 

Düşməsin istəmədiyi şəxs üçün 

Allaha qarşı bil, sənin əlindən 

Təsir edə bilən heç bir şey gəlməz. 

Onlar elə yöndəmsiz kəslərdir ki, 

Allah onların çirkin qəlblərini 

Özü təmizləmək istəməmişdir. 

Onları bu dünyada rusvayçılıq. 

Axirətdə böyük əzab gözləyir! 

 

Onlar yalanlara  qulaq asanlar 

Üstəlik daim haram yeyənlərdir. 

Əgər ki, onlar yanına gəlsələr. 

Aralarında hökm et və yaxud da 

O kəslərdən bir dəfəlik üz çevir 

Əgər ki, sən onlardan üz döndərsən, 

Sənə heç bir zərər verə bilməzlər 

Əgər ki, aralarında hökm etsən. 

Çalış ki mütləq ədalətlə  hökm et. 

Allah ədalətli kəsləri sevər! 

 

İçərisində Allah hökmü  olan 

Tövrat əllərində olduğu halda 

Onlar səni [nə üzlə] hakim edir. 

Sonra da sənin Tövrata müvafiq 

Verdiyin  hökümdən üz çevirirlər? 

 

Şübhəsiz, Tövratı biz nazil etdik. 

Onda haqqın yolu və nuru vardır. 

Allaha təslim olan peyğəmbərlər 

Yəhudilər arasında onunla, 

Din alimləri və fəqihlər isə 

Kitabdan  qorunub saxlanılanla 

*Tövratdan gəlib çatan ayələrlə] 

Hər vaxt ədalətlə hökm edərdilər. 

Onlar *peyğəmbərlər din alimləri] 

Ona *Tövratın ilahi bir kitab 

Olmasına şübhəsiz şahiddirlər. 

[Ey yəhudi alim və rəisləri] 

Siz heç zaman insanlardan qorxmayın, 

Siz yalnız və yalnızca məndən qorxun. 

Ayələrimi də ucuz satmayın. 

Allahın nazil etdiyi kitabla 

Və şəriət ilə hökm etməyənlər 

Şübhəsiz və əlbətdə kafirdirlər! 

Tövratda İsrail oğullarına 

Biz yazılı halda hökm elədik ki, 

Canın qisası can, göz qisası göz 

Burununki burun, qulaqki qulaq, 

Dişinki, diş, yaranınki yaradır. 

Lakin hər kəs qisası bağışlasa, 

Bu da onun üçün bir kəffarədir. 

*Allah onun günahların bağışlar. 

Zərərdidə qisası bağışlasa, 

Bu da, canı üçün bir kəffarədir. 

Haqq sahibi öz haqqından vaz keçib 
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Onu günahkardan tələb etməsə, 

Allah da o şəxsi cəzalandırmaz+. 

Allah nazil etdiyi kitab ilə 

Və şəriət ilə hökm etməyənlər 

Əlbətdə ki, büsbütün zalimlərdir! 

 

Biz, ardınca Məryəm oğlu İsanı 

Ondan əvvəl nazil olmuş Tövratı 

Təsdiq eləyən peyğəmbər göndərdik. 

Ona içində haqq yol və Nur olan, 

Əvvəl gəlmiş Tövratı təsdiq edən 

Müttəqilər üçün doğru yol olan 

Nəsihətlə dolu İncili verdik. 

 

İncil əhli Allah nazil etdiyi 

Qanunlar və [əhkam] ilə hökm etsin. 

Allahın nazil etdikləri ilə 

Hökm etməyən kəslər günahkarlardır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Biz bu Quranı sənə 

Haqq olaraq özündən əvvəl gələn 

Dini kitabları təsdiq eləyən, 

Doğruluqlarına şahid endirdik. 

Sən Allahın sənə nazil etdiyi 

Bu müqəddəs [Quran] ilə hökm elə, 

Sənə gələn haqdan ayrılıb heç vaxt 

Onların nəfsi istəyənə getmə. 

Sizin hər biriniz üçün şəriət, 

Bir dosdoğru olan yol təyin etdik. 

Əgər Allah istəsəydi sizləri 

*Eyni şəriətə əməl edəcək] 

İnancı vahid bir ümmət edərdi. 

Lakin aradakı bu müxtəliflik 

Allahın verdiyi ilə sizləri 

Ayrı imtahan etməsi üçündür. 

Elə isə yaxşı işlər görməkdə 

Bir-biriniz ilə daim yarışın 

Hamınızın  dönüşü Allahadır. 

Allah aranızdakı ixtilafı 

Doğuran məsələlər barəsində 

Sizə müfəssəl xəbər verəcəkdir! 

O halda sən onların arasında 

Allah nazil edən kitabla hökm et. 

Onların nəfsi istəyinə uyma. 

Allahın sənə nazil elədiyi 

*Hökmlərin+ bir parasından səni 

Tovlayıb yayındıra bilməsindən 

Ehtiyatlı olub özünü gözlə. 

Onlar hökmlərdən üz döndərsələr, 

O zaman agah ol, Allah onları 

Etdikləri günahlarına görə 

Müsibətə düçar etmək istəyir. 

Doğrudan da, bu insanların çoxu 

*Allahın itaətindən çıxmışlar. 

O kimsələr ki, fasiqlərdir onlar! 

O insanlar cahiliyyət dövrünün 

Hökmünümü yaşamaq istəyirlər. 

Tam qənaət sahibi bir xalq üçün 

Allahdan yaxşı hökm eləyən kimdir?! 

Sizlər ey iman gətirən bəndələr! 

Yəhudiləri və xaçpərəstləri 

Heç zaman özünüzə dost tutmayın! 

O kəslər bir-birinin dostudurlar. 

Sizdən kim onlarla dostluq edərsə 

Agah olun ki, o da onlardandır. 

Allah zalimi düz yola yönəltməz! 

 

Ona görə də qəlbində xəstəlik 

[Nifaq xəstəliyi] olan kəsləri 

Onların *yəhudi xaçpərəstlərin] 

Arasında vurnuxan və təlaşla: 

“Bizə bir fəlakət üz verməsindən 

*Güya islamın məğlubiyyətindən] 

Yamanca qorxuruq”,-deyən görərsən. 

Amma ola bilsin ki, uca Allah 

Möminlərə böyük zəfər gətirsin, 

Öz tərəfindən elə iş qursun ki, 

Onlar *münafiqlər+ ürəklərində 

Gizlətdiklərindən peşman olsunlar. 
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Iman gətirənlər sə  deyəcəklər: 

“Sizlə birgə olacağı barədə 

Allaha *yalandan+ möhkəm and içən 

O münafiq kimsələr bunlarmıdır?” 

Onların əməlləri puça çıxdı 

Axirətdə zərər çəkən oldular. 

 

Ey iman gətirənlər! Sizdən  hər kəs 

Dinindən dönsə aydınca *bilsin ki+ 

Allah [onun yerinə+ tam başqa bir 

Tayfa gətirər ki, Allah onları 

Onlar da Allahı qəlbən sevərlər. 

Onlar mönimlərə qarşı mülayim, 

Kafirlərə qarşı isə sərt olar, 

Allah yolunda can başla vuruşar 

Və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. 

Bu uca Allahın lütfüdür onu 

Özü istədiyi kəslərə verər. 

Allahın *lütfü+ olduqca genişdir 

Və həmçinin O, *hər şeyi+ biləndir! 

 

Sizlərin haminiz də ancaq Allah, 

Peyğəmbər və iman gətirənlərdir. 

O kəslər ki. [Allaha] boyun əyir. 

Namaz qılırlar və zəkat verirlər. 

 
Hər kəs Allahı, onun peyğəmbərin 
Iman gətirənləri  dost tutarsa 
[Hər iki dünyada müvəffəq olar]. 
Şübhəsiz qələbə çalan kimsələr 
Yalnız uca Allahın firqəsidir. 
*Allahı hami və dost seçənlərdir]. 

Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl 

Kitab verilmiş olan zümrələrdən 

Dininizi yalan sayan kəsləri, 

Kafirləri heç zaman dost tutmayın. 

Əgər möminsizsə, Allahdan qorxun! 

 

Siz [bir-birin+ namaza çağırırkən 

Onlar onu oyun-oyuncaq sayar. 

Bu onların anlamaz olmasıdır. 

 

[Ya Məhəmməd!+ De ki: “Bizdən xoşunuz 

Gəlməməniz yalnız bizim Allaha, 

Bizə, nazil edilən, bizdən əvvəl 

Nazil olanlara inanmamıza 

Və sizlərin əksəriyyətinizin 

Fasiq olmağınıza görədirmi?” 

 

De ki: “Allah yanında, cəza kimi 

*Söylədiklərinizdən] daha pisin 

Sizlərə indicə xəbər verimmi? 

Allahın lənətlə qəzəbləndiyi, 

Özlərin meymunlar və, donuzlara, 

Şeytanlara *bütə] ibadət edən 

Bəndələrə döndərdiyi kimsələr 

Mövqecə daha pis və doğru yoldan  

Uzaqlaşan,daha çox azanlardır!” 

 

*Münafiqlər+ yanına gələn zaman: 

“Biz də  iman gətirdik!”-söyləyirlər. 

Halbuki, onlar [sənin hüzuruna 

Ürəyində gizlətdiyi+ küfrlə 

Daxil olmuş, küfrlə də getmişlər. 

Allah onların gizlətdklərini 

Onların özündən çox yaxşı bilir! 

 

Onların bir çoxun günah etməyə, 

Kiminləsə düşmənçilik etməyə, 

Haram yeməyə tələsən görərsən. 

Onlar görən işlər necə də pisdir! 

 

Kaş yəhudilərin din alimləri 

Və fəqihləri günah söyləməyi 

Haram yeməyi qadağan edəydi! 

Onların əməli necə də pisdir! 

 

Yhudilər dedi: “Allah xəsisdir!” 

Bu söylədikləri sözə görə də 

O millətin öz əlləri bağlandı. 

Yəni ki, onlar lənətə gəldilər 

Qiyamətin gününə həmin kəslər 

Əlləri dala bağlı gələcəklər. 



ġıxbala Elcan 

 80 

Xeyir, Allahın əlləri açıqdır. 

[O,Kərim, həm də ki, səxavətlidir]. 

İstəyincə lütf və ehsan edər. 

Rəbbindən sənə nazil olan [Quran] 

Onlardan bir çoxunun yalnız küfrün 

Və azğınlığını artıracaqdır. 

Onlar arasına qiyamətədək 

Davam edən düşmənçilik, kin saldıq. 

Onlar savaş alovu yandırdıqca 

Allah həmin alovları söndürər; 

Onlar yer üzündə qovğalar salar 

Fitnə-fəsad etməyə çalışarlar. 

Allah fəsad törədənləri sevməz! 

 

Kitab əhli [Məhəmməd peyğəmbərə, 

Qurani Kərimə iman gətirsə, 

Allahdan qorxub pislikdən çəkinsə, 

Biz onların günahlarını örtər, 

Özlərini [nemətləri bol olan] 

Nəim cənnətlərə daxil edərik. 

 

Əgər onlar Tövrata və İncilə, 

Rəbbindən onlara endirilənə 

[Son ilahi kitab olan Qurana] 

Düzgün əməl eləsəydilər, onda 

Həm başları üstündə olanlardan 

Həm də ayaqlarının altındakı 

[Yer-göy nemətlərindən] yeyərdilər. 

Onların arasında da mötədil 

*İslam dininə ədavət etməyən, 

Müqəddəsliyini etiraf edən] 

Kamil  ağıllı bir camaat vardır. 

Lakin onların çoxununun gördüyü 

Namünasib işlər necə də pisdir! 

 

Ya Peyğəmbər! Rəbbinin tərəfindən 

Nazil edilmiş Quranı təbliğ et. 

Əgər bunu eləməsən, Allahın 

Sənə  həvalə, etdiyi *elçilik+. 

Yəni peyğəmbərlik vəzifəsini 

Bil ki, yerinə yetirmiş olmazsan 

Allah səni bəşərdən qoruyacaq. 

Allah  kafiri düz yola yönəltməz! 

 

Söylə ki: “Ey kitab əhli! Tövrata 

İncilə və Rəbbiniz tərəfindən 

Sizə nazil edilmişə [Qurana] 

Düzgün əməl eləmədikcə sizlər 

*Allah yanında məqbul və yaxud da 

Dininiz baxımdan doğru sayılan 

Heç bir şey üzərində deyilsiniz 

Rəbbin tərəfindən nazil edilən 

*Quran+ onların bir çoxunun yalnız 

Azğınlıq və küfrün artıracaqdır. 

Elə isə sən də kafir tayfanın 

Acınacaqlı halına acıma! 

 

Şübhəsiz ki, iman gətirənlərdən, 

Yəhudilərdən və sabiilərdən 

Yainki xaçpərəstlərdən Allaha, 

Axirət gününə inananların, 

Bununçun da yaxşı iş görənlərin 

Heç bir qorxusu yoxdur, və o kəslər 

Şübhəsiz ki, qəm və qüssə görməzlər! 

 

Biz, İsrail övladından əhd almış 

Onlara peyğəmbərlər göndərmişdik 

Hər dəfə bir peyğəmbər o kəslərin 

Yanına ürəklərinə yatmayan 

Bir hökm ilə gəldiyi zaman onlar 

[Həmin peyğəmbərlərin] bir qismini 

Yalançı sayar və öldürərdilər. 

Onlar elə hesab edərdilər ki, 

*Bunun müqabilində özlərinə] 

 Hər hansı bəla üz verməyəcəkdir. 

Amma o kəslər kor və kar oldular 

*Haqqı görməkdən, yaxud eşitməkdən 

Mərhum oldular, çarəsiz qaldılar 

Sonra rəhimli Allahın onların 

Yalvarış, tövbəsini qəbul etdi. 

Bundan sonra da onların bir çoxu 

Yenə *haqqı+ görməz, eşitməz oldu. 

Allah onlar etdiklərin görəndir! 
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Şübəsiz ki: “Allah Məryəmin oğlu 

Məsihdir!”-deyənlər kafir oldular 

Halbuki, Məsih belə söyləmişdi: 

“Ey İsrail oğulları! Mənim də, 

Sizin də Rəbbiniz olan Allaha 

Tək ona ibadət, itaət edin! 

Allaha şərik qoşanlara Allah, 

Şübhəsiz ki, cənnəti haram edər. 

Onlar düşəcəyi yer cəhənnəmdir. 

Zalimlərin bir köməkçisi yoxdur!” 

 

“Qüdrətli Allaha *üç ilahinin+ 

Üçüncüsüdür!”-deyənlər əlbətdə 

Şəksiz və şübhəsiz kafir olmuşlar 

Halbuki bir olan Allahdan başqa 

Heç bir ilahi, heç bir tanrı yoxdur. 

Əgər onlar sözünə son qoymasa, 

O kimsələrdən kafir olanlara, 

Şiddətli bir əzab üz verəcəkdir. 

 

Məgər onlar Allaha tövbə edib 

Bağışlamasın istəməyəcəklər? 

Axı O, rəhm edən, bağışlayandır! 

 

Məryəm oğlu Məsih bir peyğəmbərdir. 

Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlmiş, 

Rəbbin elmin təlim edib getmişlər 

Onun anası isə olduqca pak 

*Allah hökmün ürəkdən təsdiq edən] 

Bakirə, tərtəmiz bir qadın idi 

Onlar hər ikisi sadə məxluqdu, 

[Adi insanlar tək] yemək yeyirdi 

Bir gör ki, biz öz ayələrimizi 

Onlara necə də başa salırıq 

Onlarsa gör necə üz çevirirlər. 

 

De ki: “Allahı bir kənara qoyub 

Sizə nə bir zərər nə xeyir verən 

Şeylərəmi ibadət edirsiniz? 

Halbuki, Allah eşidən biləndir!” 

Onlara söylə ki: “Ey kitab əhli! 

Dininizdə siz heç də haqsız yerə 

Bunca əsassız ifrata varmayın. 

Əvvəlcə öz doğru yolunu azmış, 

Bir çoxlarını da yoldan azdırmış 

Doğru yolundan çıxmış bir tayfanın 

Nəfsinin istəklərinə uymayın! 

 

İsrail oğulları arasından 

Kafir olan kəslərə həm Davudun, 

Həm Məryəm oğlu İsanın diliylə 

Tərəfimizdən lənətlər oxundu. 

Bu onların üsyan etmələrinə, 

 Həddlərini aşmasına görəydi. 

 

Onlar etdikləri pis əməllərdən 

Əl çəkmir, yaxud da çəkinmirdilər. 

Onlar gördüyü iş necə də pisdir! 

 

Onların, yəni ki, [kitab əhlinin] 

Bir çoxunun kafirlərlə açıqca 

Dostluq elədiklərini görürsən. 

Gör ki, nəfislərinin əvvəlcədən 

Onlara hazırladığı şey *küfr+ 

Necə də pisdir ki, uca Allahın 

Onlara qarşı qəzəbi tutmuşdur. 

Elə bunun cavabı kimi onlar 

Əbədi əzaba düçar oldular! 

 

Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə, 

Ona nazil olana inansaydı 

Kafirləri özünə dost tutmazdı, 

Lakin həqiqətən onların çoxu 

İtaətdən çıxmış fasiqlərdirlər! 

[Ya Məhəmməd!] Yəhudi, müşrikləri 

İman gətirənin ən pis düşməni, 

“Biz xaçpərəstik,” - deyənləri isə 

Onların yaxın dostu görəcəksən. 

Bu onların arasında bilikli 

Keşişlər və rahiblərin olması 

Və onların özlərini kimsədən 

Yuxarı tutmamasıdır, biləsən. 
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Peyğəmbərə nazil olan *Quranı+ 

Dinləyərkən haqqı bildikləriyçin 

Gözləri yaşla dolduğun görürsən, 

Onlar o zaman belə söyləyirlər: 

“Ey Rəbbimiz sənə iman gətirdik 

Bizi *haqqa+ şahidlərlə birgə yaz! 

 

Rəbbin bizi əməlisalehlərlə 

Birlikdə [Cənnətə] daxil etməsin 

Umduğumuz halda, bizlər nə üçün 

Allaha və bizə haqdan gələnə, 

Bu həqiqət olana inanmayaq?!” 

 

Allah da bu sözə görə onlara 

*ağacları+ altından çaylar axan 

Təm təraqlı cənnətlər əta etdi. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Yaxşı iş görənə mükafat budur! 

 

Kafir olub pak ayələrimizi 

Yalan sayanlar cəhənnəmlikdirlər! 

 

Ey iman gətirənlər! Allah sizə 

Halal buyurduğu pak nemətləri 

Heç vaxt  özünüzə haram etməyin. 

Bu xüsusda həddinizi aşmayın. 

Bilin! Allah həddi aşanı sevməz! 

Allah sizlərə verdiyi ruzinin 

Halalını və təmizini yeyin 

İman gətirdiyiniz uca Allahdan qorxun! 

Allah sizə bilmədən ya səhvən içdiyiniz 

And üçün cəza verməz, 

Lakin siz [Bilə-bilə və yaxud da ki qəsdən] 

İçidiyiniz andları pozduğumuza görə] 

Cəzalanacaqsınız. 

Belə andı pozmağın kəffarəsisə bilin; 

Ailəniz yeyənin orta hesabı ilə  

On yoxsulu yedirmək və yaxud geyindirmək, 

Yaxud da kəffarə bir kölə azad etməkdir. 

Bunları etmək üçün imkanı olmayan şəxs 

Üç gün həmdə dalbadal oruclu qalmalıdır. 

Bu sizin içdiyiniz andın kəffarəsidir. 

Bununla belə daim andınızı qoruyun 

*And pozmaqdan çəkinin] 

Allah ayələrini belə izah edir ki, 

Bəlkə şükr edəsiniz! 

 

Ey iman gətirənlər! Şərab da *içkilər də] 

Həm qumar, həm də bütlər, həm də ki, fal oxları 

Şeytan əməli olan, tamam murdar bir şeydir 

Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasız! 

 

Şübhəsiz, şeytan içki, qumarla aranıza 

Ədavət və kin salmaq 

Sizi uca Allahı tez-tez yada salmaqdan 

Bir də namaz qılmaqdan tamam ayırmaq istər. 

Siz artıq bu işlərə son qoyacaqmısınız? 

 

Allaha, Peyğəmbərə qəlbən itaət edin, 

Onlara ağ olmaqdan bir dəfəlik çəkinin. 

Əgər ki, itaətdən siz boyun qaçırsanız. 

Bilin ki, peyğəmbərin vəzifəsi də yalnız 

Açıq bir təbliğatdır. 

*Quranı açıq-aydın sizlərə çatdırmaqdır+. 

 

İman gətirib daim yaxşı iş görənlərə 

Pis əməldən çəkinib iman gətirdigiyçin 

Saleh əməl etdiyi, sonra da pis əməldən 

Çəkinərək Allaha iman gətirdigiyçin 

Sonrada pis əməldən çəkinərək təkrarən 

Yaxşı işlər gördükdə 

Haram edilməmişdən daddıqları şeylərçin 

Heç də günah tutulmaz. 

Allah yaxşı iş görən kəsləri daim sevər! 

 

 

Ey iman gətirənlər! Allah özün görmədən 

Ondan qorxan kəsləri ayırd eləmək üçün 

Sizi [ihramda ikən] əliniz, mizraqınız 

Çata bilən *azacıq+ ovla sınayacaqdır. 

Bundan sonra həddini aşanı *ov edəni] 

Heç şübhəsiz şiddətli, ağır əzab gözləyir! 
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Ey iman gətirənlər! Siz ihramda olarkən 

Ovu [əti yeyilən heyvanı+ öldürməyin 

Sizdən ovunu qəsdən öldürən hər bir kəsin 

Boynuna ağır cəza və ya kəffarə düşür. 

Bu cəza aranızdan iki adil insanın 

Hökmüylə, öldürdüyü ovun özünə bənzər 

[Qiymətinə bərabər+ bir heyvanı kəbəyə 

Çatası və orada kəsilib paylanacaq 

Qurban edib paylamaq, 

Kəffarəsi gördüyü işin acısın dadıb 

Peşiman olsun deyə 

*Öldürdüyü heyvanın dəyərinə bərabər] 

Yoxsulları yedirmək, yaxud ona bərabər 

[hərəsi üçün bir gün+ oruc saxlamalıdır. 

Allah keçmişdə olan günahı əfv etmişdir. 

Hər kəs bundan sonra da belə bir iş görərsə 

Allah şübhəsiz ondan mütləq intiqam alar. 

Allah yenilməz qüvvət, intiqam sahibidir! 

 

Sizə bir dolanacaq imkanı olsun deyə 

Sizlər [ihramda ikən] dəniz ovu və onu 

Yemək yolculara və sizə halal edildi. 

İhramda olduğunuz müddətdə isə sizə 

Quruda ov eləmək tamam haram buyruldu 

Hüzuruna toplanıb hesab verəcəyiniz 

Uca Allahdan qorxun! 

 

Allah Beytülhəramı *müqəddəs ev] kəbəni, 

Haram ay *zülhiccəni],[kəbəyə gətirilən] 

Boynu bağsız və bağlı *yəni ki, boyunları 

Nişanlı və nişansız+ Qurbanı insanların 

[həm dini həm dünyəvi işlərinin+ düzəlib 

Sahmana düşməsiyçin bir yol müəyyən etdi. 

Bu ona görədir ki, Allahın göylərdə və 

Yerdə hər nə var isə hamsın bilməsini, 

Özü də ki, Allahın hər şeyi *layiqincə] 

Aydınca bilməsini siz də aydın biləsiz! 

 

Bilin! Uca Allahın əzabı şiddətlidir. 

Alah bağışlayandır və həm də rəhm edəndir! 

Peyğəmbər üzərinə düşən vəzifə isə 

Ancaq Allahın əmrin sizə təbliğ etməkdir. 

Allah sizlərin üzə çıxardıqlarınızı 

Və gizlətdikləriniz nə var hamsın bilir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ söylə ki: 

“*Ey insan!+ Murdar *haram+ 

Şeyin çoxluğu sənin xoşuna gəlsə belə, 

Bil ki, Murdarla təmiz, yəni [haramla halal] 

Heç vaxt bir ola bilməz”. 

Ey ağıl sahibləri, siz Allahdan qorxun ki, 

Bəlkə nicat tapasız. 

Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca 

Qanınızı qaraldan şeylərin barəsində 

Nəyisə soruşmayın. 

Əgər onlar haqqında Quran nazil olanda 

Soruşsanız o şeylər sizə tam aydın olar. 

[Lakin pis vəziyyətdə qalar, kədərlənərsiz]. 

Allah onları *yəni indiyədək verilən 

Bu sayaq sualların günahın+ bağışladı. 

Allah bağışlayandır və həm də çox həlimdir! 

[Bəndələrinə əzab vermək üçün tələsmir!] 

 

Sizdən əvvəllər yaşamış bir tayfa 

[belə lüzumsuz şeyləri+ soruşmuş, 

Sonra isə buna görə [onlara 

Aid olan hökmü inkar edərək 

Yerinə yetirmədikləri üçün+ 

Dinlərindən dönüb kafir olmuşdu. 

 

Bəhirə, saibə ya vəsilə və haminin 

Heç birisini Allah *sizə müəyyən edib] 

Qanuni bilməmişdir. 

Lakin bilin kafirlər bunu Allaha qarşı 

Bir yalan uydururlar. 

Onların *kafirlərə uyan camaatınsa+ 

Əksəriyyəti bu cür iddianın Allaha 

Bir böhtan olduğunu heç də dərk eləmirlər, 

 

O kəslərə: “Allahın nazil elədiynə, 

Peyğəmbərinə doğru gəlin!” - deyilən zaman: 

Atalarımız gedən yol bizə yetər,” - deyə 
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Vecsiz cavab verirlər. 

Ataları heç bir şey bilməyib doğru yolda 

Deyildirlərsə necə?! 

 

Ey iman gətirənlər! Bilin ki, nəfsinizi 

Qorumaq borcunuzdur. 

Siz doğru yolda olsaz, *haqq yolundan+ azanlar 

Sizlərə heç bir zərər toxundura bilməzlər. 

Anlayın! Hamının son dönüşü Allahadır. 

Allah elədiyiniz əməllər barəsində 

Sizə bildirəcəkdir! 

 

Ey iman gətirənlər! Hər hansı birinizi 

Ölüm haqlayan zaman 

Vəsiyyət məqamında iki ədalətli şəxs 

Səfərdə olan zaman ölüm gəldikdə isə 

Özünüzdən *müsəlman+ olmayan iki şəxsi 

Çalışıb şahid tutun. 

Əgər ki, siz *bu qeyri müsəlman şahidlərin 

Doğruçul olmasına+: şəkk-şübhə eləsəniz, 

Namazdan [əsr, ikindi namazlarından+ sonra 

Hər ikisin saxlayın; onları: “Andımızı 

Qohumumuza belə heç neçəyə satmarıq 

*Qohumların lehinə yalan şahid olmarıq+, 

Allahın şahidliyin heç zaman gizlətmərik. 

Yoxsa biz şübhəsiz ki, günahkarlar olarıq: 

-dedirib and içdirin! 

 

Əgər *bu qeyri müsəlman+ şahidlər 

*yalan and içib şahədət verməklə] 

Günah qazandıqları bəlli olsa, 

O zaman o şahidlərin yerini 

Onlar tərəfdən haqsızlıq edilmiş 

[Varislərdən ölənə+ daha yaxın 

*Mirası almağa daha layiqli+ 

Olacaq başqa iki nəfər tutar. 

Onlar: həqiqətən şahidliyimiz 

Onların şahidliyindən doğrudur. 

Biz *yalan and içib+ həddi aşmadıq. 

Əks halda biz zalimlərdən olardıq,” 

Söyləyərək Allaha and içərlər. 

Bax bu *hökm+ əvvəlki şahidlərin 

Şəhadəti düzgün vermələri və 

Andlarının sonra başqa andlarla 

Rədd edilməsindən qorxmalarıyçın 

Daha münasib olan bir üsuldur. 

 

Allah peyğəmbərləri toplayan gün 

[Qiyamət günü+ belə buyuracaq: 

“*Ümmətlərinizi mənim əmrimə 

Tabe olmağa dəvət edən zaman] 

Söyləyin sizə nə cavab verildi?” 

Onlar isə [təvazökarlıq edib+: 

“Biz heç bir şey bilmirik. Həqiqətən, 

Qeybi *görünməyəni] bilən sənsən!” 

-Deyərək sakit cavab verəcəklər. 

[Ya Məhəmməd!] bil, o[qiyamət günü+ 

Allah İsaya belə buyuracaq: 

“Ya Məryəm oğlu! Sənə və anana 

Olan nemətimi bir yadına sal. 

Sənə müqəddəs bir ruh bəxş etmişdim 

Sən körpəykən beşikdə olanda da, 

Yetkin çağda da danışa bilirdin. 

Sənə kitabı *yazıb oxumağı+. 

Hikmət, Tövrat, İncili öyrətmişdim 

O zaman sən mənim icazəm ilə 

Palçıqdan quşa bənzər şey düzəldib 

Onu üfürürdün, oda iznimlə 

Çevrilərək dərhal bir quş olurdu. 

Sən mənim iznimlə anadangəlmə 

Kora, cüzamlıya şəfa verirdin. 

Mənim iznim ilə də ölüləri 

Qəbirdən çıxarırdın, dirildirdin. 

İsrail oğullarının yanına 

Açıq möcüzəylə gəldiyin zaman 

Mən *onların bəlasın+ dəf etmişdim 

[Səni öldürməkdə mane olmuşdum+. 

Onlardan küfrə batanlar demişdi: 

“Bu sehrdən başqa bir şey deyildir!” 
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Xatırla, o zaman həvarilərə 

*İsanın on iki səhabəsinə]: 

“Mənə və mənim bu peyğəmbərimə 

İman gətirin!” - deyə əmr etmişdim. 

Onlarsa “Sənə və peyğəmbərinə 

İtaətkar kəslər olmağımıza 

Şahid ol!” - deyə cavab vermişdilər. 

 

Onu da yaxşı xatırla; - o zaman 

Həvarilər demişdilər “Ya İsa! 

 

Rəbbin bizə göydən [yeməklə dolu] 

Bir süfrə göndərə bilərmi yeyək?” 

İsa da cavabında söyləmişdi: 

“Əgər möminsizsə, Allahdan qorxun!” 

 

Həvarilər demişdi: “İstəyirik 

Ondan yeyək, həm də xatircam olaq, 

Sən bizə doğru dediyini bilək. 

*Süfrənin göydən enməsin görməklə] 

Sənin həqiqi peyğəmbərliyinə 

Şahidlik eləyən kəslərdən olaq. 

 

Məryəm oğlu İsa dedi: “Ya Allah, 

Ey bizim Rəbbimiz! Bizə göylərdən 

Bir süfrə nazil elə ki, o bizim 

Həm birincimiz, həm də axrıncımız 

[Həm biz həm də sonra gələnlər+ üçün 

Bir bayram, həm də [sənin qüdrətindən] 

Təsdiq eləyən bir möcüzə olsun. 

Bizə bir ruzi əta elə ki, Sən 

Ruzi verənlərin ən böyüyüsən!” 

 

Allah buyurdu: “Mən onu sizlərə, 

Əlbətdə asanca nazil edərəm. 

Lakin ondan sonra sizlərdən hər kim 

Küfrə düşərsə ona aləmlərdə 

[Kainatda] olan [bəşər övladı 

Və yaxud da ki, zəmanə əhlindən] 

Heç kəsə verməyəcəyim şiddətli, 

Həm də çox ağır bir əzab verərəm! 

[Ya Məhəmməd!] Yadda saxla o zaman 

Qiyamət günü Allah buyuracaq: 

“Ya Məryəm oğlu! Sənmi insanlara: 

“Allahla yanaşı mənlə anamı 

Özünüzə tanrı bilin! - demişdin? 

İsa cavabında söyləyəcək ki: 

“Sən paksan həmçinin də müqəddəssən! 

Haqqım çatmayanı necə deyim mən 

Əgər ki, mən bunu demiş olsaydım, 

Sən ki, onu özün mütləq bilərdin 

Sən mənim üəryimdə hər nə varsa 

Onu şəksiz və şübhəsiz bilirsən. 

Mən sənin zatında nə var bilmirəm. 

Şübhəsiz qeybi bilən ancaq sənsən!” 

 

Mən onlara yalnız mənə etdiyin 

Əmrini çatdırıb belə demişdim: 

“Mənim də sizin də Rəbbiniz olan 

Şəriksiz Allaha ibadət edin! 

Nə qədər ki, mən onlar ilə idim, 

O zaman onlara mən şahid idim. 

*Onları pis hərəkətə qoymurdum]. 

Sən [məni uca göylərə qaldırıb+ 

Canımı aldıqdan sonra onlara 

Yeganə nəzarətçi özün oldun. 

Həm də yalnız sən hər şeyə şahidsən! 

Əgər indi onlara əzab versən 

Şübhəsiz onlar sənin qullarındır. 

Əgər ki, sən onları bağışlasan, 

Yenə şübhə yoxdur ki, sən yenilməz 

Bir qüdrətə və hikmətə sahibsən!” 

*İstədiyin şəxsə əzab verməyə, 

İstədiyin bəndəni əfv etməyə 

Hər hansı məsələni hakimanə 

Həll etməyə qadir olan tək sənsən!] 

 

Allah deyəcək: “Bu *qiyamət günü+ 

Elə gündür ki, düz danışanlara 

Ancaq öz düzlükləri fayda verər. 

O kəsləri *ağacları+ altından 

Çaylar axan pak cənnətlər gözləyir. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 



ġıxbala Elcan 

 86 

Bu, *möminlər üçün ən böyük uğur 

Həm də ki, ən böyük bir qurtuluşdur!+ 

 

Göylərin, yerin və onlarda olan 

Hər şeyin hökmü Allaha məxsusdur 

Yalnız Allah hər bir şeyə qadirdir! 

 

6  

“ƏL- ƏNAM” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə   nazil  olmuş   yüz  altımış   beş  ayədir. 

Davar   və  əkinlərin   halallığın   şərh   edir.  

    

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Davar”sürəsinin anlamı  belə  

 

Göyləri və yeri [yoxdan ]xəlq edən  

Həm zülmətləri həm nuru yaradan  

Allaha həmd *şükr və tərif] olsun! 

*Bu qüdrəti gördükdən, sonra belə  

Kafir olanlar yenə də bütləri  

Öz yenilməz Rəbbinə tay tuturlar. 

 
Sizi palçıqdan yaradan, sonra da  
*Sizin üçün+ bir əcəl *ölüm vaxtı+ 
Öz hökmüylə, müəyyən edən Odur. 
Allah yanında məlum bir əcəl də 
*bütün ölülərin diriləcəyi  
qiyamət] yəni məhşər günü vardır. 
*Bütün bunlardan+ sonra yenə də siz  
Allahın hökmünə şübhə edirsiz! 

Göylərdə də  və həmçinin yerdə də  

*İbadətə layiq+ yalnız Allahdır! 

Sizin gizlində də və aşkarda da  

Bütün hər nəyiniz var isə onu  

Tutuduğunuz əməlləri O bilir! 

 

Onlara o [Məkkə müşriklərinə] 

Rəbbinin ayələrindən elə bir  

Ayə gəlməz ki, üz döndərməsinlər! 

 

Onlara haqq olan [Quran] gəldikdə 

Onlar  onu yalan hesab etdilər  

Müşriklərin məsxərəyə qoyduğu  

Quranın *Yəni ki, müsəlmanların  

Qalib gələcəyi və müşriklərin  

Məğlub olacağı və axirətdə  

Şiddətli əzab görməsi barədə] 

Xəbəri onlara yetişəcəkdir! 

Məgər onlardan əvvəl neçə-neçə  

Nəsillərin məhvin görmədilərmi? 

O kəslərə  yer üzündə sizlərə, 

Siz Məkkəlilərə vermədiyimiz  

Imkanlar *qüvvət və sərvət+ vermişdik. 

Göydən onlara bol yağış göndərmiş, 

Evlər, saraylar və baxça larının  

Altından bol-bol çaylar axıtmışdıq. 

Biz , onları günahlarına görə  

Məhv elədik və onlaradan sonra da  

Başqa bir nəsil *ümmətlər+ yaratdıq. 

 

[Ya Rəsulum!+ Əgər sənə kağızda 

*Yazılı+ bir kitab nazil etsəydik 

Və onlar da əllləri ilə ona  

Toxunsa idilər belə kafirlər: 

“Bu aşkar bir sehrdir”,-deyərdilər . 

 

Onlar dedilər:”Məgər [Məhəmmədə]  

Peyğəmbərliyinin doğruluğunu  

Təsdiq edən mələk enməməliydi?” 

Əgər biz bir mələk göndərsə idik, 

Iş bitmiş olardı və onlar sənə  

Inanmadığıyçın məhv edilərdi 

Və tövbə eləmək üçün onlara  

Bircə an belə möhlət verilməzdi. 

 

Əgər biz onu bir mələk etsəydik. 

[Yaxud mələk peyğəmbər göndərsəydik] 

Yenə onu insan qiyafəsində  

*Göndərib onları özləri kimi  

Bir adam olması barəsindəki] 

Düşdükləri şübhəyə qaytarardıq. 
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Əlbəttə, səndən əvvəl göndərilmiş  

Peyğəmbərlərə də lağ etmişdilər. 

Lakin məsxərəyə qoyan kəsləri 

Məsxərəyə qoyduqları məhv etdi. 
 

[Ya Rəsulum!+ de ki: “Siz yer üzünü  

Dolaşın və sonra əmin olun ki, 

Peyğəmbərə yalançı deyənlərin 

Axır aqibətləri necə oldu?” 

De :“Göylərdə, yerdə olan kimindir?” 

Əminliklə söylə ki:”Allahındır!” 

O özünə Rəhmli ad yazmışdır. 

[Bəndəyə qarşı rəhmli olmağı  

Özü üçün O müəyyən etmişdir.+ 

Olmasına heç bir şübhə qalmayan  

Qiyamətə sizi toplayacaqdır. 

Özlərinə zərər  vuranlar isə  

Əlbəttə Ona iman gətirməzlər! 
 

Gecədə və gündüzdə mövcud olan  

Gördüyünüz hər nə varsa onundur. 

O [hər şeyi eşidən və biləndir. 

 

[Ya Rəsulum!+ Söylə ki: “Mən göyləri, 

Yeri yaradan, hamını bəsləyib  

Özü bəslənməyən Allahdan başqa  

Kimsəni özümə Rəbb edərəmmi!?” 

De ki: “Mənə ilk müsəlman olmağım 

Əmr edildi, müşrik olma!”- deyildi]. 
 

Söylə ki:”Mən Rəbbimə asi olsam, 
Böyük günün əzabından qorxaram.” 

O gün hər kim ki, əzabdan qurtulsa, 

Şübhəsiz Allah mərhəmət etmişdir. 

Bu açıqca qurtuluş və uğurdur. 
 

Əgər Allah sənə sıxıntı versə, 

Allahdan qeyri kəs qurtara bilməz 

Əgər Allah sənə xeyir yetirsə 

[Bir kimsə Ona mane ola bilməz]. 

Çünki yalnız O hər şeyə qadirdir! 

Qulları üzrə hakimi-mütləqdir. 

O hikmət, həm də bilik sahibidir! 

De ki: “Söyləyin şahidlik baxımdan  

Nə,yaxud da kim daha ən böyükdür? 

Mənim  ilə sizlərin aranızda  

Ən qüdrətli olan Allah şahiddir. 

Bu haqq olan Quran mənə sizləri 

Ona gələcəkdə, yetişənləri 

Qiyamətə qədər xəbərdar edib  

Qorxutmağım üçün vəhy olunubdur. 

Məgər siz Allahla yanaşı başqa  

Tanrı olduğina iman edirsiz?”! 

De ki:” Allah tək olan bir Tanrıdır. 

Mən, siz Ona şərik qoşduqlarınız  

*Bütlərinizdən] tamamən kənaram!” 

 

Kitab nazil edilmiş şəxslər onu, 

Yəni Məhəmməd Əleyhissalamı 

Oğulları qədər düz tanıyanlar. 

Özlərinə zərər edən kimsələr  

Heç şübhəsiz ki, iman gətirməzlər! 

 

Allaha iftira yaxan və Onun  

Ayəsini yalan sayan kəslərdən  

Daha zalim axı kim ola bilər?! 

Şübhəsiz zalimlər nicat tapmazlar! 

 

O gün *qiyamət günündə+ onların  

Hamısını bir yerə toplayacaq, 

Sonra Allaha şərik qoşanlara  

Deyəcəyəyik: “*Tanrı olduqlarına+ 

Iddia elədiyiniz şəriklər  

[Yəni bütləriniz+ haradadırlar?” 

 

Onların: “Rəbbiniz uca Allaha 

And olsun ki, bizlər müşrik deyildik!” 

Söyləməkdən başqa heç bir çarəsi 

Yəni çıxış yolu qalmayacaqdır. 

 

Bir gör onlar özləri özlərinə 

Qarşı necə də yalan söyləyirlər! 

Özləri uydurub düzəltdikləri 

Bütlər də onlardan qeyb olacaqdır! 
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Müşriklər içində səni dinləyən 

Amma inam gətirməyənlər vardır. 

Lakin *müsəlman bəndələrə qarşı  

Düşmən mövqeyində olduqlarıyçın+ 

Quranı başa düşməsinlər deyə, 

Onların qəlblərinə pərdə çəkdik. 

Qulaqlarına da ağırlıq verdik. 

Onlar hər hansı bir möcüzə görsə  

Sözsüz yenə də ona inanmazlar. 

Hətta yanına gəldikdə səninlə  

Həyasızcasına höcətləşərlər. 

Kafir olanlarsa: “Bu qədimlərdə 

Onlar uydurduğu əfsanələrdən  

*Nağıldan+ başqa şey deyil”,-deyərlər. 

 

Müşriklər *Özlərinə uyanlara] 

Quran dinləməyi qadağan edər, 

Özləri də ondan uzaq durarlar. 

Onlar *başqaların deyil+ özlərin 

Bu hərəkət ilə həlak edərlər. 

Lakin [bunun] fərqinə də varmazlar. 

 

[Ya Rəsulum!] gətirilib od üstə 

Saxlanılan zamanda sən onların: 

“Kaş ki,biz dünyaya qaytarılaydıq, 

Rəbbin ayələrin yalan saymayıb  

Mömin olaydıq!”-deməsin görəydin! 

 

Xeyir, öncə ürəklərində olan  

*Küfr, nifaq və çirkin  əməlləri] 

Onların öz qarşılarına çıxdı. 

Əgər geri qaytarılsa idilər, 

Yenə də qadağan olunduqları  

*Küfrə və günaha+ əl qatardılar. 

Onlar, şübhəsiz ki, yalançıdırlar! 

*Əgər dünyaya qaytarılsaydılar+ 

Yenə: “Həyat yalnız bu dünyadakı 

Həyatımızdan ibarətdir deyər, 

Bizlər bir daha dirilən deyilik!” 

Söyləməkdə davam eyləyərdilər. 

 

Sən onları *sorğu-sual öncəsi] 

Rəbbin  hüzurunda ikən görəydin! 

Allah onlara belə buyuracaq: 

“Bu, öləndən sonra təkrar dirilmək 

Sorğu-sual edilmək+ haqq deyilmi?” 

Onlar: “Uca Rəbbimizə and olsun 

Bu haqdır!” deyə cavab verəcəklər. 

Allah! Buyuracaq: “Eləysə onda 

Etdiyiniz küfrün əzabın dadın 

 

Allah hüzurunda duracaqların 

İnkar edən şəxslər, həqiqətən də 

Əməliylə ziyana uğramışlar. 

Beləki, qiyamət günü qəflətən 

Başlarının üstün aldığı zaman 

Onlar öz günahlarını dalında 

Daşıdığı halda söyləyəcəklər: 

“Dünyadakı təqsirimizə görə 

Təkrar-təkrar vay bizim halımıza 

Baxın; daşıdıqları günah yükü 

Necə də ağırdır və  necə pisdir! 

 

Dünya həyatı bir oyun-oyuncaq 

Əyləncədən başqa bir şey deyildir. 

Axirət yurdu müttəqilər üçün 

Daha rahat və daha xeyirlidir. 

Məgər sizlər bunu dərk etmirsiniz? 

 

Bilirik ki, onlar [Quran barədə] 

Dediyi söz səni kədərləndirir. 

Həqiqətdə isə həmin o kəslər 

Səni bir yalançı hesab etmirlər 

*Ürəklərində sənin həqiqətən 

Peyğəmbərliyini yaxşı bilirlər]. 

Ancaq o zalimlər Allah ayəsin 

Üzdə inad ilə inkar edirlər. 

 

Səndən əvvəllərdə də peyğəmbərlər 

Daim təkzibə məruz qalmışdılar. 

Lakin onlar təkzib olunduqları 

Əziyyət verən şeylərə dözdülər. 
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Sonda köməyimiz onlara yetdi 

Allahın sözlərin *peyğəmbərlərə 

Verdiyi vədləri] dəyişə bilən 

Heç bir qüvvə və ya heç bir kəs yoxdur! 

Doğrudan da peyğəmbərlərə aid 

Xəbərlərin bəzisi sənə çatdı. 

 

Onların *haqq+ dindən üz döndərməsi 

Əgər sənə ağır gəlirsə, yerdə 

[yerin dibinə aparan+ bir lağım 

Yaxud göyə çıxacaq bir nərdivan 

Tapıb onlara *Biz sənə verəndən 

Daha yaxşı+ sübüt gətirərsənsə, 

Onda vaxt itirib durma, get gətir! 

[Allah sənə bunu bəxş etməmişdir, 

Hətda gətirsəndə müşriklər onu 

Yenə də bir sehr hesab edəcəklər]. 

Allah,  istəsəydi  özü  onları  

Öz  doğru  yoluna  çox  tez  yığardı. 

Elə  isə  *Allahın  insanları 

Zorla   deyil,  könül  xoşluğu  ilə 

İmana  gətirmək  istədiyini] 

Bilməyən  cahil  kimsələrdən  olma! 

 

[Sənin  dəvətini+ ancaq  könuldən, 

Cani-dildən  eşidən  qəbul  edər. 

Ölüləri  yalnız  Allah  dirildər. 

Sonra  da  hüzuruna  gətirərlər. 

[Məkkə  müşrikləri   dedilər: “ Məgər 

Peyğəmbərə   Rəbbindən  bir  möcüzə 

Endirilməli  deyildimi? “De ki: 

“Allah möcüzə verməyə qadirdir. 

Lakin müşriklərin əksəriyyəti 

[Belə bir möcüzə göndərildikdə 

Onu inkar etdikləri təqdirdə 

Başlarına gələcək müsibəti 

Yaxud fəlakəti] anlamaz qəti!” 

 

Yerdə gəzən elə bir heyvan yaxud 

Göydə iki qanad ilə uçan bir 

Quş yoxdur sizintək ümmət olmasın. 

*Onlar da sizin kimi bir zümrədir. 

Allah onlara da ruzi vermişdir. 

Əcəl vaxtını müəyyən etmişdir. 

Onlar da öz qabiliyyətinə görə  

Allahın vəhdaniyyətin mədh edir, 

Şəninə daima tərif deyirlər]. 

Biz , kitabda *Quranda heç bir şeyi 

Diqqətdən ya nəzərdən qaçırmadıq. 

Sonda *bütün canlı, bütün məxluqat] 

Rəbbin hüzuna toplanacaqdır. 

 
Ayələrimizi təkzib edənlər 
Zülmət içində *küfr, cəhalətdə] 
Qalmış olan karlar, bir də lallardır 
Allah istədiyin yoldan azdırar, 
İstədiyini düz yola yönəldər 
*Müşriklərə+ de ki: “Mənə deyin bir? 
Sizə Allahın əzabı gələrsə, 
Yaxud qiyamət üstünüzü alsa, 
Allahdan başqasına dua edib 
Yalvaracaqmısız?- doğrusun deyin 
Xeyir, yalnız ona yalvaracaqsız. 
O əgər istəsə, yalvardığınız 
Bəlanı tezcə aradan qaldırar, 
Siz də ona şərik qoşduqlarınız 
Bütləri tamamən unudarsınız. 
Buna görə başınıza bir bəla 
Gəlməmiş Allaha ibadət edin. 
Yaxud ona heç bir şərik qoşmayın!+ 

 

Səndən əvvəl də biz çox ümmətlərə 

Elçilər [yəni peyğəmbər+ göndərdik. 

Sonra onları *öz peyğəmbərlərin 

Yalançı hesab etdikləri üçün+ 

Fəlakətlərə düçar elədik ki, 

Bəlkə qanar, Allaha yalvararlar. 

 

Barı əzabımız yetişən zaman 

Səhvlərin anlayıb yalvaraydılar. 

Lakin etdikləri əməllərini 

Şeytan onlara süstlü göstərmişdi. 

 

 



ġıxbala Elcan 

 90 

Kafirlər edilmiş xəbərdarlığı 

Unutduğu zaman *küfrlərini 

Daha da artırmaq məqsədi ilə] 

Hər şeyin *yəni bütün nemətlərin] 

Qapısın onların üzünə açdıq. 

Kafirlər verilən dünya malına 

Sevinirkən biz onları qəflətən 

Yaxalayıb hər şeydən məhrum etdik. 

 

Artıq zalimlərin kökü kəsildi. 

Bununçun Allaha  şükürlər olsun. 

 

[Ya Rəsulum!+ De ki: “Bir deyin görüm 

Əgər Allah qulaq və gözünüzü, 

Əlinizdən alıb ürəyinizə 

Möhür vursa, onları təkrar sizə 

Allahdan başqa  kim qaytara bilər? 

Gör biz ayəmizi o müşriklərə 

Necə izah edirik, sonra onlar 

Ondan gör necə də üz döndərirlər 

 
De ki: “Deyin görüm, Əgər Allahın 
Əzabı sizə qəflətən ya aşkar 
Yetişsə zalim tayfadan başqası 
Heç, nahaq yerə həlak edilərmi?” 
Biz peyğəmbərləri müjdə verənlər 
*Əzabla+ qorxudanlar göndəririk. 
İman gətirib yaxşı iş görənin 
Şübhəsiz ki, heç bir qorxusu yoxdur. 
Onlar hər hansı qəm-qüssə görməzlər! 

Ayəmizi təkzib edənlərə sə 

Qazandıqları günahlara görə 

Heç şübhəsiz əzab üz verəcəkdir! 
 

De ki: “Mən sizlərə söyləmirəm ki, 

Yanımda Allahın xəzinəsi var. 

Mən qeybi bilmirəm və demirəm ki, 

Mən göylərdən enmiş pak bir mələyəm. 

Mən gələn vəhylərə tabe   oluram.” 

Söylə ki: “Kor görənlə bir olurmu? 

Məgər siz bunları düşünmürmüsüz?” 

Rəbbin  hüzuruna cəm edilməkdən 

Qorxanları Quranla xəbərdar et. 

O kəslərin Allahdan başqa heç bir 

Hamisi yaxud havadarı yoxdur. 

Bəlkə onlar bunları anlayaraq, 

Hər cür pis əməllərdən çəkinsinlər! 

[Ya Rəsulum!] Rəbbin adın anaraq 

Səhər-axşam dua edən kəsləri 

Himayə et, heç vaxt yanından qovma. 

O kəslərin əməllərinin sənə, 

Səninkinin onlara dəxli yoxdur. 

Buna görə də sən *onları qovsan+ 

Şübhəsiz ki, zalimlərdən olarsan. 
 

Beləcə *İnsanları+ bir-biriylə 

İmtahana çəkdik ki, qoy desinlər: 

“Əcəba, Allahın məsləhət bilib 

Lütfün bəxş etdiyi kəslər bunlardır? 

Məgər Allah şükr edən kimsələri 

Daha yaxşı tanıyan deyildirmi?” 
 

Ayəmizə iman edənlərə de: 
“Sizlərə Allahın salamı olsun! 
Bilin ki, Rəbbiniz özü özünə 
Rəhimli olmağı təsbit etmişdir. 
[Bəndələrə qarşı mərhəmətini 
Əzəldən özünə qət etmişdir+ ki, 
Sizlərdən hər kəs ki, pis bir iş görsə, 
Sonra da tövbə edərək düzəlsə, 
*Allah onun günahlarından keçər]. 
Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır 

Həm öz bəndəsinə rəhm eləyəndir!” 

 

Biz öz ayəmizi belə müfəssəl 

İzah edirik ki, günahkarların 

Tutduğu yol açıq-aydın bilinsin. 

 

[Ya Rəsulum!+ De ki: “Sizin Allahdan 

Qeyri tapındığınız o bütlərə 

İbadət eləmək mənə yasaqdır.” 

Söylə ki: “Mən sizlərin nəfsinizin 

İstəklərinə heç zaman uymaram 

Belə ola biləcəyi təqdirdə 

Mən [haqq yoldan] azar, beləliklə də, 

Doğru yolu tutanlardan olmaram! 
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De ki: “Mən Rəbbimdən açıq və aydın 

Dəlilə [Qurana] əsaslanıram. 

Sizsə onu yalan hesab etdiniz. 

Siz tələm-tələsik istədiyiniz 

*İlahi əzab] əlimdə deyildir. 

Hökm ancaq Allahın öz əlindədir 

Haqqı  yalnız   Allah bəyan edəndir. 

O [haqla batili] biri-birindən 

Ayırd edənlərin ən yaxşısıdır!” 

 

De ki: “Siz təcili istəyən əzab 

Mənim əlimdə olsaydı o zaman 

İs mənimlə sizlərin aranızda 

Əlbətdə əlüstü bitmiş olardı, 

[Mən siziləri dərhal məhv eləyərdim] 

Allah zalimləri yaxşı tanıyır!” 

 

Qeybin açarı Rəbbin yanındadır. 

Onları ancaq uca Allah bilir. 

O suda, quruda nə varsa bilir 

Elə bir düşən yarpaq da yoxdur ki, 

Uca Allah özü onu bilməsin. 

Yerin zülməti içində hər hansı 

Bir toxum, [kainatda] elə bir şey 

Yoxdur ki, məhz açıq-aydın kitabda 

Yəni ki, *Lövhi-Məhfuzda+ olmasın! 

Sizi gecələr  yuxuya daldıran 

*Bu minvalla ölüm halına salıb 

Hiss və həyacandan məhrum eləyən], 

Gündüz ediləni bilən də Odur. 

Gündüz  sizi yuxudan oyadır  ki, 

Müəyyən olunmuş əcəl yetişsin. 

Sonra hüzuruna qayıdacaqsız 

Sonra da O, sizə hər tutduğunuz 

Əməl barəsində bildirəcəkdir. 

Allah öz bəndələri üzərində 

Hökm edən, hakimi mütləqdir həm də. 

O sizə yaxşı-pis əməli yazan, 

*Şeytandan qoruyan+ mələk göndərir. 

Nəhayət hər kimin əcəli çatır 

Onun canını da mələklər alır. 

O mələklər *öz vəzifələrində] 

Heç bir əyər-əksiyə yol verməzlər! 

 

Sonra insanlar rəhimli Allahın- 

Özlərinin ixtiyar sahibinin, 

Uca hüzüruna qaytarılırlar. 

Bilin ki, hökm yalnız Allahındır 

Həm də O, ən tez haqq-hesab çəkəndir! 

 

[Ya Rəsulum!+ De: “ Gizlində Allaha 

Dua edib: “ Əgər bizi suların  

Və qurunun zülmətindən qurtarsan, 

Əlbətdə şükr edənlərdən olarıq”. 

-Söyləyərək yalvardığnız zaman 

Sizləri bundan xilas edən kimdir?” 

 

De ki: “Sizi onlardan xilas edən  

Və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır. 

*Bütün bunlardan+ sonra siz yenədə 

O uca Allaha şərik qoşursuz?” 

 

De ki; Allah başınızın üstündən 

Yaxud ayaqlarınızın altından 

*Göydən yerdən] əzablar göndərməyə, 

Sizi dəstələrlə  qarışdırmağa, 

Birinizə digərinin zorunu  

Çox asanca daddırmağa qadirdir!” 

Gör biz ayələrimizi onlara 

Necə izah edirik, bəlkə onlar 

Başa düşüb nəticə çıxarsınlar! 

 

[Ya Rəsulum!] sənin xalqın Quranı 

Haqq olduğu halda yalan hiss etdi. 

Onlara söylə ki:” Məgər mən sizin  

Bu barədə vəkiliniz deyiləm?” 

Hər bir xəbərin *Quranda söylənən  

Əzabın Allahın təqdiri ilə] 

Müəyyən olunmuş bir vaxtı  vardır. 

Sizlər *onu+ vaxtında biləcəksiz. 
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[Ya Rəsulum!] pak ayələrimizə  

İstehsa edəni gördüyün zaman  

Onlar söhbətini dəyisənə dək  

Sən o sayaq insanlardan üz çevir. 

Əgər şeytan *bu əmri] unutdursa, 

Xatırlayandan sonra sən o zalim 

Tayfa ilə bir məkanda oturma. 

 

Müttəqilərə onların bu yersiz 

Əməllərindən heç bir günah gəlməz. 

Lakin bu bir  öyüddür. Ola bilsin  

[kafirlər bu öyüdün  təsirilə] 

Öz pis əməllərindən çəkinsinlər. 

 

Dini oyun əyləncə sayanları , 

Dünya həyatının məğrur etdiyi 

*Aldanmış+ şəxsləri boşla qetsinlər. 

[Onlara] bu Quranla xatırlat ki, 

Heç kəs qazandığı əmələ görə 

Özünü həlaka düçar etməsin. 

Onların Allahdan başqa nə dostu, 

Nə də ki, heç bir havadarı yoxdur! 

Onlar hər hansı fidyə versə belə, 

Bilsinlər ki, heç vaxt qəbul olunmaz. 

Onlar etdikləri əmələ görə 

Əzaba düçar olunan kəslərdir. 

Onları küfr etdiklərinə görə 

Cəhənnəmin qaynar içkisi həmim] 

Bir də ki, şiddətli əzab gözləyir! 

De ki:” Biz Allahı qoyub bizlərə  

Nə xeyir, nə zərər verə bilməyən 

Bütlərəmi tapınacaq və Allah  

Bizi düzgün yola saldıqdan sonra 

Yer üzündə şaşqın ömür keçirib  

Şeytanlar azdıran adamlar kimi  

Geriyəmi *küfrə+ dönəcəyikmi?  

Halbuki, dostları onu bir zaman: 

Bizə tərəf gəl!”-söyləyib haqq yola 

“Allah qoyan yola dəvət etdilər”. 

De: “Rəbbin hidayəti [islam dini] 

Müttəqilər üçün ən doğru yoldur. 

Bizə aləmlərin Rəbbi Allaha  

Təslim olmaq yolu əmr olunmuşdur. 

Həm də: Namaz qılın Allahdan qorxun, 

Onun hüzuruna toplanacaqsız!” 

-[Deyilərək sizə əmr edilmişdir+. 

 

Göyləri və yeri yaradan Odur. 

O: “Ol!”-deyən gün hər şey dərhal olar. 

Onun sözü haqdır, Sur çalınan gün 

Yenə də yeganə hökm onunkudur. 

Qeybi və aşkarı  bilən də Odur. 

Hikmət və bilik sahibi də Odur! 

[Ya Rəsulum!+ xatırla ki, bir zaman 

İbrahim atası Azərə dedi: 

“Sən bütləri tanrı qəbul edirsən? 

Mən səni, həm də ki, sənin tayfanı 

Açıq-aydın zəlalətdə görürəm!” 

 

Belə İbrahimə göy-yer mülkünü, 

Səltənət *ordakı qəribəliyi], 

Həm də orda olan gözəllikləri, 

Onların Allahın qüdrəti ilə 

Yaradılmasını göstərdik ki, o 

Tam qətiyyət ilə inanan olsun! 

 

Qaranlıq İbrahimi bürüdükdə 

O, bir ulduz görüb: “Rəbbimdir!”-dedi. 

Ulduz batdıqda sa: “Mən batanları 

Sevmirəm!”-dedi, doğan ayı görüb: 

“Bu mənim Rəbbimdir!” sözün söylədi 

Ay batdıqda isə :”Doğrudan əgər 

Rəbbim doğru yola yönəltməsəydi, 

Zəlalətə düşən olardım.”-dedi. 

 

*Daha sonra+ doğan günəşi görüb: 

“Bu Mənim Rəbbimdir, böyükdür!”-dedi. 

Günəş batan zaman isə söylədi: 

“Ey camaatım, mən həqiqətən də, 

Siz Allaha şərik qoşduqlarınız 

*Bütlərdən və cismlərdən+ uzağam! 
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Mən həqiqətən haqqa tapınaraq 

Üzümü göyləri, yeri yaradan 

Bir olan  Allaha doğru çevirdim. 

Mən Allaha şərik qoşan deyiləm!” 

 

Tayfası mübahisəyə girişdi. 

İbrahim söylədi ki”: Allah məni 

Doğru yola saldığı bir zamanda, 

Sizlər onun barəsində mənimlə 

Nədən belə mübahisə edirsiz? 

Rəbbin  istədiyi hər hansı bir şey 

[Bəla, müsibət] istisna olmaqla 

Mən sizin ona şərik qoşduğunuz 

Səlahiyyətsiz bütlərdən qorxmuram 

[Onlar mənə heç nə edə bilməzlər]. 

Rəbbim hər şeyi ehtiva etmişdir. 

Düşünüb nəsihət qəbul etmirsiz? 

 

Allahın sizə [ibadət barədə]. 

Bir dəlil endirmədiyi bütləri 

Ona şərik qoşmaqdan qorxmursuzsa 

Mən niyə siz şərik qoşduqlarınız 

Cansız bütünüzdən qorxmalıyam ki? 

Əgər bilirsizsə *söyləyin görək] 

Bu iki dəstədən hansı birisi 

[Qiyamətin şiddətli əzabından+ 

Əmin olmağa daha çox haqlıdır? 

İman gətirib öz imanlarını 

Zülmə qoşmayanlar təhlükəsizdir 

Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!” 

 

Bax bu dəlillər bizim İbrahimə 

Öz tayfasına qarşı verdiyimiz 

Şəksiz-şübhəsiz və aydın dəlildir 

Biz istədiyimiz şəxsi bu sayaq 

Mərtəbə-mərtəbə də yüksəldirik 

Şübhəsiz ki, Rəbbin  hikmət mərhəmət 

Həm də tükənməz elm sahibidir. 

 

Biz, İshaq və Yəqubu ona verdik. 

Onların hər birini hidayətə 

Yəni ki, *peyğəmbərliyə+ yüksəltdik. 

Bundan əvvəl Nuhu onun nəslindən 

Davudu, Süleymanı və Əyyubu 

Yusifi, Musanı və Harunu da 

Belə hidayətə qovuşdurmuşduq. 

Biz, daima yaxşı iş görənləri 

Bu sayaq da mükafatlandırırıq. 

 

Zəkəriyya, İsa və İlyası da 

Biz beləcə hidayətə çatdırdıq. 

Hamısı əməli salehlər idi. 

 

Həmçinin İsmaili Əlyəsəi 

Yunusu və Lutu da biz beləcə 

Hidayətə çatdırdıq və onları 

*Özləriylə bir dövrdə yaşayan+ 

Bütün insanlardan üstün elədik. 

 

Biz onların ata, qardaş, nəslindən 

[Bir qismini] hidayətə çatdırdıq. 

Onları seçdik, düz yola yönəltdik. 

 

Həmin bu yol Allahın haqq yoludur. 

İstəkli bəndəni ona yönəldir 

Onlar Allaha şərik qoşsaydılar, 

Etdikləri əməl puça çıxardı. 

 

Onlar özlərinə kitab və hökm, 

Peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. 

Əgər Qureyş müşrikləri, kafirlər 

Bu dəlili dansalar biz onlara 

Həmin dəlilləri inkar etməyən 

Bir tayfa müvəkkil etmiş olarıq. 

 

Onlar *adı söylənən peyğəmbərlər] 

Allah  doğru yola salan kəslərdir. 

Sən də onların yolunu tutub get. 

De: “Mən bunun [bu pak islam dininin] 

Təbliğinin müqabilində sizədn 

Bir əvəz, ya mükafat istəmirəm. 

Bu [Quran] aləmlər *bütün bəşərçin+ 
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Bir sədəqə, yalnız bir moizədir.” 

[Yəhudilər+: “Allah heç bir bəşərə 

[Quran] nazil etməmişdir,”-deməklə 

Allaha layiq qiymət vermədilər 

De ki: “Musanın bütün insanlara 

Bir nur, haqq yol olaraq gətirdiyi 

Kitab *Tövratı+ kim nazil etmişdir? 

Siz onu vərəqə  yazıb göstərir 

Bir çoxunu isə gizlədirsiniz. 

*Əslində] siz [Quran vastəsilə] 

Özünüzün və atalarınızın 

Bilmədiklərin öyrənmiş olursuz. 

[Ya Rəsulum!] sən:” Allah!”-deyib çağır 

Sonra da onları sərbəst burax ki, 

Düşdükləri bataqlıqda qalsınlar 

*Özlərinin dedi-qodularında, 

Pis işlər, yaramaz əqidələrdə 

İstədikləri tək davam etsinlər]. 

 

Bu Quran da [Xeyri bərəkəti çox, 

Faydası əbədi] yəni mübarək 

Özündən əvvəl nazil olmuşları 

Təsdiq eləyən kitabdır ki, onu 

Sənə Məkkə əhlin;-ətrafda olan 

İnsanları *Allahın əzabıyla+ 

Qorxutmaq üçün nazil eləmişik 

Axirətə iman edənlər ona 

İman gətirər, namazlarını da 

Qılar, daima qoruyub saxlarlar. 

 

 

Allaha iftira yaxıb özünə 

Heç bir vəhy olunmadığı bir halda: 

“Mənə də vəhy olunmuşdur və mən də 

Allah nazil etdiyi [Quran]kimi 

Kitab endirəcəyəm,”-deyən şəxsdən 

Daha zalim axı kim ola bilər? 

Kaş sən zalimləri ölüm əzabı 

İçində çapalayan və bu zaman 

Mələklərin də əllərin uzadıb: 

Çıxarın canlarınızı! Siz bu gün 

Allaha qarşı nahaq danışığa 

Pak ayələrə təkəbbürə görə 

Alçaldıcı şiddətli bir əzabla 

Cəzalandınız!”-deyəndə görəydin! 

 

Siz bizim hüzurumuza ilk dəfə 

Sizi yaratdığımız tək, tək-tənha 

Özü də verdiyimiz [var-dövləti, 

Əhli-əyalı+ arxada *dünyada+ 

Xəbərsiz filansız qoyub gəlmisiz. 

Artıq sizin *bir vaxt+ öz aranızda 

Allahın şəriki söylədiyiniz 

Havadarlarınızı da görmürük. 

Artıq arada rabitə qırılmış 

Allaha şərik iddia edilən 

Bütləriniz də qeyb olmuşdurlar. 

 

Şübhəsiz, toxumu və çərdəyidə 

Cürbəcür çatladan, ölüdən diri, 

Diridən də ölü çıxardan yəni; 

*Ölü yumurtadan diri cücəni, 

Diri toyuqdan da ölü yumurta 

Yaradan+ yalnız və yalnız Allahdır 

Budur Allah! Deyin axı siz ondan 

Hansı cürət ilə üz döndərirsiz? 

 
[Gecə zülmətindən] səhəri yarıb 
Çıxaran, gecəni dinclik zamanı, 
Günəşi və ayı *vaxt üçün ölçü 
Vasitəsi eləyən də Allahdır. 
Bunlar yenilməz qüvvət, elm sahibi 
Olan Allahın *əzəli hökmüdür+. 

Suyun və qurunun zülmətlərindən 

*Yolları düz getməkçin ulduzları 

Sizin üçün xəlq eləyən də Odur. 

Biz bu ayələri anlaya bilən 

Bir xalq üçün ətraflı izah etdik. 

 

Sizi tək bir nəfər [yəni Adəmdən] 

Xəlq edib dünyaya yayan da odur. 

*Sizin üçün+ bir qərarlaşma yeri 

[Ana bətni ata beli, yer üzü+, 
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Bir də müvəqqəti yer [qəbir+ vardır 

Biz bu ayələri anlaya bilən 

Bir xalq üçün müfəssəl izah etdik. 

 

Göydən su *yağış+ endirən də Odur. 

Biz o suyla bitkilər  yetişdirdik. 

Bağlarda  yaşıl fidanlar göyərtdik 

Onlardan da bir-birinə sarmaşmış 

*Sümbül olmuş+ dənələri çıxartdıq. 

Biz, xurma ağacı *tumurcuğundan+ 

Belbelə sarmaşmış salxım yetirdik. 

[Biz həmçinin də+ üzüm bağlarını, 

Bir-birinə bənzəyən, bənzəməyən 

Zeytun və yaxud da nar yetişdirdik. 

Onların hər biri bar verən zaman 

Meyvəsi və yetişməsinə baxın, 

Şübhəsiz bunda [hikmətli Allahın 

Öz qüdrəti ilə yaratdığında+ 

İman gətirən bir camaat üçün 

[Rəbbin varlığını sübut eləyən] 

İnkar edilməyən dəlillər vardır. 

 

Cinləri Allah yaratdığı halda, 

[Kafirlər və cahil olan bəndələr] 

Onları Allaha şərik qoşdular. 

[Nəyə inanıb nə danışdıqların+ 

Bilmədən özlərindən onun üçün 

Oğul və qız uydurub düzəltdilər 

Allah isə onlar aid etdiyi 

Sifətlərdən uzaq [Pak] və yüksəkdir. 

O göyü, yeri *yoxdan+ var edəndir. 

Allahın necə övladı olar ki, 

Onun hər hansı rəfiqəsi yoxdur. 

Mövcud hər bir şeyi O yaratmışdır. 

Həmçinin O, hər bir şeyi biləndir! 

 

O Allah həm sizlərin Rəbbinizdir! 

Ondan başqa da heş bir tanrı yoxdur. 

Həm də hər bir şeyi yaradan Odur. 

Bununçun tək ona ibadət edin. 

Cahanda tək O, hər şeyə vəkildir! 

Gözlər onu *görməz] və dərk etməzlər. 

O, gözləri görər həm də dərk edər. 

O, lətifdir [cisimlikdən uzaqdır+ 

Həmçinin O, hər şeydən xəbərdardır! 

 

Rəbbdən sizə pak dəlillər gəlmişdir. 

Kimlər onu görərlərsə lehinə, 

Kimlər görməsələr əleyhinədir. 

Mən sizlərə nəzarətçi deyiləm. 

[Vəzifəm dini təbliğ eləməkdir] 

 

Biz öz ayəmizi belə müfəssəl 

Başa salırıq ki, həmin o kəslər 

*Peyğəmbərliyini inkar edənlər]: 

“Sən dərs alıb *bu söylədiklərini 

Başqasından öyrənmisən+”,-desinlər, 

Biz də Quranı *elm sahibi olan+ 

Bir camaata aydın izah edək. 

[O kafirlər Allahın birliyini 

Qüdrət, əzəmətin inkar etməklə 

Şiddətli əzaba layiq olsunlar, 

Möminlər onları təsdiq etməklə 

Daha çox savaba nail olsunlar+. 

 

[Ya Rəsulum!] uca Rəbbindən sənə 

Vəhy edilənə [Qurana] tabe ol. 

[Sən yəqin bilirsən ki+ ondan başqa 

Heç bir tanrı, nə də şəriki yoxdur 

Müşriklərdənsə bir yolluq üz çevir! 

 

Əgər ki, Allah istəsəydi onlar, 

Müşrik olmaz şəriklər qoşmazdılar. 

Biz səni müşriklərin üzərində 

Gözətçi qoymamışıq və yainki 

Sən onların vəkili də deyilsən! 

 

Başqasına tapınanı söyməyin. 

Yoxsa onlar da [tək Allaha qarşı 

Hörmət və ehtiram bilmədiyindən 

Allahı düşməncəsinə söyərlər. 

Beləliklə də hər bir  ümmətə Biz 
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Öz əməllərini gözəl göstərdik. 

*Möminlərə Allah rizası üçün 

Gördüyün gözəl göstərdiyimiz tək, 

Kafirlərə də çirkin əməllərin 

Öz xoşuna gələn *yaxşı göstərdik]. 

Heç şəksiz-şübhəsiz ki, sonda onlar 

Rəbbinin hüzuruna dönəcəkdir. 

Allah isə onlara etdikləri 

Əməl barədə xəbər verəcəkdir! 

 

Məkkə müşrikləri uca Allaha 

Ürəkdən and içdilər ki, onlara 

Ayə gəlsə mütləq inanacaqlar 

Onlara söylə ki: “Ayələr ancaq 

Uca yaradanın dərgahındadır.” 

Ey müşriklərin imana gəlməsin 

İstəyən müsəlmanlar! Axı sizlər 

Nədən biləsiz ki, onlar istəyən 

Ayə *möcüzə] gəldikdə yenə də 

Onlar iman gətirməyəcək mənə 

[Allah qəlblərin möhürlədigiyçin 

Onlar heç zaman iman gətrməzlər] 

 

Biz onların ürəyin və gözlərin 

Əvvəlcə ona [Quran ya ayəyə] 

Iman gətirmədiyi tək tərsinə 

Çevirər onları öz zəlaləti 

İçində bir çaşqın hala qoyarıq. 

 

Biz [istədikləri tək] mələkləri 

Onlara göndərsək, həm də ölülər 

Onlarla danışarsa və hər şeyi 

Dəstə-dəstə başlarına toplasaq. 

Əgər Allah istəməsə yenə də 

Onlar heç zaman iman gətirməzlər 

Lakin onlar əksəri bunu bilməz. 

 

Beləcə, biz hər bir peyğəmbər üçün 

Insan və cinlərdən düşmən yaratdıq 

Onlar [bir-birini+ aldatmaq üçün 

Bir-birinə, təmtəraqlı *zahirən 

Gözəl, lakin daxilən çirkin olan 

Sözləri daim təlqin eləyərlər. 

Əgər ki, Rəbbin istəsəydi onlar 

Heç bir vəchilə bunu etməzdilər 

Onları uydurduqları yalanla  

Birlikdə sən tamam boşla getsinlər! 

 

*İnsan və cinlərdən olan şeytanlar 

Bu təmtəraqlı sözü+ axirətə 

İnanmayan kəslərin ürəkləri 

Onlara meyl etsin, xoşlansın deyə 

Gördüyü çirkin işləri bir daha 

Görsünlər deyə təlqin eləyərlər. 

Qoy onlar bütpərəst olub qalsınlar 

Vaxt gələr öz cəzaların çəkərlər. 

 
Allah Quranı müfəssəl surətdə 
Nazil etdiyi halda, mən [haqq ilə 
Batili ayırd etmək məqsədilə] 
Ondan başqasınmı  hakim istəyim?! 
Kitab verilmiş şəxslər bu Quranı 
Rəbbinin nazil etdiyin  bilirlər. 
Sən şübhəyə düşən kəslərdən olma! 
[Ya Rəsulum!] Rəbbinin sözü düzgün, 
Ədalətli şəkildə tamam oldu. 
Onun sözün dəyişən kimsə yoxdur. 
O, [hər şeyi+ eşidən və biləndir! 
Əgər yer üzündə olanların sən 
Əksəriyyətinə itaət etsən, 
Onlar səni haqq yoldan azdırarlar. 
Onlar ancaq və ancaq zənnə uyar 
Və həm də ancaq yalan danışarlar! 
Şübhəsiz ki, yolundan azanları  
Ən yaxşı tanıyan sənin Rəbbindir. 
Haqq yola yönələn kimsələri də 
Əmin  ol ki, ən yaxşı bilən Odur! 

 

Əgər siz Allahın ayələrinə 

Inanan şəxslərsinizsə o zaman 

Üstündə Allahın adı çəkilmiş 

*Bismillah söylənilərək kəsilmiş+ 

Heyvanların halal ətindən yeyin! 
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Sizlərə nə olub ki, üzərində 

Allah adı çəkilmiş *heyvanların+ 

Halal ətlərindən yeməyəsiniz? 

Məcburiyət qarşısında *yeməli] 

Olduğunuz şeylər istisna ikən, 

Sizlərə haram buyrulan [yeməklər] 

Artıq ətraflıca bildirlmişdir. 

Şübhəsiz ki, çoxları *şəriəti] 

Bilmədiklərindən nəfislərinin 

Istəklərinə uyar *insanları+ 

Allahın düz yolundan azdırarlar. 

Sənin  Rəbbin həddini  aşanları 

Biləsən ki, ən yaxşı tanıyandır! 

 

Sizlər günahların aşkarından da, 

Gizlisindən də bir yolluq əl çəkin! 

Günah qazananlar elədikləri 

Əmələ görə cəzalanacaqdır! 

 

Üstündə Allah adı çəkilməmiş 

Heyvanların ətlərindən yeməyin 

Əmin olun, bu şübhəsiz günahdır. 

Həqiqətən şeytanlar dostlarına 

Sizinlə mücaidə etmək üçün 

*Çirkin fikirlər] təlqin eləyirlər. 

Əgər onlara itaət etsəniz. 

Şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsız 

Heç *küfrlə+ ölüb diriltdiyimiz 

Sonra xalq arasında gəzmək üçün 

Özünə nur *islam dini+ verilmiş 

Adam, zülmətdə qalaraq oradan 

Çıxa bilməyən şəxs kimi olarmı? 

 

Beləliklə də Biz hər bir obanın 

Günahkarların başçı elədik ki, 

Onlar *öz günahın və nəticədə 

Axirət əzabın artırmaq üçün+ 

Orda bacardığı qədər məkr ilə 

Məşğul olmaq üçün imkan tapsınlar. 

Onlar yalnız özünə məkr edərlər, 

Lakin heç *bunun+ fərqinə varmazlar. 

Onlara bir ayə gəldiyi zaman: 

“Allahın peyğəmbərinə verilən 

*Nübuvvət və möcüzələrin] misli 

Bizə gəlməyincə iman etmərik!” 

-Deyər, öz fikrində israr edərlər. 

Allah peyğəmbərliyi hara [kimə] 

Göndərəcəyini çox yaxşı bilir. 

Günahkarlar Allahın hüzurunda 

Etdikləri məkrə görə zillətə 

Ağır əzaba düçar olacaqlar! 

 

Allah kimi düz yola yönəldərsə, 

Onun köksünü islam *dini+ üçün 

Açar, istəyincə genişləndirər 

O vəhy qəbul etməyə layiq olar, 

Hər kimi azdırmaq istəsə, onun 

Qəlbin daraldıb sıxıntıya salar. 

O sanki *sıxıntının şiddətindən] 

Yerdə qərar tapmaz, göyə dırmanar 

Allah iman gətirməyən kəslərə 

Nifrət və pisliyi bu sayaq edər! 

Bu, Rəbbinin doğru olan yoludur. 

Biz, ayəmizi düşünüb  anlayan 

Xalq üçün ətraflı izah etmişik. 

 

Onları sənin Rəbbinin yanında 

Əmin-aman yurdu [Cənnət+ gözləyir. 

Allah onların gördüyü işləri 

Öz hökmü ilə himayə edəndir! 

Allah *insanları həm də cinləri] 

Toplayacağı gün *Qiyamət günü+ 

Onlara beləcə buyuracaqdır: 

“Ey cin tayfası, sizlər insanların 

Artıq bir çoxunu yoldan çıxardız.” 

Cinlərin insandan olan dostları 

Onun cavabında söyləyəcəklər: 

“Ey Rəbbimiz! Bizlər bir-birimizdən 

Bəhrələndik və şeytanlar bir sıra 

Batil şeyləri bəni insanlara 

Gözəl göstərdiyi üçün insanlar 

Faydanlandıqlarını zənn edərlər. 

Cinlər, şeytanlar isə insanları 
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Özlərinə tabe etdiyi üçün 

Onlardan öz qərəzli məqsədində 

Lazımınca istifadə edərlər] 

Sən bizim üçün müəyyən etdiyin 

Əcəlimiz artıq gəlib yetişdı!” 

Bu vaxt Allah onlara buyuracaq:” 

Sizin düşəcəyiniz yer atəşdir. 

Alahın istədiyi [vaxt, ya sonra 

İslamı inanıb qəbul edənlər 

Nicat tapanlar istisna olmaqla, 

Siz orada əbədi qalacaqsız!” 

Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin həm hikmət 

Həm də tükənməz elm sahibidir! 

 

Belə qazandığı günaha görə 

Zalimlərin birini digərinə 

Hakim edərik [və ya pis işləri 

Bir yerdə gördüyü üçün onları  

Qiyamət gününün əzablarında 

Biri-birlərinə qovuşdurarıq+. 
 

Ey cin və yaxud da insan tayfası! 

Məgər sizə sizin içərinizdən 

Rəbbinizin ayələrin söyləyən 

Bu gününüzün gəlib çatacağı 

Barədə sizləri xəbərdar edən 

Peyğəmbərlər gəlib yetişmədimi? 

Onlar cavabında söyləyəcəklər: 

“Bizlər öz əleyhimizə şahidik!” 

*Peyğəmbərlər bizə pis işlərimiz 

Barəsində xərəbdarlıq etsə də 

Biz onlara qarşı çıxıb yenə də 

Günah işləməkdə davam elədik.” 

Bizlər indi hər cəzaya layiqik]. 

 

Dünya həyatı onları aldatdı, 

Onlar kafir olduqları barədə 

Öz əleyhinə şəhadət verdilər. 

 

Bu peyğəmbərləri seçib göndərmək 

Ona görədir ki, rəhimli Rəbbin 

O məmləkətlərin əhalisini 

Onlar qafil olduğu bir zamanda 

Özlərinə peyğəmbər gəlməyirkən 

Dini vəzifələrini bilməyib 

Lazımınca icra etməyən halda] 

Zülm ilə onları məhv eləməyi 

Heç vəch ilə özünə rəva bilməz! 

 

Hər kəsə etdiyi əməllər üçün 

Dərəcələr *müxtəlif mükafatlar 

Yaxud da muvafiq cəzalar+ vardır. 

Sənin Rəbbin onların etdiyindən 

Heç də qafil deyildir, xəbərdardır! 

 

Rəbbin heç bir şeyə *heç bir bəndənin 

İbadətinə] də möhtac deyildir. 

İstəsə sizləri başqa bir qövmün 

Nəslindən dünyaya gətirdiyi tək, 

Sizi də məhv edər və yerinizə 

Özü dilədiyi qövmü gətirər. 

 

Sizə vəd olunmuş *qiyamət günü+, 

Heç şəksiz şübhəsiz ki, gələcəkdir. 

Siz onun qarşısın ala bilməzsiz! 
 

[Ya Rəsulum! Qureyş kafirlərinə] 
De ki:  “Sizlər ey mənim camaatım, 

Əlinizdən gələn hər şeyi edin. 

Mən də [vəzifəmi icra edirəm. 

Axirət yurdunun *xoş+ aqibəti 

Kimə nəsib olacaq biləcəksiz. 

Şübhəsiz, zalimlər nicat tapmazlar! 
 

Müşriklər Allaha öz yaratdığı 

Əkindən və davardan pay ayırıb 

Öz batil inamlarına müvafiq: 

“Bu Allahın, bu da bizlər Allaha 

Çərik qoşduğumuz bütün!”-dedilər. 

Onların bütləri üçün ayrılmış 

Hissə heç vaxt uca Allaha çatmaz, 

Allah üçün ayrılmış hissə isə 

Heç şübhəsiz ki, bütlərə çatardı. 

Onlar verən hökm necə də pisdir! 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 99 

Beləcə, *onların şeytan və cindən 

İbarət olan+ naqis ortaqları 

Müşriklərin bir çoxuna onları 

Məhv etmək, dinindən çaşdırmaq üçün 

Doğma övladlarını öldürməyi 

Onlara yaxşı iş tək göstərdilər. 

Əgər Allah istəsəydi heç zaman 

Onlar belə əməli etməzdilər, 

[Ya Rəsulum! Onların özünü də, 

Yalanlarını da burax getsinlər! 

 

Müşriklər öz *batil+ iddiasıyla: 

“Bu davarlar və əkinlər haramdır, 

Onları biz istədiklərimizdən 

*bütlərə xidmət edən kişilərdən] 

Başqa heç kəs yeyə bilməz”-dedilər. 

“Bir sıra heyvanı minmək haramdır. 

Elə heyvanlar da var ki, *onları 

Kəsərkən Allahın adın çəkməzlər”. 

Müşriklər bütün bunları *Allahın 

Əmridir deyə] iftira yaxarlar. 

Yaxdıqları iftiralara görə 

Allah onlara cəza verəcəkdir. 

 

Müşriklər həmçinin: “Bu heyvanların 

Qarınlarındakı balalar yalnız 

Kişilərə məxsus [yəni halaldır+, 

Qadınlara sa  haramdır,”-dedilər. 

“Əgər bu bala ölü doğularsa, 

Kişi və qadınlar *onu yeməyə] 

Bərabər qaydada ca ortaqdırlar.” 

Allah onlara bu yalan vəsf üçün 

Çox şiddətli bir cəza  verəcəkdir 

Şübhəsiz   O, elm, hikmət  sahibidir! 

 

Səfehlik  üzündən  və  anlamadan   

Öz  uşağın  öldürən  və  Allahın  

Onlara  verdiyi  halal  ruzini   

*Müqəddəs   saydıqları  heyvanları+ 

Allaha  iftira  yaxaraq  haram   

Edənlər  şübhəsiz  ziyankarlardır. 

Həqiqətən, onlar  *haqq  yoldan+ azmış 

Və  doğru  yolu  tapa  bilməmişlər. 

 

Yer  üzünə  sərilmiş, sərilməmiş 

Bağ-bağatı  *bostanlar  və  bağları+ 

Dadları  müxtəlif  xurma, taxılı, 

Bir-birinə  bənzəyən, bənzəməyən 

Zeytunu  və  narı  yaradan  Odur. 

Onlar  bar  verirkən  barından  yeyin, 

Yığım  günü  *zəkatını+  ödəyin, 

Lakin  heç  bir  zaman  israf  etməyin. 

Allah  israf  edən  kəsləri  sevməz! 

 

Yük  daşınan,  həmçinin  *yunlarından+ 

Döşək   düzəldilən  heyvanları   da 

Sizinçin  xəlq  edib  yaradan  odur. 

Allah  verdiyi  ruzilərdən  yeyin   

Heç  bir  zaman  da  şeytana  uymayın 

Şübhəsiz, o  sizin  düşməninizdir. 

 

Allah  *o söylənilən  heyvanlardan] 

Öz  hökmü  ilə  səkkiz  cift   yaratdı. 

[Erkək – dişi  olmaqla  bir  cüt  qoyun 

Və  həmçinin  bir  cüt  keçi  yaratdı+ 

De ki: “Allah  iki  erkəyi, yoxsa 

İki  dişini, yaxud  da  ki, iki 

*Müxtəlif  cinsli+ dişinin  qarnında 

Olan  balaları  harammı  etdi? 

Əgər  ki, Allahın  nələri  halal, 

Nəyi  haram  buyurduğu  barədə 

İddalarınız   həqiqətdirsə  

Onda  bir  biliyə  əsaslanaraq 

[Bu  haqda]  mənə  də  bir  xəbər  verin!” 

 

[Həmçinin  erkək  və  dişi olmaqla+ 

Bir cüt dəvə və bir cüt inək;  de  ki: 

“Allah  iki  erkək,  yoxsa  dişini  

Yaxud  iki  *müxtəlif  cinsdən  olan] 

Dişnin  qarnındakı  balaları 

Sizin  fikrinizcə  haram  buyurdu? 

Yoxsa  Allah *sizin  iddianızı+ 

Sizlərə  tövsiyə etdiyi  zaman 

Sizlər *orada+ şahid idinizmi?” 
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Heç bir biliyi olmadığı halda 

İnsanları  *haqq yoldan+ azdırmaqçın 

Allaha qarşı yalanlar uyduran 

Şəxsdən daha zalim kim ola bilər? 

Həqiqətən Allah zalim tayfanı 

Heç bir vəhc ilə doğru yola salmaz! 

 

[Ya Rəsulum!+ söyləki: “Mənə gələn 

Vəhylər içində murdar olduğuyçun 

Ölü heyvan, axar qan, donuz əti, 

Ya Allahdan başqasının adıyla 

*Bismillah söylənilmədən] kəsilmiş 

Heyvan ətləri istisna olmaqla 

Hər hansı kəslər yeyən yeməklərin 

Arasında haram bir şey görmürəm.” 

*Bununla yanaşı, hər hansı bir kəs 

Məcburiyyət qarşısında qalarsa, 

Həddi aşmadan öz ehtiyacını 

Ödəyəcək qədər [bunlardan yesə, 

Allah o kimsəyə bir cəza verməz]. 

Çünki, sənin Rəbbin bağışlayandır 

O həm də bəndəsinə rəhm edəndir! 

 

Yəhudilərə dırnaqlı heyvanın 

Hamsını bir yolluq haram etdik. 

İnəyin və qoyunun bellərinə 

Və ya bağırsaqlarına yapışan, 

Yaxud da sümüklərinə qarışan 

Yağlar müstəsna olmaqla, onların 

Piylərin həmçinin haram buyurduq. 

Həddi aşdıqları üçün onları 

Biz bu qaydadaca cəzalandırdıq 

Biz, öz sözündə doğru olanlarıq! 

 

Onlar səni yalançı hesab etsə 

 

Onlara söylə ki: “Sizin Rəbbiniz 

Çox böyük bir mərhəmət sahibidir. 

Lakin onun günahkar bir tayfaya 

[Verəcəyi] əzabın da qarşısı 

Heç zaman, heç nəylə alına bilməz!” 

 

Müşriklər sənə belə deyəcəklər: 

“Əgər Allah istəsəydi nə bizlər, 

Nə də atalarımız müşrik olar, 

Nə də biz bir şeyi haram edərdik”. 

Biləsən, onlardan əvvəlkilər də 

*Öz peyğəmbərlərin] təkzib etmişdi. 

Nəhayət, əzabımızı daddılar. 

Onlara de ki: “Bizim qarşımıza 

Çıxara biləcək elminiz varmı? 

Sizlər yalnız zənnə qapılırsınız, 

Özünüzdən yalan uydurursunuz!” 

 

Onlara söylə ki: “Tutarlı dəlil 

Yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. 

Əgər ki, O istəsəydi sizlərin 

Hamınızı doğru yola salardı”. 

 

De ki: “Bu *haram saydıqlarınızı+ 

Allah haram buyurmuşdur deyərək 

Şəhadət verəcək şahid gətirin!” 

Şayəd *yalandan+ şahidlik etsələr, 

Sən onlarla birgə şahidlik etmə, 

Ayəmizi bir yalan sayanların 

Və axirətə inanmayanların 

Nəfslərinin istəyinə uyma 

Onlar *bütü+ Rəbbinə tay tuturlar. 

[Ya Rəsulum!+ de ki: “Gəlin Allahın 

Sizə nəyi haram etdiyin deyim: 

“Sizlər ona heç bir şərik qoşmayın, 

Ata-ananıza yaxşılıq edin, 

Kasıblıq üzündən yeni doğulan 

Öz məsum körpənizi öldürməyin. 

Sizin, həm də onların ruzisini 

Məlumunuz olsun ki, biz veririk. 

Açıq və gizli pis işlər görməyin. 

Allah [qətlini+ haram buyurduğu 

Şəxsu *müsəlman ya əhli-zimməni] 

Heç zaman haqsız yerə öldürməyin, 

Allah bunları tövsiyə edir ki, 

Bəlkə ağlınız yerinə qayıtdı! 
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Yetimin malına, xeyirxah məqsəd 

*Qoruyub saxlamaq, yaxud çoxaltmaq+ 

O həddi-buluğa çatana qədər 

Nə əl uzadın nə yaxın düşməyin. 

Ölçü və çəkidə daim düz olun. 

Biz heç kəsi öz gücü çatdığından 

Artıq iş görməyə vadar etmərik. 

Söz söyləyən zaman  leyh, ya əleyhə 

Danışdığınız kəs]qohumsa belə, 

Çalışın daim ədalətli olun. 

Allah qarşısındakı əhdinizi 

[Dini vəzifəni, andlarınızı+ 

Layaqət ilə yerinə yetirin. 

Allah bunları tövsiyə edir ki, 

Düşünüb nəsihət qəbul edəsiz! 

 

Bu, şübhəsiz mənim doğru yolumdur. 

Sizlər daim onu tutaraq gedin. 

Sizi Allahın yolundan  sapdıran 

Yoldan uzaq durun, ona uymayın 

Allah bunları tövsiyə etdi ki, 

Bəlkə siz pis əməldən çəkinəsiz!” 

 

Sonra Biz yaxşı işlər görən şəxsə- 

-Musaya [bəxş etdiyimiz neməti] 

Tamamlamaq və ona hər bir şeyi 

Ətraflı izah etmək məqsədiylə 

Hidayət, [ilahi] mərhəmət kimi 

Müqəddəs kitab Tövratı göndərdik. 

Bəlkə də yəhudilər [bu kitabla] 

Öz Rəbbinə qovuşacaqlarına 

*Hüzuruna dönməyə+ inansınlar! 

 

Biz nazil elədiyimiz bu [Quran] 

Sizlər üçün mübarək bir kitabdır. 

Sizlər ona daim tabe olun ki, 

Onda bəlkə sizlərə rəhm edilsin! 

 

Biz Quranı: “Kitab iki tayfaya 

Yəhudi və xaçpərəstə+ enmişdir. 

Onlar oxuduğundan xəbərsizik”, 

Və ya: “Əgər bizə nazil olsaydı, 

Onlardan artıq düz yolda olardıq,” 

Deyə bilməməniz üçün göndərdik]. 

 
[Məkkə müşrikləri+ onlara yalnız 
Mələklərin və yaxud da Rəbbinin 
*Əzabının+ yaxud da ki, Rəbbinin 
Bəzi qiyamət əlamətlərinin 
Mütləq gəlməsinimi gözləyirlər? 
 
[Ya Rəsulum!] Rəbbin bəzi qiyamət 
Əlamətlərinin gələcəyi gün 
Əvvəlcə iman gətirməmiş və ya 
İmanında bir xeyir qazanmamış 
Şəxsə son imanı bir fayda verməz. 
 
De ki: “Siz gözləyin, doğrusu biz də 
Sizlər gözləyən kimi gözləyirik!” 
 
[Ya Rəsulum!+ Şübhəsizdir ki, sənin 
Firqə-firqə olaraq öz dinini 
Parçalayanlarla əlaqən yoxdur 
Onların işi Allaha qalmışdır. 
Allah sonra [qiyamətdə] onlara 
Nə etdiklərin xəbər verəcəkdir! 

 

Hər kimsə ki, yaxşı bir iş görərsə 

Ona on qat əvəz [savab] verilər. 

Yaxud hər kimsə pis  bir iş görərsə 

İşin misli qədər cəza verilər. 

Heç bir kimsəyə haqsızlıq edilməz. 

 

[Ya Rəsulum!+ de ki: “Şübhəsiz Rəbbim 

Məni doğru yola, həqiqi dinə. 

Batildən dosdoğru haqqa tapınan, 

Müşriklərdən olmayan İbrahimin 

Pak tövhid dini islama yönəltdi!” 

 

De ki: “Mənim namazım, ibadətim 

Həyatım, ölümüm  də aləmlərin 

Tək, rəhimli Rəbbi Allah üçündür! 

 

Onun həm də heç bir şəriki yoxdur 

Belə buyrulub;”-Mən ilk müsəlmanam!” 
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De ki: “Allah hər şeyin Rəbbi ikən 

Heç mən ondan başqa Rəbbmi istərəm? 

Hər kəs qazandığı  günah onundur. 

Kimsə özgə günahını daşımaz 

Axır dönüşünüz Rəbbinizədir. 

O zaman Allah sizə aranızda 

İxtilaf doğuran işlər barədə 

Dolğun və doğru xəbər verəcəkdir. 

 

[Ey insanlar!] verdiyi nemətlərlə 

Sınamaq üçün sizi yer üzünün 

Varisləri edib dərəcələrlə 

Birin digərindən ayıran Odur. 

[Ya Rəsulum!+ doğrudan, sənin Rəbbin 

[Kafir və müşrikə, Onun birliyin 

Inkar edənlərə) tez cəza verən; 

Şübhəsiz *möminləri+ bağışlayan 

Həmçinin onlara rəhm eləyəndir! 

 

7  

SƏDD SURƏSININ ANLAMI 

 

Məkkədə  nazil olmuş iki yüz altı ayədir 

Cənnətlə cəhənnəmi ayıran bir təpədir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə  

“Əl-Əraf” surəsi anlanır belə. 

 

Əlif, Lam, Mim, Sad bunlar kafirləri 

Cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq, 

*Möminlərə+ öyüd nəsihət  vermək 

Məqsədilə sənə gələn kitabdır 

[Ya Rəsulum!] Onun təbliği ücün 

Ürəyində bir sıxıntı olmasın! 

 

Rəbbinizdən sizə nazil edilən  

Müqəddəs Qurana itaət edin 

Allahdan başqa kimsəyə uymayın 

Sizə verilən öyüd  nəsihətə  

Olduqca az qulaq asırsız hələ! 

 

Biz saysız hesabsiz məmləkətləri 

Viran qoyub,əhalisin məhv etdik 

Əzabımız onlar gecə yatırkan 

Yaxud da ki, günün günorta çağı 

Istirahət zamanı gəldi çatdı. 

 

Əzaba düçar olduqları zaman 

Onların:”Biz həqiqətən də zalım  

Olmuşuq!”-deməkdən başqa sözləri 

Nə də başqa imkanı olmamışdı 

*Özlərinə+ Peyğəmbər göndərilən  

Ümmətləri  gələn* peyğəmbərlərə 

Tabe olub-olmaması barədə ] 

Biz sorğu və suallara çəkəcək 

Göndərilən peyğəmbərlərimizi  

[Dinin onlara təbliği haqqında+ 

Həmçinin sorğu-sual edəcəyik 

 

Sonra  da onlara [nə etdiklərin] 

Hamısını bir –bir söyləyəcəyik 

Axı Biz onların yanlarındayıq. 

O gün *Qiyamət günü ] əməllərin  

Tərəzidə çəkilməsi bir haqdır. 

Tərəziləri ağır gələn kəslər 

[Yaxşı əməli pisdən çox olanlar] 

Saleh bəndələr ;-nicat tapanlardır! 

 

Tərəziləri yüngül gələn kəslər 

[Pis əməli yaxşıdan çox olanlar] 

Ayəmizə haqsızlıq etdiyindən 

Özlərinə zərər eləyənlərdir. 

 

Biz sizi yer üzündə yerləşdirdik, 

Orda sizə  dolanışıq yaratdıq. 

Siz isə olduqca az şükr edirsiz! 

 

Sizi *babanız Adəmi + yaratdıq, 

Sora sizə  gözəl surətlər verdik. 

Mələklərə:”Adəmə səcdə edin!” 

Kəlməsi ilə bir başa əmr etdik. 

İblisdən başqa hamı səcdə etdi. 

O sa səcdə edənlərdən olmadı. 
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Allah  İblisə:”Sənə əmr edəndə 

Səcdənə nə mane oldu?”-buyurdu. 

İblis :”Mən ondan da daha  üstünəm, 

Çünki Özün məni oddan yaratdın, 

Onusa palçıqdan yaratdın!”-dedi. 

 

Allah buyurdu:”Ordan aşağı en, 

[Cənnətdə] sənə *Allahın əmrinə ] 

Təkəbbür göstərmək qəti yaraşmaz. 

Ordan çıx ki,sən alçağın birisən!” 

 

İblis dedi:”Mənə qiyamətədək 

Həyatda qalmağım üçün möhlət ver!” 

Allah buyurdu:”Sənə möhlət verdim!” 

İblis söylədi:”Sən məni [Adəmə 

Səcdə etmədiyim üçün+ azdırıb 

Yoldan çıxardığından mən də Sənin 

Düz yolunun üstündə oturaraq 

İnsanların *Sənə ibadətinə  

Və itaətinə] mane olacam! 

Mən sonra onların qarşılarından 

Arxadan, sağ və soldan gələcəyəm 

Sən də onların əksəriyyətini 

Şükr edən bir bəndə görməyəcəksən!” 

 

Allah buyurdu:”Sən ordan [Cənnətdən] 

Rüsvay olmuş, mənim [mərhəmətimdən] 

Kənar edilmiş *qovulmuş+ halda çıx. 

Onlardan [insanlardan] hər kim sənə 

Uysa [cəzasını Məndən alacaq.] 

Əlbəttə ki, cəhənnəmi sizinlə, 

Hamınızla büsbütün dolduracam. 

 

Ey Adəm! sən zövcən ilə birlikdə 

Buyurub cənnətlərimdə sakin ol. 

Hər ikiniz istədiyiniz yerdən 

[Cənnət meyvələrini dərib] yeyin, 

Ancaq bu ağaca *yəni buğdaya, 

Üzüm tənəyinə+ yaxınlaşmayın. 

Yoxsa özünə zülm edən olarsız!” 

 

 

Sonra şeytan Adəmin və Həvvanın 

Örtülü ayıb *övrət ] yerlərini 

Özlərinə göstərmək məqsədi ilə 

Pıçıldayıb dedi:”Rəbbiniz Sizə 

Bu ağacı yalnız mələk olmamaq, 

[Cənnətdə] əbədi qalmamaq üçün 

Biləsiz ki,qadağan eləmişdir.” 

 

Həm də onlara:”Mən əlbətdə sizin 

Xeyirxahınızam”.-deyə and içdi. 

 

Beləliklə şeytan onları batil 

Sözləri ilə aldatdı *onları 

Uca məqamdan aşağı endirdi+ 

 

Adəm və Həvva ağacın meyvəsin 

Daddıqda ayıb yerləri göründü 

Onlar ağacların yarpaqlarından 

Dərib ayıb yerlərini örtdülər 

Rəbbi müraciət edib buyurdu: 

“Məgər Mən sizlərə bu ağaclara 

Yaxınlaşmamağı deməmişdimmi? 

Şeytan sizin aşkar düşməninizdir, 

Kəlməsini sizə deməmişdimmi? 

 

Adəm və Həvva dedi: “ Ey Rəbbimiz! 

Biz özümüz özümüzə zülm etdik. 

Bizi bağışlamasan, rəhm etməsən 

Ziyana uğrayanlardan olarıq!” 

 

Allah buyurdu: “Siz bir-birinizə 

Düşmən olaraq yer üzünə enin. 

Yer üzündə sizin üçün bir müddət 

[Yəni əcəliniz çatana qədər] 

Sığınacaq və dolanacaq vardır.” 

 

Allah buyurdu: “Orda yaşayacaq, 

Orada öləcək və oradan da 

*Dirildilib+ çıxarılacaqsınız!” 
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Ey Adəm oğulları! Sonra sizə  

Ayıb yerinizi örtəcək geyim 

Bir də bəzəkli libas nazil etdik. 

Lakin təqva libası çox yaxşıdır. 

Bu Allahın ayələrindəndir ki, 

Bəlkə öyüd-nəsihət dinləyəsiz. 

 

Ey Adəm oğulları! Ayıb yerin 

Göstərmək məqsədiylə libasların 

Soyunduraraq valideyninizi 

[Yəni Adəmi və bir də Həvvanı+ 

Cənnətdən qovduğu kimi sizi də 

Şeytan aldadıb yoldan çıxartmasın. 

Şübhəsiz ki, şeytan, onun dəstəsi 

Siz onları görə bilmədiyiniz 

Yerlərdən sizləri aydın görürlər. 

Biz şeytanları iman gətirməyən 

[Kafirlərin+ yaxın dostları etdik. 

 

*Şeytanla dost olanlar+ ədəbsizlik 

Bütpərəsrlik adətincə Kəbəni 

Çılpaq təvaf elədikləri zaman: 

“Biz atalarımızı belə gördük. 

Bunu Allah, əmr etmişdir,”-deyirlər. 

*Ya Peyğəmbər!+ De: “Allah ədəbsizlik 

Nə də *yaramaz işləri]əmr etməz. 

Siz Allaha qarşı bilmədiyiniz 

Şeylərimi özünüzdən deyirsiz?” 

 

De ki: “Allah ədalətli əmr etdi. 

Hər səcdədə [yəni namaz qılarkən] 

Üzünüzü heç vaxt *bütlərə deyil 

Ona tərəf və ya qibləyə] tutun. 

Allaha qarşı tam səmimi olun, 

Ona da [ibadət] və dua edin. 

O, sizi yoxdan yaratdığı kimi 

Sonda hüzüruna qayıdacaqsız! 

 

Allah bəndələrinin bir qismini 

Özünün doğru yolluna yönəltdi, 

Onların bir qismi isə [haqq yoldan] 

Azmaq xislətinə layiq görüldü. 

Çünki onlar Allahı unudaraq 

Şeytanları havadar tutmuşdular 

O insanlar özünün doğru yolda 

Olduqlarını güman eləyirlər. 

 

Ey Adəm övladı! İbadət vaxtı 

*Namaz qılarkən, məscidə gedərkən 

Yaxud da Kəbəni təvaf edərkən] 

 Gözəl libaslarınızı geyinin, 

Yeyin-için, lakin israf etməyin, 

Çünkin Allah israf edəni sevməz! 

 

*Ya Peyğəmbərim! Söylə ki: “Allahın 

Bəndələri üçün yaratdıqları 

Zinətləri və təmiz ruziləri 

Sizin üçün kim haram buyurmuşdur?” 

De ki: “Bütün bu nemətlər dünyada 

İman gətirən bəndələr üçündür, 

[Kafirlər də bəhrələnə bilərlər] 

Qiyamət günü axirətdə isə 

Bunlar yalnız möminlərə məxsusdur.” 

Biz bu ayələri anlayıb bilən 

Tayfaya ətraflı izah edirik. 

 

De ki: “Rəbbim yalnız aşkar və gizli 

Alçaq işlər [zina etmək, lüt gəzmək] 

Hər cür günahları və haqsız zülmü, 

Allahın barəsində heç bir dəlil 

Nazil etmədiyi hər hansı şeyi 

Sizin ona şərik qoşmağınızı 

Allaha qarşı bilinməz şeyləri  

Deməyinizi haram buyurmuşdur. 

 

Hər bir ümmətin [əzəldən müəyyən 

Edilmiş əcəl vaxtı (ölüm günü+  

Tənəzzül və əzab məqamı vardır. 

Onların əcəli gəlib çatdıqda  

Bircə saat belə nə yubanarlar. 

Və yaxud da ki, nə də tələsərlər!” 
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Ey Adəm oğulları! Aranızdan  

Peyğəmbərlər gəlib ayələrimi 

Söylədiyi zaman pis əməllərdən  

Çəkinib özün islah edənlərin  

Bilin ki, heç bir qorxuları yoxdur. 

O kəslər heç bir qəm-qüssə görməzlər!” 

 

Ayələrimizi yalan sayanlar, 

Onlara təkəbbürlə yanaşanlar 

O kəslər isə cəhənnəmlikdirlər. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

 

Allaha iftira yaxan və Onun   

Ayələrini yalan sayan şəxsdən  

Daha zalim axı kim ola bilər? 

Kitabda *Lövhi-Məhfuzda+ yazlımış 

Qismətləri onlara çatacaqdır. 

Nəhayət elçilərimiz onların  

Canlarını almaq üçün gəldikdə  

Allahdan başqa səcdə etdiyiniz 

“Bütləriniz haradadır?”- deyincə  

“Onlar bizi qoyub qaçdılar!”- deyib 

Cavab verəcək və öz əleyhinə 

Kafir olduqların bildirəcəklər. 

 

Allah [Qiyamət günü+ buyuracaq: 

“Sizdən əvvəl gəlib getmiş *kafir+ cin, 

Insan tayfaları ilə birlikdə  

Qazandığınız cəhənnəmə girin!” 

Hər tayfa girdikcə [Ondan əvvəlki] 

Dindaşına və yaxud tayfasına  

*Onu doğru yoldan azdırdığıyçın + 

Nifrət  ilə lənət oxuyacaqdır. 

Nəhayət onlar hamsı cəhənnəmdə  

Toplandığı zaman sonra gələnlər 

Əvvəl gələnlər üçün deyəcəklər: 

“Ey Rəbbimiz! Sənə məlum olsun ki,  

Bizi düz yoldan azdıran bunlardır 

Bunlara bizdən ikiqat əzab ver!” 

Allah buyuracaq:”Hər birinizi  

Onsuz da ikiqat əzab gözləyir, 

Lakin siz bunlardan bixəbərsiniz!” 

Əvvəl gələnlərsə  sonrakılara: 

“Sizin bizdən üstünlüyünüz yoxdur. 

Biz sizi  günaha məcbur etmədik,  

Əksinə siz onu könüllü etdiz. 

[Hər ikimiz əzabı çəkməliyik] 

Bununçün qazandığınız günahın  

Əzabını dadın!”- söyləyəcəklər. 

 

Ayəmizə yalandır deyənlərə  

Ona təkəbbürlə yanaşanlara  

Göylərin qapısı heç vaxt açılmaz, 

Onların duası qəbul olunmaz  

*Ruhları da heç vaxt göylərə qalxmaz] 

Dəvə iynə gözündən keçməyincə 

Onlar da cənnətə girə bilməzlər. 

Biz günahkar *müşrik və kafirlərə] 

Belə cəzalar veririk səbrilə! 

 

Onlar üçün cəhənməmin odundan  

Döşək və üstlərinə örtmək üçün  

Atəşdən xususi yorğanlar vardır. 

Biz zalimə belə cəza veririk! 

 

İman gətirib yaxşı iş görənlər 

Əbədi cənnnətlərdə qalacaqlar 

Biz heç kəsi gücü çatandan artıq 

Ağır iş görməyə vadar etmirik. 

 

Biz cənnət əhlinin qəlblərindəki 

Kin-küdurəti çəkib çıxardarıq.  

Onların *qaldığı yerin+ altiından 

Irmaqlar qaynayar və çaylar axar. 

Onlar Rəbbin lütfün görcək deyərlər: 

“Bizə bu yerləri  nəsib eyləyən 

Rəhmli Allaha şükürlər olsun! 

 

Əgər Allah bizi doğru yoluna  

Yönəltməsəydi biz özümüz onu  

Öz ağlımız ilə tapa bilməzdik . 

Həqiqətən Rəbbin peyğəmbərləri  
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Haqla *doğru xəbərlə] gəlmişdilər!” 

Onlara:” Siz əmlinizə görə  

Varis olduğunuz cənnətlər budur!” 

Söyləyərək xitab ediləcəkdir. 

 

Cənnətdəkilər cəhənnəm əhlinə  

Müraciət edib: “Biz Rəbbimizin 

Vəd etdiyini haqq olaraq gördük. 

Siz də Rəbbin sizə vəd etdiyini 

[Cəhənnəm əzabın+ gerçək olaraq 

Gördünüzmü?”-deyə soruşacaqlar 

Onlar: “Bəli”-deyə cavab verəcək  

Elə bu zaman onlar arasından 

Bir carçı*İsrafil, ya bir cənnətlik 

“Allah zalimlərə lənət eləsin!” 

Deyərək ucadan səslənəcəkdir. 

 

O kəslər ki, insanları  Allahın 

Yollundan döndərən, Allah  yolunu  

Əyri hala salıb əymək istəyər  

Həm də axirəti inkar edərlər! 

Onların iksinin yəni cənnətlə  

Cəhənnəmin arasında bir*sədd] var. 

Əraf [cənnət səddi+ üzərində də  

[Savab və günahı bərabər olub  

Cənnətə son daxil olacaq dəstə] 

 İnsanlar vardır ki, onlar gəlirkən 

[Cənnət və cəhənnəm əhlinin+ hamsın  

Üzündən tanıyıb cənnət əhlinə): 

“Sizlərə salam olsun !-deyəcəklər. 

Bunlar *Əraf əhli+ ümidvar halda 

Cənnətə daxil olmamış kəslərdir. 

 

Onların üzü cəhənnəm əhlinə 

Çevrildiyi zaman belə deyərlər: 

“Ey Rəbbimiz! Özün bizi heç zaman 

Zalim kəslər ilə bərabər etmə!” 
 

Əraf əhli üzdən tanıdıqları 

[Bir dəstə] adama xitab edərək: 

“Sizə nə topladığınız mal-dövlət, 

Nə təkəbbür fayda verdi,”-deyəcək. 

*Ətraf əhli həmçinin fağır, yoxsul 

Möminləri kafirlərə göstərib]: 

Allahın mərhəmət etməyəcəyi 

[Barəsində+ and içdiyiniz şəxslər 

Bir baxın bunlarmıdır?”-deyəcəklər. 

O anda Allah həmin möminlərə 

“Cənnətə daxil olun” deyəcəkdir. 

“Bilin!sizin heç bir qorxunuz yoxdur 

Siz heç bir qəm-qüssə görməyəcəksiz!” 

 

Cəhənnəmdəkilər cənnət əhlinə 

Müraciət edərək deyəcəklər: 

“Üstümüzə bir az su tökün  və ya 

Allahın sizə verdiyi ruzidən 

Bizlərə də bir qədər ehsan edin!” 

Onlarsa belə cavab verəcəklər: 

“Doğrusu Allah bunca nemətləri 

Kafir kəslərə haram buyurmuşdur!” 

 

O kəslər ki, dini oyun-oyuncaq 

*Əyləncə etmiş və dünya həyatı, 

Onların başını  tam aldatmışdı. 

Onlar bu günlərə qovuşacağın 

Unutduqları və pak ayələri 

[Bilə-bilə]inkar etdiyi kimi, 

Biz də onları bu gün unudarıq! 

 

Həqiqətən, Məkkə müşriklərinə 

Kafirlərə dini vəzifəsini 

Öyrətmək üçün mükəmməl elmlə 

Ətraflı izah etdiyimiz kitab 

Quranı səmadan biz nazil etdik 

O, iman gətirənlərə hidayət, 

Möminlərə ən böyük mərhəmətdir. 

 

O  kafirlər  ancaq bu pak kitabın 

[Xəbər verdiyi+ halı gözləyirlər? 

Kitabın xəbər verdiyi aqibət 

[Qiyamət] gəlib çatan gün əvvələr 

Onu unudanlar, söyləyəcəklər: 

“Doğrudan da  Rəbbin  peyğəmbərləri 
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Haqla *doğru  xəbərlə] gəlmişdilər. 

İndi bizlərdən  ötəri  görəsən  

Şəfaət  edəcək  bir kimsə varmı? 

Yaxud  da ki, geri *fani  dünyaya+ 

Qaytarıla  bilərikmi  orada  

Etmədiyimiz  əməlləri  edək?” 

Onlar  özlərinə  ziyan  etdilər. 

Uydurduqları  bütlər  də  onlardan 

Uzaqlaşıb  bir  dəfəlik   getdilər. 

 

Həqiqətən  də  Rəbbimiz  göyləri, 

Yeri altı gün  ərzində  xəlq  edən, 

Sonra  ərşi *ətrafında  hər  şeyi+ 

Yaradıb hökmünün altına  alan, 

Bir-birini  sürətlə  təqib  edən 

Gündüzü  gecəylə  örtüb  bürüyən 

Günəşi, ayı, həmdə, ulduzları, 

Əmrinə, tabe yaradan  Allahdır. 

Bilin ki, yaratmaq  da, əmr  etmək  də 

Yalnız və  yalnız Allaha  məxsusdur. 

Aləmlərin  tək Rəbbi  olan  Allah 

Nə qədər  uca, nə qədər  böyükdür! 

 

Siz Rəbbinizə yalvara-yalvara 

Həm də ki, gizlincə dualar edin. 

Şübhəsiz Allah həddi aşanları 

*Qışqırıqla dua edəni] sevməz! 

 

Yer üzü *Peyğəmbərin gəlməsiylə] 

İman, ədalət düzəldikdən sonra 

Sizlər orada fəsad törətməyin. 

Allaha həm qorxu həm də istəklə 

Həm də *ümid ilə]dualar edin. 

Həqiqətən Allahın mərhəməti 

Yaxşılıq edənlərə çox yaxındır! 

 

Küləkləri mərhəməti önündə 

Müjdəçi olaraq göndərən odur. 

Belə ki, bu küləklər *yağmur yüklü+ 

Ağır buludları daşıyan zaman  

Biz O buludları ölü *qurumuş+ 

Bir məmləkətin üstünə qovaraq 

Ora yağmur endirir və onunla 

Hər cür meyvə *ruzi+ yetişdiririk. 

Biz ölüləri də [qəbirlərindən] 

Belə çıxardırıq və dirildirik. 

Bəlkə düşünəsiz, ibrət alasız! 

 

Təmiz, *torpağı münbit məmləkətin] 

Bitkiləri Rəbbinin izni ilə  

[Həm bol, həm də ki, öz vaxtında+çıxar. 

Pis, torpağı heç də münbit olmayan+ 

Məmləkətin bitkiləriysə yalnız 

Çətinliklə, həm də ki, az yetişər. 

Biz öz ayəmizi [nemətimizə] 

Şükr edən bir tayfa üçün beləcə 

Aydın və müfəssəl izah edirik. 

 

 

Biz, Nuhu öz tayfasına göndərdik. 

O dedi: “Allaha ibadət edin. 

Sizin  ondan başqa tanrınız yoxdur 

Mən *müsibəti+ böyük olan günün 

[Qiyamət gününün+sizə yetəcək 

Ağır əzabından möhkəm qorxuram. 

 

Tayfasının başçılarısa ona: 

“Biz səni haqq yoldan azmış görürük”- 

Deyərək layiqsiz cavab verdilər. 

 

Nuh dedi: “Mən haqq yoldan azmamışam, 

Lakin mən aləmlərin Rəbbi olan 

Allahın tərəfindən göndərilmiş 

Bir elçiyəm, yəni bir Peyğəmbərəm! 

 

Mən Rəbbin əmrini təbliğ edirəm. 

Sizə öyüd və nəsihət verirəm. 

Allahdan [mənə yetişən vəhy ilə] 

Siz bilmədiklərinizi bilirəm! 
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Yoxsa sizi *Allahın əzabıyla+ 

Qorxutmaq, sizin də qorxmanız ilə 

Rəhm oluna bilinməyiniz üçün 

İçərinizdən olan bir adamın 

*Peyğəmbər] vasitəsilə Allahdan 

Sizə xəbərdarlığın gəlməsindən 

Şübhələnib təəccüb edirsiniz?” 

Onlar Nuhu yalançı hesab etdi. 

Biz də onu və onunla bərabər 

Gəmidə olanları xilas etdik. 

Ayəmizi təkzib edənləri sə 

Tufan zamanı sulara qərq etdik 

Onlar doğrudan kor bir tayfa idi. 

 

Ad tayfasına da öz qardaşları 

Hudu əmrimizlə *elçi+ göndərdik. 

O dedi: “Ey camaatım eşidin! 

Bir olan Allaha ibadət edin. 

Sizin ondan başqa tanrınız yoxdur. 

Məgər [onun əzabından+ qorxmursuz?” 

Hud tayfasının kafir başçıları: 

“Biz səni səfehlik içində görür, 

Yalançı hesab edirik!”-dedilər. 

 

Hud cavab verdi ki: “Ey  camaatım! 

Bilin! Mən heç də bir səfeh deyiləm. 

Mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən 

Sizə göndərilmiş bir peyğəmbərəm! 

 

Mən Rəbbin əmrini təbliğ edirəm. 

Mən sizə doğru məsləhət verənəm. 

 

Yoxsa sizi *Allahın əzabıyla+ 

Qorxutmaq üçün öz içərinizdən 

Olan bir peyğəmbər vasitəsilə 

Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq 

Gəlməsinə təəcüb edirsiniz? 

 

Xatırlayın   ki, uca  Allah   sizi 

Nuh  tayfasının   yerinə  gətirdi. 

[Yəni  yer  üzünün  varisi  etdi+. 

Sizləri  xilqətcə  qüvvətli   etdi. 

Rəbbin  nemətlərini  yada  salın 

Bəlkə  siz  o  zaman  nicat  tapasız! 

 

*Hud  tayfasının  kafirləri] dedi: 

“Sən  bizə  yalnız   Allaha  ibadət 

Etməmiz   və  nəslimiz   tapındığı 

Bütlərdən   əl  çəkməmizçin   gəlmisən? 

Əgər  doğru  danışanlardansansa, 

Bizi  qorxutduğun   əzabı  göstər!” 

 
Hud  cavabında  onlara   söylədi: 
“Artıq   Rəbbinizdən  sizə  bir  əzab  
Və  qəzəbin  gəlməsi  vacib  oldu. 
*Artıq  əzab  və qəzəb  sizə  gəldi]. 
Siz  və  atalarınız  *özlərindən   
Uydurub] verdiyi  adlar  barədə 
Mənimlə  mübahisəmi  edirsiz? 
Halbuki, Allah  sizin  o  bütlərə 
*İbadət  edilməsi  barəsində] 
Heç  zaman  bir  dəlil  endirməmişdir. 

İndi  əzabın  gəlməsin  gözləyin 

Mən  də  sizinlə  gözləyənlərdənəm!” 

 

Beləliklə, Hudu  və  onun  ilə  

Birlikdə   olub  [iman  edənləri] 

Öz  mərhəmətimizlə  xilas  etdik. 

Ayəmizi  yalan  hesab  eləyib 

iman  etməyənin  kökünü  kəsdik. 

 

Səmud  *tayfasına  da+ qardaşları 

Salehi  Biz  bir  *peyğəmbər+  göndərdik. 

O dedi: Ey  camaatım! Dinləyin! 

Tək  olan  Allaha  ibadət  edin. 

Sizin  ondan  başqa  tanrınız  yoxdur. 

Rəbbinizdən  sizə  bir  dəlil  gəldi. 

Allahın  bu  dişi *maya+ dəvəsi 

Sizin  üçün  *peyğəmbər  olduğumu   

Təsdiq  eləyəcək  bir  möcüzədir. 

Buraxın o Allahın  torpağında  

Otlasın  ona  bir  pislik  etməyin. 

Yoxsa  siz  əzaba  düçar  olarsız! 
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Allahın  sizi  Ad  qövmündən  sonra  

Onların  yerinə  varis  etdiyi, 

Düzlərində  qəsrlər  tikdiyiniz, 

Dağlarını  ovub  ev  etdiyiniz 

Yerləşdiyiniz   vaxtı  xatırlayın. 

Allahın  nemətlərin  yada  salın, 

Yer  üzündə  fitnə-fəsad  salmayın!” 

 

Saleh tayfasından *iman etməyi] 

Özünə rəva bilməyən başçılar 

İçərilərindən iman gətirən 

Əlsiz-ayaqsız kəslərə üz tutub: 

“Siz Salehin doğrudan da Rəbbinin 

Tərəfindən göndərilmiş *Peyğəmbər] 

Olduğunu bilirsizmi?-sordular. 

Onlar cavabında: “Bəli dedilər, 

Biz onunla göndərilən hər şeyə 

*Bütün dini hökmünə+ inanırıq!” 

*İman gətirməyi+ özləri üçün: 

Ar bilənlər: “Siz inandığınıza 

[Yəni Saleh peyğəmbər olduğuna+ 

Biz heç də inanmayırıq!”-dedilər. 

 

Sonra o dəvəni tutub kəsdilər. 

Rəbbin əmrini saymaz yana pozub 

*İstehza ilə+ ona söylədilər: 

“Ey Saleh! Həqiqi peyğəmbərsənsə 

Bizi qorxutduğun əzabı göstər. 

 

Buna görə də onları dəhşətli 

Bir sarsıntı *yəni yerdən zəlzələ, 

Göydən tükürpədici səs+ bürüdü. 

Onlar öz evində dizləri üstə 

Düşüb bir andanca  həlak oldular. 

 

Saleh onlardan üz döndərib dedi: 

“Ey camaatım! Mən sizə Rəbbimin 

Əmrini [Mənə lütf elədiyini] 

Təbliğ etdim və sizə öyüd verdim. 

Siz nəsihət verənləri sevmirsiz!” 

 

Biz, Lutu da bir *Peyğəmbər+ göndərdik. 

Bir zaman O tayfasına dedmişdi: 

“Sizdən əvvəl heç kəsin etmədiyi 

Həyasızlığı sizmi edəcəksiz? 

 

Qadınları atıb şəhvət ilə siz 

Kişilərin üstünə gedirsiniz. 

Həddini aşmış bir tayfasınız siz!” 

 

Lut tayfasının bu sözə cavabı: 

“Onları  *Lutu və inananları+ 

Məmləkətimizdən qovub çıxarın, 

Çünki onlar *həddən ziyadə] təmiz 

*Bu cür işlə məşğul olmayanlardır!”- 

Deməkdən başqa bir şey olmamışdı. 

 

Biz, Lutu və onun ailəsini 

[Həmçinin ona iman edənləri] 

Endirilən bəladan xilas etdik. 

Yalnız övrəti [Vailə öz gizli 

Küfrü səbəbi ilə] həlak oldu. 

 

Onların üstünə [kibrit-atəşlə 

Yoğrulumuş əzab yağışı+ yağdırdıq. 

Bir gör ki, *Allahına asi olan, 

Peyğəmbərlərini inkar eyləyən 

Günahkar kəslərin sonu nə oldu! 
 

Mədyən tayfasına da qardaşları 

Şüeybi Biz, bir pyğəmbər göndərdik. 

Şüeyb onlara belə söylədi: 

“Ey xalqım! Allaha ibadət edin. 

Sizin ondan başqa tanrınız yoxdur, 

Artıq sizə Rəbbinizdən aşikar 

Bir dəlil, yəni bir *möcüzə] gəldi. 

Ölçüdə və tərəzidə düz olun. 

Adamların mallarının dəyərin, 

Yaxud onların haqqın azaltmayın 

Yer üzü (Peyğəmbər,şəriət ilə) 

Düzələndən sonra fəsad salmayın. 

Əgər siz möminsinizsə sözlərim 

Sizin üçün olduqca xeyirlidir! 
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Hər yolun başında  əyləşərək siz 

Allaha iman gətirən kəsləri 

Qorxudaraq yolundan döndərməyin, 

[Allah  yolunu] əymək istəməyin. 

[Ey Mədyən tayfası!+ xatırlayın ki, 

Bir zamanlar sizlər çox az idiniz, 

Sonralar Allah zizləri çoxaltdı 

Bir gör fitnə-fəsad törədənlərin 

Axır aqibətləri necə oldu! 

 

Əgər sizin bir qisminiz mənimlə 

Göndərilən *dini hökmə+ inanmış, 

Bir qisminiz isə inanmamışsa, 

Allah aramızda hökmü verincə 

Səbr edin, axı O, hökm edənlərin 

Ən doğrusu, yəni ən yaxşısıdır!” 

  Şüeyb  tayfasnın  *iman  etməyi] 

Özünə  sığdırmayan  əyanları: 

“Ey  Şüeyb! Ya  səni  və  səninlə  

Birlikdə  iman  gətirən  kəsləri 

Məmləkətimizdən  mütləq  qovacaq, 

Ya siz  dinimizə  dönəcəksiniz!”  --- 

Dedilər  və  Şüeyb   cavabında: 

“*Dininizə  nifrət  etdiyim  halda  

Bizi  buna  məcbur  edəcəkmisiz]? 

 

Allah  bizi  sizlərin  [batil]  olan  

Dininizdən  xilas  etdikdən  sonra  

Əgər  biz  sizin  dininizə   dönsək, 

*Bütpərsət  dini  etiraf  etməklə] 

Allaha  yalan  uydurmuş  olarıq. 

Rəbbimiz  Allah  istəməzsə  əsla 

Sizin  dininizə  dönə  bilmərik. 

Rəbbimiz  olan  Allah  elmi  ilə 

Hər bir  şeyi  ehtiva  eləmişdir. 

Biz  yalnız  ona  təvəkkül  etmişik. 

Ey  Rəbbimiz!  Bizim  ilə   tayfamız 

Arasında  ədalətlə  hökm  elə. 

Sən  hökm  edənlərin  ən  yaxşısısan!” 

 

Şüeyb  tayfasının  *iman  etməyi)] 

Özünə  sığdırmayan   əyanları 

[Tabeliyindəkilərə] dedilər: 

“Əgər  *dininizi  atıb+ Şüeybin 

Ardınca  getsəniz  heç  şübhəsiz  ki, 

*Böyük+ ziyana  uğramış  olarsız!” 

Elə  bu  zaman  onları  dəhşətli  

Bir  sarsıntı  *yerdən   güclü  zəlzələ, 

Göydən  tük  ürpədən  bir  səs+ bürüdü. 

Evdə  diz  üstündə  düşüb   qaldılar, 

*Bir  göz  qırpımında  həlak  oldular]. 

 

Şüeybi  yalançı  adlandıranlar 

 Sanki  evlərində  heç  zaman  şənlik 

[Nemət+  içində  yaşamamışdılar. 

Şüeybi  təkzib  edənlər  özləri 

Ziyana  uğrayan  kəslər  oldular. 

Şüeyb  onlardan  üz  döndərib dedi:  

“Ey  camaatım!  Mən  sizə  Rəbbimin 

Əmrin  təbliğ  edib  nəsihət  verdim. 

İndi  kafir  olan  tayfadan  ötrü 

Hansı  səbəblə  və  necə  yas  tutum?”            

 

Biz,  hansı  məmləkətə  bir  peyğəmbər  

Göndərdiksə  onun  əhalisini 

*Peyğəmbərin    tanımadıqlarıyçın 

Bir  müddət+  müsibətə  və bəlaya 

[Xəstəlik, yoxsulluq, qitliq  və  aclıq+ 

Saldıq  ki, bəlkə   öz  günahlarını 

Başa  düşüb  Allaha  yalvarsınlar! 

 

Sonrasa  bəlanı  və  sıxıntını 

Firavanlıq  ilə  əvəz  elədik. 

Beləcə  onlar  artıb çoxaldılar. 

Dedilər  ki: “Atalarımıza  da  

Belə  yaxşı – yamanlar  üz  vermişdi.”    

Elə  bu  an  özləri  də  bilmədən  

Onları  *əzab  ilə+ yaxaladıq. 

 

Əgər  o  məmləkətlərin  tayfası 

İman  edib  pislikdən  çəkinsəydi, 

Sözsüz  ki, onların  başına  göydən  
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Və  yerdən  bərəkətlər  yağdırardıq. 

*Göyün, yerin  bərəkət  qapıların  

O  kəslərin  üzlərinə  açardıq+. 

 Lakin  onlar  öz  peyğəmbərlərini 

Nahaqdan  yalançı   hesab  etdilər. 

Biz  də  o  tayfanı  qazandıqları 

Günahlara  görə  tamam  məhv  etdik. 

 

Məgər  o  məmləkətlərin  insanı 

Əzabın   onlara  gecə  yatarkən 

Gəlməyəcəyinə  əmin  idilər? 

 

Yaxud  da  o  yurdların  əhalisi 

Əzabımızın  onlara  gündüzlər 

Oynayıb – əyləndikləri   zamanda 

Gəlməyəcəyinə   əmin   idilər? 

Yaxud  o  məmləkətlərin  milləti 

Allahın  onları  dolaşdıraraq 

Bəla  toruna  salmayacağına 

[Naz-nemət  içində  yaşayan  halda 

Qəflətən  onlara  əzab  göndərib] 

Məhv  etməməsinə  əmindilərmi?     

Allahın  bu  yol  ilə  dolaşdırıb 

Bəla  toruna   salmayacağına  

Özünə  zərər  edənlərdən  başqa  

Heç  bir  kimsə  arxayın  ola  bilməz. 

 

Yer  üzünün  *qədim] sakinlərindən 

Sonra  ona  varis  olan  kəslərə   

Aydın  olmadımı  Biz   istəsəydik, 

Onları  da  günahlarına  görə   

Müsibətlərə  düçar  eləyərdik, 

Ürəklərini  həm  möhürləyərdik 

[Təfəkkür   etməkdən  məhrum  edərdik] 

Onlar  da  nəsihət  eşitməzdilər? 

 

[Ya  Məhəmməd!]  Biz,  o  məmləkətlərin 

Bəzi  xəbərlərin  sənə  söylədik. 

O  məmləkətlərin   peyğəmbərləri 

Aşkar  möcüzələrlə   gəlmişdilər. 

Həmin  məmləkətlərin  əhalisi 

Əvvəlcə  yalan  hesab  etdikləri 

Dəlillərə  yenə  inanmadılar. 

Allah  kafirlərin  ürəklərini 

Belə  möhürləyir, məlumun  olsun. 

 

Onlarda  əhdinə  vəfa   görmədik   

 *Əksinə+  onların  əksəriyyətin 

Allahın  itaətindən  kənarda, 

Əmri  pozmuş  günahkar  şəxslər  gördük. 

 

Biz  sonra  Musanı  möcüzəmizlə 

Firona  və  onun  əyanlarına 

Hikmətlərlə  bir  peyğəmbər  göndərdik. 

Onlar  möcüzəni  inkar  etdilər. 

Bir  gör  fəsad  törədən  fasiqlərin 

Axır  aqibətləri   necə  oldu! 

Musa  Firona  söylədi: “ Ey  Firon! 

Mən  aləmlərin  Rəbbi  tərəfindən 

Sizə  göndərilmiş  bir  peyğəmbərəm. 

 

Mən  sizlərə   Allahın  barəsində 

Yalnız  haqqı  deməyə  müvəkkiləm. 

Həm  də  sizə  möcüzəylə  gəlmişəm. 

İndi  *kölən+  İsrail  oğulların 

Mənimlə  bərabər  babalarının 

Vətəninə,  Şam  şəhərinə  göndər!” 

 

*Firon Musaya dedi: “Əgər  ki, sən 

Möcüzəylə  gəlmiş  bir  peyğəmbərsən 

Onda  buyurub  möcüzəni  göstər!” 

 

[Firon  Musaya  bunu  deyən  kimi] 

Musa  öz  əsasını  yerə  atdı. 

O, dərhal  hamının  gözü  önündə 

Aşkar  görünən  bir  əjdaha  oldu. 

 

[Sonra] əlin  *qoltuğunun  altından, 

Yaxud  cibindən  çıxardı, bir  anda  

O, baxanlara  əsil  nur  kəsildi. 

*Musa  özü  qap-qara  zənci  idi]. 

Firon  və  tayfa  əyanları  dedi: 
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Şübhəsiz  bu  bilikli  sehirbazdır, 

Sizi  yurdunuzdan   qovmaq  istəyir!         

 Firon  da  onlara: Eləysə  sizin   

Tədbiriniz  nədir?- deyə  soruşdu. 

 

Onlar  dedilər: “ Musanı  qardaşı   

[Harunla  birlikdə  yanında  saxla, 

Şəhərlərə  sehirbazları  yığan   

Adamlar  göndər, nə  qədər  bilikli 

Sehirbaz   var  hamısın  gətirsinlər!” 

     

Sehirbazlar gəlib Firona dedi: 

Əgər biz Musaya üstün gələrsək 

Yəqin bizə mükafat veriləcək!” 

 

Firon: “Bəli, şübhəsiz ki, siz  [mənə] 

Ən yaxın adamlardan olacaqsız!” 

Deyərək onların cavabın verdi. 

Sehirbazlar söylədilər: “Ya Musa! 

Ya sən [əvvəlcə əsanı yerə] at, 

Ya biz əlimizdəkiləri ataq!” 

 

Musa cavabında: “Siz atın!”-dedi, 

Onlar əsaların yerə atdıqda, 

Adamların gözlərini bağlayıb 

[Sehirləyib+ onları qorxutdular 

Bunula böyük sehr göstərdilər. 

 

Biz Musaya: “Əsanı tulla!”-deyə 

Vəhy etdik, bir də *baxıb gördülər ki,] 

Əsa onlar uydurub düzəltdiyi 

Bütün şeyləri bir andaca udur. 

 

Artıq haqq zahir, onlar uyduraraq 

Düzəltdiyi yalanlar batil oldu. 

 

Sehrbazlar orda məğlub edilidi, 

Tamam xar olaraq geri çəkildi. 

 

Onlar [birlikdə] səcədyə qapanıb: 

“Biz aləmlərin;-həmçinin Musanın, 

Harunun Rəbbinə iman gətirdik!” 

Dedilər;-haqqı etiraf etdilər. 

 

Firon *onlara+ söylədi: “Mən sizə  

İzn vermədən öncə sizlər ona  

Öz xoşunuzla iman gətirdiniz? 

Bu *Musayla sizin gördüyünüz iş+ 

Şübhəsiz Misiri ələ keçirmək  

Məqsədiylə qurduğunuz hiylədir. 

Gördüyünüz həmin işlərə görə 

Verəcəyim cəzanı görəcəksiniz! 

 

Əl- ayağınızı çarpaz kəsəcək, 

Sonra da çarmıxa çəkdirəcəyəm!” 

Sehirbazlar belə cavab verdilər: 

“Şübhə yoxdur ki, biz də Rəbbimizin 

Mübarək huzuruna donəcəyik! 

*Bizi ölümlə qorxuda bilməzsən!] 

Sənin bizdən intiqam almağınsa 

Ancaq Rəbbimizin möcüzələri 

Gələn kimi bizim o həqiqətə  

İman gətirməyimizə görədir.  

Ey Rəbbimiz bizə bol səbr əta et 

Və bizi müsəlman olaraq öldür!” 

 

Fironun əyan-əşrafı dedilər: 

“Musanı həmçinin onun tayfasın 

Fitnə -fəsad törətmək və həm  səni  

Sənin tanrılarını atmaq üçün  

Beləcə sərbəst buraxacaqmısan?” 

Firon onlara belə cavab verdi: 

“Biz onların erkəklərin öldürüb  

Qadınları diri saxlayacağıq. 

Biz onlara qələbə çalacağıq! 

Onlar əvvələrdə olduğu kimi 

Əlimizin altında olacaqlar!+” 

 

Musa öz tayfasına: “Siz Allahdan  

Kömək diləyin və həm də səbr edin. 

Əmin olun yer üzü Allahındır.  

İstədiyini ona varis edər. 
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Aqibət [yəni bu dünyada zəfər, 

Axirətdə isə yüksək məqamlar] 

Şübhəsiz Müttəqilərindir!”-dedi. 

 

[Musaya iman edənlər] dedilər: 

-Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl 

“Sonra da biz çoxlu əziyət çəkdik!” 

Musa onlara belə cavab verdi: 

“Bəlkə də Rəbbimiz düşməninizi 

  Məhv edib sizi bütün yer üzünün 

Varisi edəcək və sonra isə  

Nə etdiklərinizə baxacaqdır!” 

 

Biz, Firon əhlini qıtlıq, quraqlıq  

Məhsul azlığına məruz qoyduq ki, 

Bəlkə düşünsünlər, ibrət alsınlar! 

Onlara bolluq qismət olan zaman: 

“Bu ki, bizim haqqımızdır!”-deyərlər, 

Bir pislik üz verdikdə isə bunu 

Musa və dostlarından  görərdilər. 

Agah olun ki, onların başına 

Gələn bəla, müsibət Allahdandır, 

Lakin onlar əksəri bunu bilməz! 

 

*Fironun  tayfası Musaya+ dedi: 

“Sən bizi belə ovsunlamaq üçün 

Nə möcüzə gətirsən də yenə də 

Biz sənə iman gətirən deyilik!” 

Biz qüdrətimizin əlaməti tək 

Onlara tufan və [əkinlərinə] 

Çəyirtkə və müxtəlif həşaratlar, 

[Evlər və yeməklərinə+ qurbağa, 

*Çeşmə;-kəhrizlərinə+ qan göndərdik, 

Onlar yenə də [iman gətirməyi] 

Sığışdırmayaraq kafir oldular. 

 

Onlara əzab gəldikdə dedilər: 

“Ya Musa! *Allahın dualarını 

Qəbul etmək, peyğəmbərlik barədə] 

Səninlə olan əhdi hörmətinə 

Bizim üçün öz Rəbbinə dua et. 

Əgər bu əzabı bizdən götürsə, 

Biz, hökmən sənə iman gətirəcək, 

İsrail oğullarını səninlə 

Birlikdəcə Şama göndərəcəyik.”  

 

Elə ki, əzabı azca götürdük, 

Dərhal onlar öz *əhdini] pozdular. 

 

Biz  də  ayəmizi  yalan  saydığı 

Etinasız  yanaşdıqları  üçün 

Firon  əhlindən  intiqam  alaraq 

Onları  dənizdə  boğub  batırdıq. 

 

Zərif, həqir  görünən  o  tayfanı 

*İsrail  oğulların+  yer  üzünün 

Daim  xeyr  bərəkət  verdiyimiz 

Şərq  və  qərb  tərəfinə  varis  etdik. 

Müsibətlərə  və  fəlakətlərə 

Əzm  ilə  səbr  etdiklərinə   görə 

Rəbbinin  İsrail  övladlarına 

Verdiyi  sözlər  tam  yerinə  yetdi. 

Fironun  və  onun  camaatının 

Qurub  ucaltdığı  imarətləri 

[Qəsr,  kaşanələri]  viran  etdik. 

 

Biz,  İsrail  oğulların  dənizdən 

Keçirdik, *sonra+  onlar  bütlərinə 

Tapınan  bir  tayfaya  uğradılar. 

İsrail  övladı  dedi: “ Ya Musa! 

Bizə  onların  sitayiş  etdiyi 

Bütlərin  bənzəri  olan  büt  düzəlt!”    

 Musa  cavabında  söylədi  ki: “Siz, 

Doğurdan  da, cahil  bir  tayfasınız! 

 

Şübhəsiz   ki, bunlar  tapındıqları 

Bütlər  tamamilə  məhvə   məhkumdur, 

Etdikləri  əməllər  isə  puçdur!” 

 

Musa  əlavə  edib  yenə  dedi: 

“Allah   sizləri  *öz  dövrünüzdəki] 

İnsanlardan   üstün  tutduğu  halda, 

Heç  mən  sizin  üçün  Allahdan   başqa 
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Əlavə  bir  tanrı  istəyərəmmi?!” 

*Ey  İsrail  xalqı!+  Yada  salın  ki, 

Sizi  Fironun  əlindən  qurtardıq. 

Onlar  sizə  şiddətli  əzab  verir, 

Oğul  övladlarınızı   məhv edir 

Qadınlarınızı öz xidmətiyçin 

Toxunmayıb  diri  saxlayırdılar. 

Bu  sizinçin   Rəbbiniz  tərəfindən  

Başa  düşsəz   böyük  bir  sınaq  idi. 

 

Musa  ilə  otuz  gecəlik  oruc 

Tutub  dua  etmək  müqabilində 

Ona  Tövratı  nazil  edəcəyi, 

Onunla  danışmağı  vədələşdik, 

Sonra  daha  on  gün  əlavə  etdik. 

Beləliklə,  Rəbbin  [ibadət  üçün+ 

Təyin  etdiyi  müddət  qırx  gün  oldu. 

Musa  qardaşı  Haruna  söylədi: 

“Sən  tayfam   içrə  mənim  xəlifəm  ol, 

Camaatı  islah  etməyə  çalış 

Bir  də  ki, yer  üzündə fitnə-fəsad 

Törədənlərin  yolu ilə getmə!” 

 

Vəd  etdiyimiz  vaxt  gəlib  çatanda 

Rəbbin  onunla  birbaşa   danışdı. 

Musa: “Ey  Rəbbim!  Camalını  göstər 

Bir  imkan  yarat  sənə  baxım!”- dedi: 

Allah  ona  cavabında  söylədi: 

“Sən ki, məni  əsla  görə   bilməzsən. 

Lakin   *bu+ dağa  bax  və  diqqət  elə, 

Əgər   o  yerində   dura  bilərsə, 

Onda  sən  də  məni  görə  bilərsən.” 

Rəbbi  dağa  bir  təcəlli  etdikdə 

*Allahın  nuru  dağa saçıldıqda+ 

Onu  dərhal  da  parça- parça  etdi. 

Musa  da  bayılıb  torpağa  düşdü. 

Ayılandan   sonra  dedi: “Ey  Rəbbim! 

Sən  Paksan, həmçinin  də  Müqəddəssən! 

*Bütün  eyb  və  nöqsandan  uzaqsan!] 

Sənə  *bu  işdən  ötrü+ tövbə  etdim. 

Mən  *İsrail  oğullarından   səni   

Görməyin  heç  mümkün  olmadığına+ 

İman   gətirənin  birincisiyəm!” 

 

Allah  belə  buyurdu  ki: “Ya  Musa! 

Mən  sənə  peyğəmbərlik  bəxş  etməklə, 

Səninlə  [arada   heç  bir  vasitə 

Olmadan  söhbət  etmək  ilə  səni 

Özün  ilə   bir  dövürdə  yaşayan 

İnsanların  arasından  seçərək 

Yəqin  bil  ki, hamıdan  üstün  tutdum+ 

Sənə  verdiyim  bu  hökümləri   al 

Nemətlərimə  şükr  edənlərdən  ol!” 

 

Musa  üçün  *Tövrat+ lövhələrində 

Tayfasına öyüd-nəsihət üçün 

Lazım olan bütün moizələri 

*Şəri hökmü+, *halal-haram barədə] 

Hər şeyi ətraflı yazıb buyurduq: 

“Bundan möhkəm yapış, ümmətinə də 

Onun ən gözəl *savabı çox olan+ 

Hökümlərindən yapışıb onlara 

Əməl eləməyi+ ürəklə əmr et. 

[Axirətdə] sizə azğın kəslərin 

Yurdu [cəhənnəmi+ göstərəcəyəm! 

 

Yer üzündə haqsız *layiq olmadan+ 

Təkəbbürlük edən hər kimsə ki, var 

Onları ayələri anlamaqdan 

Yayındıracaq, *mane olacağam+. 

Onlar nə möcüzə görsə inanmaz. 

Onlar haqq yolu görsə qəbul etməz 

Azğınlıq yolunu görsələr onu 

Özlərinə ən doğru yol seçərlər. 

Bunun əsas səbəbi də onların 

Ayələri yalan hesab etməsi 

Bir  də  ondan  qafil  olmalarıdır. 

[Halbuki] ayələr  və axirəti 

Doğru hasab etməyən kimsələrin 

Bütün əməlləri puça çıxmışdır. 

Onlar da ancaq öz əməllərinin 

Şiddətli cəzasını çəkəcəklər!” 
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Musa *Tur dağına getdikdən] sonra 

Tayfası öz bəzək-düzəklərinədən 

*Canlı imiş kimi+ böyürə bilən 

Bir buzov heykəli düzəlti həmən. 

Məgər onlar bu buzovun onlarla 

Danışmadığını, onlara bir yol 

Göstərmədiyini görmədilərmi? 

[Bununla belə+ buzova tapınıb 

Özlərinə zülm eləyən oldular. 

 

[Hərəkətlərindən+ peşiman olub 

Doğru yoldan azdıqların görüncə: 

Əgər ki, Rəbbimiz bizə rəhm edib, 

Bağışlamazsa onda sözsüz ki, biz 

Ziyana uğrayacağıq!”-dedilər. 

Musa  qəzəbli və kədərli halda 

Tayfasına dönüb onlara dedi: 

“Məndən sonra nə pis xələf oldunuz! 

[Yəni ki, necə pis  işlər tutdunuz!] 

Rəbbinizin sizə əzab əmrini 

Belə tezləşdirməkmi istədiniz?” 

Musa qəzəbindən əlində olan 

Tövrat löhələrin yerə tulladı, 

Qardaşının saqqalından yapışıb 

Özünə tərəf çəkməyə başladı. 

Harun söylədi ki: “Ey anam oğlu! 

Bu tayfa az qaldı məni öldürə. 

Mənim ilə belə rəftar etməklə 

Sən çalış düşmənləri sevindirmə! 

Məni zalimlərlə bərabər bilmə!” 
 

Musa əl açaraq dedi: “Ey Rəbbim! 

Həm məni, həm qardaşımı bağışla 

Sən rəhimlilərin rəhimlisisən!” 
 

Şübhəsiz buzovu  tanrı bilənə 

Allahın qəzəbi tezcə yetişər 

Onlar dünyada zillətə düşərlər! 
 

Pis əməlləri elədikdən sonra. 

Tövbə edib iman gətirənləri 

Rəbbim mərhəmət göstərib bağışlar 

O, öz bəndəsinə rəhm eləyəndir! 

Musanın qəzəbi yatandan sonra 

O, Tövrat lövhlərini götürdü. 

Onların bir nüsxəsində bu sözlər: 

“Rəbbindən qorxan kəslər doğru yola 

Və mərhəmətə  nail olacaqlar!” 

-*İlahi kəlamı+ həkk olunmuşdu. 

 

Musa bizim ilə *Sina dağında+ 

Təyin etdiyimiz  görüş vaxtına 

Tayfadan yetmiş *mötəbər+ seçmişdi. 

Onları sarsıntı yaxalayanda 

*İldırım vuranda+ Musa söylədi: 

“Ey Rəbbim! Əgər ki, sən istəsəydin, 

Bundan qabaq bizləri məhv edərdin. 

Aramızda olan səfeh kəslərin 

Törətdiyi günahlar ucbatından 

İndi bizi məhvmi eləyəcəksən? 

Bütün bu *baş verən işlər də] sənin 

Sınağından başqa bir şey deyidir. 

Sən bu sınaqlarla istədiyini 

Haqq yoldan azdırar, istədiyini 

Asanlıqla doğru yola salarsan. 

Sən bizim hamimız sahibimizsən. 

Bizi bağışla və bizə rəhm elə. 

Axı sən ən yaxşı bağışlayansan! 

 

Bizə dünyada da axirətdə də 

Gözəllik bəxş elə və yaxşılıq yaz 

*Dünyada yaxşı əməllər sahibi 

Axirətdə də cənnət qismət elə]. 

Biz tövbə eləyib bağışlanmağı 

Diləyərək pak hüzuruna döndük!” 

Allah buyurdu ki, “İstədiyimi 

Mən əzabıma düçar eləyərəm. 

Mərhəmətim hər şeyi cəm etmişdir. 

Onu Allahdan qorxub pis əməldən 

Çəkinənlərə zəkat verənlərə, 

İman gətirənlərə yazacağam! 

 

 

 



ġıxbala Elcan 

 116 

O kəslər ki, əlindəki Tövratda 

Və İncildə adının və vəsfinin 

Əlamətlərini yazılmış görüb 

Rəsuli-Ümmi *heç kəsin yanında 

Oxumamış və bir elm öyrənməmiş+ 

Peyğəmbərə qəlbən tabe olurlar. 

O peyğəmbər onlara yaxşı işlər 

Görməyi buyurar və pis işlərdən  

Uzaqda durmağı tövsiyə edər. 

Təmiz nemətləri halal buyurar 

Murdar *napak+ şeyləri  haram edər. 

Ağır yüklərini yüngülləşdirər 

Üstlərindəki buxovları açar 

*Çətin şəriət hökmünü götürər]. 

O Peyğəmbərə iman gətirənlər, 

Yardım göstərənlər və ona enmiş 

 

Nurun *Quranın+ ardınca gedənlər 

Məhz onlar ancaq nicat tapanlardır!” 

 

[Ya Məhəmməd!+ söylə ki: “Ey insanlar! 

Mən Allahın sizlərin hamınıza 

Göndərilmiş gerçək peyğəmbəriyəm. 

O Allah ki, göylərin həm də yerin 

Bütün ixtiyarı *hökmü+ onundur. 

Ondan başqa da heç bir tanrı yoxdur. 

Buna görə də Allaha və onun 

Sözünə [nazil etdiyi kitaba] 

İnanın, peyğəmbərə iman edin, 

Tabe olun ki, haqq yolu tapasız! 

 

Musanın ümmətləri arasında 

Bir dəstə insanlar vardı ki, onlar 

İnsanları haqq yola aparırdı 

Haqqı rəhbər tutub *onlar içində] 

Daim ədalətlə hökm edirdilər. 

 

Biz onları *İsrail oğulların+ 

On iki qəbilə-ümmətə böldük. 

Camaat [Tih səhrasında+ Musadan 

*İçməyə] su istəyən zaman ona: 

“Əsanı daşa vur!”-deyə vəhy etdik. 

Musanın əsası daşa toxuncaq 

O daşdan on iki bulaq çağladı. 

[Yəni qaynayıb axmağa başladı+. 

Hər qəbilə içəcək, yeri bildi 

Biz buludları onlar üzərində 

Kölgəlik etdik, üstəlik onlara 

Qüdrət halvası bidirçin endirdik, 

Onlara:” Sizə ruzi verdiyimiz 

Pak nemətlərimizdən yeyin!”-dedik. 

Onlar *naşükür olmaqları ilə 

Əmrimizə əməl etməmək ilə] 

Ancaq özlərinə zülm edirdilər! 

 

[Ya Məhəmməd!+ Xatırla ki, o zaman 

Yəhudilərə  belə deyilmişdi: 

“Bu şəhərdə *bu Beytül Müqəddəsdə 

Sakin olun, istədiyiniz yerdə 

Onun meyvə, məhsullarından yeyin. 

Həm də “Hittə” *bizi bağışla+ deyin. 

Tih səhrasının  məşəqqətlərindən 

Xilas olmağınız səbəbi ilə 

Siz Beytülmüqəddəsin qapısından 

[Allaha] səcdə eləyərək girin 

Ki, Biz günahınızı bağışlayaq. 

Biz yaxşı işlər görüb öz *ömrünü 

Allaha ibadət ilə keçirib  

Gözəl əməllə savab qazananın+ 

Mükafatlarını tam verəcəyik!” 

 

Lakin bu İsrail oğullarından 

[Allah əmrinə əməl etməməklə] 

Özlərinə zülm edənlər onlara 

Deyilən sözü əslən dəyişdirib 

Tamamən başqa bir şəklə saldılar. 

Etdikləri bu haqsızlığa görə 

Biz, onlara göydən əzab göndərdik. 

 

*Ey peyğəmbərim!] o yəhudilərdən 

Dənizin kənarında mövcud olan 

Qəsəbənin barəsində xəbər al. 
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O zamanlar onlar şənbə günləri 

*Balıq ovlamaqla Allah əmrini 

Pozaraq+ öz həddlərin aşırdılar. 

O vaxt şənbə günlərində ov etmək 

Qadağan edilərək ibadətlə 

Məşğul olmaq əmr edildiyi üçün   

Balıqlar *su üzərində görünüb+ 

Dəstəylə onlara tərəf axışır, 

Başqa günlərdə isə gəlmirdilər. 

İtaətdən çıxdıqları və günah 

İşlədikləri üçün biz onları 

Bax beləcə imtahana çəkirik. 

 

Onlardan [o qəsəbədə yaşayan 

İsrail oğullarından+ bir dəstə: 

Allahın məhv edəcəyi tayfaya 

Nə üçün öyüd-nəsihət verirsiz?” 

Söyləyən zaman nəsihət verənlər 

Onlara cavab olaraq dedilər: 

“İnsanları yaxşı işə sövq etmək, 

Pis işlərdən çəkindirmək bizlərə 

Vacib olduğundan+ bu Rəbbinizin 

Qarşısında üzrxahlıq üçündür. 

Bəlkə onlar *bu öyüd nəsihəti 

Anlayıb+ pis əməldən çəkinsinlər!” 

 

O *balıq ovlayanlar+ özlərinə 

Verilən öyüdü unudan zaman 

Biz də onları pis əməllərindən 

Çəkindirən kəslərə nicat verdik. 

Zülm, edənlərisə günahlarıyçın 

Şiddətli bir əzab ilə məhv etdik. 

Qadağan olunduqları bir işə 

Saymaz münasibət  bəslədiyi  vaxt 

Onlara: “Həqir, zəlil,  meymun  olun!” 

Deyərək  nifrət  dolu  bir  əmr  etdik. 

[Ey  Rəsulum!] O  zaman   Rəbb  onlara   

Qiyamət  gününə  kimi  şiddətli 

Əzablar  verəcək  şəxs  göndərməyi 

Əvvəlcədən   açıq  xəbər  vermişdi. 

Həqiqətən  Rəbbim  *günahkarlara+ 

Tezliklə  şiddətli  əzab  verəndir. 

Sözsüz  ki, O, həm  də  *tövbəkarları+ 

Bağışlayandır, həm  də  rəhm  edəndir. 

 

Yəhudiləri  yer  üzündə böldük 

Aralarında əməli salehlər  

Saleh olmayanları da var idi. 

Onları yaxşı-yamanla sınadıq  

Ki, bəlkə onlar *haqq yola+ dönsünlər. 

 

Onlardan sonra onların yerinə  

Tövrata sahib xələflər keçdilər. 

Onlar fani dünya malını alıb 

Deyirlər:”Rəbb bizi bağışlayacaq 

Onlara bunun misli qədər olan  

Daha bir haram gələrsə  alarlar. 

Məgər Allah barədə yalnız haqqı 

Demək barədə kitabda *tövratda+ 

O kəslərdən əhd alınmamışdımı? 

Halbuki o kitabda yazılanı 

Onlar oxuyaraq öyrənmişdilər. 

Axirət evi Allahından qorxan 

Kəslər üçün tamamən xeyirlidir 

Məgər sizlər bunu dərk eləmirsiz? 

 

Bu kitabdan möhkəmcə yapışanlar 

Vaxtlı-vaxtında namazın qılanlar 

Bilisnlər biz, əməlisalehlərin 

Mükafatlarını zay eləmirik! 

 

Bir zaman Tur dağın yerdən qoparıb 

İsrail oğlunun başı üstünə 

Kölgəlik *tavan+ kimi qaldırmışdıq 

Onlar da elə güman etmişdi ki, 

Dağ onların üstlərinə düşəcək 

Onlara: “Siz verdiyimiz *Tövratdan+ 

Möhkəm yapışın, orda olanları 

Yada salın ki, bəlkə dərk edərək 

Pis əməldən çəkinəsiz!- demişdik. 

 

*Ey Peyğəmbərim!+ Xatırla bir zaman 

Rəbbin  Adəm övladının belindən 
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Gələcək nəsillərini çıxardıb 

Onları özünə şahid tutaraq: 

“Mən sizlərin Rəbbiniz deyiləmmi?” 

-Soruşmuş və cavabında onlar da: 

“Bəli Rəbbimizsən!” cavab vermişlər. 

*Bu sayaq bir şahidliyin səbəbi] 

Qiyamət günü: “Bizlər qafil idik: 

Və ya “Atalarımız daha əvvəl 

*Uca Allaha+ şərik qoşmuşdular, 

Biz isə onlardan sonra gələnik 

Məgər bizi *haqq yoldan+ azanların 

Əməlinə görə məhv edəcəksən?” 

-Kəlməsini deməməniz üçündür. 

Biz öz ayəmizi belə ətraflı 

İzah eləyirik ki, bəlkə onlar 

Batildən haqqa, imana qayıdar! 

 

[Ya Məhəmməd!] Sən o yəhudilərə 

Ayələri biz, verdiyimiz şəxsin 

Xəbərini də söylə [yəni oxu]. 

O [inkar elədi+ imandan döndü. 

Şeytan onu özünə tabe etdi. 

O[haqq yoldan] azan kəslərdən oldu. 

 

Əgər biz istəsə idik o şəxsi 

Həmin ayələr ilə ucaldardıq 

Lakin o yerə *dünyaya+ meyl edib 

Nəfsinin istəklərinə qul oldu. 

O elə bir köpəyə bənzəyir ki, 

Üstünə cumsan da dilin çıxarıb  

Ləhləyər, yaxud da heç cummasan da  

*Onun üçün bunun heç fərqi yoxdur.] 

Bu pak ayəmizi yalan sayanlar 

Barəsində çəkilən bir məsəldir. 

Ey Pəyğəmbərim bu əhvalatları  

[Yəhudilərə sən söylə ki, bəlkə  

Onlar *lazımınca+ bir düşünsünlər! 

 

Ayələrimizi yalan sayaraq  

Özlərinə zülm edənlər barədə 

Çəkilən bu məsəl necə də pisdir! 

 

Allahın doğru yola yönəltdiyi 

Şəxslər doğru yolda olan kəslərdir. 

*Haqq yoldan+ azdırdığı şəxslər isə, 

 O kəslər ziyana uğrayanlardır. 

 

Biz cinlər və insanlardan bir çoxun  

Əvvəldən cəhənnəm üçün yaratdıq  

Onların qəlbi var, lakin onunla  

*Allahın birliyini sübut edən  

Dəlilləri özlərinin  dini borc  

Və vəzifələrin+ heç anlamazlar. 

Onların gözü var, lakin onunla  

Allahın möcüzələrin+ görməzlər. 

Onların qulaqları var, onunla  

Öyüd-nəsihəti heç eşitməzlər. 

Onlar sadəcə heyvan kimidirlər. 

Bəlkə ondan da çox zillətdədirlər. 

Qafil olanlar məhz elə onlardır. 

 

Ən gözəl, adlar *pak   Əsmayi-Hüsna 

Doxsan doqquz ad  uca Allahındır. 

Onu  bu adlar ilə də çağırın. 

Bu adlar barədə küfr edənləri 

*Əziz sözündən Üzza, Allah-əl-lat 

Mənnan  sözündən Mənat ad düzəldib  

Haqq yolundan azanları+ tərk edin  

Onlar etdikləri əməllərinin  

Cəzasını tezliklə alacaqlar! 

 

Yaratdıqlarımız içərisində  

Bir zümrə də var ki, onlar hər kəsi 

Öz əməliylə haqq yola aparır, 

Haqqı rəhbər tutub *xalq arasında+ 

Hər zaman ədalətlə hökm edirlər. 
 

Ayəmizi yalan sayan kəsləri  

Özləri də gözləmədiyi yerdən  

Tədriclə məhvinə çatdıracağıq! 

 

Hələ mən onlara möhlət verirəm  

Lakin dolaşdırıb bəla toruna  

Salmağım da sözsüz ki, çox ağırdır. 
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Islamı qəbul etməli olanlar  

Düşünmürmü onların yoldaşında  

Yəni Peyğəmbərdə heç bir cünunluq  

Dəlilikdən əsər-əlamət yoxdur? 

O ancaq kafir kəslərə Allahın  

Əzabının açıq-aydın gəlməsin  

Xəbər verib onları qorxudandır. 

 
Məgər onlar göy və yerin mülkünə  
*Allahın səltənət və qüdrətinə], 
Onun yaratmış olduğu hər şeyə, 
Əcəllərinin yetişəcəyinə 
Bir diqqət yetirib düşünmürlərmi? 
Bu Qurana inanmadıqdan sonra 
Bəs hansı kəlama inanacaqlar? 

Allah kimi doğru yoldan azdırsa, 

Ona doğru yolu göstərən olmaz. 

Allah onları öz azğınlıqları 

İçində şaşqın vəziyyətdə qoyar! 

 

[Ya Məhəmməd!] səndən qiyamət haqda 

Soruşarlar ki, o nə vaxt qopacaq? 

De ki: “O ancaq Rəbbimə məlumdur! 

Qiyamətin  nə vaxt qopacağını 

Allahdan  başqa  heç  kəs  bilə  bilməz. 

Göylərdə  və  yerdə  [Allahdan  qeyri] 

Kimsənin  onu  bilməsi  çətindir. 

O  sizlərə  ancaq  qəflətən  gələr!” 

Sən  o  haqda  bir  şey  bilirsənmiş   tək 

Onlar  [səndən+ israrla  soruşarlar. 

De  ki: “O  ancaq  Allah  dərgahında 

Məlumdur  lakin  insanların  çoxu 

Bunu  *bu  böyük  həqiqəti] bilməz!” 

 

De  ki: “Mən  Allahın  istədiyindən 

Qeyri  özümə  hər  hansı  bir  xeyir, 

Nə  də  ki, bir  zərər  verə  bilərəm. 

Əgər  qeybi  bilsə  idim  sözsüz  ki, 

Özümə  çox  xeyr  tədarük  edər, 

*Savab  qazanmaq  üçün  bu  dünyada   

Daha  çox  xeyirli  işlər  görərdim] 

Mənə  heç  bir  pislik  də  toxunmazdı. 

Mən  iman  gətirən  hər  bir  tayfanı 

[Pis  əməllərinin  müqabilində 

Allah  əzabıyla+  ancaq  qorxudan 

Və  yaxşı  əməli  müqabilində 

Rəbbin  Cənətiylə+  müjdələyənəm!” 

 

Sizi  tək  bir  nəfər  [yəni  Adəmdən] 

Xəlq  edən, onunla  ünsiyyət  üçün 

Qabırğasından  zövcəsi  Həvvanı 

Rahat  olmaq  üçün  yaradan  odur. 

Adəm  zövcəsiylə  yaxınlıq  etdi 

Və  Həvva  yüngül  bir yüklə   yükləndi. 

O,  bir  müddət  həmin  yükü  daşıdı. 

Həvva   ağırlaşdığı  vaxt  onların   

Hər  ikisi  Allaha  dua  edib:  

“Əgər  bizə  saleh *sağlam,   ağıllı, 

Hər  bir  şeyi   yerli-yerində  olan] 

Bir  uşaq  versən  bu  nemətə  görə 

Sənə  şükr   edən  olarıq!” – dedilər. 

 

Biz,  onlara  saleh   övlad  verdikdə   

Allah  verdiyi  uşağın  adında 

Allaha  bir  para  şərik   qoşdular. 

Allah  ona  qoşulan  şəriklərdən 

Ucadır  və  *heç  bir  şəriki  yoxdur!] 

 

Məgər  [bu  Adəm  övladı+ heç  nəyə  

Qadir  olmayıb   özü   yaradılan 

Bütləri  Allaha  şərik   qoşarlar?   

 

Halbuki, bu bütlər nə müşriklərə 

Nə də özlərinə kömək edərlər! 

Siz onları *müşriklər  və bütləri] 

Doğru yola dəvət etsəniz əgər 

Sizə tabe olmaz yola gəlməzlər. 

İstər dəvət edin istərsə susun, 

Onlar üçün bir fərqi yoxdur bunun]. 

 

Allahdan qeyri ibadət edilən 

Bütlər də sizin kimi bəndələrdir. 

Əgər onların sizə hər hansı bir 
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Kömək edəcəyi barəsindəki 

İddianızda haqlı  isinizsə 

Haydı çağırın qoy cavab versinlər. 

 

Məgər onların yeriyən ayağı, 

Ya tutan əli, eşidən qulağı   

Yaxud da ki, görən gözləri varmı? 

De ki:” Haydı, çağırın şərikləri 

Və barəmdə qurun hər cür hiyləni 

Və mənə heç bir möhlət də verməyin! 

 

Şübhəsiz ki, mənim hamim Quranı 

Dərgahından nazil edən Allahdır. 

O mömin kəslərə hamilik edər! 

Allahdan qeyri sizlər tapınanlar 

Nə sizə və nə də ki, özlərinə 

Hər hası köməklik edə bilmzələr!” 

 

Əgər siz *müşriklər və ya bütləri] 

Doğru yol göstərməyə çağırsanız 

Onlar sizi heç zaman eşitməzlər. 

[Ya Məhəmməd!] sən onları xəyalən 

Sənə baxan timsalında görərsən 

Həqiqətdə isə onlar görməzlər! 

 

Sən daim bağışlama yolunu tut, 

Hər an yaxşı işlər görməyi əmr et, 

Cahillərdən birdəfəlik üz döndər! 

 

Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə 

Gəlsə və yaxud da [fəsad toxunsa] 

Xilas üçün yalnız Allaha sığın. 

Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin hər şeyi 

Vaxtında  eşidən, həm  də  biləndir! 

 

Allahdan  qorxan  kəslərə  şeytandan 

Bir  vəsvəsə  gəlsə  zərər  toxunsa   

Onlar  Allah  əzabın  və  lütfünü 

Xatırlayıb  düşünərlər  və  dərhal 

*Gözləri  açılıb+ görən  olarlar. 

 

[Kafirlərə   qardaş  olan  şeytanlar+ 

Qardaşların  azğınlığa  sürüklər, 

Sonra  da  o  kafirlər  azğınlığa 

Qurşanarlar  və  ondan   əl  çəkməzlər. 

 

*Ya  peyğəmbərim!]  Sən  o  müşriklərə 

Bir  ayə  gətirmədiyin   zamanda 

[Sənə  ayələr  nazil  olmayanda]: 

“Məgər  sən  o  ayələri  özündən   

Uydurmalı  deyildinmi?” – deyərlər. 

 De  ki: “Mən  ancaq  mənə  öz  Rəbbimdən   

Vəhy  edilənlərə  tabe  oluram. 

Bu   [Quran]  Rəbbimizin   tərəfindən 

*Göndərilmiş+  aşikar  bir  dəlildir. 

Həm  də  iman  gətirən  tayfa  üçün 

Hidayətdir   və  həm  də   mərhəmətdir. 

Quran  oxunarkən  onu  dinləyin 

Susun  ki,  bəlkə   onun  sayəsində   

Bağışlanasız    və  rəhm  olunasız! 

 

Səhər  axşam  yalvararaq,  qorxaraq  

Səsini   qaldırmadan  ürəyində 

Rəbbini  yad  et, qafillərdən  olma! 

 

Rəbbinin  yanında  olan  mələklər 

Ona  ibadət  etməyi  sevərlər. 

Onu  pak,  müqəddəs   tutub  şəninə 

Tərif  deyər,  səcdəsinə  düşərlər!     
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8  

“QƏNIMƏT” SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil olmuş və yetmiş beş ayədir. 

Bədr döyüşündəki qəniməti şərh  edir. 

 

Rəhmli Allahın Pak ismi ilə 

”Əl-ənfal” surəsi anlanır belə: 

*Ya Peyğəmbərim!+ O müşriklər səndən  

Döyüşdə alınan qənimətlərdən  

[Onun kimə çatmasın+ soruşarlar. 

De ki:” Qənimətlər uca Allahın  

Və onun elçisi Peyğəmbərindir. 

*Onun bölünməsi yenə Allaha  

Və onun peyğəmbərinə aiddir] 

Bununçun da əgər möminsinizsə 

Allahdan,Onun əzabından qorxun. 

Aranızdakı rəftarı düzəldin. 

Rəbbə, Peyğəmbərə itaət edin!” 

 

Möminlər yalnız O kimsələrdir ki, 

Allahın adı çəkilən zamanda  

[Onun heybətindən, əzəmətindən]  

Ürəkləri qorxar,tir-tir titrəyər. 

Allah ayələri oxunan zaman 

Həmin ayələr onların imanın  

Daha da artırar,bununçun  onlar, 

Ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər, 

Vaxtında lazımınca namaz qılar, 

Bizim verdiyimiz ruzilərindən  

Allahın yolunda sərf eləyərlər. 

Belələri həqiqi möminlərdir. 

O kimsələrin öz Rəbbi yanında  

Öz dəyəri dərəcələri vardır. 

Onları məhşər günü əfv olunmaq  

Və [cənnətdə+ heç zaman tükənməyən, 

Gözəl [minnətsiz] ruzilər gözləyir! 
 

Qənimətin bölünmə üsulundan 

Bəzilərinin narazı qalması+ 

Möminlər arasından bir dəstənin 

Bədr döyüşünə getmək söhbəti 

Xoşlarına gəlmədiyi bir halda, 

Rəbbinin səni haqq *cihad+ uğrunda 

Öz evindən çıxartmasına bənzər! 

*Bir sıra möminlər müsəlmanların 

Sayca az, qüvvəcə zəifliyindən 

Bədr müharibəsinə getməyi 

Peyğəmbərə məsləhət görməmişlər, 

Özləri də bu çətin döyüşlərdə 

İştirak etmək istəməmişdilər. 

Lakin peyğəmbər bu fikri rədd etmiş 

Yaxın əshabələr ilə birlikdə 

Vuruşa yollanmış və düşmənləri 

Məğlub edib qənimət götürmüşdür. 

Qənimətin bölünməsi haqqında 

Cürbəcür təklif irəli sürülmüş, 

Nəhayət yekun olaraq peyğəmbər 

Bu barədə öz fikrini demişdi. 

Bu fikir əvvəlcə bəzilərinin 

Xoşuna gəlməmiş, lakin sonradan 

Onun düzgünlüyü başa düşülmüş 

Hamılıqla da qəbul edilmişdi. 

Beləliklə, hər iki vəziyyətdə- 

Həm bu haqlı döyüşlərə getməkdə, 

Həm də qənimətin bölünməsində 

Peyğəmbər əleyhissəlamın haqlı 

Olduğu tamam sübuta yetmişdi+. 

Göz görəsi ölümə gedirmiş tək 

[Bədr vuruşunun vacib olması+ 

Tamam bəlli olduqdan sonra belə, 

Onlar yenə bu barədə səninlə 

Sürəkli mübahisə edirdilər. 
 

O vaxt Allah sizə iki dəstədən 

Birinin *Şamdan qayıdan karvanın 

Yaxud da Məkkədən çıxıb onların 

Köməyinə gələn Qureyşilərin] 

Sizin olmasını vəd eləyirdi. 

Siz, silahsız gələn karvanın sizin 

Olmasını arzu eləyirdiniz. 

Allah isə öz sözləriyə haqqı 

*İslamı+ bərqərar  etmək, kafirin 

Cahil kökünü kəsmək istəyirdi. 
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Allah *bununla da+, günahkarların 

Xoşuna gəlməsə də haqq *islamı+ 

Bərqərar etmək və batili *küfrü+ 

Bir dəfəlik yox etmək istəyirdi. 

 

O zaman siz isə [dua edərək] 

Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. 

Allah: “ Mən sizlərin imdadınıza 

Biri-birlərinin  ardıyla   gələn 

Min mələk ilə yetişərəm!”-deyə 

Dualarınızı qəbul etmişdi. 

 

Allah bu köməyi sizə yalnızca 

Sizin üçün müjdə, ürəkləriniz  

Tamam sakit olsun deyə etmişdi. 

Bu qələbəniz yalnız Allahdandır. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir 

O həm də sonsuz hikmət sahibidir! 

 

O vaxt [Bədr vuruşu zamanında+ 

Öz köməyindən  arxayınlıq üçün, 

Allah sizi xoş yuxuya daldırmış, 

Sizi *çirkdən-pasdan təmizləməkçin 

[Və yaxud da dəstəmaz almaq üçün+, 

Şeytan vəsvəsəsin dəf etmək üçün, 

Ürəklərinizi doldurmaq üçün 

*Quma batmamaqçın+ ayağınızın 

Altını möhkəm etmək məqsədiylə 

Göydən üstünüzə yağış yağdırdı. 

*Ya Peyğəmbərim!+ xatırla o zaman 

Rəbbin mələklərə belə vəhy etdi: 

“Mən də sizinləyəm, siz möminlərə 

Cəsarət, qüvvət və mətanət verin. 

Mən də kafirlərin ürəklərinə  

Güclü təlaş və qorxu salacağam. 

Siz onların boyunlarını vurun,. 

Barmaqların,*əl-ayağın+ doğrayın!” 

 

Bu onların Allah və peyğəmbərə 

Qarşı çıxmasının nəticəsidir. 

Kim Allaha, onun Peyğəmbərinə 

Qarşı çıxsa *açıq-aydın bilsin ki] 

Allah *ona+ şiddətli əzab verər. 

 

Hələ ki dünya əzabını dadın. 

Kafirləri bu əzabdan əlavə 

Cəhənnəm əzabları da gözləyir 

 

Ey iman gətirənlər!Kafirlərlə 

Bir yerə toplaşırkən rastlaşsanız, 

Heç zaman dönüb onlardan qaçmayın. 

 

*Düşməni aldatmaq məqsədi ilə 

Qəsdən özün qaçan kimi göstərib] 

Təkrar döyüş üçün yana çəkilən 

Yaxud kömək üçün müsəlmanlardan 

İbarət+ başqa dəstəyə qoşulan 

İstisna edilməklə, hər kim belə 

Bir gündə düşmənə arxa çevirib 

Qaçarsa o kəs sözsüz ki, Allahın 

Böyük qəzəbinə uğramış olar. 

O kimsənin məskəni cəhənnəmdir. 

O yer necə də pis dönüş yeridir! 

 

*Ey möminlər! Bədrdə] kafirləri 

Siz öldürmədiniz Allah öldürdü. 

*Ya Peyğəmbərim!+ Orda düşmənlərin 

Gözünə bir ovuc tarpaq atıldı, 

Onu sən atmadın, Allahın atdı. 

Allah bu yol ilə də möminləri 

Qəminət qazanıb zəfər çalmaqçın 

Çox uğurlu bir sınaqdan keçirdi. 

Allah [hər şeyi+ eşidən, biləndir! 

 

Bax bu [hadisələr] bir həqiqətdir. 

Uca Allah sözsüz ki, kafirlərin 

Hər bir hiyləsini zəiflədəndir! 

 

*Ey müşriklər!] əgər sizlər Kəbənin 

Örtüyündən tutub dua edərək 

Qələbə istəyirsizinsə, artıq 

Sizə zəfər *mömin qələbəsiylə 
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Allahın sizə qəzəb hökmü+ gəldi. 

Əgər küfr və peyğəmbərə qarşı  

Müharibə etməkdən əl çəksəniz, 

Bu rəftar sizin xeyrinizə olar. 

Yox, əgər təkrar *müharibə] etsəz, 

Onda biz də sizi məğlub edərdik. 

Dəstəniz nə qədər böyük olsa da 

*Allahın bəlasını, əzabını+ 

Onlar sizdən əsla dəf edə bilməz, 

Allah həqiqətən möminlərlədir! 

 

Ey iman gətirənlər! Siz Allaha, 

Həm Peyğəmbərinə itaət edin, 

*Quranı, ordakı nəsihətləri] 

Eşidərkən ondan üz döndərməyin! 

 

Eşitmədikləri *ürəkləriylə 

Onu təsdiq etmədikləri] halda, 

[Dilləri ilə: “ Eşitdik!” deyənlər, 

Yəni *münafiqlər+ kimi olmayın! 

 
Allah yanında yer üzündə gəzən 
Canlıların arasında ən pisi 
*Haqqı+ dərk etməyən kar və lallardır! 

Əgər Allah *Əzəldən] o kəslərdə 

Bir xeyir olacağını+ bilsəydi, 

*Haqq sözü onlara eşitdirərdi. 

Əgər onlar eşitsəydilər belə 

Yenə haqdan inadla üz çevirər 

Küfr yoluna dönüb gedərdilər. 

 

Ey iman edənlər! Peyğəmbər sizi, 

Dirildəcək [imana, yəni haqqa] 

Dəvət edən zaman Allah və onun 

Rəsulunun dəvətin qəbul edin. 

Bilin, Allah insanla onun qəlbi 

Arasına girər [yəni insanın 

Bütün varlığının hakimi olar; 

Allah qəlbdən keçən hər şeyi bilir, 

Ürəklərin ixytiyarı ondadır+ 

Sizin hamınız da axırda onun 

Hüzuruna toplanılacaqsınız! 

Sizlərdən təkcə zalimlərə deyil 

[Pis əməl müqabilində hər kəsə 

Üz verə biləcək] bəladan qorxun. 

Bilin ki, Allah [onun əmrin pozan] 

Hər kəsə şiddətli əzab verəndir! 

 

*Ey mühacirlər!+ siz yada salın ki, 

Bir zaman siz yer üzündə [Məkkədə] 

Az idiz; zəif aciz sayılırdız. 

*Buna görə də] kafirlərin sizi 

Ələ keçirməsindən qorxurdunuz. 

[Belə bir vaxtda ca] Allah sizlərə 

[Mədinəni+ sığınacaq yer verdi, 

[Bədrdə] sizə köməklik göstərib 

Müdafiə etdi [qənimətlərdən] 

Ruzi verdi ki, bəlkə şükr edəsiz! 

 

Ey iman gətirənlər! Bilə -bilə 

Allaha və onun peyğəmbərinə, 

Əmanətlərə xəyanət etməyin! 

Allahın əmri, peyğəmbər  şərrinə 

Dini vəzifə, borca sadiq olun!] 

Bilin ki, mal-dövlət və övladınız 

Sizin üçün ancaq bir imtahandır, 

Ən böyük mükafat aydınca bilin 

Uca yaradanın dərgahındadır! 

 

Ey iman edənlər! Əgər Allahdan  

Qorxsanız O, sizə haqla-nahaqqı 

[Bir nur] əta edər, yəni dünyada, 

Axirətdə çıxış yolu göstərər], 

Günahları örtər və bağışlayar. 

Allah böyük mərhəmət sahibidir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ yadına sal bir zaman 

Kafirlər səni həbs etmək, öldürmək 

Yaxud da ,Məkkədən çıxarmaq üçün 

[Darunnədvədə]hiylələr qurdular. 

Allah da onların hiylələrinə 

Qarşı olan gözəl bir tədbir tökdü. 

O tədbir görənin ən yaxşısıdır! 
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Ayəmiz onlara oxunan zaman: 

“Eşitdik; istəsək bizlər də buna 

Bənzər cümlələri deyə bilərik. 

Bu qədimlərin [uydurub-düzdüyü+ 

Nağıllardan *əfsanələrdən+ başqa 

Bir şey deyildir ki!”-deyib durarlar 

 

Bir zaman da onlar: “Ya Allah!Əgər 

Bu Quran səndən gəlmiş və haqdırsa 

Onda başımıza göydən daş yağdır 

Və bizə şiddətli bir əzab göndər!” 

Demişdilər və sınaq etmişdilər. 

 

Halbuki, sən onlarla birgə ikən 

Allah [sənə hörmət əlaməti tək] 

O kəslərə əzab verən deyildir. 

*Tövbə edib+ bağışlanma dilərkən 

Yenə Allah onlara əzab verməz! 

 

Lakin *müşriklər] Məscidülhəramın 

Sahibi ya ona xidmətə layiq 

Olmadığı halda  mömin kəsləri. 

*Oranı təvafa] qoymursa, Allah 

Nə üçün onlara əzab verməsin. 

Onun sahibləri *Allah dostları+ 

Yalnız Alladan qorxub pis əməldən 

*Küfrdən və şirkdən+ çəkinənlərdir. 

Lakin müşriklərin  əksəriyyəti 

Bu böyüklükdə həqiqəti  bilməz! 

 

Onların Beytülhəramda namazı 

*Duaları fit verib əl calmaqdan 

Küfr etməkdən başqa bir şey deyildir. 

*Ey Müşriklər!] Buyurun etdiyiniz 

Küfrə görə indi dadın əzabı! 

 

Küfr edən kimsələr öz mallarını 

*İnsanları+ Haqq yolundan döndərmək 

Islama mane üçün sərf edərlər. 

Onlar mallarını sərf edəcəklər. 

Lakin son [məqsədə çata bilmədən] 

Peşıman olacaq və axırda da  

Şəkk-şübhəsiz məğlub ediləcəklər. 

Kafir cəhənnəmə çəkiləcək ki,  

Allah *orda+ murdarları paklardan 

Kafirləri mömindən ayırd etsin  

Sonra murdarları bir yerə yığsın 

Ordan da bir baş cəhənnəmə atsın. 

Bunlar özünə zərər edənlərdir! 

[Ya Məhəmməd!] Kafirlərə söylə ki: 

“Əgər ki, onlar *öz küfrlərindən, 

Peyğəmbərə və möminlərə qarşı  

Müharibə etməkdən əl çəksələr  

Keçmişdəki günahı bağışlanar. 

Yox əgər yenə *yaramaz işlərə, 

Təkrarən döyüşməyə) qayıtsalar 

Əvvəlkilərin *kemiş ümmətlərin] 

Başına gələn ağır məğlubiyyət  

Şəksiz onların da başına gələr.” 

 

*Yer üzündə] fitnə *şirk+ qalmayınca  

Bütün din *İbadət+ yalnız Allaha  

Məxsus olunca onlarla vuruşun. 

Əgər ki, *Onlar şirkə] son qoysalar, 

[Bilsinlər ki,] Allah onlar etdiyin  

Görür , *yəni bunun müqabilində  

Mükafatlarını çatdıracaqdır.+ 

 

Əgər onlar [sizdən+ üz döndərsələr 

[Sizlə ədavətə son verməzsələr, 

Iman gətirib itaət etməkdən  

Boyun qaçırsalar+ bilin ki, Allah 

Sonadək sizin havadarınızdır,    

O həm ən gözəl havadardır,həm də  

Hər kəsdən yaxşı imdada çatandır! 

 

*Ey Möminlər!+ Əgər ki, siz Allaha, 

Haqla batil ayırd edildiyi gün  

-İki dəstənin  qarşılaşdığı gün  

[Bədr günü+ bəndəmiz [Məhəmmədə] 

Nazil etdiyimiz bu ayələrə  

Iman gətirmisinizsə,bilin ki,  

Ələ keçirdiyiniz qənimətin 
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Beşdə biri Allah və Peyğəmbərin 

Onun  qohumları və yetimlərin, 

Yoxsulların bir də yolçularındır. 

Bilin ki,Allah hər şeyə qadirdir! 

 

O zaman [Bədr günü+ siz vadinin  

[Mədinəyə] ən yaxın tərəfində, 

Düşmənlər ən uzaq tərəfdə idi. 

Karvan sizdən aşağıda *sahilə 

Yaxın gözəl bir yerdə+ dayanmışdı. 

Əgər siz onlarla vuruşmaq üçün 

Üz- üzə gəlməyi vədələşsəydiz, 

*Onların çox olmasından qorxaraq] 

Təyin etdiyiniz vaxt barəsində 

Şübhəsiz mübahisə edərdiniz. 

Lakin Allah baş verəcək bir işi 

Möminlərin qələbə, kafirlərin 

Məğlubiyyətin təmin etmək üçün 

Belə etdi ki, həlak olan hər kəs 

Aşkar möcüzə ilə həlak olsun, 

Sağ qalan hər kəs də elə bu sayaq, 

Aşkar bir möcüzə ilə sağ qalsın, 

Allah hər şeyi eşidən biləndir! 

 

O zaman Allah röyanda onları 

Olduğundan sənə az göstərirdi. 

Düşmənləri sənə çox göstərsəydi. 

Mütləq qorxar və döyüş barəsində 

Aranızda cənə-boğaz olardız. 

Lakin Allah sizləri *düşmənlərin 

Təhlükəsindən+ salamat qurtardı. 

O, qəlblərdə olanları biləndir! 

*Düşmənlə+ üz-üzə gəlinən zaman 

Allah olacağı həll etmək üçün  

Onları sizə sayca az göstərir 

Sizi də onlara az göstərirdi 

Yaxşı bilin! Bütün işlər axırda 

Onsuz da Allaha qayıdacaqdır. 

[Zəfər, məğlubuyyət say ilə deyil, 

Ancaq Allahın iradəsiylədir]. 

 

 

Ey iman gətirənlər! Siz bir dəstə 

[Kafirlər] ilə üz –üzə gəldikdə 

Möhkəm olun və Allahı düşünün 

Bu yol ilə bəlkə nicat tapasız! 

Rəbbə Peyğəmbərə itaət edin. 

Biri –biriniz ilə çəkişməyin 

Yoxsa zəifləyər, gücdən düşərsiz. 

Səbr edin, Allah səbr edənlərlədir! 

*Ey möminlər!] Yurdundan təkəbbürlə, 

Özünü göstərmək üçün çıxanlar, 

Xalqı Allah yolundan döndərənlər 

[Məkkə müşrikləri+ kimi olmayın. 

Allah onlar edəndən xəbərdardır! 

 

O gün *Bədr günü+ şeytan onlara 

Öz əməllərini gözəl göstərib. 

Demişdi: “Bu gün insanlar içində 

Sizə qalib gələcək kimsə yoxdur. 

Mən də sizin dadınıza çatanam!” 

Lakin dəstələr üz- üzə gəldikdə 

Dönüb qaçaraq:” Mənim sizin ilə 

Heç bir əlaqəm yoxdur və mən sizin 

Görmədiyiniz şeyləri görürəm. 

*Möminlərə  köməkçi mələkləri] 

Görürəm və mən Allahdan qorxuram. 

Allah [ona asi olan kəslərə] 

Şiddətli əzab verəndir!”-demişdi. 

 

O zaman münafiq və qəlblərində 

Mərəz *etiqadı zəif olanlar]: 

“Müsəlmanları öz dini aldatdı!” 

Deyirdilər;-lakin öz Allahına. 

Təvəkkül edənlər [qalib olarlar]. 

Çünki Allah həqiqətən yenilməz 

Qüvvətin və hikmətin sahibidir! 

 

[Ya Məhəmməd!+ kaş ki, sən kafirləri 

Mələkər onların üz və yanına 

Vura –vura; “Dadın atəş əzabın!” 

-Deyib canların alanda görəydin! 
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Bu [əzab+ sizin öz əllərinizlə 

Qazanılan günahlara görədir 

Yoxsa Allah bəndələrinə əsla 

Zülm edən deyildir! Saxlayın yadda 

 

Eynilə də Firon nəsli  etdiyi, 

Ondan əvvəlkilər etdiyi kimi 

Onlar ayələrə yalandır dedi, 

Allah bununçun onları yox etdi. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir. 

Onun cəzası da çox şiddətlidir! 

 

[Kafirlərə verilən] bu əzablar 

Ona görədir ki, hər hansı tayfa 

Özünə bəxş edilən nemətləri 

Naşükürcə küfrə dəyişməyincə, 

Allah da onlara əta etdiyi 

Neməti pisliyə dəyişən deyil. 

Allah hər şeyi eşidən, biləndir! 

 

[Həmin tayfalar Allah nemətinə 

Şükr etmək yerinə asi olduqda, 

İtaəti küfrə əvəz etdikdə, 

Peyğəmbərə qarşı düşmən olduqda 

Allah da öz verdiyi nemətini 

Qəzəbə;-etdiyi yaxşılıqları 

Pisliyə çevirib onların hamsın 

Dəhşətli əzablara düçar etdi]. 

 

Eynilə də Firon nəsli etdiyi, 

Ondan əvvəlkilər etdiyi kimi 

Onlar ayələrə yalandır dedi, 

Biz də günahına görə onları 

Məhv eləyib daddırdıq əzabları 

Firon nəslini dənizdə batırdıq 

Çünki onlar hamısı zalim idi. 

Allah yanında yer üzündə olan 

Canlıların pisi küfr edənlərdir 

O kəslər artıq iman gətirməzlər. 

 

 

Onlar əhd bağladığın  kəslərdir ki, 

Sonra hər dəfə əhdlərin pozarlar 

Bunun üçün Allahdan da qorxmazlar. 

 

Əhdi pozanları müharibədə 

Ələ keçirtsən elə divan tut ki, 

Arxalarınca gələn kəsləri də 

Bir dəfəlik möhkəm qorxudub dağıt. 

Bəlkə onlar [bundan] ibrət alsınlar! 

Bir daha öz əhdini pozmasınlar!+ 

Əgər [əhd bağladığın+ bir tayfanın 

Xəyanət edə bilməsindən qorxsan, 

*Döyüşə girməzdən əvvəl] onlarla 

Olan əhdi pozduğunu onların 

Özlərinə açıq-aydın  elan et. 

Çünki Allahın xainləri sevməz! 

 

[Bədr döyüşündən qaçıb+ canını 

Qurtaran kafirlər zənn etməsin ki, 

Əzabımızdan tam xilas olmuşlar.  

Onlar əzabımdan qaça bilməzlər! 

*Allahı onlara əzab verməkdən 

Heç bir zaman aciz edə biməzlər!] 

*Ey möminlər!+ Allahın düşmənini, 

Öz düşməninizi, onlardan başqa 

Siz bilmədiyniz, lakin Allahın 

Bildiyi düşməni *münafiqləri] 

Qorxutmaq üçün kafirlərə qarşı 

Bacardıqca qüvvə tədarük edin. 

Allah yolunda hər nə xərcləsəniz, 

Onun əvəzi sizə çatacaqdır 

Sizlərə  heç bir haqsızlıq edilməz! 

 

Əgər onlar sülhə meyl edərlərsə 

Sən də sülhə meyl et, Rəbbə bel bağla. 

Həqiqətən Allah bütün sözləri 

Eşidən və [niyyətləri] biləndir! 

 

Onlar səni aldatmaq istəsələr, 

[Qorxma və  bil ki, onların şərindən  

Və məkrindən  qorumaq üçün sənə 
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Təkcə öz Allahın kifayət edər. 

O Allah ki, səni öz köməyilə, 

Möminlərlə qorudu, möhkəmlətdi. 
 

Onların bir-birinə düşmən olan 

Övs və Xəzrəc qəbilələrindən 

Olan ənsarların ürəklərini 

Ülfətlə və dostluqla birləşdirdi. 

Əgər sən yer üzündə hər nə varsa 

Hamısını xərcləsə idin belə, 

Yenə də onların ürəklərini 

Bir-biriylə birləşdirə bilməzdin. 

Lakin Allah onları birləşdirdi. 

Çün  O yenilməz qüvvət sahibidir 
 

*Ya Peyğəmbər!] sən və ardınca gedən 

Möminlərə təkcə Allah bəs edər 

*Ya Peyğəmbər!+ möminləri döyüşə 

Həvəsləndir [hərtərəfli təşviq et+. 

İçərinizdə iyirmi səbirli 

Kişi olsa o iki yüz kafirə 

Yüz səbirli kişi olarsa əgər 

O mütləq min kafirə qalib gələr. 

Çünki onlar *həqiqətən, Allahın 

Möminlərə olan köməkliyini] 

Duymayan, anlamayan bir tayfadır. 
 

*Ey Möminlər!] indi Allah sizlərin 

Yükünüzü qismən yüngülləşdirdi. 

Çünki o sizdə  bir qədər zəiflik 

Olduğunu əvvəlcədən bilirdi. 

Artıq aranızda yüz kişi olsa 

İki yüz *kafirə+, min kişi olsa 

İki min nəfərə qələbə çalar. 

Allah daima səbr edənlərlədir! 

Heç bir peyğəmbərə  dünya üzündə 

*Küfrün kökünü kəsmək məqsədiylə 

Bacardıqca çox kafir+ öldürməyi 

Həll etməyənə qədər əsirləri 

Özünə mal etmək *Öldürməyərək 

Fidyə alıb azad etmək+ yaraşmaz. 

 

*Ey möminlər!] siz [fidyə almaq ilə] 

Puç dünya malını istəyirsizniz. 

Allah isə [sizin] əbədi olan 

Axirət qazanmanızı istəyir. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir. 

Həm sərhədsiz hikmətin  sahibidir! 
 

Əgər əvvəlcə [bunlar barəsində] 

Allahdan qəti bir hökm olmasaydı 

*Lövhi- Məhfuzdaca qəniməylərin, 

Əsirlərin halal olması haqda 

Yazılmasaydı+, aldığınız *fidyə] 

Sizə şiddətli əzab gətirərdi. 
 

Əldə etdiyiniz qənimətləri 

Halal və tər –təmiz olaraq yeyin. 

Allahdan qorxun, həqiqətən də O 

Bağışlayandır, həm də rəhm edəndir! 
 

*Ya Peyğəmbər!] əsirlərə söylə ki: 

“Əgər Allah *Əzəli elmi ilə] 

Ürəklərinizdə bir yaxşılığın 

Olduğunu bilsə sizə sizlərdən 

Alınan *fidyədən+ yaxşısın verər, 

Sizi bağışlayar, Rəbbiniz olan 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

Əsirlər sənə xəyanət etsələr 

Bilsinlər, Bədr döyüşündən  əvvəl 

Allaha xəyanət eləmişdilər. 

Allah sənə Bədr döyüşlərində 

İntiqam almaq imkanını verdi. 

Allah hər şeyi eşidən biləndir 

O həm də sonsuz hikmət sahibidir! 
 

İman gətirib hicrət eləyənlər, 

Allah yolunda mal və canlarıyla 

Ölümdən qorxmayıb cihad edənlər 

Peyğəmbərlə gələn mühacirlərə 

Sığınacaq verib kömək edənlər- 

Məhz onlar dostdurlar və varisdirlər 

İman gətirib hicrət etməyənlər; 

Onlar hicrət etməyən vaxta qədər 

Onlara heç nədə varis deyilsiz    
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Onların dostluğundan bir mənfəət 

Qohum olsanız belə aranızda 

Onlara bir varisliyiniz yoxdur 

Lakin əgər okəslər din yolynda  

(Kafirlərə qarşı) kömək istəsə 

Aranızda kafir olan bir tayfa  

Əleyhinə yardımın xaricində  

Onlara kömək göstərmək vacibdir 

Allah etdiklərinizi görəndir! 

  

Kafirlərdə bir-birinin dostları, 

Çətin məqamda köməkçiləridir 

Əgər siz bu buyrulanı etməsəz 

Yer üzündə böyük fəsadlar olar 

(İslam zəifləyər,küfr qüvvətlənər)  

 

İman gətirib hicrət eləyənlər 

Allah yolunda cihad eləyənlər 

Peyğənbərə sığınacaq verənlər 

-Məhz onlar həqiqi möminlərdirlər. 

Onları arirətdə bağışlanma 

Tükənməz (minnətsiz)ruzi gözləyir 

Sonradan (Hüdeybiyyə sazişindən 

Sonra Məkkə fəth olunandan əvvəl) 

İman gətirib hicrət eləyənlər  

Və sizinlə bərabər döyüşənlər 

(Cihad edənlər) də sizlərdəndirlər. 

Qohumlar Allahın kitablarında  

Lövhi-Məhfuzda və yaxud Quranda) 

İrs (varislik)baxımından yaxındır 

Həqiqətən Allah hər şeyi bilir! 

 

(Məkkənin fəthinə qədər mühacir 

Və ənsar qohumluq əlaqəsindən 

Asılı olmadan bir-birlərinin 

Varisləri hesab edilirdilər. 

Məkkənin fəthindən sonra bu höküm 

Ləğv olunaraq varislik hüququ 

Yalnız qohumlara aid edildi.) 

  

 

 9  

“TÖVBƏ” SURƏSININ ANLAMI 

 

Mədinədə nazil olmuş, yüz iyrmi doqquz ayədir. 

Allaha tərəf qayıdan bəndə ilə bağlıdır. 

 

[Bu] Allah və onun Peyğəmbərindən, 

Saziş bağladığınız müşriklərə 

Onlarla olan əhdin pozulması, 

Əlaqələrin kəsilməsi haqda 

Açıq aşkar gələn xəbərdarlıqdır! 

 

*Ey Müşriklər!+ siz yer üzündə dörd ay, 

Sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, 

Allahın əzabından qaçmaq ilə,  

Canınızı qurtara bilməzsiniz. 

Allah kafirləri həm bu dünyada,  

Həm axirətdə rüsvay edəcəkdir! 

 

[Bu]  Allah və onun Peyğəmbərindən,  

Böyük həcc günü *Zülhiccə ayında, 

Vacib fərz olan həcc; 

Qurban bayramı ya ərəfə günü+, 

İnsanlara gələn bir bildirişdir. 

Allahın və onun Peyğəmbərinin,  

Müşriklərlə bir əlaqəsi yoxdur. 

(Küfrdən və şirkdən tövbə etsəniz, 

Bu sizin üçün çox xeyirli olar. 

Əgər ki, imandan üz döndərsəniz, 

Bilin heç vaxt Allahın əzabından, 

Qaçaraq can qurtara bilməzsiniz. 

 

*Ey Peyğəmbərim!+ kafir olanları, 

Şiddətli bir əzab ilə müjdələ! 

Müqavilədən sonra sizə qarşı, 

Əksiklik etməmiş *şərti pozmamş+ 

Və sizin əleyhinizə heç kəsə,  

Yardım göstərməyənlər istisnadır. 

Onlarla əhdinizə sona qədər  

*Müddət bitənə kimi] vəfa edin. 

Şübhəsiz ki, Allah Müttəqiləri 

*Əhdi pozmaqdan çəkinəni] sevər! 
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Haram aylar [yəni möhlət verilmiş, 

Zülhiccə, Məhərrəm, Səfər bir də ki, 

Rəbiüləvvəl ayları+ çıxnca, 

Müşriki harda görsəniz, öldürün, 

Onları yaxalayıb əsir alın, 

Həbs edin, ya mühasirəyə alın. 

Bütün yol və keçidlərin bağlayın, 

Lakin əgər onlar tövbə etsələr, 

Namaz qılsalar və zəkat versələr, 

Sərbəst  buraxın *işiniz olmasın+. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndır! 

Əgər *basqına uğrayan+ bir müşrik, 

Səndən aman istər isə aman ver, 

Allah kəlamı *Quranı+ dinləsin . 

Sonra *islamı qəbul eləməzsə] 

Onu əmin olduğu yerə çatdır. 

Onlar haqqı bilməyən bir tayfadır! 

 

Məscidülhəramın qonşuluğunda, 

*Hüdeybiyyədə+ saziş baglananlar,  

[Bəni –zəmirə və bir də Kinanə, 

Qəbilələri istisna olmaqla], 

Müşriklərin Allah, yaxud Peyğəmbər, 

Yanında necə əhdi ola bilər?! 

Onlar sizinlə doğru davrandıqca, 

*Əhdi pozmadıqca+ siz də onlarla, 

Səmimi, doğru və düzgün dolanın. 

Həqiqətən Allah müttəqiləri, 

[Xəyanətdən cəkinənləri] sevər! 

Necə ola bilər ki, onlar sizə,  

Qalib gələ biləsələr nə bir anda, 

Nə də ki, bir əhdə əməl edərlər. 

Onlar ürəyi istəməyən halda 

Sözdə razılaşmağa çalışarlar. 

Onlar çoxu *Allaha asi olan+ , 

İtaətdən yayınan fasiqlərdir! 

 

Onlar *Müşriklər və yaxud onlara 

Yardım edən yəhudilər+ Allahın  

Ayəsin ucuz qiymətə satdılar, 

Sonra *insanları+ Allah yolundan 

Döndərdi *islamı qəbul etməyə 

Müxtəlif yollarla mane oldular]. 

Həqiqətən, onların gördükləri 

Bu xəyanətkar iş necə də pisdir! 

 

Onlar hər hansı bir mömün barədə,  

Nə anda nə əhdə əməl edərlər. 

Onlar bunula həddi aşanlardır! 

 

Əgər tövbə edib namaz qılsalar, 

Şəriətə uyğun zəkat versələr, 

Onlar sizin din qardaşlarınızdır. 

Biz öz ayəmizi anlayıb bilən  

Bir tayfa üçün beləcə müfəssəl, 

Həm də ətraflı izah eləyirik! 

 

Əgər onlar əhd bağladıqdan sonra 

Andı pozub dini təhqir etsələr, 

Onların başçılarıyla vuruşun. 

Onların həqiqətdə nə andları 

Nə əhdinin əhəmiyyəti yoxdur]. 

Bəlkə yaramaz işdən əl çəkərlər! 

 

*Ey Möminlər!] Məgər siz andlarını, 

Əhdlərini pozan və Peyğəmbəri  

*Öz yurdundan qovmaq fikrində olan, 

Üstəlik sizlə döyüşə başlayan  

Tayfa ilə vuruşmayacaqmısız? 

Məgər siz onlardan qorxurmusunuz? 

Əgər [həqiqi+ Möminlərsinizsə, 

Biliniz ki, qorxmalı olduğunuz 

Hər işin qalibi olan Allahdır! 

 

Onlarla vuruşun ki, Allah sizin  

Əlinizlə onlara əzab versin, 

Bu yol ilə onları rüsvay etsin, 

Sizə döyüşdə qələbə çaldırıb,  

Möminlərin qəlbin fərəhləndirsin. 

*Müşriklərin əlindən əzab çəkən,  

Müsəlmanların qəlblərində olan, 

Qəzəbi və kini silib aparsın. 
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Allah istədiyi kəsin tövbəsin,  

Qəbul edər buna şübhə etməyin. 

Allah hər şeyi eşidən, biləndir 

Həm də yenilməz hikmət sahibidir! 

Yoxsa güman edirsiniz ki, Allah, 

İçərinizdən cihad edənləri, 

Allahdan və onun Peyğəmbərindən, 

Möminlərdən başqasın özlərinə 

Dost tutanı ayırd edə bilməmiş 

Sizlər sərbəst buraxılacaqsınız? 

Allah etdiyinizdən xəbərdardır! 

 

Müşriklər küfr etdikləri barədə  

Özlərinə şahid olduğu halda, 

Allah məscidlərini təmir etmək 

Heç vəch ilə onlara layiq olmaz. 

   Onların əməli puça çıxmışdır. 

Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar! 

Allahın məscidləriniysə yalız,  

Allaha və qiyamətə inanan, 

Namazını qılıb, zəkatın verən,  

Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayan, 

Mömin  kəslər təmir edə bilərlər. 

(Yalnız bu qəbildən olan kəslərin  

Əməli Haqq dərahında tanınar). 

Məhz elə bəndələr də doğru yolu, 

Tapa bilənlərdən ola bilərlər! 

 

*Ey Müşriklər!] Məgər siz hacilara, 

Su verməyi və Məscidülhəramı, 

Təmir etməyi Allah və məhşərə, 

İman gətirərək Allah yolunda  

Cihad edənlərlə eyni tutursuz? 

Onlar Allah yanında eyni olmaz. 

Allah zalimləri düz yola salmaz! 

 

İman gətirib hicrət edənləri, 

Allah yolunda mal və canlarıyla,  

Cihad edənləri *vuruşanları+  

Allah yanında ən yüksək məqamlar,  

Həm də ali dərəcələr gözləyir. 

Onlar nəcib, xeyrə qovuşanlardır, 

Həmçinin böyük nicat tapanlardır. 

 

Rəbbi özündən onları mərhəmət , 

*Bağışlanma+ və razılıq içində  

Tükənməz nemətləriylə dopdolu, 

Gözəl cənnətləri ilə müjdələr. 

 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Böyük mükafat, Allah yanındadır! 

 

Ey iman gətirənlər! əgər ki, sizlərin, 

Atalarınız və qardaşlarınız, 

Küfrü imandan üstün tuturlarsa, 

Onları özünüzə dost bilməlin. 

Sizdən onları dost tutanlar bilsin; 

- Özlərinə zülm eləmiş olarlar. 

 

[Ya Məhəmməd!+ De ki: Atalarınız, 

Oğul, qardaş və ya övrətləriniz, 

Qəbiləniz yaxud *qohumlarınız+, 

Qazandığınız mal və ya ticarət, 

Xoşunuza gələn məskənlər sizə,  

Allah, Peyğəmbər, cihaddan əzizsə 

Allah əzabı gəlincə gözləyin 

Allah fasiqi  düz yola yönəltməz! 

 

Allah sizə neçə-neçə yerlərdə, 

Həmcinin də Hüneyin döyüşündə, 

Özünüz bilmədən çox kömək etdi. 

O gün çoxluğunuz valeh etsə də, 

Onun sizə bir faydası olmadı, 

Gen dünyanız başınıza dar oldu, 

Bu səbəbdən sonra dönüb qaçdınız. 

Sonra da Allah öz Peyğəbmbərinə, 

Möminlərə arxayınçılıq verdi, 

*Köməyə Mələklərindən ibarət] 

Görmədiyiniz əskərlər endirdi, 

Kafirləri əzaba düçar etdi. 

Bu da, kafirlərin öz cəzasıdır! 

Bu əzabdan sonra Allah yenə də, 
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İstərsə tövbənizi qəbul edər. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Ey iman gətirənlər! Bu Müşriklər, 

[Batinləri xəbis, etiqadı puç, 

Bütünlüklə iyrənc olduqlarına, 

Subaşına çıxdıqlarından sonra,  

Yuyunub dəstəmaz almadığına,  

Və cənabət qüslü etmədiyinə, 

Doğrudan da tamamən murdardırlar. 

Özlərinin bu ilindən, [hicrətin, 

Doqquzuncu ilindən sonra bir də, 

Məscidülharama yaxınlaşmasın. 

Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa,  

 *Aydın bilin + əgər Allah istəsə, 

Sizi mütləq dövlətli edəcəkdir. 

Bilin ki, Allah [hər şeyi+ biləndir! 

Və O böyük bir hikmət sahibidir! 

Kitab əhli olub, lakin Allaha, 

Qiyamət gününə iman etməyən, 

Allahın və onun Peyğəmbərinin  

Haram buyurduğun haram  bilməyən, 

Haqq din islamı qəbul etməyənlə 

Zəlil vəziyyətə düşüb əliylə 

Cizyə verincəyə qədər vuruşun. 

Yəhudilər: “ Üzeyr Allahın oğlu” 

Xaçpərəstlər: məsih Rəbbin oğludur” 

Dedilər və özlərindən öncəki,  

Küfr edənlərin yoluyla getdilər. 

Onların ağzında gəzən boş sözlər, 

[Mələklərə Allahın qızlarıdır+ 

Deyənlərin puç sözlərinə bənzər. 

Allah onları öldürüb məhv etsin! 

Yaxud [ Allah onlara lənət etsin!] 

Necə özlərindən yalan uydurub, 

Göz görəsi haqdan üz çevirirlər! 

 

Onlar Allahı bir kənara qoyub,  

Alimlərini və rahiblərini 

Məryəm oğlu Məsihi, özlərinə 

Günah işləməklə tanrı etdilər. 

Halbuki onlara ancaq bir olan  

Allaha ibadət əmr olunmuşdur 

Və ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Allah Müşriklərin şərik qoşduğu  

Bütlərdən  uzaqdır! - həqiqət budu. 

*Allah pakdır və həm də Müqəddəsdir, 

Ona şərik qoşulan bütlər ilə 

Allahın heç bir əlaqəsi yoxdur!] 

 

Onlar Allah nuru [dəlillərini] 

Islam dinini, haqq olan Quranı 

Batil sözlərlə söndürmək istərlər.  

Allahsa kafirlər bəyənməsə də, 

Ancaq öz dinin tamamlamaq istər. 

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, 

*Islamı bütün dinlərin fövqündə 

Göstərmək üçün öz Peyğəmbərini 

Doğru yol, haqq dinlə göndərən Odur! 

Ey Möminlər! [Yəhudi] alimlərdən,  

Və *Xaçpərəst] rahiblərindən çoxu , 

İnsanların malın haqsızca yeyir . 

*Onları+ Haqq yolundan döndərirlər. 

[Ya Məhəmməd!+ Qızıl - gümüşü yığıb, 

Allah yolunda xərcləməyənləri, 

Şiddətli bir əzab ilə müjdələ! 

 

O gün *qiyamət günü+ yığdıqları,  

Qızıl-gümüş cəhənnəm atəşində, 

Qızdırılacaq və alınlarına, 

Böyürlərinə və kürəklərinə 

Dağ basılacaqdır *həm də onlara]: 

Bu sizin özünüzçün hərisliklə 

“Yığaraq saxladığınız Mallardır. 

Əzabını dadın!”-deyiləcəkdir! 

 

Həqiqətən Allahın dərgahında, 

Ayların sayı göy –yer yaranandan,  

Allahın kitabında on ikidir. 

Onların dördü *rəcəb və zülqədə, 

Zülhiccə, məhərrəm+ haram aylardır. 
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Bu din doğru dindir , İbrahim ilə  

İsmailin gətirdikləri dinin 

Doğru hesabı və dürüst hökmüdür+. 

Ona görə də həmin dörd aylarda,  

Heç zaman özünüzə zülm etməyin. 
 

Müşriklər sizinlə vuruşduğu tək, 

Siz də onlarla vuruşun, bilin ki, 

Allah hər zaman müttəqilərlədir! 
 

Bu dörd *haram ayları+ gecikdirmək, 

[Məsələn Rəcəb ayını şabana  

Və ya zülqədəni və zülhiccəni   

Məhərrəmi gecikdirib Səfərə  

Yaxud da başqa bir aya saxlamaq+ 

Ancaq küfrü artırmaqdır; - bununla,  

Kafirlər *düz yoldan+ azdırılarlar. 
 

Onlar Allah haram edən ayların,  

Sayını düzəldib halal eyləmək, 

Məqsədiylə [gecikdirilən ayı+ 

Bir il halal,bir il haram sayarlar. 

Ayları gecikdirib, yerlərini  

Dəyişdirmək və qəməriylə bir ay 

Əlavə etməklə haram bir ayı  

Bəzən halal, halal olan ayı da  

Istədikdə haram hesab edərlər] 

Pis əməl onlara xoş görünmüşdür. 

Allah kafir qövmi heç zaman sevməz,  

Belə qövmü doğru yola yönəltməz! 
 

Ey iman gətirənlər! Bir söyləyin,  

Sizə nə oldu ki, Allah yolunda,  

Döyüşə çıxın!” - deyildiyi zaman,  

Yerinizdəcə yapışıb qaldınız. 

Yoxsa axirətinizdən vaz keçib, 

Dünya həyatına razı oldunuz? 

Halbuki, dünya malı axirətlə,  

Müqayisədə yalnız cuzi  şeydir! 

Əgər siz bu döyüşə çıxmazsanız,  

Allah sizə şıddətli əzab verər.  

Başqa bir tayfa ilə əvəz edər.  

[Yerinizə başqa tayfa gətirər] 

Siz isə *döyüşə çıxmamanızla+, 

Allaha və onun Peyğəmbərinə,  

Heç bir zərər yetirə bilməzsiniz.  

Çünki Allah hər bir şeyə qadirdir! 
 

*Ey Möminlər!+ Əgər siz Peyğəmbərə,  

Kömək etməsəniz, bilin! O zaman  

Allah ona kömək göstərmiş olar. 

Necəki kafirlər onu [Məkkədən], 

Iki nəfərdən ikinci olaraq,  

Çıxardıqları; - onlar hər ikisi  

Mağarada olduğu və dostuna  

*Əbu-Bəkrə+: ”Qəm yemə, aydınca bil, 

Allah bizimlədir!” - dediyi zaman,  

Himayə edib kömək göstərmişdi. 

O vaxt Allah rahatlıq nazil etmış, 

Onu sizin görə bilmədiyiniz, 

[Mələklərdən ibarət] əskərlərlə  

Müdafiə etmış və kafirlərin  

Özünü göz görəsi alçaltmışdı. 

Aydın bilin! Yalnız Allahın sözü  

Yəni [kəlməyi-şəhadət+ ucadır  

Allah yenilməz qüvvət sahibidir, 

Qüdrətlidir və hikmət sahibidir! 

*Ey möminlər!+ Ağırlı və yüngüllü,  

*Qocalı - cavanlı, atlı-piyada, 

Güclü - gücsüz və ya dövlətli - kasıb+  

Hamınız cihada çıxıb malınız, 

Canınızla Haqq yolunda vuruşun! 

Bilsəniz bu müqəddəs mübarızə,  

Sizin üçün nə qədər xeyirlidir! 
 

Əgər [dəvət olunduqları yürüş+ 

Asan əldə edilən bir mənfəət, 

*Dünya malı yaxud da bir qənimət] 

Orta mənzilli bir səfər olsaydı, 

Mütləq sənin ardınca gedərdilər. 

Lakin yorucu, məşəqqətli bu yol 

[Təbuk yolu] onlara uzaq gəldi. 

Bunun ilə belə onlar: ”Əgər ki, 

Gücümüz çatsaydı biz də sizinlə,  

Səfərə çıxardıq”, - deyə Allaha  
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Arxayıncasına and içəcəklər.  

Onlar [belə yalandan and içməklə] 

Yalnız özlərini həlak edirlər. 

Allah isə onların lap yalançı 

Olduqlarını açıq - aydın bilir! 
 

Rəhimli Allah səni bağışlasın! 

Doğru danışanlar bəlli olmadan,  

Yalançıları tanımazdan əvvəl,  

Nə üçün onlara *Cihad zamanı  

Iştirak etməməyə] izin verdin? 
 

Allaha, həm də qiyamət gününə,  

Iman gətirənlər mal və canıyla,  

Cihada getmək barəsində səndən, 

Izn istəməzlər [dərhal çıxarlar+ 

Allah müttəqiləri tanıyandır! 
 

Səndən *döyüşlərə çıxmamaq üçün+ 

Izn istəyənlərsə ancaq Allaha, 

Axirətə iman gətirməyənlər, 

Ürəkləri şübhəyə düşənlərdir. 

Onlar öz şübhələri təsirində  

Daima tərəddüd edib durarlar. 

Əgər onlar [yəni o münafiqlər,  

Cihada çıxmağı istəsəydilər, 

Onda ona hazırlıq görərdilər. 

Lakin o kəslərin davranışları  

Allaha xoş gəlmədi və bununçün 

*Onları cihaddan+ kənarda qoydu. 

Onlara; “*Evdə] oturanlar ilə  

[Qoca, zəif,qadın və uşaqlarla+ 

Bərabər siz də oturun!” - deyildi. 
 

Əgər münafiqlər sizinlə birgə,  

Cihada çıxsaydılar içinizdə, 

 Pozuntunu və fəsadı artırar, 

Sizləri fitnəyə uğratmaq üçün,  

Daim aranıza soxulardılar. 

Bilin ki, sizlərin içərinizdə, 

Onlara qulaq asanlar da vardır. 

Allah zalimləri tez tanıyandır! 

Onlar əvvəl də *ühüd döyüşündə] 

Fitnə törətmək istəmış, səninçin 

Bir para işləri alt - üst etmişlər. 

Nəhayət onlar istəməzsələr də,  

Haqq gəldi, Rəbbin əmri zahir oldu. 

 

Münafiq kəslərdən: “Mənə döyüşə  

Getməməyə izn ver, deyənlər də, 

Məni fitnəyə salma!” - deyən də var. 

Bilin ki,onlar fitnəyə düşmüşlər. 

Şübhəsiz ki, elə bu səbəbdən də  

Cəhənnəm onları bürüyəcəkdir! 

Sənə bir yaxşılıq zəfər, qənimət] 

Nəsib olsa onlar pərişan olar. 

Sənə bir müsibət üz  versə əgər: 

“Biz tədbiri qabaqcadan görmüşük!” 

-Deyər və sevincək dönüb gedərlər. 

 

De: “Allah bizimçün *lövhi-məhfuzda] 

Yazdığından başqa heç nə üz verməz” 

Bu səbəbdən də daima möminlər,  

Yalnız Allaha tədəvəkkül etsinlər . 

De ki: Biz Allahın özü tərəfdən,  

Yaxud da bizim əlimizlə sizi,  

Bir əzaba düçar eləməsini, 

Gözlədiyimiz halda, siz  bizlərə.  

Ancaq iki yaxşı işdən birinin, 

[Zəfər çalmaqdan, ya şəhid olmaqdan] 

Tez gəlməsinimi gözləyirsiniz?  

Doğrusu bunu biz də gözləyirik!” 

Münafiqlərə də ; “İstər könüllə, 

İstər zorla *malınızı+ xərcləyin. 

Onsuz da onlar [Allah dərgahında+ 

Heç vaxt sizdən qəbul olunmayacaq.  

Çünki sizlər fasiq bir tayfasınız. 
 

Onların xərclədikləri malların,  

Qəbul olunmasına mane olan  

Yalnız Allahı, onun Peyğəmbərin 

Inkar etmələri, namaz qılmağa, 

Tənbəl - tənbəl gəlmələri; - malların  

Könülsüz, candərdi xərcləməsidir. 
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*Ya Peyğəmbərim! Bu münafiqlərin, 

Nə malları, nə də oğul-uşağı, 

Heç vaxt səni təəccübləndirməsin. 

Allah onlar ilə Münafiqlərə 

Dünyadaca əzablarını vermək, 

Bunlar həm də kafir olduğu halda  

Canlarını əzabla almaq istər. 

 

Onlar sizinlə olmaya-olmaya,  

Mütləq sizdən olduqları barədə, 

Yalan yerdən Allaha and içərlər. 

Lakin onlar *işin əslinə varsan, 

Sizlərin onları öldürmənizdən , 

Ehtiyat edən və buna görə də , 

Zahirən özün müsəlman göstərən,  

Ləyaqətsiz və qorxaq bir zümrədir. 

Əgər onlar bir sığınacaq, və ya  

[Gizlənmək üçün+ kiçicik mağara  

Yaxud girməyə bir deşik tapsaydı, 

Tələsik o yerə üz tutardılar. 

Münafiqlər içində sədəqələr,  

*Onların bölünməsi] barəsində, 

Sənə xeyli eyib tutanlar da var. 

Əgər [sədəqədən+ onlara bir şey 

Verilsə onlar səndən razı qalar. 

Verilməsə dərhal qəzəblənərlər. 

 

Kaş bu nankor münafiqlər Allahın,  

Və Peyğəmbərinin verdiklərindən  

Ibrət alıb razı qala biləydi, 

“Allah bizə kifayətdir.” - deyəydi. 

“Allah bizə nemətin bəxş edəcək,  

Peyğəmbəri də öz *sədəqəsindən] 

Biz həqiqətən də uca Allaha  

Ürəkdən bağlananlarıq!”-deyəydi! 

 

Sədəqə [zəkat] Allah tərəfindən,  

Müəyyən edilmiş *vacib+ əməldir. 

Ancaq yoxsul *ehtiyacı olana, 

Lakin utandığından dilənməyən,  

Miskinlərə, zəkat toplayanlara,   

Ürəyi müsəlmanlığa isnişib, 

Bağlanmaqda olanlara ; - *imanı 

Hələ kamil mömin olmayanlara+, 

Azad ediləcək kölə,[boynuna  

Kəffarə düşüb verə bilməyənə], 

Həmçinin də imkansız borclulara,  

Allah yolunda cihad edənlərə,  

Pulu qurtarıb yolda qalanlara,  

Darda olan müsafirə məxsusdur. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir. 

Həm də yenilməz hikmət sahibidir! 

 

Münafiqlər içində Peyğəmbəri 

Incidib: *O hamını dinləyərək, 

Hər sözü eşidib ona inanan+, 

Bir qulaqdır”, - deyənləri də vardır. 

Onlara de:” O qulaq sizin üçün,  

Allahın bəxş etdiyi bir nemətdir. 

Allaha da möminə də inanır. 

O, iman gətirən üçün rəhmətdir. 

Allah Rəsuluna əzab verəni,   

Şiddətli, əbədi əzab gözləyir! 

*Ey Möminlər!+ O Münafiqlər sizin,  

Razılığınızı qazanmaq üçün, 

Münafiq olmadıqları barədə,  

Yalan yerə Allaha and içirlər. 

Əgər ki, o kəslər mömindirlərsə,  

[Bilsinlər ki,] Allah və Peyğəmbərin, 

Rizasın qazanmaq daha vacibdir! 

 

Məgər onlar bilmirmi ki, Allaha , 

Peyğəmbərinə qarşı çıxanları,  

Içində əbədi qalacaqları, 

Qızmar cəhənnəm atəşi gözləyir? 

Bu isə çox böyük rüsvayçılıqdır. 
 

Münafiqlər onların ürəyində,  

Olanı xəbər verəcək sürənin,  

Nazil edilməsindən çəkinirlər  

De ki: “ Siz istehza etməkdə olun. 

Allah qorxub - çəkindiyiniz şeyi  

Yəqin bilin, üzə çıxaracaqdır!” 
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[Ya Məhəmməd!] sən Təbük döyüşünə , 

Gedərkən lağ edən münafiqlərdən,  

[Nədən belə etdiklərin+ soruşsan: 

“Biz ancaq söhbət edib əylənirdik”, 

- Demək ilə sənə cavab verərlər. 

De ki: “ Allaha onun ayəsinə 

Peyğəmbərimə istehza  edirsiz? 

 

*Əbəs yerə] Məndən üzr istəməyin. 

Sizlər iman gətirdikdən sonra da, 

Daxilinizdəki iküzlülüyü, 

Biruzə verməklə [Allah əmrini, 

Unutmaqla+ artıq kafir oldunuz. 

 

Bilin ki, aranızdan bir qismini, 

*Tövbə etdigiyçin+ bağışlasaq da, 

Digər qismi günahkar olduğuyçun 

Mütləq əzaba düçar edəcəyik! 

Münafiq qadın, münafiq kişilər, 

*İkiüzlülükdə] tam eynidirlər. 

Onlar insanlara pislik əmr edər 

Yaxşı işləri qadağan edərlər. 

Həm də əldən bərkdirlər [xəsisdirlər] 

Onlar Allahını tam unutdular. 

Allah da onları tamam unutdu. 

Həqiqətən münafiqlər *Allahın  

İtaətindən çıxmış+ fasiqdirlər! 

 

Allah münafiq olan kişilərə, 

Münafiq qadınlar və kafirlərə 

İçində əbədi qalacaqları 

Cəhnnəm odunu vəd eləmışdir. 

O atəş *əzab] onlara bəs edər. 

Allah o kəslərə lənət elədi  

Onları daimi əzab gözləyir! 

 

*Ey münafiqlər!+Aydınca bilin siz, 

Özünüzdən əvvəlkilər kimisiz. 

Üstəlik onlar sizdən də qüvvətli, 

*Möhkəm], mal-dövlət, övlad baxımından 

Bəlkə qat - qat daha artıq idilər. 

Onlar *dünyadakı+ qismətlərindən 

Yaxşıca həzz alıb bəhrələndilər. 

Siz də özünüzdən əvvəlkilər tək, 

*Dünyadakı+ qismətdən ləzzət alıb 

Əməlli - başlıca bəhrələndiniz. 

Siz də onlar yuvarlandığı kimi 

*Yalan girdabına+ yuvarlandınız. 

Onların əməlləri dünyada da 

Axirətdə də tam puça çıxmışdır. 

Onlar özünə zərər edənlərdir! 

 

Məgər onlara özündən əvvəlki 

Nuh, Ad və yaxud Səmud tayfasının 

İbrahim qövmünün, Mədyən əhlinin 

Mötəfikəlilər, Lut tayfasının 

*Şəhərləri alt-üst olmsı haqda+ 

Xəbərləri gəlib yetişmədimi? 

Peyğəmbərləri olara möcüzə, 

Açıq-aydın dəlillə gəlmişdilər. 

Allah onlara zülm edən deyildi, 

Lakin onlar özünə zülm etdilər. 
 

Mömin kişilərlə mömin qadınlar 

Bir-birinə həm dost, həm həyandırlar. 

Onlar insanlara hamilik edər 

Yaxşı işlər görməyi əmr edərlər 

Pis işləri isə yasaq edərlər, 

Namaz qılarlar və zəkat verərlər 

Allaha və onun peyğəmbərinə 

Sidq ürək ilə itaət edərlər, 

Allah əlbətdə onlara rəhm edər. 

Allah həqiqətən yenilməz qüvvət, 

Mərhəmətli və hikmət sahibidir. 

 

Allah mömin kişi və qadınlara 

Ağacları altından çaylar axan 

Cənnətlər və Ədn cənnətlərində 

Gözəl məskənləri vəd eləmişdir. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

Allahdan olan bir razılıq isə 

*Bunun hamısından+ daha böyükdür. 

Bu, ən böyük qurtuluş və uğurdur! 
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Ya Peyğəmbər! Sən kafirlərə qarşı 

Həm münafiqlərə qarşı cihat et. 

Kafirləri qılıncının gücüylə, 

Münafiqi dəlil-subutla məhv et! 

Onlarla sərt davran və əmin ol ki, 

O kəslərin məskəni cəhənnəmdir. 

Təsəvvür et ki, ora nə pis yerdir! 

 

Münafiqlər Allaha and içir ki, 

*Peyğəbər haqda pis söz+ deməyiblər. 

And olsun ki, onlar küfr söz demiş, 

İslamı zahirən qəbul etmişlər  

Sonradan da təkrar kafir olmuşlar. 

Müvəffəq ola bilmədiklərindən  

[Təbuk döyüşündən geri dönərkən  

Peyğəmbərə qarşı düşündükləri  

Süi-qəsd işinə girişmişdilər. 

Mündfilqlərin *Peyğəbəmərə qarşı) 

Kin – küdurət bəsləməsi səbəbi 

Yalnız Allahın və Peyğəmərinin  

Öz bol nemətləri ilə onları 

Vara və dövlətə çatdırmasıdır. 

Bununla belə *ikiüzlülükdən  

Və digər yaramaz əməllərindən] 

Tövbə etsələr,bu iş onlar üçün  

Şəksiz və şübhəsiz xeyirli olar. 

Yox əgər imandan üz döndərsələr 

Allah onları fani dünyada da  

Əbədi olacaq axirətdə də   

Şiddətli əzaba mübtəla edər. 

Yer üzündə onların nə bir dostu 

Nə də bir imdada çatanı yoxdur! 

 

Münafiq kəslərin bəziləri də  

Allah ilə belə əhd eləmişdi:  

“Əgər Allah bizə öz nemətindən  

[Mal-dövlət] bəxş etsə o zaman mütləq  

Sədəqə [həmin malın zəkatını+  

Verəcək və heç bir sözsüz söhbətsiz  

Əməli salehlərdən olacağıq” 

 

Allah öz nemətlərindən onlara  

*İstədiklərini] ehsan etdikdə  

Xəsislik etdilər, əhdi pozdular. 

Itaət etməkdən üz döndərdilər  

Onlar elə zatən də dönükdürlər  

 

Allaha vermış olduqları vədə  

Xilaf çıxıb yalan dedikləriyçin  

Allah da onların ürəklərinə  

Qovuşacaqları qiyamətədək 

[Davam eləyəcək+bir nifaq saldı. 

Məgər münafiqlər bilmirdilər ki,  

Allah onların *ürəklərindəki] 

Sirlərin, gizli söhbətlərin bilir? 

Allah qeybləri gözəl biləndir! 

 

Könüllü və [bollu] sədəqə verən  

Möminlərə tənə eliyənləri 

Və güc-bəla əllərinə düşəni 

Təsəddüq edənə lağ edənləri 

Allah da məsxərəyə qoyacaqdır. 

Onlar əzaba düçar olacaqdır! 

 

*Ya Peyğəmbərim!+ Münafiqlər üçün  

Istər  bağışlanma dilə, istər yox, 

Yetmiş yol bağışlanma diləsən də 

Allah onlara rəhm etməz heç vədə 

Bu onların Allah və Peyğəmbəri 

Inkar etmələri səbəbindəndir. 

Allah fasiqi düz yola yönəltmir! 

 

[Təbuk döyüşündən kənarda qalan 

Münafiqlər Haqq rəsuluna qarşı 

Çıxıb evdə qalmağa sevindilər. 

Allah yolunda mal və canlarıyla 

Cihad etmədilər və möminlərə: 

Bu istidə döyüşməyin!”-dedilər. 

“*Ya peyğəmbərim!+ Onlara söylə ki: 

Cəhnnəm odu daha şiddətlidir!” 

“Münafiqlər kaş bunu biləydilər! 
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Qazandıqları günah əvəzində  

Onlar az gülsünlər, çox ağlasınlar! 
 

Əgər ki, [Təbuk döyüşündən sonra ] 

Allah səni Mədinədə qalaraq 

Cihada çıxmayan münafiqlərdən] 

Bir dəstənin yanına qaytararsa 

Onlar səndən döyüşə çıxmaq üçün 

İzn istəsələr onlara söylə ki: 

“Mənlə heç vaxt cihada çıxmayacaq 

Mənimlə birgə heç vaxt hər hansı bir 

Düşmənə qarşı döyüşməyəcəksiz. 

Çünki əvvəlcə evdə oturmağı 

Üstün tutub ona razı oldunuz. 

İndi də arxada qalanlar ilə 

Qadınlar və uşaqlarla birlikdə 

Əvvəlki tək [evdə] oturun yenə!” 

Münafiqlərdən ölən heç bir kəsin 

Cənazə namzını heç vaxt qılma, 

Nə də ki, qəbrinin başında durma. 

Çünki onlar Allahı, Peyğəmbəri 

Dandılar, fasiq olaraq öldülər. 

 

Onların mal-dövlət oğul uşağı 

Heç zaman səni heyrətə salmasın. 

Allah bunlar ilə münafiqlərə 

Əzab vermək kafir olduğu halda 

Canlarının  tez çıxmasını istər. 

 

Allaha iman gətirin və onun 

“Peyğəmbəri ilə birgə vuruşun!  

-Deyən bir sürə nazil olan zaman  

Aralarından sərvət sahibləri  

Səndən izn istəyər və deyərlər: 

“Qoy biz də *döyüşə çıxmayıb evdə] 

Oturanlar ilə bir yerdə qalaq! 

 

Münafiqlər arxada qalanlarla  

*Qadınlar,xəstələr və uşaqlarla+ 

Bir yerdə qalmağı rəva bildilər 

Onların qəlbləri möhürlənmişdir. 

Bununçün *Allahın nəsihətini  

Və nə də cihadın mənfəətini  

Boyun qaçırmağın rəzalətini] 

Heç vaxt başa düşməz və anlamazlar. 

Lakin Peyğəmbər və onunla birgə  

Olan möminlər öz canları ilə  

Və malları ilə cihad etdilər. 

Bütün nemətlər də məhz onlarındır. 

Nicatı tapanlar da məhz onlardır! 

 

Allah onlar üçün əbədi məskən  

*ağacları altından çaylar axan  

Ədn cənnətləri hazırlamışdır. 

Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur! 

 

Bədəvilərdən sənin hüzuruna  

[Təbuk döyüşünə getməmək üçün+ 

Izn almağa üzrxah kəslər gəldi. 

Allaha və onun Peyğəmbərinə  

Yalan söyləyən münafiqlər isə 

Üzr istəmədən evdə oturdular. 

Onlardan kafir olanlara mütləq  

Şiddətli bir əzab üz  verəcəkdir. 

 

Allaha və onun Peyğəmbərinə  

Sadiq qalmaq, pisliyə meyl etməmək  

Şərti ilə aciz və [qocalara  

Bir də anadangəlmə zəiflərə] 

Xəstələrə və *cihad yollarında+ 

Sərf etməyə bir şey tapmayanlara  

Cihad üçün qadir olmayanlara  

Ora getməməkdə bir günah yoxdur. 

Yaxşı işlər görən kimsələri də  

*Üzürlü səbəbdən evdə qaldıqda+ 

Məzəmmət etməyə bir lüzum yoxdur. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

*Döyüşə getməyə] minikdən ötrü  

Yanına gəldikdə:” Siz minmək üçün  

Bir heyvan tapmıram” dediyi zaman  

Sərf etməyə bir şey tapmadığından  

Kədərdən gözündən yaş axa-axa 

Geri dönənlərdə bir günah yoxdur! 
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Ancaq varlı olduqları bir halda  

Döyüşə getməmək barədə səndən  

Izn istəyən məzəmmətə layiqdir. 

Onlar cihada getməyib arxada  

Qadın və uşaqlar ilə bir yerdə  

Qalmağa necə də razı oldular. 

Allah O kəslərin ürəklərini  

*Qazandıqları günahlara görə] 

Məlumun olsun ki, möhürləmişdir. 

Buna görə də onlar *başlarına  

Gələcək müsibətləri] bilməzlər! 
 

*Döyüşdən geri dönüb+ yanlarına  

Qayıtdıqda onlar üzr istəyərlər. 

Onlara söyə ki,”Siz *əbəs yerə] 

Məndən bu məqamda üzr istəməyin  

Onsuz da sizə inanmayacaqlar. 

Allah sizlərin bu əhvalınızdan  

Artıq bizi xəbərdar eləmişdir. 

[Bundan belə] sizin əməlinizi  

Allah da görəcək Peyğəmbəri də”  

Sonra da qeybi və aşkarı bilən  

Rəbbin hüzuruna, qayıdacqsız. 

O da nə etmisiz hamsını bir-bir  

Sizin özünüzə bildirəcəkdir!  

 

Yanlarına qayıtdığınız zaman  

Onlardan üz döndərməyəsiz deyə  

Onları məzəmmət etməmənizçin 

*Yalandan+ Allaha and içəcəklər. 

Siz də onları məzəmmət etməyin! 

[Qoyun qiyamət günündə əzabı 

Daha şiddətli olacaq küfründə 

Və nifaqlarında davam etsinlər!] 

Çünki onlar büsbütün murdardırlar 

Qazandıqları günahlara görə 

Düşəcəkləri yer də cəhənnəmdir! 

 

Onlardan razı olasınız  deyə, 

Qarşınızda *Rəbbə+ and içəcəklər. 

Sizlər onlardan razı olsanız da 

Allah fasiq tayfadan razı olmaz! 

Bədəvilər küfr nifaq baxımdan 

Daha pis və qəliz cahillər ikən 

Allah peyğəmbərə nazil etdiyi 

Hökmləri çətin başa düşərlər. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir 

Həm də yenilməz hikmət sahibidir. 

 

Bədəvi kəslərdən elələri var 

Allah yolunda xərclədiklərini 

Ziyan sayar bundan qurtulmaq üçün 

Başınıza bəla gəlməsin gözlər. 

*Möminlərə arzu elədikləri 

Müsibətlər öz başlarına gəlsin!]    

Allah [hər şeyi+ eşidən, biləndir! 

Onlar içində elələri də var 

Allaha və axirətə inanır, 

Xərclədiklərini Allaha rəğbət 

Peyğəmbərə bir vəsilə sayırlar. 

Bilin ki, bu onlar üçün *Allaha+ 

Yaxınlaşmaq üçün əsil səbəbdir. 

Allah onları öz mərhəmətinə 

Heç şübhəsiz ki, nail edəcəkdir. 

Həqiqətən Allah bağışlayandır 

Həm də öz bənədsinə rəhm edəndir! 

*İslamı+ ilk əvvəl qəbul eləyib 

*Başqaların  bu işdə] qabaqlayan 

Mühacir kəslərə və ənsarlara 

Həmçinin yaxşı işlər görmək ilə  

Onların ardınca gedən kəslərə  

Gəldikdə Allah onlardan razıdır 

Və Onlar da Allahdan razıdırlar. 

Allah onlar üçün əbədi bir yer  

*Ağacları+ altından çaylar axan  

Ədn cənnətləri hazırlamışdır. 

Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur! 

Ətrafınızdakı Bədəvilər və  

Mədinə əhlinin içərisində 

Ikiüzlülüyü adət eləmiş 

*Bu işdə mahir+ münafiqlər vardır. 

Sən onları yaxından tanımazsan. 

Biz onları çox yaxşı tanıyırıq. 
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Onlara *dünyada və qəbr evində] 

Iki dəfə əzablar verəcəyik. 

Sonra [axirətdə] təkrarən onlar 

Ən böyük əzaba uğrayacaqlar. 

*Münafiq bəndələrin]bir qismi də 

Öz günahlarını etiraf etdi. 

Onlar etdikləri yaxşı əməllə 

Sonra etdikləri pis əməlləri 

Biri-biri ilə qarışdırmışlar. 

Ola bilsin ki, Allah o kəslərin 

Etdiyi tövbələri qəbul etsin. 

Həqiqətən Allah bağışlayandır. 

Həm də öz bəndəsinə rəhm edəndir. 

[Ya Məhəmməd+ onların mallarının 

Sədəqəsin yaxud [zəkatını+al. 

Bununla onları *günahlarından+ 

Təmizləmiş və pak etmiş olarsan. 

Yəni*mallarına bərəkət vermiş+ 

Savablarını artırmış olarsan 

Onlardan ötrü sən dualar  da et 

Çünki, duaların onlar  üçün bir 

Arxayınçılıqdır və rahatlıqdır. 

Allah [hər şeyi+ eşidən, biləndir. 

 

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah 

Qullarının tövbəsin qəbul edər, 

Allah tövbələri qəbul edəndir. 

Və bəndəsinə qarşı rəhmlidir? 

 

De ki: *“Ey insanlar, ey tövbəkarlar! 

Istədiyinizi] edin və bilin. 

Allah, onun Peyğəmbəri, möminlər, 

Bütün əməlinizi görəcəklər. 

Siz qeybi və aşkarı gözəl bilən  

Allahın hüzuruna dönəcəksiz 

O da sizə nə etdiklərinizi  

Olduğu kimi xəbər verəcəkdir!” 

 

[Bədəvilər və Mədinə əhlindən] 

Döyüşə getməyənin bir qisminin  

Işi də yalnızca Allaha qalıb. 

Allah ya onlara əzab verəcək. 

Ya da tövbələrin qəbul edəcək. 

Şəriksiz Allah hər şeyi biləndir. 

Həm də ən böyük hikmət sahibidir! 

[Quba məscidinə] zərər yetirmək  

Küfr etmək və möminlər arasına  

Təfriqələr salmaq məqsədi ilə  

Əvvəllər Allah və Peyğəmbərinə  

Qarşı müharibə edən kimsədən  

[Gələrək onlara rəhbər olduqda] 

Hami olmaq üçün məscid düzəldən  

Və “Biz *bununla yaxşılıqdan başda  

Bir şey istəmədik”, deyə and içən  

Münafiqlərin doğrudan, yalançı  

Olmalarının barəsində isə  

Allah özü şahidlik edəcəkdir! 

 

[Ya Məhəmməd!] sən orda namaz qılma. 

İlk gündən binası ilahi təqva  

[Allahdan qorxub pislikdən çəkinmək] 

Üzərində qurulmuş məscidlərsə 

Namaz qılmaq üçün daha layiqdir. 

Orada paklığı sevənlər vardır. 

Allah paklanmağı sevən kəsləri  

*Özlərin cismən təmizləyənləri  

Mənəvi qüsurdan və çirkinlikdən  

Qorunmağa çalışanları+ sevər! 

 

Belə olduqda [məscid+ binasını  

Allah xofu *rizası+ üzərində  

Quran kəs yaxşıdır, yoxsa *uçrumun+ 

Kənarında qurub onunla birgə  

Cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs?! 

Allah zalim tayfanı heç vaxt sevməz 

Heç vaxt onu doğru yola yönəltməz! 

Onların qurduğu o bina *məscid] 

Ürəkləri parçalanana qədər. 

Qəlblərində bir şübhə mənbəyi tək  

Nigarançılıq və nifaq mənbəyi] 

Olaraq göz dağı tək qalacaqdır. 

Uca Allah [Hər bir şeyi+ biləndir! 
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Allah, şübhəsiz ki, onun yolunda 

Vuruşub öldürən,ölən möminin 

Canların və mallarını  Tövratda, 

İncildə və Quranda haqq olaraq 

Vəd edilmiş cənnət müqabilində 

Onların özündən satın almışdır. 

Allahdan daha çox külli aləmdə 

Daha çox əhdə vəfa edən kimdir? 

Etdiyiniz sevda üçün sevinin. 

Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur! 

 

*Onlar Allaha+ tövbə və ibadət, 

Şükr-səna edib oruc tutanlar 

*cihad uğrunda, təhsil almaq üçün 

Yurdundan başqa yerlərə gedənlər], 

Rüku, səcdə edib *namaz qılanlar+, 

Yaxşı işlər görməyi əmr edənlər 

Pis iş görməyi yasaq edənlərdir. 

[Ya Məhəmməd!] sən belə möminləri 

Mübarək [cənnətlər] ilə müjdələ! 

 

Müşriklərin cəhənnəmlik olduğu 

*Müsəlmanlara] bəlli olduğunda, 

Onlar ilə qohum olsalar belə, 

Peyğəmbər və iman gətirənlərə 

Onlar üçün bağışlanma diləmək 

Mənasızdır, bu onlara yaraşmaz! 

 

İbarhimin sə öz atası üçün 

Bağışlanma diləməsi yalnızca 

Ona verdiyi bir vədə görəydi. 

Atasının Rəbbə düşmən olması 

İbarhimə aydın olduğu zaman 

O öz atasından tamam uzaşdı 

[Onunla əlaqələrini kəsdi]. 

Həqiqətən də İbrahim *Allaha 

Çox dua edən+ yalvarıb yaxaran 

Və həlim xasiyyətli bir zat idi. 

 

Allah hər hansı bir qövmü *Tayfanı+ 

Doğru yola yönəltmişsə sonradan 

Onlar qorxub çəkinməli olduğu 

Şeyləri özlərinə bildirmədən  

Onları öz *haqq yolundan + çıxarmaz! 

Həqiqətən göyün və yerin hökmü   

*Mülkü+ tək olan Allaha məxsusdur. 

Dirildən də odur, öldürən də O. 

Sizin Allahdan başqa bir haminiz 

Yaxud köməyə çatanınız yoxdur! 

 

Allah çətin saatda bir qisminin 

Ürəyi şəkk-şübhəyə düşdüyündən 

Peyğəmbərdən və cihaddan dönürkən 

Peyğəmbər və onun ardınca gedən 

Mühacirlər və həmdə ənsarlara 

Bir çıxış yolu, tövbə nəsib etdi. 

Sonra Allah o kəslərə şəfqətli 

Həm də mərhəmətli olduğu üçün 

Onların tövbəsini qəbul etdi! 

 

Həmçinin *Təbukdən] geridə qalmış 

Üç nəfərin *tövbəsin qəbul etdi]. 

Belə ki, dünya onlara dar olmuş, 

Ürəkləri qüssədən sıxılmışdı. 

Onlar Allahdan [onun əzabından+ 

Yalnız onun özünə sığınmağın 

Mümkün olduğunu  başa düşdülər. 

Allah onlara tövbə etmək üçün 

*Çıxış yolu+ tövbəni nəsib etdi. 

Şübhəsizdir ki, Allah tövbələri 

Qəbul edəndir, həm də rəhimlidir! 

 

Ey iman edənlər! Allahdan qorxun 

*İmanında , sözündə və işində] 

Doğru olanlarla birlikdə olun! 

*Peyğəmbərlə və ona sadiq olan 

Əshabələr ilə birlikdə olun!] 

 

Mədinəlilər, onlarla birlikdə 

Olan bədəvi kəslərə *döyüşdə] 

Allah peyğəmbərindən geri qalmaq, 

Ondan *ona üz verən məşəqqətdən] 
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Özlərini tamam kənara çəkmək 

*Çətinlik üz verməsin istəməmək], 

Bu yolla da onlara özlərini 

Peyğəmbərdən üstün tutmaq yaraşmaz 

Çünki, Allahın yolunda onlara 

Elə bir susuzluq, aclıq üz verməz, 

Kafirlərin qəzəbinə tuş olan 

Elə bir yerə onlar ayaq basmaz, 

Düşməndən elə bir bəla, müsibət 

Görməzlər ki, bunun müqabilində 

Onlara yaxşı əməl yazılmasın! 

Həqiqətən,Allah yaxşı işləri 

Görənlərin mükafatın zay etməz! 

Onların sərf etdikləri elə bir 

Az- çox xərc *yaxud da cihad zamanı 

Peyğəmbərlə+ keçdikləri elə bir 

Vadi olmaz ki, Allah [məhşər günü+  

Əməl qarşılığını versin deyə  

Əvəzində savab yazmamış olsun! 

 

*Ehtiyac olmadıqda+ möminlərin  

Hamısı döyüşə çıxmamalıdır. 

Barı hər tayfadan kiçik bir dəstə 

[Dini elməri öyrənib,sonra  

Öz dindaşlarına öyrətmək üçün+ 

Qalsın ki,döyüşdən qayıdanları 

*Allahın əzabı ilə] qorxutsun 

Bəlkə onlar bu bilik sayəsində  

Yaramaz iş, nəlayiq [hərəkətdən] 

Uzaq dursunlar yaxud çəkinsinlər! 

Diqqət edin ey iman gətirənlər! 

Yaxınlıqda olan kafirlər ilə  

Vuruşun ki, qoy bununla da onlar 

Sizdən özlərinə sərtlik görsünlər. 

Bilin ,ki Allah müttəqilərlədir! 

 

Bir surə nazil edildiyi zaman 

Münafiqlərdən: “Bu ayələr sizin  

Hansınızın imanını artırdı?”- 

Deyərək yersiz söylənənlər də var  

Möminlərə gəlincə, [Hər bir surə] 

Onların imanlarını artırar. 

Onlar nazil olana şadlanarlar. 

Qəlblərində mərəz olanlar isə  

Hər surə onların murdarlığına  

Əlavə bir murdarlıq da gətirər  

Onlar kafir olaraq da ölərlər! 

 

Münafiqlər ildə bir-iki dəfə  

Bəlaya giriftar olduqlarını 

Öz gözləri önündə görmürlərmi? 

Bununla belə nə tövbə edirlər, 

Nə də olanlardan ibrət alırlar! 

 

*Münafiqlərin yaramaz işindən, 

Və qəbahətlərindən xəbər verən] 

Bir surə nazil edildiyi zaman 

Bir-birinə baxıb: “*müsəlmanlardan] 

Sizi görən varmı?”-deyə soruşur, 

*Görən yoxsa+ dönüb aradan çıxır. 

Onlar *haqqı+ anlamaz tayfa ikən 

Allah ürəklərini döndərmişdir! 

 

*Ey ümmətim!] sizlərə özünüzdən 

Bir peyğəmbər gəldi ki, sizin hər an 

Əziyyətə məşəqqətə düşməniz 

Ona ağırdır, bunun üçün də O 

Sizin iman tapmanızi istəyir, 

Möminə şəfqətli, mərhəmətlidir! 

 

*Ya peyğəmbərim!] əgər onlar [sənə  

Iman gətirməkdən əmrlərinə  

Itaət etməkdən+ üz döndərsələr, 

De ki: “Mənə təkcə Allahım yetər. 

Ondan başqa isə bir tanrı yoxdur. 

O tanrı böyük ərşin sahibidir!  

O, bütün kainatın xaliqidir. 

Həm də Onun ixtiyar sahibidir!] 
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“YUNUS” SURƏSININ ANLAMI 

 
 Məkkədə nazil yüz doqquz ayədir. 

 Yunusa baş verənləri şərh edir. 

 

Rrəhimli allahin pak ismi ilə 

“Yunus” surəsinin anlami belə: 

 

Əlif, Lam, Ra. Bunlar  hikmətlə dolu 

Kitabın *Quranın+ ayələridir! 

 

Öz içərilərindən bir adama:  

“İnsanları *Allahın əzabıyla+  

Qorxut iman gətirənləri isə 

*İşlədiyi yaxşı əmələ görə]    

Rəbbi yanında gözəl mükafatın  

Gözlədiyi ilə Müjdələ!” - deyə 

Vəhyimiz xalqa təəcüblü gəldimi? 

 Kafirlər bu sehrbazdır !” - dedilər. 

 

Rəbbiniz göyləri və yeri altı 

Gün ərzində xəlq edən, sonra ərşi 

Yaradıb öz hökmü altına alan, 

Hər işi yoluna qoyan Allahdır. 

Bəllidir ki, onun izni olmadan  

Heç bir şəfaət edən ola bilməz. 

Bu, sizin Rəbbiniz olan Allahdır. 

Siz yalnız ona da ibadət edin. 

Məgər bunu bildikdən sonra da siz 

Nəsihəti qəbul etməyəcəksiz? 

 

Hamının axır dönüşü onadır. 

*Onun hüzuruna qayıdacaqsız+. 

O,bütün Məxluqu yoxdan  yaradır, 

Sonra da iman gətirib yaxş iş 

Görənləri mükafatlandırmaqçın 

[Qiyamət günü+ yenidən dirildir. 

Kafirləri etdiyi küfrə görə 

Qaynar su [Cəhənnəm içkisi həmim] 

Həm də şiddətli bir əzab gözləyir! 

  

Günəşi *parlaqlı+ işıq mənbəyi, 

Ayı da zülmətlərə bir nur edən, 

İllərin sayını biləsiz deyə, 

Aya mənzil müəyyən edən Odur. 

O bunları haqq olaraq yaratdı. 

O, ayələrini anlayıb bilən  

Bir tayfaya müfəssəl izah edər! 

 

Gecəylə gündüzlərin bir-birinin 

Ardınca  gəlmələrində Allahın  

Göylərdə və yerdə xəlq etdiyində  

Allahdan qorxan hər bir tayfa üçün 

[Onun birliyini və qüdrətini  

Sübut edən+ çoxlu dəlillər vardır. 

Bizim ilə qarşılaşmalarına  

[Qiyamət günü yenidən dirilib  

Hüzurumuzda duracaqlarına, 

Cəzamıza yetişəcəklərinə]  

Ümidsiz və [axirətdən  vaz kecib]  

Dünyanı sevib ona bel bağlayan, 

Ayələrimizdən qafil kəslərin- 

Məhz öz etdikləri günaha görə 

Düşəcəkləri yeri cəhənnəmdir! 

 

İman gətirib yaxşı iş görəni 

Rəbbi iman gətirdiyinə görə 

Hidayətə [Cənnətə+ qovuşdurar. 

[Bol nemətli] Nəim cənnətlərində  

Onların köşkü altından çay axar, 

[Və ya Rəbbi iman Müqabilində 

Onlara ağaclarının altından 

Çaylar axan Nəim cənnətlərinə 

Aparıb çıxaran bir yol göstərər]. 

 

Möminlərin cənnətdəki duası: 

“Pərvərdigara! Pak və Müqəddəssən!” 

-Demək; - salamlaşmaq,” salam!”-sözüdür. 

Duasının sonu da “ Aləmlərin 

Rəbbi Allaha həmd olsun!”-deməkdir. 
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Əgər ki, Allah xeyri insanlara  

Tez-tələsik istədikləri kimi, 

Şəri də həmin tezliklə versəydi, 

Şübhəsiz ki, onların əcəlləri 

Tezliklə və çoxdan tamam olmuşdu. 

[Allah bəndələrin yaxşı duasın 

Tez qəbul etdiyi kimi, onların 

Bəd duasın dərhal qəbul etsəydi, 

Onlar çoxdan məhv olub gedərdilər. 

Allah bəndəsinə əzab verməkdə 

Tələsməz özlərini islah edib  

 Pis əməldən dönməyə möhlət verər]. 

Bizimlə qarşılaşacaqlarını 

Ümüd eləməyən Münafiqləri 

Öz azğınlıqları içərisində  

Çox şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq! 

 

İnsana bir  sıxıntı üz verdikdə 

O uzananda da, oturanda da 

Yainki ayaq üstə duranda da 

Bizi xatırlayar və dua edər. 

Lakin o, sıxıntıdan qurtulduqda 

Ondan ötrü *bir az əvvəldə] bizə 

Heç dua etməmiş tək çıxıb gedər. 

*Allaha şükr etməyi də unudar, 

Öz yaramaz  işinə davam edər]. 

Müşriklərə etdikləri əməllər  

O səbəbdən də yaxşı göstərildi. 

 

Sizdən əvvəl gəlmiş çox-çox nəsillər 

Möcüzəylə gəlmiş Peyğəmbərlərə 

Zülm edib iman gətirmədiyindən 

Biz onları hökmümüzlə məhv etdik. 

Biz günahkarlara cəza veririk, 

 

Onların ardınca da yer üzünə 

Sizləri varis etdik ki, görək siz  

Əmrimizə necə əməl edirsiz. 

Müşriklərə açıq-aydın ayələr 

Oxunduğu zaman *qiyamət günü 

Bizim ilə qarşılaşacağına  

Ümid etməyənlər: Bundan ayrı bir 

Quran gətir və ya “onu dəyişdir!”- 

-Deyərlər,sən də onlara söylə ki: 

Mən özbaşına *istədiyim kimi 

“Heç zaman onu dəyişə bilmərəm. 

Mən ki, gələn vəhyə tabe oluram. 

Əgər ki, mən Rəbbimə asi olsam, 

Böyük günün əzabından qorxuram. 

 

Əgər Allah istəsəydi mən onu 

Sizə oxumazdım, Allah da onu 

Sizə bildirməzdi; - bu həqiqətdi. 

Mən Quran nazil ediləndən qabaq  

Sizlər ilə *qırx il+ ömür sürmüşəm. 

*Bu Müddət ərzində sizlər hamınız 

Məni doğru danışan tanıyıbsız. 

Qırx yaşından sonra bir söyləyin mən 

Sizə necə yalan deyə bilərəm?]. 

Məgər Quran Mənim sözlərim deyil, 

Allah kəlamı olduğun duymursuz?” 

Allaha iftira yaxan və onun  

Ayələrin yalan hesab eləyən  

Adamdan da zalim kim ola bilər? 

Günahkarlar nicat tapa bilməzlər! 

 

Onlar Allahı qoyub özlərinə 

Nə bir xeyir, nə zərər verə bilən 

Bütlərə ibadət edir; - deyirlər. 

Bunlar Allah yanında bizdən ötrü 

“Bir köməkçi;-şəfaət edənlərdir! 

Onlara söylə:”  Allaha göylərdə, 

Ya yerdə *ona şərik] bilmədiyi 

Bir şeyimi siz xəbər verirsiniz? 

Allah müşriklərin şərik qoşduğu  

Bütlərdən həm uzaq, həm də ucadır!” 

 

İnsanlar *əvvəlcə] tək bircə ümmət  

Həm də ki, [eyni bir dində idilər]. 

Sonradan onların aralarına  

İxtilaf düşdüyündən ayrıldılar. 

Əgər Rəbb tərəfindən öncə bir söz 

*İlahi hökmü, təqdir+ olmasaydı  
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*Sorğu-cəza məhşərə qalmasaydı+, 

İxtilafda olunanlar barədə 

Onlara dərhal hökm verilmişdi. 

 

Müşriklər deyirlər ki, “ peyğəbərə 

[Bizə dediyinin təsdiqi üçün+. 

Barı möcüzə nazil ediləydi!” 

Onlara cavab ver ki,” Qeyb *aləmi] 

Ancaq tək olan Allaha məxsusdur. 

Eləysə [Allah əzabın+ gözləyin. 

Mən də sizlə birlikdə gözləyirəm!” 

 

İnsanlara başlarına gələn bir 

Müsibətdən sonra mərhəmət etsək, 

Onlar ayələrimiz barəsində 

Dərhal hiylə qurmağa girişərlər. 

Söylə ki, “Allah daha tədbirlidir. 

Şübhəsiz, elçilərimiz Mələklər 

Sizlərin qurduğunuz hiylələri 

*Əməl dəftərinizə] qeyd edirlər! 

  
Sizi suda və quruda gəzdirən 
Tam yəqin bilin ki,  uca Allahdir. 
Siz gəmiylə üzdüyünüz məqamda 
Küləklər gəmini apardığı vaxt, 
Birdən fırtına qopan və dalğalar 
Gəmiyə hiddətlə hücum edəndə 
Müsafirlər həlak olmaqdan qorxub 
Sidq ilə Rəbbin dininə sığınar 
Və Ona beləcə dua edərlər: 
Əgər bizi təhlükdən qurtarsan, 
“Sənə şükr eləyənlərdən  olarıq.” 
 

Onları xilas etcək yer üzündə 
Haqsız zülmə, azğınlığa başlarlar. 
 

Ey insanlar! Etdiyiniz zülümlər 
Haqsızlıqlar fani dünya malı tək  
Yəqin bilin öz əleyhinizədir 
Sonra hüzurumuza dönəcəksiz, 
Nə etmisiz xəbər verəcəyik Biz. 
 

Həqiqətən [nemət cəh-cəlalıyla 

Fəxr elədiyiniz+ dünya həyatı 

Göydən endirilən yağmura bənzər. 

Onunla yer üzündə insanların 

Həm də heyvanların yeyəcəkləri 

Bitkilər yetişər [əlvan çiçəklər 

Və Meyvələr bir-birinə qarışar. 

Nəhayət yer üzünün bəzəklənib 

Süsləndiyi və sakinlərinin də  

[Onun məhsulunu+ yığmağa qadir  

Olduqlarını zənn etdiyi bir vaxt, 

Gecə, yaxud gündüz əmrimiz gəlib, 

Dünən bol məhsulu olmamış kimi, 

Onu bircə anda [tərtəmiz+ biçər. 

Biz, ayəmizi düşünənlər üçün 

Belə ətraflı izah eləyirik! 
 

Allah [bəndələrin] əmin-amanlıq  

Yurdu olan [cənnətlərə+ çağırır. 

İstədiyini doğru yola salır! 

Yaxşı işlər görənləri cənnətlər  

[Rəbbin camalına tamasa etmək] 

Neçə-neçə mükafatlar gözləyir. 

Onların üzünə nə bir toz [ləkə] 

Nə də ki, hər hansı bir zillət qonar. 

 

Günah qazanana zülmkarlara 

Günahları qədər cəza verilər. 

O kəsləri zillət basar *bürüyər]. 

Onları Allahın əzablarından  

Heç zaman və heç kəs qurtara bilməz. 

Onların üzləri sanki gecənin 

Zülmət parçası ilə örtülmüşdür. 

Onlar büsbütün cəhənnəmlikdirlər. 

Həm də orda əbədi qalacaqlar! 

 

Məhşər günü onların hamısını 

Haqq-hesab çəkməyə toplayacağıq. 

Sonra müşriklərə:”siz də, Allaha 

Qoşduğunuz şəriklər  o *bütlər] də 

Yerinizdə durun!”-deyib onların 

(Birin digərindən) ayıracağıq. 

Şəriklər dilə gəlib deyəcəklər: 

“Siz bizə ibadət eləmirdiniz 
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Sizlərlə bizim aramızda təkcə 

Allahın şahid olması bəs edər. 

Biz *eşitməz-görməz+ olduğumuzdan 

Sizin bizə ibadət etmənizdən 

Duyğusuz, büsbütün xəbərsiz idik!” 

 

Orada hər kəs əvvəlcə gördüyü 

İş barəsində hesabat verəcək, 

Həqiqi ixtiyar sahibi olan  

Allahın hüzuruna dönəcəkdir. 

Müşriklər uydurub düzəltdikləri 

Bütlər isə aradan çıxacaqdır. 

 
[Ya Məhəmməd!+ Deki:” sizə göylərdən  
Və yainki yerdən kim ruzi verir? 
Qulaq və gözləri yaradan kimdir? 
Ölülərdən diri diridən ölü  
Xalq edib ortaya çıxaran kimdir? 
Hər işi yerbəyer eləyən kimdir? 
Onlar dərhal: Allahdır!” - deyəcəklər, 
De ki: onda Allahdan qorxmursunuz?” 
O, sizin” Rəbbiniz olan  Allahdır. 
Haqqdan sonra *düz yoldan+ azmaq gəlir. 
Elə isə  [haqdan ] necə dönürsüz?” 
*Allahı tanımayan+ fasiqlərin 
Iman etməyəcəkləri barədə 
Rəbbin *hökmü+ beləcə gercək oldu. 
[Və ya fasiqlər iman etmədikcə 
Rəbbin cəzası  belə vacib oldu]. 
 
[Ya Məhəmməd!] De: Rəbbə qoşduğunuz 
Şəriklərin arasında məxluqu 
Yəni *insanları+ yoxdan yaradan, 
Sonra onu *öldürüb  məhşər günü  
Haqq-hesab üçün yenidən] həyata  
Qaytara biləcək bir kimsə varmı? 
De: Allah məxluqu yoxdan yaradır, 
“Sonra *öldürüb yenidən ] dirildir. 

Eləysə [haqdan ] siz necə dönürsüz?” 

De ki: “ şərikləriniz arasında  

*İnsanları+  haqq yoluna  yönəltmək 

Qüdrətinə malik bir kimsə varmı? 

Sənin cavabını verə bilməyən  

Müşriklərə əminliklə  söylə ki: 

Allah insanı haqq yola yönəldir. 

“Bununçun da doğu yola yönəldən  

Kəsin arxasınca getmək layiqdir, 

Yoxsa ki, doğru yol göstərməyincə 

Onu özü tapa bilməyən  kəslər? 

Necə mühakimə yürüdürsünüz?” 

 

Onlar əksəri ancaq zənnə uyar, 

Zənnsə əsla həqiqət ola bilməz. 

Allah etdiklərinizi biləndir! 

 

Bu haqq olan Quran Allahdan başqa 

Heç kimsəyə aid edilə bilməz. 

*O ancaq qüdrətli yaradanındır  

Başqaları onu uydura bilməz]. 

Lakin O, özündən əvvəlkiləri 

*Tövratı və İncili+ təsdiq edər  

Və *Lövhi-Məhfuzdakı hökmləri] 

Açıqlayıb ətraflı izah edər . 

Onun aləmlərin Rəbbi tərəfdən  

Nazil edilməsinə şübhə yoxdur! 

 

Yoxsa ki: “*Peyğəmbər+ onu özündən  

Uydurdu!”-deyirlər. Onlara de ki: 

Əgər doğru deyirsinizsə onda  

“*Qurana+ bənzər bir surə gətirin. 

Allahdan başqa hər kəsi bu işdə 

Özünüzə kömək üçün çağırın!” 

 

Xeyir, O kafirlər dərin elmini 

Qavraya bilmədikləri və hələ  

Yozumu *Müşriklər və kafirlərə 

Vəd edilmiş olan əzab] onlara  

Gəlib çatmamış haqq olan Quranı  

Dərk etmədən yalan hesab etdilər. 

Onlardan əvvəlkilər də *Allahın  

Əmrlərin, ilahi kitabları, 

Peyğəmbərləri] təkzib etmişdilər. 

Bir gör zalimlərin sonu nə oldu! 

Kafirlərin arasında Qurana 

İnananlar da var , inanmayan da. 
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Rəbbin fitnə-fəsad törədənləri 

Hər kəsdən daha yaxşı tanıyandır 

 

Əgər səni yalançı saysalar, de: 

Mənim əməllərim mənə aiddir, 

“Sizin əməliniz sizə aiddir. 

Mənim etdiyim əməllərin sizə, 

Siz törədən əməllərinsə mənə 

Aydınca bilin ki, bir dəxli yoxdur!” 

 

Onlara sən *Quranı oxuyarkən ] 

Aralarında səni dinləyənlər  

Lakin qəbul etməyənlər də vardır, 

*Onu+ ağlıkəsməzlərə, karlara 

Sən necə eşitdirə biləcəksən ?! 

 

Həqiqətən, Allah bəndələrinə 

Zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar 

Özləri özlərinə zülm edərlər! 

Allah müşrikləri gündüz bir saat 

Belə [ dünyada+ olmamışlar kimi, 

Bir yerə yığacağı məhşər günü 

Onlar bir- birini tanıyacaqlar. 

Allah ilə qarşılaşacaqların 

Yalan hesab eləyən kəslər ki, var  

Sözsüz ki, ziyana uğrayacaqlar, 

Onlar heç doğru yolda deyildilər. 

 

[Ya Məhəmməd!] Bil ki, biz kafirlərə 

Vəd etdiyimiz əzabın bir qismin  

Sənə *fani dünyada+ göstərsək də  

Yaxud [ondan əvvəl+ canını alsaq, 

Səni axirətə qovuşdursaq da 

 

Bil! Onların son dönüşü Bizədir. 

Allah onlar etdiyinə şahiddir!  

Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır. 

Onlara peyğəmbər gəldiyi zaman  

Hər kəsə ədalətlə hökm olunar  

Və onlara heç bir zülüm  edilməz! 
 

 

Kafirlər:” Əgər doğru deyirsizsə, 

[Bir xəbər verin ki,] vəd etdiyiniz 

Qiyamət [ya əzab] nə vaxt olacaq?” 

-Deyər, israrla səndən soruşarlar. 

 

[Ya Məhəmməd!+ Cavab ver ki:”Allahın  

Istədiyindən başqa mən özümə  

Nə xeyir, nə zərər verə bilərəm.  

Hər bir ümmətin *müəyyən olunmuş+  

Bir əcəl vaxtı *ömrün sona çatma, 

Məhv olma, ya tənəzzülə uğrama,  

Əzaba düçar olma vaxtı] vardır. 

Onların əcəli gəlib çatdıqda 

Bir saat nə yubanar, nə tələsər.” 
 

 

Onlara de ki:” Siz bir deyin görək  

Əgər Rəbbin əzabı sizə gecə, 

Ya gündüz gələrsə [nə  edərsiniz?] 

Günahkarlar buna, *yəni əzabın 

Gəlməsinə] nə üçün tələsirlər? 

O əzab sizə gəldikdən sonramı 

Ya ki, indi ona inanacaqsız? 

Halbuki tez gəlməsin istəyirsiz!” 

 

Sonra zülm edənlərə söylənəcək. 

“Buyurub dadın əbədi əzabı. 

Bilin ki, siz ancaq qazandığınız 

Günahlara görə cəza  alırsız!” 

 

*Ya Peyğəmbərim!] Səndən: “O *bizləri  

-Qorxutduğun əzab qiyamət günü+ 

Doğrudurmu?”-deyə soruşacaqlar. 

O zaman onlara belə cavab ver: 

Rəbbimə and olsun ki, o doğrudur: 

“Siz, ondan can qurtara bilməzsiniz!” 

 

Əgər zülm etmiş bir şəxs yer üzündə 

Olan hər şeyin sahibi olsaydı 

Onu əzablara fidyə verərdi. 

Onlar əzabı gördükləri zaman 

İçin-için peşiman olacaqlar. 

İnsana ədalətlə hökm olunar 
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Nahaqdan onlara bir zülm edilməz. 

*Birinin günahı o birisinin   

Boynuna qoyulmaz və heç bir kəsə 

Günahından artıq cəza verilməz]. 

 

Bilin ki, göylərdə, yerdə nə varsa, 

Bütün bunlar hamısı Allahındır. 

Allahın  vədləri hamısı haqdır 

Amma əksər kafirlər [bunu] bilməz! 

Dirildən  də, Odur, öldürən də O 

Məhz onun hüzuruna dönəcəksiz! 

[Ey insanlar!] sizə Rəbbinizdən  bir 

Öyüd-nəsihət,  ürəkdə olana 

[Cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa] 

Bir şəfa və möminlərə hidayət 

Və mərhəmət  olan [Quran] gəlmişdir! 

 
[Ya Məhəmməd] de ki: “Rəbbin neməti  
Və mərhəməti ilə sevinsinlər. 
Bu onların yığıb topladıqları 
*Fani dünya malından + xeyirlidir!” 
De ki: “Rəbbin sizə ruzi olaraq 
*Göydən] nə endirdiyin gördünüz ki, 
Onun bir qismini haram bildiniz, 
Bir qismini isə halal etdiniz?” 
De ki: “*bunu deməyə+ Allah özü  
Sizə izn verdi, ya özünüzdən 
Siz Allaha iftira yaxırsınız?” 
Allaha iftira yaxan kəslərin  
Qiyamət gününün barəsindəki 
Fikri ya zənni nədən ibarətdir? 
[Onlara əzab verilməyəcəyə  
Əminmidirlər,gümanmı edirlər?] 

Allah bəndələrə mərhəmətlidir, 

Lakin insanların əksəriyyəti 

[Allah nemətlərinə+ şükr etməzlər! 

Çünki mərhəmətini  dərk etməzlər! 
 

*Ya Peyğəmbərim!] Sən hər nə iş  görsən 

Qurani Kərimdən hər nə oxusan, 

*Ümmətinlə birgə ] nə iş görsəniz, 

Siz onlar ilə məşğul olan zaman  

Biz sizə daima şahid olarıq. 

Yerdə və ya göydə zərrə qədər də  

Bir şey sənin Rəbbindən  gizli qalmaz. 

Ondan daha böyük, yainki kiçik 

Elə bir şey də yoxdur, açıq – aydın  

Kitabda *Lövhi- Məhfuzda+ olmasın! 
 

Yəqin bilin ki, Allah dostlarının 

 Heç kimsədən heç bir qorxusu yoxdur, 

Və onlar heç bir qəm-qüssə görməzlər. 

Bu o kəslərdir ki, iman gətirmiş 

Və pis əməllərdən çəkinmişdirlər. 

Onlara dünyada və axirətdə 

İlahi bəxşişi, müjdələr vardır . 

Allahın *verdiyi vədlər] dəyişməz. 

Bu, ən böyük qurtuluş və uğurdur! 
 

[Ya Peğəmbərim!] O kafirlərin *boş, 

mənasiz+ sözlərindən kədərlənmə 

Yenilməz qüvvət, izzət bütövlükdə 

Yalnız  və yalnız Allaha məxsusdur. 

O, [hər şeyi+ eşidən və biləndir! 

Bilin ki, göydə və yerdə kim varsa  

[Mələk, cin, insanlar-bütün canlılar + 

Hamısı uca Allahın quludur. 

Allahdan başqasına tapınanlar 

Həqiqətdə Allaha qoşduqları 

Şəriklərə tabe olmazlar *çünki 

Əslində heç bir kəş Allaha şərik 

Qoşulmağa layiq ola da bilməz]. 

Elələri ancaq zənnə uyarlar. 

Və yalandan başqa bir şey deməzlər. 

Gecəni dincəlməniz üçün *zülmət] 

Gündüzu çalışıb  ruzi yığmaqçın  

İşıqlı *nurlu+ eləyən də Odur. 

Həqiqətən bunda [Allah kəlamın+ 

Eşidənə ibrət [dəlillər+ vardır.  

 

Müşriklər dedilər: “Allah özünə  

Güya kimləri sə övlad götürdü.” 

Allah pak, təmizdir və müqəddəsdir. 

O *oğul uşağa+ möhtac deyildir. 

Göylərdə və, yerlərdə  hər nə varsa 
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Hamısı onundur;- ona möhtacdır. 

Bu haqda *Allah övlad götürməsi  

Barədə] sizdə heç bir, dəlil yoxdur. 

Allaha qarşı bilginiz yox ikən  

Axı bu sözləri necə deyirsiz? 

 

[Ya Məhəmməd!+ De ki; “Allaha qarşı 

Yalan uyduranlar nicat tapmazlar!” 

*Onlar üçün+ dünyada bir azacıq 

Dolanacaq və mənfəətlər vardır. 

Sonra hüzurumuza  dönəcəklər, 

Ondan sonra etdiyi küfrə görə 

Onlara əzabı daddıracağıq! 

 

[Ya Məhəmməd! Bizim vəhyimiz ilə  

Müşriklərə Nuhun xəbərin söylə. 

Bir zaman O ümmətinə demişdi: 

Ey ümmətim! əgər ki, aranızda 

“Qalmağım və  Rəbbin ayələririylə 

Öyüd  və nəsihət  verməyim sizə  

Ağır gəlirsə, sizin mənə qarşı 

Pis rəftarınız və niyyətinizdən 

Ancaq Allaha təvəkül edirəm. 

Siz şərikləriniz ilə birlikdə  

[Mənim barəmdə+ düşünüb daşınıb  

Edəcəyinizi  qərarlaşdırın. 

Görəcəyiniz iş gizli qalmasın. 

[Onu mənə də bildirin] və mənə 

Heç bir möhlət də  verməyib barəmdə 

Öz istədiyiniz hökmü çıxardın! 

Əgər [mənim öyüd-nəsihətimdən 

Yəni dəvətimdən üz çevirsəniz, 

[Bilim ki,] mən *bunun müqabilində] 

Sizdən heç bir mükafat istəmirəm . 

Bununçun məni mükafatlandırmaq 

Yalnız və yalnız Allaha aiddir. 

Bilin! Mənə müsəlmanlardan olmaq 

Özünü Rəbbə təslim edənlərdən]. 

Olmaq vəzifəsi əmr edilmişdir!” 

 

 

Onlar Nuha yalançıdır;-dedilər. 

Biz  Nuha və onun ilə birlikdə  

Gəmidə olanlara nicat verdik, 

Onları *yer üzünə] varis etdik. 

Ayələrimizi rədd edənləri  

Sularda batırdiq , boğub məhv etdik. 

Bir  gör *əzabla+ qorxudulanların 

[Lakin yola gəlməyən kafirlərin] 

Axırı necə də əzablı oldu! 

 

Nuhun ardınca öz ümmətlərinə  

Neçə-neçə Peyğəmbərlər göndərdik. 

Onlar öz ümmətlərinə dəlillər  

Və Möcüzələr ilə gəlmişdilər. 

Bunlarsa öncə yalan bildikləri 

Şeylərə yenə iman etmədilər. 

Biz *küfr etməklə, günah işləməklə] 

Həddi asanların ürəklərini  

Beləcə büsbütün möhürləyirik. 

 

Onlardan sonra Musa və Harunu 

Firon qövmünə Peyğəmbər göndərdik. 

Lakin onlar iman gətirmədilər 

Həm də günahkar bir tayfa oldular 

Onlara Bizim hökmümüz gəldikdə: 

“Bu ki aşkar bir sehrdir!” –dedilər. 

Bu zaman Musa onlara söylədi: 

“Məgər sizə haqq gəldiyi zamanda 

Onun barəsində belə deyirsiz? 

Bu sehrdirmi? Bilin sehrbazlar 

*Dünyada və yainki axirətdə] 

Bədbəxt olarlar və nicat tapmazlar!” 

 

Onlar Musa və Haruna dedilər: 

Bizi atalarımızın dinindən  

“Döndərmək özünüz də yer üzündə  

Böyüklük etmək üçünmü gəldiniz? 

Biz sizə iman gətirən deyilik!” 
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Firon əmr etdi : “Nə qədər bilikli 

Sehrbaz var hüzuruma gətirin. 

Sehrbazlar gəldikdə Musa dedi: 

Nə atacaqsınız buyurub atın  

    (”İstədiyiniz əsa və ipləri ) 

Sehr göstərmək üçün yerə atın!” 

Onlar [ ip və əsaları atdıqda ) 

Musa dedi:” Siz etdiyiniz hər şey 

Sehrdən başqa heç bir şey deyildir. 

Allah onları batil edəcəkdir. 

Allah fitnə törədənləri sevməz! 

 

Günahkarlar istəməsələr belə  

Allah *öz əmri və hökmləriylə] 

Gerçəkləri bərqərar edəcəkdir!” 

 

Firon və əyanların qorxusundan  

Musaya qövmü və Firon əhlindən  

Yalnız kiçik bir dəstə iman etdi. 

Çünki Firon o yerdə hakim idi 

O *küfr etməkdə ] həddini aşmışdı. 

Musa buyurdu: “Ey qövmüm əyər siz 

Allaha iman gətirmirşinizsə 

Onda yalnız Ona təvəkkül edin  

Onlar yerbəyerdən bildirdilər  ki: 

“Biz yalniz Allaha təvəkkül etdik”. 

“Ey Rəbbimiz! Bizi zalim tayfanın 

Fitnəsinə -fəsadına uğratma! 

Zalimin əlində sınağa çəkmə! 

Bizi rəhminlə və mərhəmətinlə 

Kafirlərin əlindən xilas eylə!” 

Musaya və qardaşına vəhy ilə 

“Siz camaatınız üçün Misirdə  

Evlər tikib onları qiblə edin, 

Namaz qılın, Möminləri [zəfərlə, 

Cənnət ilə+ müjdələyin !”-söylədik. 

 

Musa dedi: “Ey Rəbbimiz! Firona 

Və əyyani-əşrəfinə dünyada 

Zinət, həm də mal dövlət ehsan etdin! 

 

Ey Rəbbimiz! [Bu sərvəti onlara 

bəndələrini] Sənin [haqq] yolundan  

Azdırmaq üçün iltifat eylədin. 

Ey Rəbbimiz! Onların  mal  dövlətin 

Məhv et ürəklərini möhürlə ki, 

Şiddətli əzabını görməyincə 

İman gətirməsinlər inad   ilə!” 

 

Allah buyurdu ki; “ Hər ikinizin  

Etdiyiniz duanı qəbul etdim. 

Siz öz dəvətiniz [təbliğinizdə  

Sabitqədəm olun, cahilləşməyin! 

 

İsrail oğullarını dənizdən  

İtkisiz və *sağ- salamat+ keçirdik. 

Firon  əskərləri zalimcəsinə  

Gedənlərin arxasınca  düşdülər, 

Firon sularda batacağı anda: 

İsrail oğulları inandığı 

“Tanrıya təslim oluram !”-söylədi. 

 

İndimi ? var-dövlət, hakimiyyətin  

Əlindən tamam çıxdıqdan sonra sən  

Uca tanrıya iman gətirirsən? 

Halbuki, əvvəlcə Allaha qarşı  

Çıxmış, fitnəkar bir kafir idin sən! 

 
Səndən sonra gələnlərə bir ibrət 
Olsun deyə Biz cansız bədənini 
[xilas edib sahilə atacağıq+. 
Həqiqətən insanların çoxusu 
Bizim ayəmizdən xəbərsizdirlər! 

İsrail oğullarına Misirdə 

Və Şamda həm də çox gözəl bir yerdə  

Təmiz, [həm də halal] ruzilər verdik. 

Onlar özlərinə [Quran] gəlincə 

Heç zaman ixtilafda olmadılar. 

[Bəllidir ki, Yahudilər Tövratda  

Məhəmmdin peyğəmbərliyi haqda  

Oxumuş və onun əlamətlərin 

Bilir, zühuruna inanırdılar. 

Lakin Quran nazil olduğu zaman  
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Əksəriyyəti həsəd ucbatından  

Onun Peyğəbərliyin inkar etdi]. 

Qiyamət günü  *Ya Rəsulum!] Rəbbin 

İxtilafda olduqları barədə  

Aralarında hökm verəcəkdir! 

 

*Ya Peyğəmbərim!] əgər ki, Biz sənə 

Nazil etdiyimizin barəsində  

Hər hansı bir şəkk - şübhə edirsənsə, 

Səndən əvvəl *Tövrat+ oxuyanlardan 

[Abdullah ibn Salamdan, yain ki 

Başqa-başqa kitab əhlindən+ soruş. 

Haqq sənə sözsüz Rəbbindən gəlimişdir. 

Bununçun şübhə edənlərdən olma! 

 

Allah ayəsin təkzib edən olma, 

Ziyana uğrayanlardan olarsan! 

 

Həqiqətən əleyhlərinə sənin  

Rəbbinin sözü gerçəkləşmiş olan 

Kəslər iman gətirməz buna inan! 

Onlara hər hansı ayə gəlsə də 

Şiddətli bir əzabı görməyincə 

*İnanmazlar+, iman etməzlər nə də 

 

Üzərinə əzab gəlməkdə ikən  

Yunusun ümmətlərindən başqa bir 

Ümmət əhli varmıdır, iman edən  

Ki, imanı bır fayda verə bilən?! 

Onun ümməti iman edən zaman  

Qurtardıq rüsvaylıq əzablarından 

Və *ömürlərinin axırınadək] 

Onlara yaxşı gün güzəran verdik. 

 

Əgər Rəbbin istəsə yer üzündə 

Olanlar hamısı  iman edərdi. 

Bu insanları iman gətirməyə 

Söylə sənmi məcbur eləyəcksən ?! 

 

[Bəli bu iş sənin işin deyildir. 

Vəzifən islami təbliğ etməkdir]. 

Heç kimsə Allahın izni olmadan  

İmana yetişə bilməz heç zaman. 

*Bununçün boş yerə özünü yorma+ 

Allah *öyüdünü-nəsihətini 

Bəndəsi barədə hökmlərini] 

Anlamayanları zülmə yetirər, 

Qəzəbə və əzaba düçar edər  

 

De ki: “Bir  görün göylərdə və yerdə  

Allahin birliyin və qüdrətini 

Sübut edən+ neçə dəlillər vardir, 

Lakin iman gətirməyən tayfaya  

Ayələr və *Allahın əzabıyla  

Qorxudan+ Peyğəmbərlər fayda verməz! 

 

Onlar ancaq özlərindən əvvəl ki: 

Gəlib gedənlərin günləri kimi. 

*Müsibətlər+ kimi gün gözləyirlər!” 

De ki: “Gözləyin və döğrusu mən də 

Sizinlə “birgə gözləyənlərdənəm!” 

Biz, sonra öz peyğəmbərlərimizi, 

İman gətirəni xilas edərik, 

Möminləri  [vədə əməl edərək] 

Belə xilas etmək Bizə vacibdir. 

 

De ki: Ey insanlar! [Ey Məkkəlilər] 

Əgər ki, mənim dinim barəsində  

Şübhəyə düşmüsünüzsə [bilin ki,] 

Mən Allahı  qoyub tapındığınız 

Başqa bütlərə ibadət etmirəm. 

Ancaq sizin canınızı alacaq  

Rəbbim Allaha ibadət edirəm. 

Mənə mömin olmaq əmr edilmişdir. 

Batildən haqqa tapınıb üzünü 

İslam dininə çevir, müşrik olma. 

Allahdan başqa sənə nə bir xeyir  

Nə də zərər verə bilən *bütlərə 

Saxta tanrılara) ibadət etmə! 

Əgər belə etsən , şübhəsiz ki, sən 

Özünə zülm edənlərdən olarsan”. 

Beləcə vəhy edilib buyrulmuşdur. 
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Əgər Allah sənə zərər yetirsə  

(Sıxıntı versə] səni Ondan başqa 

Əmin ol ki, heç kəs qurtara bilməz. 

Əgər Allah sənə xeyir diləsə  

Bir kimsə maneçilik edə bilməz. 

Allah nemətini bəndələrindən  

İstədiyi hər kəsə nəsib edər. 

O bağışlayandır və rəhım edəndir! 

[Ya Məhəmməd!+  söylə ki:” Ey insanlar! 

Artıq Rəbbinizdən sizə  haqq olan 

Quran və Elçi *peyğəmbər] gəlmişdir. 

Doğru yolu tutan özünə savab  

Doğru yoldan azan günah qazanar. 

Bununçun mən sizə zamin deyiləm!” 

 

Sənə nə vəhy gəlsə ona tabe ol. 

Allah [zəfər+ hökmün verənə qədər 

Tədbirli dolan həm də səbirli ol. 

O hökm verənlərin ən yaxışıdır. 
  

11  

“HUD” SURƏSININ ANLAMI 
 

Məkkədə nazil olmuş yüz iyrim üç ayədir. 

“Hud” peyğəmbər barədə hökmləri şəhr edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

“Hud” barədə surə anlanır belə. 

 

Əlif, Lam Ra! Bu hikmətli ayələr 

Allah tərəfindən  təsbit olunmuş 

Və izah edilmiş  kitabdır ki, siz 

Yalnız Allaha ibadət edəsiz. 

Mən, Allah nazil etdiyi vəhy ilə 

Sizləri [cəhənnəm] ilə qorxudan , 

[Cənnətlə+ müjdələyən bir elçiyəm. 

 

Rəbbinizdən bağışlanma diləyin. 

Həmçinin siz ona tövbə eləyin. 

Qoy yaxşı güzəran bəxş etsin sizə 

Hər bir yaxşı əməlin sahibinə 

Öz əməlinin mükafatın versin 

Əgər imandan, mənim dəvətimdən 

Üz döndərsəz öyüd nəsihətimdən 

Bilin ki, mən  o zaman *müsibətdən] 

Sizlərə böyük *qiyamət gününün+ 

Üz verəcək əzabından qorxuram . 

 

Siz hər şeyə qadir olan Allahın 

Hüzuruna dönəcəksiz;- anlayın! 

 

Bilin ki, [kafirlər və münafiqlər] 

Allahdan gizlənmək  məqsədi ilə  

İki qat olub *sinəsin bükərlər]. 

Xəbərdar olun ki, onlar libasa  

Büründükdə belə Allah onların  

Gizli –aşkar elədiklərin bilir. 

O, qəlblərdə olanları biləndir. 

 

Yer üzündə elə bir canlı yoxdur. 

Ki , Allah onun ruzisin verməsin 

Allah onların *ata belindəki, 

Ana bətnində və ya dünyadakı+ 

Sığınacağını, yaxud əmanət  

Qoyulacaq  [yəni dəfn ediləcək] 

Yerlərini də çox aydınca bilir. 

Bunların hamısı açıq-aşikar 

*Lövhi- Məhfuz] adlanan kitabdadır. 

 

Ərşi, su üzündəykən hansınız;n 

Daha əməli saleh olacağın  

Sınayıb  bilmək üçün yer və göyü 

Altı  gün ərzində yaradan odur. 

*Ya peyğəmbərim!+ Əgər sən desən ki: 

“Siz öləndən sonra diriləcəksiz!” 

-Kafir olanlar: “ Bu sehrdən başqa 

Bir şey deyildir!”- cavabın verərlər. 

Əgər onlara gələcək əzabı 

Az bir müddət yubadarsaq sösüz ki, 

*İstehzayla+: “ Bu əzabı ləngidən, 

Ya mane olan nədir?” – deyəcəklər. 
 

Bilin ki, əzabın gələciyi gün  

Dəf olunmaz;- məsxərə etdikləri  

Əzab onları məhv edər kütləvi. 
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Əgər  insana bir nemət daddırsaq 

Və sonra da biz onu geri alsaq, 

Şübhəsiz ki, o məyus, nankor olar. 

 

Əgər başına gələn müsibətdən 

Sonra ona firavanlıq bəxş etsək , 

Mütləq: “ Artıq fəlakətlər sovuşdu,  

Deyər və sösüz sevinər, öyünər  
 

Səbr edənlər və yaxşı iş görənlər; 

Bu xüsusda müstəsnadır o kəslər. 

Məhz onları günahdan bağışlanma 

Və çox böyük mükafatlar gözləyir. 
 

[Ya Məhəmməd!+ O mürşiklər söyləyən: 

                                                               

“Peyğəmbərliyinin təsdiqi üçün 

Ona bir xəzinə endiriləydi , 

Ya onunla birgə  mələk gələydi!” 

Deməsinə görə bəlkə də sənə 

Gələn vəhyin bir hissəsin tərk edib 

Təbliğini tərixə salacaqsan 

Və bununçun qəlbini sıxacaqsan! 

Sən ki, mürşikləri və kafirləri 

Allahın əzabı ilə qorxudan 

Bir peyğəmbərsən, Allaha bağlısan. 

O Allah isə hər şeyə vəkildir! 

Yoxsa mürşiklər: “Quranı özündən 

Uydurdu !”-deyirlər.Onlara de ki: 

“Əgər doğru deyirsiznizsə onda 

Sizlər də onun kimi özünüzdən 

On surə uydurub mənə gətirin  

Və bunun üçün də Allahdan başqa 

İstədiyinizdən kömək diləyin. 

Yox,əgər ki,* kömək dilədiyiniz] 

Sizə cavab verməsələr biliniz 

Ki , bu ancaq İlahinin elmidir. 

Və Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur! 

*Bütün bunlardan sonra yenəmi siz 

Bu islamı qəbul etməzmisiniz?” 

 

 

Kim [axirətdən vaz keçib+ dünyanı 

Və onun bəzəyini istəyirsə, 

Biz ona əməlinin əvəzini 

*Sağlamlıq, sərvət, övlad, gözəl həyat] 

Elə dünyada verərik mükafat. 

Dünya bəxşişi əsla azaldılmaz. 

*Dünyada yaxşı işlər görüb fəqət 

Etiqadı olmayan bəndələrə 

Axirətdə dünyəvi əməlləri 

Heç  bir fayda verməz;-bunu bilməli. 

Çünki Allah ona bu dünyadakı 

Yaxşı əməlinin əvəzliyini 

Elə bu dünyanın özündə verər. 

 

Beləsinin axirətdə atəşdən 

[Cəhənnəm odundan+ başqa heç nəyi  

Əzabı  dəf edən bir payı yoxdur 

         

  

Onun dünyada gördüyü işləri 

Puç olar və boşa çıxar əlləri!    

 

 

Məgər Rəbbindən aydın bir dəlilə 

Yəni Qurana istinad eləyən, 

Ardınca Allahdan bir şahid gələn, 

Ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər 

Və mərhəmət kitabı olan Tövrat 

Təsdiq elədiyi mömin bir kimsə 

*Dünyaya meyl edən və  bel bağlayan 

Kəslər ilə eyni ola bilərmi?!]. 

Bax  bu dəlilləri təsdiq edənlər 

Müsəlmanlar Qurana inanırlar. 

[Ya Məhəmməd!+ Quranı inkar edən 

Zümrə*mürşiklərin və kafirlərin] 

Vəd olunan yerləri cəhənnəmdir. 

Sən də o barədə şübhəyə düşmə. 

O , sənin Rəbbindən [gələn+ bir haqdır, 

Lakin  Məkkə əhli buna inanmaz! 
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Allaha iftira yaxan kimsədən 

*Öz sözün Allaha aid edəndən] 

Daha zalim bəndə kim ola bilər? 

Onlar ki, hüzüra gətirilərlər, 

Şahidlər [mələklər və peyğəmbərlər, 

Öz bədən  üzvləri] belə deyərlər: 

“ Bu kəslər öz Rəbbinin barəsində 

Küfr edənlər;-yalan söyləyənlərdir!” 

Açıq –aşkar bilin ki , bu zalimlər 

Allahın lənətinə gələcəklər! 

 

O kimsələr ki, məsum insanları  

Allaha aparan yoldan döndərir, 

Onu [haq yolunu] əymək istəyir; 

-Məhz axirəti inkar edənlərdir.    

 

Belələri Allahın əzabından 

Qaçıb canların qurtara bilməzlər. 

Allahdan başqa onlara köməyə 

Çata bilən bir xilaskar da yoxdur. 

Onları iki qat əzab gözləyir 

O kəslər haqqı eşıdə bilməzlər 

Və yaxud da heç vaxt onu görməzlər! 

Onlar özünə zərər edənlərdir. 

Yalandan uydurduqları bütlər də 

Onlardan uzaşıb qeyb olacaqlar. 

Heç bir  şübhəsiz ki, axirətdə də 

*Ən çox+ ziyana uğrayan onlardır! 

 

İman gətirib  yaxşı iş görənlər  

Və yalnız Allaha ümid edənlər; 

Belələri isə cənnətlikdirlər! 

Onlar orda əbdi qalacaqlar 

Bu iki inanca məxsus kəslərin; 

Yəni kafirlərin və möminlərin 

Vəziyyətləri korlarla- karların, 

Görüb –eşıdənin halı kimidir. 

Bu kəslər eyni ola bilərlərmi? 

Məgər bundan ibrət almırsınızmı? 

 

 

Həqiqətən biz Nuhu tayfasına  

Öz tərəfimizdən elçi göndərdik. 

Nuh söylədi ki: “Mən sizi Allahın 

əzabıyla qoxudan Peyğəmbərəm! 

Allahdan başqa heç kimə heç nəyə 

Nə itaət, nə ibadət etməyin. 

Mən cəzası şiddətli olan günün  

Yəni haqq  hesab [qiyamət gününün+  

Sizlərə yanlış ibadət üzündən 

Yetişəcək əzabından qorxuram!” 

 

Nuh tayfasının *kafir+ əyanları 

Dedilər:Biz səni özümüz kimi 

Ancaq adicə bir insan sanırıq. 

İlk baxışdan elə içimizdəki  

Səfillər sənə uyduğun görürük. 

Eyni zamanda sən bizdən heç nədə 

Üstün olmadığını da görürük. 

Biz səni yalançı hesab edirik!” 

 

Nuh  dedi: “Ey xalqım! Bir deyin görək, 

Əgər mən Rəbbimdən açıq və aydın   

Bir dəlil *möcüzəyə] isnad etsəm  

Rəbbim mənə peyğəmbərlik bəxş etsə 

Və O mərhəmət sizə gizli qalsa 

[Sizin bəsirət gözünüz bağlısa  

Və onu görməyə qadir olmasa] 

İstəmədiyiniz halda mən sizi 

Ona məcbur eləyə bilərəmmi?! 

 

Ey camaatım! Mən peyğəmbərliyi 

Təbliğ etmək üçün sizlərdən bir mal, 

Yainki bir mükafat istəmirəm. 

Mənim mükafatımı vermək ancaq 

Tək Rəbbim olan Allaha aiddir. 

Mən iman edəni qovan deyiləm. 

Onlar sonda[yəni  qiyamət günü+ 

Öz Rəbbi ilə  qarşılaşacaqlar. 

Mən sizi cahil bir tafya görürəm! 
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Ey camaatım! Əgər mən onları 

Qovsam məni Allahın əzabından 

O zaman axı kim qurtara bilər? 

Məgər [səhvinizi+ düşünmürmüsüz? 

 

Mən sizlərə demirəm ki, Allahın 

Tükənməz xəzinələri məndədir. 

Bəllidir ki, mən qeybi də bilmirəm 

Mən heç də demirəm ki, mən mələyəm. 

Eyni zamanda siz xor baxdığınız 

Kəslərə [iman edən yoxsullara] 

Allahın bir xeyir verməyəcəyin 

Düşünmür , yain ki, heç də demirəm. 

Onların ürəklərində olanı 

*Hamıdan yaxşı+Allah özü bilir. 

*Əgər mən iman edənləri qovsam, 

Və ya bu sözləri onlara desəm]. 

Onda şübhəsiz zalimlərdən ollam!” 

 

Onlar dedilər:  “ Ey Nuh!sən bizimlə 

Çənə-boğaz mübahisələr  etdin. 

Əgər doğru danışanlardansansa, 

Bizi təhdid  elədiyin  əzabı 

Gətir ki, öz gözlərimizlə görək!” 

Nuh cavab verdi ki, onu istəsə 

Ancaq Allah özü sizə gətirər 

Və siz əsla Allahın əzabından  

Nə qaça, nə can qurtara bilməzsiz”. 

Əgər Allah sizi *yoldan+ azdiırmaq 

Və ya məhv eləməyi diləyirsə 
Mən sizə nəsihət vermək istəsəm, 
Bilin onun heç bir faydası olmaz. 
O sizin Rəbbinizdir,anlayınız 

Onun hüzuruna  qayıdacaqsız! 

Yoxsa [Məkkə mürşikləri+: “Məhəmməd 

*Quranı və Nuha dair xəbəri] 

 Özü-özündən uydurdu!” –deyirlər. 

Onlara belə cavab ver: “ Əgər mən  

Onu özümdən uydurramsa onda, 

Onun günahı mənim boynumdadır. 

Mən isə sizlərin törətdiyiniz 

Günahlardan  uzaqdayam biliniz!” 

 

Sonra da Nuha belə vəhy olundu: 

Əvvəlcə iman edənlərdən  başqa, 

Daha heç kəs iman gətirməyəcək 

Onlar edən əmələ kədərlənmə! 

[Biz tezliklə onları məhv eləyər, 

Səni kafir zülmündən qurtararıq+! 
 

Nəzarətimizlə, vəhyimiz üzrə 

[Sənə öyrədəcəyimiz qaydada 

Gəmi düzəlt, zülm edənlər barədə 

Bağışlamağı mənədən xahiş etmə]. 

Çünki onlar suda boğulacaqlar!” 
 

Nuh gəmini düzəldir, ümmətinin 
Əyanları sa yanından keçdikcə 
Onu hey məsxərəyə qoyurdular. 
Nuh onlara deyirdi: “ Əgər indi 
Siz bizi məsxərəyə qoyursuzsa, 
Biz də *Allahın əzabı gəldikdə] 
Sizləri məsxərəyə qoyacağıq. 
 

Onda siz rusvay edici əzabın 
Kimə gələcəyin , kimin əbədi 
Əzabda olacağın biləcəksiz!” 
Nəhayət *onların məhvi barədə] 
Əmrimiz gəlib təndir qaynadığı  
Təndirdən, yainki yerin üzündən, 

Yaxud da ki, gəminin qazanından 

Su qaynayıb daşırkan Nuha dedik: 

“Hər  heyvandan bir erkək, bir dişi *cüt+, 

Ölüm hökmü verilmişlərdən başqa 

Ailəni və iman edənləri 

O hazırladığın gəmiyə mindir!” 

Əslində onunla birgə [tayfadan] 

Çox az adamlar iman gətirmişdi. 

 

Nuh dedi:  “ Gedəndə, dayananda da  

Gəmiyə Allahın adın çəkərək 

Yəni *Bismillah söyləyərək] minin. 

Həqiqətən,Rəbbim bağışlayandır 

Mömin bəndələrə o rəhm edəndir!” 

 

 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 155 

Gəmi onları dağlara bənzəyən 

*Yüksək+ dalğaların arası ilə 

Aparırkən  Nuh gəmidən aralı 

Olan oğlu Kənanı haralayıb 

Dedi: “Oğlum! Bizim ilə birlikdə 

Gəmiyə min, sən kafirlərdən olma! 

Oğlu ona cavabında  söylədi: 

“Mən bir dağa sığınıram, o məni 

Suyun şıltaq dalğasından qoruyar.” 

Nuh dedi: “Allah rəhm edən kəslərdən 

Başqa ,bu gün heç kimsə [insanları+ 

Onun əzabından qoruya bilməz!” 

Nəhayət, araya girən  dalğalar 

Nuhun oğlun atasından ayırdı, 

O da suda boğulanlardan oldu. 

Sonra da [Allahdan bir əmr olaraq]: 

Ey yer! Suyunu ud! Ey göy! Sən isə 

Yağışını saxla, açıl!”-deyildi. 

Beləliklə su çəkildi,iş bitdi. 

[Nuha iman gətirməyən kəslərin 

Məhv edilməsi barədə Allahın 

Endirdiyi əmri yerinə yetdi]. 

Gəmi Cudi dağda yerə oturdu. 

Beləliklə də zalimlər məhv oldu: 

Nuh Rəbbinə dua edərək dedi: 

“Ey Rəbbim! Oğlum *Kənan];- yəqinindir 

Ki, mənim ailə üzvlərimdəndir. 

Sənin vədin şəksiz-şübhəsiz haqdır 

Sən həm də hakimlərin hakimisən!” 

 

Allah buyurdu ki, O küfr etmişdir. 

Demək sənin ailəndən deyildir. 

[Və yaxud da onun xilası üçün  

Məndən xahişin yaxşı iş deyildir+. 

Elə isə bilmədiyin  bir şeyi 

Nə qəbul et,nə də məndən istəmə 

Və  sənə cahillərdən olmamağı 

Nəsihət edir, məsləhət görürəm+.” 
 

Nuh söylədi: “Ey Rəbbim! Bilmədiyim 

Bir şeyi səndən istədiyimçin mən 

Sənə tövbə edir, sığınıram həm 

Məni bağışlayıb rəhm eləməsən, 

Ziyana uğrayanlardan olaram!” 

 

[Sonra]Nuha belə deyildi: “Ey Nuh! 

Sənə və səninlə birlikdə olan 

İnsanlardan olacaq ümmətlərə 

Bizdən əmin –amanlıq və bərəkət 

Bəxş edilməsi ilə gəmidən en. 

[Gələcəkdə sizin nəsildən olub 

Küfr edəcək bəzi ümmətlərə də 

*Dünyada+ dolanışıq verəcəyik 

Sonra işə [axirətdə] onlara 

Çox şiddətli əzablar verəcəyik!” 

Sənə vəhy edilən bu əhvalatlar 

Vəhylə bildirilən xəbərlərdəndir. 

Bundan qabaq o xəbərləri nə sən 

Nə də ki, sənin ümmətlərin bilir. 

Ya peyğəmbərim!Sən də mürşiklərin, 

Kafirlərin əziyyətinə səbr et. 

*Gözəl] aqibət müttəqilərindir! 

 
Ad tayfasına da öz qardaşları 
Hudu *bir elçi+ peyğəmbər göndərdik. 
Hud onlara dedi: “ Ey camaatım! 
Buyurun ! Allaha ibadət edin. 
Sizin ondan başqa tanrınız yoxdur. 
Siz isə Allaha şərik qoşmaqla 
Bilin ki, yalnız iftiraçınız! 
Ey camaatım! Mən peyğəmbərliyi 
Təbliğ etdiyimə görə sizlərdən 
Heç bir muzd ya mükafat istəmirəm. 

Mənim mükafatımı vermək yalnız 

Məni yaradan Allaha aiddir. 

Məgər ki, siz bunu dərk etmirsiniz? 

 

 

Ey camaatım! Sizlər rəbbinizdən 

Sizi bağışlamanızı diləyin 

Sonra ona tövbə edin ki , göydən 

Bollu,ardıcıl yağışlar yağdırsın, 

Qüvvənizə bir qüvvə də artırsın. 

[Mənim dəvətlərimdən və imandan] 

Günahkar olaraq üz çevirməyin!” 
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Onlar cavabında dediıər: “Ey Hud! 

Sən bizə aşkar bir möcüzə ilə, 

[Yəni aydın bir dəlillə] gəlmədin. 

Sənin sözünlə də tanrıları biz 

Biləsən ki, tərk eləyən deyilik! 

Sən dediklərinə  inanmayırıq! 

Biz ancaq sənə bunu deyirik ki, 

Bəzi tanrılarmız *sən onlara. 

Tapınmağı qadağan etdiyinçin+ 

Sənə sədəmə [xətər+ toxundurmuş, 

*Onunçun da sən sərsəm danışırsan+.” 

 

Hud dedi: “Allahı şahid tuturam  

Və siz də şahid olun ki, mən sizin 

[Rəbbinizə+ qoşduğunuz yalançı  

Şəriklərinizdən çox – çox uzağam! 

 

Bircə şəriksiz Allahımdan başqa  

[ Mən yalnız ona ibadət edirəm ]. 

Indi hamılıqla mənə qarşı siz . 

Nə hiylə istəsəz buyurub qurun. 

Və mənə heç bir möhlət də verməyin !  

 
Mən özüm , həm sizin Rəbbiniz olan 
Uca yaradana təvəkkül etdim. 
Yer üzündə elə bir canlı yoxdur 
Ki, onun ixiyarı bütünlüklə 
Uca Allahın əlində olmasın. 

 

 

Həqiqətən də, Rəbbim düz yoldadır! 

[Hər kəsin cəzasını öz əməli. 

Gördüyü iş müqabilində verir. 

Heç kəsin mükafatını azaltmır. 

Möminlərə cənnət kafirə isə 

Əzab dolu cəhənnəm qismət edir]. 

 

Əgər ki, imandan üz çevirsəniz, 

Bilin Allahın mənə lütf etdiyi 

Peyğəmbərliyi sizə təbliğ etdim. 

Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət. 

Gətirər və sizlər ona bir zərər 

Yetirə bilməzsiz ,bunu biləsiz 

Doğrudan O hər şeyi hifz edəndir!” 

*Hud tayfasının məhvi barəsində] 

Əmrimizə gəldikdə bir mərhəmət 

Olaraq biz Hudu, onunla birgə 

İman gətirənləri xilas etdik, 

Onları ağır əzabdan qurtardıq! 

 

Bax bu da Ad tayfasıdır ki, onlar 

Rəbbin ayələrin inkar etdilər, 

Peyğəmbərliyinə qarşı çıxdılar. 

*Bütün peyğəmbərlər təkallahlığı 

Təbliğ etdikləri bir məqsəd ikən 

Bir peyğəmbərə qarşı çıxan kəslər 

Bütün peyğəmbərləri rədd edərlər]. 

Başları üstündə duran inadkar  

Böyüyün əmrinə tabe olarlar. 

 

Və beləliklə onlar dünyada da  

Məhşərdə də lənətə uğradılar. 

Hud tayfası Rəbbin inkar etmişdi. 

Xəbəriniz olsun ki, Hud tayfası 

Rəbbin mərhəmətindən [uzaq] oldu. 

*Ərəb tarixində bir ad daşıyan 

İki ad tayfası adı çəkilir. 

Bunlardan biri Hudun tayfası Ad, 

Digəri isə Adul-İrəmdir ki, 

Ona həm Zatul- İmad da deyilir. 

Onları  bir-birindən  ayırmaqçın 

Birinciyə Ad qövmü də deyilir]. 

 

Səmud qövmünə də öz qardaşları 

Salehi biz bir peyğəmbər göndərdik. 

O dedi: “ Ey camaatım! Buyurub 

Tək olan Allaha ibadət edin. 

Sizin ondan başqa tanrınız yoxdur.  

O sizi yəni *atanız Adəmi] 

     

Torpaqdan yaradıb bir sakin etdi 

[Və yaxud ona uzun ömür verdi+. 

Allahdan bağışlamasın diləyin 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 157 

Və sonra da ona tövbə eləyin. 

Həqiqətən ,Rəbbim öz elmi ilə, 

Qüdrəti , sevgisi mərhəmətilə 

Yaratdıqlarına çox- çox yaxındır. 

Onların duasın qəbul edəndir!” 

 

Onlar dedi: “ Ey Saleh! Bundan əvvəl 

Sən aramızdan ağsaqqal olmağa 

Ümid etdiyimiz bir adam idin. 

İndi atamız ibadət etdiyi 

*Bütlərə, tanrılara+ ibadəti 

Bizlərə sən qadağamı edirsən? 

Doğrusu bizləri dəvət etdiyin  

*Tövhid+ barədə biz  şəkk içindəyik! 

  

Saleh onlara belə cavab verdi:  

Ey camaatım! bir söyləyin görək  

“Rəbbimdən aşkar  bir möcüzə olsa  

O mənə bir mərhəmət bəxş edərsə 

[Yəni ki, peyğəmbərlik lütf edərsə]  

Mən də ona asi olarsam  əgər 

Məni Allah verəcəyi əzabdan  

Varmı bir kimsə ki, qürtara bilər? 

Sizlər mənə ancaq ziyandan başqa  

Bir şey artırmayacaqsınız əsla ! 

 

Ey camaatım Allahın bu dişi  

Dəvəsi sizinçün bir möcüzədir. 

Qoyun Rəbbin  torpağında otlasın  

Və siz ona heç bir pislik etməyin, 

Yoxsa şiddətli əzab qazanarsız! 

 

Onlarsa dəvəni tutub kəsdilər  

Saleh də onlara belə söylədi: 

“Daha üç gün yurdunuzda kef çəkin  

Bu elə bir vəddir ki, yalan çıxmaz! 

 

*Saleh tayfasının məhvi barədə]  

Əmrimiz gəldikdə bizdən mərhəmət 

Olaraq Salehi onunla birgə  

Iman gətirənləri xilas etdik, 

O günkü, rüsvayçılıqdan qurtardıq  

Həqiqətən, Rəbbin  yenilməz qüdrət 

Və sonsuz bir qüvvətin sahibidir! 

 

O zülm edənləri çox qorxunc,həm də 

Tükləri ürpədən bir səs bürüdü. 

Evdə diz üstündə düşüb qaldılar 

*Bir göz qırpımında həlak oldular] 

 

Sanki onlar heç yaşamamışdılar. 

Bilin! Onlar Rəbbi inkar etmişdi. 

Xəbəriniz olsun Səmud tayfası  

Allah mərhəmətindən kənar oldu! 
 

Həqiqətən elçi mələklərimiz  

Ibrahimin yanına müjdə ilə  

*Ishaqın doğulacaq xəbəriylə] 

Gəldilər və ona:- “Salam!”-dedilər  

Ibrahim də “Salam!”-cavbı verdi 

Və [dərhal evə gedərək onlara]  

Qızardılmış buzov əti gətirdi 

 

Ibrahim *qonaqların+ əllərini  

Yeməyə uzatmadığın gördükdə  

Hərəkətləri xoşuna gəlmədi 

O bundan təlaşa, qorxuya düşdü. 

Onlar dedilər:” Qorxma,( biz Allahın  

Mələkləriyik,) biz Lut tayfasını  

Məhv eləmək üçün göndərilmişik!”     

                                                       

İbrahimin arvadı *Sara bu an 

Pərdənin arxasında+ dayanmışdı 

[Və ya qonaqlara qulluq edirdi]. 

O[ bu sözləri eşidib tayfanın 

Başına gələcək müsibətlərdən 

Qafil olduğuna sevinib və ya  

Qoca yaşında oğlu olacağa  

Təəccüblənərək xəfifcə güldü. 

Bundan sonra sa biz onu İshaqla, 

İshaqın da ardınca Yaqub ilə 

*İshaqın, ondan sonra da Yaqubun 

Dünyaya gələcəyin+ müjdələdik. 
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*İbrahimin arvadı Sara+ dedi: 

“Vay halıma !Mən qoca qarı ikən 

Ərim qoca kişi olduğu halda 

Mən nə sayaq övlad doğa bilərəm?! 

Bu söhbət çox təəccüblü bir şeydir!” 

 

[Mələklər Saraya belə] dedilər: 

*“Allahın əmr elədiyi bir işə] 

Yoxsa sən təəccübmü eləyirsən? 

Ey ev əhli!Allahın bərəkəti 

Və mərhəməti üstünüzə olsun. 

Allah təriflənib-şükr olunmağa, 

Öyülüb-mədh edilməyə layiqdir!” 

*Onun bütün işi bəyənilmişdir. 

O , tükənməz və əvəzsiz nemətin 

Ehsan və kəramətin sahibidir!] 

 

İbrahimin qorxusu çəkildikdə 

Və ona *İshaqın doğulacağı 

Barəsindəki müjdə yetişdikdə 

Lut tayfası barəsində bizimlə 

[Mələklərlə+ mübahisə başladı. 

*Əzabın dəf edilməsin istədi]. 

Həqiqətən  İbrahim xoş xasiyyət, 

[Həmişə dua edərək] yalvaran 

Və özünü Allaha təslim etmiş 

Təmiz əqidəli əsil zat idi. 

Onun mələklərlə mübahisəsi      

Bu yüksək keyfiyyətlərdən gəlirdi]. 

 

[Mələklər söylədilər+: “ Ey İbrahim! 

Sakitləş, bu mübahisədən əl çək, 

Allahın əmri artıq yetişmişdir. 

Onlara qarşısı alınmaz, həm də 

Çox dəhşətli bir əzab gələcəkdir. 

 

Elçilər Lutun yanına gəlikdə  

*Tayfası bu qonaqlara bir pislik 

Yetirər deyə] Lut təşvişə düşdü, 

Ürəyi sıxıldı və belə dedi: 

“Bu çox çətin,başı bəlalı gündür!” 

Tayfası *qonaq gəldiyin bilən tək] 

Tələsik Lutun yanına yığışdı. 

Onlar Lutun yanına gəlməmişdən 

Və mələkləri görməzdən əvvəllər 

Nəlayiq və pis işlər görürdülər. 

Lut  onlara söylədi ki: “Ey qövmüm! 

Bunlar[ mənim balalarım 

Və ya  ümmətlərimin qadınları+ 

Mənim qızlarımdır siz də [onlarla 

Şəriətə müvafiq rəftar edin]. 

Onlar *nikah baxımdan+ sizin üçün 

Daha  uyğun və  daha təmizdirlər  

Allahdan qorxun yaramaz əməllə  

Məni bu qonaqlarımın yanında  

Başı aşağı və rusvay etməyin 

Məgər aranızda sizə yaxşı iş  

Görməyi əmr edən və pis işləri  

Yasaq edən ağıllı bir kəs yoxdur?” 

 

Onlar dedilər:”Sənin qızlarına   

Heç bir rəğbətimiz olmadığını, 

Şübhəsiz ki, özün yaxşı bilirsən  

Istəyimizi də yəqin bilirsən!” 

Lut dedi:”Kaş sizə çatan bir gücüm, 

Yaxud da möhkəm bir arxam olaydı. 

Ya alınmaz qala, ya da güclü bir  

Qəbiləyə arxalana biləydim! 

 

Mələklər ona söylədilər:”Ey Lut! 

Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. 

Onlar əsla sənə toxuna bilməz. 

Gecənin bir vaxtında ailənlə  

Birlikdə bu yerləri tərk edib get 

Heç kəs də dönüb geriyə baxmasın. 

Bu işdə tək övrətin istisnadır 

 
O kəslərə toxunacaq əzablar  

Həm də övrətinə toxunacaqdır. 

Onların öləcəyi vaxt səhərdir. 

Səncə artıq səhər yaxın deyilmi? 
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*Lut tayfasının məhvi barəsində 

Əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun  

Altını üstünə çevirdik, həm də  

Üzərinə bişmiş daşlar  yağdırdıq. 
 

O daşlara Rəbbinin dərgahında  

Məxsusi işarələr qoyulmuşdu. 

(Hər hansı daş kimə dəyəcəkdisə 

Üstünə onun adı yazılmışdı). 

 [Ya Məhəmməd!] Biləsən ki, o daşlar  

Sənin ümmətinin içində olan  

Zalimlərdən heç də uzaq deyildir! 

*Əgər şirk və küfrdən tövbə edib  

Əl çəkməsələr bu bişmiş daşlardan 

Şəksiz onların da başına  yağar] 
 

Mədyən əhlinə də öz qardaşları 

Şüeybi biz bir peyğəmbər göndərdik. 

O dedi: “Ey gövmüm! Məni eşidin. 

Tək olan Allaha ibadət edin. 

Sizin Ondan başqa tanrınız yoxdur. 

Ölçünü və çəkini əksiltməyin. 

Mən sizi xeyir-bərəkət içində  

*Çox firavan yaşamaqda görürəm.] 

Bununla belə *Allahın hökmünə  

Riayət etmədiyiniz təqdirdə]  

Sizləri hər tərəfdən bürüyəcək  

Çətin günün əzabından qorxuram! 
 

Ey qövmüm! Ölçü-çəkidə düz olun  

İnsanların haqqını əksiltməyin    

*Adamların malının dəyərini  

Haqsızlıq edib aşağı salmayın, 

Hər kəsin haqqını dosdoğru verin+ 

Yer üzündə gəzib dolaşan zaman 
                                                             

Heç zaman fitnə- fəsad törətməyin! 

Əgər siz möminsiznizsə [bilin ki, 

Ölçüdə və çəkidə düz olduqda+ 

Allahın* halal olaraq+ verdiyi 

Mənfəət *dünyada və axirətdə] 

Sizin üçün daha da xeyirlidir. 

Mən də sizə nəzarətçi deyiləm!” 

Onlar isə [istehzayla] dedilər: 

“Ey Şüeyb! Bizə atalarımız 

Tapındığı bütləri tərk etməyi, 

Malımızla  istədiyimiz kimi 

Hərəkət etməkdən vaz keçməmizi 

Sənə namazın [dininmi] əmr edir? 

Sən doğrudan da həlim xasiyyətli, 

Düşüncəlisən və çox ağıllısan!” 

 
Şüeyib onlara belə cavab verdi: 
“Ey qövmüm!Siz mənə bir deyin görək! 
Əgər mən Rəbbimdən bir möcüzəylə 
Gəlsəm,Rəbbim mənə öz dərgahından 
Gözəl [yəni halal ]bir ruzi versə, 
Deyin[ ona mən haram qatarammı? 
Mən öz Rəbbimə asi olarammı?+ 
Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin 
Əksinə getmək istərəmmi deyin. 
Mən yalnız bacardığım qədər sizi 
İslah emək istəyirəm; - bilməli. 
Mənim *bu işdə+ müvəffəqiyyətim 
Yalnızca  Allahın köməyilədir 
Mən yalnız ona  təvəkkül edirəm 
Və onun hüzüruna dönəcəyəm! 

Ey qövmum! Mənə qarşı bu ədavət 

Nuh tayfası ,ya Hud camaatının 

Və yaxud Saleh qövmünün başına 

Gələn müsibətləri ki, eşitdiz 

Sizin də başınıza gətirməsin. 

Lut tayfası sizdən uzaq deyildir! 

[Mənə qarşı düşmənçilik etsəniz, 

Onların başına gələn müsibət, 

Sizin də başınıza gələr əlbət]. 

 

Rəbbinizdən bağışlanma diləyin 

Və sidq ürəklə ona tövbə edin. 

Həqiqətən Rəbbim[ bəndələrinə] 

Rəhm edən və *onları çox+ sevəndir!” 

 

Onlar cavabında dedi: “ Ey Şüeyb! 

Dediyinin çoxunu başa düşmür 

Səni zəif, həm də gücsüz görürük  

Əgər ki, əşirətin olmasaydı, 

Onda biz səni daş-qalaq edərdik. 
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Yoxsa biləsən ki, sən bizim üçün 

Əziz ,hörmətli bir adam deyilsən!” 

 

Şüeyb  onlara söylədi: “Ey qövmüm! 

Məgər ki, mənim əşirətim sizə 

Allhdan daha əzizmidir ki, siz 

Onu unudub belə deyirsiniz? 

Həqiqətən Rəbbim *öz elmi ilə] 

Bütün etdiklərinizi biləndir! 

“Ey Qövmüm! Siz nə istəyirsiz edin 

Mən də etdiyimi edəcəm; - bilin. 

Rüsvayedici əzabların kimə 

Gələcəyini və kimin yalançı 

Olduğunu tezliklə biləcəksiz. 

Onun üçün də [əzabı+ gözləyin. 

Mən də sizlə bərabər gözləyirəm! 

 

*Şüeyb tayfasının məhvi barədə] 

Əmrimiz gəldikdə mərhəmət edib 

Şüeybi və onun ilə birlikdə 

İman gətirənləri xilas etdik. 

O zülm edənləri isə dəhşətli, 

Tükürpədici ,qorxunc səs bürüdü 

Onlar öz evlərində dizi üstə 

*Bir göz qırpımında həlak oldular]. 

 

Sanki orda heç yaşamamışdılar. 

Yaxşı bilin ki, Mədyən tayfası da 

Bir vaxtlar Səmud qövmü olduğu tək 

*Allahın rəhmətindən] kənar oldu! 

 

Biz Musanı da möcüzələr ilə 

Aşkar dəlillə peyğəmbər göndərdik- 

-Firona, onun əyan-əşrafına. 

Əyanlar Firona tabe oldular. 

Halbuki Fironun əmri səhv idi. 

 

Firon qiyamət günündə qövmünün 

Önündə gedib onları atəşə 

Bir baş *cəhənnəmə+ aparacaqdır. 

Düşəcəkləri yer necə də pisdir! 

 

Onlar dünyada da *axirətdə] də  

Büsbütün lənətə düçar olmuşlar. 

Onların qisməti necə də pisdir! 

 
Bunlar[ məhv edilmiş+ məmləkətlərin 
Xəbərləridir ki, sənə söylədik. 
Bəzisindən əsər-əlamət qalmış, 
Bəzisi də yerlə yeksan olmuşdur. 
 
Biz onlara səbəbsiz zülm etmədik. 
Özləri özlərinə zülm etdilər. 
Allahdan qeyri iman etdikləri 
Tanrıları heç bir fayda vermədi 
[əzablardan xilas edə bilmədi], 
Əksinə ziyanlarını artırdı. 
Rəbbinə zülmkar məmləkətləri 
Əzabla yaxalamaq belə olar. 
Onun cəzası doğrudan da ağır, 
Həm də dəhşətli və çox şiddətlidir! 
Bütün bu söylənən hadisələrdə 
 Axirət əzabından qorxan üçün  
Çox dəyərli bir ibrət dərsi vardır. 
Bax bu *bütün+ insanların bir yerə 
Cəm ediləcəyi, hamının şahid  
Olacağı bir gün; - Məhşər günüdür. 

Biz  həmin o günü yalnız müəyyən 

Bir müddət üçün təxirə salmışıq. 

[Qiyamət] gələn gün Allahın izni 

Olmadan heç kimsə danışa bilməz. 

*O gün+ insanların bir qismi bədbəxt, 

Bir qismi isə  xoşbəxt  olacaqdır! 

Bədbəxtlər [cəhənnəmdə+ qalacaqdır. 

Onları orda ah- fəryad gözləyir. 

 

Rəbbinin istədiyi iman əhli 

İstisna olmaq ilə, onlar orda 

Göylər və yer durduqca qalacaqlar. 

Rəbbin öz istədiyini edəndir. 

*Günahkar möminlər isə bir müddət 

Cəhənnəmdə qalaraq günahları 

Təmizlənər+ Allahın izni ilə 

Sonra cənnətə daxil olacaqlar. 
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Xoşbəxt olanlar Rəbbin diləyindən 

[Bəzi kamil möminin daha yüksək 

Mərtəbə - ərşi əlaya qalxması, 

Bir müddət cəhənnəmdə əylənməsi 

Və Allahın izni ilə onlara 

Günahkarlardan ötrü bir şəfaət 

Etmək şərəfi nəsib olmasından + 

Əlavə tükənməz bir nemət kimi 

Göylər və yer durduqca bu bəndələr 

Cənnətlərdə əbədi qalacaqlar. 

 

Eləysə bütpərəstlər tapındığı 

Bütün batilliyinə şübhə etmə. 
Onlar ancaq ataları əvvəllər 
İbadət etdiyi tək [kor- koranə] 
İtaət həm də ibadət edirlər. 
Biz onların qismətin əksiltmədən 

*Büsbütün+  tamam-kamal verəcəyik! 

Biz , Musaya kitab *Tövratı+ verdik. 

Onun barəsində ixtilaf düşdü. 

[Bəzi yəhudilər ona inandı 

Bəzisi də Tövrata inanmadı+ 

Əgər sənin Rəbbindən öncə bir söz  

*İlahi hökmü təqdir+ olmasaydı 

[Cəza qiyamətə  saxlanmasaydı+, 

Şübhəsiz ki, hələ dünyada ikən 

Onların işləri tamam bitmişdi.  

 

[Ya Məhəmməd !] Həqiqətən də onlar 

[Yəhudilər və məkkə mürşikləri] 
Quran barədə də şübhədədirlər. 
Rəbbin heç şübhəsizdir ki,onlara 
Əməlinin cəzasın verəcəkdir, 
Onların etdiyindən xəbərdardır! 
[Ya Məhəmməd!+ Əmr edildiyi kimi 
Sən çalış daima doğru yolda ol. 
Səninlə birgə iman edənlər də 
*Tövbə edib ardınca gedənlər də] 
Çalışıb daim düz yolda olsunlar. 
[Allah əmrin pozub] həddi aşmayın, 
Çünki O siz edənləri görəndir! 
 Zülm edənlərə [rəğbət bəsləməyə,  
 Ya kömək göstərməyə] meyl etməyin. 

Etsəniz siz cəhənnəmlik olarsız+. 
Sizin Allahdan başqa nə dostunuz  

Nə də bir himayədarınız yoxdur.   

Sonra sizə dünya və axirətdə 

Onun əzabından kömək olunmaz!  

 

[Ya Məhəmməd+ Namazını gündüzün  

Iki başında *günortadan əvvəl 

Və sonra yəni ki, səhər,günorta 
İki başında, yəni səhər,axşam+ 
Və gecənin *gündüzə yaxın olan+ 
Bəzi saatında *axşam, gecə qıl+ 
Həqiqətən beş vaxt namaz ki, vardır 
O,kiçik günahı yuyub aparır. 
Bu *Allahın mükafat və cəzasın+  
Yada salanlara öyüd-nəsihət 
Bir də ki, sadəcə xatırlatmadır. 
*Müşriklərin həmçinin kafirlərin  

Əzab-əziyyətinə döz+ və səbr et 

Allah yaxşı iş görən bəndəsinin  

Mükafatın zay eləməz bu yəqin! 

 

Barı sizdən əvvəlki nəsillərin 

Ağıl fəzilət *hünər] sahibləri 

Yer üzündə hər cür fitnə-fəsadı 

Törətməyi qadağan edəydilər! 

Onların az bir qismi istisnadir. 

*Keçmiş peyğəmbərlər səhabəsi ki, 

İnsanlara yaxşılığı əmr edər  

Və onları pislikdən çəkindirər], 

Zalimlərsə dünya naz-nemətinə 

Ləzzətə  uydu, günahkar oldular, 

 

Məmləkət əhli əməli salehkən 

Rəbbin onu haqsiz yerə məhv etməz! 

 

Əgər Rəbbin  istəsəydi, O bütün  

İnsanları tək bir ümmət edərdi. 

Onlar [yəhudi, xaçpərəst, ilaxir 

Olmaqla öz dinləri barəsində 

Bil ki, hələ də ixtilafdadırlar. 
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Rəbbinin mərhəmət etdiyi kəslər 

İstisnadir ki, ixtilaf etməzlər. 

Rəbbin onları   *bu xislətə görə 

Xoşbəxt və bədbəxt, Mömin və ya kafir, 

Cənnət, cəhənnəm əhli+ yaratmışdır. 

Allah insanların dini barədə  

İxtilafda olub olmayacağın, 

Özlərini necə aparacağın  

Əzəldən bildiyi üçün onların 

Bütün gələcək işin –hərəkətin 

Öz qüdrət qələmiylə əvvəlcədən 

Müqəddəs Lövhi-Məhfuzda yazmışdır+ 

Artıq Rəbbin [mələklərə dediyi] : 

Mən cəhənnəmi Rəbbi inkar edən] 

“Cin   və insanlarla dolduracağam!”- 

-Sözü tamamilə yerinə yetdi! 

 

[Ya Məhəmməd!+ keçmiş peyğəmbərlərin 

Başlarına gəlmiş hadisələrdən 

Sənin ürəyini xatircəm edən, 

Qəlbinə qüvvət verəcek nə varsa, 

Hamısını Biz sənə nəql eylədik, 

Bu surə sənə haqq, Möminlərəsə  

Moizə;-öyüd- nəsihət gəlmişdir! 

 

İman gətirməyənlərə söylə ki: 

Siz öz bacardığınızı eləyin, 

“Biz də lazım olanı edecəyik!” 

 

Göy və yer qeybi Allaha məxsusdur. 

[Onun elmidir ] və bütün işlər də 

Axırda Allaha qayıdacaqdır. 

[Ya Məhəmməd!] Tək Ona ibadət et 

Və yalnız Ona da təvəkkül elə. 

Rəbbin olanlardan  qafil deyildir! 

 

 

 

 

 

 

12  

“YUSIF” SURƏSININ ANLAMI 

 

Məkkədə nazil olmuş və yüz bir ayədir. 

Yusif peyğəmbər haqda rəvayəti  şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə  

Yusif surəsinin anlamı belə. 

 

Əlif, Lam , Ra Quran ayələridir! 

Məqzi Allah rəsuluna bəllidir. 

[Ey Məkkə əhli!] Biz onu ərəbcə 

Quran olaraq nazil etdik  bəlkə 

Düşünüb Mənasını anlayasız. 

[Ya Məhəmməd !] Bu surəni vəhy edib 

Ən gözəl hekayəti söyləyirik. 

Hərçənd sən ondan xəbərdar deyildin 

Bu həqiqəti büsbütün bilirik. 

 

Bir vaxt Yusif atasına demişdi: 

“Atacan ,Mən yuxuda on bir ulduz 

Həmçinin günəş ilə ayı gördüm. 

Gördüm onlar mənə təzim edirlər” 

Atası Yəqub demişdi: “Can oğul! 

Yuxunu qardaşlarına danışma 

Yoxsa onlar sənə hiylə qurarlar. 

Çünki şeytan insanın düşmənidir. 

Yuxuda gördüyün tək Rəbbin səni 

Başqasından seçib üstün edəcək. 

Sənə yuxu yozmağı öyrədəcək. 

Səndən əvvəl babaların İbrahim 

Və İshaqa nemət verdiyi kimi 

Həm sənə, həm də  ki, Yəqub nəslinə 

Tamamlayıb verəcək nemətini. 

Həqiqətən,Rəbbim [hər şeyi+ bilən 

Qüdrət, qüvvət və hikmət sahibidir!”  

                                                 

“ Yusif- qardaşları” əhvalatında 

Soruşanlar üçün ibrətlər vardır. 

Bir zamanlar Yusifin qardaşları 

Öz aralarında belə demişdi: 

“Bizlər bir-birimizə bağlı ikən 
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Sayca  çox və güclü bir dəstə ikən 

Yusif və doğma qardaşı Bin Yamin 

Atamıza nədən daha əzizdir 

Həqiqətən atamız səhv eləyir!” 

 

*Onların arasından biri dedi+: 

Yusifi  öldürün,ya itirin ki, 

Atanız mehrin  yalnız sizə salsın. 

Ondan sonra isə  tövbə edərsiz 

Və əməli saleh ola bilərsiz!” 

 

Bir başqası *Rubil və yaxud Şəmun] 

Əlavə edərək belə- demişdi: 

Onu öldürməyin;-quyuya atın. 

“Yusifi quyuya atsanız əgər 

Yol keçənlər onu tapıb götürər”. 
 

 

Onlar Yəquba söylədi: “Ata!Biz 

Yusifə bu qədər xeyixah ikən 

Sən onu bizə etibar etmirsən. 

Sabah onu bizim ilə birlikdə 

Gəzib dolanmağa qoy getsin çölə 

Oynayıb əylənsin; könlü açılsın, 

Qoruyacağıq, heç şübhən olmasın!” 

Yəqub dedi: “onu aparmağınız 

Məni məyus edər *dözmərəm yalqız.+ 

Qorxuram O, itə yaxud qurd yeyə 

Sizlər ondan bir xəbər tutmayasız!” 

Onlar dedi: “ biz güclü bir dəstəyik 

Onu göz önündə qurda vermərik”. 

 

Yusifi çölə aparıb qardaşlar 

Quyuya atmağa verdilər qərar. 

 

Biz Yusifə: “Bir vaxt qardaşlarına                                                              

Özləri ,  gözləmədikləri  halda 

Onların tutduğu bu iş barədə 

Xəbər verəcəksən!”-deyə vəhy etdik. 

 

Onlar ki,bu xəyanəti etdilər 

Axşam gözü yaşlı evə yetdilər. 

Və dedilər: Ata !Biz ötüşürkən 

Yusif libaslara keşik çəkirkən 

Bir də xəbər tutduq qurd onu yeyib. 

İndi bizlər danışsaq da doğrudan 

Onsuz sən bizə inanmayacaqsan !” 

 

Onlar Yusifin geydiyi köynəyə 

Qan yaxıb gətirmişdi özləriylə. 

Yəqub dedi: Xeyir , mənə bəllidir 

Heç də dediyiniz kimi deyildir, 

Nəfsiniz bu işə sizi sövq edib 

Çirkin əməliniz gözəl görsənib. 

Mənə tükənməz bir səbr gərəkdir. 

Yusif barəsində söylənən sözün 

Yalan olduğunun sübutu üçün 

Allahdan kömək diləmək gərəkdir!” 

Nəhayət, [Mədyəndən Misirə]gedən 

Bir dəstə müsafir ya karvan əhli 

Bu yerdən keçirkən su aradılar  

Suçu öz qabını suya  salırkan: 

“ Şad xəbər, şad xəbər!- dedi, Bir oğlan! 

Onlar *müsafirlər və qardaşları+ 

Yusifi satlıq bir şey tək gizlədi. 

Allah onlar nə etdiyin  biləndir. 

Yusifi təqib edən qardaşları 

İş nə yerdə olduğunu bildikdə: 

“ Bu bizim qaçmış  köləmizdir !”- deyib 

Onu dəyərsiz qiymətə satdılar. 

Bu iş pul qazanmaq üçün  deyildi, 

Yalnız Yusifdən  xilas olmaq üçün  

Atası Yəqubdan ayırmaq üçün  

Qardaşları  tamah göstərmədilər. 

 

Yusifi Misirdə kölə tək alan 

Şahın vəziri  zövcəsinə dedi: 

Ona yaxşıca bax və hörmət elə .   

Ola bilsin o fayda versin bizə 

Yaxud onu oğulluğa götürdük! 

 

Biz Yusifi  Misirdə yerləşdirdik. 

Və ona yuxu yozmağı  öyrətdik 

Allah öz əmrində daim qalibdir 
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Lakin əksər insanlar bunu bilmir! 

Yusifə gəncliyin yetkin  cağında  

On yeddi yaxud 33 yaşında 

Elm  verdik yəni Peyğəmbər etdik. 

Biz, yaxşı iş görən mömin kəsləri 

Seçir , mükafat  veririk!- bilməli! 

Evində olduğu qadın  *Züleyxa+ 

Yusifi tovlayıb yoldan çıxarmaq  

*Onunla yaxınlıq etmək] istədi 

Qapıları bağlayaraq:  “Gəl”-dedi. 

Yusif isə mən sənin bu işindən 

Allahıma” sığınıram”- söylədi. 

Axı sənin ərin mənim ağamdır. 

O mənə həm yaxşı baxır həm də ki, 

Allah mənim  ixtiyar  sahibimdir, 

Mənə  mərhəmətin ehsan etmişdir . 

Həqiqətən ağasına xor baxan, 

Əhli-əyalına zina etməklə  

Özlərinə zülm edənlər məhv olar!” 

- Deyə Züleyxanın  cavabın verdi 

Doğrudan qadın ona meyl etmişdi. 

Əgər Rəbbin dəlilin görməsəydi 

Yusif də ona meylini salardı. 

Biz , pisliyi  biabırçı *zınanı+ 

Ondan ötürmək üçün belə etdik. 

O, həqiqətən qəlbən bizimlədir, 

Bizim sadiq bəndələrimizdəndir! 

Yusif  Züleyxadan canın qurtarmaq 

Züleyxa sa tutub kamına çatmaq 

Məqsədiylə qapıya tərəf  cumdu. 

*Züleyxa+  qapının önündə çatıb 

Onun köynəyini arxadan cırdı. 

Onlar qapının önündə qadının 

Ağası ( əri)ilə rastlaşdılar. 

Züleyxa  dedi: sənin ailənə 

Pislik  övrətinlə zina istəyən  

Bir şəxsin cəzası zindana salmaq 

Ya da əzaba düçar edilməkdir!” 

Yusif  söylədi : “ O tovlayıb məni 

Mənimlə yaxınlıq  etmək istədi!” 

Bu zaman  bir şahid *beşikdə olan  

Züleyxanın körpə əmisi  oğlu+ 

Şəhadət etdi ki, doğrusu budur, 

Əgərki, Yusifin köynəyi öndən  

Cırılmışsa Züleyxa düz  buyurur 

Yox, köynəyi arxadan cırılıbsa  

Yusif  söylədiyi doğrudur onda.” 

*Qadının əri+ köynəyin arxadan  

Cırıldığın görüb dedi ucadan: 

Bu siz qadınların hiylənizdəndir! 

Doğrudan sizin hiyləniz məkrdir! 

Ey Yusif! Bu işi açıb ağartma: 

Sən də ey arvad tövbə et eybinə, 

*Allahından+ bağışlanmanı dilə. 

Çünki,sən günah edən kəslərdənsən.” 

 

Şəhərdəki qadınlar söylədilər: 

“Vəzirin  övrəti cavan qulunu 

Tovlayıb , özünə öyrədib onu 

Onunla yaxınlıq etmək istəyir 

Yusifin eşqi onu ram etmişdir 

Onun yoldan çıxdığını görürük.”  

*Züleyxa+ dedi-qodunu eşitdi;  

Onaları  ziyafətə dəvət etdi, 

Gözəl  mütəkkə, xalılar döşənmiş 

Bir, otaqda böyük məclis düzəltdi  

Və hər qadına da bir bıçaq verdi. 

(meyvələri kəsib soyarsız dedi) 

Sonra O,Yusifə belə əmr etdi: 

“Qadınların məclisinə get!”- dedi 

Yusifi görürkən bütün qadınlar 

Gözəlliyin görüb heyran qaldılar. 

*Özlərin  itirib əllərindəki 

Turuncun qabığın soymaq yerinə] 

Bıçağı  sancdılar öz əllərinə 

Yəni ki, öz əllərini kəsdilər 

Və heyrətlə: “ Aman Allah  !-dedilər 

Bu , bəşər deyil, bir mələyə bənzər!” 

Qadınlar özünə gəldikdən sonra  

Züleyxa belə söylədi onlara: 

“Bu  *könlümü ona verdiyim üçün+ 

Mənim qınandığım oğlandır;- bilin! 
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Mən bununçun onun olmaq istədim. 

O imtina etdi;- ola bilmədim. 

[Bir daha deyirəm] əgər əmrimi  

Cavabsız qoyarsa zindandır yeri, 

Olacaq zillət çəkənlərin biri!” 

 

Yusif əl açıb söylədi : Ey rəbbim ! 

Bu halım özünə bəllidir mənim 

Onlar sövq etdiyi işi görməkdən  

Zindan  xoşdur, hifz  et bu hiylələrdən 

Hifz  etməsən mən köməksiz qalaram 

Meyl edərsəm cahillərdən olaram.” 

 

Rəbbi Yusifin duasın eşitdi 

Qadınların məkrindən xilas etdi 

Həqiqətən, O,eşidən, biləndir! 

 

[Vəzir] Yusifin günahsız olduğun  

[Subut edən dəlilləri, *köynəyin 

Arxadan cırılmasın və üzünün 

Cırmaqlanmasın, bir də qadınların 

Turunc əvəzinə əlin kəsməsin] 

Gördüyü halda yenə də bir müddət 

[Yəni dedi –qodu kəsilənədək] 

Onu zindana salmağı düşündü. 

[Beləliklə Yusif zindana düşdü+ 

 

Yusif ilə birlikdə iki cavan 

*Padşahı zəhərləyəcək deyə 

Ittiham  olunan saray aşpazı 

Və saqi oğlan zindana atıldı. 

[Gənclər Yusifin yuxu yozduğunu  

Bildikdən sonra saqi oğlan dedi: 

“ Yuxuda gördüm ki , üzüm  sıxıram.”      

Digəri,*aşpaz+ isə belə dedi: 

“ Mən də gördüm ki, başımın üstündə 

Apardığım çörəyi quşlar yeyir. 

 

Gəl bu yuxuları bizim üçün yoz. 

Biz , həqiqətən də sənin doğruçul, 

Yaxşı adam olduğunu görürük!”  

Yusif onlara belə cavab verdi: 

“Yeyəcəyimiz təam gəlməmişdən 

Bu mənanı sizə xəbər verərəm.” 

Bu Rəbbim mənə öyrədən  elmdir. 

Mən Allahın varlığını rədd edən 

İnamsız, axirəti inkar edən  

Kafir bir  tayfanın dinin tərk etdim! 

Ata –babalarım İbrahim İshaq 

Və Yəqubun dinini qəbul etdim. 

Bizə görə heç bir şeyi Allaha 

Bənzətmək ya  şərik qoşmaq yaraşmaz. 

Bu (tövhiddir) ki, allahhın bizlərə 

İnsanlara bəxş etdiyi nemətdir, 

Lakin insanların əksəriyyəti 

Bunu duymaz və Allaha şükr etməz! 

Ey mənim iki zindan yoldaşlarım! 

[Sizə nə bir xeyir, nə də bir zərər 

Verə bilməyən tanrılar *o bütlər] 

*İbadətə layiqdir] ya ki, qadir 

Qalib olan Allah buna layiqdir? 

 

Allahdan başqa ibadət edilən 

Atalarımız uydurub qoyduğu 

[Allaha aidiyyəti olmayan] 

(Bütlər) adlardan başqa şey deyildir. 

Allah isə bütə ibadət üçün 

Heç bir dəlil (ayə) endirməmişdir. 

Bilin ki, hökm ancaq Allahındır. 

O, sizin yalnız və  yalnız özünə 

İbədət etmənizi buyurmuşdur. 

Doğru və həqiqi din yalnız budur. 

Çox insanlar bu həqiqəti bilməz! 

 

Ey mənim iki zindan yoldaşlarım! 

[Yuxunuzun mənasına gəldikdə] 

Sizlərdən biriniz öz ağasına 

Təkrar dönüb şərab içirəcəkdir. 

Digəriniz edam ediləcəkdir 

 

Quşlar onun başını didəcəkdir. 

Bilin ki, sizin soruşduğunuz iş 
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Söylədiyim kimi, həll edilmişdir!” 

Yəni birinizin  azad olması, 

O birinin edamı barəsində 

Padişahın fərmanı verilmişdir!+ 

 

Yusif bunlardan nicat tapacağın 

Yəqin etdiyi şərabçıya dedi: 

“Ağanın yanında məni yada sal!” 

Lakin şeytan ağasının yanında 

Yusifi onun yadından  çıxardı. 

Və buna görə də Yusif bir neçə  

[Yeddi – on iki il zindanda qaldı. 

 

*Bir gün+ Misir şahı belə söylədi: 

“ Mən yuxuda+  yeddi arıq inəyin 

Yeddi kök inəyi yediyin gördüm. 

Həmçinin də yeddi quru sünbülün 

Yeddi yaşıl sünbül üstünə qalxıb 

Bellərinə sarıldığını gördüm. 

Ey əyyanlar! Əgər bacarırsınız 

Buyurun  mənim bu yuxumu yozun!” 
 

Əyanlar söylədi : *Bu gördüklərin] 

Qarmaqarışıqdır , həm də çox çətin 

Onu yozmağımız müşküldür bilin!” 

Zindandakı iki cavan oğlandan  

Edamdan  qurtulan *şərab paylayan] 

Yusifi yadına salaraq dedi: 

“Məni Yusifin yanına göndərin 

O yuxunun cavabını söyləsin 

Mən də dönüb söyləyim , siz öyrənin! 

 

*Cavan oğlan padişahın izniylə 

Zindana gəldi və Yusifə dedi: 

“Yusif! Sən ey doğruları danışan! 

Dinlə , agah et məni bu mənadan 

Yeddi arıq inək, yeddi kök inək 

Arıqlar kökləri yeyir;- nə demək? 

Yeddi yaşıl və yeddi quru sünbül 

Qurular yaşılı qucur elə bil. 

             

                                            

Bunun  mənasını mənə izah et 

Yəni şahı bu yuxudan agah et. 

Düzgün cavabla dönüm əyanlara; 

Mənaları bəlli edim onlara!” 

 

Yusif cavabını beləcə verdi: 

“ Yeddi il adət üzrə əkin dedi, 

Yeyiləcək miqdarı ayırmaqla 

Qalanın sünbüldə yığın ambara. 

 

Ardınca yeddi il qıtlıq olacaq 

Həmin tədarükdən  yeyərsiz, ancaq 

Az bir miqdar toxumluq saxlayarsız. 

 

Daha  sonra insanlara bol yağış , 

Bərəkət verəcək illər gələcək. 

Onda adamlar zeytun, üzüm,  xurma  

Sıxıb, bəhrələnəcəkdir doyunca”.  

Hökümdar bu söylənəni eşitdi, 

“ O şəxsi yanıma gətirin !”- dedi. 
 

Elçi  Yusifin yanına gəldikdə: 

Ağanın yanına dön , söylə dedi; 

*Züleyxanın məclisində] əllərin 

Kəsən, qadınların fikrin öyrənsin. 

O qadınların məqsədi nə idi? 

Həqiqətən uca Rəbbim onların 

Məkrini biləndir! Tam açıq- aydın. 

Şah qadınları çağırıb soruşdu: 

“Yusifi tovlayıb yoldan çıxarmaq 

Istədikdə məqsədiniz nə idi? 

Qadınlar dedi: “ Allah eləməsin! 

Biz onun barəsində aşkar bilin 

Pis hərəkət,ya pis bir şey bilmirik! 

Vəzirin övrəti *Züleyxa+ dedi: 

“ Artıq indi həqiqət bəlli oldu. 

Yusifi tovlayıb yoldan çıxarmaq 

İstəyən bilin ki, mən idim, ancaq 

O, şəkk- şübhəsiz  doğru danışandır!”  

Yusif  söylədi ki: “ Bu həqiqəti 

Qadınlara etiraf etdirməyim 
Ona görədir ki, qoy vəzir bilsin, 
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O evdə olmayanda mən xəyanət 
Etməmişəm və Allah xainlərin 
Hiyləsi baş tutmasına yol verməz! 

Mən özümü təmizə  çıxarmıram. 

Rəbbimin rəhm etdiyi bəndələri 

İstisna olmaqla nəfs insanlara 

Pis işlər görməyi daim əmr edər. 

Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır. 

Bəndəsini sevən və rəhm edəndir!” 

 

Padşah dedi: Yusifi gətirin. 

Onu özümə ən yaxın edəcəm!” 

Sonra padşah onunla söhbət etdi. 

“Sən bu gündən mənim ən yaxınımsan 

Mövqe  sahibi bir insansan!”- dedi. 

Yusif  söylədi ki, məni Misirin 

Xəzinələrinə məmur təyin et. 

Çünki mən  ehtibar edilən malı 

Qoruyan  və rəhbərliyi bilənəm! 

 

Beləliklə də Biz, onu Misirdə 

Mövqe, ixtiyar sahibi elədik. 

O, Misirdə istədiyin edirdi 

Biz istədiklətimizə mərhəmət 

Yaxşı iş görənə rəğbət edərik 

Onun mükafatını zay etmərik. 

 

İman gətirib Allahadan qorxanlar, 

Pislikdən çəkinən mömin insanlar 

Alacağı axirət mükafatı 

Dünya  malından  daha xeyirlidir. 

 

[Misirə ərzaq üçün yollananlar+ 

Yusifi quyuya atan qardaşlar 

Onun hüzüruna daxil oldular. 

Qardaşları tanımadığı halda  

Yusif onları tanıdı bir anda . 

 

Yusif onların ərzaq yüklərini 

Hazırlayıb yola salarkən dedi: 

 

 

Ata birqardaşınızı gətirin . 

“Mənim düz ölçən, qonaq pərvərlərin 

Ən yaxşısı  olduğumu da bilin! 

Əgər onu mənə gətirməsəniz 

Ərzaq almayacaqsınız, biləsiz 

Eşidin sözümü, yadda saxlayın. 

Onsuz gəlsəz mənə yaxınlaşmayın!” 

 

Yusifin qardaşları söylədilər: 

“ Fikrini atamıza bildirərik 

Razılaşsa sözsüz bunu edərik”. 

Yusif xidmətçilərinə  tapşırdı: 

“Onların ərzaq üçün verdikləri 

Malı da yüklərə qoyun (xəlvəti) 

Bəlkə ailələrinə döndükdə 

( Malları yükün içində gördükdə) 

Başa düşsünlər və ola bilsin ki, 

Ərzaq üçün qayıtsınlar bir dəxi!”   
 

Qardaşlar atalarına döndülər. 

Ərzağı verərkən ona dedilər: 

“Ata! Biləsən ki, həqiqət budu, 

Bizə ərzaq vermək yasaq olundu. 

Bin Yamini bizimlə göndərməsən 

Ərzaq gətirməyi gözləmə bizdən. 

Yenidən  ərzaq istəyirsən əgər 

Onu da bizimlə Misirə göndər. 

Əmin ol , biz onu qoruyacağıq!” 

Yəqub dedi: Bundan əvvəl Yusifi 

Sizlərə etibar etdiyim kimi  

Onu sizə etibar edərəmmi? 

Allah onu ən yaxşı hifz edəndir 

O rəhimlilərin rəhimlisidir!” 

 

Yüklərin açdıqda onlar bildilər 

Mallar qaytarılıb;-belə dedilər: 

“Ata! Artıq daha nə istəyirik? 

Mallarımız bizə qaytarılmışdır. 

Biz bununla təkrar ərzaq alarıq 

Həm, qardaşımızı da qoruyarıq 

Bir dəvə yükü ərzaq artırarıq. 

Gətirdiyimiz bu ərzaq çox azdır!” 
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Yəqub dedi: “ Başınıza bir bəla 

(ölüm fəlakət) gəlmədiyi halda  

Bin Yamini sağ salamat qaytarıb 

Yanıma gətirəcəyiniz haqda  

Allaha  and içib söz verməyincə 

Onu göndərə bilmərəm sizinlə!” 

Onlar and içib Yəquba söz verdi. 

Yəqub: “Allah  buna şahiddir!”-dedi. 
 

O söylədi: “ Oğullarım! Eşidin. 

Misirə, eyni qapıdan girməyin. 

Çalışın ki,* sizlərə göz dəyməsin] . 

Bununla  belə Allahın qədərin 

Sizlərdən dəf edə bilmərəm;-bilin. 

Hər işdə hökm yalnız  Allahındır. 

Mən ancaq Allaha təvəkkül etdim. 

Qoy hər iş üçün təvəkkül edənlər 

Yalnız Allaha təvəkkül  etsinlər!” 
 

Onlar  Yəqub əmr etdiyi qaydada  

Misirə ayrıca daxil olduqda  

İttiham  olundular oğurluqda. 

Ancaq Yəqubun ürəkdən diləyi 

Onları göz dəyməkdən xilas etdi. 

Şübhəsiz Yəqub vəhylə öyrənmişdi. 

O artıq bir elm sahibi idi. 

Lakin insanların əksəriyyəti 

*Allahın sevib seçdiyi  zatlara 

Vəhy ilə elm öyrətməsin] bilməzlər! 
 

Onlar Yusifin yanına gəldikdə  

Yusif  Bin Yamini  qucaraq dedi: 

“Mən həqiqətən sənin qardaşınam. 

Onların başımıza gətirdiyi 

İşləri düşünmə və kədərlənmə! 
 

Onların yükünü hazır etdikdə 

Qardaşına aid yükün içinə 

Bir su qabı (qızıl piyalə) qoydu. 

O zaman ki,  karvan yola düzəldi 
 

 

 

Arxalarınca  carçı haray cəkdi. 

“Ey karvan əhli! Durun siz oğrusuz!” 

Qardaşlar bu zaman təlaş içində 

Söyləyin:-“ nə itirmisiz?” –dedikdə 

 

Gələnlər cavab verdilər tələsik:    

Hökümdarın su qabın  itirmişik. 

“Bilin ! Onu tapana muştuluq tək  

Bir dəvə yükü ərzaq veriləcək!” 

Carçı: “ Mən buna zaminəm.”-söylədi. 

Yəqubun oğlanları söylədilər: 

“Allaha  and olsun sizə bəllidir, 

Biz Misirə ruzi üçün gəlmişik. 

Fitnə -fəsad salmağa gəlməmişik 

Əmin olun ki,biz oğru deyilik!” 

 

Onlar dedi: “Anda yalan çıxsanız 

Özünüz söyləyin;-nədi cəzanız?” 

Qardaşlar dedi:  “ Bu işin cəzası 

Oğru şəxsin kölə edilməsidir 

Bizdə zalimə bu cəza verilir! 

 

Yusif doğma qardaşının yükündən 

Öncə onların yükünü  axtardı. 

Qabı qardaşının yükündən tapdı. 

Biz ,Yusifə (qardaşını yanında 

Saxlamaq üçün bir tədbir öyrətdik. 

Yoxsa padişahın dininə görə, 

O qardaşını  tutaraq özüylə 

Azad şəkildə saxlaya bilməzdi. 

Allah istəkli bəndəsin  hifz edir 

Və onu dərəcələrlə yüksəldir. 

Hər bir bilik sahibinin fövqündə 

*Ondan üstün+ bir bilici var həm də! 

 

Qardaşlar söylədi: “ Əgər Bin Yamin 

Bu qabı  oğurlamışdırsa,bilin  

Onun  qardaşı Yusif  də uşaqkən 

Ailədə oğurluq eləmişdi. 

Yusif bunu ürəyində saxladı, 

Yəni olub keçənləri açmadı. 
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Söylədi  ki: “ Allahın yanında siz 

Ondan  daha çətin bir mövqedəsiz. 

Allah sizin mənə  və qardaşıma 

Yalandan]  aid etdiklərinizi 

Daha  yaxşı bilir,budur yəqini!” 

Qardaşlar bildirdilər ki: “  Ey vəzir! 

Bunun çox qoca bir atası vardır. 

Onun yerinə bizim birimizi 

Tutub saxlayın və şad edin bizi  

Onsuz da biz səni yaxşılıq edən  

Adam kimi tanımışıq əzəldən. 

Yusif onlara belə cavab verdi: 

“Allah eləməsin ! Biz malımızı 

Kimdən tapmışıqsa yalnız o şəxsi 

Tutub yanımızda saxlayacağıq 

Yoxsa biz haqsılıq etmiş olarıq!” 

 

Bin Yamindən  ümid  üzən qardaşlar  

Kənara çəkilib piçildaşdılar. 

Böyük qardaş dedi: “ Məgər  atamız  

Sizi Allaha and içdirib sizdən 

Əhd aldığını  və bundan qabaqkı 

Öz təqsirinizi bilmirsinizmi? 

Atam evə qayıtmağa icazə 

Və ya  Allah qardaşım  Bin Yaminin 

Xilası haqda  hökm verməyincə 

Mən Misir torpağından  getməyəcəm!” 

Allah hökm edənin ən yaxşısıdır. 

 

Atanızın yanına gedib deyin: 

“ Oğlun  həqiqətən oğurluq  etdi . 

Agah ol ki,biz ancaq bildiyimiz 

Şey barəsində şahidlik edirik. 

*Bin Yaminin  oğurluq etdiyini 

Öz gözlərimizlə biz görməsək də, 

Hər halda su qabı yükündən çıxdı+. 

Biz ki, qeybi hifz eləyən deyilik. 

Biz, Bin Yamini salamat qaytarıb 

Gətirəcəymiz barədə sənə  

Söz verərəkən  bizləri irəlidə 

Bir oğurluq hadisəsi baş verib, 

Düzgün  olmasa da qardaşımızın 

Boynuna qoyulacağın bilməzdik. 

Odur ki, bizi üzürlü hesab et+. 

Olduğumuz Misir əhalisindən, 

Gəldiyimiz karvan əhlindən soruş . 

Həqiqətən doğru danışanlarıq!” 

Qardaşlar Yəqubun yanına dönüb  

Əhvalatı nəğl elədikdən sonra 

O dedi: “ xeyir, Sizin öz nəfsiniz 

Sizi bu işə sövq etdi:- biləsiz. 

Bir dəvə yükü artıq ərzaq üçün   

Qardaşınızı bada verdiz bütün. 

Əvvələn, Bin Yamin oğurluq  etməz. 

İkincisi oğurluq edənlərin  

Tutulması və kölə edilməsi 

Bizə məxsus, şəriətdir;-bilməli. 

Bunu Misir şahı  haradan bilir? 

Demək bunu ona siz söyləmisiz]. 

Mənə sonsuz dözüm, səbr gərəkdir. 

Ola bilsin Allah oğlanlarımın 

Hamısını təkrar mənə yetirsin! 

O həqiqətən hər şeyi biləndir 

Hikmət sahibidir və lütf edəndir!” 

 

Bu sözləri dedikdən sonra Yəqub  

Gələn oğlanlarından üz döndərdi. 

Bin Yaminin  başına gələn bu iş  

Yadına Yusif itkisin gətirdi . 

Və “ Heyif sənə yazıq  Yusif !”-dedi. 

Dərd qəmdən *axşam –səhər ağlamaqdan+ 

Yəqubun gözünə ağ pərdə gəldi. 

O* bütün dərdi+ içində çəkirdi. 

Yəni oğlanlarına bildirmirdi 

 

*Oğlanları Yəquba+ söylədilər: 

“O uca Allaha and olsun ki, sən 

Yusuf deyə-deyə xəstələnərsən 

Və ya əldən düşəcək, öləcəksən!” 

 

Yəqub  onlara belə cavab verdi: 

“Mən dərdimi Allaha ərz edirəm 
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Və Allahdan mənə gələn vəhy ilə  

Sizin bilmədiyiniz və [Yusifin 

Vaxtı ilə gördüyü bir yuxunun 

Çin çixacağını, sizinlə mənim 

Ona təzim etməmizi] bilirəm! 

Oğullarım! Təkrar Misirə gedin 

Yusif və Bin Yamindən xəbər bilin. 

Allahdan ümidinizi üzməyin 

Allahın mərhəmətindən dinsizlər, 

Yəni kafirlər ümidin üzərlər!”      

 

Oğlanlar Misirə gəlib Yusifin  

Yanına daxil olduqda dedilər: 

“Ey vəzir! Bizə və ailəmizə  

Müsibət (qıtlıq aclıq) üz vermişdir. 

Bir az mal ilə yanına gəlmişik . 

Bu azacıq malın müqabilində  

Yenə bizə bol ərzaq ehsan elə 

Yəni düz ölç və sədəqə ver bizə. 

Həqiqətən uca sahib ixtiyar 

Allah əvəzini sənə qaytarar”. 

 

Yusif onlardan: “ Sizlər cahil ikən 

Yusifin və qardaşının başına  

Nə bəlalar gətirdiklərinizi  

Heç bilirsinizmi?”- deyə soruşdu. 

Onlar : “ Yoxsa sən Yusifin özüsən?!” 

Dedikdə O , cavabında söylədi: 

“ Bəli mən Yusif  bu da qardaşımdır. 

Allahın rəhmi bizlərə çatmışdır. 

Kim Allahdan qorxub pislik etməzsə, 

Üz verən çətinliklərə səbr etsə 

Bilsin! Allah yaxşı iş görənlərin 

Mükafatını zay etməz!- bu yəqin. 

 

Onlar dedi: “ Allaha and olsun ki, 

Allah sizi bizdən üstün etmişdir. 

Biz isə sənin barəndə sözsüz ki, 

Günah işləmişik, bu həqiqətdir.” 

Yusif cavabında: “ Nə etmisizsə 

Bununcun  bir məzəmmət yoxdur sizə. 

Təki Allah sizləri bağışlasın . 

[Mən Allahdan bağışlanma dilərəm, 

O da sizi bağışlayar !- əminəm . 

 

Bu köynəyimi götürüb aparın, 

Atamın üzünə sürtün , ya atın. 

Və O, yenidən görməyə başlayar. 

Bu xüsusda yaradana  şükr  edin. 

Ailəni yığıb yanıma gəlin!” 

 

Karvan Misirdən vətənə dönərkən  

Yaqub yanındakılara dedi: “Mən 

Yusifin ətrini duydum deyərsəm 

Sizlər məni səfeh hesab etməyin  

Yaxud mənə yalançıdır deməyin!” 

 

Onlar ded:” Allaha and olsun sən  

Yenə də öz köhnə, səhv fikrindəsən! 

 

Karvan o zaman ki, Kənana çatdı 

Muştuluqçu  gətirdiyi köynəyi  

Yəqubun qüssəli üzünə atdı. 

Beləcə  onun gözləri açıldı. 

O dedi: Məgər sizə demədimmi  

Mən uca Allahdan gələn vəhy ilə  

Siz bilmədiklərinizi bilirəm!” 

Oğlanları dedi: “ Ata bizlərin  

Günahdan bağışlanmamızı dilə 

Biz doğurdan da günahkar olmuşuq!” 

 

Yəqub söylədi: “Mən Rəbbimdən sizin 

Əfvinizi diləyəcəm ;- eşidin! 

O, bağışlayandır və rəhm edəndir!” 

 

Yəqub ailəsi ilə birlikdə 

Yusifin hüzuruna yetişdikdə 

O, ata- anasın bağrına basdı, 

*“Allahın iznilə dedi; buyurun  

Misir mənləkətinə daxil olun!” 
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Yusif ata- anasın salamladı 

İzzət ilə taxt üstünə qaldırdı. 

*Ata  ana, on bir qardaş birlikdə 

                                                         

Hörmət əlaməti kimi Yusifə 

Təzim etdi, önündə baş əydilər. 

Allah onları qovuşdurduğuyçun 

Şükr  səcdəsini icra etdilər]. 
 

Yusif dedi: “ Bu mən əvvəl gördüyüm 

O hikmətli yuxunun yozumudur. 

Rəbbim onu həqiqətə çevirdi. 

O mənə ən böyük yaxşılıq etdi, 

Çünki məni zindandan xilas etdi. 

Şeytan  mənim ilə qardaşlarımın 

Arasını vurduqdan sonra sizi 

Çöldən gətirib qovuşdurdu bizi. 

Həqiqətən, Rəbbim çox lütfkardır 

İstədiyi şəxs və iş  barəsində 

Hikmətli, incə tədbir sahibidir].  

O doğrudan da hər şeyi biləndir. 

Hikmət sahibidir və rəhm edəndir! 

 

Yəqub oğlu Yusif ilə bir  müddət 

Gözəl dövran sürərək vəfat etdi. 

Yusif atasının cənazəsini 

Aparıb öz vətənində dəfn etdi. 

Dünyanın ehtibarsız olduğunu 

Gördükdə Allaha dualar etdi 

Ondan öz ölümün  diləyib dedi]: 

“ Ey Rəbbim! Sən mənə səltənətindən 

İstədiyimdən də artıq pay verdin. 

Mənə yuxular  yozmağı öyrətdin . 

Sən ey göyləri və yeri  yaradan! 

Dünya və axirətdə sahibimsən. 

Bu canımı müsəlman olaraq al, 

Əməlisalehlər  ilə qovuşdur!” 

 

[Ya Məhəmməd]! Sənə vəhy etdiyimiz 

Yəni vəhylər ilə bildirdiyimiz 

Qeybin xüsusi xəbərlərindəndir. 

Qardaşları  ona hiylə quraraq 

Yusifi quyuya atdığı zaman 

Sən yox idin ,xəbərsizdin onlardan! 

 

Sən *qövmünün imana gəlməsini] 

Çox istəsən də bunu aydınca bil! 

Məkkə mürşiklərinin çox hissəsi 

Sən söyləyənə iman edən deyil! 

 

Halbuki, sən bundan ötrü onlardan 

Bir mükafat istəmirsən heç zaman. 

Bu haqq olan Quransa aləmlərə 

Yalnız bir öyüddür və nəsihətdir!   

 

Göydə və yerdə Allahın birliyin  

Sübut edən çox nişanələr vardır.  

İnsanlar onların qonşuluğundan  

Üzlərin yan çevirərək keçərlər. 

Onlara baxmaz  və ibrət almazlar. 

Yaxud da mənaları barəsində  

Maraqlanmaz, düşünməzlər heç vədə]. 

 

Onların əksəri şərik qoşarlar, 

Allaha şəriklərlə inanarlar. 

Ona  qoşduqları şəriklər- bütlər 

*Tanrılarla+ birgə iman edərlər. 

 
Məgər mürşiklər Allah əzabından  
Onlara bəla gəlməyəcəyindən  
Yaxud qiyamətin gözlənilmədən 
Gəlməyəcəyindən əminmidirlər?  

[Ya Məhəmməd+! De:” Bu dəvət yolumdur. 

Mən və mənə tabe olan *möminlər] 

Açıq –aşkar dəlillə [insanları+ 

Allaha itaətə çağırırıq  

Allah həm pak həm də  ki müqəddəsdir. 

*Bütün eyb-nöqsanlardan xalidir. 

Həm də onun heç bir şəriki yoxdur]  

Mən müşrik deyiləm həqiqət budur!  

Səndən əvvəl də [səhra əhlindən yox] 

Ancaq şəhərlərin əhlindən olub  

Özlərinə vəhy etdiyimiz neçə  

Kişilərdən peyğəmbərlər göndərdik. 
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 *Qadın, ya mələk yox, məhz kişilərdən]  

Məgər ki, bu müşriklər  yer üzündə  

Gəzib dolaşmırlarmı ki, görsünlər 

 

Onlardan əvvəl gəlib gedənlərin 

[Məhv olmuş tayfalar və millətlərin]  

Aqibətləri nə sayaq olmuşdur?  

Həqiqətən də o, axirət yurdu  

Allahdan qorxub pislikdən çəkinən  

Bəndələr üçün daha xeyirlidir 

Məgər siz bunu dərk eləmirmisiz?  

 

Nəhayət vəhy yetişən peyğəmbərlər  

Onda ki, ümidsizliyə  düşdülər  

Yalançı söylənilməkdən bezdilər  

Bizim köməyimiz onlara yetdi. 

Istədiyimizə nicat verildi 

 

Bizim əzabımız günahkarlardan 

Əsla dəf olunmaz, şübhəsiz inan!  

Peyğəmbərlərin hekayətlərində  

Dərk eləyən ağıl sahiblərinə  

Sözsüz ki, çox böyük bir ibrət vardır 

Bu Quran uydurma bir söz deyildir. 

Ancaq özündən əvvəlki, səmavi  

İlahi kitabların təsdiqidir. 

[Allah bəndələri üçün+ hər şeyin  

Halal-haram və bütün hökmlərin]  

Açıq-aydın, müfəssəl izahıdır  

O iman gətirən bir tayfa üçün  

Hidayət ,doğru  yol göstərən rəhbər  

Həm də ki, bir ilahi mərhəmətdir! 

 

13  

“GÖY GURULTUSU” 

SURƏSININ ANLAMI 
 

Məkkədə yaxud qismən Mədinədə enmişdir. 

Səma hikmətlərini açan qırx üç ayədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Ər-Rəd” surəsinin anlamı belə 

Əlif, lam, mim, Ra! Quran ayəsidir. 

Rəbbdən gələn bu Quran həqiqətdir, 

Lakin mürşiklərin əksəriyyəti 

Bu haqqı tanımaz,inanmaz qəti. 

 

Göyləri,gördüyün kimi dayaqsız 

Yüksəldən sonra da ərşi yaradan 

Hər ikisin hökmü altına alan 

Müəyyən vaxtadək göydə dolanan 

Günəş və ayı hökmündə saxlayan 

Və bütün işləri yoluna qoyan 

Ayələri müfəssəl izah edən 

Məhz qüdrət sahibi olan Allahdır. 

Bütün bu dəlillər həqiqət ikən 

Rəbbiniz ilə qarşılaşmanıza 

(Qiyamət günü qəbirlərdən qalxıb 

Haqq-hesab vermək üçün hüzurunda 

Duracağınıza bəlkə inandız! 

 

Yeri canlıların həyatı üçün  

Döşəyən, dağlar və çaylar yaradan 

Bütün meyvələrdən şirin və acı  

Turş-meyxoş olmaqla cütlük yaradan  

Gündüzü gecəylə örtüb bürüyən  

Hər işin qalibi olan Allahdır. 

 

Şübhəsizki, bütün söylənənlərdə 

Düşünən insanlar üçün Allahın  

Qüdrətini və vəhdaniyyətini  

Sübut  edən çox-çox dəlillər vardır. 

 

Yer üzündə bir-birinin qonşusu  

Qitələr, müxtəlif torpaqlar vardır. 
Eyni su ilə sulanan baxçalar 
Üzüm, Xurma bağı, əkinlər vardır. 
Halbuki bizlər yemək baxımından  
Onların, birini bir başqasından  
Fərqləndirir, yaxud üstün tuturuq 
Şübhəsiz bunda da anlayan üçün  
Allah qüdrətinə dəlalət edən  

Çox əlamətlər vardır həqiqətən  

Ya Məhəmməd! Əgər sən müşriklərə 
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Təccüblənirsən sə bu onların: 

“Bizlər ölüb torpaq olduqdan sonra 

Yenidən yaranacağıq?”deməsidir 

Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. 

Boynu zəncirli cəhənnəmliklərdir. 

Orada da əbədi qalacaqlar. 

 

Müşriklər səni daim tələsdirib 

Özünə yaxşılıqdan əvvəl pislik 

*Allahın mərhəmətindən qabaqca 

Onun əzabalarını istəyirlər. 

Halbuki Allahın onalardan öncə 

Asi olan tayfalar barəsində 

Ağır cəzaları olub keçmişdir 

Həqiqətən də Rəbbim insanların 

Zülmünə baxmadan onlara qarşı 

Qayğıkeş və mərhəmət sahibidir. 

Və şübhəsiz ki,onun cəzası da 

Mərhəməti qədər çox şiddətlidir! 

 

Kafir olanlar:” Ona öz Rəbbindən 

Möcüzə enməməliydi?”- deyirlər 

Sən ancaq insanları öz Rəbbinin 

Dəhşətli əzabıyla qorxudansan. 

Hər tayfanın ona düz yol göstərən 

Öz rəhbəri(peyğəmbər) var,biləsən! 

 

Allah hər dişi məxluqun bətnində 

Nə daşıdığını (oğlan yaxud qız) 

Bətnin nə əksildib artıracağın 

 *Qadınların bari həmlin vaxtında 

Yaxud da ki, tez yerə qoyacağın, 

Doğulacaq dölüm sağlam ya xəstə 

Çox,ya da az yaşayacağın+ bilir. 

Hər şey onun yanında ölçüylədir. 

Hər kəsin ruzisi ona bəllidir 

Heç kəsin istedad (qabiliyyəti) 

Öz-Özünə artıb-əskilməz qəti. 

Allah bilmədiyi heç bir şey yoxdur]. 

O,qeybi də, aşkarı da biləndir, 

[Hər şeydən+ böyükdür, həm də ucadır! 

Allah eybsizdir və nöqsansızdır. 

Həm də onun  heç bir şəriki yoxdur!] 

 

Sizlərdən sözünü gizlədənlər də,  

Onu açıq-aşkar söyləyənlər də ,  

Gecənin qoynunda  gizlənənlər də  

Gündüz aşkar gəzib dolananlar da 

Şəkk şübhəsiz Allah üçün eynidir. 

[Allah kimin nə etdiyini  bilir 

Heç bir şey Allahdan gizli deyildir]. 

 

İnsan üçün onu öndən arxadan 

Daim təqib edən mələklər vardır. 

Allah əmriylə onu qoruyurlar 

Bir tayfa öz tövrün dəyişmədikcə 

Allah da onun tövrünü dəyişməz 

O,bir qövmə pislik etmək istəsə 

Onun qarşısın ala bilməz kimsə. 

Allahdan başqa da həmin ümmətin 

Bir köməkçi,hamisi olmaz, bilin! 

Sizə qorxu, ya ümid məqsədilə 

(İldırımdan qorxmaq, yağış istəmək) 

Məqsədləri ilə şimşək göstərən 

Ağır buludlar yaradan da Odur. 

Göy gurultusu da məxluqat kimi 

Allahın şəninə təriflər deyir. 

Mələklər də Allahın qoxusundan 

Daim onu öyür və mədh eləyir. 

O ildırım göndərib kafirləri 

(Barəsində küfr söyləyənləri) 

Onun vasitəsi ilə məhv edir. 

Allahın cəzası cox şiddətlidir! 

[O yenilməz bir qüvvət sahibidir!] 

 

Haqq olan (qəbul edilən) dualar 

Yalnız Allaha olunan duadır 

Ondan başqasına edilən dua 

Bir məna daşımaz, qəbul olunmaz 

*Bütlər,  tanrıcılıqlar dua eşitməz.] 

Mürşiklərin vəziyyəti [quyunun 

Üstündə duraraq ovcunu açıb 
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Ağzina su gəlmək üçün dililə  

Əlilə quyuya işarə edən 

Ovcun su ilə dolmasın gözləyən] 

Quyu bir şey anlamadığı üçün 

Susuz qalanların halına bənzər.  

Bütlər də belədir,çünki görməzlər, 

Nə eşitməzlər,nə də dərk etməzlər, 

Kafirlərin duası zəlalətdən. 

(Puc,mənasız sözlərdən) ibarətdir 

Bəli bundan başqa bir şey deyildir! 

 

Göylərdə və yerdəki bütün bəşər, 

Özləri,kölgələri axşam səhər 

Şəkk-şübhəsiz Allaha səcdə edər! 

 
*Yer üzündə möminlər sidq ürəklə, 
Kafir, münafiqlər istəməməklə, 
Bir mənfəət əldə etmək xətrinə, 
Kiminsə ya nəyinsə qorxusundan] 
Daima Allaha səcdə edərlər! 
Ya Məhəmməd! Soruş: göyün və yerin 
Rəbbi kimdir?” kafirlər bu sualın 
Qarşısında aciz qaldıqda de ki: 
“Allahdır!”söylə ki, belə olduqda, 
Özlərinə nə xeyir,nə bir zərər 
Verə bilməyən bütləri tanrımı, 

Dostmu; ya hamimi hesab edirsiz ?” 

 

De ki,heç korla görən [və ya kafirlə mömin+ 

Yaxud da zülmətlə-nur [və ya küfr ilə iman] 

Biri o birisiylə eyni ola bilərmi? 

                                                            

Yoxsa mürşiklər onunçun Allaha 

Şərik qoşdular ki,bütlər Allahın 

Yaratdığı kimi bir şey yaratdı 

Və bu da onların nəzərlərində  

Allah yaradan məxluğa oxşadı?!” 

De ki: Allah hər şeyin  xaliqidir. 

O, hər şeyə qalib, tək bir Tanrıdır!” 

Allah göylərdən bir yağmur endirdi, 

Vadilər 0nunla dolaraq daşdı. 

[Sudan əmələ gələn sel üstünə  

Çıxan bir köpüyü alıb apardı. 

[Haqq din olan islam da insanlara 

Torpağa həyat verən həmin suya, 

Mürşiklərin  puç etiqatı isə 

Selin apardığı köpüyə bənzər.] 

Bəzək şeyləri və yaxud qab-qacaq 

Düzətmək məqsədiylə insanların 

Od üstə qızdırıb əritdikləri 

(qızıl, gümüş və sair filizlərin) 

Üstündə də buna bənzər köpük var. 

Uca Allah da haqq ilə batili 

Bir-birindən ayırd eləmək üçün 

Sizlərə bu sayaq məsəllər çəkir. 

Köpük heç bir şey olmadığı üçün 

Bircə an içində uçaraq gedər. 

İnsanlara fayda verən şey isə 

Yer üzündə uzun müddət ömr edər. 

Allah sizə belə məsəllər çəkər! 

Rəbbin dəvətin qəbul edənləri 

[Allaha ibadət, Peyğəmbərinə 

İtaət edəni] cənnət gözləyir. 

Rəbb dəvətin qəbul etməyənlərsə 

Yer üzündə olan bütün şeylərə 

Və üstəlik o qədər də[ sərvətə] 

[Malik olsaydılar, onu Allahın 

Ağır əzabından qurtulmaq üçün+ 

Fidyə verərdilər, (lakin onlardan 

Hec bir fidyə (dua) qəbul olunmaz 

Onları çətin haq-hesab gözləyir 

(Heç bir günahlarıda bağışlanmaz) 

Onların məskəni də cəhənnəmdir. 

O cəhənnəm necə də pis bir yerdir! 

 

[Ya Məhəmməd!] Sənə nazil edilən 

Bu Quranın haqq olduğunu  bilən 

*Haqqı görməyən+ korla bir olarmı? 

Yalnız ağıl, düşüncə sahibləri 

Öyüd-nəsihət qəbul edər;- bəli! 

O kəslər ki, Allaha verdikləri 

Vədə əməl edir, pozmurlar əhdi. 
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O kəslər ki, Allah birləşməsini. 

Əmr etdiyi şeyləri birləşdirir 

[Qohumluq əlaqəsini saxlayır, 

Möminlərə rəğbət və hörmət edir], 

Rəbbinin haqq –hesabından qorxurlar. 

 

O kəslər ki, Rəbbin razılığını 

Qazanmaqçın əziyyətə səbr edir, 

                                                        

Vaxtında, lazımınca namaz qılır, 

Onlara bəxş etdiyimiz ruzidən 

*Yoxsula, ehtiyacı olanlara+  

Gizli və yaxud da aşkar xərcləyir, 

Pisliyi  yaxşılıq ilə dəf edir 

[Pislik əvəzində yaxşılıq edir+ – 

- Belələrini axirət yurdunun 

Ən gözəl aqibətləri gözləyir. 

 

Özlərinin  həm də əməlisaleh 

Ataları, övrət və övladları 

Daxil olacağı cənnət gözləyir. 

Mələklər də cənnət qapılarından 

Daxil olub salam söyləyəcəklər! 

 

“ Sınaq dünyasında Allah yolunda  

Bütün çətinliklərə səbrə görə 

Sizlərə Allahın salamı olsun! 

Axirət yurdu [cənnət] nə gözəldir!” 

 

Allah ilə əhd bağladıqdan sonra 

Onu pozanlar Allah əmr etdiyi 

Qohumluq əlaqələrin qıranlar 

Yer üzündə fitnə-fəsad salanlar 

Dərhal lənətə düçar olacaqlar. 

Onları pis axirət aqibəti 

Gözləyir;-bu cəhənnəm məşəqqəti. 

 

Allah istədiyi bəndələrinin 

Ruzisin bol edir,istədiyinkin 

Azaldır ki, yaxşı-yaman bilinsin. 

Məkkəlilər dünya həyatı ilə 

Onun bol ruzisiylə sevindilər. 

Halbuki dünya və onun neməti 

Axirət neymətiylə üzləşəndə 

Çox azdır,əhəmiyyətsiz bir şeydir. 

*Dünyanın nemətləri müvəqqəti 

Axirət nemətisə əbədidir]. 

Mürşiklər: “Məgər Rəbbindən ona bir 

Möcüzə enməli deyildi?”- deyər 

[Ya Məhəmməd!+ De:” Allah istədiyin 

Haqq yoldan azdırır. Tövbə eləyən 

*Allahın itaətinə qayıdan+ 

Şəxsi hidayətinə qovuşdurur. 
 

O kəslər ki, Allahı zikr etməklə 

Ürəkləri rahat olduğu halda 

Öz yaradanına iman etmişlər. 

Bilin ki, möminlərin ürəkləri 

Allahı zikr etməklə aram tapar! 

 

İman edib yaxşı iş görənlərin 

Xoş halına! Onlar aydınca bilsin! 

Ki, onları gözəl [cənnət+ gözləyir!” 

[Ya Məhəmməd! Bil ki, səndən əvvəllər 

Peyğəmbərlər göndərdiyimiz kimi] 

Səni də özlərindən əvvəl çoxlu 

Ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə 

Peyğəmbər  göndərdik, onlar Rəhmanı 

İnkar etdikdə sənə vəhy edilmiş 

*Bu Quranı+ onlara oxuyasan. 

Söylə ki, O, [Rəhman] mənim Rəbbimdir 

Və ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Mən ancaq ona təvəkkül edirəm. 

Axır dönüşüm də yalnız onadır!” 

 

Əgər Quranla dağlar çalxalansa, 

Və yaxud da ki, yerlər parçalansa, 

Yainki ölülər danışsaydılar, 

Onlar yenə iman gətirməzdilər. 

[Və ya əgər ki, aləmdə  bir kitab 

Olsaydı və onun köməyi ilə 

Dağlar yerindən hərəkət etsəydi, 

Ölülər yerdən qalxıb danışsaydı, 
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O kitab mütləq bu Quran olardı+ 

Hər işin ixtiyarı Rəbbindədir. 

Məgər iman edənlər bilmədimi 

Əgər ki, uca Allah diləsəydi, 

Hamını doğru yola yönəldərdi? 

[Və yaxud da möminlər kafirlərin 

Iman etmədiyindən ümid üzüb 

Bilmədilərmi ki, doğru yol tutmaq, 

Ondan azmaq da Rəbbin əlindədir?] 

                                                            

Kafirlərə gəldikdəsə Allahın 

Vədi, Məkkənin fəthi yetənədək 

Etdiyi əmələ görə onlara 

Bəla üz verməkdə davam edəcək, 

Yaxud da ki, yurdlarının yanında 

Bu təhlükə dayanaraq duracaq. 

[Və yaxud: Ya Məhəmməd! Sən ordunla 

Onların yurdunun yaxınlığında 

Qələbəyçin dayanıb duracaqsan.+ 

Bil ki,Allah vədinə xilaf çıxmaz! 

 

[Ya Məhəmməd!] Səndən əvvəllərdə də 

Gəlib- gedən bütün peyğəmbərlərə 

Qədərincə istehza edilmişdi. 

Mən əvvəl kafirlərə möhlət verdim, 

Sonra isə əzabımı yetirdim. 

Cəzalarım çox da dəhşətli idi! 

*Bir görəydin, nə ağır əzab verdim!] 

 

Hər bir kəsə daim nəzarət edən 

*Onun bütün əməllərini bilən] 

Allahmı ibadətlərə laiqdir, 

Yoxsa ibadət bütlərə aiddir?! 

Heç Allaha şərik qoşmaq olarmı?!+ 

Bununla belə müşrıklər götürüb 

Allaha cürbəcür şərik qoşdular. 

Ya Məhəmməd! De ki,onların adın 

Deyin görək! Allaha yer üzündə 

*Özünə şərik] bilmədiyi şeyi 

Özünüzdən xəbərmi verirsiniz? 

Yoxsa sözün zahirinə uyub siz 

[Həqiqətdən uzaq şey+ deyirsiniz? 

Xeyir kafirlərə öz hiylələri 

İftiraları çox gözəl göründü 

Və onlar haqq yoldan üz döndərdilər. 

Əslində Allah yoldan çıxardığı  

Adama doğru yol göstərən olmaz. 

Onlar dünyada əzab çəkəcəklər. 

Axirətdə də məşəqqətlədirlər. 

Onları əzabdan qurtaran olmaz! 

 

Möminlərə vəd edilən cənnətin 

Vəsfi beləcədir,diqqət yetirin: 

          

*Ağacları altından çaylar axar, 

Daimi yeməyi kölgəliyi  var. 

Bu Allahdan qorxaraq pis əməldən 

Çəkinən kəslərin aqibətidir. 

Kafirin aqibəti cəhənnəmdir! 

  

Kitab verdiyimiz sadiq bəndələr 

[O kəslər ki, sənə iman gətirər) 

Nazil olan Qurana sevinərlər. 

[Yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən 

Sənə qarşı kin-küdürət bəsləyən 

Elə firqələr də var ki,Quranın 

Bir qismin israrla inkar edirlər. 

[Ya Məhəmməd!] de ki: Mənə Allaha 

Ibadət eləmək əmr olunmuşdur 

Ona şərik qoşmamaq buyrulmuşdur 

Mən insanları tək olan Allaha 

*İbadət  etməyə] dəvət edirəm 

Və mənim axır dönüşüm Onadır!” 

[Məhz onun hüzuruna qayıdacam!+ 

[Ya Məhəmməd!]  Beləcə Biz Quranı 

Ərəbcə hökm olaraq insanlara 

Onunla hökm etməkçin nazil etdik. 

Əgər sənə [vəhylə] gələn elmdən 

Bu qurandan sonra sən kafirlərin 

Nəfslərinin istəyinə uysan 

Unutma! Allahın əzablarından 

Səni qoruyan və qurtaran olmaz! 
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[Ya Məhəmməd!]  Biz səndən  əvvəllər  də  

Ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik. 

Onlara zövcələr, övladlar verdik. 

Uca  Rəbbinin izni olmadıqca 

Peyğəmbər möcüzə gətirə bilməz. 

Hər dövrün  lövhi məhfuzda yazılmış 

Öz hökmü yəni bir kitabı vardır. 

*İlahi kitablardan hər birinin 

Özünün nazil olma vaxtı vardır. 

Bunlar zamanın dövrün tələbinə 

Mühitin ehtiyacına görədir.] 

 

Allah [həmin kitabdan] istədiyi 

Şeyi məhv edər ya sabit saxlayar 

[Bəndəsinə aid hər hansı hökmü 

Ləğv edib başqası ilə dəyişər 

Və ya onu olduğu tək saxlayar.] 

Kitabın əsli onun yanındadır. 

 

Onlara vəd etdiyimiz əzabın  

Bir qismini Biz sənə göstərsək də 

Və yaxud da biz [ondan qabaq] səni 

Dərgahımıza götürsək fərq etməz 

Sənin vəzifən ancaq təbliğatdır. 

Haqq-hesab cəkməksə bizə aiddir! 

 

Məgər kafirlər biz qüdrətimizlə 

Yer üzünü müxtəlif tərəflərdən 

Get –gedə azaldıb *müsəlmanların 

Onların torpağın fəth etdiklərin] 

Öz gözləri önündə görmürlərmi? 

Bütün bunları hökm edən Allahdır. 

Heç kəs onun hökmün dəf edə bilməz! 

Allah tezliklə haq-hesab çəkəndir. 

Onlardan əvvəlki ümmət (tayfalar) 

Peyğəmbərlərinə tələ qurdular 

Bütün hiylələrin və məkrlərin 

Cəzasın ancaq Allah verəcəkdir. 

Allah hər kəsin nə qazandığını 

Yaxşı, ya pis əmmələrini bilir. 

Kafirlər sonda axirət yurdunun 

Gözəl aqibətinin kimə məxsus 

Olacağın aydınca biləcəklər! 

 

[Ya Məhəmməd!] Kafirlər:  

“Sən peyğəmbər deyilsən!” 

Sözün israrla deyir. 

Onlara cavab ver: “ mənimlə sizin 

Aramızda doğruluğuma sübut 

Allahın və kitabı bilənlərin 

Və yaxud lövhi məhfuzdan xəbərdar 

[Cəbrailin+ şahid olması yetər.   

 

14  

“İBRAHIM” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş əlli iki ayədir. 

İbrahim peyğəmbərin xidmətini şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“İbrahim” surəsi anlanir belə. 

 

Əlif Lam Ra!Ya Məhəmməd! Bu Quran 

Elə bir kitabdır ki, onu Sənə 

İnsanları Rəbbinin izni ilə 

Zülmtdən nura,küfürdən imana 

Həm də ki,yenilməz qüvvət sahibi, 

Hər cür tərifə,şükrə layiq olan 

Allahın yoluna,islam dininə 

Çıxartmaq üçün nazil eləmişik. 

 

Elə bir Allah ki,göydə və yerdə 

Hər nə vardırsa hamısı onundur. 

Düçar olacağı əzabdan ötrü 

Vay olsun O kafirlərin halına! 

O kəslər ki, fani dünya malını 

Axirət nemətindən üstün tutur. 

İnsanları Haqq yolundan döndərir 

Dini qəbul etməyə mane olur 

Yolu əyri hala salmaq istəyir. 

Onlar  haqq yolundan uzaq düşmüşlər. 
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Biz hər peyğəmbəri öz millətinin 

Dilində danışan göndərdik ki,O 

Allah əmrini izah edə bilsin. 

Biz Musaya  *İsrail oğulların+    

Zülmətdən nura çıxart və Allahın 

[Vaxtilə onlara nemət verdiyi] 

Xoşbəxt günlərini xatırlat”-dedik. 

Bunda səbr və şükr edənlər üçün 

Sözsüz neçə-neçə ibrətlər vardır! 

Onu möcüzələr ilə göndərdik. 

Ya Məhəmməd! Xatırla ki, bir zaman 

Musa tayfasına belə demişdi: 

                                                                 

“Allah sizə bəxş etdiyi neməti 

Yaxşı yadınıza salın, çünki O, 

Sizləri Firon əhlindən qurtardı 

Onlar sizə dəhşətli əzab verir. 

Oğul övladlarınızı öldürür 

Qadınları xidmətçi saxslayırdı. 

Rəbbiniz tərəfindən sizlər üçün 

Bu işlərdə böyük bir sinaq vardır!” 

[Ey camaatım siz yada salın ki, 

O zaman Rəbbiniz bildirmişdi ki: 

“Əgər ona ürəkdən şükr etsəniz, 

Sizə olan nemətini artırar. 

Yox, Əgər nankorluq etsəniz bilin; 

Onun əzabları çox şiddətlidir!” 

 

Musa dedi: “Əgər ki,siz və bütün 

Yer üzündəkilər nankorluq etsə 

[Allaha bir zərər yetişməz yenə] 

Çün ,Allah heç nəyə möhtac deyildir. 

Bütün məxluqatı yaratdığıyçın 

O,hər cür tərifə,şükrə layiqdir!” 

 

Məgər sizdən əvvəliki Nuh,Ad,Səmud 

Tayfalarının və onlardan sonra 

Gəlib getmiş,say və təfsilatını 

Ancaq Allah bildiyi ümmətlərin 

Xəbərləri sizə yetişmədimi? 

Peyğəmbərləri O, ümmətlərə də 

Açıq-aşkar möcüzəylə gəlmişdi. 

Onlar əllərini heyrətlərindən 

Qəzəblərindən özlərinin,yaxud 

Danışmağa imkan verməmək üçün 

(Peyğəmbərlərinin) ağzına qoyub: 

“Bizlər siz gətirən möcüzələrə 

Və peyğəmbərliyə inanmayırıq. 

Dəvət etdiyiniz din barəsində, 

Möhkəm şəkk içindəyik!”demişdilər: 

 

Peyğəmbərlər belə cavab vermişdi: 

“Məgər göyləri və yeri yaradan 

Allaha da şübhə etmək olarmı?! 

Allah günahınızı bağışlamaq 

Və sizə  müəyyən bir vaxta qədər 

(yəni ömrünüzün sonuna qədər) 

Möhlət vermək*ağır əzabla deyil, 

Öz əcəlinizlə öldürmək+ üçün 

Sizi haqqa, imana dəvət edir.” 

 

Onlar demişdilər:” Siz də bizim tək 

Peyğəmbər yox adicə bir insansız. 

Bizi qovmümüz ibadət etdiyi 

Bütlərdən döndərmək istəyirsiniz. 

Bacarırsız ibadət etdiyiniz 

Allahın haqq bizim tapındığımız 

Bütlərin isə batil olamasını 

Subut edən aşkar dəlil gətirin!” 

 

Peyğəmbərlər cavabında demişdi: 

“*Bəli] Biz də siz tək adi insanıq. 

Lakin bilin! Allah bəndlərindən 

Dilədiynə peyğəmbərlik verər. 

Allahın izni olmadan biz sizə 

Heç bir möcüzə gətirə bilmərik. 

Bu səbəbdən də gərəkdi möminlər 

Yalnız Allaha təvəkkül etsinlər! 

 

Allah bizə iman,nicat,səadət 

Yollarını göstərdiyi təqdirdə 

Biz nədən ona təvvəkül etməyək. 
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[Sizi haqq yoluna dəvətə görə] 

Bizə verdiyiniz əziyyətlərə 

Əlbətdə ki, səbr ilə dözəcəyik. 

Təvəkkül edənlər də tək tanrıya, 

Yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!” 

 

Küfr edənlər elçilərə dedilər: 

“Ya sizi yurdumuzdan qovacağıq, 

Ya da,dinimizə dönəcəksiniz!” 

Rəbbi peyğəmbərlərinə vəhy etdi: 

“Biz O zalimləri məhv edəcəyik! 

Onlardan sonra yurdlarında sizi 

Yerləşdirərək sakin edəcəyik. 

Bu varislik, məqamında; yəni ki, 

[Məhşər günü hüzurumda durmaqdan] 

Əzabımdan qorxanlara aiddir!” 

 

Peyğəmbərlər kafirlər üzərində 

Qələbə çalmaqdan ötrü Allahdan 

Təvəqqə edib kömək dilədilər. 

Hər bir inadkar təkəbbür sahibi, 

Haqqdan inadla dönərək Allaha 

İtaət eyməyi sığışdırmayan 

Kafirlər sə ziyana uğradılar. 

Hələ qarşıda cəhənnəm də vardır. 

Hər inadkar təkkəbür sahibinə 

Cəhənnəm əhlinin bədənlərindən 

Axan qaynar su içirdiləcəkdir! 

O,həmin suyu qurtum-qurtum içər, 

Zorla udar, boğazında ilişər. 

Bədənin hər yerindən ölüm gələr 

Lakin, ölməz, əbədi əzab çəkər. 

Hələ bunun ardınca da şəksizdir 

Çox dəhşətli bir əzab gələcəkdir! 

 

Rəbbini inkar eləyən kəslərin 

*Dünyada etdiyi yaxşı əməllər] 

Fırtınalı gündə güclü küləyin 

Sovurub apardığı külə bənzər. 

Onlar dünyada etdiyi əməldən 

Heç bir savab əldə edə bilməzlər. 

Budur haqq yoldan azıb uzaqlaşmaq! 

*Əyri yolun aqibəti belədir. 

Bir də haqq yola qayıtmaq çətindir!] 
[Ya Məhəmməd və  ya ey mömin insan!] 
Məgər Allahın göyləri və yeri 
Haqq olaraq yaratdığın görmürsən? 
Allah istərsə sizləri yox edər 
Yerinizə başqa məxluq gətirər. 
Allah üçün bu iş çətin deyildir! 

Qiyamət günündə hamı Allahın  

Hüzurunda müntəzir olacaqdır. 

Zəif və acizlər(iman etməyi) 

Özünə sığdırmayan başçılara 

Söyləyəcək:” Biz sizə tabe idik. 

İndi Allah əzabın azda olsa 

Bizdən dəf eləyə bilərsinizmi?” 

                                                              

Onlar da belə cavab verəcəklər: 

“Əgər Allah bizlərə doğru yolu 

Göstərsəydi o zaman biz də sizə 

Həmin o doğru yolu göstərərdik. 

İndi ağlasaq da,ya sizlasaq da 

Səbr etsək də,yenə heç bir fərq etməz 

[Biz əzabdan xilas ola bilmərik]. 

Bizim üçün heç bir qurtuluş yoxdur 

Yaxud da heç bir sığınacaq yoxdur!” 

 

İş bitdikdə [cənnətliklər cənnətə, 

Kafirlərsə cəhənnəmə girdikdə] 

Şeytan *kafirlərə] belə deyəcək: 

Allah *Peyğəmbərlər vaistəsiylə] 

Sizlərə [pis əməlinizə görə 

Cəhənnəmə düşməniz barəsində] 

Bir zaman doğruca vəd eləmişdi. 

Mən də sizə (kömək etmək barədə) 

Bir zaman aldadıcı vəd vermişdim. 

Amma sonra vədimə xilaf çıxdım. 

Əslində sizlərin üzərinizdə  

Sizləri özümə tabe edəcək 

Bir hikmət,ya bir qüdrətim yox idi. 

Lakin mən sizi *günah işləməyə, 

Allaha asi olmağa+ çağırdım, 
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Siz də asanlıqla mənə uydunuz 

Və indi də özünüzü qınayın. 

Nə mən sizin dadınıza çataram 

Nə də siz mənim dadıma çatarsız. 
Mən dünyada sizin məni Allaha  
Şərik qoşmanızı inkar etmişdim. 
Həqiqətən, bilin ki, zalimləri 
Şiddətli bir əzab gözləyir indi!” 

İman gətirib yaxşı iş görənlər 

Ağacları altından çaylar axan 

Cənnətlərə daxil ediləcəklər. 

Onlar Rəbbin izni ilə orada 

Toxunulmaz əbədi qalacaqlar. 

Onların orada biri-birinə 

Yaxud da ki,mələklərin onlara 

Xoş kəlməsi: “Salam!” demək olacaq! 

 

Məgər ki,Allahın necə bir məsəl 

Çəkdiyinə diqqət yetirmirsənmi? 

Xoş bir kəlmə[La ilahə illallah, 

Muhəmmədun Rəsulullah kəlməsi. 

Kökü yerdə möhkəm, budaq səmaya 

Ucalan bir xurma ağacı kimi. 

 

O ağac uca Rəbbin izni ilə 

Bəhrəsin ilin hər fəslində verir. 

Allah belə məsəl çəkir ki, bəlkə 

İnsanlar düşünub ibrət alsınıar! 

*Ağac kökü yerdə budaqlar  göydə 

Olduğu tək möminin də imanı 

Ürəyində daima sabit qalır 

Əməlləri isə uca göylərə 

-Allah dərgahına yüksəlib ona 

Daima bollu savab qazandırır.+ 

Pis söz isə yerindən qoparılmış, 

Köksüz,pis bir ağacı xatirladır. 

 
Allah iman edənləri dünyada, 
Axirətdə də möhkəm bir söz ilə 
“Əşhədü ən la ilahə illallah 
Əşədü ənna Muhamməd rəsulullah” 
Kəlməsi ilə sabit qədəm edər. 

O zalimləri(haqq yoldan)sapdırar. 
Allah öz  istəyini edəndir. 
Ya Məhəmməd!Məgər Allah nemətin 
Küfrə dəyişən nankor kafirləri 
Qureyşiləri ki,öz ümmətini 
Həlak yurduna sövqü görmürsənmi?                 
Cəhənnəmlikdir  O kəslər ki,vardır 
Cəhənnəm necə pis sığınacaqdır!   

 

Xalqı haqq yoldan döndərməkçin onlar 

Allaha cürbəcür şərik qoşdular. 

Ya Məməmməd! Sən onlara belə de: 

Hələ Dünyada əylənib kef çəkin. 

“Axır məskəniniz atəşdir bilin!” 

 

İman gətirən bəndələrimə de: 

“Vaxtlı-vaxtında ca namaz qılsınlar, 

Heç bir alış-verişin və dostluğun 

Xatirinə güzəşt olmayacağı 

Qiyamət gəlməzdən əvvəl onlara 

Verdiyimiz ruzidən kasıblara 

Ehtiyaclı kəslərə xərcləsinlər. 

Göyləri və yeri yaradıb,göydən 

Yağmur endirib sizə ruzi verən 

Əmirliyə gəmilər dənizdə üzən 

Dəniz və çayları sizə ram edən 

Şəriksiz,qüdrətli böyük Allahdır!” 

 

Daim öz hədəqəsində seyr edən 

Günəşi,Ayı,gecə və gündüzü 

Sizin xeyrinizə yönəldən Odur. 

Allah sizə ürəyiniz istəyən 

Şeylərin hamısından  bəxş etmişdir. 

Allah nemətini saymaq istərsiz 

Heç zaman sayıb qurtara bilməzəsiz. 

Həqiqətən də insan çox zalimdir, 

Eyni zamanda da o çox nankordur. 

Allahdan başqasına tapınmaqla 

O ancaq özü-özünə zülm edər, 

Onun lütfün,mərhəmətin danmaqla 

Çevrilər bir küfranı-nemət olar]. 
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Ya Məhəmməd! Xatırla ki,bir zaman 

İbrahim dua edərək demişdi: 

“Ey Rəbbim! Sən bizim dadımıza yet, 

Məkkəni əmin-amanlıq yurdu et. 

Məni və oğullarımı bütlərə 

İtaətdən, tapınmaqdan uzaq et! 

 

Ey Rəbbim! Həqiqətən də o bütlər 

Çoxların haqq yoldan kənar ediblər. 

Kim mənim ardımca gəlsə yəqindir 

O  insanlar şəkk-şüpəsiz məndəndir. 

Əgər ki, hər kim,mənə qarşı çıxsa 

Bilsin!- Tövbə edəcəyi təqdirdə 

Sən günahları bağışlayan, həm də 

Öz bəndələrinə rəhm eləyənsən! 

 

Ey Rəbbimiz! Mən əhli- əyalımdan 

*İsmaili və anası Hacəri] 

Sənin Beytül həraının *Kəbənin] 

Yaxınlığında quru bir vadidə 

Əkin bitməz dərədə sakin etdim. 

Ey Rəbbimiz! Onlar vaxtli-vaxtında 

Lazımcasına namaz qılsınlar deyə 

Mən belə düşündüm və belə etdim. 

Elə et ki, inasnların bir qismi 

Qəlbən Kəbəni ziyarət etməyə 

Və onlara mərhəmətə meyl etsin. 

Onlara bu yerin meyvələrindən 

Ruzi ver ki,onu tapıb yesinlər 

Nemətinə şükr eləyə bilsinlər! 

 

Ey Rəbbimiz! Gizli saxladığımız 

Aşkar etdiyimiz hər əməli sən 

Məqamında,açıq-aşkar bilirsən. 

Yerdə də göydə də Allahdan gizli 

Bir şey qala bilməz,aydın bilməli! 

Qoca çağımda mənə İsmaili 

İshaqı verən Allaha həmd olsun! 

Doğrudan Rəbbim dua eşidəndir! 

 

 

Ey Rəbbimiz! Məni bütün nəslimi 

Hər vaxt lazımcasına namaz qılan et. 

Allahım! Bu təvəqqemi qəbul et! 

 

Ey Rəbbimiz! Haqq-hesab çəkilən gün 

Atam,anam,möminləri büsbütün 

Bağışla,rəhminə qovuşdur özün!” 

Ya Məhəmməd! Allahı zalimlərin 

Etdiyi əməldən xəbərsiz sanma! 

Allah onların cəzasın yubadıb 

Elə bir günə saxlayır, həmin gün 

Gözləri hədəqədən çıxar bütün; 

Onlar başın yuxarı tutub durar 

Gözləri özünə belə baxmazlar. 

Çünki onların qəlbləri də boşdur. 

*Ürəkləri duyğusuzdur,orada 

Xeyirdən bir əsər əlamət yoxdur]. 

Sən insanları onalara əzabın 

Gələcəyi ağır gün ilə qorxut. 

O gün zalimlər:” Ey Rəbbimiz bizə  

Bir azacıq möhlət versən biz sənin 

Dəvətinlə sənə iman gətirər. 

                                                                

Peyğəmbərə baş əyərik!”-deyərlər. 

Bəs əvvəlcə sizlərə heç bir zaval 

Toxunmayacığının barəsinədə 

Söyləyib üstəlik and içmirdiniz?! 

 

Siz özü-özünə zülm edənlərin; 

[Ad, Səmud] yurduna sakin oldunuz, 

Onların başına nələr gətirdik 

O müsibətlər sizə bəlli oldu; 

Üstəlik sənə məsəllər də çəkdik. 

Kafirlər *peyğəmbərə, dinə qarşı 

Bacardığı qədər ] hiylə qurdular. 

Onların hiyləsi bizə məlumdur 

[Və bununçun cəza da alacaqlar] 

Onların puç hiyləsi ilə dağlar 

[Islam dini və onun hökümləri] 

Heç də öz yerindən oynayan deyil! 

[Və ya onların hiyləsi dağları 
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Əgər ki,yerindən oynatsa belə 

Yenə də din qarşısında acızdir!+ 

 

Ya Məhəmməd! Allah peyğəmbərlərə 

Vədinə xilaf şıxacağın sanma! 
Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət 
Qüdrət,həm də intiqam sahibidir! 
[Yadda saxla ki,o Qiyamət günü!+ 
Elə bir gündür ki,yer başqa bir yer, 
Göylər də tam başqa  göy olacaqdır. 
Onlar mahiyyətcə tam dəyişəcək. 
Və tanınmaz bir hala düşəcəklər. 
Və bütün insanlar qəbirdən çıxıb 

Haqq hesab üçün yalniz qalib olan 

Allahın hüzurunda duracaqlar! 

O gün günahkarları qandallanmiş 
Bir-birinə bağlanmış görəcəksən! 
Köynəkləri qatrandan olacaqdır 
Və üzlərin atəşlər yaxacaqdır! 
 

Allah hər kəsə dünyada etdiyi 

Əməlinin cəzasın verəcəkdir! 

                                                                     

Şübhəsiz O,tez haqq-hesab çəkəndir! 

 

Bu Quran insanlar üçün elə bir 
Möcizədir ki, ondan çəkinsinlər, 
Həm Allahı tək bir tanrı bilsinlər, 
Həm də düşünsünlər, ibrət alsınlar! 
 

15  

“ƏL-HICR” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş doxsan doqquz ayədir. 

Hicr adlı bir şəhərin məhvinə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Əl-Hicr” surəsi anlanır belə. 

 

Əlif, Lam, Ra! Mükəmməl bir kitabın 

Açıq-aydın möcüzəli Quranın 

Ilahi hikmətli ayələridir. 

 

Kafirlər qiyamət günü yəqin ki, 

Müsəlman olmalarını istərdi! 

 

Ya Məhəmməd! Qoy kafirlər hələlik 

İstədiyi kimi yeyib içsinlər 

Bu fani dünyadan  ləzzət alsınlar 

Arzu-ümidlə başların qatsınlar. 

Düçar olacaqları müsibəti 

Sonra biləcəklər, əmin ol qəti! 

 

Biz, heç bir məmləkəti, 

Yaxud heç bir milləti 

Əcəli yetişməmiş yəni 

Lövhi-Məhfuzda! əvvəldən qeyd edilmiş 

Vaxt gəlib yetişməmiş 

Heç zaman məhv etmədik. 

Heç bir ümmət əcəlin 

Nə qabaqlaya bilər, 

Nə yubandıra bilər. 

 

Müşriklər peyğəmbərə belə xitab etdilər: 

“Ey özünə səmadan kitab nazil olan kəs! 

Axı sən divanəsən! 

Peyğəmbərlik barədə iddian düzgündürsə 

Təsdiqçin mələkləri gətirsənə bizlərə! 

 

Uca Allah onların  cavabında buyurdu: 

“Biz mələkləri yalnız haqq olaraq onlara; 

-Yəni peyğəmbərlərə vəhy gətirmək üçün, 

 Bir də ki, kafirlərə əzabçın endiririk 

Onlar endirilərkən kafirlərə heç zaman 

Heç bir möhlət verilmz! 

 

Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil eləmişik 

Sözsüz Biz də onu (hər cür təhrif, təbdildən); 

Artırıb əksiltmədən daim qoruyacağıq!” 

 

Ya Məhəmməd! Biz səndən əvvəl də də 

Ümmətlərə peyğəmbər göndərmişdik 

O kəslərə elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, 

Onlar ona istehza etməsin  sənin kimi! 
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(Əvvəlkilər barədə elədiyimiz kimi) 
Biz küfrü (istehzanı) günahkar bəndələrin 
(Sənin qövmündən olan inamsız müşriklərin) 
Dönük ürəklərinə beləcə yeridirik! 
Özlərindən əvvəlki ümmətlərə baş vermiş 
Müsibətlər onlara bəlli olduğu halda 
Onlar inadla yenə Qurana inanmazlar. 

 

Əgər ki, Biz onlara göydən bir qapı açsaq 

(Ya nərdivan endirsək) 
Onun ilə durmadan yuxarı dırmansanlar 
Göydə Allah qüdrətin əzəmətin görsələr 
Yenə də (inanmayıb): “Gözümüz xumarlanmış 
Və biz sehrlənmişik (Məhəmməd gözümüzü 

bağlamışdır).” deyərlər. 

Biz mavi səmalarda çoxlu bürclər yaratdıq 

Onları baxanlarçın (ulduzlarla) bəzədik! 

 

Onları hər bir məlun (Dərgahımdan qovulmuş 

Rəhmimdən məhrum olmuş  

və daş qalaq olunmuş) 

Şeytanlardan qoruduq. 

Lakin hər hansı şeytan 

Mələk söhbətlərinə qulaq assa,o zaman 

Onu axan bir ulduz oduyla təqib edər 

Və üstünə düşərək yandıraraq məhv edər. 

 

Biz yer üzün döşədik və yerbəyer elədik 

 

Orda möhkəm dayanan dağları yerləşdirdik 

Hər  şeydən, (meyvələrdən) lazım olan qədər də 

Becərdik, yetişdirdik 

Sizlərdən və sizlərin ruzi vermədiyiniz 

Qullar, kənizləriniz, ev heyvanları üçün 

Hər bir şeyi yaratdıq 

Bunu bilin, (ruzini sizlər yox, Biz veririk, 

Və onların sadəcə ixtiyarı sizdədir). 

Yerdə, yaxud göylərdə elə bir şey yoxdur ki, 

Onun xəzinələri əlimizdə olmasın. 

Lakin biz ondan ancaq  

Lazım  olduğu qədər yerlərə endiririk 

(Lazım olan qədərsə yalnız Bizə məlumdur). 

Biz, buludla yüklənmiş 

(bitki və ağaclara can  verən, tozlandıran) 

Küləkləri göndərdik. 

Göydən yağmur endirib sizlərə su içirdik 

Yəni onu toplayıb saxlayan siz deyilsiz 

(Allah yağış suyunu saxlar 

İstədiyi vaxt istəyincə yağdırar 

Həqiqətən, dirildən və öldürən də  Bizik 

Və bilin ki, hər şeyə varis olan da Bizik!  

(Siz məhv olduqdan sonra yer üzünün sahibi 

Onu istədiyinə verən, hər şey fənaya 

Uğradıqdan sonra da əbədi qalan Bizik! 

 

Sizdən əvvəl kimlər gəlib gedibsə 

Və sizlərdən sonra kim gələcəksə 

Biz onların hamsını bilirik. 

(Və ya sizdən əvvəl, yainki sonra 

Iman gətirənləri də bilirik!) 

 

Həqiqətən rəbbin (Qiyamət günü) 

Onlar ilə haqq-hesab çəkmək üçün 

Hamsını bir yerə toplayacaq 

O hikmət sahibi, həm də biləndir! 

 

Biz insanı quru, həm də qoxumuş 

(toxunduqda saxsı kimi səs verən) 

Və ya torpaqdan tədriclə dəyişmiş 

Bir ovuc qara palçıqdan yaratdıq! 

 

(Cinlərin babası) Cin tayfasını 

Və ya İblisi isə daha öncə 

(insan yaranışından daha əvvəl) 

Tüstüsüz təmiz oddan Biz yaratdıq. 

 

Ya Məhəmməd! Xatırla ki, bir zaman 

Rəbbin mələklərə belə demişdi: 

“Mən quru, qoxuyub şəklin dəyişmiş 

Qara palçıqdan insan yaradacam! 

Mən ona surət verərək ruhumdan 

Üfürdüyün zaman siz o məxluqa 

(ibadət yox, təzim  məqsədi ilə) 

Ehtiram göstərin və səcdə edin!” 
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Bundan sonra isə mələklər ona 

(təzim  məqsədilə) səcdə etdilər. 

Təkcə İblis bundan imtina etdi. 

(Allah buyurdu): “Ey İblis! Sən nədən 

Onlarla birlikdə səcdə etmirsən?” 

Şeytan dedi: “Sənin quru, qoxumuş 

Bir palçıqdan yaratdığın insana 

Səcdə etmək heç vaxt mənə yaraşmaz!” 

(Adəmə səcdə etmək mənim üçün 

Düz olmaz, yəni ki, bu qeyri mümkün 

Onunçun ki, mən oddan yaranmışam. 

Od isə torpağı  yandıra bilir 

Və buna görə də ondan üstündür!) 
Allah buyurdu: “sən çıx (səmalardan) 
Cənnətdən uzaqlaş ki, sən məlunsan! 
(Dərgahımdan qovulursan biləsən 
Və rəhmətimdən kənar edilmişsən!) 
Qiyamətə qədər lənətlənmisən!” 
İblis dedi: “Ey Rəbbim! İnsanların. 
Qəbirlərdən qalxıb diriləcəyi 
Qiyamətə qədər mənə möhlət ver!” 
Allah buyurdu: “Sənə möhlət verdim.” 
Ancaq məlum olan o vaxta qədər 
(İsrafil surunu  birinci dəfə 
Xəbərdarlıq üçün çalana qədər, 
Bütün məxluqat məhv olana) qədər! 
İblis söylədi ki: “Ey Rəbbim! Məni 
Rəhmindən qovmağa and içirəm ki, 
Mən də insanlara pis əməllərin 
Yer üzündə yaxşı kimi göstərib 
Onları yolundan çıxardacağam! 
Yalnız sadiq bəndələrindən başqa!” 
Allah buyurdu: (Əmrimə itaət) 
Bu mənim istəyim və düz yolumdur! 
Sənə uyan azğın kəslərdən başqa, 
Qalan bəndələrimin üzərində 
(onları günaha vadar etməyə) 
Aydın bil, sənin heç bir hökmün olmaz! 
Və şübhəsiz ki, cəhənnəm onların 
Hamısına vəd olunmuş bir yerdir! 

 

Cəhənnəmin yeddi təbəqəsi var. 

Hər qapıdan bir dəstə daxil olar. 

Allahdan qorxub pislikdən qaçanlar 

Cənnətlərdə bulaq başında olar. 

Ora sağ-salamat təşrif buyurun 

Əmin amanalıq ilə daxil olun! 

 

Biz onların ürəklərində olan 

Kini-küdurəti çıxardıb atdıq. 

Onlar qardaş olub taxt üzərində 

Üz-üzə və mehriban əyləşərlər 

Onlara cənnətdə heç bir yorğunluq 

Yaxud zəhmət və əziyyət üz verməz. 

Onlar oradan çıxan da deyillər. 

(və cənnətdə əbədi qalacaqlar.) 

Ya Məhəmməd! Qullarıma xəbər ver, 

(onlar tövbə edəcəyi təqdirdə) 

Mən bağışlayanam və rəhm edənəm! 

Əzabım da çox şiddətli əzabdır! 

Həm onlara İbrahim peyğəmbərə 

Qonaq gələn mələklərdən xəbər ver! 

O zaman ki, mələklər İbrahimin 

Hüzuruna gəlib “salam!”-dedilər. 

(İbrahim də qonaqların yeməyə 

Əl uzatmadığın  görüb)”-söylədi 

“Biz, həqiqətən də sizdən qorxuruq!” 

Onlar: “Qorxma, biz səni çox bilikli 

Oğlun olacaqla müjdələyirik!” 

Kəlməsiylə ona cavab verdilər. 

İbrahim:”Qocalıq çatdığı vaxtda 

Mənə oğul ilə müjdə verirsiz?” 

Söyləyərək təəccüblə soruşdu 

Mələklər: “Biz sənə doğru xəbərlə 

Həm də doğruca bir müjdə veririk. 

Heç bir zaman Allahın dərgahından 

Ümid üzənlərdən olma!”-dedilər. 

 

İbrahim dedi:” Haqq yoldan azanlar 

Rəbbin mərhəmətindən uzaqlaşar!” 

Ey Elçilər! (Ey Allah mələkləri!) 

Bir söyləyin görək) işiniz nədir? 

Mələklər də belə cavab verdilər: 

“Biz günahkar bir tayfanı əzabla 

Məhv eləmək üçün göndərlimişik. 
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Yalnız Lutun ailəsindən başqa! 

Biz sözsüz ki, onların hamısını 

Bu əzablardan xilas edəcəyik! 
                                                                     

Ancaq Lutun zövcəsi günahkardır 

Allahın Əmri ilə qət etdik ki, 

O,(küfr etdiyinə görə) əzaba 

Uğrayanlar içində qalacaqdır!” 

 

Elçilər Lutun yanına gələndə; 

Lut dediki; “sizlər yad adamlarsız, 

Onunçun da sizləri tanımıram!” 

Mələklər sə belə cavab verdilər; 

“Xeyir,biz sənin yanına onların 

(Ummətindən əyri yol tutanların) 

Şübhə etdiyi əzabla gəlimşik 

Allahdan Sənə xəbər gətirmişik 

Bil ki,Biz həqiqət danışanlarıq! 

 

Gecənin bir vaxtı(sonuna yaxın) 

Ailəni götürərək yola çıx. 

Sizdən heç kəs dönüb geri baxmasın 

[Kafirlərə veriləcək əzabı 

Görsəniz halınız dözülməz olar] 

Və sizə əmr olunan yerə gedin!” 

Luta da vəhv etdik ki, səhər çağı 

Onların kökü kəsilmiş olacaq. 

Lutun qonaqların gəldiyin bilən 

Şəhər əhli axın etdi sevincinən. 

Lut dedi: “Bunlar mənim qonağımdır. 

*Onlara hörmət eləmək borcumdur] 

Məni*biabırçı rəftarınızla 

Onların yanında+rüsvay etməyin! 

Allahdan qorxun,Məni xar etməyin!” 

Onlar: “Məgər sənə*şəhərimizə  

Gələn adamları,qonaq etməyi] 

Qadağan etmədik?”-deyə sordular. 

Lut özünün  və ya ümmətlərinin 

Qızlarını təqdim edərək dedi: 

“Buyurun bunlar mənim qizlarımdır. 

Əyər evlənmək istəyirsinizsə 

Onlar ilə evlənə bilərsiniz!+” 

Ya Məhəmməd! Canına and olsun ki, 

Onlar məstliyi içində sərgərdan 

Şaşqın vəziyyətdə durub qaldılar. 

[Lutun nəsihətin gözdən saldılar+.    

                                                                     

Şəfəq doğanda dəhşətli və güclü 

Tük ürpədən səs onları bürüdü. 

Şəhərin altın üstünə çevirdik 

Başlarına bişmiş daşlar endirdik. 

 

 

Allah kafirləri mübtəla edən 

Bu əzabada düşünüb daşınançın 

Sözsüz, neçə-neçə ibrətlər vardır! 

 

Həqiqətən o, Səmud  şəhərinin  

Xarabaliqları Qüreyşilərin  

yolunun üstündə hələ də durur! 

Bax bu da möminlər üçün sözsüz ki,  

İbrət götürməyə böyük sübutdur! 

 

Şübhəsiz ki, Vadi Əl-Kura ilə  

Şam çəhəri arasında yaşayan  

Əykənin əhli də çox zalim idi. 

[Onlar da Allaha asi olmaqla  

Özləri-özlərinə zülm etdilər.]  

 

Göydən od gondərib.Biz onlardan da  

İntiqamimizi aldiq vaxtinda  

Hər iki şəhər (Səmud və Əykənin)  

Xarabalıqlari göz önündədir. 

[Məkkə müşrikləri onlara baxıb 

İbrət alacaqlar əvvəl ya axır.+ 

 

Həqiqətən Saleh tayfası olan  

Hicr əhalisi də öz peyğəmbərin  

Sevmir və sayırdi yalançılaradan.  

Biz onlara möcüzələr göndərdik 

Lakin onlar yenə üz çevirdilər 

Nə baxdilar nə də ibrət etdilər. 

*Allahın qüdrəti və əzəməti 
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Barəsində düşünmədilər qəti]. 

Allah əzabından qurtulmaq üçün  

Dağı yonub  ev qurdular özüyçün. 

Səhərçaği tükürpədici bir səs  

Onları bürüdü, məhvə oldu bəs. 

 Gördükləri tədbir fayda vermədi  

[Allah əzabın dəf edə bilmədi] 

                                                                      

Biz göy , yer onların arasındakı  

Hər şeyi yalnız haqq-ədalət ilə  

Yaratdıq, həm də ki, yerli yerində  

Qiyamət vaxtı mütləq gələcəkdir. 

Sən müşriklərdən yaxşıca üz döndər  

[Alicənab ol onları bağışla  

Allah cəzalandıracaq onsuz da!) 

Həqiqətən də Rəbbim yaradandır! 

Hər şeyi bilən qayğıya qalandır! 

 

Ya Məhəmməd! Biz sənə hər namazda  

Təkrarlanan yeddi ayəni verdik 

Əzəmətli Quranı nazil etdik. 

Kafirlərin bəzi zümrələrinə  

Verdiyimiz fani Dünya malına  

Heç bir zaman rəğbət gözüylə baxma  

[Və ya ki, onlara gözünü dikmə 

Çünki, bunların ardınca onları 

Ağır dəhşətli bir əzab gözləyir] 

 
Onlar iman gətirmədiyi üçün  
Kədərlənmə, Onlara verdiyimiz,  
Sərvətə görə də heç qəmgin olma 
Axirətdə səni daha böyük bir  
İlahi neməti-Cənnət gözləyir  
Möminləri qanadın altina al  
Onlara qarşı təvazökar olub 
Yumşaq davran, onların qeydinə qal  
Və de ki, “Mən həqiqətən sizləri  
Alahın əzabiyla qorxudanam!” 
Eyni ilə Quranı bölənlərə  
Endirdiyimiz əzablar şəklində! 

      

O kəslər ki, Qurana şəkk edərlər  

Müxtəlif hissələrə bölərdilər  

(Necə ki, yəhudi və xaçpərəstlər) 

Və yaxud da Məkkədəki müşriklər 

Quranın bir qisminə inanırdı 

Digər qisminisə yalan sanırdı. 

Onların bəzisi Quranı şeir, 

Bəzisi isə sehr adlandırırdı   

                                                                            

Ya Məhəmməd! Rəbbinə and olsun ki,  

Biz onları və bütün məxluqatın  

Hamısını sorğuya çəkəcəyik. 

 

Dünyada etdiyi əməl barədə  

Onlardan haqq-hesab tələb edəcək 

Və hər kəsin cəzasın verəcəyik 

Ya Məhəmməd! Sənə əmr olunanı 

Quranı açıq-aşkara təbliğ et! 

Və müşrikləri də bir yolluq rədd et! 

 

Şübhəsiz ki, istehza edənlərin . 

Şərindən biz Səni hifz edəcəyik. 

 

O kəslər ki,Allaha başqa tanrı 

Şəriklər qoşdular onlar başına 

Gələcək əzabı mütləq çəkəcək! 

 

Ya Məhəmməd!Doğrusu biz onların 

İstehzalı söhbətlərindən sənin 

Ürəyinin qısıldığın bilirik! 

 

Sən Rəbbini təriflə və şükr elə 

*Sübhanallah de, bihəmdihi söylə] 

Səcdə edən, namaz qılanlarla ol! 

 

 Əcəlin yetişib ölənə qədər 

Rəbbə ibadət et və sayğı göstər! 
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16  

“BAL ARISI” SURƏSININ ANLAMI 

     
Məkkədə nazil olmuş yüz iyirmi səkkiz ayədir 

Rəbbin bal arısına vəhyini bəyan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Ən-Nəhl” surəsi anlanır belə. 

 

Allahın (möminlərin zəfər çalacaqları, 

Müşrik və kafirlərin tam məhv olacaqları 

Barəsindəki əmri mütləq yetişəcəkdir. 

Bununçun da siz onun tələsik gəlməsini 

Vaxtından əvvəl gəlib sizə yetişməsini 

Heç zaman istəməyin. 

Allah ona qoşulan şəriklərdən (bütlərdən) 

Pakdır, çox-çox ucadır. 

Heç bir şəriki yoxdur, hər şeyin 

fövqündədir! 

 

Allah mələklərini;-(Cəbraili) vəhy ilə 

İstəkli bəndəsinə göndərərək buyurur: 

“İnsanları siz mənim əzabımla qorxudun! 

Bu həqiqi ayəni onlar üçün oxuyun: 

-“Məndən başqa tanrı yox, 

anlayın,məndən qorxun!” 

 

Allah göyləri, yeri bir sübut yaratmışdır, 

Ona şərik qoşulan bütlərdən çox uzaqdır! 

 

Allah insan oğlunu nütfə (bir qətrə sudan) 

Mənidən xəlq eylədi, bu həqiqətə inan. 

Bununla belə insan yetkin həddə çatarkən 

Haqqı inkar, batili israrla iqrar etdi 

Məhşərə inanmayıb açıq düşmən kəsildi. 

 

Davarı (dəvə, inək, kəl, qoyun, keçi, sair) 

O sizinçin yaratdı. 

Bunlarda sizin üçün çoxlu mənfəət vardır 

Yunundan paltar geyir, südlərini içirsiz 

Özün minir, yer sürür, ətlərindən yeyirsiz. 

 

Onları otlamaqçın səhər naxıra sürür 

Axşam tövləyə salır, baxıb zövq alırsınız 

Onlar yuklərinizi özünüzü yormadan                

Çata bilmədiyiniz yerlərə daşıyırlar 

 

Həqiqətən də, Rəbbin 

şəfqət,mərhəmətlidir 

 

Sizlər üçün bir minik və bəzək olsun deyə 

Atı, uzunqulağı, qatırı O yaratdı. 

 

Allah hələ sizlərin bilmədiyi çox şeylər 

Nəqliyyatlar, miniklər, sair yaradacaqdır 

Doğru yolu (islamı) sizlərə göstərmək də 

Yalnız ona aiddir. 

Haqdan kəc olan yollar, yoldan çıxanlar da var 

Əgər o istəsəydi sizlərin hamınızı 

Əyri yoldan qaytarar, doğru yola salardı 

 

Göylərdən sizin üçün yağmur endirən odur 

O sudan siz içərsiz, heyvan otardığınız 

Çəmənlər, çöllər içər, həm onun sayəsində 

Ağaclar, otlar bitər 

 

Allah həmin su ilə sizin üçün əkinlər 

Taxıl dənli bitkilər, zeytun, xurma və hər cür 

Meyvələr yetişdirər. 

Düşünüb daşınançın bunda dəlillər vardır! 

O gecə və gündüzü, günəşi, ayı sizə 

Tabe edib yönəltdi sizlərin xeyrinizə 

Ulduzlar da Allahın hər əmrinə tabedir. 

Doğrudan da bunlarda ağılla düşünənçin 

Böyük ibrətlər vardır! 

 

Allah yer üzündəki yaratdığı şeyləri 

Heyvan və bitkiləri ləziz meyvələrini 

Töhfə verərək sizi sahib ixtiyar eti. 

Öyüd və nəsihəti qəbul edənlər üçün 

Bütün bunlarda sözsüz Allahın qüdrətinə 

Həm də əzəmətinə sübut əlamət vardır! 

Təzə ət, (balıq əti) yeməniz, taxdığınız 
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Bəzək şeyləri, (inci, sədəf və mərcanları) 

Çıxarmağınız üçün dənizi də sizlərə 

Ram edən varlıq Odur. 

Ey insan! Yəqin ki, sən  

Allahın nemətindən 

Ruzi axtarmaq üçün gəmilərin dənizi 

Yara-yara üzərək getdiyini görürsən. 

Bəlkə bundan sonra sən Allah nemətlərinə 

Ürəkdən şükr edəsən! 

 

Allah, yer titrəməsin, yırğalanmasın deyə 

Onun üzərindəcə möhkəm dağlar yaratdı. 

İstədiyiniz yerə gedib çatasız deyə 

Çaylar, yollar yaratdı. 

O yollar üzərində müxtəlif əlamətlər 

Dərələr və təpələr, çuxur müəyyən etdi. 

Insanlar gecə vaxtı yollarını (qibləni) 

Ulduzlara baxaraq asanlıqla taparlar. 

Heç bu yaradan Allah,  

yaratmayan bütlərə bənzəyərmi?! 

Düşünün sizlərin fikrinizcə, 

Məgər düşünmürsünüz?! 

Bu sadə, açıq-aydın həqiqəti anlayıb 

Bütlərə ibadətin səhvini qanmırsınız?! 

 

Əgər Allah nemətin sizlər sayacaq olsaz 

Nə qədər sayarsınız o, sayılıb qurtarmaz 

Həqiqətən də Allah bəndəni bağışlayan 

Və ona rəhm edəndir! 
 

Allah sizlərin gizli saxladıqlarınızı 

Aşkara  etdiyiniz əməli gözəl bilir! 

 

Müşriklərin Allahdan qeyri tapındıqları 

Yəni bütlər, heç zaman bir şey yarada bilməz 

Əksinə, onlar özü müxtəlif əşyalardan 

Daş, ağac və sairdən yaradılmış şeylərdir 

Onlar bir ölüdürlər, yəni diri deyillər 

İnsanların, yainki bütün bu məxluqatın 

Nə vaxt diriləcəyin heç cür bilə bilməzlər 

Elə isə onlara ibadət düzgünmüdür?! 

Sizin tanrınız uca və bir olan Allahdır 

Axirəti bir yalan sayanların qəlbisə 

Allahın qüdrətini, sonsuz əzəmətini 

Və vəhdaniyyətini anlamaz, inkar edər 

Onlar Haqqa imanı özünə sığışdırmaz. 

Şübhəsiz, uca Allah onlar gizlətdiyini, 

Aşkar etdiklərini məqamındaca bilir. 

Təkəbbür edənləri Allah heç zaman sevmir! 

 

Müşriklərdən: “Rəbbiniz  

Məhəmmədə nə vermiş?” 

Deyərək soruşduqda: “Qədim əfsanələri!” 

-Deyə cavab verərlər. 

Beləki, məhşər günü həm öz günahlarına 

Həm nadanlıq üzündən yoldan çıxardıqları 

Kəslərin günahına da qismən yüklənsinlər. 

 

Bir görün ki, onların daşıyacaqları yük 

Necə də pis bir yükdür, həm də nə qədər böyük. 

Onlardan əvvəlkilər də hiylə qurmuşdular. 

Allah onlar qurduğu möhtəşəm binaları 

Babilin qülləsini-təməlindən sarsıtdı. 

Dərhal öz tavanları öz başlarına çökdü 

Özləri də bilmədi ki, əzab hardan gəldi. 

 

Qiyamət günü Allah onları rüsvay edib: 

“Haqqında möminlərə çənə-boğaz edilən 

Şəriklərim hardadır?”-deyə soruşacaqdır. 

 
Elmə çatan kimsələr:-peyğəmbər və möminlər 
Belə söyləyəcəklər: 
“Bu gün kafir bəndələr əzaba düşəcəklər!” 

Mələklər (küfr eləyib, şərik qoşan kəslərin) 

Özlərinə zülm edib, haqsızlıq edənlərin 

Canlarını alırkən onlar təslim olaraq: 

“Biz pislik eləmirdik!”-deyəcək, mələklər də 

Onların cavabına: “-xeyir!-söyləyəcəklər, 

Allah sizlərin nələr etdiyin gözəl bilir! 

Haydı girin əbədi qalacağınız yerə 

Cəhənnəmin əzablı, dözülməz yerlərinə 

Təkəbbürü üzündən Allaha inanmağı 

Özünə ar bilənin məskəni necə pisdir!” 
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Uca Allahdan qorxub pislik etməyənlərdən: 

“Rəbbiniz Peyğəmbərə nəyi nazil etmişdir?” 

Soruşan zaman onlar: 

“Xeyir nazil etmişdir!”-deyə cavablayarlar 

Bu dünyada yaxşılıq edənləri yaxşılıq 

Cənnət adlı bir məqam (gözəl həyat) 

gözləyir 

Axirət yurdu cənnət sözsüz daha yaxşıdır. 

Müttəqilərin yurdu gör necə də gözəldir! 

O kəslər ağacları altından çaylar axan 

Ədn cənnətlərinin sahibi olacaqlar. 

Orada onlar üçün istədiyi hər şey var. 

Allah müttəqiləri mükafata çatdırar! 

 

O kəslər ki, mələklər onların canlarını 

Pak olan zaman alıb: “Sizlərə salam olsun 

Etdiyiniz əməlçin cənnətə daxil olun!” 

Deyə qarşılayarlar. 

 

O kafirlər;-(mələklər canların almaq üçün) 

Yanlarına gəlməsin. Yaxud Allahın əzab 

Əmrinin yetişməsin maraqla gözləyirlər? 

Onlardan əvvəlkilər də belə etmişdilər. 

Allah da öz zülümünü onlara yetirmişdi. 

Çünki onlar özləri özünə zülüm edirdi. 

Onlara əməlinin cəzaları yetişdi 

İstehsa etdikəri əzab haqdır, bilindi. 

Nadanlığı üzündən və ya isteza üçün  

Müşriklər söylədilər 

Əgər ki, uca Allah istəsəydi nə bizlər 

Nə də atalarımız ondan başqa heç nəyə 

Tapınmaz  və Allahın razılığı olmadan 

Haram işlər görməzdik.” 

Onlardan qabaqkılar da belə etmişdilər. 

Peyğəmbərin borcu sa yalnız təbliğ etməkdir. 

(Peyğəmbər heç bir kəsi bu  işə təhrik etməz. 

Onun borcu Allahın hökmünü  təbliğ etmək, 

İnsanların borcusa Allah verən ağılla, 

İradə ilə haqqı batildən ayırmaqdır. 

Yaxşı əməllər etmək və savab qazanmaqdır) 

 

Biz bütün ümmətlərə: “Haqqa  ibadət edin 

Və tağutdan çəkinin!”-deyə təlim etmişdik. 

Onların hər birinə peyğəmbər göndərmişdik. 

Onlardan bir hissəsi haqqa doğru yönəlmiş 

Bir qismiysə Allahın əzəli elmi ilə 

Doğru yoldan azmışlar 

Ey müşriklər! Yer üzün dolaşın və görün ki, 

Peyğəmbəri yalançı hesab edən kəslərin 

Axırı necə oldu! 
 

Ya Məhəmməd! Onların doğru yola gəlməsin 

Həddən çox istəsən də bunun faydası yoxdur. 

Ona görə ki, Allah yoldan çıxardıqların 

Bir də geri qaytarmaz və doğru yola salmaz 

Onları əzablardan xilas edən tapılmaz! 

Onlar “Ölən bir kəsi Allah diriltməyəcək” 

Deyə möhkəm and içir. 

Xeyir! Qiyamət günü Yaradan ölüləri 

Qəbirlərdən çıxarıb diriltməyi vəd edir. 

Lakin əksər insanlar bunu anlaya bilmir! 

 

Allah öləndən sonra mömin və kafirləri 

Dirildərək onlara ixtilafda olduğu 

Fikri izah edəcək və inkar eləyənlər 

Yalançı olduğunu özü aydın biləcək. 
 

Biz hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə 

Ona: “Ol”-söyləyərik və o da dərhal olar. 
 

Zülmə məruz qaldıqdan sonra Allah uğrunda 

Hicrət edən kəsləri Biz sakin edəcəyik 

Daha gözəl diyarda 

Axirət mükafatı  cənnət daha böyükdür. 

Kaş kafirlər, bir də ki, hicrətdən yayınanlar 

Bunu anlayaydılar! 

Mühacırlər hər cürə əziyyətə dözənlər 

Və yalnız Allahına təvəkkül edənlərdir! 
 

Ya Məhəmməd! Biz səndən əvvəl də özlərinə 

Vəhy etdiyimiz, kimi peyğəmbər göndərmişdik 

Bunu bilmirsinizsə  kitab əhlindən sorun! 

Müşriklərin fikrincə, peyğəmbər bəşər deyil 

Mələklər ola bilər 
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Buna cavab olaraq bildirilir;-bəşərə 

Göndərilən peyğəmbər mələk yox, yalnız insan 

Özü də yalnız kamil  kişilər olmalıdır 

Biz onları sübutla aşkar möcüzələrlə, 

Kitablarla göndərdik. 

Sənə də bu Quranı nazil etdik, insanlar 

Onlara göndərilən hökmü (halal-haramı) 

Sən izah elədikcə düşünüb anlasınlar! 

Peyğəmbərlərə qarşı pis hiylələr quranlar, 

Pislik məqsədi ilə işlər düzüb qoşanlar 

Allahın o kəsləri torpağa gömməsindən, 

Yaxud onlar bilmədən əzabın gəlməsindən; 

Yainki, dolarşarkən səfərlər əsnasında 

Əzabların onlara qəflətən çatmasından 

Və Allahın onları məhvindən qorxmurlarmı 

Axı onlar Allahın əzabından qaçaraq 

Can qurtara bilməzlər! 

Yoxsa onlar tədriclə əzablara giriftar 

Olmamaqdan əmindir!? 

Həqiqətən də Rəbbin şəfqət, mərhəmətlidir! 

Allah bəndələrinə əzab üçün tələsməz! 

 

Məgər onlar Allahın yaratdığı hər hansı 

Bir şeyə baxan zaman görmürlərmi onların 

Kölgələri Allaha səcdə edib əyilir?! 

Göylərdə, həm də yerdə olan bütün canlılar 

Hətda mələklər belə təkəbbür göstərmədən 

Allaha səcdə edər! 

Onlar öz fövqlərində olan Allahdan qorxar, 

Özlərinə buyrulan tapşırığı edərlər! 

Allah buyurdu:”İki tanrı qəbul etməyin 

Sizlərin Allahınız yalnız tək bir tanrıdır, 

Elə bunun üçün də yalnız tək  məndən  qorxun!” 

Göylərdə, həm də yerdə nə var hər  şey onundur! 

Din, (itaət, ibadət) həmişəlik onundur. 

Belə olan təqdirdə başqasından qorxmayın! 

Sizə gələn nemətlər hamısı Allahdandır. 

Sonra sizə hər hansı müsibət üz verdikdə 

Yalnız uca Allaha yalvarıb yaxarırsız! 

O sizi müsibətdən qurtardığı zaman sa, 

Aranızdan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. 

Onlar bunu özünə verdiyimiz nemətə 

Nankorluq etmək üçün bilərəkdən edirlər. 

Hələ ki, bu dünyada kef çəkib ləzzət alın. 

Başınıza gələcək ağır müsibətləri 

Sonra biləcəksiniz! 

 

Müşriklər onlara biz verdiyimiz ruzidən 

Heç bir şey anlamayan bütlərə pay ayırır. 

Allaha and olsun ki, Allaha yaxdığınız 

İftiralara görə sual ediləcəksiz! 

 

O müşriklər Allaha qızlar isnad edirlər. 

(Mələklərə Allahın qızlarıdır deyirlər.) 

Allah pak müqəddəsdir. 

(onun oğula-qıza bir ehtiyacı yoxdur). 

Özlərinə gəldikdə; oğlan uşaqlarına 

Bizimkidir deyirlər. 

Onlardan birisinə qızı olması ilə 

Müjdə verilən zaman qəzəbindən qaralar. 

Verilən bu müjdənin pisliyi ucbatdan 

Öz tayfasından qaçar, hardasa daldalanar 

(Allah bilir!) görəsən o körpəni həmin kəs 

Zillətdə saxlayacaq, ya torpağa göməcək? 

(Diricə basdıracaq?) 

Bir görün onlar nə pis mühakimə yürüdür! 

Ən pis sifət;-evlənmək zamanı qadınlara 

Ən zəruri ehtiyac hiss etdikləri halda 

Qız uşaqların diri torpağa basdıraraq 

Axirəti dərk edib ona inanmayana, 

Ən yüksək sifət olan vəhdaniyyət;-qüdrətli 

Tək Allaha məxsusdur. 

Allah yenilməz qüvvət və qüdrət sahibidir! 

Allah bəndələrini günahlarına görə 

Ya haqsızlığa görə cəzalandırsa onda 

Yer üzündə kimsəni sağ-salamat qoymazdı 

Lakin Allah onlara müəyyən müddətədək 

Ömrünün sonunadək möhlət verər bilərək. 

Əcəlləri çatdıqda onlar bircə saat da 

Nə yubana bilərlər, nə də ki, tələsərlər. 

Müşriklər özlərinin bəyənmədiklərini 

Yəni qız övladların Allaha isnad edir. 
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Dilləri də: “ Onları gözəl aqibət (cənnət) 

Yəni Allah rizası gözlədiyin söyləyir! 

Şübhəsiz ki, onları cəhənnəmlər gözləyir. 

Cəhənnəm atəşinə daxil olduqdan sonra 

Onlar unudulacaq qalmadan yaddaşlarda 

Yaxud onlar günbəgün cəhənnəmə yol gedir. 

Həqiqətən belədir. 

 

Ya Məhəmməd! Allaha and olsun səndən əvvəl 

Ümmətlərə peyğəmbər göndərmişdik, müfəssəl, 

Şeytan o kəslərə də öz çirkin əməlini 

Tamam xoş göstərmişdi. 

Bu gün şeytan onların dostu havadarıdır. 

Onlar qiyamət günü şiddətli bir əzaba 

Düçar olacaqlardır! 

Biz, kitabı (Quranı) sənə yalnız onlara 

İxtilafda olduğu (tövhid, qiyamət, qəza) 

Sair məsələləri izah etmək, həmçinin 

Möminlərə hidayət, mərhəmət olsun deyə 

Nazil etdik səbr ilə! 

Allah, hökmüylə göydən yerə yağış endirər. 

Onunla ölü yeri quruluqdan dirildər. 

Öyüd və nəsihətə qulaq asanlar üçün 

Bunda bir ibrət vardır. 

(Allah,quru torpaga həyat verdiyi kimi 

Insanlari ölüykən diriltməyə qadirdir!) 

 

Şubhəsiz ki,davarda,sağmal heyvanlarda da 

Sizinçin ibrət vardir. 

Biz onların qarnında qanıyla  ifrazatı  

Arasında yerləşən təmiz südü sizlərə 

Ruzi tək iciririk. 

O süd boğazinizdan olduqca rahat kecər. 

Qan və ifrazat dadı,qoxusu,ya ki rəngi 

Südə  qarişa bilməz. 

Əksinə südə elə bir təm veririk ki,o 

Onu içən  kəslərin tamam xoşuna gələr. 

Siz, xurma ağacının ləziz meyvələrindən 

Və yaxud da üzümdən şərbət, sirkə ya  kişmiş 

Yaxud da quru xurma, mövüc 

düzəldirsiniz. 

Şübhəsiz bunlarda da ağılla düşünənçin 

Böyük bir ibrət vardır. 
 

Rəbbin bal arasına belə bir təlqin etdi: 

“Dağlarda, ağaclarda və insanlar qurduğu 

Evlərin damlarında özünə yuvalar qur; 

Sonra da meyvələrdən ye və Rəbbin göstərən 

Yolla asanlıqla get!” 

O arının bətnindən insana şəfa verən 

Çiçək qoxlu bal çıxar  

Şübhəsiz ki,bunda da düşünüb dərk edənə 

Böyük bir ibrət vardır 

Allah sizi yaratmış, 

Sonra da əcəliniz çatanda öldürəcək. 

Bir qisminiz ömrünün ən rəzil çağlarına 

80-90 yaşına çatdırılar ki, onlar 

Vaxtilə bildikləri hər bir şeyi unudar. 

İnsan qocalığının ən düşkün çağlarında 

Bildiyini unudar, 

Xasiyyəti dəyişib bir uşaq kimi olar. 

Bu xasiyyət əsasən kafirlərə aiddir. 

Lakin Quran oxuyan namaz qılan bəndələr. 

Oruc tutub ürəkdən ibadət edən kəslər 

Ixtiyar çağında da ağlı başında olar, 

Uzun ömür onların Allah yanında olan 

Hörmətini artırar. 

Həqiqətən də Allah hər bir şeyi biləndir 

Və hər şeyə qadirdir! 

Allah ruzi baxımdan sizlərin birinizi 

O birilərinizdən xeyli üstün etmişdir 

Üstün olanlarınız tabesində olanı, 

Qulları, kənizləri özünə şərik etməz 

Ki, bərabər olsunlar. 

Və ya onlar ruziyə şərik olduğu halda, 

Varlılar öz ruzisin o kəslərə verməzlər. 

Var-dövlət sahibləri öz ruzisin onlara 

Tabe olan kəslərlə bərabər bölmədiyi, 

Onları mallarına şərik etməyən halda 

Hər şeyə  qadir olan Allaha cansız bütü 

Və digər tanrıları şərik qoşmaq fikrini 

Necə rəva görürlər? İndi onlar Allahın 

Gözəl nemətlərini inkarmı eləyirlər? 
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Allah sizin üçün öz cinsinizdən zövcələr, 

Zövcələrinizdən də övlad nəvə yaratdı. 

Pak, halal nemətindən sizə ruzilər verdi 

Belə ikən müşriklər batilə inanaraq 

Allahın nemətlərin inkarmı eləyirlər? 

Onlar Allahı qoyub göylərdən yaxud yerdən 

Müşriklərə verəcək bir ruzisi olmayan, 

Buna gücü çatmayan bütə ibadət edir 

Allaha qoşduğunuz şərikləriniz ki, var 

Onlar yaranmışlardır Allaha bənzətməyin 

Allah heç bir şəriki olmadığını bilir. 

Heç bir məxluqun ona bənzəmədiyin bilir. 

Sizsə bu həqiqəti qəbul edə bilmirsiz! 

 

Allah izah üçün bir məsəl çəkdi: 

“Heç bir şeyə gücü çata bilməyən 

Və başqalarının malı olan qul 

Bizim verdiyimiz gözəl ruzidən 

Allah yolunda gizli ya aşıkar 

Sərf edən insanla eyni olarmı?!” 

Hər cür tərif şükr Allaha məxsusdur 

Lakin əksər müşriklər bunu bilməz! 

 

Allah özüylə bütlər barəsində 

Belə bir məsəldə buyurdu yenə: 

Bu iki varlığın biri dilsizdir. 

Laldır, heç bir şeyə gücü də çatmaz. 

Yəni o öz ağasına bir yükdür. 

O hara yollansa xeyirlə dönməz. 

O,heç doğru yolda haqqı əmr edən, 

İnsanları ədalətə sövq edən 

Bir varlıq ilə bərabər olarmı?! 

Göylərin və yerin qeybini bilmək 

Ancaq və ancaq Allaha məxsusdur. 

Qiyamətin qopması əmri ki, var 

Bir göz qırpımında, yaxud tez olar. 

Allah doğurudan hər şeyə qadirdir. 

 

Allah sizi ananızın bətnindən 

Heç bir şey bilməyən halda çıxardı, 

Sonra sizə qulaq, göz, qəlb verdi ki, 

Allahın əmrlərini eşidib 

Həm qüdrətin, həm əzəmətin görüb 

Vəhdanıyyətini duyub dərk edib 

Bəlkə bunlar üçün şükr edəsiniz! 

 

Məgər müşriklər yer-göy arasında 

Azadə  uçan quşları görmürlər?! 

Onları havada Allah saxlayır. 

Allaha ram olmuş bu varlıqların 

Hərəkətlərin Allah nizamlayır 

Həqiqətən bunda möminlər üçün 

Böyük ibrətlər cəmlənib büsbütün! 

 

Allah evinizi sizlərə məskən 

Yaşayıb dincəlmək məkanı etdi. 

Heyvanların dərilərindən həm köç 

Həm də bir yerdə qaldığınız zaman 

Daşınması sizinçin asan olan 

Evlər, yainki çadırlar yaratdı. 

Onların yunundan müəyyən vaxta 

Yəni ömrünüzün sonuna kimi, 

Yaxud da ki, onlar köhnələnədək 

İstifadə üçün ev əşyaları 

Pal-paltar, xalçalar və başqa şeylər 

Yaxud satlıq-dolanışıq mal verdi. 

 

Allah yaratdığı şeylər; ağaclar 

Evlərdən, dağlardan və buludladan 

Sizləri günəşdən qorumaq üçün 

Sərinliklər, kölgəliklər yaratdı. 

Sizin üçün dağlarda mağaralar 

Kahalardan sığınacaq yaratdı 

Sizi istidən, soyuqdan qoruyan 

Yun, kətan, pambıq geyimlər yaratdı. 

Müharibə zamanı qorunmaqçın 

Sizlərə zirehli geyim yaratdı 

Allah nemətini tamam verdi ki: 

Bəlkə ona itaətdə olasız 

Ləyaqətli və müsəlman olasız! 

 

 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 193 

Ya Məhəmməd! Əgər bunlardan sonra 

Müşriklər yenə də üz döndərsələr 

Sən səbirli ol, ürəyini sixma! 

Çünki, sənin vəzifən ancaq mənim 

Dinimi açıqca təbliğ etməkdir! 

Onlar Allahın böyük nemətini; 

-Məhəmmədi peyğəmbər göndərməklə 

 Onlara göstədiyi lütfü bilir, 

Lakin sonra Məhəmməd səllallahın 

Peyğəmbərləyini qəsdən danırlar. 

Çün onların əksəri kafirdilər. 

Məhşər günü hər ümmətdən bir şahid 

Öz peyğəmbərini göstərəcəyik. 

O şahidlər möminlərin lehinə, 

Kafirlər əleyhinə dinəcəklər. 

Kafirlərə üzrxahlıq etməyə 

Imkan, yəni izn verilməyəcək. 

Heç üzr dilə də deyilməyəcək! 

 

Onlar cəhənnəm əzabın görüncə 

Yalvaracaq, yaxaracaq, amma ki, 

Əzabları azaldılmayacaqdır, 

Tövbə üçün onlara bir an belə 

İmkan, ya möhlət verilməyəcəkdir! 
 

Müşriklər Allaha şərik qoşduğu 

Bütləri (tanrılarını) gördükdə: 

“Ey Rəbbimiz! Bunlar bizim səninlə 

Yanaşı ibadət etdiklərimiz, 

(Bizi sənə yaxınlaşdırar deyə,) 

İbadət etdiyimiz şəriklərdir!” 

-Deyərək Allaha sığınacaqlar. 

Bütlərsə onlara: “siz yalançısız! 

Biz sizi uca Allahı tərk edib 

Bizə tapınmağa dəvət etmədik!” 

-Deyəcək, onları rədd edəcəklər. 

 

Müşriklər o gün öz günahlarını 

Etiraf edib təslim olacaqlar. 

 

Özlərindən uydurub düzəltdiyi 

Bütləri aradan çıxaracaqlar! 

Törətdiyi fitnə-fəsada görə 

İnsanları haqq yolundan döndərən 

Kafirlərin əzabları üstünə 

Əlavə bir əzab artıracağıq! 

Məhşər günü hər ümmətə özündən 

Öz peyğəmbərin şahid tutacağıq. 

Ya Məhəmməd! Səni öz ümmətinə 

Bir şahid olaraq gətirəcəyik. 

Biz, Quranı sənə bütün şeyləri; 

-Dini hökmləri, halal-haramı 

Günahı, səvabı izah etməyə, 

Müsəlman kəslərə və ya Allahın 

Vəhdaniyyətini qəbul eləyən 

Bütün insanlar üçün bir hidayət 

Mərhəmət və müjdə tək nazil etdik! 

 

Həqiqətən də Allah bu Quranda 

İnsanlara Ədalətli olmağı, 

Qohumlara haqlarını verməyi, 

Yəni kasıb qohum-əqrabalara  

Şəriətin vacib bildiyi tərzdə  

Əl tutub kömək etməyi buyurar. 

Zina etməyi, pis işlər görməyi  

Və zülm etməyisə qadağan edər. 

Allah sizə bəlkə ibrət alasız  

Deyə, belə öyüd-nəsihət verir! 
 

Əhd  elədiyiniz  zaman  Allaha 

Verdiyiniz  əhdə  əməl  eləyin 

Allahı  özünüzə  zamin  edib 

Möhkəm  and  içdizsə, onu  pozmayın. 

Həqiqətən  O, ediləni  bilir! 
 

Möhkəm  əyirdiyi  ipliyi  qıran, 

Təkrar sökən qadın kimi olmayın 

Siz, bir ümmət digərindən çox ikən 

Andlarınızı yalana çevirir, 

Fitnə-fəsad aləti edirsiniz. 

Bu gün bir qəbilə ilə sözləşir, 

Sabah qüvvətli ilə rastlaşdıqda 

Əvvəlkiylə olan sövdanı pozub 

Onun ilə sazişə girirsiniz. 
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Allah bunula da sizi sınayır. 

Unutmayın ki, qiyamət günü O, 

Din barədə ixtilaf etdiyiniz 

Məsələləri izah edəcəkdir! 

Əgər ki, Allah istəsəydi sizi 

Eyni dində;-tək bir ümmət edərdi. 

Allah dilədiyin yoldan çıxardar 

Dilədiyini doğru yola salar. 

Sözsüz, etdiyiniz əmələ görə 

Sizlər sorğu-sual olunacaqsız! 

 

Aralarınızda olan andları  

Yalanlayıb fitnə-fəsad etməyin. 

Yoxsa ayağınız möhkəm sürüşər. 

Yəni ki, imandan xaric olarsız 

İnsanları Allah qoyduğu yoldan 

Döndərdiyinizə görə Allahın 

Əzabını dünyada dadarsınız. 

Bununla bərabər axirətdə də 

Sizi dəhşətli bir əzab gözləyir! 

Peyğəmbərlə əhd bağladıqdan  sonra 

Hörmət, ehtiram qazanan şəxs isə 

Sözünü dəyişib əhdini pozsa 

Nüfuzun itirər, üstəlik özün 

Fəlakətə düçar eləmiş olar. 

 

Allah  ilə bağladığınız əhdi 

Daim uca tutun, ucuz satmayın. 

Bilin! Allah yanında olan savab 

Dünya mənfəətindən çox yaxşıdır. 

Nə qədər yaxşıdır kaş biləydiniz! 

 

Sizdə olan dünya malı tükənər. 

Allah dərgahında olan nemətlər, 

Əbədidir, tükənməzdir, biləsiz! 

Allah yolundakı əziyyətlərə 

Dözənlərə yaxşı əmələ görə 

Daha yaxşı mükafat verəcəyik! 

 

Mömin olub və yaxşı işlər görən 

Allahına qəlbən itaət edən 

Kişi, qadın dünya və axirətdə 

Xoş həyat sahibi olacaq, həm də 

Onlara əməli müqabilində 

Daha yaxşı mükafat verəcəyik! 

Ya Məhəmməd! Quran oxuyan zaman 

Allahına sığın məlun şeytandan! 

Əuzu billahi minəş-şeytanir- 

-Rəcim kəlməsini dilinə gətir! 

  

Həqiqətən, iman gətirib yalnız 

Öz rəbbinə təvəkkül edənlərin 

Üzərində şeytanın hökmü yoxdur! 

Şeytanın hökmü ona qulluq edib 

Allahına şərik qoşanlarladır! 

Allaha şərik qoşmanın səbəbi 

İnsanın şeytana itaətidir, 

Şeytanı özünə dost tutub onu 

Ö zünə havadar eləməsidir! 

 

Biz, bir ayənin hökmünü ləğv edib 

Onu başqasıyla əvəz etdikdə 

Allah özü nə nazil etdiyini, 

Hansı hökmün münasib olduğunu 

Hər kəsdən və hamıdan yaxşı bilir. 

-Kafirlərsə Məhəmməd peyğəmbərə: 

 “Sən ancaq-ancaq bir iftiraçısan 

Allahın adından yalan üydurur 

İnsanlara söyləyirsən!”-deyirlər. 

Xeyir! Onlar cahil olduğu üçün 

Əsil həqiqəti, yəni bir hökmü 

Başqası ilə əvəz eləməyin 

Hikmətini heç vaxt bilə bilməzlər! 

 

Ya Məhəmməd! De: “Ruhülqüds (Cəbrail) 

Quranı Rəbbindən iman edənə 

Səbat vermək üçün bir haqq olaraq, 

Müsəlmanlar üçün isə hidayət 

Və müjdə olaraq nazil etmişdir!” 

 

Biz, müşriklərin! Onu Məhəmmədə 

Bir insan (ara-sıra danışdığı 
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Cəbr ər-Rumi adlı xaçpərəst bir gənc, 

Və ya ki,Səlmani-farsi) öyrədir”- 

-Dediklərini də yaxşı bilirik. 

Onlar nəzərdə tutan adamların  

Dilləri də tamamən başqa dildir. 

(Quranın dilisə açıq-aşkar  

Şirin, fəsahətli ərəb dilidir! 

Ərəblər özü Quranın dil, üslub 

Gözəlliyi önündə heyran qalıb. 

Acizliyin gizlədə bilmirlərsə  

Əcəmlər bu zəngin ərəb dilini 

Haradan bu  sayaq bilə bilərlər?! 

 

Allah ayəsinə hər kim inanmaz, 

Allah da onu doğru yola salmaz. 

Beləsin şiddətli əzab gözləyir! 

 

Yalanı Allahın ayələrinə 

Inanmayan insanlar uydurarlar. 

Bəli, onlar əsl yalançıdırlar! 

 

Qəlbi imanla sabit olan halda, 

Küfr söz deməyə məcbur edilən  

(Dillə deyib qəlbən təsdiq etməyən) 

Insanların istisna olmasıyla  

Hər kimsə iman gətirdikdən sonra  

Küfr etsə (onu təhlükə gözləyir) 

Lakin qəlbən küfrə razı olana  

Könüllücə küfrə yuvarlanana  

Allahın qəzəbi tutar və onlar  

Şiddətli əzaba düçar olarlar! 
 

Bu əzab ona görədir ki, onlar 

Dünyanı (fani dünyanın malını) 

Axirət varından üstün tutarlar. 

Allah kafiri doğru yola salmaz! 

Bunlar o kəslərdir, Allah onların  

Qəlb, qulaq, gözlərin möhürləmişdir. 

Onlar (Allahın kafir kəslər üçün  

Yazdığı əzablardan) qafildirlər! 

Şübhəsiz ki, elə axirətə də 

Ziyana uğrayan kəslər onlardır! 

Fitnələrə məruz qaldıqdan sonra 

Hicrət edənləri və daha sonra 

Allah yolunda cihat edib hər cür 

Əziyyətə dözən kəsləri Rəbbin 

(Bütün bu çətinliklərin) sonunda 

(Qəlbən tövbə edəcəyi təqdirdə) 

Sözsüz, bağışlayıb rəhm edəcəkdir! 

 

O gün (osöylənən qiyamət günü) 

Hər kəs öz canının hayında olar 

Hər kəsə öz əməlinin əvəzi 

(cəzası) verilər və bir kimsəyə 

Nahaqdan heç bir haqsızlıq edilməz 

 

Allah Məkkəni bir misal gətirir 

O şəhər əmin-amanlıqda idi. 

Ruzisi hər yerdən bol-bol gəlirdi. 

Lakin əhalisi nankor çıxaraq 

Allahın nemətini  inkar etdi 

Allah da şəhərin sakinlərinə 

Etdikləri bu pis əmələ görə 

Yeddi il aclıq bəlası daddırdı. 

Onlara özündən peyğəmbər gəldi. 

Onlar peyğəmbəri yalançı bildi. 

Allah onları zülm etdiyi halda 

Yaxaladı Bədr adlı bir əzabla 
 

Allah verən halal ruzidən yeyin 

Əyər ona ibadət edirsəniz 

Onun nemətinə şükürlər edin! 

Allah sizə ancaq ölü  heyvanı, 

Donuz ətin, natəmiz olan qanı, 

Allah adı çəkilmədən kəsilmiş 

Yəni öncə (bismillah deyilməmiş) 

Heyvan ətlərin haram buyurmuşdur. 

(Özgənin malına əl uzatmaqdan) 

Başqa bir şey tapa bilmədiyindən 

Ehtiyacını ödəyəcək qədər 

Bunlardan yeməyə məcbur olana 

Allah tərəfindən (günah yazılmaz). 

Çünki uca Allah bəndələrini 

Bağışlayandır, həm də rəhm edəndir! 
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Diliniz (bizə belə əmr edildi 

Deyə) yalana vərdiş etdiyindən 

(dəlilsiz-sübutsuz): “Buna halaldır, 

O birinə də haramdır!” deməyin, 

Çünki belə hərəkətinizlə siz 

Allaha iftiralar edirsiniz 

Allaha iftira yaxanlar isə 

Axirətdə nicat tapa bilməzlər! 

Onlarçın dünyada az bir mənfəət, 

Axirətdə şiddətli əzab vardır! 

 

Yəhudilərə haram etdiyimiz 

Şeyləri sənə öncə bildirmişdik. 

Biz (bunları haram buyurmaq ilə) 

Əslində onlara  zülm eləmədik. 

Onlar günah işləri görmək ilə 

Özləri özünə zülm edirdilər. 

Bununçun Allah bir çox nemətləri 

Onlara bir yolluq haram buyurdu. 

 

Bilki, Rəbbin cahilliyi üzündən 

Pis iş görən (Allaha şərik qoşan) 

Sonra tövbə edib islah olunan 

Kimsələrin günahını bağışlar. 

Həqiqətən, Rəbbin tövbədən sonra 

Bəndəni bağışlar, O rəhm edəndir! 

 

Həqiqətən də İbrahim Allaha 

Müti və batildən haqqa tapınan 

Bir imam, yəni ki, bir rəhbər idi. 

O, heç vaxt müşriklərdən olmamışdı 

İbrahim tək özü bir ümmət idi. 

Bir ümmətə xas olan xoş cəhətlər 

Gözəl xislətlər onda cəmləşmişdi 

Allah nemətinə şükr edən idi. 

Allah da onu bu sədəqətinə 

Səmimiliyinə dəyər verərək 

Peyğəmbər seçdi düz yola yönəltdi. 

Biz ona dünyada ən gözəl nemət 

Peyğəmbərlik, hamı tərəfdən sevgi, 

Bir də hörmət olunmağı bəxş etdik. 

Şübhəsiz ki, O, həm də axirətdə 

Ən yüksək dərəcə əldə edəcək 

Salehlərdən birdir, həqiqətdə! 

 

Sonra (Ya Məhəmməd!) sənə: “Batildən 

Haqqa tapınaraq müşrik olmayan 

İbrahimin dinində ol!”-vəhy etdik. 

 

Şənbə günü (ibadət etmək) ancaq 

Onun barəsində cəhl edənlərə 

(İbadət və istirahət günümüz 

Cümə deyil, qoy şəmbə olsun deyə 

Mübahisə edən yəhudilərə) 

Öz istədikləri vacib edildi. 

Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü 

İxtilaf etdikləri barəsində 

Onlar arasında hökm edəcəkdir. 

 

Ya Məhəmməd! İnsanları hikmətlə, 

(Quranla və tutarlı dəlillərlə), 

Gözəl öyüd-nəsihət, izahlarla 

Rəbbinin yolu İslama dəvət et, 

Onlar ilə ən gözəl rəftar ilə, 

Şirin dillə, mehriban, həm də sadə, 

Səviyyələrincə mübahisə et. 

Həqiqətən Rəbbin yolun azanı 

Və doğru yolunda sadiq olanı 

Özlərindən daha yaxşı tanıyır! 

 

Ey Möminlər! İntiqam almaq üçün 

Birinə cəza verəcək olsanız, 

Sizə nə cəza verilibsə onu 

O cəzaya uyğun cəzalandırın. 

Artıq cəza isə zülm etməkdir ki, 

Açıq-aşkar bilin, bu da günahdır 

Əgər onlardan intiqam almayıb 

Səbr etsəniz, bu daha xeyirlidir. 

Əfv etmək savaba vəsilə ikən 

Sözsüz, qisas almaqdan çox üstündür. 
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(Ya  Məhəmməd! Allah yolunda olan 

Bütün əzab-əziyyətə) səbr elə. 

Səbr etməyin Allah köməyilədir. 

(Dəvətini qəbul etmədiyinə , 

İman gətirmədiklərinə görə) 

Müşriklərdən ötrü heç kədərlənmə. 

(Onların səni öldürmək fikrilə) 

Qurduqları hiylələrinə görə 

Kədərlənmə və ürəyini sıxma! 

Həqiqətən, Allah ondan qorxaraq 

Pis-pis əməllərdən çəkinənlərlə, 

Bir də yaxşı işlər görənlərlədir!  

 

17  

“İSRA” SURƏSININ ANLAMI 
 

Məkkədə nazil olmuş və yüz on bir ayədir 

Peyğəmbərin Meraca getməsini şərh edir. 
 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Əl-İsra” surəsi anlanır belə 

 

Bəzi ayələri göstərmək üçün 

Bəndəsin Məscidül həramdan alan 

Müqəddəs Məscidüləqsaya salan 

Uca Allah pakdır və müqəddəsdir 

O hər şeyi eşidən və biləndir! 

 

Biz Musaya kitab (Tövratı) verdik 

“Məndən başqa vəkil tutmasın!” dedik. 

Və onu İsrail ağullarına 

Haqq yolu göstərən bir rəhbər etdik. 

 

Ey Nuhla birgə gəmiyə  mindirib 

Apardığımız insanların nəsli! 

Həqiqətən Nuh Allah nemətinə 

Çox-çox şükr eləyən bir bəndə idi! 

 

İsrail oğullarına Tövratda: 

“Sizlər yer üzündə Zəkəriyyanı 

Sonra da Yəhyanı öldürmək ilə 

Iki dəfə fitnə-fəsad törədib 

Zülm edəcəksiniz!”-deyə bildirdik. 

O fitnə-fəsadın  birincisinin 

Cəza vaxtı gələndə üstünüzə 

Çox güclü qulları (Buxtünnəssəri) 

(Ya Calutu) ordularla göndərdik. 

Onlar sizi öldürmək əsir almaq 

Qarət etmək üçün evlərinizin 

Arasında gəzib dolaşırdılar 

Sizi  hər yerdə təqib edirdilər. 

Bu vəd artıq yerinə yetirildi. 

 

Siz ki, Zəkəriyyanı öldürdünüz 

Onlar da sizi qətlə yetirdilər 

Və yurdlarınızı viran etdilər. 

Sonra sizə onların üzərində 

Təkrar zəfər qələbəsi bəxş etdik 

 

Yenidən var-dövlət və oğul-uşaq 

Verməklə lazımi kömək göstərdik. 

Və sayca sizi əvvəl olduğundan, 

Düşmənlərinizdən daha çox etdik. 

 

Yaxşılıq yainki pislik etsəniz 

Bilin, ancaq özünüzə edirsiz 

İkinci fitnə-fəsadın cəzası 

Gəldikdə üzünüzü qara etmək, 

Məscidinizə yenə əvvəlki tək 

Girmək və hər şeyi məhv etmək üçün 

Fars və Rumu üstünüzə göndərdik. 

 

Siz Yəhyanı öldürdünüz onlar da 

Əvəzində sizi qətl elədilər. 

Məbədinizi uçurub dağıtdı, 

Həm də yurdunuzu viran qoydular. 

 

Siz tövbə edəcəyiniz təqdirdə 

Olsun ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin! 

Əgər yaramaz əmələ qayıtsaz 

Biz yenidən sizə cəza verərik. 

Biz cəhənnəmi kafirlərdən ötrü 

Cəzaya çatdıran bir zindan etdik. 
Həqiqətən Quran bəşəriyyəti 
Ən doğru yola islama yönəldir. 
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Yaxşı işlər görən möminlərə də 
Böyük mükafata   nail olmağı 
Nəim cənnətlər ilə müjdə verir! 
Axirətə inanmayanlar üçün 
Çox şiddətli cəza hazırlamışıq! 

Insan özünə xeyirli dualar 

Etdiyi kimi bəd dua da edər. 

(Adamın hirsi tutduqda özünə 

Ya övladına da bəd dua edər. 

Əgər Allah həmin şəxsin duasın 

Qəbul etsə dərhal onun özünü 

Yaxud övladını məhv etməlidir 

Lakin uca Allah çox səbirlidir, 

Bəndəyə əzab verməkdə tələsməz.) 

 

Insan isə hər şeydə tələsəndir. 

Gördüyü işlərin aqibətini 

Düşünməyə hövsələsi çatışmaz. 

 

Biz gecə və gündüzü qüdrətimizə dəlil 

Cüt əlamət yaratdıq. 

Qaranlıq gecələri sizin üçün rahatlıq 

Gündüz əlamətinsə işıqlı elədik ki, 

Rəbbdən lütf diləyəsiz və ruzi istəyəsiz 

Illəri hesablayıb vaxtınızı biləsiz. 

Biz hər şeyi Quranda müfəssəl izah etdik. 

 

Biz hər kəsin əməlin öz boynundan asarıq 

Qiyamət günü açıb qarşısına qoyarıq: 

Və ona deyərik ki:”Oxu öz kitabını, 

Bu gün özün özünə hesab çəkməyə;-yəni 

Əməlinin şahidi olmağa kifayətsən!” 

 

Doğru yolu tutanlar özünə xeyir edər 

Haqq yoldan azanlar da özünə ziyan edər. 

 

Bir kimsə başqasının günahını daşımaz. 

 

Biz əvvəl ümmətlərə peyğəmbər göndəririk 

Peyğəmbərsiz ümmətə heç bir əzab vermirik. 

Hər hansı məmləkəti məhv etmək istədikdə 

Peyğəmbərin diliylə onun başçılarina 

Allahına itaət etməyi əmr edirik. 

Lakin onlar Allaha dərhal asi olarlar 

Zülmkarlıq eləyib pis işlər törədərlər. 

Belə o məmləkətə əzab vermək barədə 

Hökmümüz vacib olar, yerlə yeksan edərik. 

 

Nuhdan sonra nə qədər ümmətləri məhv etdik. 

 

Ya Məhəmməd! Rəbbinin yaratdığı qulunun 

Günahını bilməsi və görməsi onlara 

Cəza verməsi üçün tamam kifayət edər. 

 

Hər kəs fani dünyanı və nemətin istəsə 

Dilədiyimiz şəxsə tezcə nemət verərik. 

Sonrasa  cəhənnəmi ona məskən edərik. 

O kəslər cəhənnəmə qınanmış və Allahın 

Mərhəmətdən qovduğu şəkildə daxil olar! 

 

Mönim olub axirət uğrunda çalışanlar 

Allahın dərgahında öz istəyinə çatar. 

 

Onlar və bunların hər ikisinə 

Rəbbinin nemətlərindən verərik. 

 

Rəbbin nemətləri istər dünyada 

Ya istərsə əbədi axirətdə 

Heç kəsə qadağan deyildir heç də. 

 

Ya Peyğəmbırim! Bir gör ki, var dövlət 
Cah-cəlal baxımdan fani dünyada 
Onların birini o birisindən 
Necə də üstün etdik bilərəkdən. 

 

Axirətdə isə dünyadakından 

Yüksək dərəcə, üstünlüklər vardır! 

 

Allahdan başqa tanrı qəbul etmə 

Yoxsa heç şübhəsiz xar olarsan sən 

Həm də zəlil vəziyyətə düşərsən! 
Rəbbin tək ona ibadət etməyi 
Valideynlərə rəğbət etməyi 
Və gözəl davranmağı buyurmuşdur. 
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Onların biri, yaxud hər ikisi 

Sənlə birgə yaşayıb qocalarsa 

Və ən düşgün çağına yetişərsə 

Onlara heç zaman “uf”-belə demə 

Üstünə qışqırıb acı söyləmə. 

Çalış həmişə onlarla xoş danış! 

 

Onlar qocalan zaman dayan 

xidmətlərində 

Qabarma üzlərinə, bezdim, usandım deyə 

 

Onlara mərhəmətdə tam aç qanadlarını 

Sonra dua et:- “Yarəb, yetir muradlarını  

Onlar körpəliyimdən məni tərbiyə edib  

Sən də onlara rəhm et!”- təvəqqemi eşidib 

 

Tanrı ürəyinizdə  olanları biləndir. 

Əməli salehsəniz günahınızdan keçir  

 

Etdiyiniz pislikdən əgər tövbə etsəniz  

Və bunun ardınca da yaxşı işlər görsəniz  

Rəbbiniz əfv edəndir, bunu aydın biləsiz  

 

Qohuma, yoxsullara yolçulara dayaq ol, 

Israfçılıq eləmə nemətin olduqca bol  

Çünki, israf edənlər şeytanın qardaşıdır. 

Şeytana qul olanın töhfəsi göz yaşıdır. 

 

Rəbbindən dilədiyin mərhəməti, ruzini,  

Gözləmək məqsədiylə kömək istəyən kəsdən 

Möhlət məramı ilə üz çevirməli isən 

Onlara bir şey ilə kömək etmək istəsən  

Imkansızlıq üzündən bunu edə bilməsən 

Bununçün gözlərinə görünmək istəməsən 

Heç olmasa onlara ən azı bir ümid ver 

Allah ruzi bəxş edər, o zaman tam yəqindir. 

Mən də sizə verərəm söylə;-qəlbin sevindir! 

Boynuna bağlanmış tək heç vaxt sıxma əlini  

Büsbütün də açma ki, saxla içindəkini  

Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan! 

Rəbbin istədiyini artırar da, alar da  

Hər şeydən xəbərdarkən hər  qayğına qalar da  

Kasıblıq ucbatından qiymayın övladlara  

Tanrı rızqın yetirər hami  ikən onlara  

 

Onları tələf etmək həqiqətən günahdır. 

 

Zinadan kənar olun, əxlaqsızlıq yoludur. 
Bu yolun hər addımı bəlalarla doludur. 
Tanrı haram qıldığı bir canı öldürməyin 
Çox böyükdür cəzası kimsəni öldürməyin  
Onu yalnız və yalnız böyük günah işlərsə 

Məsələn iman edib sonra küfrə düşərsə  

Yaxud da zinakarlıq etsə öldürmək olar. 

 

Haqsız öldürülən bir məzlumun sahibinə 

Və yaxud varisinə qatilin barəsində 

Biz ixtiyar verdik ki, istərsə qisas alar,  

Istərsə bağışlayar, ya qan bahası alar 

 

Lakin o  qətl edərsə qoy ifrata varmasın  

Qisas almalı olsa qatilin canın alsın. 

Bilsin ki, şəriətin bu hökmləri ilə  

Ona kömək olunmuş Rəbbinin izni ilə  

 

Mərhəmət, yaxşı niyyət istisna olmaq ilə 

Ərgənlik yaşınadək dəymə yetim malına  

Söz verdinsə əməl et, daldalanma dalına  

Yetim malına ancaq onu qorumaq bir də  

Artırıb çoxaltmaqçün yetimin öz xeyrinə  

Istifadə etməkçin davranın çox diqqətlə 

 

Əhdə vəfa eləyin, çünki, əhd barəsində  

Insan cavab verəcək qiyamətin günündə  

 

Ölçəndə və çəkəndə diqqətli  və düz olun 

Düz tərəziylə çəkin və buna əmin olun  

Bu işin nəticəsi sizə çox xeyirlidir! 

Ey insan! Bilmədiyin şeyin ardınca getmə  

Bilmədiyin sözləri dilinə də gətirmə! 

Çünki qulaq, göz, ürək və hər üçü birlikdə  

Sahibinin  etdiyi əməllər barəsində  

Sorğuya çəkiləcək qiyamətin günündə. 



ġıxbala Elcan 

 200 

Təkəbbürdən uzaq ol, sadə dolan, sadə gəz  

Allah lovğa kimsədən bəlasın əsirgəməz 

Çünki, təkəbbürlə sən, yeri yara bilməzsən  

Nə yüksəlib dağlardan uca ola bilməzsən 

 

Rəbbinin dərgahında bunlar qəbul edilmir. 

Bəyənilməyən (məkruh) yəni çox pis şeylərdir. 

 

Ya Məhəmməd! Bax bunlar büsbütün həqiqətdir 

Rəbbin sənə vəhy  edən dərin hikmətlərdəndir. 

 

Allahdan başqa tanrı yoxdur bil ki, dünyada  

Allah təkdir, şəriksiz bağışlayandır O da 

 

Allah ilə yanaşı tanrı qəbul eləmə, 

Mərhəmədən əl üzər, düşərsən cəhənnəmə! 

Ey: “Mələklər Allahın qızlarıdır!”- deyənlər! 

Rəbbiniz oğlanları sizinçin  seçib məgər 

Özünə mələklədən qız övladı götürər?! 

Doğrusu özünüzə rəva bilmədiyiniz  

Şeyi uca Allaha isnad etmək ilə siz  

Böyük –böyük danışır və küfrə yetirsiniz! 

 

Insanlar düşünərək ibrət alsınlar deyə  

Biz Quranda Allahın vəhdaniyyətin həm də  

Təmiz əqidəsini cürbəcür dəlillərlə  

Izah etdik səbr ilə  

 

Bu izahat onların nifrətini artırdı. 

Və üzlərin islamdan daha çox döndərdilər  

 

Ya Məhəmməd! Söylə ki: 

“Əgər Allahla birgə, müşriklər deyən kimi 

Tanrılar olsa idi, 

Onlar ərş sahibinə yaxın düşmək istərdi” 

Onunla vuruşmaqçın daim fürsət gəzərdi. 

 

Allah onlar deyəndən çox uca, çox yüksəkdir! 

 

Yeddi göy, yer, onlarda olan bütün məxluqat 

Allahı təqdis edir. 

Elə bir şey yoxdur ki, Allaha  tərif deyib 

Ona şükr eləməsin. 

 

Siz onların dilini bilmədiyiniz üçün  

Təqdisini anlamır, dərk etmirsiz büsbütün  

 

Allah doğrudan həlim, həm də bağışlayandır! 

Ya Rəsulum! Sən Quran oxuyurkən 

Sənlə axirətə inanmayanlar 

Arasına göz ilə görülməyən 

Bir pərdə çəkirik;-o zaman onlar 

Səni görməz, xətər yetirə bilməz. 

 

Onlar Quranı anlamasın deyə 

Onların qəlblərinə pərdə çəkdik. 

Qulaqlarına da bir əngəl verdik, 

 

Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı 

Andığın zaman onlar nifrət ilə 

Sənə arxa çevirərək gedərlər. 

 

Sən Quran oxuyarkən onlar sənə 

Qulaq asıb nəyi dinlədiklərin 

Və zalimlərin öz aralarında 

(Darunnədvədə) gizlicə danışıb: 

“Siz ancaq ovsunlanmış bir insana 

Uyursunuz!”-dediyin də bilirik. 

 

Bir gör müşriklər səni kimlərə bənzətdilər. 

Sənə şair dedilər, Kahindir;-söylədilər. 

 

Onlar yoldan azdılar 

Və bir daha heç zaman doğru yolu tapmazlar. 

Onlar: “Biz sür-sümük və ovxalanmış 

Torpaq olduğumuz halda yenidən 

Təkrar diriləcəyikmi?”-dedilər. 
 

Ya Məhəmməd! De ki: “İstər daş olun 

İstərsə dəmirdən də möhkəm olun 

Yaxud xəyalınızda özünüzü 

Dağlar boyda bir məxluq hesab edin. 

Bilin ki, yenə də diriləcəksiz! 
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Onlar deyəcəklər: “O halda bizi 

Kim diridəcəkdir?” O zaman de ki: 

İlk dəfə sizi bir yoxdan yaradan 

Uca Allahınız dirildəcəkdir!” 

Onlar istehzayla başın bulayıb:  

“Bu nə vaxt olacaq?”-soruşacaqlar 

De ki; bəlkə çox yaxın bir zamanda!” 

 

O gün Allah sizi haqq-hesab üçün 

Hüzuruna çağıracaq büsbütün. 

Siz də ona itaətlə yanaşı 

Şükr edərək öz qəbirlərinizdən 

Dərhal çağırışa cavab verəcək 

Və sizlərə elə gələcəkdir ki, 

Dünyada olduqca çox az qalmısız! 

 

Ya Məhəmməd! Bəndələrimə de ki: 

“Danışırkən Lailahə illallah, 

Yərhəmukəallah; yəğfiru ləkəlləh 

Kimi gözəl  sözləri söyləsinlər 

Və ya müşrikləri təbliğ edirkən 

Mehriban davranib xoş danışsınlar! 

 

Çünki, şeytan onların arasına 

Əlüstü fitnə-fəsad sala bilər. 

Həqiqətən də şeytan insanların  

Açıq-aşgar barışmaz düşməndir!” 

 

Rəbbiniz sizi çox yaxşı tanıyır 

Kim kafir, kim mömin olduğun bilir. 

O özü istərsə sizə rəhm edər  

Və yaxud da istəsə əzab verər  

Biz səni bir vəkil göndərməmişik  

Islamı təbliğ üçün göndərmişik. 

 

Ya Məhəmməd! Rəbbin göydə və yerdə 

Olanları lazımınca tanıyır. 

 

Biz Peyğəmbərlərin bəzilərini  

Digərlərindən xeyli üstün etdik, 

Necə ki, Davuda Zəburu verdik. 
De ki: “Sizlər Allahdan başqa tanrı  

Güman etdiklərinizi çağırın  
Onlar sizi möhnətdən qurtarmağa  
Başqa yön verməyə qadir deyillər!  
 
Onlar tapındığı tanrılar özü  
Allah dərgahına yaxınlıq üçün  
Daim Rəbbinə vəsilə axtarır. 
Və daim onun rəhmətini umur,  
Verəcəyi əzablarından qorxur  
Rəbbin əzabları çox qorxuludur! 

 

Elə bir məmləkət əhli yoxdur ki,  

Qiyamət günündən əvvəl biz  onu  

Məhv edib əzaba düçar etməyək. 

Bunlar Lövhi-Məhfuzda yazılmışdır! 
 

Bizə möcüzələri göndərməyə  

Mane olan şey keçmiş ümmətlərin  

Onları yalan hesab etməsidir. 

Biz Səmud tayfasına açıq-aşkar  

Bir möcüzə dişi dəvə göndərdik. 

Lakin onlar ona zülm elədilər 

Yəni o dəvəni tutub kəsdilər. 

 

Biz möcüzəni yalnız bəndələri  

Qorxutmaq məqsədiylə göndəririk. 

Ya Məhəmməd! Yadına sal bir zaman  

Sənə: Rəbbin elmi və qüdrətilə  

Insanların sevgisini vermişdir. 

Ixtiyarı Allahda olduğuyçün  

Onlar sənə bir şey edə bilməzlər. 

-Deyib, səni xatircəm eləmişdik! 

 

Isra gecəsi gördüyün mənzərə  

Və Quranda lənətlənmiş ağacı  

(Yəni cəhənnəmdə zəqqum ağacı)  

Məkkə  əhli üçün imtahan etdik. 

(Görək sənə inanacaqlar?-dedik) 

 

Biz onları bununla qorxudurduq, 

Lakin bu qorxutmaq isə onların 

Tüğyanını artıqmaqdan başqa bir 

Təsir etmir, yəni ki, kara gəlmir! 
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Yenə yadına sal ki, mələklərə: 
“Adəmə səcdə edin!”-əmr etmişdik 
İblisdən başqa hamı səcdə etdi. 
İblis:”Sən palçıqdan yaratdığına  
Mən səcdə edərəmmi?!”- söyləmişdi 
. 
İblis demişdi ki: “Pərvərdigara! 
Mən oddan Adəm torpaqdan olurkan 
Niyə onu məndən üstün tutursan? 
 
Əgər qiyamətədək möhlət versən 
Az bir qismi istisna olmaq ilə 
Onun nəslin hökm altına alaram. 
(Yoldan çıxarıb kökünü kəsərəm).” 

 

Allah buyurdu ki: “Ey məlun çıx get! 

Sənə qiyamətədək möhlət verdim! 

Onlardan hər kəs ki, sənə uyarsa 

Yəqin bil ki, cəzanız cəhənnəmdir. 

Özü də tamam-kamal bir cəzadır. 

Onlardan hər kimi bacarırsan sa 

Səsin vəsvəsənlə yerindən oynat. 

Atlı və piyadanı  səfərbər et, 

(Onları harama, zinaya sövq et)  

Malı və övladlarına ortaq ol  

Onlara cürbəcür yalan vədlər ver. 

Şeytan ona inanıb uyanlara  

Yalnız və yalnız yalan vədlər verər! 

 

Doğrusu mənim mömin bəndələrim  

Üzərində sən hökm edə bilməzsən . 

 

Rəbbinin onlara vəkil olması  

Sənin şərindən və ya vəsvəsəndən  

Onların qorunmasına bəs edər! 

 

Sizin üçün onun bol nemətindən  

Özünüzə ruzi diləmək üçün  

Dənizlərdə gəmiləri üzdürən  

Məhz Odur, sizin uca Rəbbinizdir! 

Həqiqətən o sizə rəhmlidir! 

 

 

Sizə dənizdə batmaq təhlükəsi  

Üz verdiyi zaman Allahdan qeyri  

Ibadət etdikləriniz qeyb olar  

   
Lakin O sizləri xilas eləyib 
Quruya çıxardığı zaman dərhal 
İtaətindən üz döndərərsiniz. 
Bu həqiqətdir ki, insan nankordur! 
 
Məgər Allahın quruda sizləri 
Yerə batırmayacağına, yaxud 
Göydən başınıza daşlar yağdırıb 
Məhv etməyəcəyinə əminmisiz? 
 
Sonra heç sizi qoruyan tapılmaz. 

 

Yoxsa ki, Allahın bir də sizləri 

Dənizlərə qaytarmayacağına 

Və şiddətli bir fırtına göndərib  

Batırmayacağına əminmisiz? 

Sonra sizdən ötrü bizdən intiqam 

Alacaq bir kəs də tapıla bilməz. 

 

Biz Adəm övladlarını şərəfli, 

Məxluqatda ən hörmətli elədik. 

Onları həm suda, həm də quruda  

Gəmilər heyvanlar, nəqliyyatlara 

Mindirib  onlara sahib elədik, 

Özlərinə tər-təmiz ruzi verdik 

Və onları yaranmış məxluqatın  

Bir çoxundan   xeyli üstün elədik 

İnsan şüur və nitq qabliyyətinə 

Boy buxununa gözəl surətinə 

Əllə yemək kimi məziyyətinə 

Qarşılıq olaraq daim Allaha 

Şükr edərək ona tapınmalıdır, 

Rəbbə heç bir şərik qoşmamalıdır 

 

Bir gün, yəni qiyamətin günündə 

Bütün insanları öz imamları 

(Ardınca getdiyi rəhbərləriylə 

Peyğəmbər və əməl dəftərləriylə) 

Birlikdə hüzura toplayacağıq. 
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Əməl dəftəri sağ əldə olanlar 

Onu oxuyarlar və şad olarlar. 

Onlara tük qədər haqsızlıq olmaz. 

 

Bu dünyada ilahi dəlilləri 

Və möcüzələri gözü görməyən 

Qəlbi kor axirətdə də kor olar 

Və haqqın yolundan daha çox azar! 

 

Ya Məhəmməd! Biz sənə verdiyimiz 

Qurandan bəzi ayəni deməyib 

Əvəzində Bizə qarşı başqa şey 

Uydurmağa səy göstərən müşriklər 

Taif əhli az qalmışdı ki, səni 

Əməlli başlı fitnəyə salsınlar. 

 
Əgər onlar dediyini etsəydin 
Səni sözsüz ki, dost tutacaqdılar. 

Əgər Biz  sənə səbat  verməsəydik   

Yəqin az- çox onlara uyacaqdın! 

Belə olacağı təqdirdə sənə 

Dünyada və axirətdə iki qat 

Əzab daddırarıq və çox narahat. 

Sonra Bizə qarşı sən özünə bir 

Yardım edən tapanmazdın yəqindir. 

Heç kəs səni Bizim əzabımızdan 

Qurtara bilməzdi buna tam inan 

 

Müşriklər az qalmışdı sıxışdırıb  

Səni yurdun Məkkədən çıxarsınlar. 

Əgər onlar bunu bacarsaydılar 

Səndən sonra orda az qalardılar. 

 

Səndən əvvəlki peyğəmbərlər kimi 

Onların dövründə belə etmişdik. 

Bizim adətimiz, yolumuzda sən 

Heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən! 

 

Səndən əvvəl ümmətlər peyğəmbərin 

Əzab verib ölkədən qovan kimi 

Biz dərhal onlara əzab göndərər 

Tezliklə hamsın məhv eləyərdik. 

Məkkə müşrikləri belə etsəydi 

Müsibət onlara yetişəcəkdi. 

 

Günorta, gün batmağa meyl edəndən. 

Gecə qaranlığınadək namaz qıl. 

Çünki sübh namazı (gecə və gündüz 

Mələkləri həm də bir çox insanlar 

Tərəfindən müşahidə olunur). 

Ya Məhəmməd! Gecənin bir vaxtında 

Durub ancaq sənə xas olan halda 

Əlavə təhəccüd namazını qıl 

Ola bilsin Rəbbin qiyamət günü 

Səni bəyənilən və təriflənən 

Bir şəfaət məqamına göndərsin! 

 

De ki: “Ey Rəbbim! Məni gedəcəyim 

Yerə (Mədinəyə) rahat daxil et, 

Çıxaracağın Məkkə şəhərindən 

Əmin - amanlıqla, xoşluqla çıxart. 

Öz dərgahından mənə kömək üçün 

Himayə edə bilən bir dəlil ver!” 

Mənə elə bir qüdrət ver müşriklər 

Və kafirlər daim aciz qalsınlar! 

Söylə ki: “Haqq gəldi batil yox oldu. 

Çünki batil bir yoxluğa məhkumdu!” 

 

Biz Quranda möminlər üçün şəfa 

Mərhəmət ayələr nazil edirik. 

O zalimlərin ziyanın artırır. 

İnsana bir nemət verilən zaman 

Bizdən üz çevirər və uzaq gəzər. 

Ona bir pislik üz verdikdə isə 

Məyus olar, dayanar çarəsizcə! 

 

De ki: “Hərə öz qabiliyyətinə 

Və xislətinə görə işlər görər. 

Rəbbiniz hər kimsənin doğru yolda  

Olduğunu çox  açıq-aşkar bilir. 

 

Ya Məhəmməd! Səndən ruhun mənası 

Keyfiyyəti haqqında soruşarlar. 
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Söylə ki:Ruh Rəbbimin  əmrindəndir. 

Rəbbin əmri ilə yaradılmışdır. 

Sizə bu barədə yalnız cüzi bir  

Anlayış, yəni bilik verilmişdir!” 

 

Əgər istəsəydik vəhy etdiyimiz  

Quranı qəlbindən Biz çıxarardıq. 

Sonra Bizə qarşı sən özün üçün  

Bir müdafiəçi tapa bilməzdin. 

Əgər Quranı sənə unutdursaq  

Bil ki, heç kəs onu yenidən sənin  

Yaddaşına təkrar qaytara bilməz. 

Lakin bizim bunu etməməyimiz  

Rəbbinin sənə bir mərhəmətidir. 

Həqiqətən uca Rəbbinin sənə  

Olan bu neməti çox-çox böyükdür! 

 

Ya Peyğəmbərim!De:” Əgər insanlar 

Və cinlər bir yerə toplaşsa belə  

Qurana bənzər şey gətirmək üçün  

Bir-birinə kömək etsələr yenə 

Onun bənzərin gətirmək namümkün”. 

Biz bu Quran ilə insanlar üçün  

Hər cür məsəl çəkib izahlar etdik. 

Lakin Məkkə əhlinin çox hissəsi  

Nemətlərimizə nankor oldular  

Yalnız küfrü seçib kafir qaldılar. 

 

Quranın əzəmət və fəsahəti 

Bəlağəti önündə aciz qalan, 

Təkəbbürdən özünü sındırmayan  

Müşriklər çarəsiz belə dedilər: 

“Biz yerdən bir bulaq çıxarmayınca  

Yaxud da ağacları arasından 

Şırıl-şırıl irmaqların axdığı  

 

Xurma və üzüm bağın olamyınca  

Yaxud da ki, iddia etdiyin tək  

Göyü başımıza endirməyincə 

Və yaxud Allahı və mələkləri 

Peyğəmbərliyinə şahid olaraq  

Bizim qarşımıza gətirməyincə; 

Və ya qızıldan evin olmayınca  

Yaxud da ki, sən göyə qalxmayınca  

Bizlər sənə iman etməyəcəyik. 

 

Əgər ki, oxumaq üçün səmadan  

Bizm üçün bir kitab endirməsən 

Göyə qalxmana inanmayacağıq  

 

Ya Məhəmməd! Cavabında onlara  

De ki; “Rəbbim Pakdır və Müqəddəsdir. 

Allah gedib-gəlmək, ya enib-qalxmaq  

Yəni ki, məxluqata aid olan  

Bunca xüsusiyyətlərdən uzaqdır 

Mənsə peyğəmbər olan bir insanam 

Allahın izni olmayan təqdirdə  

Heç bir Peyğəmbər siz istəyənləri 

Hasil eləməyə qadir deyildir!” 

 

Qureyş müşrikləri tək insanlara 

Doğru yol göstərən rəhbər gəlirkən 

Ona iman gətirməyə maneə 

Yalnız onların: “Allah bir insanı 

Peyğəmbər göndərdi?”-demələridir. 

 

Müşriklərin düşüncəsinə görə 

Peyğəmbər əslində bəşərdən deyil 

Rəbbin mələklərindən gəlməlidir. 

Ya Məhəmməd! De: “Əgər yer üzündə 

(siz insanlar kimi) arxayın gəzib 

Dolaşan kimsələr mələk olsaydı 

Sözsüz mələk peyğəmbər göndərdik!” 

De ki: “Mənimlə sizin aranızda 

Təkcə Allahın həqiqi peyğəmbər 

Olmağıma şahidliyi bəs edər. 

Şübhəsiz Allah öz bəndələrinin 

Hər işini bilən, həm də görəndir!” 
 

Allahın doğru yola saldığı kəs 

Daim sabit qədəm, doğru yoldadır. 
 

Allah yoldan çıxardığı kəs üçün 

Allahdan başqa dost tapa bilməzsən. 
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Biz qiyamətin günündə onları 

Üz üstə sürünən kor, lal- kar kimi 

Məhşər ayağına gətirəcəyik. 

 

Onlar düşəcəyi yer cəhənnəmdir. 

Cəhənnəm odu endikcə onların 

Bədən alovunu artıracağıq! 

 

Bu, ayələri inkar etdiyinə 

Və:” sürsümük, çürüyüb ovxalanmış 

Torpaq olduğumuz halda dirilib 

Biz yeni bir məxluqmu olacağıq?” 

Dedigiyçin onların cəzasıdır. 

 

Məgər ki (öləndən sonra bir daha 

Diriləcəklərin inkar edənlər) 

Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən 

Allahın onları təkrar eynilə 

Yaratmağa qadirliyin görmürlər?! 

Allah onlar üçün bir əcəl (ölüm 

Yaxud əzaba düçar olma vaxtı) 

Müəyyən etdi ki, o hadisənin 

Baş verəcəyinə şəkk-şübhə yoxdur. 

Zalimlər (belə bir vəziyyətdə də) 

Ancaq küfrə israr edib dururlar. 

(Heç bir başqa şeyə razı olmurlar). 

 

Ya Peyğəmbərim! Müşriklərə de ki: 

“Əgər siz Rəbbimin o böyük rəhmət 

Xəzinələrinə (var dövlətinə) 

Sahib olsaydınız yenə də onun 

Xərclənib tükənməsindən, sonra da 

Sizə yoxsulluğun üz verməsindən 

Qorxar, yenə xəsislik edərdiniz 

İnsanlar nə qədər varlı olsa da 

Təbiət etibarilə xəsisdir! 

 

Biz, Musaya doqquz aşkar möcüzə 

(Əsa, günəş tək parlaq yədi-beyza, 

Çəyirtkələr və digər həşaratlar, 

Qurbağa, qan, qıtlıq, daş arasından 

Fəvvarə verib çıxan su və bir də 

Dənizin yarılması, Tur dağının 

Qaldırılıb İsrail övladının 

Başı üsütündə saxlanması verdik. 

İsrail oğullarından soruş ki: 

“Musa onların yanına gəldikdə” 

Firon ona söyləmişdi: “Ya Musa! 

Mənə elə gəlir ovsunlanmısan 

Onunçun ağlın başında deyildir.” 

Musa ona demişdi: “Sən bunların 

Məhz göy və yerin Rəbbi tərəfindən 

Açıq-aşkar bir möcüzə olaraq 

Endirildiyini sözsüz bilirsən. 

Mən isə ey Firon agah ol səni 

Küfrə düşdüyün səbəbindən artıq 

Tamamilə məhv olmuş zənn edirəm!” 

 

Firon onları Misir torpağından 

Bir yolluq qovub çıxarmaq istədi. 

Biz Fironu və onunla birlikdə 

Olanları sulardaca qərq etdik 

Və İsrail oğullarına dedik: 

“Siz Şam ərazisinə sakin olun 

Axirət vədəsi çatdıqda sizi, 

Firon əhlilə (möminli-kafirli) 

Bir-birinə qarışmış vəziyyətdə 

Sorğuya gətirəcəyik məhşərə!” 

 

Biz, Quranı bir haqq nazil elədik. 

O haqq ikən heç bir dəyişikliyə 

Uğramadan da nazil oldu sənə. 

 

İnsanlara aramla, yavaş-yavaş 

Oxuyasan deyə həm də Biz onu 

Ayə-ayə, surə-surə göndərdik. 

Biz onu tədriclə, ardıcıllıqla 

İyirmi üç ilə yaxın müddətdə 

Nazil elədik səbr və təmkinlə. 

 

Ya Məhəmməd! Müşriklərə söylə ki: 

İstər Qurana inanın istər yox 
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“Şübhəsiz ondan əvvəl elmə çatmış 

Tövrat, İncil verilmiş kitab əhli 

Yanlarında Quran oxunan zaman 

Üz üstə səcdəyə enər, deyərlər: 

“Rəbbimiz Pakdır, həm də Müqəddəsdir! 

Rəbbimizin möminlərə mükafat 

Kafirlərə əzab vermək barədə 

Əmri mütləq yerinə yetəcəkdir!” 

 

Onlar üzüquylu səcdəyə düşər 

Ağlarlar, Quranın nəsihətisə 

Onların Allaha itaətini 

Daha da artırar bil bu yəqini. 

 

Ya Məhəmməd! Söylə ki: “İstər Allah, 

İstərsə də Rəhman deyib çağırın. 

Hansını desəniz heç fərqi yoxdur. 

Çün ən gözəl adlar (əsmayı-hüsna) 

Allaha məxsusdur, yalnız onundur. 

 

Ya Peyğəmbərim! Namaz qılan zaman 

Səsi nə çox qaldır, nə də çox alçalt 

Bunun arasında orta bir yol tut! 

 

Və de: “özünə övlad götürməyən, 

Mülkündə heç bir şəriki olmayan, 

Zəif, aciz olmadığı səbəbdən 

Ona kömək edəcək heç bir dosta, 

Hamiyə də ehtiyacı olmayan 

Qüdrət sahibi Allaha həmd olsun!” 

 

Və Allahı layiqincə uca tut! 

Allahı eybdən və nöqsanlardan 

Uzaq bil, təqdis et, uca şəninə 

Daima şükr elə və təriflər de! 

 

 

 

 

 

 

18  

“MAĞARA” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş, həm də yüz on ayədir 

“Əshabi kəhf” barədə olanları şərh edir 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə, 

“Əl-kəhf” surəsi adlanır belə 

 

Həmd olsun o Allaha ki, Quranı 

Məna və sözünü olduğu kimi 

Bəndəsi Məhəmmədə nazil etdi. 

 

Allah kafirləri öz dərgahından 

Gələcək əzablar ilə qorxutmaq, 

Yaxşı əməl edən möminlərəsə 

Gözəl mükafat olan cənnətlərə 

Nail olacağıyla müjdə vermək 

Məqsədilə onlara doğru yolu 

Göstərən bir nur olaraq endirdi. 

 

Onlar orda əbədi qalacaqlar! 

 

O həm də Quranı Allah özünə 

Övlad götürdü!”-deyən kafirləri 

Qorxudmaq məqsədilə nazil etdi. 

 

Bu barədə nə onların  özünün 

Nə təqlid etdiyi atalarının 

Heç bir məlumatı, biliyi yoxdur 

 

Yəni onlar çox böyük danışırlar. 

Ağızlarından çıxan söz küfrdür. 

Və onlar ancaq yalan danışırlar! 

 

Ya Məhəmməd! Yoxsa sən bu kafirlər 

Quarana  inanmasalar getsələr 

Arxalarınca təəssüflənərək 

Özünü həlak eləyəcəkmisən?! 
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Biz yer üzündə olanları onun  

Sakinləri üçün bəzək yaratdıq 

Ki, onlardan hansının daha gözəl 

Əməl sahibi olduğun yoxlayaq. 

Bu da həqiqətdir, Biz yer üzündə 

Olan hər bir şeyi vaxtı gələndə 

Məhv edərək torpağa döndərərik. 

Fani dünya, onun cəh-cəlalına 

Çünki heç bir etibar yoxdur əsla 

Yer üzündə olan bütün şeylər də 

Əbədi deyildir,biliniz həmdə. 

Müəyyən dövrdən sonra dünyada 

Mövcüd olan hər şey məhv olacaqdır. 

Ya Məhəmməd! Yoxsa Əshabi-Kəhfin 

Və mağaranın, ya Rəqim əhlinin 

Ayələrimizdən əcayib bir şey 

Olduğun düşünür, güman edirsən? 

Xeyir bunlar bizim qüdrətimizin 

Qarşısında çox-çox adi bir işdir! 

 

Ya Məhəmməd! Xatırla ki, o zaman 

Gənclər mağaraya sığınıb dedi: 

“Ey Rəbbimiz bizə öz dərgahından 

Mərhəmət bəxş et bu işə fərəc ver! 

Bizləri kafirlərin bəlasından 

Düşmənlərin təhlükəsindən qoru 

Ruzi ver bizi doğru yola yönəlt! 

Biz onları mağarada illərlə 

Düz üç yüz doqquz il yuxuya verdik. 

 

Sonra iki tayfa (mömin ya kafir) 

Hansının onların bu mağarada 

Qadıqları müddəti daha düzgün 

Hesabladıqlarını bilmək üçün 

Biz onları hökmümüzlə oyatdıq. 

 

Ya Məhəmməd! Biz onların xəbərin 

Bil ki, sənə dosdoğru söyləyirik 

Onlar öz Rəbbinə iman gətirmiş 

Çox sədaqətli bir neçə gənc idi 

Və biz də onların hidayətini 

Iman və bəsirətin artırmışdıq. 

Onlar rum qeysəri bütpərəst olan 

Diqyanusun hüzurunda duraraq: 

“Rəbbimiz göylərin, yerin Rəbbidir. 

Biz  də ondan başqa heç bir tanrıya 

Ya  bütə ibadət etməyəcəyik. 

Əks təqdirdə ondan başqasına 

Tapınacağıq söyləsək o zaman 

Küfr danışmaqda həddi aşarıq 

    Və həm də ifrata varmış olarıq!” 

-Dedikləri zaman ürəklərinə 

Inam, qüvvət və mətanət vermişdik 

 

Bizim bu camaat Allahdan başqa 

Özünə ki, tanrılar qəbul etdi, 

Elə isə onlar tanrılarına 

İbadətin düzgün olması haqda 

Bir dəlil gətirməli deyillərmi? 

Allaha qarşı yalan uydurandan 

Özü-özünə zülm eləyənlərdən 

Daha zalim kimsə ola bilərmi?! 

Gənclərin başçısı;-yaşca böyüyü 

Təmlixa yoldaşlarına demişdi: 

Onları və Allahdan başqa bütün 

Tapındığı tanrıları tərk edib 

Gedən zaman mağaraya çəkilin 

Əgər belə etsəniz Allah sizə 

Hər iki dünyada böyük mərhəmət 

Bəxş edər, hər işi asanlaşdırar. 

O, sizə kafirlərdən nicat verər 

Və düşmənlərdən qoruyub saxlayar.” 
 

Ya Məhəmməd! Əgər ki, o zaman sən 

Onlara baxsaydın;-günəş doğurkən 

Onların mağarasının sağına, 

Batdığı zaman onları tərk edib 

Mağaradan sola yönəldiyini; 

Onlar da mağaranın ortasında 

Geniş yerdə  olduqların görərdin. 

Küləyin onları oxşadığını, 

 Rahat nəfəs aldıqların görərdin. 

Bu Allahın möcüzələrindəndir. 
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Allahın doğru yola saldığı kəslərin sən 

Daima doğru yolla getdiyini görərsən. 

O  yoldan çıxardığı  şəxslərə isə əsla 

Doğru yolu göstərən rəhbər tapa 

bilməzsən! 

 

Gözləri açıq olduğuyçun onlar 

Yuxuda ikən sən oyaq sanardın. 

Rütubətdən çürüməsinlər deyə 

Onları sağa-sola çevirirdik 

Onların iti də iki əlini 

Qabaq pəncələrini mağaranın 

Astanasına uzadıb yatmışdı. 

Əgər sən onları bu vəziyyətdə 

Görsəydin yəqin ki dəhşət bürüyər 

Və qorxudan dərhal dönüb qaçardın. 

 

Onları illərlə yatıran kimi 

Bir-birindən əhval tutsunlar deyə 

Beləcə bir gün onları oyatdıq. 

Və onlardan biri belə soruşdu: 

“Siz mağarada nə qədər qaldınız?” 

“Bir gün və yaxud da bir gündən də az!” 

-Deyə o birilər cavab verdilər 

 

Onlardan bəzisi belə  söylədi: 

“İndi biriniz bu gümüş pul ilə 

Şəhərə (Tərsusa və ya Əfsusa) 

Getsin görsün  təmiz təam hansısa 

Ondan sizə ruzi (yemək) gətirsin. 

 

Həm də ki, o çox ehtiyatlı olsun, 

Həmçinin ağıllı hərəkət etsin 

Və bizin barəmizdə heç bir kəsə 

Bir xəbər, yaxud bir nişan verməsin! 

 

Doğrusu sizi ələ keçirsələr 

Onlar dərhal daşqalaq edəcəklər, 

Ya öz dinlərinə döndərəcəklər 

Və belə olacağı təqdirdə siz 

Nə dünyada, nə də ki, axirətdə 

Heç zaman nicat tapa bilməzsiniz!” 

İnsanları (Tərsus əhalisini) 

Onların halıyla tanış etdik ki, 

Allahın öləndən sonra məxluqu 

Dirildəcəyi haqqında vədinin 

Doğru olduğunu və qiyamətin 

Qopcağına əsla heç bir şübhə 

Olmadığını yaxşıca bilsinlər. 

 

O zaman Tərsusda olan möminlər 

Və kafirlər öz aralarında ca 

Əshabi-Kəhf işi və ya insanın 

Öləndən sonrakı vəziyyətini 

Yəni dirilib dirilməyəcəyi; 

-Dirilimənin ruhla, yaxud bədənlə 

Birgə olacağının barəsində 

Daima mübahisə edirdilər. 

Nəhayət Əshabi-Kəhf ki, öldü, 

O zaman kafirlər belə söylədi: 

“Onların üstündə bir bina tikin. 

Rəbbi onların öldüyünü yaxud 

Yenidən yuxuya getdiklərini 

Və nəyə etiqad etdiklərini 

Özü nizamlayır və yaxşı bilir!” 

 

Əshabi-Kəhf haqda mübahisədə 

Qalib gələn mömin bəndələr isə: 

“Onların məzarının üzərində 

Allaha ibadət məqsədi ilə 

Bir məscid tikəcəyik!”-söylədilər. 

 

Kitab əhlindən də Əshabi-Kəhfin 

Sayı barəsində fikir deyənlər 

Sanki qaranlıq yerə daş ataraq: 

“Onlar üç,dördüncü köpəklərdir” 

-Deyəcək; bəziləri: “Onlar beşdir, 

Altıncı köpəklərdir!-deyəcək. 

 

Digərləri, yəni möminlər isə 

Onlar yeddi, səkkizinci köpəkdir!” 

Deyərək fikrini bildirəcəkdir. 
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Ya Məhəmməd! De ki: “Onların sayın 

Rəbbim daha yaxşı bilir;-anlayın. 

İnsanlardan bunu bilən çox azdır!” 

 
Ya Rəsulum! Əshabi-Kəhf barədə 
Yalnız sənə açıqca nazil olan 
Ayələrə inan mübahisə et. 
Quranda olanlarla kifayətlən. 
Çox dərinə getmə kitab əhlinin 
Heç birindən bu barədə soruşma! 
Heç bir şey barəsində də heç zaman 
“Mən onu sabah edəcəm!”-söyləmə! 
Ancaq :”İnşallah,Allah istər isə;  
Yaxud”Allah qoysa edəcəyəm!”-de 
İnşallah deməyi unudan zaman 
Allahı yada sal, de! “Ola bilisn 

Allah məni bundan da haqqa yaxın 

Bir yola yönəltsin;- möcüzə versin!” 

Onlar mağarada üç yüz doqquz il 

Qaldılar;-bu ki: bir əfsanə deyil. 

 

Ya Məhəmməd! De ki: “Onlar nə qədər 

Qaldığını Allah çox yaxşı bilər. 

 

Göylərin və yerin qeybini bilmək 

Ancaq və ancaq Allaha məxsusdur. 

O hər şeyi necə də gözəl görür 

Və məqamındaca  yaxşı eşidir! 

 

Yer və göy əhlinin Allahdan başqa 

Heç bir hamisi yoxdur bu cahanda. 

 

O heç kəsi hökmünə şərik etməz!” 

Çünki şərikə ehtiyacı yoxdur! 

 

Rəbbin kitabından vəhy olunanı 

Oxu, əmin ol onun sözlərini 

Heç zaman, heç kimsə dəyişə biməz 

Allahdan başqa heç yerdə bil ki,sən 

Heç bir sığınacaq tapa bilməzsən! 

Unutma, pənah yalnız Allahadır! 
 

 

Səhər-axşam Rəbbinin rizasını 

Dilə, ona ibadət edənlərlə 

Birlikdə özünü səbirli apar. 
 

Fani dünya bər-bəzəyin diləyib 

Nəzərlərini onlardan çevirmə. 

Qəlbinə Quranı xatırlamaqdan 

Qafil etdiyimiz, nəfsinə uyan 

Və hər bir işində ifrata varan 

Bir kimsəyə heç vaxt itaət etmə! 

 

Və de ki: “Bu Quran Rəbbinizdəndir. 

Kim istər inansın haqq yolu bulsun 

Kim istər inanmasın, kafir olsun. 

Biz zalimlər üçün elə bir atəş 

Hazırlamışıq onun dumanları 

Onları büsbütün bürüyəcəkdir. 

Və cəhənnəmin qalın divarları 

Zalimləri əhatə edəcəkdir. 

Onlar imdad istədikdə onlara 

Qətran, yaxud da yaralardan axan 

Irin-qan kimi üz büryan eləyən 

Bir su ilə kömək ediləcəkdir. 

O içki necə də pis bir içkidir, 

O cəhənnəm necə də pis məskəndir! 

 

Iman edib yaxşı iş görənlərin 

Mükafatlarını biz zay etmərik! 

 

Onları bağlarından çaylar axan 

Ədn cənnətlər gözləyir doğrudan. 

Orda taxtlara söykənərək onlar 

Qızıl bilərziklər, altun qolbaqlar 

Taxacaq;- nazik və qalın ipəkdən 

Yamyaşıl paltarlar geyinəcəklər. 

Bunlar necə də gözəl mükaftdır! 

Bu cənnət necə də gözəl məkandır! 

Onlara bir mömin, o biri kafir 

Olan iki adamı misal gətir: 

Kafirə iki üzüm bağı verdik. 

Bağı xurmalarla əhatə etdik 

Və aralarında bir zəmi saldıq. 
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Bağlar hər ikisi barını verdi 

Və bu bardan heç bir şey əksilmədi. 

Aralarından bir irmaq axıtdıq 

Adamın başqa sərvəti də vardı. 

O, yoxsul mömin yoldaşına dedi: 

“Mən səndən dövlətli və əşirətcə 

Qəbilə, əqraba, övlad cəhətdən 

Səndən imkanlıyam və qüvvətliyəm!” 

 

O küfrə düşərək özü-özünə 

Zülm etdiyi halda bağa baxaraq: 

“Bu bağın nə vaxtsa yox olacağın 

Quruyacağını güman etmirəm. 

Qiyamət qopacağın zənn etmirəm. 

Əgər dediyin kimi dirildilib 

Rəbbin hüzurua qaytarılarsam 

Özümə bundan da daha yaxşı bir 

Qayıdış yeri taparam;-yəqindir!” 

 

Onunla söhbət edən mömin dedi: 

“Əvvəlcə ulu əcdadın Adəmi 

Torpaqdan, sonra da bir qətrə sudan 

(Mənidən) yaratmış, daha sonra da 

Səni insan qiyafəsinə salmış 

Allahını inkaramı eləyrsən? 

 

Lakin Mən inanaraq deyirəm ki, 

Allah mənım Rəbbimdir;- Mən heç kəsi 

Heç bir zaman ona şərik qoşmaram! 

 
Bağına girdiydin zaman barı sən: 
“Maşallah Allah istəyən  tək oldu, 
Qüdrət Allaha məxsusdur!”-deyəydin! 
 
Əgər ki, Məni özündən daha az 
Dövlət övlad sahibi görürsənsə 
Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin 
Bağından daha yaxşısını versin  
Və bağına göydən bəla endirsin 
Ki, o sürüşkən, heç bir şey bitməyən 
Ayaq basmaq mümkünsüz  bir yer olsun! 
Yaxud suyu tamam çəkilib getsin 
Onu axtarıb tapa bilməyəsən! 

Beləcə gecə düşən ildırımla 
O bağın meyvəsi tələf edildi. 

 
Səhər kafir bağa gəldiyi zaman 
Vəziyyəti görüb peşmançılıqdan 
Əllərin ovuşdurmaqa başladı. 
Bağın talvarları viran qalmışdı. 
O qarşısında mənzərəyə baxdı 
“Kaş Rəbbə şərik qoşmayaydım”-dedi. 

 

Allahdan başqa ona yardım edən 

Bir kəs yox idi və o da özünə 

Kömək edəcək bir halda deyildi. 

Belə vəziyyətdə kömək göstərmək 

Ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. 

Mükafatda, həm də aqibətdə də 

Ən hökümlü , ən xeyirlisi Odur. 

Bəndələrinə ən yaxşı mükafat 

Ən gözəl aqibət verən Allahdır! 

 

Ya Məhəmməd! Səndən yoxsul kəsləri 

Məclisindən qovmağı tələb edən 

Təkkəbbür sahiblərinə dünyanı 

Orda baş verən işləri məsəl çək: 

Bu dünya göylərdən yağdırdığımız 

Həyat bəxş eləyən yağmura bənzər. 

Yerdəki bitkilər onu içərək 

Yetişər, sonra da külək sovuran 

Quru çör-çöp, yəni həşəm olarlar. 

 

Allah hər şeyi yaratmağa qadir 

Həm də onu məhv etməyə qadirdir! 

 

Bəzi adamların fəxr etdikləri 

Mal-dövlət, yaxud da oğul uşaqlar 

Ancaq bu dünyanın bər-bəzəyidir 

Əbədi qalacaq yaxşı əməlsə 

Rəbbinin yanında həm bir savabdır 

Həm də Allah mərhəmətinə ümid 

Etibarı ilə çox xeyirlidir! 
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Qiyamət günü dağları yerindən 

Qoparıb hərəkət etdirəcəyik. 

Sən o vaxt yeri dümdüz görəcəksən. 

Mömin, kafir bir yerə toplanacaq. 

Heç bir kimsə kənarda qalmayacaq. 

 

Onları öz Rəbbinin hüzuruna 

Cərgə-cərgə düzüb gətirəcəklər. 

Orda onlara belə deyəcəklər: 

“Siz yanımıza ilk yaranış kimi 

Lüt üryan və mal-dövlətsiz gəldiniz. 

Lakin elə güman edirdiniz ki, 

Biz sizə verdiyimiz vədimizi 

Öləndən sonrakı dirilməznizi 

Əsla yerinə yetirməyəcəyik!” 

O gün hər bir kəsin əməl dəftəri 

Qarşısına qoyulacaq;-bilməli. 

 

Ya Məhəmməd! Günahkaların orda 

Yazılmış öz çirkin əməllərindən 

Ona görə veriləcək cəzadan  

Necə qorxduqlarını görəcəksən. 

 

Onlar deyəcəklər: “Vay halımıza! 

Bu əməl dəftəri nə üçün bizim 

Heç bir böyük-kiçik günahımızı 

Nəzərdən qaçırmadan qeydə alıb! 

Onlar dünyada etdikləri bütün 

Əməlləri önündə görəcəklər. 

Rəbbin heç bir kəsə haqsızlıq etməz!  

Hər kəs əməlinin cəzasın alar! 

 

Ya Məhəmməd! Xatırla ki, bir zaman 

Mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” 

Demişdik;-İblisdən başqa hamısı 

 Dərhal da ona səcdə etmişdilər 

 

İblis cinlərin tayfasından idi 

Və o öz Rəbbinin əmrindən çıxdı 

 

 

İndi siz məni bir kənara qoyub 

Onu özünüzə dostmu tutursuz? 

Bu zalimlər üçün necə də pisdir! 

Mən onları nə göylərin, nə yerin 

Yaradılışına şahid etmədim 

(Öz yaradılışında bildirmədim) 

 

İnsanları yoldan çıxardanları  

Heç özümə köməkçi də tutmadım! 
 

Qiyamət günü Allah müşriklərə 

Belə buyuracaq: “İndi siz mənə 

Ortaq dediyiniz şəriklərimi 

Sizə şəfaət diləməkdən ötrü 

Çağırin!”-müşriklər tanrılarını 

(Bütlərini) köməyə çağıracaq. 

Lakin onlar cavab verməyəcəklər. 

 

Biz onların arasında hamsının 

Birlikdə məhv olacağı bir çuxur; 

-Cəhənnəm dərəsi yaradacağıq! 

Günahkarlar cəhənnəmi görüncə 

Ona düşəcəyin yəqin edəcək 

Və ordan baş götürərək qaçmağa 

Çıxmağa yer tapa bilməyəcəklər. 

 

Biz bu Qurandaca   insanlar üçün 

Cürbəcür ibrət məsəlləri çəkdik. 

İnsan isə məxluqatlar içində 

Ən çox mübahisə edənlərdəndir. 

Haqqa boyun qoymaz;-öyüd-nəsihət 

Qəbul eləmədən batilə uyar. 

 

İnsanlara (Məkkə müşriklərinə) 

Doğru yol göstərən rəhbər (peyğəmbər), 

Allah kəlamları gəldiyi zaman 

Ona iman gətirməyə maneə 

Yalnız əvvəlkilər düçar olduğu 

Yəni biz düçar elədiklərimiz 

Müsibətlərə düçar olmaların 

Yaxud da ki, gözləri baxa-baxa 

Əzab gəlməsini  gözləməsidir. 
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Biz peyğəmbərləri yalnız möminə 

Cənnətlər ilə müjdə gətirənlər 

Və kafiri cəhənnəm əzabıyla 

Qorxudanlar sifətilə göndərdik. 

 

Kafirlər isə batil sözlərilə, 

Haqq olan Quranı yalanlamaqla 

Peyğəmbərlə mübahisə edirlər. 

Onlar həm də mənim ayələrimi 

Və peyğəmbər qorxuyçun söylədiyi 

Əzabları məsxərəyə qoyurlar. 

 

Rəbbin ayələri söylənilərkən 

Onlardan aşkara üz döndərənlər 

Əvvəlcə öz əliylə etdikləri 

Günahları göz görəsi unudan, 

Peşiman olaraq tövbə etməyən 

Adamdan da zalim kim ola bilər?! 

 

Bunlar Quranı anlamasın deyə 

Biz onların qəlbinə pərdə çəkib 

Qulaqlarına maneələr qoyduq. 

Onları haqq yola dəvət etsən də 

Onlar əsla doğru yola gəlməzlər 

Yəni ki, islamı qəbul etməzlər. 

 

Rəbbin bağışlayan, mərhəmətlidir. 

Əgər onları günahına görə 

Cəzalandırmaq istəsəydi onda 

Onların əzabın tezləşdirərdi. 

Lakin o əzabın öz vaxtı vardır. 

O zaman gələndə sözsüz ki, onlar 

Allah əzabından qaçıb canını 

Qurtarmağa bir yer tapa bilməzlər! 

O məmləkətlərin əhalisini 

Yəni Ad və Səmud tayfalarını 

Zülm etdikləri zamanda məhv etdik 

Biz onları məhv eləmək üçün də 

Bir vaxt vədə müəyyən eləmişdik. 

 

 

Ya Məhəmməd! Yadına sal bir zaman 

Musa dost u Yuşə belə demişdi: 

“Mən Həzrət Xızırla görüşmək üçün 

Iki dənizin qovuşduğu yerə 

Çatmayınca, gəzib dolaşmayınca 

Bu səfərdən geri dönməyəcəyəm!” 

 

Onlar iki dəniz qovuşan yerə 

Gəlib çatdıqda bildilər, sən demə 

Yeməyə götürdükləri balığı 

Əvvəlki mənzildə unudubmuşlar. 

Balıqsa dirilib suya atılmış 

Bir dəniz yarğanına üz tutubmuş. 

Onlar iki dəniz qovuşan yerdən 

Keçən zaman Musa söylədi birdən: 

“Nahar yeməyimizi gətir haydı. 

Bu səfər bizi tamam əldən saldı!” 

 

O sa: görürsənmi, gizlənən zaman 

Balığı unutdum:-çıxdı yadımdan. 

Onu xatırlamağı da doğrusu 

Mənə sözsüz ki, şeytan unutdurdu. 

Balıq dirilib əcaib şəkildə 

Yəqin dedi:-yollanmışdır dənizə!” 

 

Musa: “Elə istədiyimiz budur, 

Axtardığımız da budur!-söylədi. 

Onlar öz ləpirlərinin iziylə 

Gəldikləri yolu dönüb geriyə 

Dənizlər qovuşan yerə gəldilər. 

 

Musa və Yuşə öz dərgahımızdan 

Mərhəmət, yaxud ilham və kəramət 

Əta etdiyimiz və qeybə dair 

Bəzi bilikləri öyrətdiyimiz 

Bəndəmiz Həzrət Xızırı gördülər. 

 

Musa sual etdi: “ Öyrədildiyin 

Doğru yolu nişan verən elmindən 

Mənə öyrətməyin şərtilə sənə 

İman gətirərək tabe olummu?” 
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Xızır cavab verdi: “Mənimlə olsan 

Görəcəyim işə mane olarsan. 

Yəni sənin onlara səbrin çatmaz. 

Çün batini elm ilə iş görürəm. 

Sən bildiyinsə zahiri elmdir. 

Yəni sən peyğəmbər olduğun üçün 

Mən zahirən qadağan olunmuş iş 

Gördükdə əleyhimə çıxacaqsan. 

Batininə bələd olmadığın sən 

Bir şeyə de, necə dözə bilərsən? 

Musa dedi: “İnşallah sınasan sən 

Səbirli olduğumu görəcəksən. 

Sənin heç bir əmrindən çıxmayacam!” 

 

Xızır: “Əgər ki, tabe olacaqsan 

Səbəbini mən izah etməyincə 

Məndən heç nə haqqda soruşma!” – dedi. 

Bundan sonra onlar yola düşdülər. 

Onlar gəmiyə mindikləri zaman 

Xızır deşib çıxardı taxtalardan. 

 

Musa dedi: “Gəmidə olanları 

Batırmaqçınmı  deşdin taxtaları: 

Doğrusu olduqca xoşa gəlməyən 

Məzəmmətə layiq bir iş gördün sən!” 

Xızır dedi:”Sənə söyləmədimmi 

Mənimlə birlikdə olan zaman sən 

Görəcəyim işə dözə bilməzsən? 

Musa dedi: “Unutduğuma görə 

Danlama;-həm də məni öz işimdə 

Yəni sənə rahat tabe olmaqda 

Yaxşı rəftar et, çətinliyə salma!” 

Yenə getdilər, nəhayət bir oğlan 

Uşağı ilə rastlaşıb yol üstü 

Xızır dərhal o uşağı öldürdü. 

 

Musa dedi: “Bir günah iş tutmayan 

Bununçun qisasa layiq olmayan 

Pak, məsum bir canamı qəsd eylədin? 

Doğrudan sən ağır günah eylədin. 

Xızır dedi: “Sənə söyləmədimmi 

Ki, mənimlə bir yerdə olanda sən 

Edəcəklərimə dözə bilməzsən? 

 

Musa söylədi: “Bundan sonra səndən 

Bir şey barəsində xəbər alsam mən 

Bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. 

Hərəkətinə etiraz etdiyim 

Səni yerli-yersiz qınadığımçın 

Mənim tərəfimdən sən üzürlüsən, 

Məni hər an atıb gedə bilərsən. 

 

Yenə yola düzələrək getdilər. 

Bir məmləkət əhlinə yetişdilər 

Və onlardan bir yemək istədilər. 

Əhali qonaq etmək istəmədi. 

 

Onlar orda uçulmaq üzrə olan 

Bir divar gördülər çökür anbaan. 

Xızır bu divarı hörüb düzəltdi. 

 

Musa dedi: “Əgər sən istəsəydin 

Bu iş üçün bir muzd ala bilərdin”... 
 

Xızır cavab verdi ki, bu mənimlə 

Sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. 

Zahirən naməqbul olduqlarını 

Gördüyün üçün dözə bilmədiyin 

Şeylərin daxili mənalarını 

Yəni batininin mahiyyətini 

Sənə bircə-bircə söyləyəcəyəm! 
 

Belə ki, gəmi dənizdə çalışan 

Bir dəstə yoxsullara mənsub idi. 

Mən onu xarab eləmək istədim. 

Çünki, o adamların arxasında 

Saz gəmiləri zorla əldən alan 

Çox zülmkar bir padşah var idi. 

Oğlana gəldikdə;-ata anası 

Ağıllı və mömin kimsələr idi. 

Mən onun alnına baxıb gördümki, 

Böyüdükcə o bir kafir olacaq. 

Buna görə biz onun böyüyəndə 
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Ata-anasını öz arxasınca 

Zülmə, küfrə sürüməsindən qorxduq. 

Rəbbinin isə onun əvəzində 

Ata-anasına çox mərhəmətli 

Başqa övlad verməsini istədik. 

 

Divara gəldikdə isə;-o divar 

İki yetim oğlana məxsus idi. 

Altında onlara çatası olan 

Atadan qalma bir xəzinə vardı. 

Ataları əməli saleh idi. 

Rəbbin yetimlərin həddi buluğa 

Çatmasını və ondan bir mərhəmət 

Olaraq öz xəzinələrin tapıb 

Çıxarmasını istədi Ya Musa! 

Mən bunları öz-özümdən  etmədim. 

Allahın əmrin yerinə yetirdim. 

Sənin səbr edib dözə bilmədiyin 

Şeylərin batini mənası budur!” 

 

Ya Məhəmməd! Zülqərneyn barədə 

Səndən sual edənlərə söylə ki: 

“Onun barəsində sizə xəbərlər 

Maraqlı bir hekayət söyləyəcəm!” 

 

Biz onu yer üzündə mövcüd etdik. 

Qüvvətləndirdik, ona hər şey verdik. 

Hər işin yolunu ona öyrətdik. 

O məğribə çatmaqçın yola çıxdı 

Tövbə qapısı orda olduğuyçun 

Səfərini də məğribdən başladı. 

Nəhayət gün batan yerə çatdıqda 

Onun qara palçıqlı bir çeşmədə 

Lehməli bir suda batdığın gördü. 

 

Çeşmənin yanındaca Allahını 

Tanımayan bir kafir tayfa gördü. 

 

Biz, ona o zaman belə buyurduq: 

Sən onlara (iman gətirməsələr) 

Lazımi əzabi verə bilərsən, 

(Haqq yola dəvət eləyib) onlarla 

Yaxşı rəftar da eləyə bilərsən!” 

 

İskəndər isə belə cavab verdi: 

“Biz zülm edənə əzab verəcəyik. 

Sonra o ki, Rəbbinə dönəcəkdir 

Rəbbi də ona öz cəhənnəmində 

Görünməmiş bir əzab verəcəkdir!” 

 

İman gətirib yaxşı iş görəni 

Ən gözəl mükafat;-cənnət gözləyir 

Biz , ona asan bir əmr edəcəyik! 

Onu Allaha yaxın etmək üçün 

Bacardığımız yaxşı hər bir şeyi; 

-Oruc, namaz, zəkat, cihat öyrədib 

 Gücü çatmayan bir işi görməyə 

Zorla onu vadar etməyəcəyik. 

 

Sonra Zülqərneyn başqa bir yola 

Üzünü Məşriqə çevirib getdi. 

 

O günəş çıxdığı yerə çatanda 

Günəşi bir qövm üzərində doğan 

Gördü ki, onlara günəşə qarşı 

Heç bir kölgə (sipər) yaratmamışıq. 

Yalnız günəş onlara sipər idi. 

 

Onları şüalardan qoruyacaq 

Dağ-təpə, pal-paltar, sair yox idi. 

 

Onlar günəş çıxdıqda yer altında 

Zirzəmilərində gizlənirdilər. 

Günəş batdıqda isə ordan çıxar 

Dənizdən balıq tutub yeyərdilər 

 

Zülqərneynin qüdrət və səltənəti 

Səyahəti söylənilən tək idi. 

 

Biz hələ onun yanında nələrin 

Olduğunu da bilirdik çinbəçin. 

Zülqərneynin qüdrətini, həmçinin 
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Nə qədər əskərlə səfəretdiyin 

Məğrib,məşriq səfərləri zamanı 

Ətrafında kimlərin olduğunu 

Orada kimlərlə görüşdüyünü 

Və bütün bu kimi  başqa şeyləri 

Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. 

Sonra Zülqərneyn başqa bir yola 

Məğrib və Məşriq arasında olan 

Cənubdan şimala üz tutub getdi. 

Nəhayətdə o sədd salmış olduğu 

Azərbaycanda, ya Türkistandakı 

Yəcuc-məcuc tayfaları yaşayan 

Ərazidə;-iki dağ arasına 

Gəlib çatdıqda ön tərəfdə olan 

Az qala hər hansı söz anlamayan 

Yaxud danışdıqları anlanmayan 

Çox qəribə olan bir tayfa gördü. 

Onlar dilmanc köməyilə dedilər: 

“Ey Zülqərneyn Yəcuc-Məcuc tayfası 

Burda fitnə-fəsadlar törədirlər. 

Bizim ilə onların arasında 

Bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən 

Məbləğ, yaxud xərac versək olarmı?” 

Zülqərneyn dedi: “Rəbbimin mənə 

Verdiyi qüdrət və yainki sərvət 

Siz verəcəynizdən çox yaxşıdır. 

Öz işçi qüvvəniz ilə siz gəlin 

Mənə lazım olan kömək göstərin 

Mən də sizinlə onlar arasında 

Möhkəm bir sədd düzəldim lazımınca! 

 

Mənə dəmir parçaları gətirin!” 

Onlar gətirdilər və Zülqərneyn 

İki dağ arasın tamam doldurdu. 

Sonra: körükləri üfürün!”-dedi. 

Və onlar körükləri üfürdülər. 

O dəmiri od halına salınca: 

“Mənə ərimiş mis gətirin”-dedi. 

Və onu dəmirin üstünə tökdü. 

Dəmirlə mis bir-birinə qarışdı. 

Beləliklə möhkəm bir sədd alındı. 

Yəcuc-Məcuc tayfaları da artıq 

Nə səddin üstündən aşa bildilər 

Nə də onu dəlib keçə bildilər 

Zülqərneyn dedi:”Bu sədd Rəbbimdən 

Bəxş edilən böyük bir mərhəmətdir 

Rəbbin təyin etdiyi vaxt yetişcək 

Yəcuc-Məcuc tayfaları dünyanı 

Bürüyəcəyi vaxt gəlib çatdıqda 

Onu yer ilə yeksan edəcəkdir. 

Çünki Rəbbimin vədi həqiqətdir! 

Və Allahın buyurduğu hər bir şey, 

İskəndərin səddinin dağılması 

Yəcuc- Məcuc dünyaya yayılması 

Orada fitnə-fəsad törətməsi 

Nəhayət bir həşərat  tərəfindən 

Məhv edilməsi mütləq olacaqdır. 
 

O gün həddindən artıq olduğuyçun 

Onları (yaxud bütün insanları) 

Biz başlı-başına buraxacağıq. 

Və belə ki, onlar dalğalar kimi 

Bir-birinə qarışar;-heyrətlənər. 

Hətta nə etdiklərini bilməzlər 

Sur çalınan kimi Biz məxluqatın 

Hamısını bir yerə cəm edərik. 

O gün cəhənnəmi bir ilğım kimi 

Kafirlərin önünə gətirərik. 
 

O kəsləri ki, onların gözləri 

Məni anlamaqdan qapalı idi 

Və eşitməyə də qadir deyildi. 

Onlar bu Quranın ülviyyətini 

Mənim ayələrimi, qüdrətimə 

Dəlalət eləyən əlamətləri 

Görmür, nəsihəti  eşitmirdilər. 

Kafirlər məni bir kənara qoyub 

Mələkləri, Üzeyri və İsanı 

Özlərinə hami edəcəyinmi 

Düşünür, yainki güman edirlər? 

Xeyir, o qullarım bəndələrimi 

Mənim əzabımdan qurtara bilməz. 

Biz bu cəhənnəmi kafirlər üçün 

Əbədi bir mənzil hazırlamışıq! 
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Ya Məhəmməd! Kafirlərə  söylə ki: 

Sizə əməl baxımdan axirətdə 

Ziyana çox uğrayanlar barədə 

Qane eləyəcək xəbər verimmi? 

O kəslər ki, onların dünyadakı 

Zəhmətləri tamam boşa getmişdir. 

Halbuki onlar yaxşı iş gördüyün, 

Bunun müqabilində mükafata 

Nail olacaqların zənn edirlər. 

 

Onlar elə kəslərdir ki, Rəbbinin 

Ayələrini və qiyamət günü 

Dirildilib haqq-hesab çəkmək üçün 

Onun hüzurunda duracaqların 

Anlamadılar və inkar etdilər. 

Və o kəslərin bütün əməlləri 

Məlumun olsun ki, puça çıxmışdır. 

Buna görə də Biz qiyamət günü 

Onlar üçün mizan qurmayacağıq! 

 

Küfr etdiklərinə:-ayələrimi 

Və peyğəmbərlərimi məsxərəyə 

Qoyduqlarına görə də bax budur, 

Onların cəzası;-bu cəhənnəmdir! 

 

İman gətirib yaxşı iş görənin 

Mənzilisə  Firdovs cənnətləridir! 

O kəslər orada əbədi qalıb 

Heç zaman ayrılmaq istəməyəcək! 

 

Ya Məhəmməd! Quran buyurduğu tək 

Sizlərə çox az elm verilmişdir, 

Söyləyən yəhudilərə sən de ki: 

“Əgər Rəbbimin sözünü  yazmaqçın 

Dəryalar dönüb mürəkkəb olsaydı 

Və o qədər də əlavə etsəydik 

Rəbbin sözləri tükənməzdən əvvəl 

O mürəkkəb tükənərdi;-müfəssəl!” 

De ki: “Mən də sizin tək  bir insanam 

Mənə vəhy olunur;-sizin tanrınız 

Yalnız və yalnız tək olan Allahdır 

Kim öz rəbbi ilə qarşılaşmağa, 

Qiyamət günü dirilib sorğuya 

Allah hüzurunda duracağına 

Ümid bəsləyirsə yaxşı iş görsün 

Və Rəbbinə etdiyi ibadətə 

Heç kəsi şərik qoşmasın heç vədə! 

 

19  

“MƏRYƏM” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş doxsan səkkiz ayədir. 

İlahinin Məryəmə  lütfünü bəyan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Məryəm” surəsini anlamı belə. 

 

Kaf, ha ya eyn sad Quran ayəsidir 

Ya Məhəmməd! Bunlar sənin Rəbbinin 

Öz qulu Zəkəriyyəyə etdiyi 

Mərhəmətinin xatırlanmasıdır! 

 
Zəkəriyyə öz Rəbbinə gizlicə 
Dua edib yalvararaq demişdi: 
“Pərvərdigara! Sümüyüm sustalmış 
Başım isə ağappaq ağarmışdı. 
Pərvərdigara! Sənə yalvarmaqla 
Mən heç zaman naümid olmamışam. 
Nə dua etsəm qəbul olunmuşdu. 
 
Özümdən sonra gələn əqrəbamdan 
Yerimə keçəcək əmoğlularım, 
Digər vərəsələrim məsləkimi 
Ləyaqətlə davam etdirməz deyə 
Xidmətimin davamından qorxuram. 
Zövcəm də ki, mənə bir övlad doğmur. 
Buna görə mənə öz dərgahından 
Bir oğul bəxş et ki, mənə həmçinin 
Yaqub nəslinə özün  lütf etdiyin 
Peyğəmbərliyə layiq varis olsun. 
 
Pərvərdigara! Həm də elə et ki, 
O əqidəsi, gözəl əxlaqıyla 

Sənin rizanı da qazanmış olsun!” 
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Bu zaman Allahdan bir nida gəldi: 

“Ey Zəkəriyya! Sənə bir oğulla 

Müjdə veririk ki, adı Yəhyadır. 

Biz bu adı heç kəsə verməmişik!” 

 

Zəkəriyya söylədi ki: “Ey Rəbbim! 

Zövcəm doğmayan qadın, mənsə qoca 

Sümüyü sustalmış bir kişi ikən 

Mənim nə sayaq oğlum ola bilər?” 

 

Allah Cəbarailin diliylə dedi: 

“Dediyin kimidir, amma ki, Rəbbin 

Belə buyurdu ki, bu işi görmək 

Mümkündür və mənim üçün asandır 

Necə ki, ilk əvvəl səni heç nədən 

Bir yoxdan mən asanca yaratmışdım!” 

 

Zəkəriyya dedi: “Ey Rəbbim! Mənim 

Ürəyim arxayın olması üçün 

Özün bir əlamət müəyyən elə!” 

Allah buyurdu: “Əlamət budur ki, 

Sən sağlam ikən üç gün və üç gecə 

Heç kəslə danışa bilməyəcəksən!” 

 

Nəhayətdə Zəkəriyyanın dili 

Tutulduğu, ona danışmaq yasaq 

Edildiyi üçün, o başa düşdü 

Ki, artıq zövcəsi hamilə olmuş 

Allah öz əhdinə vəfa etmişdi. 

O cani-dildən Allaha şükr etdi. 

Sonra Zəkəriyya məbəddən çıxıb 

Camaata əllə işarə etdi: 

“Səhər-axşam Allahı təqdis  edib 

Şəninə təriflər deyin!-bildirdi. 

Və ya namaz qılmağı təlqin etdi!” 

 

Yəhya dünyaya gəldi:-ona dedik: 
“Ey Yəhya. Sən bu kitabdan bərk yapış! 
Tövratı öyrən, hökmü üzrə çalış! 
Biz, uşaq ikən ona hikmət verdik. 
Allah kəlamının incəliyini 

Anlamaq, yəni peyğəmbərlik verdik. 

Biz, həm də ona öz dərgahımızdan 

Bir mərhəmət, insana qarşı şəfqət, 

Bir də günahlardan paklıq bəxş etdik. 

Həqiqətən, o çox müttəqi idi. 

 

Yəhya ata-anasına qarşı da 

İtaətkar və nəvazişkar idi; 

Zalim, asi və ya dikbaş deyildi. 

 

Ona doğulduğu, öləcəyi gün, 

Qiyamət günündə də salam olsun! 

 

Yəhya doğulan gün şeytan şərindən 

Vəfat etdikdə qəbrin əzabından 

Qiyamət dəhşətindən salam olsun! 

 

Ya Məhəmməd! Quranda Məryəmi də 

Yaxşıca xatırla, hörmətlə yad et! 

 

Bir zaman o ailədən ayrılıb 

Beytül müqəddəsin şərq tərəfində 

İbadətçin xəlvətə  çəkilmişdi. 

Və ailə üzvlərindən gizlənmək 

Paltar dəyişmək və ya təmizlənmək 

Məqsədi ilə bir pərdə çəkmişdi. 

 

Biz, öz ruhumuz olan Cəbraili 

Bir baş Məryəmin yanına göndərdik. 

 

Cəbrail Məryəmin gözünə  kamil   

Bir  insan  qiyafəsində  göründü. 

 

Məryəm  ona  təlaş  içində  dedi: 

“Səndən  Allaha  pənah  aparıram, 

Əgər  müttəqisən,  mənə  toxunma!” 

Сəbrail: “Mən  sənə  yalnız  tər-təmiz 

Məsum  bir  oğlan  bağışlamaq   üçün 

Rəbbin  göndərdiyi  elçiyəm!”-dedi. 

 

Məryəm  söylədi: “Mənim  necə  oğlum  

Ola  bilər  ki, mənə  inidiyədək 
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Bir  insan  əli də  toxunmamışdır. 

Yainki,  mən  zinakar   da  deyiləm!” 

 

Cəbrail  cavab  verdi  ki: “Elədir, 

Lakin Rəbbin üçün bu iş asandır. 

Biz, onu insanlar üçün möcüzə 

Sən və möminlərə  dərgahımızdan 

Olan bir mərhəməttək edəcəyik. 

Bu əzəldən olunmuş bir hökmdür!” 

 

Məryəm Cəbrailin üfürməsiylə 

O gündən İsaya hamilə qaldı. 

Onunla birlikdə uzaq bir yerə 

Gözdən-könüldən xəlvətə çəkildi. 

O gün ki, doğuş məqamı yetişdi 

Sancı Məryəmin halını dəyişdi 

O qurumuş bir xurma ağacının 

Gövdəsinə söykəyərək kürəyin 

Məsələnin gerisini düşündü: 

“Uşaq doğulandan sonra atası 

Bilinmədiyindən cahil insanlar 

Dedi-qodu əndişə salacaqlar. 

Kaş bundan əvvəl ölüb qurtaraydım, 

Tamam unudulub getmiş olaydım!” 
 

Dərhal xurma ağacının yanından 

Bir nida gəldi ona Cəbraildən: 

“Kədərlənmə, Rəbbin ayağın altdan 

Bir hikmət irmağı axtdı nurdan 

Və körpəni hikmət sahibi etdi, 

Qurumuş xurma ağacın silkələ 

Təp-təzə xurmalar verəcək sənə! 

Xurmadan və sudan doyunca ye-iç 

Belə bir uşağı doğduğun üçün 

Gözün aydın olsun və gülsün üzün 

 

Əgər səndən bu uşaq barəsində 

Soruşan bir adam görəcək olsan, 

De ki: “Mən Rəhman yolunda orucam. 

Sükut orucunu nəzir etmişəm 

Onunçun heç kəsə söz deməyəcəm!” 

 

Məryəm uşağını da götürərək 

Öz adamlarının yanına gəldi. 

 

Onlar dedi: “Ey Məryəm! Sən əcaib 

Bir şeylə;-atasız uşaqla gəldin! 

Və yaxud da çox çirkin bir iş gördün 

 

Söylədilər: “Ey Harunun bacısı! 

Sənin ki, atan pis kişi deyildi. 

Nə də ki, anan zinakar deyildi! 

 

Məryəm: “Onun özü ilə danışın”. 

Deyərək körpəyə işarə etdi. 

 

Onlar: “Beşikdə olan uşaq ilə 

Danışmaqmı olar?”-cavab verdilər. 

 

Allahdan möcüzə olaraq körpə 

Dilə gəlib dedi: “Mən həqiqətən 

Tək olan Allhın aciz quluyam. 

O mənə həm kitab (İncili) verdi 

Həmdə ki, özümü peyğəmbər etdi. 

 

O harda oluramsa olum,məni 

Mübarək, hamıya bir xeyir verən, 

Dini hökmləri öyrədən etdi 

Və mənə dirilik ömrüm boyunca 

Namaz qılıb zəkat vermək əmr etdi. 

 

O həmçinin məni anama qarşı 

İtaətkar və nəvazişkar etdi. 

Zülmkar, asi və dikbaş etmədi! 
Doğulduğum, öləcəyim gündə də 
Diriləcəyim məhşər günündə də 
Uca Allahdan mənə salam olsun! 
Bu, yəhudilər və xaçpərəstlərin 
Barəsində ixtilaf etdikləri 
Məryəm oğlu İsanın xüsusunda 

Allahın buyurduğu haqq kəlmədir! 

Allaha övlad götürmək yaraşmaz. 

O ucadır, pakdır və müqəddəsdir. 
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O nəyisə yaratmaq istədikdə 

Yalnız bircə dəfə ona “ol!”-deyər. 

Və o istək dərhal yerinə yetər. 

 

Bundan sonra İsa belə söylədi: 

“Allah mənim, həm sizin Rəbbinizdir. 

Siz də yalnız ona ibadət edin 

Və bilin ki, bu da ən doğru yoldur!” 

 

Xaçpərəstlər arasından firqələr 

İsa Allah, ya oğludur deyərək 

Öz aralarında çaşbaş düşdülər. 

Vay o böyük günü, qiyamət günün 

Görəcək hər bir kafirin halına! 

Onlar hüzurumuza gəldiyi gün 

Nələr görüb nələr eşidəcəklər! 

Lakin kafirlər bu gün açıq-aşkar 

Gerçək bir zəlalət içindədirlər 

 

Ya Məhəmməd! Qəflətdə olanları 

Və sənə iman gətirməyənləri 

İşin bitmiş olacağı o günlə, 

Haqq-hesab çəkilib mömin cənnətə 

Kafir cəhənnəmə girdiyi günlə 

Peşmançılıq heç bir fayda verməyən 

Haqq olan qiyamət günüylə qorxut! 

O gün bütün yer və yer üzərində 

Olanlara biz varis olacağıq. 

Bizdən başqa kimsə qalmayacaqdır. 

Onlar əməl cəzasın almaq üçün 

Hüzurumuza qaytarılacaqdır. 
 

Ya Məhəmməd! Quranda İbrahimi 

Yad et;-hekayətin ümmətə söylə. 

Həqiqətən də o, doğru danışan 

Dəyərli zat idi, peyğəmbər idi. 

 

O, bir zaman atasına demişdi: 

“Atacan! Söylə;-nə üçün görməyən, 

Eşitməyən və sənə heç bir fayda 

Və yaxud da zərər verə bilməyən 

Bu bütlərə ibadət eləyirsən? 

Atacan! Həqiqətəndə sənə gəlməyən 

Peyğəmbərlik elmi mənə gəlmişdir. 

 

Sənə muyəssər olmayan bir hikmət 

Əmin ol, mənə müyəssər olmuşdur. 

Ardımca gəl ki, mən səni Allahın 

Buyurduğu doğru yola çıxardım! 

 

Atacan! Şeytana ibadət etmə 

Şeytan Allaha çox asi olmuşdur! 

 
Atacan! Qorxuram tövbə etməsən 
Allahdan sənə bir əzab toxunsun 
Və beləliklə də sən cəhənnəmdə 
O məlum şeytana yoldaş olasan!” 
Atası Azər İbrahimə dedi: 
Sən mənim tapındığım tanrılardan 
Üzünü kənara çevirirsənmi? 

Əgər onlara qarşı pis rəftara 

Son qoymasan daş-qalaq edəcəyəm. 

Təhqir edib acı söz deyəcəyəm 

Çalış ki, bir müddət məndən uzaq ol, 

Ən azı gözlərim səni görməsin!” 

 

İbrahim ona belə cavab verdi: 
“Ey mənim atam sənə salam olsun! 
Qoy Allah özü sənə rəhm eyləsin. 
Məndən sənə heç bir pislik toxunmaz! 
Mən Rəbbimdən səni bağışlamağı 
Diləyəcəm, O, mənə mehribandır. 
Duamı qəbul edər;- lütfkardır. 

 
Mən sizi və sizin Allahdan başqa 
Tapındığınız bütləri tərk edib 
Rəbbimə dua, ibadət edirəm. 
Ola bilsin mən bu ibadətimlə 
Onun pak  rəhmindən məhrum olmayım 

Mənim Allaha etdiyim ibadət 

Sizlərinki kimi puça çıxmasın!” 
 

İbrahim onları tərk edib Şama 

Getdiyi zaman biz oğlu İshaqla 

Nəvəsi Yəqubu bəxş etdik ona 

Və hər ikisini peyğəmbər etdik. 
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Hər üçünə də mərhəmətimizdən 

Ruzimizdən ehsan buyurduq, həm də 

Təriflərin dillər əzbəri etdik. 

Bütün din sahiblərinin yanında 

Onların ehtiramını ucaltdıq 

 

Ya Məhəmməd! Quranda Musanı da 

Hörmət izzət və ehtiramla yad et! 

İbadətində o səmimi idi. 

O bizdən İsrail oğullarına 

Göndərilmiş şəriət sahibiydi. 

 

Biz, Musanı, Tur dağının sağından 

Allahla danışmaq üçün çağırdıq,  

Yalvarıb gizli dua-edən zaman 

Onu özümüzə yaxınlaşdırdıq. 

 

Qardaşı Harunu da mərhəmətlə 

Peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. 

 

Ya Məhəmməd! Quranda İsmaili 

Yada sal ki, O, öz vədinə sadiq, 

Hökmümüzlə ümmətə göndərilmiş  

Əməli saleh bir peyğəmbər idi. 

 

O öz ümmətinə namaz qılmağı 

Və zəkat verməyi əmr eləyirdi. 

Rəbbinin rizasını qazanmışdı. 

 

İsmailin layiqli əməlləri 

Allah dərgahında bəyənilmişdi. 

 

Ey Məhəmməd! Quranda, İdrisi də  

Yad et! O, doğru danışan zat idi. 

Rəbbinə sadiq bir  peyğəmbər idi. 

Onu yüksək məqama biz qaldırdıq. 

Bunlar Adəmin, Nuh ilə gəmiyə 

Mindirdiyimiz kəslərin nəslindən, 

İbrahim, İsmail, Yəqub nəslindən 

Seçərək haqq yola yönəltdiyimiz 

Allah nemət verən peyğəmbərlərdir. 

Onlar aylərimiz oxunurkən 

Ağlayar, səcdəyə qapanardılar. 

 

İdris Adəm nəslindən, Nuh İdrisin, 

İbrahim Nuhun; -İsmail və İshaq, 

Yəqub İbrahimin;  Musa və Harun 

Zəkəriyya, İsa  Yəqub nəslindən 

Göndərilmiş saleh peyğəmbərlərdir. 

 

Onlardan sonra namazı tərk edib 

Şəhvətə qurşanan bir nəsil gəldi. 

 

Biz onları cəhənnəmdəki müdhiş 

Ğəyy dərəsinə tullayacağıq. 

 

Tövbə edərək iman gətirənlər 

Bir də yaxşı iş görənlərdən başqa! 

 

Onlar heç bir zülm, haqsızlıq görmədən 

Birbaş cənnətə daxil olacaqlar. 

Allahın bəndələrə vəd etdiyi 

Heç vaxt görmədiyi Ədn cənnətinə. 

Haqqın vədi yerinə yetəcəkdir. 

 

Onlar orda lağlağı  söhbət deyil, 

Mələklərdən salam eşidəcəklər. 

Ruziləri də hər zaman ordadır. 

Bu həmin o cənnətdir ki, oraya 

Müttəqiləri varis edəcəyik. 

Cəbrailin bir müddət nazil olmamasından 

Xiffət çəkən Rəsula, Allaha yaxın olan 

Əzəmətli bir Mələk beləcə söyləmişdi: 

“Biz mələklər dünyaya yalnız sənin Rəbbinin 

Əmri ilə enirik. 

Öndə və arxamızda;-onların arasında 

Nə var ona məxsusdur. 

Keçmişə, ya indiyə, yaxud da gələcəyə 

Aid olan nə iş var 

Dünya yaranan gündən qiyamət qopanadək 

Baş verəcək hər bir şey məhz Allaha tabedir. 

Rəbbim öz bəndələrin heç unudan deyildir.” 
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Və Cəbrail Quranı Məhəmməd peyğəmbərə 

Öyrətməyə müvəkkil olunsa da Allahın  

Əmri olmadan yerə ayə gətirə bilməz. 

Onun yer üzünə nə vaxt enməsi 

Və hər hansı ayəni gətirməsi 

Ancaq Allahın buyurğu ilədir 

Allaha isə insanlardan fərqli 

Nəyisə unutmaq tamamən yaddır. 

O heç zaman bəndələri unutmaz. 

İstədiyin bu və digər ayənin 

Vəhyin sənə dərhal yetişməməsi 

Rəbbindən başqa heç kəs bilmədiyi 

Müəyyən bir hikmət ilə bağlıdır. 

Ona görə də belə şeydən ötrü 

Nigaran qalıb ürəyini sıxma! 

 

O, göylərin və yerin onlar arasındakı 

Hər  bir  şeyin Rəbbidir! 

Tək ona ibadət et, daima səbirli ol! 

Onun adın daşıyan birisin görmüsənmi? 

Müşriklər bütlərinə ilahi yaki tanrı 

Desə də heç bir zaman Allah adı verməzlər. 

 

Qiyamət məhfumunu inkar edən insanlar: 

“Öldükdən sonra təkrar biz diriləcəyikmi?” 

Deyərək soruşarlar. 

Məgər onlar ilk öncə biz  onları bir heçdən 

Necə yaratmamızı heç xatırlamırlarmı? 

Ya Məhəmməd! Rəbbinə and olsun biz onları 

Özünə dost tutduğu şeytanlarla birlikdə 

Toplayaraq bir yerə məhşərə gətirəcək 

Sonra isə qorxudan dura bilmirlər deyə 

Diz üstə çökmüş halda cəhənnəm ətrafına 

Sırayla düzəcəyik. 

Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən çox asi 

Olanları  çıxarıb araya çəkəcəyik. 

Onlardan cəhənnəmdə yanmağa ən çox layiq 

Olanları sözsüz ki, biz çox yaxşı bilirik. 

Sizlərdən elə bir kəs olmaz ki, cəhənnəmə 

Mütləq varid olmasın. 

Bu Rəbbinin əzəldən buyurduğu hökmüdür. 

Bütün insanlar cəhənnəmin müdhiş 

Mənzərəsin onun körpüsü üstdən 

Keçərkən  gözləriylə görəcəklər. 

 

Cənnətliklər cəhənnəm odu üstdən 

Yanmadan, sağ-salamat keçəcəklər 

Cəhənnəmliklərsə ora düşərək 

Əbədi əzabla ömr edəcəklər. 

 

Bir qisim insanlar müəyyən müddət 

Orda günahlardan təmizlənəcək 

Və sonra da cənnətə dönəcəklər. 

 

Sonra biz, Allahdan qorxan kəslərə 

Yəni pis əməldən çəkinənlərə 

Nicat verəcək;-zalimləri isə 

Orada diz üstə saxlayacağıq! 

 

Ayələr onlara oxunan zaman 

Kafir olanlar iman edənlərdən: 

“Bu iki zümrədən hansımızınki; 

Bizim, yainki sizin məqamınız 

Daha yaxşı, yaxud məclisimizin 

Hansı gözəldir?”-deyə soruşarlar. 
 

Halbuki, biz onlardan əvvəllərdə 

Neçə nəsilləri məhv elədik ki, 

Onlar mal-dövləti və simasıyla 

Bu kafirlərdən üstün və  gözəl idilər. 

Ya Məhəmməd! De: “Bizdən və sizlərdən 

Hər kim ki, zəlalət içindədirsə, 

Qoy Rəhman ona öz zəlalətində 

Qalmaq üçün uzun bir möhlət versin”. 

Nəhayət vəd olundugu əzabı 

Ya da qiyamət gününü gördükdə 

Onlar kimin məqamının daha pis, 

Kimin tərəfdarlarının da zəif 

Olunduğunu aydınca biləcəklər. 

 

Allah doğru yolda olan kəslərin 

Doğruluğunu daima artırar. 

Əbədi qalan yaxşı işlər isə 
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Rəbb yanında savab etibarılə 

Daha xeyirli və daha yaxşıdır! 

 

Ya Məhəmməd! Ayəni inkar edib: 

“Əyər qiyamət qopsa, axirətdə 

Mənə mütləq istəyimcə mal-dövlət 

Həm də ki, çoxlu övlad verəcəkdir!”- 

-Deyən As ibn Vaili gördünmü? 

Görəsən, O, qeybə vaqif olmuşdur?, 

Ya Rəhmandan belə bir söz almışdır?! 

 

Xeyir! Onun bütün dediklərini 

Öz əməl dəftərinə yazacağıq 

Sonra əzabını artıracağıq. 

 

Onun dedeiyi şeylər; mal dövləti 

Övladı büsbütün bizə qalacaq 

Özü  hüzura tək- tənha gələcək. 

Bütün malını, həm də övladını 

Əlindən alacağıq, o məhşərə 

Ilk dəfə dünyaya gəldiyi kimi 

Lüt üryan, tək, heçnəsiz gələcəkdir. 
 

Müşriklər Məhşər günü onlar üçün 

Şəfaət diləsin, yaxud Allahın 

Əzabın onlardan dəf etsin deyə, 

Allahdan başqa tanrı qəbul etdi. 

 

Xeyir, Qiyamət günü tanrıları 

Onların ibadətin danacaqlar 

Və onlar ilə düşmən olacaqlar. 

 

Ya Məhəmməd! Məgər Biz kafirlərin 

Üstünə onları yoldan çıxardan 

Günaha sövq eləyən şeytanları 

Göndərdiyimizi sən görmədinmi? 

 

Eləysə onların çox tezlik ilə 

Məhv edilməsinə heç də tələsmə, 

Çünki, Biz onların günün sayırıq. 

Qoy hələ bir az da  yaşayıb onlar 

Bir az da çox günahlar qazansınlar. 

Biz müəyyən müddəti gözləyirik 

Onların cəzaların verəcəyik. 

 

Qiyamət günü biz müttəqiləri 

Rəhmanın hüzuruna elçilər tək 

Şahanə qafilə üstə gələn tək 

Əziz qonaqlar tək cəm edəcəyik. 

Günahkarları isə cəhənnəmə 

Susuz, sürükləyib gətirəcəyik 

 

Allahdan əhd almış kəslərdən başqa 

Qalanlar şəfaət edə bilməzlər. 

Yalnız imanlı;-yaxşı iş görənlər 

Qiyamət günü Rəbbin izni ilə 

Şəfaət eləməyə layiqdirlər. 

 

Müşriklər çox böyük küfr elədilər: 

“Allah övlad götürmüşdür!”-dedilər. 

 

Siz doğrudan da çox pis iş gördünüz 

Həddi aşdınız, böyük danışdınız! 

Bununçun göy az qaldı parçalansın 

Yer yarılsın, dağlar qoparaq üçsun! 

 

Müşriklərin Allaha haqsız yerə  

Övlad isnad etdiklərinə görə. 

 

Halbukki, Allaha övlad götürmək  

Xüsusda hər hansı fikr yaraşmaz. 

 

Çünki göylərdə və yerdə olanlar 

Bütün məxluqatdan eləsi yoxdur 

Ki, O qiyamət günündə Rəhamanın 

Hüzuruna bir qul kimi gəlməsin. 

 

And olsun ki, Allah yaratdıqların 

Hesablamış, təkrar-təkrar saymışdır. 

Olanların hamısı qiyamət günü 

Hüzuruna tək-tənha gələcəklər. 
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Həqiqətən də iman gətirərək 

Yaxşı işlər görənlər üçün Allah 

Ürəklərdə sevgi yaradacaqdır. 

Həm özü o kəsləri dost tutacaq, 

Həm onların məhəbbətin hamının; 

-Möminlərin qəlbinə salacaqdır. 

 

Ey Məhəmməd! Biz Quranı tək sənin 

Dilinlə hamıya müyəssər etdik 

Ki, onunla Allahdan qorxanlara 

Yəni pis əməldən çəkinənlərə 

Pak cənnətlər ilə  müjdə verəsən 

Və inadkar olan bir camaatı 

Batil dəlillə mübahisə edən 

Məkkə müşriklərini cəhənnəmlə 

Allah əzabı ilə qorxudasan 

 

Biz onlardan əvvəl də neçə-neçə  

Nəsilləri asanlıqla məhv etdik 

İndi heç onlardan birini görür 

Yaxud bir səs-səmir eşidirsənmi? 

Bu müşrikləridə Biz onlar kimi 

Məhv edəcək, kökünü kəsəcəyik 

 

20  

“TAHA” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş yüz otuz beş ayədir. 

Ona surət əl-kəlim “Danışan”da deyilir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Taha” surəsinin anlamı belə 

 

Ta, ha! Biz Quranı sənə məşəqqət 

Çəkməyin üçün nazil etməmişik! 

(Payğəmbər barmağı ucunda durub 

O qədər namaz qılmışdı ki, artıq 

Mübarək qıçları tamam şişmişdi) 

 

Biz Quranı Allahın əzabından 

Qorxan kimsələri təlim etməyə 

Öyüd-nəsihət olaraq  göndərdik. 

O, yeri uca göyləri yaradan 

Rəhimli Allahdan nazil olmuşdur. 

 

Rəhman əvvəlcə ərşi yaratmışdır 

Sonra da hökmü altına almışdır. 

Göydə, yerdə, onların arasında 

Yeddi qat yerdə, torpağın altında 

Hər nə vardırsa hamısı Onundur. 

 

Ey insan! Sən dua eyləyən zaman 

Səsini ucaltsan ya ucaltmasan 

Heç bir fərqi yoxdur agah olasan. 

Çünki Allah ən gizli sirrləri də 

Sirdən daha məxfi olanları da 

Hətda ani ürəkdən keçəni də 

Bilir, həm də hər şeydən xəbərdardır. 

Buna görə də heç özünü yorma 

Uca səslə dua, yaxud zikr etmə. 

İbadətdə əsas səmimiyyətdir. 

 

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Ən gözəl adlar da yalnız Onundur! 

 

Musa əhvalatı sənə çatdımı? 

Musa Şüeybi Mədyəndə qoyaraq 

Öz ailəsinə baş çəkmək üçün 

Zövcəsi ilə Misirə gedərkən 

Tur dağının qərb yönündə yerləşən 

Tuva vadisində övladı oldu. 

Onlar zil qaranlıq gecə zamanı 

İsıqsız qalaraq yolu azdılar. 

O zaman Musa qarşıda od görmuş 

Və ailəsinə belə demişdi: 

“Siz burda gözləyin, mən bir od gördüm 

Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim. 

Yaxud da orda bir bələdçi tapdım!” 

 

Musa od gördüyü yerə çatdıqda 

Belə bir nida eşitdi: “Ya Musa! 
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Mən həqiqətən də sənin Rəbbinəm. 

Nəleynini çıxart ki, hazırda sən 

Bu müqəddəs Tuva vadisindəsən. 

 

Agah ol! Mən səni peyğəmbər seçdim 

Buyur sənə vəhy olunanı dinlə! 

Əmin ol! Mən həqiqətən Allaham. 

Və məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Mənə ibadət et və anmaq üçün 

Xidmətimdə dayanaraq namaz qıl! 

 

Qiyamət günü mütləq gələcəkdir. 

Hər kəs etdiyi əməlin əvəzin 

Mükafatını, yainki cəzasın 

Alsın deyə mən onu insanlardan 

Və cinlərdən də gizli saxlayıram 

Az qala özümdən də gizlədirəm 

Yaxud mən onu zorla gizlədirəm 

Çünki qiyamətin  yaxınlaşması 

Hər addımda özün büruzə verir. 

 

Ehtiyatlı ol ki, məhşəri danıb 

Nəfsin istəyinə qul olan bir kəs 

Səni inamından  yayındırmasın. 

Yoxsa unutma ki, sən məhv olarsan 

Ya Musa! O sağ əlindəki nədir?” 

Musa söylədi: “Bu  mənim əsamdır 

Yorulurkən mən ona söykənirəm 

Qoyunlara xəzəl silkələyirəm 

Başqa işlərdə də karıma gəlir!” 

 

Allah  buyurdu ki; “Onu yerə at!” 

Musa əsanı yerə atan kimi 

O dərhal qıvrıldı  bir ilan kimi 

Və sürətlə sürünməyə başladı. 

 

Allah buyurdu: “Tut onu və qorxma 

Onu əvvəlki şəklə salacağıq! 

 

Əlini qoltuğunun altına qoy 

Əlin ordan bir möcüzə olaraq 

Eyibsiz-qüsursuz, ağappaq çıxsın 

Və  Biz də bununla sənə ən böyük 

Möcüzəmizdən bir qədər göstərək 

 

Ya Musa! Bu möcüzələr ilə sən 

Bir baş Fironun yanına gedərsən! 

O, həqiqətən, çox azğınlaşıbdır, 

Rəftarıyla öz həddini aşıbdır. 

Allahlıq iddiasına düşübdür.” 

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Bununçun sən 

Mənim köksümü açıb genişləndir: 

Və işimi bir qədər yüngülləşdir; 

Dilimdəki düyünü aç götür ki, 

Dediyim sözü yaxşı anlasınlar! 

Və mənə öz ailəmdən bir vəzir 

Qardaşım Harunu bir köməkçi ver! 

Onun ilə arxamı möhkəmləndir 

Həm də onu işimə ortaq et ki, 

(Yəni ona da peyğəmbərlik ver ki,) 

Səni öz istəyincə təqdis edək 

Və şəninə çoxlu təriflər deyək 

Səni çox zikr edək, daim yad edib 

Dərgahına şükr-sənalar edək. 

Sən şübhəsiz ki, Bizləri görürsən!” 

Allah dedi: “Dilədiyin verildi!” 

Sənə bir dəfə də nemət vermişdik. 

Anana vəhy edilməli olanı 

Söyləmişdik ona vəhy zamanı. 

O zaman ki,mən anana buyurdum: 

“Musanı bir sandığa qoy, Nilə at 

Qoy çay onu sahilinə çıxartsın. 

Mənə də, ona da düşmən olan kəs 

Firon onu sudan tapıb götürsün 

Ya Musa! Gözümün qabağında sən 

Boya-başa çatdırılasan deyə 

İnsanlarda sənə sevgi yaratdım 

Mərhəmətim səndən əskik olmadı 

Elə etdim ki, Fironun həm özü 

Həm arvadı Asiyə səni sevdi 

Ətrafındakılar da əzizlədi. 
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Sən tapılıb saraya gətirlimişdin 

Görən hər kəs sənə heyran olmuşdu 

Lakin sən heç kəsin döşün əmmədin 

O zaman bacın yad bir adam kimi 

Saraya gedib əyyanlara dedi: 

“Sizə bu körpəyə baxa biləcək 

Süd verəcək bir adam göstərimmi?” 

 

Onlar bu təklifə razılıq verdi 

Və anan rahatca saraya gəldi. 

Artıq salamat qaldığına görə 

Sevinsin və kədərlənməsin deyə 

Səni öz doğma anana qaytardıq. 

 

Sən on iki yaşına yetişəndə 

Bir yəhudiylə dava zəminində 

Sən bir qibtini vuraraq öldürdün 

Sonra Biz səni Mədyənə qaçırdıq 

Bu yolla da təhlükədən qurtardıq 

 

Biz səni çox sınaqlardan keçirdik 

İllərlə Mədyəndə Şüeyblə qaldın 

Sonra da qırx yaşa çatdın Ya Musa 

Mən səni özümə peyğəmbər seçdim! 

Qırx yaşda sənə peyğəmbərlik verdim 

Möcüzələrlə Firona göndərdim. 

Sən və qardaşın möcüzələrimlə 

Gedin, dedim və məni zikr etməkdən 

Çəkinməyin, zəiflik göstərməyin. 

Qoy həmişə mən yadınızda olum. 

Bu sizin ürəyinizə mətanət 

Dizlərinizə isə qüvvət verər. 

 

Bir baş Fironun yanına yollanın 

O, Allahlıq fikrinə düşmək ilə 

Həqiqətən də həddini aşmışdır. 

 

Əvvəlcə onunla yumşaq danışın. 

Bəlkə öyüd-nəsihət qəbul etdi. 

Və yaxud da,  öz Rəbbindən çəkindi!” 

 

Onlar: “Ey Rəbbimiz! Fironun bizə 

Şiddətli cəza verməsindən, həm də 

Azğınlaşaraq  həddin aşmasından 

Dikbaşlığından qorxuruq!”-dedilər.          

 

Allah buyurdu: “Qorxmayın! Bilin həm 

Hər zaman hər yerdə mən sizinləyəm. 

Hər bir  şeyi eşidir və görürəm! 

 

Onun yanına gedərək deyin ki; 

“Hər ikimiz Rəbbin peyğəmbəriyik. 

 

İsrail oğullarını bizimlə 

Şama göndər, onlara əzab vermə. 

Biz sənin yanına  uca Rəbbindən 

Möcüzə və dəlillərlə gəlmişik. 

Haqq yolun gedənlərə salam olsun! 

 

Bizə vəhy olundu ki, Uca Rəbbin 

Vəhdaniyyətin və ayələrini 

Qiyamət günü və peyğəmbərləri 

Yalan və puç hesab eləyənləri 

Və haqdan üzünü döndərənləri 

Axirətdə ağır əzab gözləyir!” 

Firon sual eylədi amiranə:  

“Rəbbiniz kimdir ya Musa?-eləysə.” 

Musa belə bir cavab verdi ona: 

“Hər şeyə surətin və şəklin verən, 

Sonra da ona doğru yol göstərən 

Ixtiyar sahibi olan Allahdır!” 

 

Firon soruşdu: “Bəs əvvəlkilərin 

Halı necə oldu? Bir mənə deyin. 

 

Allaha şərik qoşmuş Nuh tayfası 

Hudun, Lutun salehin tayfasının 

Bilirsizmi başına gəlmiş nələr? 

Onlar xoşbəxtdir, yoxsa bədbəxtdirlər?” 

 

Musa cavab verdi: “Onlara dair 

Bilik yalnız Rəbbin dərgahındakı 

Lövhi-məhfuz adlı bir kitabdadır. 
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Rəbbim heç bir şeydə xəta eyləməz 

Və həm də o heç bir şeyi unutmaz!” 
 

O böyük Allah ki, bu yer üzünü 

Sizin üçün döşəyib döşək etmiş, 

Orda yollar salmış, yağmur yağdırmış. 

Biz o yağmurla  növbənöv bitkilər 

Və cürbəcür meyvələr yetirmişik. 

 

Siz onları nuşicanlıqla yeyin, 

Həm də heyvanlarınıza yedirin. 

Həqiqətən görülən bu işlərdə 

Allah qüdrətinə dəlalət edən 

Çox dəlillər və əlamətlər vardır! 

 
Bilin ki, ulu babanız Adəmi 
Biz bircə ovuc torpaqdan yaratdıq. 
 
Siz öləndə torpağa  qaytaracaq 
Qiyamət günü dirildib bir daha 
Sizləri oradan çıxaracağıq. 
Biz ayələri (dəlillərimizi) 
Möcüzələri Firona göstərdik. 
Lakin Firon onları yalan sayıb 
Heç birini doğru qəbul etmədi. 

Firon dedi: “Ya Musa! Sehrinlə sən 

Bizi Misirdən qovmağa gəlmisən? 

 

Elədə biz sənə eynən  onun tək 

Bir maraqlı sehr göstərəcəyik. 

Bununçun buyurub bir vaxt təyin et. 

Nə sən nə biz vədə xilaf çıxmayaq. 

Bu iki tərəfə də əlverişli 

Bir yerdə olsun ki, qoy hamı görsün 

O zaman kim-kimə qalib gələcək!” 

Musa dedi: “Sizə verilən vədə 

Bayram gününüz, camatla  birgə 

Toplaşdığınız günorta vaxtıdır!” 

 

Söhbətdən sonra Firon dönüb getdi. 

Nəhayət tayfanın sehrbazları 

Toplayıb hiylə-ləvazımatları 

Vəd olunan zaman meydana gəldi. 

Musa onlara dedi: “Ay yazıqlar! 

Vay halınıza;-əyri yol tutmayın! 

Allahınıza iftira atmayın 

Yoxsa o sizi əzabla məhv edər 

Allaha  iftira yaxan sonunda 

Muradına çatmaz, maümid qalar.” 

 

Onlar xəlvət-xəlvət pıçıldaşdılar: 

“Bu Musa heç sehr baza oxşamır; 

Əgər ona qalib gələ bilsək heç; 

Yox Əgər ki; qalib gələ bilməsək 

Şübhəsiz, ona iman gətirərik.” 

 

Onlar uzun mübahisədən sonra 

Musa və Harundan qorxub, astaca 

Bir-birini inandırıb dedilər: 

“Bunlar ikisi sözsüz sehrbazdır. 

Onlar öz sehrlərinin gücüylə 

Sizi yurdunuzdan qovub çıxarmaq 

Və əyan əşrəfi ələ alaraq 

Dininizi yox etmək istəyirlər. 

 

Buna görə də bütün hiylənizi 

Və sehr üsullarını toplayın 

Sonra da meydana səf-səf toplanın. 

Bu gün qalib gələn nicat tapacaq 

Və sözsüz öz mətləbinə çatacaq!” 
 

Onlar dedilər: “Ya Musa! Özün seç 

Ya sən əvvəlcə əsanı yerə at, 

Ya da ki, bizlər birinci tullayaq! 

Musa dedi: “Əvvəlcə siz tullayın”! 

Onlar əllərində olan ipləri 

Və dəyənəkləri tullayan kimi 

Musanın gözünə elə gəldi ki, 

Onların bu sehri nəticəsində 

Kəndirlər hərəkət edib sürünür, 

Və Musanın canına qorxu düşdü. 
 

O qorxdu ki, toplaşanlar sehr ilə 

Möcüzəni fərqləndirə bilməsin, 

Bununçun da ona iman etməsin 
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Bu zaman Biz ona belə buyurduq: 

“Qorxma! Sən mütləq üstün gələcəksən! 

 

Sağ əlindəki əsanı yerə at! 

Qoy onlar düzüb qoşanları udsun 

Onların düzəltdikləri hər nədir 

Sadəcə sehribaz hiylələridir 

Və əfsundan başqa bir şey deyildir 

 

Sehrbaz isə harda olur olsun 

Mətləbinə çatmaz;-məlumun  olsun!” 

 
Musa əsanı yerə atan kimi 
O bir əjdahaya döndü və uddu 
İp və dəyənəkləri yerli-dibli 

Sehrbazlar tulladığı hər şeyi 

Nəhayət, sehribazlar”: Biz Harunun 

Və Musanın Rəbbülaləmlərinə 

İman etdik!”-deyib səcdə etdilər. 

 
Firon dedi: “Mən izn verməmişdən 
Siz ona iman gətirməyinizdən 
Demək odur sizlərə sehr öyrədən 
Heç eybi yoxdur, indi mən sizlərin 
Əl-ayağınızı çarpaz kəsdirib 
Asacağam xurma kötüklərindən 
Onda Fironun, yainki Musanın 
Allahının əzabının şiddətli 
Və sürəkli olduğun biləcəksiz!” 

Sehrbazlar dedilər: “Biz heç zaman 

Səni bizə gələn bu sübutlardan, 

Möcüzələr və bizi yaradandan 

Bir zərrə də üstün tutmayacağıq 

İndi nə hökm edəcəksən buyur et. 

Sən ancaq bu dünyada hökm edərsən! 

 

Biz ancaq Rəbbimizə iman etdik 

Ki, O bizi öz günahlarımıza 

Və sənin məcbur elədiyin sehrə 

Məşğul olmağa görə bağışlasın. 

 

Allah səndən daha çox xeyirlidir 

Onun verəcəyi əzab baqidir!” 

Kim Rəbbin hüzuruna günahkar kimi gəlir 

O kimsəni cəhənnəm əzabları gözləyir 

O kəslər cəhənnəmdə nə ölər, nə yaşayar 

 

Cəhənnəm sakinləri nə ölü kimi ölü 

Nə də dirilər kimi bir  diri deyildirlər 

Əbədi əzabdadır, onlar bir gün görməzlər 

 

Kim Rəbbin hüzuruna yaxşı əməllə gəlsə, 

Belələrin ən yüksək dərəclər gözləyir! 

Əbədi məskənləri Ədn cənnətləridir. 

O yer ki, ağacları altından çaylar axır 

Bu da pak möminlərə Rəbbin mükafatıdır. 

 

İzzəti-cəlalıma and olsun, Biz Musaya 

Belə vəhy eylədik ki: 

“Qullarımı götürüb gecə ikən yola çıx, 

Əsanı toxundurub dənizdə quru yol aç 

Fironun ordusunun yetişməsindən qorxma 

Suya qərq olmaqdan da, heç əndişədə olma!” 

 

Firon öz ordusuyla onları təqib etdi, 

Dəniz də şahə qalxan dalğalarıyla onu 

Həm də əskərlərini çulğalayaraq uddu. 

Özü də necə etdi! 

 

Firon “Mən sizlərin ən böyük rəbbinizəm” 

Deyərək öz tayfasın haq yolundan çıxardı 

Və beləcə onları düz yola aparmadı. 

 

Bu qaydada Biz sizi ey İsrail evladı 

Düşməniniz Fironun əlindən xilas etdik. 

Kitabımız Tövratın nazil olması üçün 

Sizlərə Tur dağının sağ tərəfin vəd etdik.  

Sizə qüdrət halvası və bildirçin endirdik! 

 

Sizə nəsib edilmiş ruzilərin  

Təmizindən yeyin, israf etməyin. 

 

Ehtiyac duyana şəri qaydada 

Mən bəxş etdiyimdən kömək göstərin. 
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Yoxsa qəzəbimə düçar olarsız  

Qəzəbimə  düçar olanlar isə 

Uçruma düşər, cəhənnəmlik olar. 

 

Şübhəsiz ki, mən tövbə edənləri 

İman gətirib yaxşı iş görəni, 

Doğru yol tutanı bağışlayanam! 

 

Allah buyurdu ki: “Ya Musa! Səni 

Tur dağına gedən yetmiş kişidən 

Ayıran və tələsdirən nə idi?” 

 

Musa cavab verdi: “Pərvərdigara! 

Onlar mənim arxamca gəlirdilər. 

Özün məndən razı qalasan deyə 

Mən hüzuruna tələsirdim belə!” 

 

O zaman Allah Musaya buyurdu: 

“Səndən sonra ümmətini sınadıq. 

Samiri onları yoldan çıxartdı. 

Onlar buzova sitayiş etdilər.” 

 

Musa qəzəbli və kədərli halda 

Camaatına döndü və söylədi: 

“Ey Ümmətlərim! Məgər ki, Rəbbiniz 

Tövratı nazil etmək  barəsində 

Keçmiş günahları bağışlamağı 

Göydən qüdrət halvası və bildirçin 

Endirmək barəsində əvvəlcədən 

Sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? 

Yoxsa məmin sizdən ayrılmağımdan 

O qədər də uzun bir müddət keçdi? 

Nə tez beləcə hər şeyi unutduz 

Və bu sayaq əlüstü nankor olduz? 

Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb 

Gəlməsin istəyib xilaf çıxdınız?” 

 

Onlar dedi: “Biz sənə verdiyimiz 

Vədə öz başına xilaf çıxmadıq. 

 
Biz Firon tayfasından bayram günü 
Aldığımız əmanət zinətlərdən 

İbarət ağır yüklə yüklənmişdik. 
Əmanətə xəyanət haram deyib 
Günahdan qaçmaq üçün onu atdıq. 
 
Samiri də bizim kimi özündə 
Olan bəzəkləri ocağa atdı”. 
Oda düşən qızıl-gümüş əridi. 
Sonra Samiri çurxurun içindən  
Onlara böyürən buzov heykəlin  
Düzəldərək ortalığa çıxardı”. 
 
Samiri və ona uyanlar dedi: 
Ey İsrail oyulları dinləyin! 
“Bu buzov sizin tanrınızdır bilin. 
Elə Musanın da tanrısı budur, 
Ola bilsin O bunu unutmuşdur. 
Yəqin Musa heykəli itirmişdir, 

Tapmaq üçün Tur dağına getmişdir. 
 
Cansız heykələ sitayiş edənlər  
Buzovun onların heç bir sözünə  
Cavab verə, bilmədiyin, onlara  
Nə bir xeyir, nə bir zərər verməyə 
Qadir olmadığın görmürdülərmi? 
Bundan da böyük cəhalət olarmı? 

Harun isə bundan əvvəl onlara  

Demişdi: “Ey Ümmətim! Siz bununla  

Hansınızın əqidəsində möhkəm 

Hansınızın  şəkkak olduğunuzu 

Ayırd etmək üçün sınanırsınız  

Sizin rəbbiniz şübhəsiz Rəhmandır. 

Mənə tabe olub itaət edin!” 

 

Onlar söylədi:” Musa Tur dağından  

Dönüb yanımıza gələnə qədər  

Bu buzova sitayiş edəcəyik!” 

 

Musa ümmətinə döndükdə dedi: 

Ya Harun! Onlar haqdan azdığını  

Gördükdə sənə nə mane oldu ki, 

Onlarla birgə arxamca gəlmədin? 

Bu barədə mənə xəbər vermədin, 

Yaxud mənim yolum ilə gedərək  

Bütə tapınana hiddətlənmədin? 
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Yoxsa sən əmrimə asimi oldun? 

Allahdan qeyrisinə inananla 

Birgə olmağı necə rəva bildin?” 

Harun cavab verdi: “Ey anam oğlu! 

Sən saçımdan ya saqqalımdan tutma  

Doğrusu sən İsrail oğulları  

Arasında niyə ayrılıq, saldın, 

Sözümə baxmadın!”- deməndən qorxdum 

 

Musa: “Ey Samiri! Sənin bu işi  

Görməkdə məqsədin nəydi?”-soruşdu 

 

Samiri cavabında belə dedi: 

“Mən İsrail oğulları görməyən  

Cəbraili gördüm və çox şey bildim. 

Mən Allah elçisinin ləpirindən  

(Atının ayağı dəydiyi yerdən) 

Bir ovuc torpaq götürdüm və onu 

Çaladakı od içində əriyən  

Bəzək şeylərinin üstünə atdım. 

O da dönüb böyürən buzov oldu, 

Belə nəfsim məni buna sövq etdi.” 

Nəfsim bu işi mənə xoş göstərdi. 

Bunun üçün də mən nəfsimə uydum. 

 

Musa ona söylədi:”Çıx get burdan “ 

Həyatım boyu bir cəza olaraq: 

Bir kəs mənə toxunmasın və mən də  

Bir kəsə toxunmayım!”-deyəcəksən  

Heç kəs səni heç vaxt dindirməyəcək  

Nə də süfrəsində yer verməyəcək  

Səninlə alış-veriş etməyəcək  

Heç kəslə ünsiyyət edə bilməyib  

Tam təcrid olunmuş yaşayacaqsan  

Daim vəhşət səni bürüyəcəkdir. 

Hələ səni qurtuluşu olmayan  

Daha bir cəza, qiyamət gözləyir. 

Indi tapınib durduğun tanrına  

Bütünə ürəyin istəyincə bax 

Biz onu əvvəlcə yandıracağıq. 

Sonra külün dənizə atacağıq! 

Sizin tanrınız ancaq O Allahdır. 

Ki, Ondan  başqa heç bir tanrı yoxdur, 

O elmiylə hər şeyi yaratmışdır!” 

 

Ya Məhəmməd! Keçmişin xəbərlərin 

Yəni olub keçmişlərin bir qismin 

Biz sənə bax beləcə nəql elədik. 

Sənə dərgahımızdan  insanların 

Düşünüb daşınıb ibrət alması 

Məqsədi ilə Quran da vermişik! 

 

Hər kəs ondan üz döndərsə şübhəsiz 

Qiyamət günü çox yüklənəcəkdir. 

 

Belələri günah yükü altında 

Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. 

Qiyamət günü onlar daşıyan yük 

Necə də pis yükdür, həm də çox böyük! 

 

Sur ikinci dəfə çalındığı gün 

Günahkarlar qorxu ya susuzluqdan 

Gözləri göm-göy  göyərmiş, kor olmuş 

Üzləri qap-qara qaralmış halda 

Çəkilib məhşərə gətirilən gün. 

 

Onlar pıçıldaşıb biri-birinə: 

Dünyada cəmi on gün qaldıq!”-deyər. 

Biz onların nə danışacağını 

Onların özündən  yaxşı bilirik. 

Onların ən ağıllısı: “Dünyada 

Cəmisi  bircə gün qaldız!”-deyəcək. 

 

Ya Məhəmməd! Səndən dağlar barədə, 

Qiyamət günü dağlar nə şəkildə 

Olacağı barədə soruşarlar. 

De ki, “Rəbbim o gün bütün dağları 

Ovxalayıb havaya sovuracaq; 

Və dümdüz, hamar bir yer eləyəcək. 

Heç bir şey bitməyən, həm də qupquru 

Bir torpaq halına salacaq həm də; 
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Sizlər orda heç bir eniş ya yoxuş 

Ya kələkötürlük görməyəcəksiz!” 

 

O gün insanlar qəbirlərdən qalxıb 

Heç bir başqa tərəfə meyl etmədən 

Bütün məxluqu məhşərə çağıran 

İsrafilin ardınca gedəcəklər. 

Rəhmanın əzəməti qarşısında 

Səslər kəsiləcək, yalnız çox zəif 

Qırıq pıçıltılar eşidəcəksən! 

 

O gün Rəhman özü izn verdiyi 

Və danışmağına razı olduğu 

Kəslərdən başqa heç kimin rəğbəti 

Ya ki şəfaəti bir fayda verməz! 

 

Rəbbin hər bəndəsinin keçmişini 

Həm gələcəyini çox gözəl bilir. 

Allah insanların nə etdiyini 

Nə edəcəklərin;-qazanacağı 

Savabları, yainki günahları, 

Dünya və axirət aqibətinin 

Necə olacağını öz əzəli 

Və əbədi elmi ilə biləndir 

Kafirlərin elmi isə Allahın 

Zatını anlayıb qavraya bilməz! 

 

O gün üzlər əzəli və əbədi 

Məxluqatın işin yoluna qoyan 

Və bütün kainatı dolandıran 

Allaha təslim olub hüzürunda 

Zəlil həm də aciz bir görkəm alar. 

 

Zülmə meyl edib günaha yüklənən 

Allaha şərik qoşaraq küfr edən 

Ziyana düşər, mətləbə yetmişməz. 

 

Onlar ümidsizliyə uğrayarlar. 

Mömin olub yaxşı iş görən kəslər 

Nə zülmə məruz qalmaqdan nə də ki, 

Mükafatın əksilməsindən qorxar! 

Ya Məhəmməd! Biz ilahi kitabı 

Ərəbcə Quran olaraq göndərdik. 

 

Biz orda kafirlərə veriləcək 

Əzab təhdidləri, misallar  ilə 

Təkrar-təkrar izah etdik ki, bəlkə 

Onlar pis əməllərdən  çəkinsinlər, 

Yaxud nəsihətdən ibrət alsınlar! 

Quran onlara bir nəsihət versin! 

Həqiqi bir hökmüdar olan Allah 

Hər şeydən ulu, hər şeydən ucadır! 

Müşriklərin ona aid etdiyi 

Sifətlərdən bütünlüklə uzaqdır! 

 

 

Ey Rəsulum! Cəbrail tərəfindən 

Sənə tamam-kamal vəhy olunmadan 

Quranı oxumaq üçün tələsmə; 

Dua edib de ki: “Pərvərdigara! 

İzzətinlə mənim elmimi artır!” 

 

Doğrusu bundan əvvəl Adəmə də 

Şeytana uymamağı söyləmişdik. 

Lakin o, tövsiyəmizi unutdu 

Və biz onda əhdi qorumağa əzm 

Tövsiyəyə uyğun səbat görmədik. 

 

Bir zaman mələklərə buyurmuşduq: 

Adəmə hörmətən səcdə eləyin!” 

 

İblisdən başqa hamı səcdə etdi. 

O səcdə etməkdən imtina etdi 

Biz də Adəmə bəyan eylədik ki: 

“Bu İblis sənin də övrətinin də 

Düşmənidir, ehtiyatlı olun ki, 

Sizi tovlayıb cənnətdən qovmasın. 

Yoxsa, ey Adəm! Unutma ki, mütləq 

 

Məşəqqətə düşüb bədbəxt olarsan!” 

Gecə-gündüz əziyyətə düşərək 

Zəhmətinlə yaşamalı olarsan. 
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Həqiqətən cənnətdə olduqda sən 

Aclıq, ya çılpaqlıq nədir bilməzsən! 

Sən orada həm də susamaq nədir, 

Günəşdən əziyyət nədir bilməzsən! 

 

Bu Allah xəbərdarlığından sonra 

Şeytan vəsvəsəylə Adəmə dedi: 

“Sənə meyvəsindən yediyin halda 

Heç zaman ölməyib daim cənətdə 

Yaşayacağını təmin edəcək 

Əbədiyyat ağacını və heç vaxt 

Fəna olmayacaq mülk göstərimmi?” 

 

 

Adəm ilə Həvva həmin ağacdan 

Onun meyvəsindən yedilər;-dərhal 

Onların ayıb yerləri göründü. 

Onlar lüt bədənə cənnət bağının 

Ağacından yarpaq yapışdırdılar. 

 

Belə Adəm Rəbbin əmrindən çıxdı, 

Amma ki, öz mətləbinə yetmədi. 

Adəm asi olub yolundan çıxdı. 

Qadağan olunmuş meyvədən yemək 

Ona əbədi cənnət bəxş etmədi 

Əksinə o, Həvva ilə birlikdə 

Cənnətdən yer üzünə endirildi. 

Sonra Rəbbi tövbə etdirmək ilə 

Onu doğru yola müvəffəq etdi. 

Seçərək özünə peyğəmbər etdi. 

 

Allah Adəmlə Həvvaya buyurdu: 

Siz İblis nəslinə, İblis də sizə 

Düşmən kəsildiyiniz səbəbindən 

Dərhal yerə enin;-çıxın cənnətdən 

Məndən sizə doğru yolu göstərən 

Bir rəhbər, kitab, yaxud da peyğəmbər 

Gəldiyi zaman kim mənim yolumu 

Tutub getsə, okəslər nə dünyada 

Haqqın yolun azar, nə axirətdə 

Günahkar sayılar, bədbəxt olarlar! 

Hər kəs mənim öyüd-nəsihətimdən 

Yəni ki, Qurandan üz döndərərsə 

Onun güzəranı daim daralar, 

Qəbr evində əzaba düçar olar. 

Biz qiyamət günü onu məhşərə 

Kor olaraq gətirərik, nifrətlə!” 

 

O zaman o, sual edər: “Ey Rəbbim! 

Nədən məni məhşərə kor gətirdin? 

Mən ki, dünyada hər şeyi görürdüm!” 

 

Allah buyurar: “Elədir, amma sən 

Ayələrimiz qövmünə gəlirkən 

Özünü görməməzliyə vururdun 

İman etmədin, onları unutdun 

Bu gün sən də elə unudulursan!” 

 

Biz, Allaha şərik qoşub küfr edən 

Həddin aşan;-Rəbbin ayələrinə 

İman gətirməyənləri  beləcə 

Ağır əzablara  düçar edirik. 

 

Axirət əzabı isə şübhəsiz 

Daha şiddətlidir və sürəklidir! 

 

Məgər kafirlərə bəlli olmadı 

Ki, onlardan əvvəl yaşayıb getmiş 

İndi məskənlərində gəzdikləri 

Neçə-neçə nəsilləri məhv etdik? 

Həqiqətən bu keçmiş ümmətlərin 

Giriftar olduğu müsibətlərdə 

Ağıl sahibiyçin ibrətlər vardır! 

 

Əgər Rəbbindən bunca ümmətlərin 

Əzabının axirətə qalması 

Barəsində öncə hökm olmasaydı 

Və lövhi-məhfuzda kafirlər üçün 

Əzəli müəyyən vaxt olmasaydı 

Şübhəsiz ki, dünyada onlara da 

Belə əzab vermək lazım gələrdi. 
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Ya Məhəmməd! Elə buna görə də 

Məkkə müşriklərinin dediyinə 

Sakitcə qulaq as, dözümlə səbr et. 

Günəş doğmazdan və batmazdan əvvəl 

Rəbbinə şükr et, şəninə tərif de. 

Sübh və əsr namazlarını qıl. 

Gecənin bir vədəsində, günorta 

Rəbbini öyərək onu təqdis et. 

Şam, gecə və günorta namzı qıl 

Bunun müqabilində Allah səni 

Böyük savab yüksək dərəcələrə, 

Yaxud ümmətin üçün şəfaətə 

Nail etməsindən xoşhal olasan! 

Kafirlərin bəzi zümrələrini 

Sınamaq üçün dünya həyatının 

Zinəti tək onlara verdiyimiz 

Mal-dövlətə rəğbət gözüylə baxma! 

Heç zaman onlara gözünü dikmə! 

Əhli beytinə və ümmətlərinə 

Namaz qılmaları barədə əmr et, 

Özündə ona səbr ilə davam et. 

Yaxud məişət çətinliyinə döz. 

Biz ki, səndən bir ruzi istəmirik. 

Əksinə sənə ruzi verən bizik. 

Gözəl aqibət, təqva sahibləri 

Yəni ki, müttəqi kimsələrindir! 

 

Kafirlər söylədilər: “Bəs nə üçün Məhəmməd 

Öz Rəbbindən bizlərə həqiqi bir peyğəmbər 

Olduğun təsdiqləyən bir möcüzə gətirmir?” 

 

Məgər Quranda onlara əvvəlki 

İlahi kitablarda göstərilmiş 

(Keçmiş ümmətlərin həyatlarııa 

Küfrü üzündən düçar olduqları 

Fəlakət və müsibətlərə dair) 

Xəbərlərin bəyanı gəlmədimi?! 

 

Əgər ki, biz Məkkə müşriklərini 

Peyğəmbər və Quran gəlməzdən əvvəl 

Məhv etsəydik Qiyamət günü onlar 

Mütləq deyəcəkdirlər: “Ey Rəbbimiz! 

Niyə zəlil rusvay olmazdan əvvəl 

Bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, 

Biz sənin hökmünə tabe olaydıq!” 

 

Ya Məhəmməd! De: “Hamı  axirəti 

Gözləməkdədir, sizlər də gözləyin 

Qiyamət günü doğru yol sahibi 

Kimlər;-biz, yoxsa ki, siz olduğunuz 

Və ya kimin haqq yolu tapdığını 

Haqqa yetişdiyini biləcəksiz!” 

 

21  

“PEYĞƏMBƏRLƏR” SURƏSİNİN 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş, yüz on iki ayədir. 

Peyğəmbərlər barədə İlahi şərhin verir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə “əl-ənbiya” anlanır belə. 

 

İnsanların hesab günü yetişir. 

Onlarsa hələ qəflət içindədir 

Və ona inanmaqdan üz döndərir! 

 

Onlar üçün bu nə qədər uzaqsa 

Allahın dərgahında çox yaxındır. 

 

Fani dünya, şöhrətə olan meyil 

Və varlanmaq həvəsi insanların 

Başlarını o qədər qatmışdır ki, 

Onlar qiyamət günü barəsində 

Əsla fikrləşmirlər heç vəchilə. 

 

Rəbbindən onlara elə bir xəbər 

Öyüd ya nəsihət gəlməz ki, onlar 

Onu tez məsxərəyə qoymasınlar; 

 

Qəlbləri qəflət içində olaraq 

Onu qulaq ardına vurmasınlar. 
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Zalimlər öz aralarında gizli 

Pıçıldaşıb bir-birinə deyir ki: 

“bu Məhəmməd adicə bir insandır, 

(onun gətirdiyi Quran sehrdən, 

Ya cadudan başqa bir şey  deyildir.) 

Göz görə-görə sehrəmi uyursuz?” 

 

Peyğəmbər müşriklərə belə dedi: 

“Rəbbim göydə və yerdə söylənilən 

Hər kiçicik fikri, hər sözü bilir. 

 

 

O hər şeyi eşidən və biləndir!” 

Onlar sa müxtəlif fikrə düşdülər 

Cavabında isə belə dedilər: 

“Xeyir, Quran qarışıq yuxulardır; 

Bəli, onu o özü uydurmuşdur 

Xeyir, həm də o özü bir şairdir. 

 

Əgər o, həqiqi peyğəmbərdirsə 

Bunu sübut etmək üçün bizlərə 

Əvvəlkilər tək möcüzə göstərsin! 

 

Onlardan əvvəl məhv etdiklərimiz 

Heç bir məmləkət əhli möcüzəylə 

Gəlmiş peyğəmbərə iman etmədi. 

Bunlar asanca iman edəcəkmi? 

 

Ya Məhəmməd! Biz səndən əvvəllər də 

Hər bir ümmətə mələk deyil, ancaq 

Kişilərdən peyğəmbərlər göndərdik. 

Onlara da beləcə vəhy edirdik. 

 

Əgər bilmirsinizsə siz, buyurun, 

Onları kitab əhlindən soruşun! 

 

Biz, peyğəmbərləri yeməz, ya içməz 

Tamam fərqli bir bədən yaratmadıq 

O kəslər həm əbədi də deyillər. 

Sonra onlara verdiyimiz vədi 

Biz layiqincə yerinə yetirdik 

Peyğəmbərlərə (seçilən kəslərə) 

Və onlara iman gətirənlərə 

Saleh əməl olmağa nicat verdik. 

 

Allaha şərik qoşub küfr etməklə 

Həddi aşanları isə məhv etdik. 

 

Həqiqətən sizə (Qureyş əhlinə) 

Elə bir kitab nazil elədik ki, 

O sizdən ötrü böyük bir şərəfdir. 

O sizin qiymətinizi artırar 

Dini və dünyəvi ehtiyacınız 

Onun hikmətilə aradan qalxar 

Hər kim onu sidq ürəklə öyrənər 

Ona behiştin yolunu göstərər 
 

Məgər sizlər bunu dərk etmirmisiz? 

 

Biz, zalim olan daim küfr eləyən 

Neçə məmləkət əhlini məhv etdik. 

Onlardan başqa bir tayfa yaratdıq. 

 

Onlar əzabımızı duyan kimi 

Dərhal ordan qaçmağa üz qoydular. 
 

Mələklər onlara istehza ilə: 

“Qaçmayın kef çəkdiyiniz yerlərə, 

Köhnə məskənlərə dönün”-dedilər. 

“Yəqin ki, sizlər hara getmişdiniz, 
Mal-dövlət, cəh-cəlalınız necoldu; 
Deyə sorğu-sual olunacaqsız”! 
Onlar nicatdan ümidin üzüncə: 
“Vay halımıza biz zalim olmuşuq 

Rəbbimizə küfr eləmək ilə həm 

Özümüzə zülm etmişik”-dedilər. 
 

Biz onları ot kimi biçənəcən 

Kül edincə bu sözü deyirdilər. 

Deyirdilər, həm nalə çəkirdilər. 
 

Biz, göyləri-yeri  arasındakın 

Bir oyun-oyuncaq yaratmadıq ki, 

Bu kainat əbəs yerə deyildir. 
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Allahın qüdrətinin təcəssümü 

Onu yaratmışdır bir sübut kimi. 

Buna görə də insanlar sərasər 

Yalnız onu xəlq eləyən Allaha 

Sidq ilə ibadət etməlidirlər. 

 

Əgər biz, özümüzə bir əyləncə 

Arvad-uşaq yaratmaq istəsəydik 

Onları mütləq öz dərgahımızdan 

Mələklərdən, hurilərdən edərdik. 

Lakin bilin ki, Biz bunu etmədik 

Çünki Allaha insanlardan fərqli 

Əylənmək, özünə övlad götürmək 

Kimisə yoldaş eləmək yaraşmaz 

 

Xeyir, Biz batili daim haqq ilə 

Küfrüsə iman ilə rədd edərik. 

Və bu əməl də batili yox edər. 

Batil də dərhal dönər bir heç olar 

Batil sözlərlə  Allaha isnada, 

Naqis sifət üçün vay halınıza! 

 

Göylərdə və yerdə olan məxluqat 

Allahındır, bir qüdrət əsəridir. 

 

Onun dərgahında olanlar rütbə 

Və şərəf etibarı ilə mənən 

Allaha çox yaxın olan mələklər 

Ona ibadətə  təkəbbür etməz 

Və bu ibadətdən yorulmaq bilməz. 

 

Onlar gecə-gündüz hey usanmadan 

Rəbbi təqdis edib tərif deyərlər. 
 

Yoxsa müşriklər yerdə mövcud olan 

Daşdan, qızıl-gümüş və sairədən 

Özlərinə tanrı qəbul edir ki, 

Onlar ölüləri dirildəcəklər? 

 

Xeyir, Allahdan başqa heç bir kimsə 

Ölü diriltməyə qadir deyildir. 

Nə də ki, məhşərə gətirə bilməz! 

Əgər yerdə, göydə Allahdan başqa 

Tanrılar olardısa onlar onda 

Müvazinətdən  çıxıb pozulardı. 

 

Ərşin sahibi olan Allah təkdir. 

Müşriklər deyən sifətdən uzaqdır! 

Allah gördüyü işlər barəsində 

Sorğu sual olunmaz heç bir vədə. 

Bütün bəndələr isə tutduqları 

Əmələ görə sorğulanacaqdır. 

 

Yoxsa bu müşriklər özləri üçün 

Allahdan başqa tanrılar seçdilər? 

 

Ya Məhəmməd! De ki: “Bu etdiyiniz 

Əməl barədə bir dəlil gətirin 

 

Bu mən və ümmətlərimin Quranı 

Bu ötənlərin İncili, Tövratı.” 

 

Xeyir, bu müşriklər əksəriyyəti 

Haqqı bilməz, bilmək istəməz qəti. 

 

Onunçun da ondan üz döndərərlər! 

 

Ya Məhəmməd! Səndən əvvəl elə bir 

Peyğəmbər göndərmədik ki, ona da 

“Alahdan başqa heç bir tanrı yoxdur 

Bunuçun tək mənə ibadət edin!” 

-Ayəsini təkrar vəhy eləməyək. 

 

Kafirlər dedilər: “Rəhman özünə 

Mələklərdən övlad qəbul etmişdir! 

 

Bilmədilər; O Pak və müqəddəsdir! 

Belə şeylərdən tamamən uzaqdır! 

Mələklər onun övladı deyildir, 

Xəlq etdiyi möhtərəm qullarıdır. 

 

Onlar Allahdan qabaq söz danışmaz, 

Yalnız onun əmriylə iş görərlər 
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Allah onların nə etdiklərini 

Nə edəcəklərini gözəl bilir. 

 
Onlar yanız Allah razı olduğu 
Izn verdiyi kimsələrdən ötrü 
Şəfaət edə bilər və Allahın 
Əzabı və heybətindən qorxarlar. 

Mələklərdən hər kəs desə: “Mən ondan 

Başqa bir tanrıyam!”-Biz onu dərhal 

Cəhənnəm ilə cəzalandırarıq. 

Biz zalimə belə cəza veririk. 

 

Məgər kafir olanlar göy ilə yer 

Bitişik ikən Biz onları necə 

Ayırdığımızı dərk eləmirmi? 

 

Yaxud da ki, hər bir canlını sudan 

Xəlq elədiyimizi bilmirlərmi? 

Bilərlər, yenə iman gətirməzlər. 

 

Göylər ilk yaradılış məqamında 

Bitişik təbəqə olduğu halda 

Onun arası havayla açılmış  

Və yeddi təbəqəyə ayrılmışdır. 

 

Yer də əvvəlcə bir təbəqə ikən 

Sonradan yeddi qata bölünmüşdür 

Bu Allahın qüdrət əzəmətini 

Sübut edən ən tutarlı dəlildir. 

 

Yer onları silkələməsin deyə 

Orda möhkəm durmuş dağlar yaratdıq; 

Onlar öz istədikləri yerlərə 

Rahat gedib çata bilsinlər deyə 

Orda geniş yol əmələ gətirdik. 

Göyü yerin üstə düşməsin deyə 

Qorunub saxlanan bir tavan etdik. 

 

Halbuki, kafirlər ayələrimdən, 

Vəhdaniyyətimiz, qüdrətimizdən 

Sübut, dəlillərdən üz döndərirlər 
 

Gecəni, gündüzü, Günəşi, ayı 

Külli kainatı yaradan Odur. 

Günəş və ay həmçinində ulduzlar  

Səmada öz orbitində fırlanar. 
 

Ya Məhəmməd! Biz səndən əvvəllər də 

Ölməzlik bəxş eləmədik bir kəsə. 

Belə olduğu təqdirdə sən ölsən 

Müşriklər diri qalacaq sən bilən? 

Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. 

 

Dözəcək, ya şükr edəcəyinizi 

Yaxud dözməyib nankor olmanızı 

Yoxlamaq məqsədi ilə Biz sizi 

Xeyir və şərlə sınağa çəkərik. 

 

Siz qiyamət günü əməlinizin 

Əvəzinə yetişmək üçün bizim 

Hüzurumuza qaytarılacaqsız! 

 

Ya Məhəmməd! Kafir olanlar səni 

Gördüyü zaman məsxərəyə qoyar, 

Bir-birinə: “Sizlərin tanrıları  

Tənə eləyən bumudur?”-deyərlər 

Halbuki, Onlar;-məhz onlar Rəhmanın 

Öyüd-nəsihətin inkar edərlər. 

 

İnsan yaranışdan hövsələsizdir. 

 

Allah əzabının tez gəlməsini 

Təkidlə istəyən müşriklər kimi. 

 

Ayələrimi (peyğəmbər söyləyən 

Sözlərin bir həqiqət olmasını) 

Sizlərə tezliklə göstərəcəyəm. 

Hələlik siz məni tələsdirməyin! 

 

Kafirlər: “Əgər doğru deyirsizsə, 

Bu vədin (əzabın ya qiyamətin) 

Vaxtını bizə bildirin!” deyirlər. 

Kaş kafirlər atəşi üzlərindən, 

Arxadan dəf edə bilməyəcəyi 
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Və heç bir köməklik olmayacağı 

Qiyamətin vaxtını biləydilər! 

Əgər bilsəydilər suallar verməz, 

Nə də Allah əzabının tezliklə 

Gəlməsini heç vaxt istəməzdilər. 

 

Qiyamət onları gözlənilmədən 

Yaxalayar, mat və məəttəl edər. 

Kafirlər onu qaytara bilməzlər. 

Tövbə ya üzrxahlıq etmək üçün 

Onlara fürsət, ya möhlət verilməz! 

 

Ya Məhəmməd! Səndən əvvəllərdə də 

Peyğəmbərlərə rişxənd edilmişdi. 

Həmin istehza edən kafirləri 

Məsxərəyə qoyduqları şey özü 

(Peyğəmbər qorxudan əzab) məhv etdi. 

 

De ki: “Sizi  gecə yatdığınız vaxt 

Və ya gündüz gəzib dolanan zaman 

Kim qurtarar Rəhmanın əzabından? 

 

Amma onlar Rəbbin nəsihətindən 

Yəni Quranından üz döndərirlər 

Yoxsa onların Bizdən əlavə bir 

Əzabı dəf edən tanrıları var?! 

 

Onlar itaət etdiyi o bütlər 

Heç özünə yardım edə bilməzlər, 

Əzabımızdan qoruna bilməzlər. 

 

Doğrusu Biz bir vaxt bu kafirlərə 

Və onların ata-babalarına 

Ömrü uzanınca güzəran verdik. 

 

Onlar dünya malına aldandılar, 

Özlərini toxunulmaz sandılar. 

 

Məgər ki, Biz onların torpağına 

Girib hər tərəfdən əksiltməmizi 

Və müsəlmanların o torpaqlara 

Sahib oldularını görmürlərmi? 

Bu halda qalib olan onlardımı?! 

Ya Məhəmməd! De ki: “Mən sizi ancaq 

Mənə vəhy olunanla qorxuduram”. 

Karlar qorxan zaman söz eşitməzlər. 

Əgər Rəbbin əzabından az bir şey 

Onlara toxunsa o zaman mütləq: 

Vay halımıza ki, doğrudan da biz 

Bir olan Allaha şərik qoşmaqla 

Küfr edib zülmə yetdik”-deyəcəklər. 

 

Biz, söylənən qiyamət günü üçün 

Bir ədalət tərəzisi qurarıq. 

Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. 

Bir xardal danəsi ağırlığında 

Olsa belə Biz yaxşını və pisi 

Hər bir əməli saf-çürük edərik. 

Haqq-hesab çəkməyə Biz kifayətik. 

 

Musa və Haruna haqqı batildən  

Ayıran Tövratı Biz bir nur kimi, 

Müttəqilər üçün öyüd-nəsihət 

Düz yola dəvət olaraq vermişdik. 

 

O kəslər üçün ki, onlar Rəbbindən 

Onu görmədiyi halda qorxarlar. 

Axirətdə verəcəyi əzabdan 

Və qiyamətdən lərzəyə gələrlər. 

 
Nazil etdiyimiz mübarək Quran 
İnsanlara daim xeyir gətirən 
Bərəkət bəxş eləyən bir kitabdır. 
İndi siz onu inkarmı edirsiz? 
 
Biz, daha əvvəllər İbrahimə də 
Doğru yolu bir ərməğan etmişdik. 
Peyğəmbərliyi ehsan edib həm də 
Buna layiq olduğunu bilirdik. 
İbrahim atası və tayfasına: 
“Siz iman edən bu heykəllər nədir?” 
Dedikdə;-onlar cavab verdi ona: 
“Biz atalarımızı bu bütlərə 
İbadət eləyən gördük həmişə! 
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İbrahim onlara söyləmişdi: siz 
And olsun ki, haqq yolun itirmisiz!” 
Onlar: “Sən bizə ciddimi deyirsən 

Yoxsa ki, bir zarafat eyləyirsən? 

 

Sən bizə həqiqəti söyləyirsən 

Yoxsa ki, bizim ilə əylənirsən? 

-Deyərək ondan sual eylədikdə 

İbrahim cavabın vermişdir belə: 

 Xeyir, Tanrımız göylərin və yerin 

Rəbbidir;-onları yaratmış, bilin! 

Mən buna şahidlik edənlərdənəm! 

 

And olsun ki, sizlər gedəndən sonra 

Bilin bir hiylə quracam onlara. 

Bir oyun açacağam başlarına!” 

 

Onlar məbəddən çıxıb gedən kimi 

İbrahim sındırıb tökdü bütləri 

Təkcə böyük bütə vermədi zərər 

Ki, bəlkə dönüb ona baş çəkdilər 

 

Qoy anlasınlar ki, bu dilsiz bütlər 

Nəinki başqasın,heç özlərini 

Qorumağa belə qadir deyillər. 
 
O şeyə, hansı ki, adi əşyadır 
İbadət etmək ən böyük günahdır. 
Bütpərəstlər ki, məbədə döndülər 
Vəziyyəti görüb belə dedilər: 
“Bunu tanrılara hər kəs edibdir 

Şübhəsiz, o əsil zalimlərdəndir!” 

 

İbrahimi nişan verən müşriklər 

Bütləri o pisləyirdi dedilər. 

Söyləyənlər şahidlik etsin deyə 

Onu tapmaq əmr olundu, qeyz ilə 
Elə ki, İbrahimi gətirdilər 
Ona beləcə bir sual verdilər: 
“Ya İbrahim! Onları puç sanırdın, 
Tanrıları sənmi bu günə saldın?” 

İbrahim sınmayan bütü göstərib 

“Bəlkə bu işi o böyük büt edib, 

Danışa bilirsə ondan soruşun!” 

-Deyə cavab verdi təbinə uyğun. 

 

Bu zaman onlar azca düşündülər 

Və öz-özlərinə belə dedilər: 

“Sizlər doğrudan da zalimlərsiniz 

Dilsiz, heç özün qoruya bilməyən 

Bütləri tanrı qəbul etməklə siz 

Özünüz-özünüzə zülm edirsiz.” 

 

Sonra aciz qaldıqlarını görüb 

Yenə də öz küfrünə davam edib 

Başlarındakı əski etiqada 

Qayıdaraq İbrahimə dedilər: 

“Sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar.” 

 

İbrahim dedi: “eləysə Allahı 

Kənara qoyaraq sizə bir xeyir 

Ya da ki, bir zərər verə bilməyən 

Bütlərəmi ibadət edirsiniz? 

 

Tfu sizə də və Allahdan başqa 

Ibadət etdiyiniz bütlərə də! 

 
Əcəba, etdiyiniz əməllərin 
Qəbahətin bilirsinizmi?-deyin.” 
 
Nəmrud və onun ətrafındakılar 
Öz camaatlarına buyurdular: 

 
“Bütlərinizə yardım etmək üçün 
Yəni onları xilas etmək üçün 
İbrahimi oda atıb yandırın 
Tanrılara sevginizi çatdırın!” 

 

Biz də: “Ey atəş! Ibrahimə qarşı 

Sərin və zərərsiz davran! Buyurduq. 

Hətda soyuğun da zərər verməsin 

Əmri verib, onu oddan qoruduq. 

Onlar İbarahimə hiylə qurdular. 

Lakin Biz onları müsibətlərə 

Düçar elədik, həm də üstlərinə 
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Ətlərini yeyib qanların içən 

Həşarat göndərib ziyan yetirdik. 

 

Biz İbrahimi də, qardaşı oğlu 

Lutu da Nəmrudun və tayfasının 

Əlindən qurtarıb bərəkət yurdu 

Mübarək şam torpağına gətirdik. 

Biz İbrahimə İshaqı, üstəlik 

Yaqubu da lütf ilə ehsan etdik. 

Hamsını saleh kimsələr etdik. 

Onları əmrimizlə insanları 

Doğru yola gətirən rəhbər etdik. 

 

Onlara xeyirli işlər görməyi 

Namaz qılmağı və oruc tutmağı 

Müqəddəs dərgahımızdan vəhy etdik 

Onlar yalnız Bizə ibadət etdi. 

 

Biz,Luta da bir hikmət, peyğəmbərlik 

Müşküllər həll edib hökmlər vermək, 

Həm də elm verdik və əhalisi 

Çirkin işlər görən bir məmləkətdən 

Çıxardıq, bəlalardan xilas etdik. 

 

Həqiqətən o tayfa pis və  fasiq 

Allaha asi olan tayfa idi. 

 

Biz Lutu mərhəmətə qovuşdurduq 

Doğrudan o saleh kəslərdən idi. 

 

Ya Məhəmməd! Buyur Nuhu da yad et! 

O, daha öncə kafir ümmətinin 

Əzaba düçar olması haqqında  

Əl açıb yalvarmış, dua etmişdi. 

Biz onun duasını qəbul etdik. 

 

Onu, həmçinin də ailəsini 

Böyük fəlakət, tufandan hifz etdik! 

Biz ayələrimizi yalan sayan 

Qövmə qarşı ona kömək göstərdik. 

Onlar həqiqətən pis kəslər  idi. 

Bununçun da Biz onların hamısın 

Güclü tufanla sulara qərq etdik. 

 

Ya Məhəmməd! Sən Davud peyğəmbəri 

Onun oğlu Süleymanı da yad et! 

 

 

O zamanda ki,onlar bir tayfanın 

Qoyunları, girib xarab etdiyi 

Bir əkin haqqında hökm verdilər. 

Biz onların hökmünə şahid idik. 
 

Biz məsələnin hökmünü çıxardıq 

Dərhal onu Süleymana anlatdıq. 

Və onların hər birinə hökm, hikmət 

Elm, şəriəti bilməyi verdik. 
  

Biz dağları, göydə uçan quşaları 

Davudla birlikdə uca Allahı 

Təqdis edib tərifləsinlər deyə 

Davudun əmrinə  müntəzir etdik. 
 

Bunlar sizə qəribə görünsə də 

Lövhi-məhfuzdakı hökmümüz ilə 

Bu söylənəni Biz mümkün etmişdik. 

 

Biz, Davuda sizi döyüş zamanı 

Düşmən zərbəsindən qorumaq üçün 

Zireh toxumaq sənətin öyrətdik. 
 

Ey Məkkə, əhli! Sizlər Rəbbinizin 

Bu nemətinə şükr edərmisiniz? 

Əmrimizlə bərəkət verdiyimiz 

Şama doğru əsən güclü küləyi 

Süleymanın əmrinə Biz ram etdik. 

Dərk edin ki, Biz, hər şeyi bilənik! 
 

Biz, şeytanlardan qəvvaslıq edəni 

Və yaxud da başqa işlər görəni 

(Ev tikən və mehrab düzəldənləri) 

Süleymanın ixtiyarına verdik. 
 

Biz, onun əmrindən çıxmasın deyə 
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(gördüyü işi korlamasın deyə) 
Və fitnə-fəsad törətməsin deyə 

Şeytanlara nəzarət  də edirdik. 

Ya Məhəmməd! Əyyubu da yada sal! 

Bir vaxt o Rəbbinə yalvarıb dedi: 

“Allahım mən bir bəlaya yetişdim, 

Səni andım, sənə pənah gətirdim. 

Sən rəhimlilərin rəhimlisisən!” 

 

Biz, Əyyubun duasın qəbul etdik. 

Onu düşdüyü bəladan hifz etdik. 

 

Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmət 

Və Allaha ibadət edənlərə 

İbrət dərsi, nəsihət olsun deyə 

Həlak olmuş övladların qaytardıq, 

Üstəlik o qədər əlavə etdik. 

 

Ya Məhəmməd! İsmaili, İdrisi 

Yaxud da zulkifli xatırla, yad et! 

Onların hər biri səbr edən idi. 

Biz onları sevdik, peyğəmbər etdik. 

Onlar doğrudan da salehlər  idi. 

 

Zün-Nunu (balıq sahibi Yunusu) 

Bir yadına salıb yaxşı xatırla! 

Bir zaman o küfr edib həddin aşan 

Ümmətinə qarşı qəzəblənərək 

Çıxıb getmiş və Bizə xoş gəlməyən 

Bu səbirsizlik üzündən Biz onu 

Möhnətə düçar eləmərik deyə 

Hökmümüzü zəif güman etmişdi. 

 

Amma sonra qaranlıqlar içində 

Balıq qarnında, dəniz zülmətində 

Dua eləyərək belə demişdi: 

“Pəvərdigara! Sən Pak, müqəddəssən! 

Və səndən başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Mənsə həqiqətən zalim olmuşam 

Sənin əmrinə qarşı çıxmağımla 

Ancaq özüm özümə zülm etmişəm.” 

 

Biz Yunusun duasın qəbul etdik 

Onu balığın qarnından çıxardıq 

Əfv edib onu dərd qəmdən qurtardıq. 

Biz Möminə belə nicat veririk! 

 
Ya Məhəmməd! Zəkəriyyanı yad et! 
Bir vaxt o Rəbbinə dua etmişdi. 
“Pərvədigara! Məni tək buraxma 
Sənki varislərin ən yaxşısısan! 
Bütün məxluqat yox olar gec ya tez, 
Tək sən əbədi qalarsan!”-demişdi 

 

Biz onun duasını qəbul etdik 

Zövcəsini doğmağa qabil etdik 

Və ona oğlu Yəhyanı bəxş etdik 

 

Onlar xeyirli işlər görərdilər 

Bir-birin ötməyə tələrsərdilər. 

Rəğbət və qorxuyla rəhmətimizə 

Ümid bəsləyər əzabdan qorxaraq 

Yalnız Bizə ibadət edərdilər 

Bizə sədaqətli və mütiydilər. 

 

Ya Məhəmməd! İsmətin, bəkarətin 

Qoruyan Məryəmi xatırla, yad et! 

 

Biz öz ruhumuzdan ona üfürdük 

Onu və oğlun bir möcüzə etdik 

 

Ey insanlar! Bu tövhid dini İslam 

Tək bir dindir və sizin dininizdir. 

Mən də sizin tək olan rəbbinizəm. 

Sizlər yalnız mənə ibadət edin. 

Amma bu insanlar din barəsində 

Firqəyə bölünüb parçalandılar 

Haqq-hesab günü onların hamısı 

Bizim hüzurumuza dönəcəklər. 

 

Biz də müvafiq qaydada onların 

Əməlinin əvəzin verəcəyik 
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Hər kim Mömin ikən yaxşı iş görsə 

Onun zəhməti danılmayacaqdır. 

Öz mükafatını tam alacaqlar. 

 

Şübhəsiz ki, Biz onun əməllərin 

Qeyd eləyib əliylə mələklərin 

Yazırıq büsbütün əməl dəftərin 
 

Məhv etdiyimiz məmləkət əhlinin 

Qiyamət qopana qədər nə tövbə 

Nə dünyaya dönmək ixtiyarı var. 
 

Yəcuc-məcuc səddinin açılaraq 

Dağıldığı vaxt onlar hər tərəfdən 

Hər cür alçaq və yüksək təpələrdən 

Sürətlə məhşərə dönənə qədər 

Həmin məmləkətlərin əhalisi 

Bu çətin vəziyətdə qalacaqlar. 
 

Doğru vəd, qiyamət  yaxınlaşdıqda 

Kafir olan gözlər  dərhal bərəlib: 

“Vay halımıza! Bizlər qafil idik. 

Bəli, biz daima qafil olmuşuq, 

Peyğəmbər deyənə inanmamaqla 

Özümüzə zülm etmişik”-deyərlər. 

 

Ey Məkkə əhli! Aydın bilin ki, siz 

Allahdan qeyri tanrı bildiyiniz 

Bütlər bir cəhənnəm yanacağısız. 

Siz cəhənnəmə varid olacqsız! 
 

Əgər ki, bütlər tanrı olsaydılar 
Cəhənnəmə girməzdilər nə ki, var. 
Orada həmişəlik qalacaqlar. 

Orda onları inilti gözləyir 

Və orda heç bir xoş söz eşitməzlər. 

Yaxşı əməl mükafatı olaraq 

Öncədən özünə cənnət neməti 

Əbədi səadət yazılmış kəslər 

Cəhənnəmdən uzaqda olacaqlar 
 

Onlar cəhənnəmin uğultusunu 

Eşitməyəcəklər, anlayın bunu 

Onlar cənnətdə sevdiyi nə ki, var 

O nemətlə əbədi qalacaqlar. 

 

Onları ən böyük qorxu, sur səsi 

Cəhənnəmə gedənlərin naləsi 

Heç bir zaman məhzum etməyəcəkdir. 

Mələklər onları qarşılayaraq: 

“Vəd olunan gün budur!”-deyəcəkdir. 

 

Göyü kitab səhifəsi tək büküb 

Qatlayacağımız günü düşünün. 

O gün insanları ilk yaranış tək 

Dirildib əvvəlki hala salarıq 

Yerinə yetirməli olduğumuz 

Vədi mütləq bərqərar edəcəyik. 

 

Biz qiyamət günü sizi dirildib 

Lüt üryan məhşərə gətirəcəyik. 

 

Biz Tövratdan, yaxud lövhi-məhfuzdan 

Sonra zəburda cənnət torpağına 

Yer üzünə, ya müqəddəs torpağa 

Yalnız mənim saleh bəndələrimin 

Daxil ediləcəyini yazmışdıq. 

 

Həqiqətən də bax bu Quranda da 

Allaha inanan ümmətdən ötrü 

Kifayət qədər nəsihətlər vardır. 

Səni  də Ya Məhəmməd! Aləmlərə 

Bütün inasanlara, həm də cinlərə 

Ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik, 

Təkcə insanlara deyil həm də sən 

Cinlərə də peyğəmbər seçilmisən. 

 

Bütün aləmlər əhli, o cümlədən 

Göydəki mələklər,  yerdə insanlar 

Və həm də cinlər sənin vücudunla 

Hörmətə, şərəfə nail olurlar. 

Sənin sayəndəcə günahkarlara 

Möhlət verilmiş, hətta səni inkar 

Edənlərin belə cəzası ki, var 
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Qiyamətə dək dayandırılmışdır. 

Möminlərsə sənə iman etməklə 

Dünyada böyük savab qazanacaq, 

Axirətdə də yüksək dərəcəyə 

Əbədi səadətə çatacaqlar. 

 

Müşriklərlərə de:-mənə həqiqətən 

Belə vəhy olunur: “sizin tanrınız 

Ancaq və ancaq bir olan Allahdır. 

Bundan sonra ona iman edərək 

Yenəmi müsəlman olmayacaqsız?” 

 

Ya Məhəmməd! Əgər onlar  imandan 

Üz döndərsə de ki: “Vəhy olunanı 

Sizlərə olduğu kimi bildirdim. 

 

Sizə vəd olunan qiyamət günü 

Yaxınmı, uzaqmı onu bilmirəm. 

 

Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən 

Və siz gizləyən sözləri də bilir! 

 

Mən bilmirəm, bəlkə də cəzanızın 

Tərixə salınmasıyla sziləri 

İmtahana  çəkmək bir müddət sizə 

Möhlət, gün-güzəran vermək üçündür. 

 

Peyğəmbər dedi: “Ey Rəbbim! Mənimlə 

Məni təkzib edənlər arasında 

Ədalətlə hökm et, yetişdir haqqa. 

 

Siz mənə aid edən sifətlərə 

Təhdid və söylənən pis sözə qarşı 

Kömək dilənən zat yalnız Rəbbimiz, 

Qüdrətli və mərhəmətli Rəhmandır!” 

 

 

 

 

 

 

22  

“HƏCC” SURƏSINI ANLAMI 

 
Mədinədə nazil  bu yetmiş səkkiz ayədir. 

Həccin fəzilətini bəşərə təlqin edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə  

“Əl –Həcc” surəsinin anlamı belə. 

  

Ey insanlar! Rəbbinizi dərk edin . 

Əzabdan qorxun pislikdən çəkinin 

Ona ibadət və itaət edin. 

Həqiqətən də qiyamət gününün 

Zəlzələsi dəhşəlidir! – düşünün. 

  

Onu görəcəyiniz  o gün ki, var 

Əmzikli qadın övladın unudar.   

Hamilə qadınlar  bari – həmlini  

Yerə qoyar görüncə dəhşətini . 

O gün insanları sərxoş görərsən  

Halbuki onları sərxoş eləyən  

Allah əzabının şiddətləridir!  

 
Allah haqqında  heç bir şey bilmədən, 
Elmsiz – dəlilsiz  israr eyləyən , 
Ki, Rəbbimiz  özünə mələklərdən  
Övlad götürmüşdür , deyib düşünən  
Və Allaha asi olmuş şeytana  
Asanliqla uyan  insanlar vardır. 
 
Şeytan haqqındasa əzəldən belə  
Yazılmışdır ki,  hər kəs şeytan ilə  
Dostluq etsə o haqq yolundan dönər. 
Şeytan onu cəhənnəmə sürüklər. 
 
Ey insanlar ! Əgər öləndən sonra  
Dirilməyinizə şübhəniz varsa  
İlk yaranmanızı bir  xatırlayın.  
Həqiqətən biz babanız Adəmi ,  
Bir ovuc torpaqdan  , sonra mənidən  
Daha sonra sa laxtalanmış qandan ,  
Sonra da müəyyən bir şəklə düşmüş  
Vaxtında doğulmuş bir parça ətdən  

Yaratdıq ki, qüdrətimiz bilinsin . 
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İstədiyimizi ana bətnində  

Müəyyən müddət (doqquz ay) saxlayar,  

Sonra sizi ordan uşaq olaraq  

Doğuraraq dünyaya gətirərik . 

 

Sonra yetkinliyə çatasız deyə  

Otuz – qirx yaşa qədər böyüdərik. 

Kiminiz bu həddə çatmamış ölər ,  

Kiminiz də ömrün rəzil çağına 

Çatdırılar ki, əvvəl bildiyini  

Unudar, uşaq tək bir bilməz olar . 

Ey insan! Sən bir zaman yer üzünü  

Bitkisiz yəni qupquru görərsən   

Biz ona yağmur endirdikdən sonra 

O tez cana gələr , şişər ,qabarar, 

Yaxud da ki,xəmir kimi acıyar 

 

Və hər növ gözəl bitkilər bitirər. 

Meyvə ağacları bol bar gətirər. 

Bax bu yaradılış mərhələləri  

Ölü torpağın cana gətirilməsi 

Ona işarədir ki, Allah haqdır. 

Ölüləri dirildir canlandırır. 

Həmçinin də  O hər şeyə qadirdi!.  

 
Bu eyni zamanda elə danılmaz  
Həqiqətə inanmaq üçündür ki,  
Qiyamət günü mütləq gələcəkdir. 
Və ona heç bir şəkk, ya şübhə yoxdur. 
 
Allah qəbirlərdəki  ölmüşləri  
Mütləq dirildəcək , yəqin bilməli! 
 
İnsanlar içində Əbu Cəhl kimi , 
Eləsi də var ki, heç nə bilmədən ,  
Haqq yolu göstərən heç bir rəhbəri 
Yaxuddakı tutarlı bir dəlili 
Və nurani,  səmadan endirilmiş  
Öz hökmünü açıq –aydın bildirən  
Bir kitabı olmadığı halda o  

Allahın barəsində cəhl eyləyər. 

 

 

O boynunu təkəbbürlə əsdirər 

Və insanları Allahın yolundan ,  

Çıxarmaq üçün hər cür rəftar edər 

O bu dünyada rüsvay olacaqdır. 

Və qiyamət günü şəksiz şübhəsiz  

Cəhənnəmin əzabın dadacaqdır! 

O zaman ona belə deyiləcək 

 Bu dünyada öz əlinlə etdiyin  

“Günahların cəzasıdır ol əmin . 

Yoxsa Allah bəndələrinə əsla 

Zülm eləməz saleh əməl olarsa !” 

 

İnsanlardan elələridə var ki,  

Allaha şəkk ilə ibadət edər. 

Əgər ki, ona bir xeyir toxunsa , 

Arxayın İslamdan yapışar onda . 

Yox əgər  bir müsibət üz verərsə  

Üz döndərər , küfrə qayıdar yenə  

Beləsi dünyanı da əldən verər, 

Sözsüz axirəti də əldən gedər 

Bax açıq aşkar da ziyan budur , bu! 

 

O Allahını buraxıb özünə  

Nə xeyir nə zərər verə bilməyən  

Bütlərə tapınar idrak etmədən. 

Haqq yoldan azıb uzaq düşmək budur! 

 

Özü də zərəri xeyrindən də çox  

Cəhənnəmə daha yaxın olana  

Can ilə baş ilə ibadət edər . 

O bütlər necə də pis köməkçidir 

Və həmçinin necə də pis yoldaşdır! 

Həqiqətən Allah iman gətirib  

Yaxşı əməllərə sahib olanı  

Ağacları altından  çaylar axan  

Gözəl  cənnətlərinə daxil edər . 

Həqiqətən O istədiyin edər. 

 

Kim Allahın dünya və axirətdə  

Öz peyğəmbərinə köməkliyini  

Göstərməyəcəyini zənn  edərsə ,  
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Qoy göyə , ya evinin tavanına  

Bir ip uzatsın , sonra da o ipi  

Boğazına salıb özünü assın  

Və özü görsün onun bu hiyləsi 

Qəzəbinə səbəb olan bir şeyi 

Allahın peyğəmbərinə yardımın  

Aradan əsla qaldıra bilərmi?  

 

Əlbətdə heç vədə qaldıra bilməz ! 

Allahın öz rəsuluna yardımın  

İstəməyənlər özünü assa da  

Ya inki partlasa , ya çatlasa da ,  

Allah ona fani dünyada zəfər 

Axirətdə isə yüksək məqamlar  

Nəsib edəcəkdir bu bir aşikar. 

 

Biz Quranı belə açıq aşikar  

Ayələr şəklində nazil elədik. 

 

Allah bəndəsindən hər kimi istər  

Onu doğru yola müvəffəq edər 

 

Bilin ! Həqiqətən Allah möminlər 

Yəhudi , Sabii(ulduzpərəstlər) 

Xaçpərəst və müşriklər arasında  

Qiyamət günü  haqq  ilə batili  
Ayırd edib hökmünü verəcəkdir.  
Şübhəsiz Allah hər şeyə şahiddir. 
Onların nə etdiklərin, həm də ki,  
Nəyə layiqdirlər çox gözəl bilir! 

 

Ey insan ! Məgər göylərdə və yerdə  

Olanların , günəş, ay  ulduzların , 

Dağların , ağaclar və heyvanların  

Ya inki, bir çox mömin insanların  

Allaha səcdəsini görmürsənmi? 

Bir çoxuna yəni kafirlərə də  

Allahın əzabı vacib olmuşdur.  

Allah alçatdığı kimsəni heç kəs  

Yüksəldib bəxtəvər eyləyə bilməz. 

Həqiqətən o dilədiyin edər ! 

 

Rəbb barədə mübahisə edənlər ; 

Bu iki zümrə mömin və kafirlər 

Bir – birinin əqidə düşmənidir.  

 

Onu inkar edənlər bilməlidir;   

Onlara atəşdən don biçilmişdir. 

Başına qaynar su töküləcəkdir,  

 

O su ilə qarınlarda olanlar  

(ürək , ciyər, bağırsaqlar , nə ki, var) 

Dəriləri dərhal əriyəcəkdir.  

 

Hələ başlarına vurulmaq üçün  

Dəmir toppuz hazırdır  onlar üçün . 

 

Kafir düşdüyü cəhənnəm qəmindən  

Qurtulmağa çalışırkən  yenidən 

Ora qaytarılar ; - ona deyilər : 

“Doyunca dad atəşin əzabından “! 

 

Həqiqətən Allah iman gətirib  

Yaxşı işlər görən bəndələrini  

Ağacları altından çaylar  axan  

Pak cənnətlərə daxil edəcəkdir. 

 
Onlar orda altun və incilərlə 
Bəzənmiş libaslar geyinəcəkdir! 
Onlar dünyada  təmiz və pak sözə  
La ilahə illəllaha, Qurana  
Müvəffəq olmuş  və Allah  bəyənən  
Yol olan  islama yönəldilmişlər. 

Kafir olub insanları haq yoldan  

Həm yerlilər , həm də gəlmələr üçün  

Qiblə , məbəd etdiyimiz ,məqamdan 

 Məscidülhəramdan döndərənlərə   

Və orada zülmə , ya haqsızlığa  

Açıqca meyl etmək istəyənlərə  

Şiddətli əzabdan daddıracağıq!  

 

Ya Məhəmməd!Xatırla ki,  bir zaman  

Biz İbrahim peyğəmbərə Kəbənin  

Yerini bildirib belə buyurduq : 
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“Allaha heç bir şeyi şərik qoşma 

Və evimi təvaf edənlər üçün ,  

Orada yaşayan , rüku edənlər  

Səcdəyə qapanan , namaz qılanlar  

Duysunlar deyə bütlərdən təmizlə !” 

 

İnsanları Həccə çağır ki, onlar 

Sənin yanına piyada , miniklə  

Hər cür uzaq yolu keçib gəlsinlər. 

Öz mənfəətinə şahid olsunlar  

Və məlum günlərdə Allah onlara 

 Ruzi verdiyi dördayaqlılardan, 

Yəni heyvanlardan qurban kəsərkən  

Uca Allahın adını çəksinlər . 

“Bismillah ,Allahu əkbər” -  desinlər. 

Onların ətin həm özünüz yeyin ,  

Həm   biçarə yoxsullara yedirin ! 

 

Sonra həcc əmələrini etsinlər 

Dirnaq kəsib tükdən təmizlənsinlər. 

Allahın yolunda nəzir versinlər 

Və Nuh tufanından salamat çıxmış  

Bəşər üçün ilk ziyarətgah olan  

Qədim Kəbə evin təvaf etsinlər! 

 
Ey insanlar bilin ki, həccin sizə  
Vacib olan əməli həmən budur. 
Və hər kəs ihramda olduğu zaman  
Allahının  haram buyurduğuna  
Riyayət etsə bu Rəbbi yanında 
Onun üçün çox – çox xeyirli olar. 

Haramlığı “Maidə” surəsində  

Sizlərə bildirilənlərdən başqa 

Qalan heyvanların ətini yemək 

Sizlərə halal edilmişdir demək. 

Belə olduğu təqdirdə siz murdar 

Bütlərdən qaçının, yalan sözlərdən 

Rəbbə şərik qoşmaqdan da çəkinin . 

Batildən haqqa dönüb tək Allaha  

Təslim olub şərik qoşmayan halda ! 

Allaha şərik qoşan kimsə göydən  

Düşən və quşlar alıb apardığı 

Yaxud da külək sovurub uzağa  

Atdığı bir şeyə (məxluqa) bənzər.  

 

Ey insanlar! Sizlərə əmrim budur. 

Və hər kəs Allahın mərasiminə, 

Həcc əməllərinə hörmət edərsə 

Bu hörmət qəlblərin təqvasındandır. 

Yəni ki, Allahdan qorxmasındandır. 

Sizin üçün qurbanlıq heyvanlarda  

Müəyyən vaxtadək mənfəət vardır. 

Kəsilənə qədər onları minər 

Südün içər , yununu işlədərsiz. 

Sonra onların kəsiləcəyi yer  

Qədim Allah evi olan Kəbədir! 

Həcc əməlin yerinə yetirməkdə 

Mənfəətiniz var ta qiyamətə. 

Həcc günləri Kəbəyə toplanar siz 

Müsəlmanlara lazım olan dini  

Və dünyəvi məşvərət edərsiniz . 

 

Biz , hər bir ümmətə  qurbanlıq yeri  

Məbəd müəyyən etdik ki, Allahın  

Ruzi  vermiş olduğu heyvanların  

Üstündə onları kəsdiyi zaman  

Allahın mübarək adın çəksinlər . 

“Bismillah , Allahu Əkbər” desinlər. 

 

Tanrınız yalnız  bir olan Allahdır. 

Ona təslim olub itaət edin. 

Ya Məhəmməd sən də  yalnız Allaha  

İtaət eləyən təvazökara  

İlahi cənnətlərilə müjdə ver! 

O kəslər ki,Allah adı çəkilcək 

Zikr edilcək qəlbi tir – tir titrəyər. 

Üz verən müsibətlərə səbr edər. 

Namaz qılar, onlara verdiyimiz  

Ruzidən möhtaclara sərf edərlər. 

Biz , qurbanlıq dəvələri Allahın  

Haqq dininin əlamətindən etdik. 
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Sizin üçün bu qurbanlarda dini 

Və dünyəvi xeyir - bərəkət vardır.  

Artıq onları bir ayağı bağlı, 

Üç ayaq üstündə durduğu halda  

Kəsərkən Allahın adını çəkin. 

“Bismillah və Allahu Əkbər” – deyin. 

 

Onların canları çıxdığı zaman  

Özünüz yeyin və pay verin ondan  

Yanınızda olub utandığından  

Əl açmayana , lakin verilənə  

Etiraz etməyən dilənənlərə . 

Qurbanlıqları sizə ram etdik ki,  

Bəlkə nemətimizə şükr edəsiz ! 

 

Onların nə əti, nə də ki, qanı 

Əlbətdə Allaha çatası deyil . 

Allaha çatası olansa yalnız 

Sizin səmimiyyət və təqvanızdır.  

 

Allah sizə həcc əməlin göstərib  

Onu layiqincə tutasız deyə  

Bu qurbanlıqları sizə ram etdi. 

 

Ey Məhəmməd! Ehsan  eləyənlərə 

Müjdə ver mübarək cənnətlər ilə! 

 

Şübəsiz ki, iman gətirənlərdən 

Allah əzab - əziyyəti dəf edər . 

 

Allah həqiqətən heç bir xaini 

Yaxud da nankor olanları sevməz! 

Zülmə məruz qaldılqlarına görə  

Vuruşanlara izn verilmişdir 

Allah onlara  köməyə qadirdir. 

 

O, kəslərə ki,  haqsız yerə ancaq 

Rəbbimiz Allahdır” dedikləriyçin 

“Yurdları Məkkədən çıxardıldılar. 

 

 

Əgər Allah insanların bir qismin 

Digər qismi ilə dəf etməsəydi 

Sözsüz ki, coməələr , bir də kilsələr , 

Yəhudi məbədi yaxud məscidlər 

Şübhəsiz ki, uçulub dağılmışdı 

 

Allah öz dininə yardım edənə 

Şəksiz və şübhəsiz yardım eləyər 

 

Həqiqətən o yenilməz qüvvətin  

Və hüdudsuz qüdrətin sahibidir! 

 

O kəslər ki,əgər ki, yer üzündə 

Yerləşdirsək daim namazın qılar, 

Zəkat verər, yaxşı işlər görməyi  

Əmr edər pis işi qadağan edər. 

 

Hər işin sonu Allaha aiddir. 

O, qiyamət günü əmələ görə 

Müvafiq mükafat , ya cəza verər. 

 

Ya Məhəmməd əgər ki, bu müşriklər 

Səni təkzib etsə canını sıxma. 

 

Səndən əvvəl Nuh , Ad , Səmud tayfası 

Öz peyğəmbərini təkzib etmişdi. 

İbrahim tayfası Və Lut qövmü də 

Mədyən əhli də öz peyğəmbərini 

Nümayişkaranə təkzib etmişdi. 

 

Fironun  özü, həm də camaatı 

Musanı da bir yalançı saymışdı. 

 

Kafirlərə bir qədər möhlət verdim. 

Sonra da əzablara məhkum etdim. 

 

Bir görəydin ki, küfr etdiklərinə  

Peyğəmbərləri inkar etdiyinə  

Mənim inkar etməyim necə oldu! 

Onlara verdiyim nemətllərimi 

Ağır müsibətlərlə  əvəz etdim! 



ġıxbala Elcan 

 246 

 Neçə məmləkətin əhalisini 

Zülm etdiyi , kafir olduğu halda 

Yer üzündən yox elədik bir anda . 

 

Onların evləri alt – üst olmuşdu 

Divarlar üstlərinə yıxılmışdı. 

 

Neçə quyular möhtəşəm qəsrlər  

Boş qaldı, sahiblərindən yox əsər . 

 

Peyğəmbərləri yalançı sayanlar 

Məgər yer üzün gəzib dolaşmırlar? 

Ki, onların eşidən qulaqları 

Bəsirət gözü, (düşünən qəlbləri) 

Əsil həqiqəti anlaya bilsin. 

 

Həqiqətən əslində göz kor olmaz, 

Sinədəki qəlbin gözü kor olar. 

Kafirlər ölüb getmiş ümmətlərin  

Başlarına gəlmiş müsibətləri 

Zahiri gözləri ilə görsə də 

Qəlb gözüylə görməz , ibrət almazlar. 

 

Ya Məhəmməd ! Kafirlər tələsərlər, 

Əzabın tez gəlməsini istərlər. 

 

Allahsa öz vədinə xilaf çıxmaz! 

Rəbbinin dərgahında olan bir gün  

Sizin hesab ilə min ildir ; - bilin! 

Neçə - neçə məmləkətin əhlinə 

 Zülm etdikləri halda möhlət verdim,  

Sonra isə əzablara yetirdim. 

Bilin! Axır dönüş ancaq mənədir! 

Sonda kafirlər hüzura gələcək 

Qazandıqları günahlara görə  

Əbədi əzaba düçar olacaq. 

De ki, “Ey insanlar! Mən sizi yalnız  

Allahın əzabı ilə qorxudan 

Peyğəmbərəm !Bunu  anlamalısız! 

 

 

İman gətirib yaxşı iş görəni  

Günahlardan bağışlanma ,tükənməz , 

Minnətsiz ruzi  gözləyir ; - bilməli! 

 

Ayələrimizi batil etməyə 

Hər cür cəhd göstərərək peyğəmbəri 

Xalqın gözündən salmaq istəyənlər, 

Yaxud peyğəmbəri məğlub edərək 

Xalqı pak imanından döndərənlər ; 

Onlar əbədi cəhənnəmlikdirlər! 

 

Ya Məhəmməd ! Biz səndən əvvəllər də 

Şəriət sahibi elə bir rəsul, 

Şəriət sahibi olmadan belə  

Onun ardı ilə gedən bir nəbi 

Göndərmədik ki, o hər hansı şeyi 

Arzu etdikdə məlun şeytan onun  

Diləyinə vəsvəsə yolu ilə  

Bir ziyan yəni ki,  xələl qatmasın! 

 

Yaxud da o , ayə oxuyan zaman  

Şeytan onu çaşdırıb oxuduğu  

Pak ayələrin barəsində ona  

Yaramaz bir fikir təlqin etməsin ! 

 

Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsin 

Kəraməti ilə batil (yox ) edər. 

Həmdə ayələrini möhkəmlədər 

 

Uca Allah ki, hər şeyi biləndir. 

O həm də sonsuz hikmət sahibidir! 

 

Şeytanın bu hərəkətinə imkan  

Verilməsi onunçundur ki, Allah  

Şeytanın vəsvəsəsini qəlbində  

Nifaq və şəkk xəstəliyi edənlər , 

Ürəyi qatı sərt olan müşriklər  

Üçün bir sınaq vasitəsi etsin . 
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Şübhəsiz ki, zalimlər ,münafiqlər  

Müşriklər yainki, bütün kafirlər  

Haqdan uzaq bir ixtilafdadırlar. 

Bu imkan həm də ona görədir ki,  

Elm verilənlər ( elmə çatanlar)  

Aydın bilsin ki, haqq olan  bu Quran  

Sənin qüdrət sahibi Rəbbindəndir. 

Artıq ona sidq ilə inansınlar ,  

Həm də ürəkdən xatircəm olsunlar . 

 

Şübhəsiz ki Allah iman edəni  

Hifz edər və doğru yola yönəldər ! 

 

Kafir olanlarsa qiyamət günü  

Qəflətən başı üstün alanədək ,  

Yaxud da ki, heç bir xeyri olmayan  

Səmərəsiz bir günün ki, onların  

Kökünü kəsəcək Bədr döyüşü  

Əzabla onlara yetişənədək   

Quran barədə şəkk- şübhə içində  

Olmaqdaca davam eləyəcəklər. 

 

O günün hökmü yalnız Allahındır. 

 

O, müşrik və möminlər arasında  

Hökm edəcək , həm də ki, lazımınca . 

 

Iman gətirib yaxşı iş görənlər 

Nəim cənnətlərinə girəcəklər! 

 

Ayələri yalan sayan kafirlər  

Rüsvayçı əzablara düşəcəklər! 

 

Allah yolunda hicrət edənlərə  

Bu yolda nahaqq öldürülənlərə  

Və yaxud da xiffətdən ölənlərə  

Rəbbi cənnət ruzisi verəcəkdir. 

Şübhəsizdir, uca Allah ki vardır 

Ruzi verənlərin  ən yaxşısıdır! 

 

 

Allah onları razı qalacağı 

Və o yerdə ki, xoşhal olacağı 

Gözəl cənnətə daxil edəcəkdir. 

Həqiqətən Allah hər şeyi bilən 

Və bəndələrinə qarşı həlimdir! 

 

Anlayın ki, Allahın hökmü budur 

 

Kim özünə verilən cəza kimi 

Qarşılıq olaraq cəza verərsə 

Sonra da təcavüzə məruz qalsa, 

Şübhəsiz Allah ona kömək edər. 

 
Həqiqətən Allah özün qoruyan 
Yəni düşmənindən intiqam alan 
Mömin bəndələrini əfv edəndir 
Etdiyi günahı bağışlayandır! 
Bu belədir, Allah zalimə qarşı 
Zalimin zülmündən qurtulmaq üçün 
Məzlumlara daim kömək edəndir. 
Çün ki, Allah hər bir şeyə qadirdir 
 

Necə ki, Allah gecəni gündüzə 

Bəzən də gündüzü gecəyə qatar 

 

Yəni bəndəsinin mənafeyinə 

Onlar çox ruzi qazansınlar deyə 
Gecələr qısalar, gündüz uzanar 
Bəzəndə yaxşıca dincəlsin deyə 
Gündüzlər qısalar, gecə uzanar 

 

Allah hər şeyi eşidən, görəndir! 

 

Bu belədir, çünki İlahi haqdır. 

Müşriklərinsə ibadət etdiyi 

Tanrı saydıqları bütlər batildir. 

 

Həqiqətən, uca Allah böyükdür! 

 

Allahın allahlığı özlüyündə 

Mövcud olduğu üçün Allah haqdır. 

Bütlərin tanrılığı özlüyündə 

Mövcud olmadığı üçün batildir. 
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Bax buna görə də yalnız Allaha  

İbadət edilməlidir!-bir daha! 

 

Ya Rəsulum! Məgər Allahın göydən 

Yağmur endirdiyini, yer üzünü 

Yamyaşıl etdiyini görmürsənmi? 

 

Həqiqətən, Allah gözlənilmədən 

Bəndəsinə bol ruzi yetirməklə 

Lütfkardır, hər işdən xəbərdardır. 

 

Göylərdə, yerdə nə varsa onundur 

Qüdrətindən yaranmış bir əsərdir. 

 

 

Həqiqətən, Allah ehtiyacsızdır 

Və hər cür şükrə, tərifə layiqdir. 

 

Allahın hər işi bəyəniləndir! 

Ya Rəsulum! Məgər Allahın yerdə 

Olanları və dənizlərdə üzən 

Gəmiləri sizə ram etdiyini, 

İzni olmadan yerə düşməməkçin, 

Göyü saxladığını görmürsənmi? 

 

Həqiqətən də Allah insanlara 

Şəfqətli və həm də mərhəmətlidir 

Sizi əzəl başdan dirildən Odur 

 

Əcəliniz çatanda öldürəcək, 

Qiyamətdə dirildəcək məhz Odur 

Həqiqətən də insan çox nankordur! 

 

Biz keçmişdən bəri hər ümmət üçün 

Bir şəriət müəyyən elədik ki, 

Onu öyrənsinlər, əməl etsinlər. 

 

Elə isə qoy müşriklər səninlə 

Din, şəriət, qurbanlıq barəsində 

Boş yerə mübahisə etməsinlər 

Ya Məhəmməd! Onları öz Rəbbinə 

İbadət etməyə, hökmlərini 

Yerinə yetirməyə dəvət eylə 

Və şübhəsiz ki sən doğru yoldasan 

 

Ya Məhəmməd! Əgər müşriklər sənə: 

-“Kəsdiyiniz qurbanların ətindən 

Yediyiniz halda, deyin Allahın 

Öldürdüyü, yəni ki, özü ölmüş 

Heyvan ətlərini niyə yemirsiz”? 

Deyərək mübahisə edərlərsə, 

O zaman onlara belə cavab ver; 

“Allah sizin etdiyiniz hər şeyi 

Siz düşünəndən daha yaxşı bilir! 

 

 

İxtilafda olduğunuz nə varsa 

Allah qiyamət günü aranızda 

O barədə hökmünü verəcəkdir!” 

 

Ya Rəsulum! Məgər sən bilmirsənmi 

Allah göydə və yerdə hər nə varsa 

Hamsını bilir öz məqamında? 

 

Həqiqətən, bütün bunlar ki, vardır 

Lövhi-məhfuz adlanan kitabdadır 

 

Şübhəsiz ki, bütün bunları bilmək 

Allah üçün çox asandır və bi şəkk! 

Müşriklər Allahı kənara qoyub 

Elə bir şeyə ibadət edir ki, 

Allah ona ibadət etmək haqda 

Heç bir ayə söyləməmiş heç harda 

Heç müşriklərin də həmin məzmunda 

Bir biliyi, ya ki, dəlili yoxdur. 

 

Zalimlərə yardım edən tapılmaz 

Ayələr onlara oxunan zaman 

Kafirlərin çöhrəsində bir qəzəb 

Yaxud da açıqca nifrət sezərsən. 

 

Onlar ayəmizi oxuyanların 

Üsütnə az qala hücum çəkərlər. 
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Ya Məhəmməd! De ki: “sizə bundan da 

(Quran oxunduqda etdiyinizdən 

Daha da pisini xəbər verimmi? 

Eşidin ki, o, cəhənnəm odudur! 

 

Allah onu kafirə vəd etmişdir. 

O qayıdış yeri nə pis məskəndir! 

 

Ey insanlar! Bir məsəl çəkilirkən 

Ona çox diqqətlə siz qulaq asın! 

 

Şübhəsiz, Allahdan başqa ibadət 

Etdiyiniz bütlər heç bir milçək də 

Yarada  bilməzlər, cəmləşsələr də! 

Əgər milçək bütlərin üzərindən 

Hər hansı bir şeyi aparsa belə 

Onu milçəkdəncə ala bilməzlər. 

İstəyən də aciz istənilən də! 

(Həm bütlər acizdir, həm milçək aciz, 

Yaxud bütlərə ibadət edənlər, 

Ya ibadət  edilən bütlər aciz!) 

 

Müşriklər Allahı dərk etmədilər, 

Layiqincə qiyamətləndirmədilər. 

 

Həqiqətən Allah yenilməz qüvvət 

Və hüdudsuz  bir qüdrət sahibidir! 

 

Allah mələklərdən və insanlardan 

Hər iki məxluqdan peyğəmbər seçər 

 

O, hər şeyi eşidən və görəndir! 

Allah onların nə etdiklərini 

Həm də nə edəcəklərini bilir 

 

Sonda bütün işlər ona qayıdar. 

 

Qiyamət günü cəm məxluqat ki, var 

Hər kəs öz əməli ilə birlikdə 

Allahın hüzurunda duracaqlar. 

 

Odur ki, siz ey iman gətirənlər 
Rüku edin və səcdəyə qapanın; 
Allaha doğruca ibadət edin 
Və daima yaxşı işlər görün ki, 
Nəticədə bəlkə nicat tapasız 
Bu yolla mətləbinizə çatasız! 

 

Ey möminlər! Siz Allahı dərk edin. 

Yolunda layiqincə cihad edin 

O, öz dini üçün sizləri seçdi 

Dində sizə bir çətinlik qoymadı 

Atanız İbrahimin dini kimi. 

 

Ey Məhəmməd ümməti! Əvvəllər də 

Quran nazil olmamışdan əvvəl də 
Və Quran nazil olduqdan sonra da 
O sizə müsəlman adı verdi ki, 
Qiyamət günü peyğəmbər barədə 
(İman gətirməniz itaətiniz 
Yainki dinin təbliği barədə) 
Sizə, siz də əvvəlki elçilərin 
Allahın hökmünü ümmətlərinə 

Çatdırdıqlarına şahid olasız. 

 

Elə isə sidq ilə namaz qılın, 

Zəkat verin və Allaha sığının. 

 

O, sizin ixtiyar sahibinizdir 

O, nə yaxşı ixtiyar sahibidir. 

Necə də gözəl imdada yetəndir! 
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23  

“MÖMINLƏR” SURƏSINI ANLAMI 
 

Məkkədə nazil olmuş yüz on səkkiz ayədir. 

Allahın möminlərə nicatını şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə “əl-Muminun” anlanır belə. 

 

Həqiqətən möminlər nicatını tapmışlar! 

Cənnətə nail olmuş və mətləbə çatmışlar. 

Əbədi səadətə əməllə qovuşmuşlar! 
 

O kəslər ki, namazda hər şeyi unudaraq 

Ruhən və cismən yalnız Allaha müti olar 

Ona boyun əyərlər, önündə kiçilələr! 
 

O kəslər ki, lağ sözdən və lüzumsuz şeylərdən 

Və qadağan olunmuş əməldən üz döndərər; 

O kəslər ki, malının zəkatını verərlər 

Və bir də o kəslər ki, 

Ayıb yerin zinadan qoruyub saxlayarlar; 

Ancaq zövcələri və cariyələrdən başqa. 

Zövcə, cariyə ilə görülən işdən ötrü 

Onları qınamazlar. 
 

Bundan artıq istəyən (harama adlayanlar) 

Həddini aşanlardır. 

Yəni Allah əmrini bilərək pozanlardır. 
 

O möminlər ki, onlar verilmiş əmanəti 

Və öz verdiyi əhdi qoruyub saxlayarlar. 

Namazlarını daim vaxtlı-vaxtında qılar; 

Yalnız onlardır bilin əsil varis olanlar 

Firdovs cənnətlərində əbədi qalacaqlar! 

Biz insanı tərtəmiz bir palçıqdan yaratdıq. 

Biz Adəmi torpaqdan, Adəm övladın isə 

Süzülmüş yapışqandan-nütfədən xəlq eylədik 
 

Onu nütfə halında təhlükəsiz bir yerdə 

Yəni ana bətnində rahatca yerləşdirdik. 

Sonra sa  o nütfəni laxtalanmış qan etdik 

Laxtalanmış qanı da bircə parça ət etdik. 

Sonra o parça əti sümüklərə döndərdik 

Sonra da sümüklərin üstünü ətlə örtdük. 

Daha sonra onu bir məxluqata döndərdik 

 

Yaradanlar içində ən gözəl olan Allah 

Nə qədər də ucadır və nə qədər uludur! 

 

Bu yaranışdan sonra siz mütəl öləcəksiz! 

Sonra qiyamət günü yenə diriləcəksiz! 

 

And olsun ki, biz sizin başınızın üstündə 

Mələklərə yol olan yeddi qat göy yaratdıq. 

 

Biz onların altında olan məxluqatdan da 

Xəbərdarıq, onları qoruyub saxlayırıq. 

Onların hər an həm də nə etdiyin bilirik. 

 

Biz göydən lazımınca yerə yağmur endirdik. 

Onu dəniz, çay, göl və quyularda saxladıq. 

 

Biz onu aparmağa, yox etməyə qadirik. 

Sizinçin o su ilə xurma, üzüm bitirdik. 

 

Sizinçin yerlərdə həm çoxlu meyvələr vardır. 

Və onlardan rahatca, doyunca yeyirsiniz. 

 

Sizin üçün həmçinin mənşə etibarilə 

Sina dağında bitən bir ağac da yaratdıq. 

O, yeyən kəslər üçün çörək üstə yaxılan 

Və xörəyə qatılan dəyərli yağ bitirər. 
 

Ev heyvanlarında da sizinçin ibrət vardır. 

Biz onlardan sağılan  südü sizə içiririk. 
 

Onlarda sizin üçün çoxlu mənfəət vardır. 
Bəzilərini minir, yunundan və tükündən 
istifadə edirsiz. 
Həm də onların dadlı ətlərini yeyirsiz. 

Onların, gəmilərin üstündə daşınırsız. 

Biz Nuhu öz qövmünə  

Bir peyğəmbər göndərdik. 

O söylədi: “Ey qövmüm! Haqqa  ibadət edin 

Və sizin ondan başqa ibadət ediləcək 
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Heç bir tanrınız yoxdur. 

Məgər ki, siz Allahın əzabından qorxmursuz?” 

 

Bu qövmün kafir olan başçıları cavabən 

Tabeçilikdə olan insanlara dedilər: 

“Nuh özü də sizintək adicə bir insandır. 

Bizə Peyğəmbər olmaq onun iddiasıdır. 

 

Əgər ki, Allah ondan başqasına ibadət 

Etməməyi bizlərdən istəsəydi o babət 

Bizə peyğəmbər insan deyil mələk gələrdi. 

Biz Nuh təbliğ etdiyi bax bu tövhid dinini 

Ulu əcdadımızdan heç vaxt eşitməmişik. 
 

Bu adamın canında sadəcə dəlilik var. 

Ona cin toxunmuşdur,  

Hələ bi az gözləyin!” 

Ya sağalar bir daha belə şeylər söyləməz, 

Yaxud da ölüb gedər və canımız qurtular. 
 

Nuh onların sözündən məyus olaraq dedi: 

“Pərvərdigara! Özün bu kəsləri islah et, 

Onların rəftarına  qarşı   mənə kömək et!” 
Biz, Nuha vəhy eylədik: 
“Nəzərimiz altında öyrədəcəyimiz tək 
Bir gəmi hazırlayıb öz işinə əncam çək.” 
Nəhayətdə onları məhv etmək barəsində 
Əmrimiz gəldiyi vaxt hər heyvandan bir erkək 
Bir dişi olmaqla cüt, həmçinin ölümünə 
Öncədən hökm edilmiş kəslər istisna ikən 
Qalan yaxınlarını və iman edənləri 
Həmin gəmiyə mindir. 
Zülm edənlər barədə mənə təvəqqe etmə. 
Çünki onlar hamısı suya qərq olacaqlar 
Sən və sənlə olanlar gəmiyə minən kimi: 
“Bizi zalim tayfanın zülmindən hifz eyləyən 

Allaha həmd olsun!”-de. 

Həmçinin də gəmidən enəndə belə söylə: 

“Pərvərdigara! Məni mübarək yerə endir. 

Sığınacaq verənin sən ki, ən yaxşısısan!” 
 

Şübhəsiz bu məsəldə böyük ibrətlər vardır. 

Həqiqətən biz bəla, müsibət göndərməklə 

Bəndələrimizi həm imtahana çəkirik! 

Nuh qövmündən sonra da Ad tayfasın yaratdıq 

Onlara özlərindən Hudu peyğəmbər etdik. 

O tayfasına dedi: “Haqqa ibadət  edin 

Sizlərin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. 

Siz məgər ki, Allahın əzabından qorxmursuz?” 

Qiyaməti yalan hesab eləyən 

Və dünyada bol nemət verdiyimiz 

Bu tayfanın kafir əyan əşrəfi 

Tabeliyindəkilərə dedilər: 

“Hud da sizin kimi adi insandır; 

Siz yeyib içəndən yeyir və içir. 

Beləysə o necə peyğəmbər olar? 
 

Əgər özünüztək bir   insana siz 

Belə sadəlövh itaət etsəniz 

Ziyana uğrayarsınız şübhəsiz. 
 

Adi bir bəşərə aldanmaqla həm 

Şan-şöhrət, ad-sanı itirərsiniz. 
 

O sizə öldükdən sonra dirilmək 

Qəbrinizdən çıxmağımı vəd edir? 

Vəd olunduğunuz şey çox uzaqdır. 

 

Həyatımız yalnız bu dünyadadır. 

Birimiz ölür, birimiz dirilir, 

Birimiz gedirik, birimiz gəlir. 

Öldüksə bir daha dönməyəcəyik! 

 

Bu adam Allaha iftira yaxır. 

Biz ona iman gətirən deyilik!” 

 

Hud isə söylədi: “Pərvərdigara! 

Məni yalançı hesab etdigiyçin 

Mənə kmək ol, hesab çək onlara!” 

Allah buyurdu: “Sən səbr elə onlar 

Çox keçməz ki, peşiman olacaqlar!” 

 

Bir az sonra həqiqətən də qorxunc 

Tük ürpədən səs onları bürüdü. 

 

Biz onları asanlıqla məhv etdik 

Sel üstdə saman çöpünə döndərdik. 
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Dedik zalim (kafir) tayfa məhv olsun, 

Allahın rəhmətindən uzaq olsun! 

 

Onlardan sonra başqa tayfaları 

Salehi, Lutu, Şüeybi yaratdıq. 

 

Heç bir ümmət heç vaxt öz əcəlini 

Ölümünü, yaxud cəza vaxtını 

Tezləşdirə, nə də yubada bilməz! 

 

Sonra da biz bir-birinin ardınca 

Ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik. 

 

Hər ümmətə peyğəmbəri gəldikcə 

Onu yalançı saydılar qəsd ilə 
 

Biz də onları ardıcıl məhv edib 

Unudulan əfsanəyə döndərdik. 
 

İman gətirməyən tayfa məhv olsun 

Allahın rəhmətindən uzaq olsun! 

Sonra Musa və qardaşı Harunu 

Vəhdaniyyətimizi sübut edən 

Açıq- aşkar dəlillərlə göndərdik. 

Firon, həm də  onun əyyan-əşrafı, 

Təkəbbürlə ona iman etmədi 

Özlərini çox yuxarı tutdular 

Misirdə İsrail oğullarına 

Əziyyət verməkdə davam etdilər. 

  Firon və əyan-əşrafı dedilər: 

“Bunların tayfası bizə qul kimi 

İtaət etdiyi halda  məgər biz. 

Özümüz tək iki adi insana 

İmanmı gətirəcəyikmi yoxsa?” 

Və onları bir yalançı saydılar 

Nəticədə məhvə düçar oldular. 

  

Doğrudan biz Musaya Tövrat verdik 

İsrail oğullarına göndərdik 

Bəlkə doğru yola dönərlər dedik! 

Məryəm oğlu İsanı və anasın 

 

Qüdrətimizdən bir möcüzə etdik 

Onları abad, rahat,axar sulu  

Və uca bir yerdəcə yerləşdirdik 

 

Müxtəlif zamanlarda və fərqli tayfalara 

Gələn peyğəmbərlərə bu məzmunda 

buyurduq: 

“Ey Allah elçiləri! 

Halal nemətlər yeyin və yaxşı işlər görün! 
Vacib ibadətləri könüllü həm zahirən, 
Həm də gizli, həmişə layiqli icra edin! 
Mən həqiqətən də siz nə etsəniz bilirəm! 
Bu tövhid dini İslam təkdir həmdə sizindir. 
Mən sizin Rəbbinizəm, əzablarımdan qorxun!” 
Amma həmin ümmətlər dinini parçaladı 
Məzhəblərə ayrılıb firqə-firqə oldular 
Hər firqə öz dinini haqq sanaraq sevinir 
Başqa dinləri isə batil sayıb öyünür 
Ya Məhəmməd! Onları əcəli çatanadək 

Öz şaşqınlıqlarının içində sərbəst burax 

 

Məgər kafirlər elə zənn edirlər onlara 
Dünyada verdiyimiz mal-dövlət və övladla 
Biz onlara yaxşılıq etməyə tələsirik? 
Xeyir, onlar anlamır! 
 

Kafirlərə dünyada istədiklərin verib 

Tədric ilə onları  əzaba yaxın edir, 

Az sonra da qəflətən başlarının üstünü 

Alıb onlarla hesab çəkməyi unudurlar! 

Həqiqətən Rəbbinin qorxusundan əsənlər; 

Ayəsinə inanan və şərik qoşmayanlar 

Və ürəkləri Rəbbin hüzuruna dönməkdən 

Qorxuya düşüb zəkat və sədəqə verənlər 

Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsərlər, 

Bir-birilə yarışar, daim öndə gedərlər. 

 

Biz heç kəsi öz gücü çatmayan iş görməyə 

Vadar etmirik həm də 

Hər kəsə öz qüvvəsi çatanı yükləyirik, 

 

Namazı ayaq üstə qıla bilməyən kəslər 

Namazını rahatca oturub qıla bilər 
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Xəstəliyi üzündən oruc tuta bilməyən 

Sağalan vaxta qədər orucun yeyə bilər. 

Kafirlərin qəlbləri Qurandan xəbərsizdir. 

Onların bundan başqa Allaha xoş getməyən 

Əməlləri də var ki, onunla məşğul olar 

Və günaha batarlar. 

Onların naz-nemət ilə yaşayan 

Başçıların əzabla yaxalarkən 

Fəryad edər və imdad diləyərlər. 

 

O zaman onlara belə deyilər: 

Yalvarıb yaxarmaq bir fayda vermz 

Bizdən sizə heç bir kömək yetişməz! 

 
Ayəmiz sizlərə oxunan zaman 
Yalan hesab edir, dönürdüz ondan 

Guya Kəbə əhlisiz, sizə heç bir şey olmaz 

Deyə iman gətirmir, gecələr toplanaraq 

Peyğəmbər barəsində hədyanlar deyirdiniz 

Qurandan üz döndərir, küfrə meyl edirdiniz. 

Məgər bu müşriklər Allah kəlamı 

Quran haqda düşünüb daşınmırmı? 

Yaxud da ki, ulu babalarına 

Gəlməyən bir şey onlara gəldimi? 

Onlar Quranı niyə anlamrlar? 

Niyə peyğəmbəri yalanlayırlar? 

 

Babalarına  İbrahim, İsmail 

Musa kimi peyğəmbər gəlmədimi? 

Yaxud da onlara Tövrat və Sühuf 

Dini kitablar nazil olmadımı? 

Ya Peyğəmbərlərin tanımadılar 

Bunuçun da  onu inkar edirlər? 

“Onda divanəlik vardır!”- deyirlər 

 

Xeyir, peyğəmbər onlara haqq olan 

Quran ilə gəldi öz Allahından. 

Heyif ki, onların əksəriyyəti 

Haqqı-həqiqəti xoşlamır qəti. 

 

 

 

Əgər haqq olan bu Quran onların 

Nəfsi-istəyinə tabe olsaydı 

Və yaxud da uca Allah onların 

İstədiyi tək hərəkət etsəydi 

Göylər və yer həm onlarda olanlar 

Bütün məxluqat korlanıb gedərdi. 

Aləmlərin nizamı pozulardı. 

Xeyir, biz müşriklərə onlar üçün 

Öyüd-nəsihət Quranı gətirdik. 

Onlar buna əhəmiyyət vermirlər 

Öz şərəflərindən üz döndərirlər. 

 
Yoxsa ki, ya Məhəmməd! Sən onlardan 
Haqq təbliği peyğəmbərliyə görə 
Bir muzd, yaxud da ücrət istəyirsən? 
Rəbbin verən əvəz çox xeyirlidir. 
O, ruzi verənin ən yaxşısıdır! 

Əslində onları doğru yola sən 

Mübarək İslama dəvət edirsən! 

 

Axirətə inanmayanlar isə 

Doğru yoldan sapanlardır hər kimsə! 

 

Əgər ki, biz onlara rəhm eləyib 

Düşdükləri müsibətdən qurtarsaq 

Onlar şaşqın vəziyyətdə yenə də 

Azğınlıqlarına davam edərlər 

 
(Məkkədə yeddi il quraqlıq olmuş 
Ölkəyə aclıq, qıtlıq üz vermişdi. 
Müşriklər peyğəmbərdən rica etmiş 
O da Allahdan nicat diləmişdi. 
Sonra da Məkkədə bolluğ olmuşdu, 
Xalqın güzəranı yaxşılaşmışdı. 
Müşriklər bu işin müqabilində 
Peyğəmbərə inanmaq əvəzində 
Ona əziyyəti gücləndirmişdi) 
 
Biz onları əzabla yaxaladıq 
Lakin onlar yenə də öz Rəbbinə 
İtaət etməyib getdi əksinə. 
Ona nə yalvarıb nə yaxardılar. 

İman etmədilər, kafir qaldılar. 
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Nəhayətdə biz onların üzünə 

Bir əzab qapısı açırkən onlar 

Dərhal ümidsizliyə qapıldılar. 

(Bədr vuruşunun müsibətinə 

Düçar etdiyimiz məqamda onlar 

Karıxaraq mat-məəttəl qaldılar.) 

 
Ey Adəm övladı həqiqət  budur 
Sizə qulaq, göz ürək verən Odur. 
Amma Allahın nemtələrinə siz 
Biganəsiz, çox az şükr edirsiniz. 
Sizləri yox yerdən yaradan Odur 
Yer üzünə səpələyən də Odur. 
Və bilin ki, qiyamət günündə siz 
Onun hüzuruna cəmlənəcəksiz. 

Öldürəndə Odur, dirildəndə O 
 

Gecə və gündüzün ardıcıllığı 

Onun əmriylədir sözün qisası 
 

Allahın qüdrətin dərk etmirmisiz? 

Nədən bütlərə ibadət edirsiz? 

Xeyir, Onlar da haqqı bilmədilər. 

Keçmiş ümmətlər dediyin dedilər. 

 

Keçmiş ümmətlər sə belə demişdi: 

“ Məgər ki, biz ölüb torpaq, sür-sümük 

Olmuşkən təkrarmı diriləcəyik?” 

 

Atalarımıza, bizə doğrusu 

Öncə bu dirilmə vəd olunmuşdu. 

 

Bu qədimdə söylənmiş əfsanədir, 

Boş yalandan   başqa bir şey deyildir. 

 

Ya Məhəmməd! Müşriklərə söylə ki; 

“ Əgər bilirsizsə bir deyin görək 

Bu yer və yer üzərində olanlar 

Bu mövcudad, bu məxluqat kimindir?” 

 

Onlar mütləq: “Allahındır!”-deyəcək. 

Səndə deki: “Bəs eləysə onda siz 

Yaratmağa qadir olan bir kəsin 

Öləndən sonra onları yenidən 

Dirildəcəyinə əmin deyilsiz?” 

De ki: “Deyin, yeddi qat göyün Rəbbi 

Əzəmətli ərşin sahibi kimdir?” 

Müşriklər mütləq: “Bunlar Allahındır!” 

Deyə cavab verəcəyi aydındır. 

 

Onda sən də de ki: “bəs elə isə 

Allahın əzabından qorxmurmusuz?” 

De ki: “Bilirsizsə bir deyin görək 

Hər bir işin hökmü əlində olan 

Və istədiyini himayə edən 

Amma özünün heç bir himayədən 

Ehtiyacı olmayan varlıq kimdir?” 

 

Onlar mütləq: “ Bu qüdrət və vəsflər 

Yalnız Allahındır!”-söyləyəcəklər. 

 

Sən də de ki: “Bəs elə isə nədən 

Şeytana uyub haqqı dinləməkdən, 

Allahın ayəsinə inanmaqdan 

Ona ibadət etməkdən qaçırsız? 

Yaxud da onun batil olduğunu 

Hansı əsas ilə güman edirsiz? 

 

Xeyir biz onlara haqqı gətirdik 

Onları haq yol islama yetirdik. 

Onlarsa şübhəsiz yalançıdırlar, 

Allah heç bir, övlad götürməmişdir. 

[Nə İsa Məsih onun oğlu deyil 

Nə də mələklər onun qızlarıdır. 

  

 Əksinə onlar hamısı Allahın 

Qüdrətindən  yaranmış məxluqlardır.) 

Ondan başqa ibadət ediləcək 

Heç bir ilahi, ya ki, tanrı yoxdur. 

Əgər ki, belə olsaydı o zaman 

Hər tanrı öz yaratdığıyla gedər 

Öz məxluqun ayırıb aparardı. 

Onların bir qismi padşahlar kimi 

Digərini əzməyə çalışardı.  
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Allah müşriklərin  aid etdiyi 

Sifətlərdən tamamilə kənardı! 

O həm qeybi, həm də aşkarı bilir 

Allah müşriklərin Ona qoşduğu 

Vecsiz şəriklərdən çox-çox ucadır! 

 

Ya Məhəmməd! De ki: ”Ya Rəbb! əgər Sən 

Müşriklərə vəd etdiyin əzabı 

Rəva bilib mənə göstərəcəksən 

Məni zalimlərin içində qoyma. 

 

Ya Rəbb! Məni onlarla həlak etmə. 

Razı qaldığın kəslərlə birgə et! 

 

Ya Rəsulum! 

Biz onlara əzab ki, vəd etmişik 

Onu sənə də verməyə qadirik! 

 

Sən pisliyi yaxşılığınla dəf et! 

Gözəl xislət sahibi ol və sənə 

Pislik edənləri bağışla, əfv et! 

Biz, müşriklər Bizə aid etdiyi 

Sifətləri və sənin barəndəki 

Nəlayiq sözləri yaxşı bilirik, 

Və söylə ki: “Ya Rəbb! Mən şeytanların 

Vəsvəsəsindən sənə sığınıram! 

Onların yanımda olmalrından 

İşlərimə xələl qatmalarından 

Sənə pənah gətirirəm ya Allah!” 

 

Nəhayət ki, müşriklərdən birinin 

Ölümü yetişən zaman o deyər! 

“Pərvərdigara! Məni geri qaytar! 

Bəlkə indiyə qədər zay etdiyim 

Ömrün müqabilində düz iş görüm! 

Yaxud bu günə qədər tərk etdiyim 

İmana dönüb saleh əməl edim!” 

 

Xeyir, bu boş və faydasız bir sözdür. 

Onların önündə haqq-hesab üçün 

Allah hüzurunda duracaqları 

Qiyamət gününə qədər bir mane; 

*Öldükdən sonra qiyamətə kimi 

Qalacağı bərzəx aləmi+ vardır. 

 

Sur çalınan gün onlar arasında 

Nə bir qohumluq əlaqəsi olar, 

Nə onlar bir-birindən əhval tutar. 

O gün heç bir qohumluq fayda verməz. 

Və qohumlar bir-birini tanımaz; 

Yəni ki, hərə öz hayında olar. 

 

Məhz tərəziləri ağır gələnlər 

Dünyada yaxşı əməli çox olan 

İman sahibləri nicat taparlar. 

 
Tərəzisi yüngül gələnlər isə 
Dünyada çoxlu günah qazananlar 
Özlərinə ziyan eləyənlərdir. 
O kəslər əbədi cəhənnəmlikdir. 
Cəhənnəm odu onları yandırar 
*Üst dodağı başın tən ortasına 

Alt dodaq göbəyə  qədər uzanar] 

Diş ağarmış vəziyətdə durarlar. 

Onlara deyilər: “Məgər sizlərə 

Mənim ayələrim oxunmurdumu? 

Siz isə onları yalan sayırdız!” 

 

Onlar cavab verərlər:” Ey Rəbbimiz! 

Bizə qalib gəldi bədbəxtliyimiz 
 

Biz haqq yoldan azan camaat olduq! 
 

Bizi cəhənnəm odundan xilas et! 

Əgər bir də pus işlərə qayıtsaq 

Özümüzə zülm eləmiş olarıq.” 
 

Allah buyurar: “Orda zəlil qalın, 

Gecdir, məndən heç bir imdad ummayın! 

Çünki bəndələrimin bir zümrəsi 

Möminlər vardı ki, onlar deyərdi: 

“Ey Rəbbimiz! Sənə iman gətirdik. 

Bizi bağışla keç günahımızdan 

Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!” 
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Siz onları məsxərəyə qoyurduz. 

Bu məsxərə və lağlağı sizlərin 

Başınızı o qədər qatmışdı ki, 

Məni yada salmağı unutmuşduz. 

 

İstehza ilə onlara gülürdüz. 

 

Həqiqətən səbr etdikləri üçün 

Onları mükafatladırdım bütün. 

 

O kimsələr həm nicat tapanlardır 

Və əbədi uğura çatanlardır! 

 

Allah qiyamət günü kafirlərə 

Belə buyuracaqdır ki: “Deyin siz 

Yer üzündə neçə il ömr etdiniz?” 

 

Onlar: “Bir gün, yaxud bir gündən də az!” 

Söyləməklə cavablandıracaqlar. 

 

Allah buyuracaq: “Həqiqəti siz 

Bilirsizsə orda çox az qaldınız! 

Bilin!O  dünya həyatı ki, vardır 

Axirətlə ölçüdə çox qısadır. 

 

Yoxsa sizi əbəs yaradaraq biz 

Qiyamət günü təkrar dirildərək 

Haqq-hesab üçün öz hüzurumuza 

Qaytaracağı güman etmirmidiz?” 

 

Aləmlərə hökümdar olan Allah 

Hər şeydən ucadır, həm də uludur 

Və ondan başqa heç bir tanrı yoxdur 

 

O Kərim olan ərşin sahibidir! 

 

*Allahın rəhməti, xeyir bərəkət 

Peyğəmbərlərə nazil olmuş pak vəhylər 

Ərşdən gəldiyi üçün O Kərimdir.] 

 

 

Hər kim Allahdan başqa bir tanrıya 

İbadət edərsə qiyamət günü 

Onun cəzasını Allah verəcək. 

 

Həqiqətən kafirlər nicat tapmaz! 

Ya Məhəmməd! De ki: “Pərvərdigara! 

Bizi bağışla və bizlərə rəhm et! 

 

[Mənim, ümmətimin günahından keç 

Tövbəmizi qəbul buyurmaqla həm 

Bizlərə mərhəmətini əta et!] 

Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!” 

 

 24  

“NUR” SURƏSININ ANLAMI 

 
   Mədinədə nazil olmuş altımış dörd ayədir. 

   Allahın nur olduğun bir daha bəyan edir. 

 

   Rəhimli Allahın Pak ismi ilə, 

   “Ən Nur” surəsi ki, anlamı belə: 

 

Bu səmadan endirərək hökmünü, 

Vacib buyurduğumuz bir surədir. 

Orda açıq - aydın ayələri biz, 

Nazil etdik  bəlkə dərk eləyib siz, 

İbrət alasız və əməl edəsiz! 

 

Zinakar kişiyə və ya qadına, 

Yüz çubuq vurun ki, dərs olsun ona. 

Allahı, axirəti duyursuzsa, 

Bu işdə güzəşt etməyin onlara. 

Ürəyiniz zərrə də yumşalmasın, 

Və möminlərdən bir dəstə onların 

Əzabına şahid olsun, qınasın. 

 

Bu subay kişiyə, ərsiz qadına, 

Aid cazadır ki, çatsın haqqına. 

Evli kişi, ya qadın zina etsə, 

Daş qalaq eləyin müqabilində. 
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Zinakar kişi zinakar qadınla  

Ya mürşik qadınla evlənə bilər. 

Və bu sayaq evlənmək möminlərə 

Haram buyrulur, aydın bilin həm də. 

 

İsmətli qadınlara zina isnad, 

Edib sonra sözün təsdiqləyəcək, 

Dörd nəfər şahid gətirə bilməyən, 

Şəxslərə cəza səksən çubuq vurun. 

Və üstəlik onların şəhadətin 

Yalan sayın heç vaxt qəbul etməyin . 

Onlar sözsüz Allah itaətindən 

Çıxmış fasiqlərdir, fitnə törədən. 

Belə günahı işlədikdən sonra, 

Tövbə edənlər istisna olmaqla, 

Çünki Allah tövbəni qəbul edir. 

Bağışlayandır, həm də rəhimlidir! 

 

Arvadlarına zina isnad edən, 

Və şahidi olmayanlar hər biri, 

Sözünün doğru olduğuna dair 

Dörd dəfə - əşhədü billah deməli, 

Allahı şahid gətirərəm deyə 

Təkrar-təkrar şəhadət verməlidir. 

 

Beşinci dəfə! “Yalan deyirəmsə 

Allah cəzamı versin!” – deməlidir. 

 

Qadının da hakimin hüzurunda, 

Ərinin yalan deməsi xüsusda, 

Dörd dəfə Allahı şahid tutması, 

Ondan Allah əzabını dəf edir. 

 Beşinci dəfə: “Yalan deyirəmsə 

Allah cəzamı versin!”- deməlidir 

Əgər ki, Allahın sizə neməti, 

Yainki mərhəməti olmasaydı, 

Allah tövbələri qəbul eləyən, 

Həm də hikmət sahibi olmasaydı, 

Bax onda halınız necə olardı? 

O günahkarların cəzasın dərhal, 

Verər və onları rüsvay edərdi. 

Həqiqətən Aişə barəsində, 

Yalan xəbər gətirənlər bəllidir. 

Öz içinizdən olan bir zümrədir. 

O xəbəri pis bir şey hiss etməyin. 

Bəlkə o sizin üçün xeyirlidir. 

O zümrədən olan bütün kəslərin 

Etdiyi günahın cəzası vardır. 

Və onlardan günahın böyüyünü 

Qazanan Abdullah ibni Ubeyyi 

Qiyamət günü bu artıq bəllidir, 

Olduqca şiddətli əzab gözləyir 

 

Məgər o yalan sözü eşidirkən, 

Mömin kişilər və mömin qadınlar, 

Öz ürəklərində özləri haqda, 

Yaxşı fikirdə olduqları kimi, 

Dostlarının da əhli əyalının 

Barəsində yaxşı fikirdə olub, 

“Bu ki, açıq-aydın bir iftiradır!” 

-Sözünü deməli deyildilərmi? 

 Aişəyə iftira yaxan kəslər 

Niyə özlərinin doğru olduğun 

Təsdiqçin dörd şahid gətirmədilər? 

Madam ki, şahid gətirmədi onlar 

Demək Haqq yanında yalançıdırlar! 

Əgər ki, dünyada və axirətdə 

Allahın sizə nemət, mərhəməti 

Olmasaydı o yalan sözə görə 

Sizə şiddətli əzab toxunardı. 

 

O zaman ki, sizlər münafiqlərin, 

Yaydığı yalanı dilə gətirir, 

Bilmədiyi sözü danışırsınız 

Və onu asan bir şey sanırsınız. 

Halbuki Peyğəmbər zövcəsi haqda 

Nəlayiq söz demək Allah yanında 

Qəbahət, həm də çox böyük günahdır! 

Məgər ki, siz onu eşidən zaman: 

“Bizə bu yalanı demək yaraşmaz, 

Aman Allah! Bu böyük bir böhtandır!” 

Sözünü deməli deyildinizmi? 
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Allah öyüd-nəsihət verir ki, siz 

Əgər ki, həqiqətən möminsiniz, 

Bir daha belə şeylər etməyəsiz. 

 

Və Allah sizin üçün ayələrin 

Beləcə izah edir ki, dərk edin. 

Allah hər əməlinizi biləndir. 

O həm də böyük hikmət sahibidir! 

 

Möminlərin arasında onların, 

Nüfuzdan, hörmətdən salınmasıyçın, 

Pis fikirlər yaymaq istəyənləri, 

Dünyada və axirətdə şiddətli, 

Alçaldıcı ağır əzab gözləyir. 

Hər bir kəsin törətdiyi əməlin, 

Böhtanların, yayılan şayələrin, 

Doğruluğunu ancaq Allah bilir! 

Əgər Allahın sizlərə neməti, 

Həm də ki, mərhəməti olmasaydı, 

Və Rəbbiniz rəhimli olmasaydı, 

Halınız o zaman necə olardı? 

Dediyiniz yalanlara və bir də 

Yaxdığınız iftiralara görə 

O sizləri dərhal məhv eləyərdi. 

 

Onunçun da ey iman gətirənlər! 

Şeytanın yolunu tutub getməyin! 

Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, 

Bilsin ki, şeytan pisliyə sövq edər. 

Zina etməyi, yalan danışmağı, 

Özgəyə böhtan atmağı əmr edər. 

 

Əgər Allahın sizlərə neməti, 

Və həm də mərhəməti olmasaydı, 

Sizdən heç kəs günahdan pak olmazdı. 

 

Lakin Allah istədiyin pak edər! 

O, hər şeyi eşidən və biləndir! 

 

Sizlərdən fəzilət sərvət sahibi, 

Qohum əqrabaya və miskinlərə, 

Allah yolunda hicrət edənlərə, 

Heç bir şey verməyəcəyi barədə, 

Kömək etməməyi and içməsinlər. 

 

Onları əfv etsin, cəza verməkdən 

Çəkinsinlər, yəni ki, vaz keçsinlər. 

 

Məgər bu yaxşılıq müqabilində 

Allahın sizin günahlarınızı 

Bağışlamasını istəmirmisiz? 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 
Zinadan xəbəri olmayanları, 
Pak və ismətli mömin qadınları, 
Zinada ittiham edənlər ki, var, 
O kəslər dünyada və axirətdə, 
Şübhəsiz lənətə düçar olarlar. 
Onları qiyamət günü yəqindir, 

Olduqca böyük bir əzab gözləyir! 

Qiyamət günündə onlar dünyada, 

Qazandığı günahları dandıqda 

Dilləri, əlləri və ayaqları 

Etdikləri əməllər barəsində, 

Şahid olub üzəcəkdir onları. 

 

O gün Allah onların cəzasını, 

Layiqincə verəcək, həm də onlar, 

Allahın onlara verdiyi vədin, 

Bir haqq olduğunu biləcək yəqin! 

 

Murdar qadınlar murdar kişilərə, 

Murdar kişilər murdar qadınlara, 

Və təmiz qadınlar təmiz ərlərə 

Layiqdir, tayını izləyər hərə. 

Pis söz pis adamlara, pis adamlar pis sözə 

Eləcə də yaxşı söz yaxşı adama layiq 

Yaxşı adamlar isə yaxşı sözə layiqdir. 

Bunlar; - yəni Aişə və Səfvan tək adamlar, 

Münafiqlər dediyi pis yoldan uzaqdırlar. 

Onları günahlardan  bağışlanma; - Cənnətdə 

Tükənməz  və  minnətsiz  ruzi  gözləyir  həm də! 

Ey  iman  gətirənlər!  Başqasının evinə, 

Həmin ev sahibinin icazəsi olmadan,  
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Və  ona  salam  verib, görüşmədən girməyin. 

Sizə ədəb  baxımdan bu yaxşıdır, dərk edin. 

Bəlkə  bu  Allah  əmrin, yəni onun hikmətin, 

Düşünüb  anlayasız, həm də əməl  edəsiz. 

 

Əgər  orda  heç  kəsi tapmasanız gözləyin. 

İcazə verilincə həmin evə girməyin. 

 

Geri  dönün  deyilsə, dərhal da geri  dönün. 

Bunun  Allah  yanında  faydasını düşünün.  

Çünki hər nə etsəniz, o Allaha əyandır.  

İçində  əşyanız  olan  yerlərə,  

Mehmanxana,  qeyri  məskun  evlərə.  

Daxil   olmaq  sizə  günah   sayılmır. 

 
Ya  Məhəmməd! Mömin  kişilərə  de: 
“Gözlərini  haramdan  çevirsinlər. 
Ayıb  yerin   zinadan  qorusunlar   
Və  həmçinin  örtülü  saxlasınlar. 
Bu  onlar  üçün  ədəb-ərkan,  həm  də,  
Təmizlik  baxımdan  daha  yaxşıdır. 
Bu  da  şübhəsizdir,  Allah  onların 
Nə  etdiklərindən  tam  xəbardardır! 
Mömin  qadınlara  da  de  ki,  onlar, 
Gözlərini  haramdan  çevirsinlər, 
Və  naməhram  kəslərə  baxmasınlar. 
Ayıb  yerlərin  zinadan  qorusun, 
Və  həmçinin  örtülü  saxlasınlar. 
(Öz-özlüyündə  görünən  yerləri, 
Əlləri, üzü daxil olmamaqla) 
Zinətlərini, zinət yerlərini, 
Boyun, boğaz, qol və ayaqlarını 
Naməhram kəslərə göstərməsinlər. 
Baş örtüklərin yaxaya çəksinlər, 

Boyun və sinələri görünməsin. 

 

Zinət yerlərini də ərlərindən, 

Özünün ərinin atalarından, 

Özünün ərinin oğullarından 

Qardaşı, qardaşı oğullarından 

Yaxud öz müsəlman qadınlarından 

Sahib olduqları cariyələrdən 

Yaxud da ki, xacə xidmətçilərdən 

Və ya qadınların məhrəm yerini 

Hələ anlamayan uşaqlarından 

Başqa kimsələrə göstərməsinlər. 

 

Gizlətdikləri bəzək şeylərini, 

Göstərmək üçün də ayaqlarını, 

Bir - birinə və yerə  vurmasınlar.” 

 

Ey Möminlər! Allaha tövbə edin. 

Tövbə ilə bəlkə nicat tapasız! 

Bu yolla mətləbinizə çatasız! 

Ey Möminlər! Sizinlə birgə olan 

Subay kişiləri və qadınları 

Əməlisaleh, evlənməyə qabil 

Kölə, cariyənizi evləndirin. 

Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah 

Lütfüylə onları dövlətli edər. 

Allah lütfü, mərhəməti tükənməz, 

Geniş olan və hər şeyi biləndir! 

 

Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar 

(Maddi imkanı çətin olanlar) 

Allah dövlət verənə qədər onlar 

Özlərini zinadan qorusunlar. 

 

Kölələrdən mükatəbə edənlər 

Ödənclə azad olmaq istəyənlər 

Olsa onu mükatəbə eləyin 

Onlara Allah verdiyindən verin. 

 

Zəkatdan onlara o qədər verin 

Ki, özünü azad eləyə bilsin. 

 

Əgər cariyələriniz ismətin, 

Qorumaq istəsə xoş rəftar edin.        

Dünya malı əldə etmək xətrinə, 

Onları zinaya məcbur etməyin. 

Kim cariyələri zinakarlığa, 

Məcbur edərsə bilsin bundan sonra, 

Allah vadar olunanı bağışlar. 

Onların günahı vadar edənin, 
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Pul qazanmaq üçün zinakarlığa, 

Sövq edən ağanın boynuna düşər. 

 

Həqiqətən biz Quranda sizlərə, 

Haqqı nahaqdan ayıran ayələr, 

Sizdən əvvəlki ümmətlər barədə, 

Məsəl çəkib hekayətlər söylədik. 

Müttəqilər üçün öyüd nəsihət, 

Olacaq qaydaları nazil etdik. 

Allah göylərin və yerin nurudur. 

Kainatı yaradaraq nur verən, 

Yer-göy əhlinə düz yolu göstərən, 

Qüdrət, hikmət sahibi xaliq Odur! 

 

(Peyğəmbərimizin və möminlərin 

Qəlbində olan nur onun nurudur.) 

 

O nur, içində çıraq olan bir mötəbər 

Təravətli gözəl taxçaya bənzər. 

 

O çıraq bir qəndilin içindədir. 

O qəndil parlaq ulduz şəklindədir. 

 

O çıraq nə şərqdə nə də ki, qərbdə, 

Aləmin ortasındakı mübarək, 

Bir zeytun ağacından yandırılır. 

Yəni bu yer yox, bir göy ağacıdır. 

 

Şərqdə deyildir ki, günəş batanda, 

Qərbdə də deyildir günəş doğanda, 

Pərdələnsin ya qaranlıqda qalsın. 

 
Zeytun ağacının yağı özünə, 
Od toxunmasa da işıq, nur saçır. 
O nurun üstündə Allah nurudur. 
Allah ona sevdiyin qovuşdurur. 
Cənnət yoluna, islama yönəldir. 
O Allah ki, hər bir şeyi biləndir! 

Həmin taxça, söylənilən o çıraq, 

Allahın  tikilib ucalmasına, 

Adının zikrinə izn verdiyi, 

O evlərdə, yəni məscidlərdədir. 

Orda onu daim təqdis edirlər, 

Və şəninə təriflər söyləyirlər. 

O kəslər ki, nə ticarət, nə alver, 

Onları Allahını zikr etməkdən, 

Namazdan və zəkatdan yayındırmaz. 

Onlar  qəlblərin  və  bir  də  gözlərin, 

Haldan - hala  düşəcəyi  o  gündən,   

Məlum  qiyamət  günündən  qorxarlar. 

 

Onaların  müntəzəm  ibadətləri, 

Allahın  xofunu  hiss  etmələri, 

Yəni  pisliklərdən  çəkinmələri,   

Ona  görədir  ki, Allah  onlara,  

Etdikləri  əməllərin   ən  gözəl, 

Mükafatın,  yəni  əvəzin  versin.   

Və  onlara  kərəmini  artırsın. 

Allah  dilədiyi  kəsləri  sevər, 

Və  saysız-hesabsız  ruzilər  verər. 

 

Allahın   vəhdaniyyətini  danan, 

Və  müqəddəs  Quranı  yalan  sayan, 

Kafirin  əməli  ucsuz-bucaqsız,   

Səhradakı  ilğımlara  bənzər  ki,  

Susuzluqdan  yanan  onu  su  bilər. 

Nəhayət  gəlib  ona  yetişəndə,   

Onun  bir  heç  olduğunu  dərk  edər. 

O  kəslər  öz  əməlinin   yanında  

Ancaq  Allahın  cəzasını  tapar. 

Allah  cəzasın  layiqincə  verər. 

Allah  tezliklə  haqq-hesab  çəkəndir. 

 

Yaxud o kəslər etdiyi əməllər, 

Əngin dənizin zülmətinə bənzər. 

Onu üst - üstə qalanan dalğalar, 

Əsil dalğa zülmətinə çatdırar.   

O əlini  çıxarsa  belə  görməz. 

Kafir  qəlbindəki  zülmət  üzündən   

Haqqı  görməz,  Hidayətə  qovuşmaz. 

Allah  bir  kimsəyə  işıq  verməsə, 

Onun  işığı  görünməz  heç  vədə. 
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Ya Məhəmməd! Məgər göydə və yerdə, 

Olanların (Mələk, insan və cinlərin) 

Qanad açıb qatarlanan quşların, 

Allahı təqdis edərək şəninə, 

Təriflər dediyini görmürsənmi? 

Allah onların duasın eşidir.  

Hər biri də şükr-sənasın bilir. 

Allah onların nə etdiklərini, 

Layiqincə bilir sözün yəqini! 

Göyün yerin hökmü də Allahındır! 

Sözsüz ki, son dönüş də Allahadır! 

Görmürsənmi O buludları qovar! 

Sonra isə bir araya toplayar. 

Üst-üstə yığar topa hala salar. 

Onların arasından yağmur çıxar. 

Sonra Allah göydən dolu yağdırar. 

İstədiyini bəlaya uğradar, 

Və istədiyindən də sovuşdurar. 

Buludlardan çaxan par - par şimşəklər 

Az qala baxan gözləri kor edər. 

 

Allah gecəni gündüzə çevirər, 

Həm də gündüzü gecəyə çevirər. 

    Həqiqətən bu ardıcıl gedişlər, 

Bəsirət sahibinə ibrət verər. 

 

Allah hər heyvanı bir qətrə sudan, 

Nütfədən xəlq eləmişdir, çox asan. 

 

Onların bəzisi yerlə sürünər, 

Bəzi iki, ya dörd ayaqla gəzər. 

 

O istədiyi hər şeyi xəlq edir. 

Həqiqətən o hər şeyə qadirdir! 

Doğrudan da biz hökmlərimizi, 

Halal və haram buyruqlarımızı 

Haqq yolu tam açıq - aydın bildirən, 

Ayələr nazil elədik səbrinən. 

 

Allah dilədiyini doğru yola, 

İslam dininə yönəldər uğurla. 

Münafiqlər: “Allaha, Peyğəmbərə 

İmanla itaət etdik!”-deyərlər. 

Bundan sonrasa onlardan bir dəstə 

Arxasını çevirər Peyğəmbərə. 

 

Belələri, dilləri - ürəkləri 

Bir olan mömin (müsəlman) deyillər. 

 

Münafiqlər haqqa dəvət alırkən, 

Allah kitabının və Peyğəmbərin, 

Yanına hökm almağa çağrılırkən, 

Onların bir qismi bu çağırışdan, 

(Gəlməkdən və haqqa boyun qoymaqdan) 

Dərhal üz çevirər, uzaşar ordan. 

 

Haqq onlar tərəfində olsa əgər, 

İtaət edər, yaxına gələrlər. 

Onların qəlbində xəstəlikmi var? 

Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin 

Haqsızlıq edəcəyindən qorxurlar? 

Xeyir, onlar özü zülümkardırlar! 

Allaha asi olmaqla o kəslər, 

Özləri - özlərinə zülm edirlər! 

 

Aralarında hökm vermək üçün, 

Allah kitabının və Peyğəmbərin 

Yanına çağrılan zaman möminin 

Cavabı beləcə olacaq ancaq: 

“Eşıtdik və həm də itaət etdik!” 

 

Nicata layiq də onları bildik! 

 

Allaha və onun Peyğəmbərinə 

İtaət edib ondan çəkinənlər- 

Məhz o kəslər uğura çatanlardır. 

Əbədi səadətə - cənnətlərə 

Qovuşan kimsələr də məhz onlardır. 
 

Ya Məhəmməd! Münafiqlər onlara 

Əmr etdiyin zaman mütləq cihada 

Çıxacaqları barədə Allaha 

Ürəkdən, həm də möhkəm and içdilər. 
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Onlara de: “Yalandan and içməyin, 

İtaətiniz məlumdur, yaxud da 

Sizdən tələb and deyil, itaətdir, 

Həqiqətən Allah hər şeyi bilir. 

Nə etdiklərinizdən xəbərdardır!” 

De ki: “Siz Allaha itaət edin, 

Həm də Peyğəmbərə itaət edin, 

Çünki Peyğəmbərə itaət etmək, 

Elə Allaha itaət etməkdir. 

Peyğəmbərin əmrindən üz döndərsəz, 

Onu bilin ki, onun vəzifəsi, 

Ancaq tapşırılanı eləməkdir. 

Sizin də vəzifəniz ancaq sizə 

Tapşırılana itaət etməkdir. 

Peyğəmbərin üzərinə düşən iş, 

Yalnız Allah hökmün təbliğ etməkdir. 
 

Allah aranızdan iman gətirib, 

Yaxşı işlər görən bəndələrinə, 

Yalnız mənə ibadət edər deyə, 

Onları özündən əvvəlkilər tək, 

Yer üzünə varis edəcəyini, 

Möminlər üçün onların Allahın 

Özü bəyəndiyi İslam dinini 

Möhkəmləndirib hər yana yaymağı, 

Onların qorxusun əmin-amanlıq 

Arxayınçılıqla əvəz etməyi 

Əvvəldən onlara vəd eləmişdir. 
 

Bundan sonra küfr edənlər şübhəsiz, 

Allahın itaətindən çıxanlar, 

Yəni ki, əsil fasiqlərdir onlar! 

Namaz qılın zəkat verin həm də ki, 

Peğəmbərə itaət eləyin ki, 

Onda bəlkə sizlərə rəhm olunsun! 

Tanrı vəhdaniyyətin inkar edən 

Kafirlərin yer üzündə Rəbbini 

Aciz edəcəyin güman etməyin 

Allah əzabından qaçıb canını 

Xilas edəcəyini düşünməyin. 

O kəslərin məskəni cəhənnəmdir. 

Ora necə də pis sığınacaqdır! 

Ey iman gəturənlər! Unutmayın, 

Sahib olduğunuz kölə; - kənizlər, 

Bir də həddi-buluğa çatmayanlar, 

Yanınza daxil olmaq istəsə, 

Bu üç vaxtda icazə istəsinlər: 

Səhər erkən (sübh namazından əvvəl), 

Günorta soyunub dincələn zaman. 

Bir də gecə namazının sonrası. 

Bu üç vaxtda insan paltarsız olar. 

Yəni bu vaxt sizə xəlvət vaxtıdır. 

 

Qalan vaxtlar daxil olub çıxmaqda, 

Sizə də onlara da günah yoxdur. 

Allah ayəsini belə şərh edir. 

O biləndir və hikmət sahibidir! 

 

Övladlarınız da yetkinlik yaşda: 

-Yəni ki, həddi - buluğa çatanda, 

Yanınıza gəlmək istəyən zaman,  

Daxil olmasınlar izn almadan . 

Allah bilən və hikmət sahibidir! 

 

Heyzdən, doğuşdan kəsildiyiyçin,  

Ərə getməyə ümüdi qalmayan, 

Yaşlı qadınlar, qadağan olunmuş,  

Zınət yerlərin naməhrəm kəslərə 

Göstərmədən öz üst paltarlarını: 

 Bürüncək, niqab və çarşablarını 

Çıxararsa bunda bir günah yoxdur. 

Bununla belə həmin geyimləri,  

Soyunmaqdan çəkinsələr yaxşıdır. 

Allah hər şeyi eşidən, biləndir! 

 

Kora, çolağa, yainki xəstəyə, 

Oturub bir yerdə başqası ilə, 

Yemək yeməsində bir günah yoxdur. 

 

Sizin özünüzə öz evinizdə,  

Yaxud ata – ananızın evində,  

Və ya qardaşlarınızın evində  

Bacı evlərində, ya əmilərin,  
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Yaxud bibilərinizin evində, 

Dayı, yaxud xalanızın evində, 

Yaxud da açarları sizdə olan 

Dost evində yeməkdən günah gəlməz. 

Bir yerdə, yaxud da ki,ayrılıqda,  

Yeməyinizdə də bir günah yoxdur. 

 

Evlərə daxil olduğunuz zaman, 

Özünüzü qohum əqrabanızı, 

Dostunuzu və din qardaşınızı, 

Allah dərgahından bərəkət, xoşluq 

Diləyən bir salamla  salamlayın. 

 

Allah öz ayəsini sizlər üçün,  

Belə izah edir,yaxşı düşünün. 

 

Doğurdan möminlər  ancaq Allaha,  

Onun Peyğəmbərinə iman edən, 

Ümumi bir iş üçün Peyğəmbərlə 

Bir yerdə olduqda izn almamış 

Başqa yerə getməyən kimsələrdir. 

 

Ya Məhəmməd! Səndən izn istəyənlər, 

Məhz Allaha, onun Peyğəmbərinə 

Bütün varlığıyla inananlardır. 

 

Əgər onlar bəzi işləri üçün, 

Səndən izn istəsələr onda özün, 

İstədiyinə izn ver, onunçun 

Allahdan bağışlanmasını dilə 

 

Həqiqətən Allah bəndələrini 

Bağşlayan və həm də rəhm edəndir! 

 

Peyğəmbərə müraciət edirkən 

Onu üstün tutunuz özünüzdən. 

 

Bir - birinizi çağırdığınız tək, 

Olmaz Peyğəmbər ilə rəftar etmək. 

 

Ona, “Məhəmməd nə deyirsən?” - 

söyləməyin. 

Hər sorğusuna yalnız “bəli!” - deyin. 

Buyur, ey Allahın elçısı deyin. 

“Ey Allahın Peyğəmbəri!” - söyləyin. 

Və ya Peyğəmbərin duasını siz, 

Öz duanız kimi hiss etməyiniz. 

 

Onun duası sizlərdən fərqlidir. 

Allah dərgahında qəbul edilir. 

Həqiqətən bilin! Allah sizlərdən, 

Xütbə oxunurkən çıxıb məsciddən, 

Xəlvət sovuşanı görür və biılir. 

 

Allahın, yaxud da Peyğəmbərinin, 

Əmrinə qarşı çıxanlar başına 

Gələcək bəladan həzər etsinlər! 

 

Bilin və agah olun ki, göylərdə, 

Və yerdə nə varsa hamsı onundur. 

 

 O, sizlərin nə əməlin sahibi, 

Hansı məzhəbə qulluq etmənizi, 

Məxluqatın, yaxud münafiqlərin 

Hüzuruna qayıdacağı günü, 

Qiyamət gününü müfəssəl bilir. 

 
Həmin gün Allah həm onlara bir-bir, 
Dünyada etdiyin söyləyəcəkdir. 
Anlayın ki, o hər şeyi biləndir!    
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25  

“FƏRQLƏNDIRMƏ” SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş yetmiş yeddi ayədir. 

O haqq ilə batili seçərək  ayırd edir. 

 
Rəhimli Allahin Pak ismi ilə, 
“Əl Furqan” surəsi anlanır belə: 
 

Aləmləri, (insanlar və cinləri), 

Allah əzabıyla qorxutmaq üçün, 
Haqqı batildən ayiran Quranı, 
Öz Peyğəmbərinə nazil eləyən, 
Allah nə qədər uca və uludur! 
Ucalardan uca və əbədidir. 

Xeyir - bərəkəti bol, daimidir! 
O Allah ki, göylərin və yerlərin 
Hökmü, səltənəti həm də onundur. 
O özünə heç bir övlad götürməz; 
Və mülkündə heç bir şəriki yoxdur. 
O hər şeyi layiqincə yaratmış, 
Həm də onun nə cür olacağnı, 
Əvvəlcədən bilmək ona məxsusdur. 
 
Müşriklərsə onu kənara qoyub, 
Heç bir şeyi xəlq eləyə bilməyən, 
Əksinə özləri yaradılanı; 
Özlərinə bir xeyir ya bir zərər 
Verə bilməyən, nəyisə dirildib, 
Yaxud öldürməyə qadir olmayan, 
Bütləri özünə tanrı bildilər. 

 
Kafir olanlar: “Quran Məhəmmədin 
Bir uydurmasıdır ki, var” - dedilər. 
Ona bu işdə həm başqa tayfalar, 
Yəhudilər kömək etmiş!” - dedilər. 
Özləri bu batil iddialarla, 
Küfrə və böhtana yuvarlandılar. 

 

Onlar həmçinin: “Bu qədimlərin bir 

Uydurduğu əsfanədir” - dedilər. 

Məhəmməd onları yəhudilərə, 

Yazdırmışdır və əzbərləsin deyə, 

Axşam səhər oxutdurur” - dedilər. 

Ya Məhəmməd! Onlara de: “Quranı 

Göylərin və yerin sirrini bilən 

Allah nazil etmişdir sizlər üçün. 

Həqiqətən  bilin o möminləri, 

Bağışlayandır, həm də rəhm edəndir!” 

 

Müşriklər dedilər: “çox maraqlıdır, 

Bu necə  Peyğəmbərdir yemək yeyir, 

Həm də bazarları dolaşıb gəzir? 

Məgər onun özü ilə birlikdə, 

Allahın əzabı ilə qorxudan, 

Və onun həqiqi peyğəmbərliyin 

Təsdiqləyən mələk gəlməməliydi? 

Yaxud ona  ruzi qazanmaq üçün, 

Bazarlara gedib - gəlməsin deyə, 

Göydən bir xəzinə enməməliydi? 

Yaxud meyvəsiylə dolanmaq üçün, 

Onun bir bağı olmalı deyildi?” 

Zalim müşriklər möminlərə dedi: 

Siz ancaq ovsunlanmış, bununçun da 

Ağlını itirmiş olan adama, 

Tabe olursunuz, bizə bəllidi!” 

Ya Məhəmməd! Bir gör sənin baərəndə 

Necə məsəllər çəkdilər! Və həm də 

Səni bir divanəyə bənzətdilər. 

Peyğəmbərliyinin təsdiqi üçün 

Göydən enmiş mələk tələb etdilər! 

Bununla da doğru yoldan azdılar. 

Bir daha haqqa yol tapmayacaqlar! 

 
Ya Rəsulum! Əgər  istəsə sənə 
Müşriklər deyəndən daha yaxşısın, 
Ağacları altından çaylar axan 
Gözəl cənnətləri bəxş edə bilən 
Və uca qəsrlər yarada bilən 
Allah nə qədər uca və uludur! 

Lakin onlar nəinki təkcə səni, 

Həm də qiyaməti yalan saydılar. 

 

Biz də qiyaməti yalan sayançın 

Çox şiddətli bir  atəş hazırladıq. 

O atəş onları gendən görüncə, 
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Kafirlər onun qəzəbli səsini, 

Qaynama uğultusun eşidərlər. 

 

Onlar əli boyunlarına bağlı, 

O atəşdən dar yerə atılırkən, 

Dünyada Allaha asiligiyçin 

Özünə bəd dua, ölüm dilərlər. 

 

Onlara istehza ilə deyilər: 

“Bu gün özünüzə bir ölüm deyil, 

Çalışın ki, çoxlu ölüm diləyin!” 

Belə bir gündə bir dəfə vaveyla 

Deməkdən və bir ölüm diləməkdən, 

Yaxşıca inanın ki, heç nə çıxmaz. 

Allahın əzabı intəhasızdır. 

Həm də ki, dəhşətli olduğu üçün, 

Dəfələrlə vaveyla deməlisiz, 

Özünüzə ölüm diləməlisiz! 

 

Ya Məhəmməd! Sən onlardan soruş ki: 

“Bu cəhənnəm odu yaxşıdı yoxsa, 

Allahdan qorxub pislikdən çəkinən, 

Kəslərə bir mükafat sığınacaq 

Şəklində vəd olunan Xüld cənnəti?” 

 

Onlar üçün orda hər nə desən var. 

Həm də orda əbədi qalacaqlar. 

 

Bu bəndələrinin sənin Rəbbindən, 

Acizanə istədiyi bir vəddir. 

 

 Bəndələr yaxşı iş müqabilində, 

Allahdan bu cənnətləri diləmiş, 

Allah da onlara bu barədəki 

Öz vədini yerinə yetirmişdir. 

Allah müşrikləri tapındıqları, 

Bütlərlə məhşərə topladığı gün, 

Onlara beləcə buyuracaqdır: 

“Mənim bəndələrimi haqq yolundan, 

Sizmi çixardınız, ya ki, özləri?” 

Bütlər deyəcəklər! “Pərvərdigara! 

Sən Paksan, ucasan və müqəddəssən! 

Sən varkən özümüzə başqa dostlar, 

Hami qəbul etmək bizə yaraşmaz. 

Lakin sən onlara atalarına, 

O qədər nemətlər verdin ki, hətta 

Sənin öyüd nəsihətin Quranı, 

Xatırlamağı belə unutdular. 

Məhz elə səbəb də budur ki, onlar, 

Məhvə məhkum olan tayfa oldular!” 

 

Allah buyuracaqdır: “ ey müşriklər, 

Bütləriniz sizi təkzib etdilər. 

Artıq nə əzabdan sovuşarsız siz, 

Nə də özünüzə kömək edərsiz. 

Sizin aranızdan zülmkarlara 

Bir də Allaha şərik qoşanlara 

Şiddətli bir əzab daddıracağıq. 

Ya Məhəmməd! Səndən əvvəl gələnlər, 

Yəni ki, biz göndərən Peyğəmbərlər, 

Şübhəsiz ki, həm yemək yeyərdilər, 

Həm ruziyçin bazara gedərdilər. 

Sizin bir qisminizi digərinə, 

Sınaq vasitəsi etdik ki, görək, 

Möhnətlərə dözə biləcəkmisiz? 

Birinizi varlı, digərin kasıb, 

Birinizi sağlam, digərin xəstə, 

Zəif etdik ki, hansınızın daha, 

Səbirli olduğun həm də Allaha, 

Sadiq olub olmadığını bilək. 

Verdiyi qismətə razımı  görək. 

Sənin Rəbbin çətinliyə səbr edib 

Və ona sığınanları görəndir! 

 

Bizimlə görüşə inanmayanlar, 

Haqq-hesabın günündən qorxmayanlar: 

Bizdən Məhəmmədin peyğəmbərliyin 

Təsdiq edən mələklər istəyənlər, 

Onun doğru dediyin bilmək üçün, 

Allahı görməli idik!” - dedilər. 

Həqiqətən onlar özü barədə, 

Çox-çox yüksək fikirlərdə oldular. 
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Allahı görmək, onunla danışmaq 

İstəyilə hədlərini aşdılar. 

 

Günahkarlar mələkləri görən gün, 

Onlara  cənnətlə bir müjdə olmaz. 

Mələklər onlara belə deyərlər: 

“sizə şad xəbər eşitmək haramdır!” 

 
Biz onların yaxşı əməllərini, 
Havada uçan toz dənələrinə, 
Zərrələrə döndərərik qəsd ilə! 
Onların qohum və əqrəbəsinə, 
Yoxsullara göstərdiyi köməyin, 
Qonağa qəribə hörmətlərinin, 
Və gördüyü başqa yaxşı işlərin 

Bir zərrə qədər də qiyməti olmaz! 

O gün cənnət əhlinin qaldığı yer, 

Yəni ki, istirahət elədiyi yer, 

Daha yaxşı və gözəl olacaqdır! 

 

Göyün ağ buludla parçalandığı, 

Mələklərin yerə enəcəyi gün. 

 

Həmin gündə həqiqi hökmüranlıq, 

Ancaq və ancaq Allaha məxsusdur. 

O gün kafirlərə çox çətin gündür. 

O gün zalim, yəni küfrə düşməklə, 

Özünə zülm edən peşmançılıqdan, 

Əllərini çeynəyib deyəcəkdir: 

“Kaş ki, mən peyğəmbər vastəsilə 

Özümə doğruca bir yol tutaydım; 

Vay mənim halıma! Kaş filankəsi 

Özümə heç zaman dost etməyəydim; 

 

And olsun ki, Quran mənə gəldikdə, 

O məni iman etməkdən sapdırdı”. 

 

Şeytan insanı yoldan çıxarırkən, 

Yalnız  buraxar, zəlil, rusvay edər. 

 

Peyğəmbər də: “Ey Rəbbim! Həqiqətən 

Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” - deyər. 

Ya Məhəmməd! Bu Məkkə müşriklərin, 

Sənə düşmən etdiyimiz kimi də 

Səndən  əvvəl gəlmiş peyğəmbərlərə 

Günahkarlardan bir düşmən etmişdik. 

Rəbbin sənə arxa, dayaq və rəhbər, 

Mədədkar olması kifayət edər! 

 

Kafirlər: “Quran ona (Məhəmmədə) 

Birdəfəlik enməliydi!”- dedilər. 

 

Ya Məhəmməd! Sənin qəlbinə səbat, 

Və qətiyyət vermək üçün biz onu  

Ayə - ayə tədriclə nazil etdik. 
 

Ya Məhəmməd! Müşriklər sənə gəlib, 

Elə misal çəkməzlər ki, biz sənə, 

Onun doğru cavabını verməyək. 

Və onlar gətirdiyi misallardan, 

İzahatca yaxşısın gətirməyək. 
 

Onlar qiyamət günü cəhənnəmə 

Üzü üstə sürüklənən kəslərdir. 

Onlar ən pis yerdə yerləşəcəkdir, 

Və ən çox yoldan azan kimsələrdir 

 

Həqiqətən Musaya Tövrat verdik. 

Qardaşı  Harunu da vəzir etdik. 
 

Ayələrimizi qəbul etməyən, 
Yalan sayan bir tayfaya göndərdik 
Və  Firon əhlinə çatdırın” - dedik. 
 

Sonra da Firon əhlini büsbütün, 
Sularda batırmaq ilə məhv etdik. 

Biz Nuh qövmünü də sularda boğduq. 

Çünki peyğəmbəri təkzib etdilər. 

Biz həm də onları insanlar üçün, 

Xatırlanan bir ibrət dərsi etdik. 

Biz zalimlər üçün də bu şəkildə, 

Şiddətli bir əzab hazırlamışıq. 

Biz Adı, Səmudu, Rəcc əhlini də, 

Onlara bənzər çox nəsilləri də, 

Cəzalandırıb yerlə yeksan etdik. 
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Biz onların hər birinə cürbəcür 

Mərifət məzmunlu məsəllər çəkdik. 

Nəsihətə qulaq asmadığıyçın, 

Biz onları yerli - dibli yox etdik. 

 

Qureyş müşrikləri ticarət üçün, 

Şam şəhərinə səfər etdiyi gün, 

Fəlakət yağışı yağdı şəhərə. 

Vaxtı ilə Lut  tayfası yaşayan, 

Səmud şəhərinə gəlib çıxdılar. 

Məgər onlar o şəhərin başına, 

Nələr gəldiyini görmədilərmi? 

Xeyir, onlar bir yol öldükdən sonra, 

Yenidən dirilməyə inanmırlar. 

Özlərindən əvvəlki kafirlərin, 

Başlarına gəlmiş müsibətlərdən, 

İbrət almayan Məkkə müşrikləri, 

Hələ də qiyamətin barəsində 

Nagüman, şəkk - şübhə içindədirlər. 

 

Ya Məhəmməd! Onlar səni gördükdə, 

Ancaq məsxərəyə qoyur, deyirlər: 

“Allah Peyğəmbər göndərən budurmu? 
 

Əgər bütlərimizə ibadətdə, 

Səbr, həm də səbat göstərməsəydik, 

Az qala bizi yoldan sapdırmışdı.” 

Onlar qiyamət əzabın gördükdə, 

Haqqın yolundan kimlərin daha çox, 

Azdığını aydınca biləcəklər. 

Ya Məhəmməd! Sən nəfsini özünə, 

Tanrı edən o kimsəni gördünmü? 

Ona vəkil, zamin sən olacaqsan? 

Onu bəd əməldən sən çəkindirib, 

Yaxud da ki, sənmi saxlayacaqsan? 

O özü haqqı axtarıb tapmalı, 

Və özü ona qail olmalıdır! 

Yoxsa güman edirsən ki, onların, 

Əksəri sən deyəni eşidəcək? 

Ya ağıllı başlı fikirləşəcək? 

Bil ki, onlar əsil heyvan kimidir, 

Bəlkə ondan da çox zəlalətdədir. 

Heyvan heyvanlığıyla öz xeyrini 

Bilər, ona ziyanlı işi görməz. 

Bunlar isə nə xeyirlərin bilər 

Nə də zərərlərini anlayarlar. 
 

Məgər ki, sən öz Rəbbinin kölgəni, 

Günçıxandan günbatanadək necə 

Uzatdığını aydın görmürsənmi? 

Əgər istəsəydi onu daima 

Öz yerindəcə sabit saxlayardı. 

Sonra biz günəşi həmin kölgəyə 

Əsil səbəb olan əlamət etdik. 

Günəş olmasa kölgə bilinməzdi. 
Sonra günəş yüksəldikcə kölgəni, 
Yavaşca özümüzə tərəf çəkdik. 
 

Onu yerə birdən salıb çəksəydik 
İnsanlar vahiməyə düşərdilər. 
 
Sizin üçün gecələri bir örtük, 
Yuxunu rahatlıq, gündüzü ruzi 
Qazanmaqçın dirilik edən Odur! 
 

Küləkləri rəhməti yağışların, 
Önündə müjdəçi göndərən Odur! 
Biz göydən tərtəmiz su endirdik ki, 
Onunla ölü yerlərə can verdik. 
Yaratdığımız insanı, heyvanı 
Dolandıraq, yəni ki sirab edək! 
Zati - əqdəsimə and içirəm ki, 
Onlara verdiyim nemətlərimi, 
Dəyər verib yada salsınlar deyə, 
Biz həmin suyu onlar arasında 
Ehtiyaca müqabil paylaşdırdıq. 
 

Bununla belə onların əksəri 
Nankorluqdan başqa bir şey etmədi, 

Və nankorluğunda dirənib qaldı. 

Əgər istəsəydik hər məmləkətə, 

İnsanı əzabımızla qorxudan, 

Elçimizi Peyğəmbər göndərərdik. 

Ya Məhəmməd! Kafirlərə baş əymə 

Quranla onlara qarşı cihad et! 

Var gücünlə vuruş, Haqqa ümid et! 
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Biri şirin sulu , digərisə şor, 

Olan iki dənizi qovuşduran. 

Lakin bir-birinə qarışmamaqçın 

Araya keçilməz sədd qoyan Odur! 

 

İnsanı maye nütfədən yaradan, 

Onları bir-birnə qan qohumu, 

Və sonradan da qohum edən Odur! 

Sənin Rəbbin hər bir işə qadirdir! 

 

Belə olduğu təqdirdə müşriklər, 

Allahı kənara qoyub, özünə 

Nə xeyir, nə zərər verə bilməyən 

Əşya bütlərə ibadət edirlər. 

Kafir öz Rəbbinə qarşı şeytana 

Canıyla başıyla köməklik edər, 

Və yaxud kafir haqq olan yenilməz 

Rəbbinə inadla arxa çevirər. 

 

Ya Məhəmməd! Bil ki, Biz səni yalnız, 

Möminlərə cənnətlə müjdə verən, 

Kafiri Cəhənnəm ilə qorxudan 

Bir Peyğəmbər kimi seçib göndərdik. 

 

De ki: “mən sizdən dini təbliğ üçün, 

Heç bir Muzd və ya əvəz istəmirəm. 

Ancaq Rəbbinə tərəf döğru yolu 

Tapmaq diləyən kimsə istəyirəm. 

Mən öz peyğəmbərliyimçin sizlərdən, 

Heç bir Muzd və mükafat istəmirəm. 

Lakin iman gətirmiş, şəxs malını, 

Allah yolunda sərf etsə heç zaman, 

Ona maneçilik edən deyiləm. 

 

 

Ya Məhəmməd! Ölməz, həmişə diri 

Olan Allhına bel bağla, onu 

Həmdi səna ilə daim təsdiq et! 

Nemətinə şükr edərək namaz qıl. 

Allahın bəndəsinin günahından 

Xəbərdar olması kifayət edər. 
 

O göyləri, yeri, arsındakın 

Altı günə xəlq eləyən rəhmandır, 

Sonra ərşi yaradıb hakim olan 

Və Rəhmini bəndəsinə qıyandır. 
 

Bunu bir biləndən (Rəbbin özündən 

Və yaxud da Cəbraildən) xəbər al! 

Müşriklərə: “Rəhmana səcdə edin!” 

Deyildiyi zaman onlar soruşur: 

Rəhman nədir? Sən bizə əmr etdiyin, 

Şeyə səcdəmi edəcəyik?”- deyir. 

Bu səcdə əmri onların imana 

Olan nifrətini həm də artırır. 

Səmada bürclər yaradan, orada 

Günəş və ayı vücuda gətirən 

Allah nə qədər uca və uludur! 

 

Onun qüdrətin daim yada salmaq 

Nemətinə şükr etmək istəyənçin 

Gecəylə gündüzü növbələşdirib 

Ardıcıllıqla gətirən də Odur! 

Rəhmanın əsil bəndəsi o kəsdir, 

Ki, o yer üzündə təmkinlə gəzər, 

Təvəzökarlıq ilə rəftar edər, 

Cahillər onlara söz atan zaman, 

Yumşaq davranışla ayrılar ondan. 

 

Onlar gecələri öz rəbbi üçün, 

Səcdə və qiyam içində keçirər. 

 

Və belə deyərlər: “ Pərvərdigara! 

Cəhənnəm əzabın bizdən sovuşdur. 

Şübhəsiz ki, o əzablar sonsuzdur! 

Doğrudan da o yerlər nə pis məskən, 

Və həm də ki, nə qədər pis bir yerdir!” 

 

Onlar öz mallarını xərclədikdə, 

Nə israfçılıq, nə xəsislik edər, 

Və bu iki xislətin arasında 

Çox münasib, orta bir yol tutarlar 

Onlar öz Allahı İlə yanaşı, 

Başqa tanrıya ibadət etməzlər. 
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Allahın haram buyurduğu cana 

Nahaq qəsd etməz və zina etməzlər. 

Hər kəs bunu etsə cəzasın çəkər, 

Və qiyamət günü onun əzabı  

Qat –qat artar, və o əzab içində 

Zəlil olub daim onunla qalar. 

Ancaq tövbə edib iman gətirən, 

Və yaxşı iş görənlərdən savayı! 

Allah onların pis əməllərini, 

Bağışlar, yaxşı əmələ çevirər. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Hər kəs tövbə edib, yaxşı iş görsə, 

O Allaha tərəf yaxşı dönüşlə, 

Rızasını qazanmış halda dönər. 

 

O kəslər ki, yalan şahidlik etməz, 

Faydasız bir şeylə rastlaşan zaman 

Onlardan dərhal üz çevirib keçər. 

 

O kəslər ki, Rəbbinin ayələri, 

Zikr olunan zaman özün onlara, 

Qarşı kar və kor kimi aparmazlar; 

Və o kəslər ki: “ Ey Rəbbimiz bizə 

Zövcəmizdən və uşaqlarımızdan 

Sənə itaət etməklə bizləri 

Sevindirib göz bəbəyi olacaq 

Övladlar ehsan buyur və bizləri 

Müttəqilərə rəhbər et!” - deyərlər. 

 

Məhz belələri Allahın yolunda, 

Bütün çətinlik və əziyyətlərə, 

Səbr etdiyi üçün cənnət guşəsi, 

(Cənnətdəki yüksək məqamdan biri) 

Bəxşişinə sahib olacaq, orda, 

Mələklər tərəfindən ehtiramla, 

Və xoş salamla qarşılanacaqdır. 

Ora nə gözəl bir iqamətgahdır. 

Ya Rəsulum! Məkkə müşriklərinə, 

De:  “Əgər ibadətiniz olmasa, 

Rəbbin yanında nə qədriniz olar? 

Quranı və peyğəmbərinizi siz 

Nümayişkaranə təkzib etdiniz. 

 

Buna görə dünya və axirətdə, 

Əzab əbədi olacaq sizinlə!” 

 

26  

“ŞAIRLƏR”  SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş iki yüz iyrmi yeddi ayədir 

Peyğəmbəri həcv edən şairləri rədd edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə “Əş-şuəra” anlanır belə. 

 

Ta, sin, mim! Haqqı batildən ayıran 

Möcüzə, hökmüylə haqqa çağıran 

Kitabın, Quranın ayələridir. 

 

Ya Məhəmməd! Bu Məkkə müşrikləri 

İman etməyib rədd edirsə səni 

Özünü həlak edəcəksən yəni? 

Əgər biz istəsək göydən onlara 

Dəlil üçün bir ayə göndərərik. 

Onlar da ona səssiz və səmirsiz 

Boyun əyər, dinləyərlər, şübhəsiz. 

 

Onlara Rəhimli olan Allahdan 

Elə bir nəsihət gəlməz ki, ondan 

Üz döndərməsinlər inadlarından. 

 

 

Quranı həm yalan hesab edirlər. 

İstehza etdikləri əzab ki, var 

Onlara çatacaq  açıq – aşikar. 

Qiyamət günündə, yaxud  Bədrdə 

Onlar məyus olacaq bütünlüklə. 

 

Yer üzünə baxıb orada məgər 

Növbənöv bitgillər, gözəl meyvələr. 

Yetirdiyimizi yoxsa görmürlər? 
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Şübhəsiz bu söyənənlər ki, vardır 

Quranı, Peyğəmbəri təkzib edən  

Əqidəsiz kəslərə öyüd verən  

İlahi qüdrəti açıq bildirən  

Təkzib olunmaz bir əlamətdir həm. 

Onlar əksəri iman gətirməzlər  

Bu bizə ayandır:- bilməlidirlər. 

 

Yəqin bil ki, Rəbbin yenilməz qüvət 

Mərhəmət sahibidir:- bu həqiqət ! 

 

O kafirlərdən intiqamın alar,  

Tövbə edən bəndəsini bağışlar! 

 

Ya Məhhəməd! Sən yadına gətir ki, 

Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: 

“Get o zülümkar  tayfanın yanına  

 De Firona, həm də əyyanlarına, 

Məgər məni qoyub başqalarına  

İbadətən:- İsrail övladına  

Əziyyət verməkdən qorxmurlar yoxsa?” 

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Onlar məni  

Yalançı sayacağından qorxuram! 

Ürəyim sıxılır, dilim açılmır. 

 

Bununçun Haruna  Peyğəmbərlik ver! 

Cəbraili göndər nübuvvət baxış et! 

 

Bir qibtini öldürdüyümə görə 

Boynumda bir günah var önlərində. 

 

Özünə bəllidir, Bununçun da mən  

Doğrusu qorxuram öldürülməkdən.”   

 

Allah buyurdu ki: Xeyir! Sən qorxma 

Firon səni öldürə bilməz əsla! 
 

Hər ikiniz möcüzələrimizlə 

Fironun yanına gedin birlikdə. 

Biz də sizin ilə bilin şübhəsiz 

Onlar nə söyləsə eşidəcəyik! 

Fironun yanına gedin və deyin: 

Biz elçisiyik aləmlər Rəbbinin! 

İsrail oğullarını bizimlə 

Şama göndər, onlara əzab vermə!” 

Fironun yanına Musa Harunla 

Gəlib söylənəni bildirdi ona 

Firon  Musanı tanıdı və dedi: 

“Biz səni uşaqkən böyütmədikmi? 

İllərcə sənə xidmət etmədikmi? 

 

Axırda da nə etdiyini bildin 

Bir qibtini vurub qətlə yetirdin, 

Nankorun birisən, bilirsən yəqin!” 

 

Musa dedi: “Mən onu eləyirkən 

Cahillərin biri idim, biləsən!” 

Hələ Peyğəmbərlik bəxş edilməmiş 

Nə də Tövrat nazil edilməmişdi. 

 

Buna görə də sizdən qorxub qaçdım. 

Sonra Rəbbim mənə hikmət bəxş etdi 

Şəriət sahibi, peyğəmbər etdi. 

 

Boynuma minnət qoyduğun bu nemət 

Məni sərbəst buraxaraq qövmümü 

Özünə qul etdiyindəndir əlbət. 

Qövmümü bir kölə edirkən haman 

Qayğımı çəkməyi başa qaxırsan?” 

 

Firon dedi: “Mənə aydın söylə bir 

Dediyin Aləmlərin Rəbbi”-nədir? 

Yəni açıqla ki, O necə şeydi?” 

 

Musa dedi: “Yəqin inanarsızsa 

Qoy sizə ətraflı bildirim onda 

O göylərdə, yerdə və arasında 

Canlı-cansız, mövcud  olan  nə  varsa 

Bütün  məxluqatın  uca   Rəbbidir. 

 

Firon  yanındakılara   söylədi: 

“Onun   cavabını   eşitdinizmi? 
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Mənim  sualıma  heç  uyğun  gəlmir. 

Mən  Rəbbin   mahiyyətini   soruşdum 

Sifət  və  əməli   cavabın  duydum.” 

 

Musa  dedi: “O sizin  də  yəqindir 

Ulu ata  babanızın   Rəbbidir!” 

 

Firon  yanındakılara  söylədi: 

“Tanıyın  sizə  gəlmiş   peyğəmbəri, 

Heç  şübhəsiz   o  əsil  divanədi!” 

Musa   söylədi  “Ağılla düşünsəz, 

Anlarsız o şərqlə qərb arasında 

Hər şeyin Rəbbidir, mövcüd nə varsa!” 

Firon dedi: “Əgər məndən başqa bir 

Tanrı qəbul etsən bu da yəqindir 

Səni mütləq dustaq edəcəyəm!-bil.” 

 

Musa dedi: “Söylədiyimin  sənə 
Doğruluğun sübut edərsəm necə?” 
Firon:”Əgər doğru deyirsənsə di   
Onu  gətir  göstər, görək”-söylədi 
Musa  əsasını yerə atınca    
O dərhal dönüb  oldu  bir  əjdaha. 
Sonra  əlini  qoynuna qoyunca  

Çıxarar-cıxarmaz əl döndü nura. 

 

Firon  bildirdi: “Bu Musa ki, vardır 

Şübhəsiz çox bilikli sehrbazdır! 

 

O öz sehri ilə sizi qorxudub 

Yurd-yuvanızdan çıxarmaq istəyir. 

Nə buyurursunuz? Deyin , nə edək?” 

 

Onlar dedi: “Onu və qardaşını 

Gizlət, şəhərlərə adam göndər ki, 

Sehrbazları toplasın var nə ki, 

Və sənin yanına gəlsinlər cəmi!” 

Nəhayət sehrbazlar məlum bir gün 

Tolplaşdılar Musanı sınaq üçün 

 

Xidmətçilər camaatı cəmlədi 

Və toplanmış kütlə belə söylədi: 

Sehrbazlar üstün gəlsə Musaya 

Güman ki, tabe olaraq onlara!” 

 

Sehrbazlar söylədilər Firona: 

Əgər biz qalib gələrsək Musaya 

Bir mükafat alacağıqmı onda? 

 

Firon dedi:” Bəli! Qalib gəlsəniz  

Yaxınlarım olacaqsız, biləsiz!” 

 
Musa buyurdu: “Əvvəl siz başlayın, 
Sınaqçın yerə nə atırsız atın!” 

Onlar ip və əsaların atdılar, 

Maraq içində Musaya baxdılar. 

 
And içib Fironun şan-şövkətinə  
Ümid bəslədilər səxavətinə  
“And olsun üstün gələrik!”- dedilər. 
 
Bundan sonra Musa əsasın atdı. 
Əsa dərhal dönüb əjdaha oldu,  
Sehrbazlar atan hər şeyi uddu. 
 
Sehrbazlar həyəcanla baxdılar 
Və dərhal da səcdəyə qapandılar. 
Dedilər birlikdə və uca səslə: 

“İman gətirdik Musanın Rəbbinə!” 

Firon dedi: “Mən izn verməmiş siz  

Ona asanlıqla iman gətirdiz  

Demək sehri o sizə öyrtəmişdir. 

Yəni ki, o sizin böyüyünüzdür. 

Heç eybi yoxdur unutmayın ki, siz  

Əzabın nə olduğun biləcəksiniz. 

Əl-ayağınızı çarpaz kəsdirib  

Sizi çarmıxa çəkdirəcəm!- bilin”. 

 

Iman gətirmiş sehrbazlar dedi: 

“Zərər yoxdur, çünki biz Rəbbimizə  

Allahın  hüzuruna dönəcəyik! 

 

Biz sənə tabe olanlar içində  

Musaya və o təbliğ edən dinə  

Ilk iman edənlər olduğumuzdan  
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Ümidvarıq qurtulaq xətalardan  

Bağışlanar Rəbbə qəlbən sığınan!” 

 

Sonra Musaya belə vəhy eylədik: 

“Qullarımla birgə gecə yola  çıx  

Misiri tərk elə, sənə yol açıq  

Şübhəsiz Fironun tərəfindən siz  

Addım-addım təqib ediləcəksiz!” 

 

Firon şəhərlərə adam göndərdi. 

Və onlar car çəkib belə deyirdi: 

Israil övladı kiçik tayfadı  

Onlar bəzək şeyləri oğurladı  

Və Misiri tərk eləyib getdilər 

Bizi möhkəmcə qəzəbləndirdilər 

Biz qüvvətli, silahlanmış kəslərik 

Onları tapıb cəzasın verərik!” 

 

Nəhayət, Biz Fironu tayfasıyla  

Bağlardan və bulaqlardan çıxardıq  

Xəzinələrdən, Nil ətrafındakı 

Bərəkətli yurdalarından qopardıq  

O yelərdə ki, onları yox etdik 

İsrail oğlunu bir varis etdik 

 

Firon, əskərləri  günəş doğduqda  

Yola düşdülər onların ardınca  

Iki tayfa qarşılaşdığı zaman  

Musanın adamları dedi: “Aman, 

Işimiz bitdi, artıq yaxalandıq!” 

 

Musa dedi: “Xeyir, Rəbbim mənlədir. 

O, mütləq mənə yol göstərəcəkdir!” 

 

Onda Musaya belə vəhy eylədik: 

Əsan ilə dənizə vur!” söylədik. 

O əsanı vurcaq dəniz yarıldı 

Israil oğluna bir yol açıldı 

Bu yol on iki hissəyə bölündü 

Hər hissə böyük bir dağ tək göründü. 
 

Firon əhlini sahilə topladıq 

Musayla olanları xilas etdik. 

Firon tayfasını suya qərq etdik. 

Şübhəsiz, Musanın hekayətində 

Bir ibrət var anlayıb dərk edənə  

Lakin onların, Firon tayfasının 

Və qədim Misirin əhalisinin 

Yaxud da Məkkənin müşriklərinin 

Əksəriyyəti iman gətirmədi. 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin  

Qüvvət, mərhəmət sahibidir sənin! 

O kafir kəslərdən intiqam alar  

Tövbə edən bəndələri bağışlar! 

 

Ya Rəsulum! Məkkə müşriklərinə  

Ibrahimin hekayətini söylə! 

 

O zaman ki, O həm öz atasına  

Həm də tayfasına sual etmişdi: 

 

“Deyiniz;- nəyə ibadət edirsiz?” 

Onlar: “Bütlərə ibadət edirik, 

Bütə tapınmaqda davam edirik!” 

Söyləyərək ona cavab  vermişdi. 

 

Ibrahim soruşur: “Çağrılan zaman  

Hər hansı cavab gəlibmi onlardan? 

Yaxud da ki, Onlar sizə bir xeyir, 

Ya bir zərər verə bilərmi məyər?” 

 

Onlar:” xXeyir!-demiş atalarımız 

Bu sayaq ibadət etmişlər yalnız”. 

 

İbrahim demişdi: “İndi baxın siz 

Görün ki, nəyə ibadət edirsiz. 

 

Həm sizin, həm ulu əcdadınızın  

Tapındığı bütlər yaxşı anlayın 

Yalnız Aləmlərin Rəbbindən başqa 

Mənim düşmənimdir;-saxlayın yadda. 

Məni yaradan doğru yol göstərən  
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Odur! Yedizdirən həm içizdirən! 

 

Xəstələnən zaman o şəfa verir 

O öldürəcək və dirildəcəkdir. 

Qiyamət günü o bağışlayacaq 

Yeganə ümidim onadır ancaq! 

Ey Rəbbim! Mənə hikmətlər bəxş elə 

Və qovuşdur saleh bəndələrinə! 

Sonra gələnlər arasında mənə 

Onlar kimi yaxşı ad qismət elə! 

 

Gələcək nəsillər məni yad etsin 

Daim adım hörmət ilə çəkilsin! 

Məni Nəim cənnətlərə varis et! 

Atamı bağışla, şübhəsiz ki, o 

Haqq yoldan azan kimsələrdən oldu. 

 

İnsanlar dirilən məhşər günündə 

Məni əfv et zəlil və rüsvay etmə! 

O gün ki, nə mal-dövlət kara gələr 

Və nə də ki, övlad bir fayda verər! 

 

Ancaq sağlam, pak və təmiz qəlb ilə 

Tanrı hüzuruna gələndən başqa!” 

 

Qiyamət günü yalnız bunca kəslər 

Öz əməllərinin faydasın görər! 

 

O gün cənnətə Allahdan qorxanlar 

Pis əməldən çəkinənlər qovuşar. 

Cəhənnəm azğınlara göstərilər 

Və həm də onlara belə deyilər: 

İbadət etdiyiniz bütlər ki, var 

Bir söyləyin, onlar haradadırlar? 
 

Tapındıqlarınız: (Allahdan qeyri) 

Onlar sizə kömək edə bilirmi? 

Özlərinə köməkləri yetirmi? 
 

O kəslər ki, müşrik, azğındır onlar 

Üzü üstə cəhənnəmə atılar! 

Iblisin bütün  əskərləri  ki, var 

Sürüklənib  oraya  salınarlar, 
Onlar orda büt və rəisləriylə 
Çənə-boğaz  olub gələrlər dilə: 
“Allaha and olsun, bizlər ki varıq 
Haq yolundan açıq-aydın azmışıq! 

Çünki biz sizləri, (vecsiz bütləri) 

Hesab edirdik Aləmlərin Rəbbi. 

 

Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. 

 

İndi nə şəfaət edənimiz var 

Nə də bir haraya yetənimiz var! 

 

Kaş bir də dünyaya dönə biləydik; 

Möminlərdən olub sonra gələydik!” 

 

Bəli bu İbrahım hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə 

Halbuki, çoxları onu dinlədi. 

Lakin əksəri iman gətirmədi. 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin 

Qüdrət mərhəmət sahibidir sənin! 

O kafir kəslərdən intiqam alar 

Tövbə edən bəndələri bağışlar! 

 

Nuh Tayfası da şeytana uydular 

Və onlar Nuhu yalançı saydılar. 

Hər hansı peyğəmbəri təkzib etmək, 

Hamsını təkzib etməkdir demək. 

O zaman ki, Nuh onlara söylədi: 

“Peyğəmbəri yalnaçı saymaqla siz 

Allah əzabından çəkinmirsiniz? 

 

Bu şübhəsizdir ki, sizin üçün mən 

Etibar olunası peyğəmbərəm! 

Heç zaman vədimə xilaf çıxmaram. 

Və əmanətə xəyanət etmərəm! 

 

Artıq Allahın qüdrətin dərk edin 

Mənə lazımınca itaət edin! 

Bilin! Bunun müqabilində sizdən 

Heç bir muzd və mükafat istəmirəm. 
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Mənim mükafatım isə yəqindir 

Aləmlərin Rəbbinə aid işdir! 

Artıq Allahın əzəmətin bilin 

Mənə layiqincə itaət edin!” 

Onlar dedi: “Sənə rəzil adamlar  

Tabe ikən biz də iman gətirək?” 

 
Nuh dedi: “Mən onların  
Nə etdiyin bilmədən 
İman etdiklərini duyuram üzlərindən. 
İmanları zahiri ya daxilən olduğun 
Qəlbən iman gətirib ya gətirmədiklərin 
Rəbbim bilir, bu yəqin! 
Mən iman gətirəni heç vaxt qovan deyiləm! 
Mən yalnız günahkarı 

Allah əzabı ilə qorxudan peyğəmbərəm!” 

 

Onlar dedi: “ Əgər sən söylədiyin sözlərdən; 

Bütlərin təhqirindən bir yolluq əl çəkməsən 

Bizim tərəfimizdən daşqalaq edilərsən!” 

Nuh söylədi:  

“Ey Rəbbim! Məni duymadı qövmüm. 

Məni dinlə onların barəsində hökm ver. 

Bizi əzabdan qurtar, özüm eylə yerbəyer!” 

 Buna görə biz Nuhu, həm onunla birlikdə 

Xilas etdik, kimlər ki, vardı yüklü gəmidə 

Yerdə qalanlarısa məhv elədik su ilə. 

 

Həiqiqətən bu Nuh hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə 

Halbuki çoxları onu dinlədi 

Lakin əksəri iman gətirmədi. 
 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin 

Qüdrət mərhəmət sahibidir sənin! 

O kafir kəslərdən intiqam alar 

Tövbə edən bəndələri bağışlar! 
 

Ad tayfası da Hudu təkzib etdi. 

O zaman ki, Hud onlara söylədi: 

“Məgər küfr edərək peyğəmbəri siz 

Yalançı saymaqla fəxr edirsiniz? 

Tanrı əzabından çəkinmirmisiz? 

Bu şübhəsizdir.ki, sizin üçün mən  

Bel bağlanılası bir Peyğəmbərəm 

Heç zaman vədimə xilaf çıxmaram  

Və əmanətə xəyanət etmərəm! 

Allahın əzablarından çəkinin! 

Mənə layiqincə itaət edin! 

Və  mən bunun müqabilində sizdən  

Heç bir muzd ya mükafat istəmirəm . 

Mənim mükafatım isə yəqindir. 

Ki, aləmlərin Rəbbinə aiddir! 

 

Doğrudan hər təpədə köşk qurub siz 

Gəlib gedənlərlə əylənirsiniz? 

Məsxərə etməyi hünər bilirsiz? 

Sanki, dünyada əbədisiniz  siz  

Deyə qəsrlər, qalalar tikirsiz! 

 

Və birini yaxalayan zaman da 

Əsl zalim olursunuz bir anda  

Onu döyə-döyə öldürürsünüz! 

 

Allahdan qorxun, əzabdan çəkinin 

Mənə lazımınca itaət edin! 

Qorxun o kəsdən ki, nemətlərini  

Sizə təmannasız O əta etdi! 

Sizə oğul-uşaq, dövlət bəxş etdi. 

Gözəl bağ-bağçalar, çeşmələr verdi! 

Mən sizə böyük qiyamət gününün  

Üz verəcək əzabından qorxuram!” 

 

Onlar dedi:”Bizə öyüd versən də 

Verməsən də bizim üçün eynidir. 

Və biz dinimizdən dönən deyilik. 

Bu bizdən əvvəlkilərin adəti  

Gördüyü işdən başqa şey deyildir. 

Yaxud söylədiyin söz qədimlərin  

Uydurmasından başqa şey deyildir. 

Biz əzaba düçar olmayacağıq!” 

 

Onlar Hudu yalançı hesab etdi 

Hökmümüzlə onlar da məhv edildi. 
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Şübhəsiz ki, hudun hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə. 

Halbuki çoxları onu dinlədi. 

Lakin əksəri iman gətirmədi. 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin 

Qüdrət mərhəmət sahibidir sənin 

O kafir kəslərdən intiqam alar 

Tövbə edən bəndəsini bağışlar! 

 

Səmudlular Salehi təkzib etdi 

 

O vaxt ki, qardaşları Saleh dedi: 

“Məgər küfr edərək peyğəmbəri siz? 

Yalançı saymaqla fəxr edirsiniz? 

Tanrı əzabından çəkinmirmisiz? 

 

Bu şübhəsizdir ki, sizin üçün mən 

Bel bağlanılası bir peyğəmbərəm. 

Heç zaman vədimə xilaf çıxmaram 

Və əmanətə xəyanət etmərəm! 

Allahın əzablarından çəkinin 

Mənə layiqincə itaət edin! 

Bu təbliğin müqabilində sizdən 

Heç bir muzd və mükafat istəmirəm 

Mənim mükafatım isə yəqindir 

Aləmlərin sahibinə aiddir! 

 

Məgər siz elə burda necə varsız 

Arxayınca salamat qalacaqsız? 

Gur çeşmələr, gözəl bağlar içində 

Əkinlər və xurmalıqlar içində 

Xatircəmliklə ömür sürəcəksiz? 

Sanki  dünyada  əbədisiz deyə 

Dağlardan özünüzə məharətlə 

Evlər yonacaqsız,düzəldəcəksiz? 

Tanrı əzabından qorxub çəkinin 

Mənə layiqincə itaət edin! 

 

Günah etməklə həddi aşanlara 

Boyun əyib qul olmayın onlara! 

O kəslər ki, fitnə-fəsad törədər 

Pis işlərdən özün islah etməzlər! 

 

Onlar söylədilər: “Həqiqətən sən 

Ovsunlanmış, divanənin birisən! 

Sən hardan peyğəmbər oldun söyləsən? 

Sən də bizim kimi adi bəndəsən! 

Əgər doğru söyləyənlərdənsənsə 

Yəni ki, həqiqi peyğəmbərsənsə 

Bizə Allahdan bir möcüzə gətir!” 

 

Saleh dedi: “Sizə gətirdiyim bu 

Allah möcüzəsi dişi dəvədir 

Bilin ki, növbəylə içiləcək su 

Bir gün sizinkidir, bir gün onunku! 

Qoy hərə öz növbəsini gözləsin! 

O dəvəyə heç, bir pislik etməyin 

Yoxsa böyük günün aydınca bilin 

Əzabı sizləri sarar, dərk edin!” 

 

Onlar sa  dəvəni tutub kəsdilər 

Qəbahətlərini sonra bildilər. 

 

Bununçun da əzab onları sardı 

Az müddətdə  məhv oldular hamısı. 

Şübhəsiz Salehin hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə. 

Çoxları bu hekayəti dinlədi 

Lakin əksəri iman gətirmədi. 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin 

Qüvvət mərhəmət sahibidir sənin! 

O kafir kəslərdən intiqam alar 

Tövbə edən bəndəsini bağışlar! 

 

Lut tayfası da Lutu təkzib etdi. 

O zaman ki, qardaşları Lut dedi: 

“Məgər küfr edərək peyğəmbəri siz 

Yalançı saymağı hünər bilirsiz? 

Tanrı əzabından çəkinmirsiniz? 

Bu şübhəsizdir ki, sizin üçün mən 
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Bel bağlanılası bir peyğəmbərəm! 

Vədimə heç zaman xilaf çıxmaram 

Və əmanətə xəyanət etmərəm! 

 

Allahın əzablarından çəkinin 

Mənə layiqincə itaət edin! 

Mənsə bunun müqabilində sizdən 

Muzd, mükafat ya əvəz istəmirəm 

Mənim mükafatım isə yəqindir 

Ki, aləmlərin Rəbbinə aiddir. 

 

Doğrudanmı bəşər övladından siz 
Erkəklər ilə yaxınlıq edirsiz? 
Və Rəbbiniz sizinçin yaratdığı 
Qadınlarınızı tərk edirsiniz? 
Bilin! Günah etməklə həddin aşan 

Cahil bir camaatsınız doğrudan!” 

Onlar söylədilər ki, “Ey Lut inan! 

Əgər bizi təmbehə son qoymasan 

Öz yurdundan mütləq qovulacaqsan!” 

 

Lut cavab verdi ki, mən həqiqətən 

Küfrünüzə nifrət edənlərdənəm!” 

 

Ey Rəbbim! Həm məni həm ailəmi 

Bunların gördüyü pis işdən qoru 

Əməllərinin cəzasından qurtar!” 

 

Biz Lutu və bütün ailəsini 

Bu küfrün əzabından xilas etdik. 

Bir qadın;- Lutun günahkar övrəti 

Əzabımızdan xilas edilmədi! 

 

O birilərinsə kökünü kəsdik. 

Onların üstünə qızmar daşlardan 

Yağışlar yağdırdıq və kül ələdik. 

 

Şübhəsiz Lutun bu hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə. 

Halbuki onların əksəriyyəti 

Dinlədi, amma iman gətirmədi. 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətəndə Rəbbin 

Yenilməz  qüdrət  sahibidir   sənin  

O kafir  kəslərdən  intiqam  alar 

Tövbə  edən  bəndəsini  bağışlar! 

 

Əykə  əhli  Şüeybi  təkbiz  etdi. 

O zaman  ki, Şüeyb  onlara  dedi: 

“Məgər küfr edərək peyğəmbəri  siz 

Yalançı saymaqla fərəhlənirsiz?  

 Tanrı əzabından çəkinmirmisiz? 

Bu şübhəsizdir ki, sizin üçün mən 

Bel bağlanılası bir peyğəmbərəm! 

Vədimə heç zaman xilaf çıxmaram 

Və əmanətə xəyanət etmərəm! 

Allahın əzablarından çəkinin 

Mənə layiqincə itaət edin! 

Mənsə bunun müqabilində sizdən 

Muzd mükafat ya əvəz istəmirəm. 

Mənim mükafatım isə yəqindir 

Ki, Aləmlərin Rəbbinə Aiddir! 

 

Ölçüdə, çəkidə daim düz olun 

Heç zaman əksildənlərdən olmayın! 

Çəkini düz tərəzi ilə çəkin! 

İnsanların haqqını azaltmayın! 

Camaatın malını əksiltməyin. 

Kimin haqqı nədirsə onu verin. 

Heç zaman fitnə-fəsad törətməyin! 

Sizi, sizdən əvvəlki nəsilləri 

Yaradandan qorxun, tapasız xeyri!” 

 

Onlar söylədilər: “Həqiqətən sən 

Ovsunlanmış divanənin birisən! 

Sən hara, ya ki, peyğəmbərlik hara? 

 

Sən də bizim kimi adi insansan! 

Güman edirik ki, sən yalançısan! 

Əgər doğru söyləyənlərdənsənsə 

Və əgər həqiqi peyğəmbərsənsə 

İstəyini  uca göylərə bildir 

Bir parçasını üstümüzə endir!” 
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Şüeyb dedi: “Siz edənlər hər nədir 

Uca Rəbbim onu çox gözəl bilir!” 

 

Nəhayət Şüeybi təkzib edənlər 

Qızmar günəşdən sonra peyda olan 

Qara bulud ilə məhv edildilər. 

O əzab çox böyük oldu doğrudan. 

 

Şübhəsiz Şüeybin hekayətində 

Böyük nəsihət var ibrət edənə 

Halbuki onların əksəriyyəti 

Dinlədi amma iman gətirmədi. 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin 

Yenilməz qüdrət sahibidir sənin 

O kafir kəsLƏRDƏN intiqam alar 

Tövbə edən bəndəsini bağışlar! 

 

Şübhəsiz ki, bu Quran aləmlərin 

Rəbbinin nazil etdiyidir, bilin! 

Onu endirmişdir Ruhulaləmin. 

Günahkarları Allah əzabıyla 

Qorxudan peyğəmbər olasan deyə 

Onu nazil etdi sənin qəlbinə. 

Həm də açıq-aydın ərəb dilində. 

Həqiqətən də Quranın xəbəri 

Məzmunu,mənası və hökmləri 

Bir də seçiləcək elçinin vəsfi 

Əvvəl gələnlərin kitablarında  

Müfəssəl şəkildə mövcuddur orda   

 

Məgər ki, İsrail övladlarının  

Din xadimlərinin, alimlərinin  

Quranın İlahi kitab olması  

Və sənin həqiqi Peyğəmbərliyin 

Barədə bilgisi kafirlər üçün  

Bir dəlil, yainki, sübut deyilmi? 

 

Biz Quranı   ərəb olmayanlardan  

Və ya ərəbcəni bilməyənlərdən  

Birinə nazil eləsəydik əgər  

Və o oxusaydı onda müşriklər: 

Bu şəxs ərəb dilini bilmir”;-deyər 

Həm də ona iman gətirməzdilər . 

 

Biz inadkarlığı günahkarların  

Kafir qəlblərinə belə salırıq. 

Şiddəli əzabı görməsə onlar  

Qətiyyən bu Qurana inanmazlar. 

O əzab onlara qəflətən gələr . 

Heç özləri də hiss etmədən gələr. 

 

Və O zaman onlar belə deyərlər: 

“Əcəba tövbə etmək üçün bizə  

Möhlət verilərmi iman gətirək?” 

 

Indi günahkarlar əzabımızın  

Tezmi gəlməsini istəyir?- bilək 
 
Ya Məhəmməd! Görürsənmi, əgər Biz  
Kafirlərə illərcə nemət versək  
Sonra vəd olunan əzab yetişsə  
Onlara verilmış nemətlərimiz  
Əzabı onlardan dəf edə bilməz  
Heç bir şey əzabı qaytara bilməz  
Əksinə firavan həyat bol nemət  
Onların günahlarını artırar. 

Unutma ki, Biz heç bir məmləkəti 

Peyğəmbər göndərmədən məhv etmədik. 

 

Peyğəmbərlər öyüd-nəsihət üçün  

Tayfalara göndərildi büsbütün  

Və yəqin et ki, biz zalim deyilik! 

 

Quranı da şeytanlar endirmədi 

Və bu iş onlara layiq deyildir. 

Onlar bunu bacara da bilməzlər! 

Axı onlara vəhyləri eşitmək  

Mələklərin söhbətini dinləmək 

Qadağan edilmiş səmada onlar 

Quranı eşitməkdən məhrumdurlar  

Həqiqət bu ikən şeytanlar məgər  

Allah kəlamın nazil edə bilər? 
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Elə isə yad fikirlərdən çəkin 

Allahla yanaşı başqa bir tanrı  

Nə qəbul elə nə ibadət etmə 

Yoxsa əzaba düçar edilərsən! 

 

Və ən yaxın qohumlarını qorxut! 

Ilk əvvəl ən yaxın qohumlarını  

Haşim və Mütəllib oğullarını  

Yalnız Allaha ibadətə çağır. 

Xatırlat ki, yoxsa olacaq ağır. 

Onlar müdhiş əzaba çatacaqdır! 

 

Sənə tabe olan mömin kəsləri  

Qanadın altına al, var kimsə ki,  

Onlarla xoş,nəzakətlə rəftar et 

Çətinə düşərsə köməyinə yet! 

Qohumların sənə qarşı çıxsalar  

Onlara belə de: açıq-aşıkar 

Sizin əməllərinizdən uzağam!” 

 

Və yenilməz qüvvətin sahibinə  

Mərhəmət sahibinə təvəkkül et! 

 

O Allah ki, sən namaza duranda  

Səcdə edənlər içində olanda  

Tək ya camaatla namaz qılanda  

Görür, daima təvəkkül et ona! 

Həqiqətən, eşidən, bilən odur! 

 

Ey Müşriklər!Şeytanların kimlərə  

 Nazil oduğunu sizə deyimmi? 

 

Onlar daima hər bir günahkara  

Yalançı cadugar sehrbazlara 

Falçı, kahin, xalqı aldadanlara  

Nazil olar, yol göstərər onlara  

 

Şeytanlar mələklərdən oğrun-oğrun 

Eşitdiyi addda-budda sözləri  

Onlara təlqin edərlər:-bilməli 

Yaxud da ki, kahinlər şeytanların  

Uydurmalarına qulaq asarlar. 

Onların əksəri yalançıdırlar! 

 

Şairlərə (Peyğəmbəri həcv edən  

Müşrik və kafir şairə) gəlincə 

Onlara yalnız azğın kəslər uyar! 

 

Məgər görmürsən onlar hər vadidə  

Sərgərdan gəzərlər və dolaşarlar? 

Elələri hər tərəfə meyl edər. 

Müxtəlif mövzuda yazılar yazar. 

Birini mədh, digərin həcv edərlər! 

Və etmədikləri şeyi deyərlər! 

Onlar dediyinin çoxu yalandır! 

Ancaq Peyğəmbərə iman gətirən  

Yaxşı iş görən Allahı zikr edən  

Zülmkar kəslərdən intiqam alan  

Müşrik şairlərə qələbə çalan  

Mömin şairlər isə istisnadır! 

 
Zülm edən, Allaha şərik qoşanlar  
Bir də küfr edənlər öləndən sonra  
Mütləq biləcəkdir, düşübdür hara! 

Onların son məskəni cəhənnəmdir. 

Əzabları sonsuzdur, şiddətlidir! 

 

27  

“QARIŞQALAR” SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədən nazil olmuş və doxsan üç ayədir. 

Taif və ya Şamdakı bir vadidən söz edir. 

 

Rəimli Allahın pak ismi ilə  

“Ən –Nəml” surəsi anlanır belə. 

 

Ta , Sin! Bu Quranın ayələridir. 

Möminlərə rəhbər  və bir müjdədir. 

O kəs ki, lazımınca namaz qılır  

Zəkat verir. Axirətə inanır. 
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Axirətə inanmayanlarınsa 

Pis işin yaxşı göstərdik onlara , 

Onlar öz azğınlıqları içində  

Şaşqın bir vəziyyətdədirlər həm də. 

 

Hər kəs ki, imanı küfrə dəyişir, 

Dünyada onları əzab gözləyir. 

Axirətdə  də ən böyük ziyana  

Uğrayanlar onlar olacaq yenə! 

 

Ya Məhəmməd! Həqqiqətən də Quran  

Sənə böyük hikmət sahibi olan 

Və hər şeyi yerli yerində bilən  

Allahından təlqin olunur , inan! 

 

Bir zaman Musa Mədyəndən Misirə 

Gedərkən söyləmişdi zövcəsinə: 

“Mən dağda od gördüm siz burda durun 

Mən gedib xəbərin gətirim onun, 

Yaxud da  bir köz gətirim qızının.” 

 

Musa ki, alovun yanına getdi 

Bu zaman belə bir nida eşitdi: 

“Alovun yanında dayanan Musa 

Və onun yanında olan mələklər 

Mübarəkdirlər, bərəkətlidirlər. 

Və aləmlərin, Rəbbi olan Allah 

Uca, müqəddəsdir və həm də pakdır 

Hər cür eybdən, nöqsandan kənardır! 

 

Ya Musa! Yenilməz qüvvət sahibi 

Allah mənəm! Yerin-göyün hakimi. 
 

O əlindəki əsanı yerə at!” 

Musa da əsasını yerə atdı 

Əsa ilan kimi qıvrılan zaman 

Musa qaçdı arxasına baxmadan 

Biz, ona buyurduq: “Ya Musa qorxma 

Yaxşıca anla, Peyğəmbərlər ki var 

Onlar mənim hüzurumda qorxmazlar 

 

Yalnız günah işləməklə özünə 

Zülm eləyən qorxmalıdır həmişə. 

Pislik etdikdən sonra tövbə edən 

Və pisliyi yaxşılığa çevirən 

Bilsin; - mən rəhm edən, bağışlayanam 

 

Əlini qoynuna qoy! Əlin ordan 

Eybsiz qüsursuz çıxsın; - nur saçan 
Bu Firon və tayfasına görünən 
Doqquz möcüzənin biridir həmən. 
Həqiqətən Firon tayfası ki, var 
Allahın itaətindən çıxmışlar. 
Həm fasiqdirlər və həmdə zülümkar!” 
Möcüzələrimiz aşkar şəkildə 
Baş verərək onlara yetişdikdə: 

“Bu açıq-aydın sehrdir!” - dedilər. 

Həqiqiliyinə möhkəm əminkən 

Haqsız yerə və təkəbbür üzündən 

Onları büsbütün inkar etdilər. 

 

Ya Məhəmməd! Fitnə törədənlərin 

Axırı necə olduğun görəydin! 

 

Biz Davuda və oğlu Süleymana 

Elm və insanların arasında 

Yaranan mübahisələri çözmək, 

Tədbirli və ədalətli hökm etmək, 

Quşların dilini bilməyi verdik. 

Onlar dedilər: “Bizləri öz mömin  

Bəndəsinin çoxundan üstün tutan 

Səxavətli Rəbbimizə həmd olsun!” 

 

Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə 

Elmdə və mülkdə vərəsə oldu. 

Dedi: “Ey insanlar bizə quş dili 

Öyrədilib peyğəmbər və şahlara 

Nəsib olmuş hər şeydən bəxş edildi. 

Bu həqiqətən bir Allah lütfüdür!” 

 

Və bir gün Süleymanın insanlardan 

Cinlər və quşlardan ibarət olan 

Güclü qoşunu bir yerə toplandı. 

Düzülüb nizamla yola başladı. 
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Onlar Taif və şam arasındakı 

Qarışqa vadisinə  yetişəndə 

Qarışqaların padışahı dedi: 

“Ey qarışqalar yuvanıza girin 

Süleyman və orduları bilmədən 

Sizi ayaqlayıb basıb əzməsin!” 

 

Süleyman qarışqanın bu sözündən 

Gülümsədi və əl götürüb dedi: 

“Pərvərdigara! Mənə həm özümə 

Və ata-anama ehsan etdiyin 

Gözəl nemətlərə şükr etmək üçün 

Və sənin rizanı qazanmaq üçün 

İlham və qüvvət ver; - mərhəmətinlə 

Saleh bəndələrinə yoldaş elə!” 

 

Sonra Süleyman quşları yoxladı: 

“Torpaq altında suyun yerin bilən 

Hüd-hüdü nədənsə görmürəm dedi: 

“Bir baxın, yoxsa o burada yoxdur? 

 

And olsun! Ona bir əzab verərəm 

Ya da tutub boğazını üzərəm. 

Yaxud da üzürlü səbəbi varsa 

Qoy aşkar bir dəlil gətirsin onda! 

 

Bir azdan Hüd-hüd gələrək söylədi: 

“sənin bilmədiyin bir şey öyrəndim 

Səbadan bir doğru xəbər gətirdim. 
 

Mən səba əhlinə padşahlıq edən 

Bir qadın görmüşəm, deyim dinlə sən 

Ona dünyada şaha lazım olan 

Hər şey verilmişdir, söyləyim inan. 

Onun çox böyük, həm də əzəmətli 

Bir taxtı var, təmtəraqlı, zinətli. 

 

Onun tayfasının Allahı qoyub 

Günəşə sitayiş etdiyin gördüm. 

Şeytan çirkin əməllərin onlara 

Gözəl  göstərib  düz  yoldan  sapdırmış 

Bununçun   haq  yolu  tapa  bilmirlər. 

Göylərdə  və  yerdə  pünhan  olanı 

Yağışı, bitkiləri  aşkar  edən   

Onların  gizli  saxladıqlarını 

Və  aşkar  etdiyi  hər  şeyi  bilən 

Allaha  səcdə  etməsinlər  deyə  

Şeytan  onları  çıxarmış  yolundan. 

 

Böyük  ərşin  vahid  sahibi   odur. 

Allahdan   başqa  heç  bir   tanrı   yoxdur!” 

 

Süleyman  Hüd-hüdə  dedi:  “Baxaq  sən  

Yalançısan, yoxsa   doğru  deyirsən! 

 

Mənim  bu  məktubumu  apar  göydən 

Onlara  endir, sonra  yaxın  yerdən 

Dinlə,  gör  nə  cavab  eşidəcəksən!” 

 

Səba  hökümdarı  Bəlqis,  yetişən 

Məktubu  alıb  oxudu  səbrinən. 

Dedi: “Ey  əyyanlar!  Deyim  bilin  ki, 

Mənə  çox  hörümətli  bir  məktub  gəldi. 

 

Yetişən   o  məktub  Süleymandandır 

Bismillahir-rəhman    ilə  başlanır. 

Məzmunu  belədir:  “Mənə  qarşı  siz 

Müti  olun, təkəbbür   göstərməyin 

Və  yanıma  müsəlman  kimi  gəlin! 

Dəvətimə   sayqısız  yanaşmayın, 

Allaha  təslim  olmaqdan  qaçmayın!” 

 

Bəlqis  dedi: “Ey  əyyanlar! Düşünün 

Və  mənimlə  fikrinizi  bölüşün. 

Bilin;  Sizin  rəyinizi  bilmədən, 

Bir  iş  görən, hökm  verən  deyiləm!” 

 

Əyyanlar  dedi: “Biz  böyük  bir  qüvvət, 

Və  qüdrət  sahibiyik,  bu  həqiqət. 

Güclü  ordumuz  və  sursatımız  var. 

Cavab  vermək  üçün  gücümüz  çatar. 

Təcrübəli, mahir  döyüşçülərik, 

Nə  hökm  etsən  yerinə   yetirərik.         
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Hökm  sənindir, nə  əmr  edəcəyi, 

Özün  bil, fikirləş nəticəsini!” 

 

Bəlqis  dedi: “Hökmdarlar  həmişə, 

Zor  ilə  yad  bir  ölkəyə  girdikdə, 

Oranı  xarabazara   çevirər. 

Əyan-əşrəfini  zəlil  edərlər. 

Onlar  məhz  belə  hərəkət  edərlər. 

 

Mən  ona  bir  hədiyyə  göndərəcəm; 

Elçilərin  dönüşün  gözləyəcəm! 

Süleyman  bir  Peyğəmbər  isə  əgər, 

O  dərhal   da  hədiyyəni  rədd   edər. 

Yox  ancaq  bir  padşah   isə  əgər, 

Hədiyyəni  həvəslə  qəbul  edər. 

 

Elçibaşı  Bəliqisin   göndərdiyi, 

Hədiyyəylə  Süleymana   yetişdi. 

Süleyman  elçibaşını  dinlədi: 

Və ona qəzəblə belə söylədi: 

“Demək   bu  rəftarınızla  mənə  siz, 

Mal  dövlətlə  yardımmı  edirsiniz? 

 

Allah  mənə  verdiyi  peyğəmbərlik, 

Taxtı - tac  və  səltənətim  ki, vardır, 

Sizə  verdiyindən   daha  yaxşıdır. 

Amma   dünya  malına  aldanıb  siz,    

Öz   hədiyənizlə  sevinirsiniz. 

 

Durmadan  Səba  əhlinə  qayıt  sən, 

Söylə  agah   olsunlar   tələbimdən: 

-“And  olsun  ki, əgər  müti  olaraq, 

Hüzuruma   gəlməsələr  çaparaq, 

Gücləri   çatmayan   bir  orduyla  mən, 

Onları  zəlil  eləyib   tezliknən, 

Çıxaracağam   öz   məmləkətindən!” 

 

Süleyman  sual  etdi: - “Ey  əyanlar! 

Müti  vəziyyətdə  gəlməmiş  onlar, 

Bəlqisin   söylənən   o  taxtı  ki,  var, 

Hansınız  onu  mənə  tez  çatdırar? 

Cinlərdən   olan  nəhəng   ifrit  dedi: 

“Sən yerindən ayağa qalxınca mən,   

O  söylənən  taxtı  sənə  gətirərəm. 

Mən  buna   layiqəm  və  qüvvətliyəm! 

Həm  də  taxtın  üstündə  olanlara, 

Qızıl - gümüşə, ləl - cəvahirata, 

Əmin  ol, əlimi  toxundurmaram!” 

Süleyman   taxtın  daha  tez  gəlməsin, 

İstədi  və  əmr etdi  ki,  tələsin! 

Allah  kitabından   xəbərdar  olan, 

Cəbrail  yaxud  Xızır   Əleyhissalam,        

Və  ya  Süleymanın  vəziri  olan, 

Asif  ibn  Bərxiya  söylədi: “Mən,  

Taxtı  göz  yumub  açınca  gətirrəm!” 

 

Süleyman  taxtı  yanında  görüncə,   

Dedi: Bu  Rəbbin  bir  lütfüdür  mənə. 

 

Məni  imtahana  çəkir  ki, görək, 

Nankormu  olacaq,  ya  şükür  edəcək! 

 

Kim   Rəbbin  nemətinə  şükür  edərsə,   

Yalnızca  şükür  eləyər  öz  xeyrinə. 

 

Kim  nankor  olarsa  o  bilməlidir, 

Rəbb  onun  şükrünə  möhtac  deyildir. 

 

Kərəm   sahibidir, Allah  dünyada, 

Qədir  bilənə   də,  nankorlara  da. 

Möminə  və  yaxud  kafirlərə  də, 

Lazımınca  ruzi, güzaran  verir, 

O tükəmməz  mərhəmət  sahibidir! 

 

Süleyman  dedi: “Bəlqisin   taxtını 

Tamam  tanınmaz   bir  hala  salın  siz, 

Görək  onu  tanıyacaq, ya  ki, yox? !” 

 

Onda ki, Bəlqis  saraya  yetişdi 

Ona: “Taxtın  bu   cürdürmü?” - deyildi. 

Sanki  odur! -  deyə  o cavab   verdi. 

Süleyman  Bəlqisin  zəka  sahibi, 
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Olduğunu  görüncə  fikirləşdi: 

“Bizə  ondan  əvvəl  Tövhid   verilmiş, 

Və  ondan  əvvəl  müsəlman  olmuşuq!” 

 

Süleyman  ona Tövhid  təlim  etdi. 

Allahdan  başqa  hər  hası  bir  şeyə, 

İbadət  etməyi   qadağan  etdi. 

Zəkasın  yoxlamaq   üçün   Bəlqisin, 

Ona: “Saraya  daxil   ol!” – deyildi. 

 

Saray  büllurdan  tikildiyi   üçün, 

(Büllur  altına   su   töküldügüyçün) 

Bəlqis  oranı  dərin  bir  gölməçə, 

Hesab   edib  bir  az  çirmələndi də, 

Və  bu  zaman  baldırları  göründü. 

Süleyman  ona: “Su  deyil” -  söylədi 

“Saray  büllurdan  tikilmişdir!”- dedi. 

 

Bəlqis  həyacanla: “Ey  Rəbbim! –dedi 

Mən  ki, günəşə  sitayiş  etmişəm, 

Dərk  edirəm   özümə  zülm  etmişəm. 

    

Artıq Süleymandan Tövhidi buldum, 

Aləmlərin   Rəbbinə  təslim  oldum!” 

 

Biz  Səmud  tayfasını  imana   dəvət  etdik, 

Və bir olan Allaha ibadət edin dedik. 
 

Qardaşları Salehi  bir Peyğəmbər göndərdik, 

Sleh öz tayfasının yanına gələn kimi, 

Onlar mömin və kafir olub bölündü iki. 
 

Saleh dedi; Ey qövmüm ! 

Mənə bir anladın siz, 

Neyçin yaxşılıqdan tez 

Pisliyə tələsirsiz? 

Tövbədən əvvəl əzab,  

Mərhəmətdən də öncə zülmü istəyirsiniz? 

 

Allahdan bağışlanma niyə diləmirsiniz? 

Ki, bəlkə rəhm edildiz?” 

Onlar dedilər: “Bizə sən və yanındakılar, 

Ucbatından üz verdi bütün uğursuzluqlar. 

Ayağınız düşmədi, bizlər pis günə qaldıq, 

Cürbəcür müsibətə, əzaba düçar olduq.” 

 

Saleh dedi: “Söylənən uğursuzluq ki, vardır 

Sizləri sınaq üçün bilin ki,  Allahdandır. 

Bəlkə də bununla sız, imtahan edilirsiz. 

 

Səmud tayfası yaşadığı yerdə, 

Hicr adlı şəhərdə (vad əl Quradə) 

Doqquz kişi vardı ki, yer üzündə 

Fitnə - fəsad törədərdi sərasər, 

Və əsla yaxşı bir iş görməzdilər. 

 

Onlar öz arasında and içdilər. 

Ona ailəsi ilə dedilər: 

Bu gecə hücum edib  öldürəcək, 

Sonrasa qəyyumuna deyəcəyik: 

“Biz onları kim öldürüb bilmirik, 

Öldürüldüyü yerə getməmişik. 

Biz, həqiqətən doğru söyləyirik!” 

 

Onlar bununçün bir hiylə qurdular. 

Biz isə özləri bilmədən onlar, 

Gözlənilməyən bir əzab yetirdik. 

Hiylələrinin cəzasını verdik. 

   

Ya Məhəmməd! Bir görəydin onların,  

Hiyləsinin sonu necə olduğun.  

Biz, o doqquz kişinin həm özünü,  

Həm tayfasını  büsbütün  yox  etdik. 

 

Zülmkarlığı  üzündən  onların, 

Evləri  bomboş və viranə qaldı. 

 

Həqiqətən bunda qüdrətimizi,  

Anlayıb bilənə ibrətlər vardır! 

 

Imanlı, Allaha şərik qoşmayan,  

Asi olmayanları xilas etdik! 
Biz Lutu da bir Peyğəmbər göndərdik. 
O zaman Lut tayfasına demişdi: 
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Göz görə - görə çirkin işlərləmi, 

Məşğul olursunuz, bu ədəbdimi? 

Etdiyiniz əməlin qəbahəti, 

Nə qədər ağırdır bilirsinizmi? 

Bilərəkdən davam edirsinizmi? 

Siz qadınları qoyub erkəklərlə,  

Şəhvət əlaqəsi edirsinizmi? 

Həqiqətən siz cahil bir tayfasız !” 

 

Cavabı bu oldu Lut tayfasının: 

“Lutu, yurdunuzdan qovub çıxardın  

Çünki onlar biz gördüyümüz işdən,  

Təmiz qalmaq istəyən insanlardır! 

 

Buna görə Biz onu, ailəsin,  

Xiılas etdik, əfv etmədən övrətin. 

Çün onun canında nə var bilirdik, 

Və barəsində əzab hökmü verdik. 

 

Onların üstünə qızmar daşlardan,  

Yağışlar yağdırdıq dayandırmadan.   

Peyğəmbərlər tərəfindən Allahın,  

Əzabı ilə qorxudulanların,  

Yağışı necə yağışdır anlayın! 

 

Ya Məhəmməd! De: “Həmd olsun Allaha,  

Salam olsun Allah bəyənənlərə,  

Peyğəmbər seçdiyi bəndələrinə! 

Ey Məkkə əhli Allahmı yaxşıdır, 

Yoxsa ona şərik qoşulan bütlər?! 

 

Bütlər yaxşıdır yainki göyləri,  

Xəlq edib yerlərə yağış endirən?! 

O yağmur ki, Biz onunla sizinçin,  

Gözəl bağ - bağça yaratdıq hər biçim.  

 

Allah yaratdığı su olmasaydı,  

Bağ - bağça quruyub tələf olardı. 

Məgər Allahla yanaşı başqa bir, 

Tanrı varmı və sizə nəsə verir?! 

Müşriklər bütü Allaha tay tutan,  

Bir tayfadır, haqq yolundan yayınan! 

Bütlər yaxşıdır, yoxsa ki, yerləri,  

Yaradıb üstündən çaylar axıdan,  

Üzərində nəhəng dağlar ucaldan,  

Şirin - şor sular qatışmasan deyə,  

Dənizlərin arasına sədd qoyan?! 

 

Allahla yanaşı bir tanrımı var?! 

 

Müşriklər Allahın əzəmətini, 

Və vəhdaniyyətini tanımırlar! 

 

Yaxud əli hər yerdən üzüləndə, 

Darda qalan kəs dua etdiyində, 

Onun duasını qəbul buyuran, 

Və sizdən hər cür şəri sovuşduran, 

Sizi yer üzünün varisi edən?! 

 

Məgər Allahdan başqa tanrımı var? 

Siz nə az düşünüb daşınırsınız! 

 

Yaxud suyun və yainki, qurunun, 

Dənizin və yaxud da ki, səharnın, 

Zülmətində doğru yolu göstərən, 

Küləyi öz rəhməti yağışların, 

Önündə bir müjdəçi tək göndərən?! 

 

Məgər Allahdan başqa tanrımı var?! 

Allah müşriklərin şərik qoşduğu 

Bütlərdən qüdrətli, çox-çox ucadır! 

 

Yaxud məxluqatı öncə yaradan  

Öldükdən sonra dirildib qaytaran  

Sizə göydən, yerdən ruzilər verən?! 

 

Məgər Allahdan başqa Tanrımı var?  

De ki: “ Ey müşriklər, iddianızda  

Əgər haqlısızsa dəlil gətirin!” 
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Ya Məhəmməd! De ki: Allahdan başqa  

Göylərdə və yerdə olan heç bir kəs,  

Şəksiz və şübhəsiz ki, qeybi bilməz! 
Onlar əcəl gəlib öldükdən sonra,  
Nə vaxt diriləcəyi də bilməzlər! 

Xeyir, o müşriklər elmi qavrayıb,  

Axirəti heç vaxt dərk edə bilməz. 
 

Xeyir, onlar axirət barəsində,  

Şəkk - şübhə içindədirlər həmişə. 
 

Xeyir, bu da həqiqətdir ki, onlar,  

Axirətə qarşı tamam kordurlar. 

Axirətə inam nədir bilmirlər , 

Amma barəsində sual edirlər. 
 

Məgər ki, onların ağlı və elmi,  

Cavabı duymağa kifayətdirmi?! 
 

Halbüki, Müşriklər axirət haqda, 

Dirildilib  qəbirlərdən çıxdıqda, 

Biləcəklər; -  bu əsl həqiqətdir. 

Bu onlara fayda verməyəcəkdir! 
 

Kafirlər dedilər: “Məgər ki, bizlər,  

Ata - anamız və yainki kimlər,  

Torpaq olub sonra dirildilərək,  

Qəbirdən məhşərə gətiriləcək? 
 

Həqiqətən də bu dirilmə öncə də,  

Ata – anamıza və bizlərə də, 

Vəd olunmuşdu; - olunur indi də.  

Bu qədimdə söylənən əfsanədir, 

Və yalandan başqa bir şey deyildir!” 

 

Ya Məhəmməd! De: “Yer üzünü gəzin, 

Dolaşın, günahkarların sonunun  

Necə olduğuna baxın, anlayın!” 

 

Ya Peyğəmbərim! Müşriklərin səni,  

Təkzib etməsinə heç kədərlənmə.  

Nə də sənə qarşı quracaqları,  

Hiylələrə görə özünü üzmə! 

Onlar: Əgər doğru danışırsızsa,  
Deyin görək bu vəd olunan əzab,  
Nə vaxt yetişəcəkdir?”- soruşarlar. 

De ki: “Tez - tələsik istədiyiniz, 

Əzabın bir qismi bəlkə də artıq, 

Gələrək sizlərə çatmaq üzrədir!” 

(Və müşriklər onlara vəd olunan 

Əzabdan bir az Ühüd vuruşunda 

Daddılar qalan hissəsini isə, 

Mütləqdir, cəhənnəmdə dadacaqlar!) 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən də Rəbbin, 

Insanlara qarşı mərhəmətlidir. 

Lakin insanların əksəriyyəti, 

Onun bu mərhəmətinə şükr etmir. 

 

Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların, 

Ürəklərinin gizli saxladığın, 

Və aşkar etdiyi hər şeyi bilir. 

 

Göylərdə və yerdə elə bir gizli, 

Şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda, 

Yəni ki, lövhi-məhfuz da olmasın! 

 

Bu Quran İsrail oğullarına, 

İxtilafda olduqları şeylərin, 

Əksərini anladıb xəbər verir. 

Heç şübhəsizdir ki, o möminlərə 

Bir hidayət, rəhbər və mərhəmətdir. 

 

Həqiqətən sənin Rəbbin onların, 

Din üzrə ixtilafda olanların, 

Arasında hökmünü verəcəkdir. 

Çünki o hər şeyə qalib olandır, 

Və hər şeyi layiqincə biləndir! 

 

Ya Məhəmməd! Allaha təvəkkül et! 

Çünki, sən açıq-aydın haq yoldasan. 

 

Sən şübhəsiz nə ölülərə haqqı, 

Başa sala bilər, nə dönüb gedən, 

Kara onu eşitdirə bilərsən! 
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Sən korları düşdüyü  əyri yoldan 

Heç vaxt düz yola döndərə bilməzsən 

Sən haqqı yalnız qəlbən ayəmizə 

İnanana eşitdirə bilərsən. 

Məhz o inananlar müsəlmandırlar. 

 

Allaha ürəkdən inanar onlar, 

Canla başla itaətdə olarlar. 

 

Onlara deyilən məqam çatırkən, 

Yəni qiyamət yaxınlaşan zaman, 

Yerdən möminlə kafiri ayıran, 

Bir varlıq çıxararıq misli heyvan, 

Bildirsin onlara açıq-aşikar. 

“O kəslər ki, bizə inanmırdılar!” 

 

O gün hər ümmətdən təkzib edənlər, 

Dəstə-dəstə bir yerə cəmlənərlər. 

Ordan da məhşərə sürüklənərlər. 

 
Onlar haqq-hesab yerinə çatdıqda, 
Allah xitab edəcəkdir onlara: 
“Ayələrimi anlamırdınız siz, 
Onları yalanmı  hesab  edirdiz? 
Yaxud; - dünyada  siz  nə  edirdiniz?” 
 
Etdikləri   zülm  üzündən  onlara, 
Söylənən  yerinə  yetər  bu  ara. 
(Yəni  düçar  olarlar  əzablara), 
Bu  zaman  onlar  danışa  bilməzlər! 
 
Məgər gecəni dincələsiz deyə,  
Bürüməymizi qara örtüyə , 
Gündüzlərsə ruzi qazanın deyə,  
İşıq etdiyimizi görmürsüzmü? 

 
İman gətirən  kəslər üçün bunda, 
Allahın vəhdaniyyətin, qüdrətin , 
Göstərən böyük əlamətlər vardır. 
 

Sur çalınan gün Allah sevənlərdən,  
Məhrəm mələklərdən və şəhidlərdən.  
Başqa göylərdə və yerdə olanlar  
Məxluqat dəhşətli qorxuya düşər. 

Onlar hamısı Rəbbin huzuruna,  

Müti, zəlil vəziyyətdə gələrlər. 

 

O gün dağlara baxsan onları sən  

Donmuş, hərəkətsiz durmuş bilərsən. 

Halbuki, onlar bulud ötən kimi,  

Keçib gedər, sən isə hiss etməzsən. 

 

Bu hər şeyi çox bacarıqla edən 

Allahın gördüyü işdir biləsən. 

Həqiqətən də O Allah kı, vardır, 

Bütün əməlinizdən xəbərdardır! 

 

Hər kəs ki, öz Rəbbinin hüzuruna, 

Yaxşı əməl , tövhid, imanla gəlsə  

Onu bu əməlin müqabilində  

Bir mükafat, gözəl cənnət gözləyir. 

Belələri də qiyamat gününün,  

Dəhşətli qorxusundan qurtularlar, 

Əmin-amanlıq içində olarlar. 

Hüzura pis əməllə gələn ki, var, 

Cəhənnəmə üzü üstə atılar . 

Mələklər onlara belə deyərlər: 

“Bu yalniz pis əməlin cəzasıdır! 

Və sizə artıq heç bir şey edilmir!” 

 

Ya Məhəmməd! De ki: Mənə Məkkənin,  

Rəbbinə itaət əmr olunmuşdur. 

Elə bir Şəhər ki, Allahım onu, 

Yaranışdan müqqədəs yaratmışdır. 

Orada qan tökmək, yaxud kimsəyə , 

Zülm eləmək qadağan olunmuşdur. 

Başqa yerlərdə halal olunan şey,  

Orada tamam haram buyrulmuşdur. 

Buradakı hər şey yalnız onundur. 

Mənə müsəlman olmaq buyrulmuşdur! 

Və Quran oxumaq buyurulmuşdur!” 

 

Hər  kim  doğru  yolda  olsa,  o  kəslər, 

Bunun   sayəsində  xeyrə  yetişər. 

Hər  kəs  doğru yoldan çıxsa ona de: 
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“Mən yalnız Allahın xidmətindəyəm, 

Əzabıyla qorxudan Peyğəmbərəm!” 

 

Vəzifəm dini təbliğ eləməkdir. 

Heç kəsi imana gətirmək üçün 

Nəyəsə məcbur eləyən deyiləm! 

 

Bir də söylə ki: “Həmd olsun Allaha! 

O, öz hikmət yüklü ayələrini, 

Qüdrət və rəhmət nişanələrini. 

Sizə göstərəcək anaıayacaqsız. 

Siz onları görüb tanıyacaqsız. 

 

Rəbbiniz siz eləyən əməllərdən, 

Məkkə müşrikləri və kafirlərin, 

İşindən xəbərsiz deyildir; - bilin!”       

 

28  

“ƏL QƏSƏS” SURƏSININ  ANLAMI 
     

Məkkədə nazil olmuş səksən səkkiz ayədir. 

Musa ilə Fironun hekayətin şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Hekayət” surəsi anlanır belə. 

 

Ta, Sin, Mim, Quranın ayələridir! 

O kitab ki, haqqı batildən seçir. 

 

Biz inanan bir tayfa üçün sənə 

Musa və Fironun hekayətinə 

Qayıdıb, birbəbir söyləyəcəyik. 

 

Həqiqətən də Firon yer üzündə 

Hakimi mütləq olmuşdu Misirdə. 

Əhalini zümrələrə bölmüşdü. 

Zümrələr ona xidmət göstərirdi. 

 

Firon onların arasında olan 

Bir tayfa İsrail oğullarından 

Əməlli başlıca narahat idi. 

Bununçun tayfada yeni doğulan 

Oğlan uşaqların dərhal aradan 

Götürür öldürüb məhv eləyirdi. 

Qızlarsa onunçun lüzümsuz idi. 

 

Səbəb bu idi ki, kahinlər ona 

Xəbər vermişdi ki, onun sonuna 

İsrail oğullarından doğulan 

Bir oğlan uşağı səbəb olacaq 

Böyüyəcək və onu öldürəcək, 

Səltənətinə sahiblik edəcək. 

Firon həqiqətən də yer üzündə 

Bəlliydi fitnə- fəsad törətməkdə! 

 

Biz də o yerdə zəif düşənlərə 

Fironun zülmüylə əzilənlərə 

Bol nemət verib onları dirçəltmək 

Xeyirxah işlər görməyə sövq etmək 

Və dini işlərə rəhbərlik etmək 

Fironun mülkünün varisi etmək 

Ədaləti bərpa etmək istədik. 

 

Və onları yer üzündə Misirdə 

Şamda yerləşdirib qüdrət sahibi, 

Firona, onun vəziri Hamana 

Və hər ikisinin qoşunlarına 

Onların daima qorxduğu şeyi 

İsrail oğullarının əliylə 

Məhv edilib hakimiyyətlərinə 

Son qoyulmasın göstərmək istədik. 

 

Biz, Musanın anasına röyada  

“Musanı əmizdir: onu sonra da 

Nil çayına at, boğulmaqdan qorxma. 

Ayrılığından da nigaran olma 

Biz onu yenə sənə verəcəyik. 

Özünü də Peyğəmbər edəcəyik.” 

Söylədik və onu arxayın etdik. 

 

Musa doğulduqdan sonra anası 

Bir müddət əmizdirdi yaxşı-yaxşı. 

Sonra mamaçadan edərək xətər 
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Ki, gedib Firona yetirər xəbər 

Körpəni bir sandıqçada yatırdı, 

Allaha dua edib Nilə atdı. 

 

Bu zaman Firon öz zövcəsi ilə 

Əyləşib tamaşa edirdi Nilə 

Suyun üzündə sandığı görüncə 

Dərhal əmr elədi gözətçilərə: 

“Onu tutub hüzüruma gətirin 

Və içində nə olduğunu deyin!” 

 

Xidmətçilər sonda düşmən olacaq 

(çox məsumların qisasın alacaq) 

Musanı olduğu sandıqla birgə 

Gətirdilər Firon əyləşən yerə  

 

Həqiqətən Firon, Haman əskərlər 

Çox ölümlərdə günahlar idilər. 

Fironun qadını Asiyə dedi. 

“Bu uşaq həm mənim, elə sənin də 

Göz bəbəyi və sevinc olsun bizə. 

Bəlkə o böyüyər fayda görərik 

Yaxud da oğulluğa götürərik!” 

 

Onlar iş nə yerdədir bilmirdilər 

Bu uşağın əlində həlak olub 

Gedəcəklərin xəyal etmirdilər. 

 

Musanın anası tutunca xəbər, 

Ürəyini sıxmışdı düşüncələr. 

Həyəcandan ağlı başdan çıxmışdı. 

Ürəyində bir boşluq yaranmışdı. 

 

Allahın vədinə inansın deyə 

Biz səbat verməsəydik ürəyinə 

Az qala saraydakı bu uşağın 

Deyəcəkdi özününkü olduğun. 

Dəhşətindən ya sevincdən yəqin ki, 

“Bu uşaq mənimkidir” deyəcəkdi. 

 

 

O Musanı Məryəm, ya da ki, Gülsüm 

Adlı bacısına dedi: “get görüm, 

Bu əhvalatdan yaxşıca xəbər tut!” 

 

Qız saraya çətinliklə yol tapdı 

Ehmalca uzaqdan Musaya baxdı. 

 

Anası saraya gəlməzdən qabaq 

Buyurduq: “yad qadın əmməsin uşaq”. 

Musanın bacısı Firon əhlinə 

Söylədi ki: “ sizin izniniz ilə  

Uşağa zamin olub yaxşı baxan 

Xeyirxah bir insan verimmi nişan?” 

 

Beləliklə gözləri aydın olsun 

Oğul ayrılığından əmin olsun, 

Allahın vədinə inansın deyə 

Musanı öz anasına qartardıq. 

Lakin insanların, firon əhlinin  

Əksəriyyəti Allahın vədinin  

Doğru olduğunu bilməz! - bu yəqin. 

Musa yetkinləşib kamilləşəndə 

Otuz- qırx yaşlarına yetişəndə 

Ona hikmət elm şəriət verdik. 

Biz, yaxşı əməlin sahiblərinə 

Bax beləcə mükafatlar veririk! 

 
Musa şəhərə günortaykən girdi 
Və şəhər əhalisi xəbərsizdi. 
İki nəfərin vuruşduğun gördü 
Onlardan biri öz adamlarından 
Yəni yəhudi, o biri qibtiydi. 
 
Musanın adamlarından olan kəs  
İmdad dilədi yalvardı keçilməz 
Musa qibtini vuraraq öldürdü 
Və dönüb yəhudiyə belə dedi: 
“Bax bu tamam şeytan əməlindəndir. 
Həqiqətən o insanı haq yoldan 
Azdıran, açıq-aşkar bir düşməndir!” 
 
Musa dedi: “Ey Rəbbim! Şübhəsiz ki,  
Mən bu qibtini vurub öldürməklə 
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Açıqca zülm etdim özüm – özümə. 
Və buna görə Sən məni bağışla!” 

Və Allah da Musanı bağışladı. 

 

Həqiqətən Allah bəndələrini 

Bağışlayandır, həm də rəhm edəndir! 

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Bəxş etdiyin 

Nemətə günahımdan keçməyinə 

And içirəm; əsla günahkarlara 

Heç bir zaman arxa olmayacağam! 

Musa qibtini öldürdüyü üçün 

Gecəni nigaran keçerdi bütün 

Səhər nigarançılıqla açıldı. 

Bir baxın Musa nə görsə yaxşıdı! 

Dünən ondan imdad diləyən insan 

Başqa bir qibtiylə vuruşur haman 

Yalvarıb kömək istəyir Musadan. 

Musa ona dedi: “Sən davakarsan 

Deməli açıq-aşkar bir azğınsan!” 

 

Və Musa onların hər ikisini 

Həm yəhudini, həm də ki, qibtini 

Yaxalamaq istədikdə yəhudi 

Musanın hücum etdiyin düşündü 

Və ona qəzəblə belə  söylədi: 

Ya Musa dünən birin öldürmüsən 

Bu gün mənidəmi öldürəcəksən? 

Sən yer üzündə Misir Torpağında 

Bir zalimmi olmağı istəyirsən?! 

Sən xeyirxahlıq edən insanları 

İslah eləyən olmaq istəmirsən!” 

 

Yəhudinin bu sözləridən sonra 

Dünənki ölümün qatili Musa 

Olduğu bütün xalqa bəlli oldu. 

 

Elə ki, xəbər Firona yetişdi 

O Musadan qisas almaq istədi. 

Fironun ucqardakı sarayından 

Bir nəfər çaparaq gəlib bu zaman 

Söylədi: “Ya Musa! əyyani- əşrəf 

Səni öldürməyi edir məşvərət. 

Elə bu saat şəhərdən çıxıb get. 

Məni xeyirxahlarından hesab et!” 

Musa qorxu və intizar içində 

Şəhərdən çıxıb yola başladı və 

“Pərvərdigara! Bu zalim tayfanın 

Qəzəbindən məni xilas et!”-dedi. 

 

O, Mədyən tərəfə yönələn zaman: 

“Ola bilsin ki, Mədyənə çatdıran 

Yolu Rəbbim mənə göstərsin!” - dedi 

 

Və Musa Mədyənə yaxınlaşanda 

Şəhər kənarında quyu başında 

Heyvan sulayırdı bir dəstə insan. 

 

Bir qədər kənarda da iki qadın 

Gözləyirdi sulasın qoyunların 

Musa onlara yan alıb söylədi: 

“Sizə nə olub və dərdiniz nədi?” 

 

Onlar dedi: “Bu çobanlar getməmiş 

Yəni heyvan sulanması bitməmiş 

Biz qoyunlara su verə bilmirik. 

Bu səbəbdən kənarda gözləyirik. 

Atamız  da ixtiyar bir qocadır. 

Bununçun iş bizim boynumuzdadır!” 

 

Musa onlar  üçün yaxınlıqdakı 

Başqa bir quyunun çəkib suyunu 

Həvəslə suladı qoyun quzunu. 

Sonra bir kölgəyə çəkilib dedi: 

“Ey Rəbbim! Mən sənin aciz qulunam, 

Nazil edəcəyin xeyrə möhtacam!” 

Musa yeddi gün idi yol gəlirdi 

Çöldə otlardan başqa şey yemirdi. 

Bununçun Allahdan ruzi dilədi. 

Sonra o iki qızlardan birisi 

Ədəblə Musanın yanına gəldi: 

“Atam bizə etdiyin kömək üçün 

Səni öz yanına çağırır!” -dedi. 
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Musa gördüyü iş müqabilində 

Müzd mükafat almamağa and içdi 

Və durub qocanın yanına gəldi. 

Başına gələni ona söylədi. 

(O kişi Şüeyb peyğəmbər idi) 

Və Musaya xitab  etdi astadan: 

“Qorxma , artıq zalimdən qurtulmusan!” 

 

O iki qızlardan biri söylədi: 

“Atacan! O güclü etibarlıdır. 

Muzdla tutduqlarından həm yaxşıdır 

Bununçun sən onu muzdla çoban tut!” 

 

Şüeyb söylədi ki: “səkkiz il mənə 

Xidmət etsən, sürü güdmək şərtilə 

Bir qızımı sənə ərə verərəm. 

Əgər on ilə çatdırsan müddəti 

Bu artırar aramızda izzəti 

Sənin tərəfindən bu bir lütf olar. 

Mən on il müddətə ki, şərt kəsmirəm 

Sənə əziyyət vermək istəmirəm. 

İnşallah, mənim əhdə vəfa edən 

Kəslərdən olduğumu görəcəksən!” 

 

Musa dedi: “Bu dediyin mənimlə 

Sənin aranda olan təəhhüddür. 

Onu pozmaq isə qeyri mümkündür. 

 

Bu iki müddətdən də hər hansına 

Əməl eləməkdə mənə zor omaz. 

 

İstəsəm səkkiz il, istəsəm on il 

Xidmət eləyərəm  bunu yaxşı bil. 

 

Bundan artıq xidmət üçün iş budur 

Sənin tələb etməyə haqqın yoxdur. 

Dediklərimizə Allah şahiddir!” 

On illik xidməti bitirib Musa 

Ailəsi ilə çıxdılar yola 

Xeyli yol getmişdi Misirə doğru 

Gördü Tur dağında yanan bir odu. 

Ailəsinə dedi: “Siz sakitcə 

Burdaca gözləyin məni dönüncə. 

 

Mən dağda od gördüm gedim gətirim 

Ya odun  özünü, ya da xəbərin. 

Qızınasız ki, olmasın xətərim. 

 

Musa odun yanına yetişəndə 

Bir ağac ki, boy atmışdı vadidə 

O ağacdan belə bir nida gəldi 

Musa söylənəni aydın eşitdi: 

“ Ya Musa!Aləmlərin Rəbbi olan 

Allah mənəm! Bənzərsiz və laməkan 

O əlindəki əsanı yerə at!” 

Musa da əsasını yerə atdı 

Əsa ilan kimi qıvrılan zaman 

Musa qaçdı arxasına baxmadan. 

Biz, ona buyurduq, “Ya Musa qorxma!” 

Və bizə doğru gəl unutma ki sən 

Tamam əmin amanlıq içindəsən! 

Əlini qoynuna qoy! əlin ordan 

Eybsiz qüsürsuz çıxsın; -nur saçan. 

Əlini yenidən özünə çək ki, 

Vahimən büsbütün çəkilib getsin. 

 

Bu Firona, onun əyyanlarına 

Rəbbindən möcüzədir, yaxşı anla 

Və onu da bil; - həqiqətən onlar 

İtaətdən çıxmış bir tayfadırlar!” 

 

Musa ki, əlin qoynuna qoyardı 

Və yenidən qoynundan çıxarardı 

Əl, baxanların gözün qamaşdırar. 

Onları büsbütün qorxuya salar. 

Və ikinci dəfə edərsə təkrar 

Hər şey adi halına qayıdardı. 

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Onlardan mən 

Bir nəfəri vuraraq öldürmüşəm. 

Qorxuram onlar məni öldürə həm. 

Qardaşım Harun danışıqda məndən 
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Tədbirli,bəlağətlidir mən bilən 

Onu da mənə bir köməkçi göndər 

Dediyimi izah və təsdiq edər. 

Onların məni yalançı bir adam 

Hesab edəcəklərindən qorxuram!” 

 

Allah buyurdu ki; “Sənin arxanı 

Qardaşın Harunla möhkəmlədəcək, 

Dəlil, möcüzə, qüdrət verəcəyik. 

Onlar ayələrimiz sayəsində 

Heç bir pislik edə bilməzlər sizə. 

Siz də sizə iman gətirənlər də 

Qalib gələcək Firon zümrəsinə!” 
 

Musa açıq-aşkar ayəmiz ilə 

Firon əhlinin yanına gəldikdə 

Onlar dedi: “Bu sənin tərəfindən 

Uydurulmuş bir sehrdir;-biləsən. 

Və biz öz ulu babalarımızdan 

Siz təbliğ etdiyiniz qanunlardan 

Heç biri barədə eşitməmişik!” 

 

Musa  dedi: “Rəbbim öz dərgahından  

Kimin hidayətlə gəldiyin bilir. 

Axirət yurdunun gözəlliyini 

Hər kimə istəsə o nəsib edir.” 

Həqiqətən zalimlər nicat tapmaz! 

Yəni ki, öz muradlarına çatmaz! 
 

Firon istehza ilə əyanlara: 

“Mən sizin üçün özümdən başqa bir 

Tanrı olduğun görmürəm, yəqindir. 

Ey Haman! Od  qala və kərpic bişir. 

Mənim üçün bir uca qüllə tikdir. 

Qalxım o söylənən göylərə gedim 

Və Musanın Allahını seyr edim. 

Axı mən onu yalançı sayıram! 

Firon və əskərləri yer üzündə 

Hahaq yerə təkəbbür göstərdi və 

Elə güman elədilər ki, onlar 

Öləndən sonra dirildilib təkrar 

Hüzuruma qaytarılmayacaqlar! 

Buna görə onu və əskərlərin  

Qərq elədik sularına dənizin, 

Ya Məhəmməd! Bir gör, bu hekayətin 

Məğzi bildirmək sonun zalimlərin! 

 

Biz onları dünyada insanları, 

Cəhənnəm oduna və küfrə sarı, 

Çağıran əzazil rəhbərlər etdik. 

 

Qiyamət günü onlara Allahın 

Əzabından qurtarmaqda inanın 

Hər hansı bir kömək etməyəcəyik! 

 

Bu dünyada lənət damğası vurduq 

Və hamı onlara lənət oxuyar 

Qiyamət günüsə; -iyrənc bir varlıq, 

Allah rəhmindən kənar olacaqlar. 

 

Əvvəlkiləri məhv etdikdən sonra 

İnsanlara bir doğru yol göstərən 

Rəhbər və rəhmət olaraq Musaya 

Tövratı verdik ki, bəlkə onunla 

Öyüd-nəsihəti qəbul etsinlər. 

Ya Məhəmməd! Biz Musaya vəhy edib 

Yəni ona Peyğəmbərlik bəxş edib 

Fironun yanına göndərən zaman 

Sən turi sinanın qərb tərəfində 

Musanı  gözləyənlərlə deyildin, 

Və , şahid olanlardan da deyildin! 

Yəhudi və Ərəb müşriklərinə 

Bu xəbərləri doğru deməyinsə 

Yalnız Allah nazil edən vəhlədir! 

 

Lakin Biz Musadan sonra da yenə 

Neçə-neçə yeni nəsil yaratdıq. 

Və onlar da uzun ömür sürdülər. 

Vəhy kəsildi, unuduldu xəbərlər 

Həm də təhrif olundu şəriətlər. 

 

Sən ayəmiz onlara oxunurkən 

Mədyən əhli arasında deyildin. 
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(o zaman Mədyəndə deyildinki, sən 

Onların əhvalını öyrənəsən 

Və Məkkə əhlinə xəbər verəsən. 

Ona  görə də bu gün Məkkəlilər 

Xəbərləri Mədyənli insanlardan 

Öyrəndiyini söyləyə bilməzlər.) 

 

Lakin Biz, bu əhvalatları düzgün 

Xəbər vermək üçün səni seçmişik 

Yəni səni Peyğəmbər göndərmişik. 

 

Və Biz Musaya xitab etdiyimiz 

Tövratı ona nazil etdiyimiz 

Zaman da sən Tur dağında deyildin. 

 

Lakin səndən əvvəllər özlərinə 

Peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı sən 

Qorxudasan deyə sənə Rəbbindən  

Mərhəmət bu kəlamları öyrətdik 

Və onlara bir Peyğəmbər göndərdik. 

 

Bəlkə nəsihətini qəbul edər 

Və səndən öyüd götürərlər dedik! 

 

Öz əlləriylə etdiyi əməllər, 

Qazandıqları günahlar üzündən 
Onlara bir müsibət üz verirkən: 
“Ey Rəbbimiz! Barı bizə Peyğəmbər 
Göndərəydin, ayələrinə bizlər 
Uyaydıq və möminlərdən olaydıq!” 
-Deməsəydilər biz səni onlara 
Öz elçimiz olaraq göndərməzdik. 

Bəhanəni kəsməkçin belə etdik. 

 

Dərgahımızdan müşriklərə Quran 

Və Peyğəmbər nazil olduğu zaman  

Onlar: “Musaya  verilən eynilə?” 

Dedilər, məgər onlar daha öncə  

Musaya verilənləri danmadı? 

İki sehr deyib adlandırmadı? 

(Tövrat ilə Quran köməkləşdilər 

Musayla, Məhəmmədsə birləşdilər) 

Yaxud da: “Biz onların hər birini 

Quran , Tövrat  Məhəmməd və Musanı 

İnkar edirik!” - deməmişdilərmi? 

 

Ya Məhəmməd! De ki: “İddianızda 

Əgər doğrudan da haqlısınızsa 

Bu ikisindən; Quran və Tövratdan 

Daha doğru yol göstərən bir kitab 

Gətirin və biz ona tabe olaq!” 

 

Əgər ki, bu təklifindən qaçsalar 

Bil ki, onlar öz nəfsinə uymuşlar. 

Allahından bir dəlil olmayınca 

Öz nəfsinə uyan, şərik qoşandan 

Haq yolu çox azmış kim ola bilər?! 

Allah zalım olan tayfanı sevməz 

Heç vaxt doğru yola müvəffəq etməz! 

    

Həqiqətən, Biz haqq sözü Quranı  

Keçmişlərə aid çox xəbərləri 

Onlar üçün birər-birər müfəssəl 

Izah etdik ki, bəlkə eşitsinlər 

Və öyüd-nəsihət qəbul etsinlər 

Ibrət alsınlar,iman gətirsinlər 

  

Qurandan əvvəl kitab verdiyimiz  

Mömin yəhudilər və xaçpərəstlər 

Ona inanıb etiqad edirlər.  

 

Onlara Quran oxunduğu zaman: 
“Biz Ona inandıq doğrudan da O, 
Rəbbimizdən nazil olmuş və haqdır 
Biz Ondan əvvəl də müsəlman idik. 
Təkallahlı, Allahı qəbul edib  
Tək ona itaət edənlər idik” 

-Deyirlər həm də ibadət edirlər. 

Iki kitab-Tövrata və Qurana  

Sidq ürək həvəslə inandığına,  

Müşriklərdən gördüyü əzablara  

Səbr etdiklərinə görə onlara 

Iki dəfə mükafat veriləcək. 

Onlar pisliyi xoşluqla dəf edər 
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Və özlərinə verilən ruzidən  

Ehtiyacı olana sərf edərlər. 

 

Onlar yersiz bir söz eşidən zaman   

Çox sakitcə üz çevirərlər ondan 

Bizim əməlimiz bizə aiddir. 

Sizinki də sizə aid: - Deyərlər! 

Hərə öz əməlinə cavabdehdir. 

Salamat qalın və bizim ki bizdə 

Sizinki də sizdə olsun deyərlər! 

Bizə cahillər ilə yoldaş olmaq  

Onların söhbətinə qulaq asmaq  

Çənə -boğaz etmək olmaz! -deyərlər. 

 

Ya Məhəmməd, istədiyin kəsi sən 

Çətin ki, doğru yola yönəldəsən 

Amma Allah dilədiyi kəs ki, var 

Onu asanlıqla düz yola salar. 

Doğru yolda olacaq kəslər kimdir 

Əzəli elmiylə O, yaxşı bilir 

Və buna görə də yalnız onları 

Rahatca haqq yola müvəffəq edir! 

 

Qüreyşlilər dedi: “Əgər səninlə 

Haqq yolu tutub gedərsək birlikdə 

Əksəri təşkil edən müşriklərin əliylə 

Didərgin salınarıq yurdumuzdan tezliklə” 

 

Məgər ki, biz onları Özümüzdən bir ruzi 
Olaraq hər məkanın meyvəsi gətirilən, 
Içində əzəmətli kəbə evi yerləşən 
Qorxusuz və xətərsiz müqəddəs bir şəhərin  
Sakini etmədikmi? 

 

Lakin onların çoxu Allahını dərk etməz 

Onun bəxş elədiyi nemətə dəyər verməz! 

Biz, xoş güzərana naşükür olub 

Qürrələnən çox-çox məmləkətlərin  

Əhlini büsbütün həlak eylədik 

Bu onların özündən sonra yalnız  

Az bir hissəsinin məskun olduğu  

Bom-boş xaraba qalmış yurdlarıdır. 

Onlara yenə də biz varis olduq  

Ya Məhəmməd! Rəbbin mərkəzlərinə  

Yəni ki, ən böyük şəhərlərinə 

Ayələri öyrədən bir Peyğəmbər  

Göndərmədiyi heç bir məmləkəti  

Nə viran qoymadı, nə məhv etmədi. 

Biz yalnız əhalisi zalım olan  

Məmləkətləri yox etdik hər zaman! 

 

Sizə verilən hər hansı şey ki, var 

Dövlət övlad, xoş güzaran,rifahlar 

Ancaq bu fani dünyanın malıdır. 

Bu bər-bəzək bir gün məhv olasıdır. 

 

Allah yanında olan nemətlərsə  

Daha yaxşı əbədidir, baqidir 

 

Məgər bu həqiqəti duymurmusuz? 

[Fanini baqidən üstün tutursuz!+ 

 

Məgər verdiyimiz gözəl bir vədə 

Gözəl cənnətlərə qovuşan kimsə 

Əvvəl fani dünya malı verilən 

Sonra qiyamət günü cəhənnəmə 

Gətirilən kəslə eyni olarmı?! 

 

 Allah həmin gün onlara xitabən: 

“Mənim şərikim iddia edilən 

Bütlər haradadır?!” - soruşacaqdır. 

Haqlarında hökm vəd etdiyimiz 

Əzab vacib olanlar deyəcəklər: 

“Pərvərdigara! Bunlar biz azdıran 

Haq yoldan uzaqlaşan kimsələrdir. 

Özümüz hər nə sayaq ki, azmışdıq. 

Onları da eləcə azdırmışıq. 

Biz onlarla əlaqəmizi kəsdik. 

Uzaqlaşaraq sənə doğru gəldik. 

Əslində onlar bizə uymurdular 

Yalnız nəfislərinə uyurdular”. 
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Və Müşriklərə belə deyiləcək: 

“Şəriklərinizi çağırın görək!” 

Onlar ortaqların səsləyəcəklər, 

Çağrılanlar cavab verməyəcəklər. 

Onlar mütləq əzabı görəcəklər. 

Dünyada doğru yolda olsaydılar 

Axirətdə əzab görməzdi onlar. 

 

Allah həmin gün buyuracaq ki, siz: 

“Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz?” 

 

O gün can qurtaran xəbər ki, vardır, 

Cavab onlardan gizli qalacaqdır. 

Bəhanələrə son qoyulacaqdır. 

Və onlar qiyamətin heybətindən 

Xəbərsiz qalacaq biri-birindən 

Öz hayına qalacaqdır hər kəsən. 

 

Tövbə edib yaxşı işlər görənlər, 

Nicata yetişəcəklər birtəhər. 

 

Rəbbin öz istədiyini xəlq edər, 

İstədiyini də peyğəmbər seçər. 

Bəndələrin isə istəyi çoxdur, 

Etməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. 

Allah pak, müqəddəs həm də ucadır 

Hamıdan uludur və nöqsansızdır! 

Ona şərik qoşulan bütlər isə 

Bir əşyadır, qadir deyil heç nəyə, 

 

Sənin Rəbbin bəndəsinin ürəyin, 

Gizli  saxladığın aşkar  etdiyin 

Hər  işini, qəlblərinin  sirrini 

Açıq-aşkar  bilir  hər  əməlini. 

 

Allah  odur, başqa  bir  tanrı  yoxdur. 

Dünyada, axirətdə  həmdi-səna 

Ona  məxsusdur, həm  də  hökm  onundur. 

Onun  hüzuruna  qayıdacaqsız! 
 

Ya  Məhəmməd! De  ki: “Bir  deyin  görək, 

Əgər  Allah  gecəni  məhşərədək 

Üstünüzə  uzatsaydı,  haqq  olan 

Allahdan  başqa  hər  hansı  bir  tanrı 

Sizə  işıq  gətirə  bilərdimi?! 

Məgər  nəsihət  eşitmirsinizmi?” 

 

De  ki: “Bir  deyin  görək, əgər  Allah 

Gündüzü  məhşərədək  uzatsaydı, 

Haqq  olan  Allahdan  başqa  bir  tanrı 

İstirahət  etdiyiniz  gecəni 

Sizə  gətirə  bilərdimi  yəni?!         

Məgər  sizlər  gecə  ilə  gündüzün 

Bir-birini  əvəz  eləməsinin 

Allah  lütfü  olduğun  görmürsüzmü?” 

 

Allah  öz  mərhəmətinin  sübutu 

Gecələri  qaranlıq   yaratdı  ki, 

Sizlər rahatlanasız,  dincələsiz. 

Gündüzlərisə işıq yaratdı ki, 

Onun kərəmindən ruzi gəzəsiz. 

Bəlkə bu nemətlər üçün Allaha 

İtaət ibadət və şükr edəsiz! 

 

Qiyamət günü Allah müşriklərə 

Müraciət edəcək bu şəkildə: 

“Mənim şərikim  iddia edilən  

Butlər, O “tanrılar” haradadırlar?” 

 

O gün hər ummətin öz Peyğəmbərin  

Bir şahid olaraq çıxardacağıq. 

Müşriklərə belə buyuracağıq: 

“Allaha şərik qoşmanız barədə 

  Tutarlı dəlilinizi gətirin!” 

Onlar haqqın yalnız Allaha məxsus 

Olduğunu birləcək ələlxüsus 

Uydurub düzəltdikləri bütlərsə 

Onları qoyub çəkiləcək qeybə! 

Həqiqətən Qarun Musa qövmündən  

Musanın əmisinin oğlu idi. 

O İsrail oğullarına qarşı 

Zülm etməkdə həddini tam aşmışdı. 

O Musanın üzünə ağ olurdu 
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Həm də özün çox yuxarı tuturdu. 

Biz ona açarlarını bir dəstə  

Güclü adam zorla daşıya bilən 

Dolu xəzinələr vermişdik rəğmən . 

Qövmü ona söylədi ki: “sən hec də  

Malına çox qürrələnib sevinmə. 

Şübhəsiz Allah tamahkarı sevməz 

Malına qürrələnəni bəyənməz! 

 

Allah sənə verdiyindən özünə 

Axirəti qazan sədəqə payla. 

Dünyada nəsibini də unutma. 

 

O mal bütünlüklə səninki deyil. 

Qismətin bir kəfən olduğunu bil. 

Pulunu sağa-sola səpələmə 

Səhhət, sərvət gənclik qədrin bil, həm də 

Sabah səni Allahın əzabından 

Qurtara biləcək yaxşı əməl et. 

Allah sənə sərəvt verdiyi kimi 

Varından yoxsula-aca ehsan et. 

Yer üzündə fitnə-fəsad törətmə 

Allah fəsad törədənləri sevməz!” 

 

Qarun söylədi: “Bu var-dövlət mənə 

Yalnız məndə olan elmə biliyə 

(Yəni Tövratı gözəl bilməyimə) 

Yaxud əlkimyaya bələd olmağa 

Ticarətdən yaxşı baş çıxarmağa 

Görə bu qədər verilib aşkara.” 

Məgər qarun Allahın ondan əvvəl 

Özündən çox qüvvətli, çox da varlı 

Neçə-necə əqidəsiz kəsləri 

Məhv etdiyini eşitməmişdimi?  

Günahkarlar günahı barəsində  

Sorğu – sual olunmazlar çox vədə. 

Onlar günahkar olduğu əlbəəl 

Hiylə yağan üzlərindən bilinər. 

Buna görə sorğulanmadan onlar 

Cəhhənəmin oduna atılarlar. 

 

Bir gün Qarun (faxir libas geyinib) 

Öz ziynət və ehtişamı içində 

(Dörd min vəznəli-çuxalı əyanın, 

Qızıl-gümüş yəhərli atlıların  

Müşayəti ilə) meydana çıxdı. 

Və toplaşan qövmü Qaruna baxdı. 

 

Dünyaya həris olanlar dedilər: 

“Kaş ki, Qaruna verilən dövlətdən  

Bizlərə də veriləydi  yox yerdən . 

Həqiqətən də o çox bəxtəvərdir. 

Həm də böyük bir qismət sahibidir!” 

 

Axirət barəsində özlərinə  

Elm verilmiş kəslərsə dedilər: 

“Vay halınıza olsun ay yazıqlar! 

İman gətirib yaxşı iş görənçin 

Allahın mükafatı siz istəyən  

Təmənna etiyiniz dəbdəbədən 

Daha yaxşı və daha xeyirlidir. 

Bu nemətə yalnız səbr eləyənlər  

Allaha itaət və ibadəti 

Dünyanın malından üstün bilənlər  

Çətinliyə dözənlər yetişərlər!” 

 
Nəhayət, biz Musanın duasını  
Qəbul elədik, zəlzələ törətdik. 
Qarunu da öz sarayıyla birgə  
Cəzalandıraraq  torpağa gömdük. 
 
Allaha qarşı ona yardım edən  
Bu dəhşətli əzabdan xilas edən   
Bir qüdrət sahibi olan yox idi. 
Özü də bir kömək edə bilmədi. 
Bu qədər cəh-cəlal müqabilində 
Əzabı ondan dəf etmədi heç nə. 
Allah əzab verəcəyi kimsəni 
Heç bir qüvvə qurtara bilməz qəti! 
 
Dünən Qaruna həsəd eləyənlər  
Ertəsi gün belə  söyləyirdilər: 

“Yazıqlar olsun ki, biz bilməmişik! 
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Sən demə Allah öz bəndələrinin  

Ruzusin artırar istədiyinin  

İstədiyin  kini də azaldarmış! 

Əgər Allah bizə lütf etməsəydi, 

Yəqin ki, bizi də yerə gömərdi. 

 

Sən demə bütün söylənənlər haqmış 

Və kafirlər nicat tapmayacaqmış!” 

 

Biz bu axirət yurdun yer üzündə 

Təkəbbürlük etməyən bəndələrə 

Fitnə və fəsad törətməyənlərə, 

Mömin kimsələrə qismət edirik. 

Gözəl aqibət ancaq Allahından 

Qorxub Pis əməldən çəkinənindir! 

 

Hər kəs ki, öz Rəbbinin hüzuruna 

Yaxşı əməllə, imanla gələrsə, 

Ona əməlindən daha yaxşısı 

Verilər, o cənnətə nail olar. 

 

Hər kəs ki, pis əməl ilə gələrsə 

O bilsin ki, Pis əməl törədənlər 

Ancaq əməlinin cəzsın çəkər. 

Pisliyindən artıq cəza verilməz 

Heç kimsəyə bir haqsızlıq edilməz! 

 

Ya Məhəmməd! Quranı oxumağı 

Yaxud da hökmünə əməl etməyi 

Sənə buyuran Allahın ki, vardır, 

O səni hicrət edərək çıxdığın 

Məkkəyə yenidən qaytaracaqdır.   

 De ki: “Rəbbim hidayətlə gələni  

Yaxud da ki, doğru yolda olanı  

Və ya yoldan açıq aşkar azanı  

Hamıdan tez və çox yaxşı tanıyır!” 

Sən özün Quranın bir zaman sənə  

Nazil olacağın ümid etmirdin. 

Ancaq O Rəbbindən mərhəmət kimi  

Yer üzünə və sənə göndərildi. 

Buna görə də heç zaman karıxma  

Və nə də kafirlərə arxa çıxma  

(Kafirlər Peyğəmbərə vəd verməklə  

Dəvət edirdilər öz dinlərinə  

O isə kafirlərin bu vədini  

Allahın köməyilə rədd edirdi.) 

 

Ya Məhəmməd! Allahın ayələri  

Sənə gəlirkən ehtiyatlı ol ki,  

Onları təbliğ etməkdən kafirlər  

Səni çaşdırıb çəkindirməsinlər  

Inasanları Rəbbinə itaətə 

Dəvət elə, aldanma müşriklərə! 

 

Və Allahla yanaşı heç bir şeyə  

Ya başqa tanrıya ibadət etmə  

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Ondan başqa hər şey məhvə məhkumdur. 

Hökm onundur və qiyamət günü siz  

Onun hüzuruna dönəcəksiniz! 

 

29  

“ƏL-ƏNKƏBUT” SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş altmış doqquz ayədir. 

Mağaraya tor çəkmiş hörümçəkdən söz edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə, 

“Hörümçək” surəsi anlanır belə: 

 

Əlif, lam , mim ! Quran ayələridir. 

Allahdan Peyğəmbərə işarədir. 

 

İman gətirdik!” deməklə möminlər, 

Onlardan əl çəkildi hiss edirlər. 

İmatahan olunmayacaq sanırlar, 

Amma yaxşıca anlamalıdırlar. 

İman gətirmək şəhadət kəlməsin, 

Dil ilə deməklə bitmir , bu yəqin. 

Biz onları məqamı yetişdikcə, 

Malı, övladı və canları ilə, 

Sınayacağıq ki, kimin həqiqi, 
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Kimin yalançı mömin olduğunu, 

Ayırd edib bilək əsil doğrunu! 

 
Biz onlardan əvvəlki ümmətləri 
İmtahan etmişdik, yaxşı bilməli. 
Şübhəsiz ki, Allah düz danışanı, 
Həqiqi imanın sahiblərini, 
Və yalançıları gözəl tanıyır! 
 
Yoxsa ki, pis əməlləri edənlər, 
Əzabımızdan gizlənib birtəhər. 
Sovuşacaqların güman edirlər? 
Onlar pis mühakimə yürüdürlər! 

 
Hər kəs Allah ilə qarşılaşmağa, 
Qiyamət günü yenidən dirilib, 
Allahın hüzürunda durmağına, 
Ümid edirsə ona hazırlaşsın, 
Və bilsin ki, Allah haqq- hesab üçün, 
Müəyyən etdiyi  vaxt gələcəkdir. 
Allah hər şeyi eşidən biləndir! 

Allah yolunda cihad eləyənlər, 

Ancaq özü üçün  cihad edərlər. 

Cihadın savabı özünə yetər. 

Allah aləmlər əhli mələklərə, 

İnsanlara və yainki cinlərə, 

Heç kimsəyə əsla möhtac deyildir. 

Onlar edən ibadətin Allaha, 

Nə bir xeyri, nə də zərəri vardır. 

Etdikləri əməllərin savabı, 

Yainki günahı özlərinindir. 

 

İman gətirib yaxşı iş görənin, 

Əvvəlki günahlarından keçilər, 

Və onlara dünyadakı işinin, 

On qat artıq mükafatı verilər. 

 

Biz, insana ata və anasıyla, 

Yaxşı davranmağı tövsiyə etdik. 

Ey insan! əgər valideyinlərin, 

Mənə şərik qoşmağa,bilmədiyin, 

Bir şeyi isnad etsələr heç vədə, 

Onların əmrinə itaət etmə. 

Bilin ki, qiyamət günü hamınız, 

Mənim hüzuruma qayıdacaqsız, 

Və dünyada hər nə etmisiniz mən, 

Sizə bircə-bircə xəbər verəcəm! 

 

İman gətirib yaxşı iş görənlər, 

Saleh zümrələrlə birləşəcəklər! 

Cənnətin yüksək qatlarında onlar, 

Yerləşəcək və sakin olacaqlar! 

 

Adamlar içində var elə kəslər, 

“Biz Allaha iman gətirdik!” - deyər. 

Allah yolunda bir əziyyət görsə, 

Kafir  insanların fitnələrini, 

Allahın əzabı qəbul edərlər. 

Əgər uca Rəbbindən möminlərə, 

Mərhəmət olaraq bir zəfər gəlsə, 

Mütləq: “ Biz də sizinləyik!” - deyərlər. 

Məgər ki, Allah aləmlər əhlinin, 

Mələklərin, insanların, cinlərin, 

Ürəklərində olanı, imanı, 

Küfrü və nifaqı bilmirmi?! - deyin. 

 

Şübhəsiz ki,Allah iman edəni, 

Və münafiqləri gözəl tanıyır! 

 

Kafir olanlar iman edənlərə 

Dedilər: “Dinimizə tabe olun, 

Günahlarınızı üzərimizə 

Götürərik, buna tam əmin olun. 

“Halbuki, onlar imanlı kəslərin, 

Heç bir günahın üstünə almazlar. 

Onlar, həqiqətən, yalançıdırlar. 

Şübhəsiz onlar öz günahlarıyla, 

Həm də neçə-neçə günahlarıyla, 

Yoldan çıxardıqları kimsələrin, 

Günahları ilə yüklənəcəklər. 

Onlar uydurduğu yalanlar ki, var, 

Onunçun mütləq sorğulanacaqlar! 
 

Biz, Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər, 

Göndərdik, dinimizi öyrənsinlər. 
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Nuh onların arasında min ildən, 

Əlli il əksik bir müddəti qaldı. 

Onlar zülm etdikləri bir zamanda, 

Tufan onları çulğadı bir anda. 

 

Biz Nuhu, onunla birgə gəmidə 

Olanları tufandan xilas etdik. 

Bu hadisəni də bütün aləmə, 

Ondan sonra gələcək nəsillərə, 

Qoy yaxşıca bir ibrət olsun: - dedik 

 

Ya Məhəmməd! İbrahimi də yad et! 

Bir zaman o, tayfasına demişdi: 

“Allaha ibadət edin və qorxun, 

Və bilin bunun xeyirli olduğun. 

 

Siz, Allahı qoyub, ancaq bütlərə, 

İbadət edir, yalan uydurursuz. 

Allahdan qeyri siz ibadət edən, 

Bütlər qüdrətsizdir ruzi verməkdən. 

Ruzini yalnız Allahdan diləyin. 

Ona tapının və ona şükr edin. 

Unutmayın ki, qiyamət günü siz, 

Onun hüzüruna dönəcəksiniz!” 

 

Ey Məkkə əhli! Bunu bilin ki, siz, 
Əgər ki, məni təkzib edərsəniz, 
Unutmayın ki, sizdən əvvəlkilər, 
Öz Peyğəmbərin təkzib etmişdilər. 
Peyğəmbərin  vəzifəsisə ancaq, 
Dini , Allahın hökmünü çatdırmaq, 

Açıq və aşkar təbliğ eləməkdir! 

Məgər kafirlər Allahın insanı, 

Əvvəl yoxdan necə yaratdığını, 

Öldürüb yenidən qiyamət günü, 

Təkrar dirildəcəyini bilmirmi? 

Həqiqətən bu onunçun asandır! 

Allah insanı əvvəlcə nütfədən,  

Sonra laxtalalanmış qana çevrilən,  

Kütlədən , bir parça ətdən yaradır. 

   

 

Insan anadan doğulduqdan sonra, 

Ömrün uşaqlıq, cavanlıq, yetkinlik, 

Ahıllıq, qocalıq, dövrün yaşayır. 

 Nəhayət Allahın əmriylə ölür. 

Allah məxluqatı yoxdan yaradır. 

Yaşadır, öldürür, qiyamət günü,  

Onları yenidən dirildəcəkdir! 

 

Ya Məhəmməd! De: “Yer üzünü gəzin, 

Allahın məxluqatı yaratmağa,  

Necə başladığın baxın öyrənin.  

Sonra da  O, uca  Allah ki, vardır, 

Axirət həyatın yaradacaqdır. 

Birinci yaradılış ki, yetişir, 

Ikinci yaradılış, gələcəkdir. 

Bilin ki, Allah hər şeyə qadirdir! 

 

Allah istədiyinə əzab verər, 

Istədiyinin günahından keçər. 

Qiyamət günü də sizlər ki, varsız, 

Onun hüzuruna qayıdacaqsız! 

 
Unutmayın nə yerdə, nə göydə siz, 
Allahı aciz buraxa bilməzsiz! 
Yerdə olsanız, ya göyə çıxsanız, 
Onun əzabından qaçanmazsınız! 
Allahdan başqa nə bir haminiz var 
Nə sizlərə yoxdur başqa Mədədkar! 

 

 

Allahın ayələrin və Onunla, 

Qarşılaşacağı inkar edənlər, 

Mərhəmətindən ümid üzənlərdir. 

Onları şiddətli əzab gözləyir. 

Tayfasının İbrahimə cavabı: 

“Onu öldürün, yaxud da yandırın!” 

Deməkdən başqa heç bir şey olmadı. 

Allah isə onu oddan qurtardı. 

Bunda iman gətirən hər kəs üçün,  

Ibrət vardır, qoy buyurub götürsün! 
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Ibrahim onlara söylədi: ”Sizin  

Allahı qoyub bütə səcdənizin, 

Mənası yalnız dolanmaq xətrinə,  

Aranızda olan dostluqdur bilin. 

 Sonra da qiyamət ki, yetişəcək, 

Bir - birinizi inkar eləyəcək, 

Özünüzə lənət oxuyacaqsız . 

Məskəniniz də cəhənnəm olacaq  

Sizi Allah əzabından qurtaran; 

Kömək edən kimsə tapılmayacaq!” 

 

Bundan sonra Lut hamıdan birinci, 

İbrahimi duydu: - iman gətirdi. 

Onun Peyğəmbərliyin təsdiq etdi. 

İbrahim dedi: “ Qövmümü tərk edib, 

Rəbbim əmr etdiyi yerə gedəcəm. 

Kufənin Kusa kəndindən Hərrana, 

Ordan Fələstinə hicrət edəcəm. 

Həqiqətən yenilməz bir qüvvətin 

Və böyük hikmətin sahibi odur!” 

 

Biz, İbrahimə İshaq və Yəqubu, 

Bəxş edib Peyğəmbərlik əta etdik. 

Dünyada  onun mükafatın verdik. 

O axirətdə də yüksək məqama, 

Layiq, saleh əməllərdən  olacaq! 

 

Ya Məhəmməd! Sən Lutu da yad et ki, 

Bir zaman o, öz qövmünə demişdi: 

“Doğurdanmı siz özünüzdən əvvəl, 

Heç bir bəşər övladı etmədiyi, 

Iyrənc işlər görürsünüz, eləmi? 

 

Həqiqətənmi sizlər kişilərlə 

Şəhvətə girir və müsafirlərə 

Namussuzluq edib malın alırsız? 

Yol kəsir üsətlik məclisinizdə, 

Bir - birinizlə çirkin iş görürsüz? 
 

Tayfasının Lutun bu sözlərinə, 

Cavabı ədəbdən çox kənar oldu. 

“Əgər danışdıqların həiqəqətdir, 

Sən bizə Allahın  əzabın gətir!” 

Lut : “Ey Rəbbim! Fitnə - fəsad törədən, 

Qövmə qarşı mənə yardım et!” - dedi. 

Elçi mələklərimiz İbrahimə, 

İshaq ,Yəqub doğulacaq barədə, 

Müjdə gətirirkən ona dedilər: 

“ Bu məmləkət əhlin məhv edəcəyik. 

Çün zalim olduqlarını bilirik. 

Öz Allahına asilik etməklə,  

Onun Peyğəmbərin təkzib etməklə, 

Bəd rəftar ilə çirkin iş görməklə, 

Özləri özlərinə zülm edirlər.” 

 

İbrahim dedi: “ Onların içində, 

Allahın mömin bəndəsi Lut da var!” 

Orda kim olduğun hamıdan yaxşı, 

Biz aydın bilirik, söylədi onlar. 
 

Biz onu, həmçinin ailəsini, 

Xilas edəcəyik sözün yəqini. 

Yalnız övrətindən başqa, o kafir, 

Əzab çəkəcəklərin içindədir. 

 

 

Elçilər Lutun yanına gəldikdə, 

Lut kədərləndi onları gördükdə. 

Ürəyi qısıldı, halbahal oldu. 
 

Mələklər cavan və olduqca qəşəng, 

Oğlanlar qıyafəsində idilər. 

Lut qorxdu tayfası onları görcək 

Onlara qarşı pis rəftar edəcək. 

Mələklər dedi: “ Qorxma, kədərlənmə, 

Xilas olacaqsan sən ailənlə. 

Yalnız övrətin sizdən ayrılacaq, 

O, əzab cəkənlər ilə olacaq! 

 

 

Biz , etdikləri pozğunluğa görə, 

Və günahlarının müqabilində, 

Bu məmləkət əhlinin üzərinə, 

Əzab endirəcəyik, şiddət ilə!” 
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Həqiqətən , Biz dərindən düşünən, 

Bir qövm üçün əsil ibrət bəxş edən, 

Sonrakı nəsillərə nişan verən, 

Bir xaraba qoyduq o məmləkətdən. 

Mədyənə də Şüeybi bir Peyğəmbər göndərdik, 

Qövmünü itaətə dəvət edərsən; - dedik. 

O, qövmünə: “Allaha ibadət edin” - dedi. 

Qiyamət haqdır bilin və səvab işlər görün. 

Məhşərin əzabından qorxub çəkinin” – dedi, 

Ağırdır nəticəsi fitnələr törətməyin!” 

 

Amma Mədyənlilərsə onu təkzib etdilər. 

Buna görə onları zəlzələ sarsıntısı 

Bürüdü , evlərində dizi üstə çökdülər, 

Həlak oldu hamısı, cəzaların çəkdilər. 

 

Biz Adı və Səmudu da məhv etdik. 

Ey Məkkə əhli onların başına, 

Nələr gətirdiyimiz viran qalmış 

Məskənlərindən sizlərə bəllidir. 

Şeytan çirkin əməllərin onlara, 

Gözəl göstərdi və göz görə-görə, 

Onları haqqın yolundan çıxardı. 

 
Biz, Qarunu, Hamanı və Fironu, 
Məhv etdik bəlli hər üçünün sonu. 
Musa onların yanına çox aydın 
Ayələrlə, yəni dəlillə gəldi. 
Lakin onlar yer üzündə, Misirdə 
Təkəbbür göstərdi, azdılar həm də  
Elə buna görə də o kafirlər 
Əzabımızdan qaça bilmədilər! 
 
Biz, onların hər birin günahıyla, 
Yaxaladıq, məhv etdik cəzasıyla. 
Kiminin başını üzdü qasırğa, 
Kimini susdurduq qızmar daş ilə. 
Kimini dəhşətli səslə batırdıq, 
Kimini də sularda yaxaladıq. 
Allah ki, onlara zülm eləmirdi, 

Onlar özlərini zülmə yetirdi. 

 

 

Allahdan başqasın dost tutan kəslər, 

Tor yuva qurmuş hörümçəyə bənzər. 

Evlərin ən zəifi də aşkardır, 

Hörümçəyin qurduğu yuvalardır. 

Kaş biləydilər ki, hörümçək toru, 

Adicə yel əssə yetişir sonu. 

Onlar tutduğu etibarsız dostlar, 

Bərk ayaqda dərhal qoyub qaçarlar. 

 

Hər əməl Uca Allaha bəllidir. 

Kim nəyə ibadət edir O bilir. 

O yenilməz bir  hikmət sahibidir! 

Biz bu məsəlləri insanlar üçün, 

Çəkirik, düşünüb ibrət götürsün 

Onları da yalnız haqqı duyanlar, 

Ağılla düşünən kəslər anlayar. 

 

Allah göyü və yeri  haqq olaraq, 

Lazımınca yaratmış nəzər salsaq. 

Həqiqətən, bunda möminlər üçün 

İbrət var hər kəs düşünərsə düzgün! 

 

Ya Məhəmməd!Sənə vəhy olunanı, 

Oxu, lazımınca namazını qıl. 

Həqiqətən namaz idrak gətirər. 

İnsan çirkin pis əməldən çəkinər. 

Allahı zikr etmək və cəlalını, 

Əzəmətini daim yada salmaq 

Şübhəsiz ki, savab etibarilə, 

Başqa ibadətlərə rövnəq verər. 

Allah etdiklərinizi hər nədir, 

Yaxşı və pis əməlinizi bilir! 

 

Kitab əhlinin zülm eləyənləri, 

Sizinlə vuruşmaq istəyənləri, 

İstisna olmaqla qalanın sevin. 

Ən gözəl tərzdə mücadilə edin! 

Xoş rəftarla onları ələ alın 

Və özünüzdən narazı salmayın. 

Yox əgər sizə silah qaldırsalar, 

Silahlanıb onlar ilə vuruşun, 
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Təslim edib yerlərinə oturdun 

Və cizyə verməyə qoy məcbur olsun! 

Onlarla söhbətedərkən söyləyin: 

“ Biz, həm özümüzə nazil olana 

Quran , həm sizlərə gələn Tövrata 

Və həm də İncilə iman edirik. 

Bizim və sizin Allahınız birdir. 

Biz yalnız ona itaət edirik!” 

 

Səndən əvvəl gəlmiş Peyğəmbərlərə 

Necə kitablar nazil etmişdiksə 

Quranı da sənə biz nazil etdik. 

Abdullah ibn Salam tək insanlar 

Yəni ki, tövrata qail olanlar 

Sənə gələn Qurana inanırlar. 

Məkkəlilərdən də inananlar var. 

Onu yalnız kafirlər edər inkar! 

 

Ya Məhəmməd! Sən bu Qurandan əvvəl 

Nə bir kitab oxumusan nə sağ əl 

Vastəsilə bir yazı yazmısan. 

Belə olsaydı batilə uyanlar 

Quran barədə şübhəyə düşərdi. 

Onu hardansa öyrənib deyərdi. 

 

Xeyir, bil, bu Quran elm verilmiş, 

Kəslərin sinəsində əzbər olan 

Açıq-aydın həm də pak ayələrdi 

Və sənin yazı oxu bilməməni 

Kitab əhli olan elm sahibləri. 

Ürəklərindəcə aşkar bilirlər. 

Bizim ayələrimizi zalimlər, 

Və bir də kafirlər inkar edirlər. 

 

Müşriklər: “ Bəs niyə Rəbbindən ona  

Başqa Peyğəmbələrdə olduğu tək 

Məxsusi möcüzə nazil omadı?” 

Deyərək israrla sual edirlər. 

Ya Məhəmməd! Onlara bunu bildir: 

“Möcüzələr Allahın əlindədir, 

Mənsə nazil olanı söyləyirəm. 

İnsanları Allahın əzabıyla 

Açıq- aşkar qorxudan Peyğəmbərəm!” 
 

Məgər o, müşriklərə bu oxunan 

Kitabı biz sənə nazil etməmiz 

Onlar üçün kifayət eləmirmi? 

Həqiqətən, bunda iman gətirən 

Bir tayfa üçün həm böyük mərhəmət 

Həm də lazımınca ibrətlər vardır! 
 

De ki: “ Mənimlə sizin aranızda 

Allahın şahid olması bəs edər. 

O, göydə və yerdə hər nə var bilir. 

Duymayıb Allahı inkar edənlər 

Şübhəsiz bununçun ziyan çəkərlər!” 

 

Müşriklər sənə istehza edirlər. 

Əzabın tez gəlməsin istəyirlər. 

Əgər ki, bunun üçün əvvəlcədən 

Müəyyən edilmiş vaxt olmasaydı  

Sözsüz ki, əzab onlara gələrdi. 

Şübhəsiz əzab onlara qəflətən 

Yatişəcək, özləri də bilmədən. 
 

Onlar əzabın gəlməsin istəyir, 

Cəhənnəm kafiri bürüyəcəkdir! 

O gün əzab başlarının üstünü, 

Ayaqlarının altın saracaqdır. 

Allah onlara: “ öz əməlinizin 

Cəzasını dadın!” - buyuracaqdır. 
 

Siz ey iman gətirən bəndələrim! 

Hər hansı bir yerdə islama görə 

İncidilib əziyyət verilirsə, 

Və orda sizi ölüm gözləyirsə, 

Yaxud dini vəzifələrinizi , 

Yerinə yetirə bilmirsinizsə, 

Başqa şəhərlərə və ölkələrə 

Hicrət edə bilərsiniz səbr ilə. 

Mən sizə orda da ruzi verərəm. 

Şübhəsiz yerlərim çox genişdir həm. 

Buna görə mən qoyan yolu gedin 

Və yalnız mənə də ibadət edin! 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 301 

Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. 

Sonra da qiyamət günü hamınız 

Hüzüruma qaytarılacaqsınız! 

İman edib yaxşı işlər görəni 

Ağacları altından çaylar axan 

Cənnətlərin sakini edəcəyik. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar. 

O kəslər ki, yaxşı əməllər edir, 

Mükafatları necə də gözəldir! 

 

O kəslər ki, daima səbr edərlər, 

Və yalnız Rəbbinə ümid edərlər! 

 

Yer üzündə zəifliyi üzündən 

Ruzisini əldə edə bilməyən, 

Əldə edərsə daşıya bilməyən 

Neçə-neçə aciz canlılar vardır. 

Onların , həm sizlərin ruzinizi 

Allah verir və dolandırır sizi. 

O  hər şeyi eşidən və biləndir 

Sizə dini məşəqqət üz verirkən, 

Qorxmayın məişət çətinliyindən, 

Və hicrətə yollanın çəkinmədən. 

Allah orda da ruzi verəcəkdir. 

O,sizi dardan azad edəcəkdir! 

 
Ya Məhəmməd! Əgər ki, müşriklərdən: 
“Göyü, yeri kim yaratmış” - soruşsan, 
Günəşi, həm ayı da öz əmrinə 
Həm də insanların mənafeinə 
Kim tabe etmişdir söyləyin?” -desən 
Onlar: “Allah” deyə cavab verəcək. 
Elə isə onlar tövhiddən yalnız 
Allaha ibadət etməkdən niyə 

Beləcə israrla üz döndərirlər? 

Allah bəndəsinin istədiyinin 

Ruzisin artırar, ya da azaldar. 

O hər şeyi, hər tərəfli biləndir! 

Həqiqətən, əgər sən Məkkə müşriklərindən: 

“Göydən yağmur endirib quru yerə can verən 

Kimdir?” -deyə soruşsan 

Onlar mütləq”Allahdır!” 

Deyə cavab verəcək. 

De: “Həmd Olsun Allaha!” 

Onlar əksəriyyəti dərindən düşünməyir! 

Xeyirlə zərərini ayırd edə bilməyir. 

Və cəhalət üzündən elə güman edirlər 

Onları haqq Allaha qovuşduracaq bütlər. 
 

Bu dünyanın həyatı bir oyuncaq kimidir. 

Və əsil əyləncədir, başqa bir şey deyildir. 

Axirət yurdu isə əbədi bir həyatdır. 

Kaş onu biləydilər! 

Əgər ki, bilsəydilər 

Axirəti dünyaya heç vaxt dəyişməzdilər. 

 

Müşriklər gəmiyə mindiyi zaman, 

Qorxaraq dəryada batacağından, 

Dində ixlas sahibi möminlər tək, 

Yalnız Allaha dua edər bişəkk. 

Sağ-salamat quruya çıxan kimi 

Şərik qoşar pozmadan adətini. 

Onlara verdiyimiz nemətləri dansınlar, 

Və istədikləri tək, kef çəkib zövq alsınlar 

Deyə belə edərlər. 

Onlar öz əməlinin ağır nəticəsini 

Heç bir şəksiz- şübhəsiz və mütləq biləcəklər! 
 

Məgər müşriklər ətraflarındakı, 

Başqa ölkələr və şəhərlərdəki 

Adamaların əsir alındığını, 

Öldürülüb qarət edildiyini, 

Eşidib gözüylə gördüyü halda 

İçində rahatca yaşadıqları 

Bu Məkkəni onlar üçün müqəddəs, 

Təhlükəsiz qorxusuz və xətərsiz 

Bir məkan  etdiyimizi görmürmü? 

Yenə də batilə inanırlarmı? 

Allahın nemətini danırlarmı? 

Allaha qarşı yalan hazırlayan, 

Və öz Allahına şəriklər qoşan, 

Özünə Quran, Peyğəmbər gəldikdə 

Onu təkzib edən danan kimsədən, 

Daha zalim bir kəs olarmı görən?! 
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Məgər kafirlər üçün cəhənnəmdə 

Yer yoxdur?! Var həm də çoxdur; - əlbətdə! 

Onlar bunu məgər dərk etmirlərmi? 

Bizim uğrumuzda cihad edənlər, 

Behişt məqamına yetişəcəklər. 

Allah yaxşı əməl edənlərlədir! 

O savab işlər görəni tanıyar, 

Cihad edənin tərəfində durar. 

Onlara dünyada düşmənlərinə 

Qələbə çalmaqda yardım göstərər. 

Axirətdə isə öz cənnətinin 

Yüksək məqamlarını qismət edər! 

 

30  

“ƏR-RUM” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş və altımış ayədir. 

Iranın Bizans ilə döyüşündən bəhs edir. 

 

Rəhmli Allahın Pak ismi ilə    

“Rumlular” surəsi anlanır belə. 

 

Əlif, Lam, Mim, Quran ayələridir. 

Ilahi hikmət işarələridir. 

Milad altı yüz on dördüncü ildə  

Rumlular İrana məğlub oldular. 

Ərəbistana ən yaxın bir yerdə, 

Şamda və ya Urdunda döyüşdülər. 

Və sonda onlar qalib gələcəklər. 

Üç illə doqquz, ya on arasında,  

Hökm Allahındır əvvəl də sonra da.  

Əvvəl iranlılar qalib gəldilər,  

Sonra rumlular ki, qalib gələrlər.  

Hər dəfə möminlər sevinəcəklər;    

 

Allahın köməyi hər işə yetər, 

O, istədiyinə köməklik edər. 

O, yenilməz mərhəmət sahibidir. 

 

Bu zəfəri kitab əhlinə Allah  

Vəd etdi, mömini O darda qoymaz . 

Allah öz vədinə xilaf da çıxmaz. 

Lakin müşriklərin əksəriyyəti, 

Bu hikməti duya bilməzlər qəti! 

 

Onlar dünya həyatının zahirin, 

Ticarət və əkinçilik işlərin, 

Məişət işlərin yaxşı bilirlər. 

Axirətdən isə xəbərsizdirlər. 

 

Məgər onlar özü-özlüklərində  

Allahın göyləri, yeri və həm də  

Onların arasındakını ancaq 

Haqq ədalətlə və bir müddət üçün  

Yaratdığını heç düşünmürlərmi? 

Həqiqətən də insanların çoxu  

Rəbbi ilə qarşılaşacağını, 

Qiyamət günü dirilib haqq-hesab  

Vermək üçün Allahın hüzurunda  

Duracaqlarını inkar edirlər. 

 

Məgər onlar yer üzün gəzmirlərmi? 

Özlərindən əvvəl yaşamışların, 

Acı aqibətlərin görmürlərmi?  

O tayfalar: Ad və Səmud kimilər, 

Bunlardan daha qüvvətli idilər. 

Yəni əkinçilik məqsədi ilə 

Torpağın altın üstünə çevirmiş 

Yer üzünü bunlardan daha artıq  

Göz oxşayan və abad etmişdilər. 

Peyğəmbərləri onlara çox aydın, 

Aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. 

 

Allah onlara bir zülm eləmirdi. 

Onlar özlərinə zülm edirdilər. 

Sonra da Allahın ayələrini, 

Bir yalan hesab edərək onları,  

Məsxərəyə qoyub pislik edənlər  

Aqibətcə çox pis günə düşdülər! 

Allah məxluqatı yoxdan var edir. 

Öləndən sonra yenidən dirildir. 

Sonra qiyamət günü siz ki, varsız 

Onun hüzuruna qayıdacaqsız. 
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Qiyamət qopan günü günahklarlar, 

Tamamən mat-məəttəl qalacaqlar. 

Özlərin təmizə çıxarmaq üçün, 

Dəlil tapmayacaq qurtuluş üçün. 

Allaha qoşduqları şəriklərdən, 

Olmayacaq bircə şəfaət edən.  

Onlar şəriklərin inkar edəcək. 

 

Qiyamət qopacağı gün - məhz o gün  

Möminlər ilə kafirlər büsbütün,  

Seçilib bir-birindən ayrılacaq. 

 

Iman gətirib yaxşı iş görənlər  

Cənnətdə sevinc içində olacaq. 

 

Kafir olanlar və pak ayələri  

Həm də axirətə qovuşacağı 

Qiyamət günündə haqq-hesab üçün 

Hüzurumuzda duracaqlarını  

Inkar edənlərsə əzab çəkməyə  

Hazırlanacaq,*gətiriləcəklər]. 

 

Elə isə axşam-səhər Allahı 

Təqdis edib şəninə tərif deyin! 

Sübh, axşam və gecə namazın qılın! 

 

Göylərdə də, yerdə də həmd onundur. 

Şükr və tərif də ona məxsusdur. 

Gün batan zaman da, gündüz də onu, 

Təqdis edib şəninə tərif deyin! 

İkindi, günorta namazın qılın! 

 

Allah ölülərdən diri çıxardır, 

Və dirilərdən də ölü çıxardır. 

Öləndən sonra torpağı dirildir. 

Siz də qiyamət günü qəbirlərdən 

Dirildilərək çıxardılacaqsız. 

 

Sizi, atanız Adəmi torpaqdan, 

Yaratması, sonra bir insan olub 

Yer üzünə yaylımağınız bu cür 

Onun qüdrətinin əlamətidir. 

Sizlər ilə ünsiyyət etsin deyə, 

Öz cinsinizdən zövcə xəlq etməsi, 

Aranızda dostluq, sevgi, məhəbbət 

Yaratması halı da onun qüdrət, 

Və mərhəmətinin əlamətidir. 

Həqiqətən bax bu yaradılışda  

Düşünən qövm üçün ibrətlər vardır! 

 

Göylərin və yerin yaradılışı, 

Dil və rənginizin müxtəlifliyi, 

Onun qüdrətinin əlamətidir. 

Şübhəsiz ki, bunda bilənlər üçün, 

Ağıla və elmə sahiblər üçün, 

Allahın vəhdaniyyətinə həmdə, 

Onun hər bir işə qadirliyinə 

Dəalaət edən nişanələr vardır! 

 

Gecələr yataraq dincəlməyiniz, 

Gündüzlər çalışıb əlləşməyiniz, 

Nemətindən ruzi axtarmağınız, 

Onun qüdrətinin əlamətidir. 

Həqiqətən nəsihət eşidənçin, 

Bu sözlərdə böyük  ibrətlər vardır. 
 

Sizə həm qorxu, həm də ümid verən, 

Dalınca yağışa  ümid bəslənən, 

İldırımın çaxmasını göstərən,  

Yağmurun endirib ölmüş torpağı 

Diriltməsi də onun qüdrətidir. 

Şübhəsiz bunda ağılla düşünən 

Bir qövm üçün böyük ibrətlər vardır. 

 

Göy və yerin əmrindəcə durması, 

Sonra sizin  İsrafilin suruyla 

Yəni, bircə dəfə üfləməsiylə 

Dərhal dirilib qəbirdən çıxmanız 

Onun qüdrətinin əlamətidir. 

Göylərdə və yerdə kim var onundur. 

Mələklər, cinlər və bir də insanlar 

Hamısı Allahın bəndələridir. 

Hamısı da ona boyun əyəndir! 
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Cümlə məxluqatı yoxdan var edən, 

Öldürən ,qiyamət günü dirildən  

Odur! Bu iş onunçun çox asandır. 

Göylərdə və yerdə ən yüksək sifət 

Yalnız onundur və ona məxsusdur. 

Yenilməz qüvvət və hikmət onundur! 

 

Allah özünüzdən bir məsəl çəkər. 

Yəni sahib olduğunuz kölələr 

Arasında varmı sizlə bərabər, 

Var-dövlətinizə ortaq kimsələr? 

Özünüzdən çəkindiyiniz kimi, 

O kölələrdən də çəkinirsizmi? 

Belə ortaqlıq qəbul edərsizmi? 

Əlbətdə yox! Elə isə bütləri, 

Və yaxud da ki aciz bəndələri 

Allaha nə haqla şərik qoşursuz? 

Biz ayələri ağılla düşünən  

Kəslərə izah edirik dərindən. 

 

Lakin özlərinə zülm eləyənlər, 

Nəfsin istəyinə tez əyildilər. 

Allah, küfr edəcəyini əzəldən, 

Bilib yoldan çıxardığını rəğmən, 

Səncə doğru yola kimsala bilər? 

Onlara kömək edə bilən olmaz! 

 

Ya Məhəmməd! Ümmətlərinlə birgə 

Batildən haqqa tapınıb sidq ilə 

Pak bir müvəhhid təkallahlı kimi 

Allahın bəşərə fitri bəxşişi  

İslam dininə tərəf tut üzünü 

Allahın  dinini heç bir vəch ilə 

Dəyişdirmək olmaz,yaxşıca dinlə. 

Doğru din budur, lakin insanların, 

Əksəri dərk etməz onun paklığın. 

Allah  bütün insanları xilqətcə 

Müsəlman xəlq eləmişdir əvvəlcə 

Lakin ata-anaları onları 

Öz dininə sövq etmiş ayrı-ayrı 

Yaxud onlar özü yaşa dolurkən 

Həm də öz nadanlıqları üzündən 

Batil din; - bütpərəstliyə uymuşlar. 

Ya Məhəmməd! Özün və ümmətlərin 

Tövbə edib Allaha tərəf dönün. 

Və Allahın əzablarından qorxun, 

Namaz qılın, müşriklərdən olmayın! 

 

O kəslərdən ki,əyri yol tutdular. 

Parçalanıb firqə-firqə oldular. 

Kimisi bütlərə, kimi günəşə, 

Kimisi ulduza səcdələr edər. 

Hər firqə öz dinini düzgün bilər. 

Və onun haqq olduğuna sevinər. 

 

İnsanlara o vaxt ki,bir dərd-bəla yetişər, 

Dərhal Rəbbinə dönər, ona, tövbə edərlər. 

Sonra Allah onlara mərhəmətin daddırar, 

Harayına yetişib möhnətlərdən qurtarar. 

Tezcə,aralarından naşükürlər tapılar. 

Ötənləri unudub Rəbbinə şərik qoşar. 

 

Onlara verdiyimiz neməti inkar edər 

Elə bu səbəbdən də şirkə, küfrə düşərlər. 

İndi bir az dünyada əylənib kefə baxın 

Mütləq dadacaqsınız cəhənnəmin əzabın! 

Yoxsa biz müşriklərə şərik qoşmaq barədə 

Bir tövsiyə etmişik, ya dəlil göndərmişik? 

 

İnsanlara mərhəmət, ya firavan bir həyat 

Sağlam can, ya cəh-cəlal 

Daddırdığımız zaman şadlanar sevinərlər. 

Onları öz əliylə etdikləri əmələ, 

İşlədikləri ağır günahlarına görə, 

Bir müsibətə düçar etdikdə isə dərhal 

Məyus olar, hər şeydən ümidlərin üzərlər. 

 

Məgər onlar Allahın istədiyi bir şəxsin 

Ruzisin bol etdiyin, 

Istədiyinkini də azaltdığın görmürlər? 

Həqiqətən də bunda dosdoğru həqiqətlər, 

İman edən tayfalar üçün ibrətlər vardır. 
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Ey Məhəmməd! Sən yaxın qohuma və 

yoxsula, 

Miskin pulu qurtarıb yolda qalan yolçuya 

Allahın vacib bilib buyurduğu haqqı ver, 

Allah rizası üçün bu əməl xeyirlidir. 

Axirətdə də nicat tapanlar beləsidir! 

 

Sərvətin xalqın malı dövləti hesabına 

Artmasıyçın sələmlə verdiyiniz malınsa 

Heç bərəkəti olmaz bilin, Allah yanında 

Allah rizası üçün verdiyiniz sədəqə 

Yəni ki, zəkat isə belə deyildir heç də. 

Bunu edən dünyada malının bərəkətin 

Axirət həyatıyçın mükafatın, izzətin 

Qat-qat artıranlardır. 

 

Sizi yoxdan yaradan, sonra da ruzi verən, 

Həm də əvvəl öldürən, 

Məhşər günü dirildən, 

Bilin ki, məhz Allahdır. 

Sizin  şərikləriniz arasında beləsi 

Heç olmasa birini varmı edə biləni? 

Allah pak, müqəddəsdir. 

Ona şərik qoşulan bütlərdən çox ucadır! 

İnsanlar özü edən pis əməllər üzündən 

Suda , quruda fəsad törənər ziyan verən. 

Quraqlıq, qıtlıq olar, zərərli yağış yağar, 

Zəlzələlər baş verər, dənizdə gəmi batar 

Ki, Allah bunun ilə onlara etdikləri 

Bəzi günahlarının cəzasını daddırsın. 

Bəlkə onlar düşünüb günahların anlasın, 

Tövbə edib pis yolun yarısından qayıtsın. 

 

Ya Məhəmməd! Məkkə əhlinə de ki: 

“ Bütün yer üzünü gəzib dolaşın 

Və sizdən əvvəlkilərin sonunun 

Necə olduğuna yaxşıca baxın. 

Onların əksəri müşriklər idi.” 

 

Ya Rəsulum! Allahın tərəfindən 

Haqq olan qiyamət yetişməmişdən 

Əvvəl sən üzünü islama çevir. 

O gün, haqq-hesabdan sonra insanlar 

Bölük-bölük, iki dəstə olarlar. 

Mömin kəslər cənnətlərə girərlər. 

Günahkarlar cəhənnəmə gedərlər. 

 

Kafirin küfrü əleyhinə olar,   

Günahıyçın cəhənnəmə atılar. 

Yaxşı iş görənlər isə cənnətdə 

Əməliylə qazandığı mənzildə 

Ki, Allah imanlı saleh kəslərin 

Öz lütfündən mükafatların versin. 

Allah kafirləri sevməz şübhəsiz! 

 

Həqiqətən, küləkləri müjdəçi 

Göndərməsi,sizə mərhəmətindən 

Daddırması, yəni yağış verməsi 

Əmri ilə gəmilərin üzməsi 

Və kərəmindən ruzi axtarmanız 

Onun qüdrətidir anlamalısız 

Bəlkə nemətlərinə şükr edəsiz! 

 

Ya Məhəmməd! Səndən əvvəllərdə biz 

Tayfalara Peyğəmbər göndərmişdik. 

Peyğəmbərlər onlara açıq-aşkar 

İlahi möcüzəylə gəlmişdilər. 

Biz Peyğəmbərləri təkzib eyləyən, 

Günahkar kəslərdən intiqam aldıq. 

Möminlərə kömək etmək vacibdir. 

Hər kəs bu vədə əməl etməlidir. 

Buludları hərəkətə gətirən, 

Küləkləri göndərib yer üzündə, 

Onları istədiyitək paylayan 

Həm də topa –topa edən Allahdır. 

Buludlardan ki, yağışlar tökülər, 

Bəndələr bununçun çox sevinərlər. 

 

Hərçənd ki, yağış yağmamışdan əvvəl 

Ondan ümidlərini  üzmüşdülər. 
 

Ya Məhəmməd! Sən Allah rəhmətinin  

Yağışının əsər-əlamətinin 
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Hikmətinə bax ki, ölmüş torpağı  
Necə də dirildir hər bahar çağı 
Bəli,O, ölüləri dirildəndir. 
Uca Allah hər bir şeyə qadirdir! 
Əgər Biz əkinlərinin üstünə  
Bir yel əsdirərsək, nəticəsində 

Əkinin saralıb solduğun görər, 

Və sonra mütləq nankorluq edərlər. 

Şübhəsiz ki,sən haqqa çağırışı  

Nə ölülərə bildirə bilərsən, 

Nə karlara eşitdirə bilərsən! 

 

Sən korları düşdüyü əyri yoldan 

Qurtarıb düz yola sala bilməzsən. 

Sən haqqı yalnız ayələrimizə 

İnanana eşitdirə bilərsən.  

Və məhz o kəslər də Müsəlmanlardır! 

Onlar Allaha ürəkdən inanar. 

Və canla-başla itaət edərlər! 

 

Sizləri zəif bir şeydən nütfədən  

Gərəksiz bir qətrə sudan xəlq edən, 

Gücsüz bir körpədən bir cavan edən, 

Sonra taqətsiz qocaya döndərən  

Şəriksiz hər şeyə qadir Allahdır. 

O, hər nə istəsə onu yaradır. 

Hər şeyi bilən bir qüdrəti vardır! 

 

Qiyamət qopduğu gün günahkarlar 

Qəbirlərində və yaxud dünyada  

Bir saat qaldığına and içərlər 

Onlar bu axirət yalanı kimi, 

Dünyada da batilə uymuşdular, 

Haqdan beləcə üz döndərirdilər,  

Həm də haqqyoldan çıxardılırdılar. 

 

Elm və iman sahibləri isə  

Deyərlər ki:  “Siz qəbirlərinizdə  

Allahın kitabındaca yazılan  

Əzəli elmində təsbit olunan  

Qiyamət gününə qədər qaldınız  

Bu hamının dirildiyi bir gündür. 

Yəni söylənən qiyamət günüdür. 

Dünya işlərinə uyar ikən siz, 

Onun haqq olduğunu bilmirdiniz!” 

 

O gün zalimlərə üzrxahlığı  

Heç bir fayda verməz  

Və tövbələri: 

-Allah rizasını diləmələri  

Nə qəbul edilməz, nə istənilməz! 

    

Biz , bu Quranda siz insanlar üçün  

Hər cür məsəl çəkdik, sübut gətirdik. 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən onlara 

Musanın yədi-beyzasına bənzər 

Və ya hər hansı möcüzə gətirsən 

Onlar mütləq: “Yalançısan!”- deyəcək. 

 

Allah haqqı bilməyənlərin qəlbin 

Belə möhürləyər! buna ol əmin. 

Ya Məhəmməd! Sən əziyyətə səbr et 

Şübhəsiz Allahın sənə verdiyi 

Zəfər vədi haqdır bunu yəqin et 

Qoy axirətə heç inanmayanlar 

Səni öz yerindən oynatmasınlar! 

Səni səbirsiz və səbatsız bilib 

Amalından döndərə bilməsinlər! 

 

31  

“LOĞMAN”SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş və otuz dörd ayədir. 

Həkim-şair Loğmanın hikmətin bəyan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Loğman surəsinin anlamı belə. 

 

Əlif, Lam, Mim! Quran ayələridir. 

Allahdan  Peyğəmbərə işarədir. 

O yaxşı əməl edənə hidayət, 

Doğru yol göstərən rəhbər, rəhmətdir. 

O kəslərə ki, onlar namaz qılar, 

Zəkat verər, axirətə inanar. 
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Onlar öz Rəbbi göstərən yoldadır. 

Nicat tapan, axirət əzabından  

Qurtarıb səvaba yetən onlardır! 

 

İnsanlar arasında elələri də var ki, 

Nadanlığı üzündən, günahın anlamadan 

Xalqı islam dinindən ,yəni Allah yolundan, 

Döndərər, bu minvalla onu pis günə qoyar. 

Bunun üçün mənasız sözləri satın alar.  

Məhz belələri bilmir, 

Onu rüsvayedici ağır əzab gözləyir. 

Və Pak ayələrimiz ona  oxunan zaman, 

Guya eşitmirmiş tək, ya  saxtakarlığından, 

Təkəbbür göstərərək arxasını çevirir. 

Ya Rəsulum! Sən ona şiddətli bir əzabla, 

Axirətdə cəhənnəm odunda yanmasıyla, 

Müjdələyən xəbər ver! 

Kim ki, iman gətirir və yaxşı işlər görür 

Onu mükafat Nəim cənnətləri gözləyir. 

O kəslər orada da əbədi qalacaqlar. 

Allahın möminlərə cənnət vədi doğrudur. 

Yenilməz qüvvət, həm də hikmət sahibi odur! 

 

Baxın, Allah göyləri dirəksiz yaratmışdır. 

Yerin möhkəmligiyçin dağları ucaltmışdır. 

Yer üzünə cürbəcür heyvan səpələmişdir. 

Biz, göydən sizin üçün bol yağışlar  endirdik. 

Yerdə növbənöv bitki, meyvələr yetişdirdik. 

Bu gördüklərinizi Allah yaratmış bilin! 

İndi sizlər də mənə Allahdan bağqasının 

yaratdığın göstərin. 

Xeyir, zalim insanlar müşriklər açıq-aşkar, 

Haqq yolunu azmışlar və əyri yoldadırlar. 

 

Həqiqətən Loğmana: “Allaha şükr et!” - deyə 

Çoxlu hikmətlər verdik. 

Allah nemətlərinə şükr eləyən kimsələr,  

Uğurlara yetişər; - özü üçün şükr edər. 

Nankor olanlar isə yaxşıca bilməlidir: 

Allah onun şükrünə heç də möhtac deyildir. 

Allah hər cürə şükrə və tərifə layiqdir! 

Onun bütün işləri gözəl, bəyəniləndir! 

 

Ya Məhəmməd! Yadda saxla ,bir zaman 

Oğluna tövsiyə etmişdi Loğman: 

“ Oğlum! Allaha heç bir şərik qoşma. 

Doğurdanda Allaha şərik qoşmaq, 

Böyük zülm, ağır günahdır ancaq!” 

 

Biz insana ata və anasıyla 

Gözəl davranmağı tövsiyə etdik. 

Anası onu bətnində qürurla, 

Zəifkən doqquz ay daşıyıb dedik. 

Uşağın süddən kəsilməsin isə, 

İki  il ərzində müəyyən etdik. 

İnsana buyurduq; - Allahı zikr et! 

Ona, həm də ata- anana şükr et! 

Bildirdik ki, axır dönüş mənədir! 

 

“Atan –anan bilmədiyin bir şeyi 

Mənə şərik qoşmağına cəhd etsə 

Bu işdə onlara itaət etmə. 

Qalan  dünya  işlərində onlarla, 

Gözəl keçin, itaət et, ağ olma. 

Tövbə edib mənə tərəf dönənin, 

Yolunu tut, islamı sevənlərin. 

Unutma həm, sonda  Qiyamət günü 

Mənim hüzuruma dönəcəyini, 

Və mən də dünyada etdiklərini, 

Bircə -bircə sənə xəbər verəcəm!” 

 

Loğman nəsihətin davam eylədi 

Oğluna  bu hikmətləri söylədi: 

“Oğlum! Dünyada gördüyün yaxşı iş, 

Yaxud  da naqis hərəkət, ya pis iş, 

Bir xardal dənəsi boyda olsa da, 

Daşın içində, ya göydə olsa da,   

Yainki yerin təkində olsa da, 

Allah onu qiyamətin günündə 

Ortaya qoyar, hesab çəkər həm də. 

Həqiqətən Allah bütün işləri 

(olsun incə nazik; yox heç bir fərqi) 
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Bilən (lətif), hər şeydən xəbərdardır! 

Oğlum! namaz qıl, həm də insanlara, 

Yaxşı iş görməyi əmr et daima. 

Və pis işləri də qadağan  elə 

Bu yolda əziyyətə döz səbr ilə. 

Həqiqətən də bu söylədiklərim, 

Vacib əməl olduğuna ol əmin! 

 

Adamlardan təkəbbürlə uzaşma. 

Yer üzündə lovğa-lovğa dolaşma. 

Həqiqətən Allah sevməz lovğanı, 

Və bir də özündən razı insanı!  

 

Yerişində müvazinəti gözlə. 

Nə çox yeyin, nə də çox asta getmə. 

Danışırkən səsini çox qaldırma. 

Bu tövsiyəmi də yadında saxla. 

Ən çirkin səs uzunqulaq səsidir!” 
 

Ey insanlar! Deyin, məgər Allahın 

Göylərdə və yerlərdə olanları, 

Günəş, ay, ulduzlar və buludları, 

Meyvə, bitki, dəniz, göl və çayları 

Sizə xidmət üçün ram etdiyini, 

Aşkar görmə ,eşitmə ya ki, gizli, 

Əql, şüur ,fəhm etməni və elmi, 

Sizə bollu ehsanın görmürsüzmü? 

İnsanlar içində eləsi də var, 

Heç bir elmə, yol göstərən rəhbərə, 

İlahi kitaba əsaslanmadan, 

Allah barəsində yersiz cəhl edər. 

 

Məkkə əhlinə: “Allah nazil edən 

Qurana tabe olun!” deyilirkən, 

Onlar : “xeyir, biz  atalarımızın 

Getdiyi yola tabe olacağıq!” 

Deyərək israrla cavab verərlər. 

Şeytan onları cəhənnəm odunun 

Əzabına çağırarsa bəs necə? 

Yenədəmi o yolla gedəcəklər? 

Kim yaxşı əməl sahibi olarsa, 

Səmim-qəlbdən Allaha inanarsa, 

O artıq ən möhkəm bağdan, qurandan, 

İmandan yapışmış olur həmin an.  

Bütün işlər  Allaha gəlib çıxar, 

Buyruq Allahdandır açıq-aşikar! 

 

Kim küfr edərsə sən onun küfrünə 

Ya Rəsulum! heç zaman kədərlənmə. 

Onlar hüzüruma qayıdacaqlar. 

Biz də onlara dünyada etdiyin 

Xəbər verəcəyik buna ol əmin! 

 

Biz, onlara bir qədər gün-güzəran, 

Bir az da dünya malı verəcəyik, 

Sonra da axirətdə hesab çəkib, 

Ağır əzaba düçar edəcəyik! 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən əgər sən 

“Göyləri və yeri kim yaratmışdır?” 

Deyə müşriklərdən sual eyləsən, 

Onların cavabı mütləq: - “Allah” - dır. 

Sən də söylə  ki, “Həmd olsun Allaha!” 

Və bil ki, onların əksəriyyəti, 

Bilməz həmdi-səna kimədir-qəti! 

Göydə və yerdə nə var Allahındır. 

Və bütün ibadətlər ona ikən, 

Həm də  ibadətə möhtac deyildir. 

O, hər cür tərifə, şükrə layiqdir! 

Gördüyü işlər də bəyəniləndir! 

 

Əgər bütün mövcud ağaclar qələm, 

Bütün dəryalar mürəkkəb olsaydı, 

Və yeddi dərya belə qoşulsaydı, 

Rəbbin sözü yazılıb qurtarmazdı. 

Həqiqətən o, yenilməz bir qüdrət, 

Həm də sonsuz bir hikmət sahibidir! 

 

Ey insanlar! Sizi yoxdan yaratmaq 

Və qiyamət günü təkrar oyatmaq 

Allah üçün ancaq bircə nəfəri 

Yaratmaq, həm də diriltmək kimidir. 

Allah hər şeyi eşidən, görəndir! 
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Ya Rəsulum! Məgər ki, sən Allahın 

Gecələri gündüzlərə qatdığın, 

Gah gecə, gah gündüzü uzatdığın, 

Günəş və ayı sizin xeyirinizə 

Tabe elədiyini görmürsənmi? 

Onlar hərəsi öz hədəqəsində, 

Yəni öz hərəkət dairəsində 

Müəyyən müddətə; - qiyamətədək 

Allahın təbiriylə dövr edəcək. 

Allah nə etdiyinizi biləndir! 

 

Bu söylənənlər ona görədir ki, 

Allah haqq, müşriklərin ondan qeyri 

İbadət elədikləri batildir. 

Həqiqətən Allah hər şeydən uca, 

Həmçinin də, hər bir şeydən böyükdür! 

 

Ya Məhəmməd! Qüdrət əlamətindən, 

Bəzilərin sizə göstərsin deyə 

Gəmilərin Allahın lütfü ilə 

Dənizdə üzdüyünü görmürsənmi? 

Həqiqətən bunda əziyyətlərə 

Səbr edib, Allahın nemətlərinə, 

Şükr edənlər üçün ibrətlər vardır! 

Kafirləri; - ətrafına kölgə salan uca dağlar, 

Yaxud qara buludlar kimi dalğalar 

Bürüdüyü zaman onlar dinində ixlas sahibi 

Olan müsəlmanlar kimi Allaha dua edərlər. 

Allah onları salamat quruya çıxaran kimi 

İçlərindən bəziləri imanla küfr arasında 

Aralıq bir mövqe tutar. 

Bəzisi küfründə qalar. 

Bizim ayələrimizi yalnız çox xain olanlar, 

Və nankor olanlar danar! 

 

Rəbbinizdən qorxun siz ey insanlar!    

Atanın oğula, oğlun ataya 

Heç bir şeylə kara yetməyəcəyi 

Qiyamətin günündən həzər edin. 

Allahın vədi şübhəsiz ki, haqdır. 

Qiyamət bir gün mütləq  qopacaqdır. 

Ehtiyatlı olun, dünya həyatı 

Aldatmasın sizi sözün qısası. 

Şeytan sizi Allaha qarşı qoyub 

Yalan vədləri ilə tovlamasın! 

Qiyamətin  qopacağı məqamı 

Ancaq Allah bilir, sözün qısası. 

O, istədiyi vaxt yağış yağdırır, 

Doğulacaq uşaq oğlan ya qızdır, 

Yaxud xəstə və yainki sağlamdır, 

Xoşbəxt ya bədbəxtdir, yaxşı ya pisdir, 

Hansı əməl sahibidir o bilir. 

Heç kəs, hər səhər nə edəcəyini, 

Ya başına nəyin gələcəyini, 

Və heç kəs harada öləcəyini 

Bilməz; - yalnız Allah bilir şübhəsiz. 

Uca Allah hər bir şeyi biləndir. 

Baş verən hər şeyi anında bilir! 

 

32  

“SƏCDƏ”SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş, həm də otuz ayədir. 

Mənası qulluq etmək və ibadət deməkdir. 

 

Rəhimli  Allahın pak ismi ilə, 

“Əs-Səcdə” surəsi anlanır belə:  

 

Əlif, lam, mim! Bir ilahi işarə, 

Mənası bəllidir tək Peyğəmbərə. 

Yəni Quran bir İlahi kitabdır. 

Buna da heç bir şəkk və şübhə yoxdur. 

Yoxsa mürşiklər elə zənn edirlər: 

Ki: “Məhəmməd uydurmuşdur!”- deyirlər? 

Xeyir,o səndən əvvəl bir Peyğəmbər, 

Göndərilməmiş inamsız bir  qövmü, 

Allah əzabıyla  qorxutmaq üçün, 

Rəbbindən nazil edilmiş bir haqdır, 

Ki , bəlkə doğru yola yönələrlər! 

 

Göyləri, yeri və arasındakın, 

Altı günə xəlq edən qüdrət vardır. 

Ərşi yaradıb hökm edən Allahdır. 
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Sizin ondan başqa heç bir haminiz,  

Nə də əzab dəf edəniniz yoxdur. 

Məgər,öyüd qəbul etməyəcəksiz? 

O göydən yerə qədər ki,hər nədir, 

Bütün işi özü idarə edir. 

 

Sonra həmin işlər siz saydığınız, 

Dünya ilinin min mislində yalnız,  

Qiyamət günündə ona yüksələr. 

O qeybi də aşkarı ba biləndir, 

Sonsuz qüvvət, mərhəmət sahibidir! 

O yaratdığını gözəl yaratdı, 

İnsanın xəlqin  palçıqdan  başladı. 

Sonra onun nəslini bir nütfədən,  

Dəyərsiz sudan icad etdi həmən. 

Sonra, onu insan şəklinə saldı, 

Ruhundan  üfürüb qeydinə qaldı. 

O sizə göz, qulaq və ürək verdi, 

Sizsə bu nemətə az şükr edirsiz! 

 

Axirətə inanmayanlar dedi: 

“Məgər biz torpağa dönəndən sonra, 

Yenidən yaranacağıq bir daha?” 

Bəli, onlar Rəbbinin hüzurunda, 

Haqq –hesab üçün duracaqlarını, 

Açıq –aydın  inkar edən kəslərdir. 

 

Ya Məhəmməd! De ki: “Sizə müvəkkil, 

Ölüm mələyi əzrayıl ki, vardır, 

Əvvəlcə canınızı alacaqdır.  

Sonra qiyamət günü Rəbbinizin, 

Hüzüruna qayıdacaqsız, bilin!” 

 

Ya Rəsulum! Kaş ki, günahkarları, 

Rəbbin hüzurunda öz günahları, 

Ucbatından məlul, başı aşağı:  

“Pərvərdigara! Dünyada ikən biz, 

Qanmadan yalan hesab etdiyimiz, 

Qiyamət və onun əzabın gördük. 

Peyğəmbərlərin doğru dediklərin, 

Haqq olduqlarını səndən eşitdik. 

İndi bizi dünyaya qaytar gedək, 

Sənin rizan üçün yaxşı iş görək. 

Sənin vəhdaniyyətinə inandıq -”  

-Dedikləri  zaman görə biləydin! 

 

Əgər biz istəsə idik hər kəsi, 

Doğru yola salar, iman verərdik. 

Lakin mən: cəhənnəmi mütləq bütün 

Günahkar cinlər və insanlar ilə 

Dolduracağam !” kəlməsin demişəm! 

Bizim bu hökmümüz labüddür! - bilin. 

Bu sözün, bu hökmün doğruluğunu, 

Sübut etmək  üçün mütləq günahkar, 

Kafir, yaxud mürşik olacağını, 

Bildiyimiz kəsləri tez tanıdıq, 

Və onları doğru yola salmadıq. 

Çünki həmin şəxs ona verdiyimiz,  

Ağılla yaxşını pisdən seçməli, 

Doğru yolu özü tutmalı idi. 

Dində sə heç bir məcburiyyət yoxdur! 

 

Kafirlər ki, cəhənnəmə girərlər 

Uca Allah  onlara belə deyər: 

“Bu günə yetişəcəyi unutduz, 

Bununçun buyurub əzabı dadın. 

Bilin ki, biz də sizləri unutduq, 

Və cəhənnəmdə köməksiz buraxdıq, 

Etdiyiniz əməllərin cəzası 

Olaraq dadın əbədi əzabı!” 

Bizim ayələrimizə də ancaq, 

Ayəmizlə nəsihət olunanlar, 

Bunun üçün səcdəyə qapananlar, 

Təkəbbür göstərməyərək Rəbbini, 

Həmd-səna ilə təqdis edənlər, 

Mömin bəndələr iman gətirərlər. 
 

Belələri gecələr az yatarlar. 

İbadət üçün erkən oyanarlar. 

Qorxu və ümid içində Allaha, 

Dua edər ki,yetişə səvaba.  

Və onlara verdiyimiz ruzidən, 

Sərf edər yaşasın ehtiyac çəkən. 
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Etdiyi əmələ mükafat üçün, 

Allah dərgahında möminlər üçün,  

Göz oxşayan ,onlara sevinc verən, 

Nə cür nemətlərin saxlandığını 

İlahidən başqa bir kimsə bilməz! 

 

Məgər mömin bəndələrlə fasiqlər, 

İtaətdən çıxanlar eynidirlər? 

Əlbətdə fasiqlər ilə möminlər, 

Heç bir zaman eyni ola bilməzlər! 

 
İman gətirib yaxşı iş görənlər, 
Etdikləri əməl müqabilində 
Sakin olacaq Məva cənnətlərdə. 
Onlar orda əbədi qalacaqlar, 
Allahın qonaqları olacaqlar. 

Fasiqlərə gəldikdə isə onlar, 

Cəhənnəm odunun məskunudurlar. 

Onlar oddan çıxmaq istəyən zaman, 
Qaytarılıb söylənəcək ucadan: 
“Dadın yalan hesab elədiyiniz 
Cəhənnəm əzabın , budur töhfəniz!” 
Biz onlara böyük əzabdan əvvəl, 
Yəni axirət əzabından  əvvəl, 
Dünya əzabından daddıracağıq! 
Bəlkə düz yola dönərlər sanırıq! 

Rəbbin ayəsilə təlim edilən, 

Və sonra ayələrdən üz döndərən, 

Kəsdən daha zalim kim ola bilər?! 

Biz bunları diqqətdə saxlayırıq, 

Və onlardan intiqam alacağıq! 
 

Biz, Musaya kitab (Tövrat) vermişdik. 

Sizi Ya Rəsulum! Görüşdürərik. 

(Peyğəmbər Səllallah merac gecəsi 

Musayla görüşdü və söhbət etdi.) 

Biz,onu (Tövratı, yaxud Musanı)  

İsrail oğullarına səmimi, 

Doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. 

Çətinliklərə səbr etdikləriyçin, 

Ayələrə qəlbən inandığıyçın, 

Biz İsrail oğulların  seçmişdik. 

Əmrimizlə insanlara haq yolu, 

Göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. 

Ya Məhəmməd ! həqiqətən də Rəbbin, 

Möminlərlə kafirlər arasında,  

Dini ixtilafları barəsində, 

Öz həqiqi hökmünü verəcəkdir! 

 

Məgər onlar hazırda yurdlarında  

Gəzib dolaşdığı nəsillər haqda, 

Nə etdiyimiz barədə bilimirmi? 

Peyğəmbərin yalançı saydığıyçın 

Tamam məhv etdiyimizi görmürmü? 

Həqiqətən Məkkə müşrikləriyçin, 

Bunda  ibrət dərsi vardır büsbütün. 

Məgər onlar öyüd eşitməzlərmi? 

 

Məgər görmürlərmi biz quru yerə, 

Su göndərib onun köməyi ilə 

Heyvanlarının, həm də özlərinin 

Halal ruzisini yetişdiririk? 

Bütün bunları öz gözləri ilə, 

Görsələr də ibrət etmirlər yenə. 

 

Onlar: “Əgər doğru danışırsızsa, 

Bir xəbər verin biz inanaq ona. 

Yəni ki, bu Məkkənin fəthi günü, 

Bədr vuruşu, ya qiyamət günü 

Nə vaxt olacaqdır?” - deyə soruşur. 

 

Ya Məhəmməd! De: “Fəth günü onlara 

Sonrakı imanı bir fayda verməz. 

Tövbə üçün bir möhlət də verilməz!” 

 

Ya  Rəsulum! Onlardan üz çevir və 

Onlara əzabım gününü gözlə. 

Doğrusu onlar sənin ölümünü, 

Və sənə qələbə çalınan günü. 

Gözləyirlər,lakin onlar bilmirlər, 

Ki,sənə heç bir şey edə biməzlər. 

Onu bil ki, mütləq zəfər sənindir. 

Çünki, uca Allahın səninlədir! 

 



ġıxbala Elcan 

 312 

33  

 “DƏSTƏLƏR” SURƏSININ ANLAMI 

      
Mədinədə nazil olmuş və yetmiş üç ayədir. 

Müttəfiq dəstələrin rəftarından bəhs edir. 

 

Rəhmli Allahın pak ismi ilə,  

“Əl-əhzab” surəsi anlanır belə: 

 

Ya Peyğımbər Allaha qarşı getmə, 

Və münafiqlərə itaət etmə. 

Həqiqətən O hər şeyi biləndir. 

Allah qüdrət və hikmət sahibidir. 

Rəbbindən vəhy olunana tabe ol, 

Etdiyindən xəbərdardır əmin ol! 

 

Ona təvəkkül et bu sənə yetər, 

Vəkilliyi sənə kifayət edər! 

 

Unutma! Bu uca Allah ki, vardır,  

Iki ürəkli can  yaratmamışdır. 

Bil ki, iki Allah da ola bilməz! 

Allah zihar etdiyiniz zövcəni,  

Sizlərə doğma ana etməmişdir. 

Nə də oğulluğa götürdüyünüz,  

Oğullara doğmalıq verməmişdir. 

 

Onlar əslində öz atalarının,  

Oğullarıdır yaxşıca anlayın.  

Bunlar siz deyən mənasız sözlərdir. 

Allah doğru deyir və bəndələrin,  

Öz əliylə doğru yola gətirir! 

 

Əsl-nəsəbləri bilinsin deyə , 

Onları öz atasının adıyla,  

Çağırın bu ədalətlidir həm də. 

 

Atalarının kim olduğunu siz,  

Bilməsəniz anlayın, onlar sizin,  

Din qardaşlarınız, yaxınınızdır.  

 

 

Əmioğlunuz, ya azad kölənizdir. 

Onlara qardaşım, əmioğlum deyin! 

Dost deyə çağırın, qədrini bilin. 

 

Bu yöndə etdiyiniz səhvə  görə,  

Sizə günah yoxdur, bilmədəndirsə. 

 

Lakin qəsdən edilən işlər üçün,  

Günah vardır, unutmayın  büsbütün.  

Allah bəndələrin bağışlayandır. 

Rəhmlidir, öz rəhmini qıyandır! 

 

Peyğəmbər möminlərə özlərindən yaxındır. 

Möminlər özündən çox Peyğəmbəri sevməli, 

Onun hər bir əmrini yerinə yetirməli.  

 

Onun övrətləri də möminlərə anadır. 

Onlar ilə evlənmək möminə qadağadır. 

Qohumlar bir-birinə vərəsəlik nəzərdən,  

Allahın kitabında mömin və mühacirdən,  

Daha yaxındı rəğmən,  

Amma qohum olmayan dostlara vəsiyyətlə,  

Irs qoya bilərsiniz yaxşılıq məqsədiylə. 

 

Bu hökm kitabdadır. 

Lövhi-məhfuz ki, vardır 

Orada yazılmışdır. 

 

Islamın ilk dövründə qardaşalaşan kəslərin,  

Birlikdə Mədinəyə hicrətə gedənlərin,  

Bir-birinə vərəsə olmaq hüququ vardı. 

Sonralar bu hökmlər aradan qaldırıldı, 

Varislikdə üstünlük qohumlara verildi. 

 

Qohum olmayan mömin,  

Bir-birinə vərəsə olması işi isə,  

Vəsiyyət yolu ilə mümkün hesab edildi. 

Ya Rəsulum! Xatırla Biz bir zaman,  

Əhd almışdıq Allah Rəsullarından.  

Səndən də, Nuhdan da İbrahimdən də, 

Musadan, yaxud İsa Məsihdən də. 
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Biz Onlardan möhkəm əhd almışdıq ki, 

Allah bununla düz danışanların,  

Doğruluqlarını aydınlaşdırsın, 

Kafirlərin əzabın hazırlasın. 

 

Ey iman edənlər! Həqiqət bu da,  

Xəndək və yaxud Əhzab vuruşanda,  

Qüreyş, Qətfan və Bəni Nəzirlilər, 

Sizə ki, birgə hücum edirdilər, 

Allah sizə böyük üstünlük  verdi, 

Onların üstünə külək göndərdi. 

Və sizin görmədiyiniz bir heyət,  

Kömək verdi mələklərdən ibarət.  

Allah o zaman sizləri görürdü. 

Nə etdiyinizi yaxşı bilirdi. 

 

O zaman onlar sizin üstünüzə,  

Hər tərəfdən güclü hücum etmişdi. 

Qorxu cəmləşmişdi gözlərinizə, 

Ürəyiniz ağzınıza gəlimşdi. 

 

Allah barəsində o məqamda siz, 

Müxtəlif fikirlərə düşmüşdünüz  

 

Möminlər ilahinin öz vədinə,  

Doğru olduğuna inanaır təkcə. 

Münafiq və etiqadı zəiflər, 

Xilasınızı güman edirdilər. 

Məhz onda o xəndək vuruşlarında,  

Mömin kəslər imtahana çəkilmiş, 

Kimin münafiq olduğu bilinmiş, 

Inamsızlar möhkəm sarsılmışdılar. 

 

O zaman münafiq və şəkk dənlər: 

“Allah, Onun peyğəmbəri görünür, 

Bizə yalan vəd etmişdir” - dedilər.  

 

Və o zaman da onlardan bir tayfa: 

“Ey Yəsrib əhli burda sizin üçün,  

Duracaq yer yoxdur, qayıdın!”-deyir, 

Başqa bir dəstəsə belə söyləyir:  

“Evlərimiz açıq və kimsəsizdir, 

Geri qayıtmağa bizə izn ver. 

Deyib Peyğəmbərdən izn istəmişdi, 

Həqiqətdə isə evlər nə açıq, 

Nə də kimsəsiz deyildi ap – açıq. 

Onlar ancaq bəhanə edirdilər, 

Və döyüşdən qaçmaq istəyirdilər. 

Əgər Mədinənin hər tərəfindən, 

Üstlərinə cumularaq onlardan, 

Fitnə törətmək, ya imandan dönmək, 

Yaxud yenidən müşrikliyə dönmək, 

Tələb olunsaydı sözsüz bu kəslər, 

Azacıq sonra onu edərdilər. 

 

Halbuki, Uhud vuruşundan sonra, 

Düşməndən dönüb qaçmamaq barədə, 

Allaha əhd edib söz vermişdilər. 

Allaha verilən əhd barəsində, 

Sorulacaq qiyamətin günündə! 

 

Ya Peyğəmbər! Münafiqlərə de ki: 

Əgər ölməkdən, yaxud öldürməkdən, 

Qorxub qaçırsızsa bu fayda verməz. 

Qaçsanız belə dünyada ancaq siz, 

Az bir müddət dolanıb keçinərsiz. 
 

Alnınıza yazılanlar olacaq, 
Əcəli yetişən hər kəs öləcək. 
Allahın əzəli hökmünü heç cür, 

Dəyişdirmək bilin qeyri mümkündür! 

De ki: “Əgər Allah sizə bir pislik, 

Yaxud yaxşlıq, mərhəmət diləsə, 

Buna mane ola bilməz bir kimsə, 

Allahdan başqa, bilsin münafiqlər, 

Özlərinə nə heç bir başqa hami, 

Nə də bir mədədkar tapa bilməzlər. 

 

 

Şübhəsiz ki, Allah içərinizdən, 

Cihada getməyə mane olanı, 

Qardaşlarına: “bizə tərəf gəlin, 

Məhəmmədə qoşulub əbəs yerə, 
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Şirin canınızı həlak  etməyin!” 

Deyənləri də yaxşıca tanıyır, 

Və döyüşə onlardan çox az gələr. 

Gəlsə də sizdən köməyin əsirgər. 
 

Ya Rəsulum! Bil! Qorxu üz verdikdə, 

Onlar can üstə bayılanlar kimi, 

Sənə baxacaqlarını görərsən, 

Qorxu canlarından çıxınca onlar, 

Qənimət bölgüsü üstündə sizi, 

Xəsis, acı dilləriylə sancarlar. 

Bil ki, onlar iman gətirməmişlər. 

Buna görədir ki, Allah onların, 

Əməllərini puca çıxartmışdır. 

Allahın əlində bu çox asandır! 
 

Münafiqlər xəndək döyüşlərində, 

Mələklər qorxudub pərən saldığı, 

Düşmən dəstlərinin getmədiyin, 

Zənn edir, qayıdıb gələcəkləri, 

Təqdirdə bədəvilər ilə olmaq, 

İstərdilər ki, gəlib gedənlərdən, 

Sizin barənizdə xəbər tutsunlar. 
 

Əgər ki, möminlər zəfər çalıblar, 

Onda qənimətə şərik çıxsınlar: 

Yox, əgər kafirlər qalib gəlibsə 

O zaman da onlara qoşulsunlar 

Onlar aranızda olsaydı əgər, 

Həm yalandan həm az döyüşərdilər. 

Həqiqətən də Allahın Rəsulu, 

Allaha ümid bəsləyənlər üçün, 

Qiyamət günündən qorxanlar üçün, 

Və Allahı çox zikr edənlər üçün, 

Bənzəri olmayan bir nümunədir! 
 

Müttəfiq ordusun görən möminlər: 
“Bu Allah və Onun Peyğəmbərinin, 
Bizlərə zəfər vədidir” - dedilər. 
“Biz bununla imtahan edilirik. 
Əgər bu imtahandan yaxşı çıxsaq, 
Zəfər çalacağıq, çünki Peyğəmbər, 
Və Allahı həqiqi möminlərə, 
Kafirlər üzərində qalibiyyət, 

Vəd etmişdilər, bu əsil həqiqət. 
Allah və Peyğəmbər düz buyurmuşlar!” 
Bu vəziyyət möminlərin Allaha, 
İnamını artırırdı bir daha. 

Möminlər arasında elə insanlar da var, 

Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. 

Onların bir hissəsi bu yolun şəhididir. 

Kimisi də şəhidlik məqamını gözləyir. 

Onlar verdiyi sözü əsla dəyişməzlər ki, 

İlahi doğruları doğruluğuna görə, 

Mükafatlandırsın həm də münafiq kimsələrə, 

Istəsə əzab versin, bağışlasın istərsə, 

Tövbəsin qəbul etsin. 

Həqiqətən də Allah bəndəsin bağışlayan, 

Və ona rəhm edəndir! 

Allah kafirləri qəzəbli ikən, 

Məqsədlərinə çatmadığı halda, 

Geri oturtdu, onlar bununçun da, 

Heç bir xeyir əldə edə bilmədi. 

Bu döyüşdə zəfər çalmaq işində, 

Allah möminlərə kifayət etdi. 

Allah qüvvət və qüdrət sahibidir! 
 

Allah kitab əhlindən kafirlərə, 

Kömək edənlərin ürəklərinə, 

Qorxu salıb qalalardan endirdi. 

Siz onların bir qismini öldürür, 

Bir qismini də əsir alırdınız. 

Allah sizi onların yerlərinin, 

Yurd və mallarının sahibi etdi. 

Ayağınız dəymədiyi yerlərə, 

Yeddi Qala Xeybərə varis etdi. 

Bilin ki, Allah hər şeyə qadirdir! 
 

Ya peyğəmbər! Artıq xərclik istəyən, 

Pal - paltar və dəbdəbəni çox sevən, 

Zövcələrinə buyurub söylə sən; 

-“Fani dünya həyatını əyər siz, 

Xoşlayır və dəbdəbəni sevirsiz, 

Gəlin sizə talaq haqqını verim. 

Allah buyurduğu yolu göstərim, 

Yəni çox gözəl bir tərzdə boşayım!” 
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Yox əgər Allahı, onun Rəsulun, 

Və əbədi olan axirət yurdun, 

Istəyirsinizsə bilin ki, Allah 

Yaxşı işlər görən möminlər üçün 

Böyük mükafat, cənnət hazırlayıb.” 

Peyğəmbərin xanımları dinlədi 

Və dünya nemətlərindən vaz keçdi. 

Axirət yurdunu üstün tutdular. 

Sizlər ey peyğəmbərin zövcələri, 

Hansınız tutarsa çirkin işləri, 

Bir xəta işləyib olsa günahkar, 

Onun əzabları ikiqat olar. 

Bilin ki, bu Allah üçün asandır! 

Hansınız Allaha və Rəsuluna, 

İtaət edib yaxşı işlər tutsa, 

Onun mükafatın başqalarından, 

Iki qat artıq verərik, bu asan. 

Biz onun üçün cənnətdə tükənməz 

Ruzi hazırladıq, təsvirə gəlməz. 

 

Sizlər ey Peyğəmbərin zövcələri! 

Allahdan qorxacağınız təqdirdə, 

Başqalarıyla bir deyilsiz heç də. 

Sizin qədr - qiymət və məqamınız, 

Çox - çox yüksəkdədir, anlamalısız. 

Allahdan qorxsanız yaxşı anlayın, 

Şərəfli olarsız bilin ap-aydın. 

Bununçun yad kişilər ilə yumşaq, 

Və əzilə - əzilə danışmayın. 

Yoxsa qəlbində nifaq olan kəslər, 

Özgə təmənnaya, tamaha düşər. 

Danışırkən daim gözəl danışın! 

Allahın buyurduğu kimi edin 

Məntiqli, həm də ciddi bir söz deyin! 

Daim evlərinizdə qərar tutun, 

İlkin cahiliyyətə qayıtmayın. 

Həya edin, açıq - saçıq olmayın, 

Bər - bəzək taxaraq evdən çıxmayın. 

Özünüzü, həm gözəlliyinizi, 

Yad kişidən daim saxlayın gizli. 

Daim namaz qılın və zəkat verin, 

Allah Rəsuluna itaət edin. 

Bilin siz ey Peyğəmbərin ev əhli! 

Allah sizdən çırkinliyi yox edər, 

Və sizi tərtəmiz, pak etmək istər! 

 

Allahın evlərinizdə oxunan, 

Ayələrini, hikmətli Quranı, 

Peyğəmbərin qoyduğu qanunları, 

Unutmayın, daima xatırlayın! 

Allah möminlərə çox lütfkardır, 

Bütün əməllərindən xəbərdardır!” 

 

Allah məhz müsəlman kişi – qadınlar, 

Mömin kişilər və mömin qadınlar, 

Allaha müti kişi və qadınlar, 

Doğru danışan kişi və qadınlar, 

Səbirli olan kişi və qadınlar, 

Təvəzökar yalnız Allah önündə, 

Kiçilən kişilər, həm də qadınlar, 

Sədəqəsin verib orucun tutan, 

Ayıb yerlərin zinadan qoruyan, 

Saxlayan kişilər həm də qadınlar, 

Allahı çox zikr edən kəslər üçün, 

Axirətdə məğfirət, bağışlanma, 

Mükafat, yəni cənnət yaratmışdır! 

Allah və ya ki, onun Peyğəmbəri, 

Hökm etdiyi zaman hər hansı işi, 

Heç bir mömin kişiyə və qadına, 

Öz işlərində başqa bir yol seçmək, 

Ayrı cür hərəkət etmək yaraşmaz. 

Allaha və onun Peyğəmbərinə, 

Asi olan kəs şübhəsiz haq yoldan, 

Açıq-aydın azmış nadandır, nadan! 

 
(Peyğəmbər xalası qızı Zeynəbi, 
Azad kölə (oğulluğu) Zeyd ilə, 
Bir zaman nikahlamaq istəmişdi. 
Onlar buna razılıq verməmişdi. 
Bununçun həmin ayə nazil oldu, 
Və onlar evlənib ailə qurdu). 
Bu ayə ismət, paklıq təliminin, 

Izahında ən çətinidir, bilin. 
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Ya peyğəmbər! Xatırla ki, bir zaman, 

Allahın nemət verdiyi bir insan, 

Və özün azad etdiyin kölənə, 

(oğulluğun Zeyd İbni Harisəyə) 

Zövcəni (yəni Zeynəb binti cəhşi) 

Boşama (saxla) Allahdan qorx!” - dedin. 

 

Allahın aşikar etdiyi şeyi, 

(Zeynəbin boşanacağı təqdirdə), 

Onu almağın barədəki vəhyi), 

Ürəyindəcə gizli saxlayırdın. 

(və peyğəmbər oğulluğu boşayan 

Övrətlə evlənir - el qınağından”) 

Qorxurdun, halbuki əslində sənin, 

Qorxmalı olduğun Allahdır: - yəqin! 

Zeyd zövcəsin boşadıqdan sonra, 

Biz səni evləndirdik ki, onunla, 

Oğulluqlar övrətini boşarkən, 

Onlarla evlənmək izndi Bizdən! 

 

Günah olmadığın hər kəs anlasın, 

Bu möminlər üçün çətin olmasın! 

Yəni oğulluq boşayan qadınlar, 

Gözləmə müddəti ki, başa çatar, 

Atalıqlar ilə əgər istərlər, 

Yol verilir; - nikahlana bilərlər. 

İslamdan qabaq qadağan olunan, 

Bu adət bərpa olundu sonradan. 

Bu işdən möminlərə heç bir günah 

Gəlmir ki, bunu məqbul bilir Allah. 

Allah hökmü mütləq yerinə yetər! 

Bunun təsdiqidir söylənilənlər. 

Allah Peyğəmbərə hər nə buyurur, 

O şeydə ona heç bir günah yoxdur. 

Daha öncə ki, gəlmiş və getmişlər, 

Davud, yainki Süleyman Peyğəmbər, 

Onlar barəsində də hökm eynidir. 

Allahın qayda - qanunu belədir. 

Allahın əmri əzəli hökmdür! 

Və o mütləq yerinə yetməlidir! 

O Peyğəmbərlər ki, Allah hökmünü, 

Onlara verdiyi risalətini, 

Təbliğ edər, tərk etməkdən çəkinər, 

Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. 

Allah o kəslərə kifayət edər, 

Və özü hər şeyə haqq-hesab çəkər. 

Məhəmməd aranızdakı kəslərdən, 

Heç birinizin atası deyildir. 

Oğul odur ki, kişinin belindən, 

Halal zövcəsindən hasilə gəlir! 

Lakin o Allahın öz Rəsuludur 

Və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. 

Allah hər şeyi eşidən biləndir! 

Onunçun da ey iman gətirənlər! 

Allahı daima zikr edin yetər! 

Onu səhər - axşam təqdis eləyin, 

Şəninə daima təriflər deyin! 

Sübh, günorta, ikindi axşam, gecə 

Namazını qılın buyurur necə! 

 

Sizi zülmətlərdən nura çıxaran 

Və sizə mərhəmət bəxş edən odur. 

Bilin! Mələklər də ondan sərasər, 

Sizin bağışlanmanızı dilərlər. 

Allah möminlərə rəhm eləyəndir! 

O gün ki, tanrıya qovuşacaqdır, 

Allahın xeyir - duası “salam”-dir! 

Ya peyğəmbər! Həqiqətən,b iz səni, 

Ümmətinə bir şahid, bir müjdəçi, 

Və bir də qorxudan kimi göndərdik! 

Biz səni həm Allahın izni ilə, 

Ona tərəf çağıran şəfaətçi, 

Nurlu bir çıraq olaraq göndərdik! 

Möminlərə Allahın tərəfindən 

Böyük bir mükafat, əbədi cənnət 

Bəxş ediləcəyi ilə müjdə ver! 

Kafirlərə, ya ki, münafiqlərə, 

Heç zaman əyilmə, itaət etmə. 

Onların verdiyi əziyyətlərə 

Səbr ilə döz və əhəmiyyət vermə 

Daima öz Allahına bel bağla 

Sənə vəkilliyi kifayət edər. 
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Unutmayın ey iman gətirənlər! 

Mömin qadınlarla evlənib əgər, 

Toxunmadan əvvəl versəz talağın, 

Gözləmə nüddəti hesablamayın, 

Onları evlərinizdə saxlayıb, 

Müddət gözləməyə məcbur etməyin. 

Aranızda yaxınlıq yoxdur deyə, 

Ərə gedə bilər başqa kimsəyə 

Belə olduqda onlara ən azı, 

Mehrin yarısını sözün qısası, 

Və ya biz az mal verərək ayrılın. 

Gözəl bir tərzdə cə sərbəst buraxın! 

 

Ya Peyğəmbər! Mehrlərin verdiyin, 

Zövcələrini və cariyələri, 

Səninlə Mədinəyə, hicrət etmiş, 

Əmin, bibin və dayın qızlarını, 

Həm də xalalarının qızlarını, 

Bir də evlənmək istəyən təqdirdə, 

Yalnız sənə məxsus olmaq istəyən, 

Mehrsiz Peyğəmbərə meyl eyləyən, 

Mömin qadını sənə halal etdik. 

(Bu axırıncı ki, halal bilinir, 

Digər möminlərə aid deyildir.) 

Bu qaydalar onların barəsində, 

Şərh olunubdur “Nisa” surəsində. 

Digər möminləri bu məsələdə, 

Bir tutmamağımız Peyğəmbər ilə, 

Bir hikmətdir əlbəttə biz bilirik. 

Ya Məhəmməd! Evlənməkdə çətinlik, 

Olmasın deyə bu sayaq hökm etdik. 

Bu buyruğu tək sənə halal bilir, 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Ya Məhəmməd! Bil ki, zövcələrinin, 

Səninlə gecələmək növbələrin: 

-İstədiyinkini yubada bilər, 

İstədiyin ilə qala bilərsən. 

Bir müddət özündən ayırdığını, 

(növbəsini təxirə saldığını), 

Ya rici talaqla boşadığını, 

Istəsən öz yanına qaytararsan, 

Və bundan sənə heç bir günah gəlməz. 

Allah qəlblərinizdə olanları, 

Kimin kimə meyli çox olanları, 

Bilir, o həlim, hər şeyi biləndir! 

Bəndəsinə tələsik cəza verməz! 

 

 

Bundan sonra övrətlərindən başqa, 

Sənə digər qadınlar halal olmaz. 

Gözəllikləri xoşuna gəlsə də, 

Başqasıyla dəyişmək olmaz nə də, 

Sahib olduğun cariyələr isə, 

Əmin ol ki, istisnadır bi işdə. 

Allah hər şeyə nəzarət edəndir! 

 

Diqqət edin ey iman gətirənlər! 

Əgər dəvət etməmişsə Peyğəmbər, 

Heç vaxt onun evlərinə girməyin, 

Yeməklərin bişməsin gözləməyin, 

Və icazəsiz də təam etməyin. 

Lakin dəvət alıbsınızsa, gedin, 

Və yemək bitirkən dağılıb gedin. 

Orada söz - söhbətə qapılmayın, 

Arada hörmət pərdəsi saxlayın. 

Otursaz Peyğəmbər əziyyət çəkir, 

Və utanır bunu sizə söyləmir. 

Lakin Allah doğru sözdən çəkinməz! 

Peyğəmbərin zövcələrindən əgər, 

Bir şey soruşsanız bilin müxtəsər: 

“onu pərdə arxasından soruşun, 

Həm də evlərinə daxil olmayın. 

Bu həm sizin, həm onların qəlbinə, 

Təmizlik bəxş edər, inanın mənə. 

Allahın Peyğəmbərini incitmək, 

Ondan sonra zövcəsilə evlənmək, 

Qəbahətdir, sizə əsla yaraşmaz. 

Həqiqətən bu iş Allah yanında, 

Böyük günahdır və xoş gəlməz ona!” 

Əgər Peyğəmbərin zövcələriylə, 

Evlənmək arzusun bildirsəz belə, 
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Yaxud qəlbinizdə gizli saxlasaz, 

Fərqi yoxdur, Allah onu biləndir! 

Sizin gizli, Aşkar əməlləriniz, 

Hətta nə düşünür ürəkləriniz, 

Ani fikirlər və duyğularınız 

Allaha bəllidir, anlamalısız! 

 

Peyğəmbər və mömin övrətlərinə, 

Ata, oğul və ya qardaşlarına, 

Qardaş və bacının oğullarına, 

Və həm öz müsəlman qadınlarına, 

Məxsusi kölə və cariyələrlə, 

Görüşüb onlarla söhbət etməkdə, 

Heç bir günah yoxdur, bilin heç vədə. 

Siz də ey qadınlar! Allahdan qorxun! 

Onun buyurduğuna əməl edin! 

Şübhəsiz ki, o hər şeyə şahiddir! 

Həqiqətən Allah və mələkləri, 

Daima salamlayır Peyğəmbəri, 

Ona həm də salavat göndərirlər. 

Yəni ona xeyir - dua verirlər. 

Siz də daim ey iman gətirənlər! 

Ona layiqincə salam söyləyin: 

“Allahummə səlli əla Muhəmməd 

və əla ali Muhəmmədin”-deyin; 

Əssəlamu əleykə Əyyuhənnəbi 

Və rəhmətullahu və bərəkatuh-deyin! 

Allahı və onun Peyğəmbərini, 

Incidən kəslərə Allah dünyada, 

Həm də axirətdə lənət eyləmiş. 

Rəhmətindən qovub kənar eyləmiş, 

Onlar üçün həqarətli bir əzab, 

Hazırlamışdır, ona mümkünsüz tab! 

 

Mömin kişiləri və qadınları, 

Etmədikləri bir günahdan ötrü, 

İncidənlər, şübhəsiz özlərinə, 

Bolluca böhtan qazanmışlar, həm də 

Açıq-aydın bir günaha girmişlər! 

Ya Peyğəmbər! Söylə zövcələrinə, 

Qızlarına, mömin övrətlərinə, 

Ki, evindən kənara çıxan zaman, 

Cariyəyə oxşamamaq baxımdan, 

Bədənlərini baş-ayaq gizlədən, 

Çarşablarını örtsünlər fəxrinən, 

Bu onları tanıdan bir nişandır. 

Yəni cariyə yox, azad qadındır. 

Allah rəhm edən və bağışlayandır! 

 

Əgər münafiqlər, qəlbi xəstələr, 

Zinakar və pozğunluq sevən kəslər, 

Mədinədə qəsdən şayə yayanlar, 

Pis əməllərinə son qoymasalar, 

Onlar üzərinə qaldırrıq səni. 

Bezikər, tərk edərlər Mədinəni. 

Məlunlar kimi Şəhərdən qovular 

Ələ keçər dərhal məhv olunarlar. 

 

Allahın onlardan əvvəl yaşamış, 

Münafiqlər haqqında çıxarılmış, 

Dəyişməz qayda - qanunu belədir. 

 

Allahın qoyduğu qanunlarda sən, 

Əsla dəyişiklik görə bilməzsən! 

 

O kəslər, yəni Məkkə əhli ki, var, 

Səndən qiyamətin vaxtın soruşar. 

Ya Peyğəmbər de: “onu Allah bilər!” 

Nə bilirsən, bəlkə çox tez yetişər! 

Şübhəsiz ki, İlahi kafirlərə 

Lənət eləmişdir və qarğımışdır. 

Onlara yanar od hazırlamışdır. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar, 

Nə hami, nə mədədkar tapacaqlar. 

Üzlər odda çevrildiyi gün onlar, 

“Kaş Allaha müti olaydıq bizlər, 

Peyğəmbəri anlayaydıq!” - deyərlər. 

Onlar deyəcəklər: “Pərvərdigara! 

Biz itaət edirik ağalara, 

Onlar bizi haq yoldan azdırdılar. 

Indi onlara iki qat əzab ver, 

Böyük əzaba, lənətə düçar et!” 
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Ey İman gətirənlər! Siz anlayın, 

Musanı incidənlər tək olmayın. 

Allah Musanı təmizə çıxardı. 

Saxta böhtanları kənara atdı. 

O, Allah yanında hörmətli idi 

İzzətli, qədirli-qiymətli idi. 

 

Siz ey iman gətirənlər! - dinləyin! 

Allahdan qorxun, doğru söz söyləyin! 

Unutmayın, əgər belə etsəniz, 

Allah əməlinizi islah edər, 

Bağışlar günahı, sizi əfv edər 

Hər kəs Allaha və peyğəmbərinə 

Itaət edərsə cənnət qazanar. 

 

Biz Allaha itaət, ibadəti, 

Şəri hökmlərə əməl etməyi, 

Göyə, yerə, dağlara təklif etdik. 

Onlar götürməkdən qorxub çəkindi, 

Çox zalim və çox cahil olan insan, 

Bu ağır əmanəti götürməklə, 

Ağır nəticəni bilmədi heç də. 

 

Allah münafiq kişi, qadınları, 

Müşrik kişiləri və qadınları, 

Əzaba uğratsın və möminlərin, 

Fərqi yox qadınlar və kişilərin, 

Tövbələrin qəbul buyursun deyə, 

Əmanəti insanlara tapşırdı. 

Allah möminləri bağışlayandır 

Rəhm edən və qayğısına qalandır! 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

34  

“SƏBA” SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş bu əlli dörd ayədir, 

Səba adlı bir qövmün rəftarını şərh edir. 

 

Rəhmli Allahın pak ismi ilə 

“Səba” surəsinin anlamı belə. 

 

Göylərdə və yerlərdə hər nə varsa, 

Hamısına sahib olan Allaha, 

Həmd olsun! Və şükürlər cəlalına. 

Axirətdə də həmd ona məxsusdur. 

Hakim və hər şeydən xəbərdar odur! 

Yerə daxil olanı və çıxanı, 

Göydən enəni və göyə qalxanı, 

O bilir və hər şey ona ayandı. 

Bəli Allahdan heç nə gizli qalmır, 

O rəhm edəndir və bağışlayandır! 

 

Ayələrimizi inkar edənlər: 

“Qiyamət bizlərə gəlməyəcəkdir!” 

Deyə bəyan etdilər ya Peyğəmbər! 
Buyur sən onlara belə söylə ki: 
“Qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, 
Qiyamət mütləq sizə gələcəkdir. 
Göylərdə və yerdə zərrədən də az, 
Olan heç bir şey ondan gizli qalmaz. 
Bundan kiçik, yaxud böyük hər nə var, 
Lövhi - məhfuzdadır açıq - aşikar! 

 
Və bütün bunlar ona görədir ki, 
İman gətirən yaxşılar var kim ki, 
Allah  o kəslərə mükafat versin, 
Məhz onları tükənməz və gözəl bir, 
Əbədi tanrı ruzisi gözləyir!” 
Bizləri aciz buraxacaqların, 
Əzabımızdan can qurtaracağın, 
Zənn edib ayəmizi batil edən, 
Və ya batil etməyə cəhd göstərən, 

Şiddətli əzabı dadacaq hökmən. 
Kitab əhli Abdullah ibni salam, 
Və onuntək elmə sahib hər adam, 
Rəbbindən sənə nazil edilənin, 
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Quranın haqq olduğun edir yəqin. 
Və onun möminlərə Allah yolun, 
Göstərdiyin görüb olurlar məmnun. 
O Allah ki, yenilməz gücə sahib, 
Və hər cür şükrə və tərifə layiq. 

Öz aralarında cahil kafirlər, 

Peyğəmbərə çox istehza etdilər. 

Və bir-birlərinə belə dedilər: 

“Sizə ölüb parçalandıqdan sonra, 

Çürüdükdən, torpaq olduqdan sonra,   

Yenidən yaradılacağınızı, 

Və ya ki, dirildiləcəyinizi, 

Xəbər verən bir adam göstərəkmi? 

Görən O Allaha qarşı özündən,  

Yalan uydurur, ya bir dəlili var?” 

 Xeyir axirətə inanmayanlar, 

 Əzab içində, haqdan uzaqdırlar.   

Bununçun da onlara axirətdə, 

Şiddətli əzablar yetişəcək də. 

Çünki, dünyada həmin kəslər ki var, 

Haqq yoldan həddindən artıq azmışlar. 

 

Məgər onlar başları üstündəki, 

Göyü və ayaqları altındakı,  

Yeri görmür və dərk eləmirlərmi? 

Yer - göy onları elə bürümüş ki,  

Onlar ordan çıxıb qaça bilməzlər. 

 

Istəsək onları yerə batırar, 

Yaxud göy parçası altda qalarlar. 

 

Şübhəsiz ki, bundan tövbə edənlər,  

Və öz Tanrısına tərəf dönənlər,  

Düşünər və ibrətlər götürərlər! 

 
Doğrudan Davuda dərgahımızdan,  
Bir lütf bəxş eyləyib belə buyurduq: 
“Siz ey dağlar və sizlər də ey quşlar! 
Davudla birlikdə Allahı sevin!  
Təqdis edib şəninə tərif deyin!” 

Dəmiri biz onun üçün yumşaltdıq, 

Yəni ki, dəmiri əritmədən O, 

Əlində sanki muma döndərərdi. 

Istədiyi hər şeyi düzəldərdi. 

 

Biz Davuda belə tapşırıq verdik: 

Geniş, uzun zirehlər düzəlt dedik, 

O insan bədənin rahatca örtsün, 

Toxuyarkən ölçüyə riayət et! 

Zirehin həlqələri uyğun gəlsin. 

Səliqə, mütənasiblik  itməsin. 

Sizlər isə ey Davuvud ailəsi,  

Yaxşı işlər görün xoşa gələsi. 

Həqiqətən mən hər şeyi bilirəm. 

Etdiyiniz əməlləri görürəm!” 

 

Süleymana da küləyi ram etdik. 

O külək səhərdən günortayadək. 

Yorulmadan bir aylıq yol gedirdi. 

Günortadan da axşam düşünədək. 

Əvvəlki tək bir aylıq yol gedirdi. 

Beləliklə də bir gün ərzində o, 

Iki aylıq məsafə qət edirdi. 

Süleymançın mis mədənin əritdik,  

Və istədiyini hazırla dedik. 

 

Rəbbinin izniylə bir qisim cinlər, 

Onun xidmətində işləyirdilər. 

Onlardan hər kəs əmrdən çıxırdı. 

Cəhənnəmin əzabını dadırdı. 

Onlar Süleyman üçün nə istəsə, 

Hazırlayardılar böyük həvəslə.  

Məbədlər, heykəllər uca qəsrlər, 

Qab-qacaq, çanaqlar, hovuza bənzər,  

Tərpənməyən qazan düzəldirdilər. 

Min nəfərlik qoşun doyura bilər. 

 
Sizlər isə ey Davud ailəsi sevinin! 
Allaha sayğıyla itaət edin! 
Və verdiyim bu nemətə şükr edin! 
Xəlq etdiyim bəndələrim ki, vardır 

Nemətlərimə şükr edənlər azdır! 
Süleymana ölüm hökm olunurkən, 
Ölüm xəbərin cinlərə bildirən  
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Ölmüş Süleymanın əsasın yeyən,  
Bir ağac yeyən qurd olmuşdur həmən. 

Süleyman əlin dayayıb durduğu, 

Əsa sınıb o yerə yıxıldıqda, 

Çinlərə o zaman bəlli oldu ki,  

Əgər onlar qeybi bilsə idilər, 

 Alçaldıcı əzaba düşməzdilər. 

 
Səba tayfasının yurdunda rəğmən,  
Qüdrətlərimizə dəlalət edən,  
Açıq – aşkar bir nişanə var idi. 
Orda sağdan soldan iki dağ ilə, 
Əhatəli iki baxça var idi. 
 
Səba əhlinə belə buyrulmuşdu: 
“Rəbinizin bol ruzisindən yeyin, 

Həm də ona layiqincə şükr edin. 

Bu yurdunuz ən gözəl bir diyardır. 

Həm də ki, Rəbbiniz bağışlayandır!” 

Lakin onlar bizdən üz döndərdilər, 

Səhvlərinin bəhrəsini gördülər. 

Biz də dərhal onlardan üz döndərdik, 

Üstlərinə Ərim selin göndərdik. 

 

Beləcə də yurdlarını su basdı, 

Iki gözəl baxça viranə qaldı. 

Acı meyvəli ağaclar bitirdik, 

Sidr, yulğun  kolluğuna çevirdik. 

Onları nankorluq etdiyi üçün, 

Cəzalandırdıq ki, əzabı görsün. 

Nankorlardan başqa bir kimsəyə biz, 

Nahaq yerdən əsla cəza vermirik. 

 

Səba əhli üçün gözəl məkanda, 

Bərəkətli Şam - Urdun arasında, 

Bitişik abad qəsəbələr saldıq, 

Onlar üçün gediş gəliş yaratdıq. 

 

Belə ki, yolçular səfər zamanı, 

Rahatlanıb sevsinlər bu məkanı. 

Yəni birində istirahət etsin, 

O birində isə yatıb dincəlsin. 

Və onlara belə əmr eləmişdik: 

“Gecələr - gündüzlər istənilən vaxt, 

Arxayın dolanıb yaşayın xoşbaxt!” 

 

Lakin onlar: “Ey Rəbbimiz! Dedilər, 

Səfərlər arası məsafəmizi, 

Uzaq et! Bununla da özlərinə, 

Əməlli başlıca zülm elədilər. 

Biz də onları, pərən - pərən etdik, 

Qoy dillərdə dastan olsunlar; - dedik. 

 

Onlardan Qəssan qəbiləsi Şama, 

Əzd qəbiləsisə köçdü Ommana, 

Xüzaə köç eylədi Təhaməyə, 

Hüzeymə qəbiləsisə İraqa. 

Övs və Xəzrəc Mədinəyə köçdü. 

Barələrində bu məsəl yarandı: 

“Səba əhli kimi pərən düşdülər” 

Həqiqətən bunda çətinliklərə, 

Səbr edib nemətə şükr edənlərə, 

Əməlli başlıca ibrətlər vardır. 

 

Iblisin onlar haqqındakı zənni, 

Düz çıxdı və içlərindən bir dəstə, 

Mömin istisna olmaqla qalanlar, 

Hamısı rahatca ona uydular. 

 

Onlar üzərində həqiqət budur: 
Iblisin heç bir imtiyazı yoxdur. 
Lakin biz axirətə inananla, 
Şəkk edəni ayırd etmək yolunda, 

Iblisə bu kiçik imkanı verdik. 

Sənin Rəbbin hər şeyi hifz edəndir! 

Möminlərin kafirlərlə bərabər,  

Əməllərin lazımınca hifz edər. 

Qiyamət günü dosdoğru hökm edər, 

Hər kəs əməlinin cəzasın çəkər. 

 

Ya Peyğəmbər! Müşriklərə söylə ki: 

“Allahdan başqa tanrınız var nə ki, 

Siz onları kömək üçün çağırın, 

Onlar göydə və yerdə zərrə qədər, 
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Heç bir imtıyaza sahib deyillər. 

Nə onların göylərdə, nə də yerdə, 

Hər hansı bir şərikliyi yox, nə də, 

Allahın onlardan köməkçisi var! 

 

Onun hüzurunda izn verdiyi, 

Kimsələr istisna olmaq ilə məhz, 

Heç kəsin şəfaəti fayda verməz. 

 

Elə isə hansı ağılla bütlər, 

Sizləri Allaha sevdirəcəklər. 

Və sizə şəfaət istəyəcəklər, 

Deyə onlara ibadət edirsiz? 

Nəhayət, bəzi möhtərəm zatlara, 

Şəfaətçin izn verməyə görə, 

Məhşərə gələnlərin ürəyindən, 

O müdhiş qorxular keçib gedirkən, 

Onlar şəfaət edəcək kəslərə, 

Yaxud da ki, mələklərə sevinclə: 

“Rəbbimiz nə buyurdu?” - soruşarlar. 
 

“Haqqı buyurdu! Qıydı şəfaətlər, 

O hər şeydən ucadır və böyükdür! 

 deyə o birilər cavab verərlər. 
 

Ya Peyğəmbər! Müşriklərə sual ver: 

Göylərdən və yerdən söyləyiniz bir 

Sizə bolluca ruzi verən kimdir?” 
 

Əgər onlar sənə-bilmirik”-deyə, 

Cavab versələr söylə ki: “Allahdır! 

Elə isə doğru yolda olan biz, 

Yaxud haqq yoldan azanlar sizsiniz”. 
 

De ki: “Günahlar ki, yol veririk biz 
Siz onlarçın cavab verməyəcəksiz 
Və siz etdiyiniz günahlar üçün 
Biz cavab verməyəcəyik; - düşünün!” 

De ki: “Rəbbiniz qiyamət günündə, 

Hamımızı toplayaraq bir yerə, 

Ədalətlə hökm edəcək bizlərə. 

Haqq olanlar cənnətə girəcəklər, 

Nahaq olanlar cəhənnəmlikdirlər. 

Ədalətlə hökm edən, müşkül açan, 
Odur, nə hökm etdiyini anlayan. 
“Ona qoşduğunuz şərikləri də, 
Söylə ki, buyurub göstərin mənə.” 
 
Xeyir, onun heç bir şəriki yoxdur. 
Qüvvət bə hikmətin sahibi odur!” 
 
Ya Məhəmməd! Biz səni möminlərə, 
Müjdə verən (gözəl cənnətlər ilə). 
Kafirləri cəhənnəm əzabıyla, 
Qorxudan bir Peyğəmbər göndərmişik. 
 
Lakin Məkkə müşriklərinin çoxu, 

Bunu bilməz və anlamaz doğrusu. 

O Məkkə müşrikləri soruşarlar: 

“Əgər doğrudursa bir deyin görək, 

Bu əzab vədəsi nə vaxt yetəcək?” 

 

Onlara söylə: “sizə vəd olunmuş, 

Bir gün - qiyamət günü vardır ki, siz 

Ondan bircə saat nə geri qalar 

Nə də irəli keçə bilərsiniz!” 

 

Dini kitabları olan möminlər, 

Məkkə əhlinə belə söylədilər: 

Sizin Peyğəmbərinizin vəsfini, 

Kiatbımızda görmüşük yəqini”. 

Kafir olanlar dedi: “Biz ki, varıq, 

Quran, Tövrat, İncilə inanmırıq!” 

Ya Məhəmməd! Kaş sən o zalimləri, 

Rəbbin hüzurunda haqq hesab günü, 

Təqsirləndirərək bir-birlərini, 

Acizlərin dünyada özlərini, 

Yuxarı tutan öz rəislərinə: 

Əgər siz olmasaydınız biz yazıq, 

Dünayada mütləqa mömin olardıq!” 

Dedikləri zaman görə biləydin! 

 

Dünyada özünü güclü bilənlər 

Acizlərə belə cavab verərlər: 

“Əcaba sizə doğru yol göstərən 

Rəhbərdən bizmiyik sizi döndərən? 
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Xeyir, siz özünüz günahkar idiz. 

Könüllücə küfrü qəbul etdiniz.” 

 
Acizlər onlara belə söylərlər: 
Xeyir, bəs o qurduğunuz hiylələr? 
O zaman bizə Allahı danmağı, 
Və həm də ona şəriklər qoşmağı, 
Əməlli başlıca əmr edirdiniz.” 
 
Bununçun əzabı gördükdə onlar, 
Ağlar için-için, peşman olaralar, 
Küfr edənin günahın qandırarıq, 

Və boyunlarına zəncir vurarıq. 

Onlar ancaq düyada etdikləri, 

Əməlin cəzasın çəkər - bilməli. 

 

Biz daima hər hansı məmləkətə, 

Kafirləri Allah əzabı ilə, 

Qorxudan bir Peyğəmbər göndərdiksə, 

Onun naz - nemət içində yaşayan, 

Zəngin başçıları qalaraq nadan: 

“Bizlər sizinlə göndərilənləri, 

Allah risaləti möcüzələri 

Bir yolluq inkar edirik!” - dedilər. 
Onlar: “Bizim mal-dövlət, övladımız, 
Iman gətirən yoxsullarınkından, 
Daha çoxdur, bu ki, aydın bəllidir, 
Və bizə əzab verilməyəcəkdir. 
Əgər Allah bizi istəməsəydi, 
Onda bol ruzi verməzdi” - dedilər. 

Ya Peyğəmbər! De: “Mənim Rəbbim ki, var, 

İstədiyinin ruzisin artırar, 

Və istədiyininkini azaldar, 

Lakin bunu bilməz əksər insanlar!” 

 

Sizi bizə yaxınlaşdıran uğur, 

Nə dövlət, nə oğul uşağınızdır. 

Yalnız yaradana iman edənlər, 

Saleh əməl və yaxşı iş görənlər, 

Dünyadakı əməllərinə görə, 

Mükafat alacaq göz görə-görə. 

Cənnətin ki, yüksək məqamları var, 

Əmin - aman orda yaşayacaqlar. 

Bizi aciz buraxacaqlarını, 

Əzabdan can qurtacaqlarını, 

Zənn edib ayəmizi batil bilən, 

Nurumuzu söndürməyə cəhd edən, 

Qiyamət günü dindiriləcəkdir, 

Və əzaba düçar ediləcəkdir. 

 

Ya peyğəmbər! De:  “Həqiqətən Rəbbim, 

Çox yaxşıca tanıyır öz bəndəsin. 

Istədiyinin ruzisin bol edər, 

Istədiyinkini isə az verər 

Allahın yolunda nə xərcləsəniz, 

Mütləq onun əvəzinə yetərsiz. 

O ruzi verənin ən yaxşısıdır!” 

 

Qiyamət günü Allah müşrikləri, 

Bir yerə yığacaq, həm mələkləri. 

 

Toplayaraq soracaq bu sözləri: 

“Bunlar sizəmi ibadət edirdi?” 

 
Mələklər tanrıya söyləyəcək: “Sən, 
Ucasan, pak- təmiz və müqəddəssən!! 
Həm bizim ixtiyar sahibimizsən! 
Xeyir, onlar bizlərə yox, cinlərə, 
Şeytanlara ibadət edirdilər 
Əksəri cinə iman etmişdilər” 

Bu gün bir-birinizə nə bir xeyir, 

Nə də bir zərər verə bilərsiniz. 

Zalimlərə də deyəcəyik: “Dadın 

Dünyada yalan hesab etdiyiniz 

Bu cəhənnəm odlarının əzabın!” 

 

Müşriklərə ayə oxunan zaman: 

Bu ancaq sizi atalarınızın, 

Ibadət etdiklərindən (bütlərdən), 

Döndərmək istəyən adamdır!” – deyər, 

Quran haqqındasa bu uydurmadır, 

Yalandan başqa şey deyil!”-deyərlər. 

Kafir olanlara Quran gəldikdə: 

“Bu açıq-aşkar sehrdir”! - deyərlər. 
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Halbuki ya Məhəmməd! Biz onlara, 

Oxuyacaqları kitab  verməmiş, 

Və səndən əvvəldə də özlərinə 

Allahın əzabı ilə qorxudan,  

Bir Peyğəmbər göndərməmişdik, inan. 

 

Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər, 

Öz peyğəmbərlərin təkzib etdilər. 

Bu Məkkə əhli onlara biz verən 

Ömrün mal dövlətin, ya ki, qüdrətin 

Onda birinə nail deyildirlər. 

Amma onlar da İblisə uydular, 

Peyğəmbərləri yalançı saydılar. 

 

Ya Məhəmməd! Bir görəydin onları, 

Mənim nə tərzdə inkar etməyimi. 

 

Nemətimi nifrətlə əvəz etdim, 

Və onları bütünlüklə məhv etdim. 

Yer üzünü onlardan təmizlədim. 

Müşriklər bu halı anlamalıdır 

Onlara ibrət dərsi olmalıdır 

Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə de ki: 

“Həqiqəti dərk etmək xatirinə, 

Məclisimdən qruplarla ayrılın. 

Sonra isə bir dərindən düşünün, 

Görəcəksiz sizin yoldaşınızda, 

Yəni Məhəmməd əleyhissəlamda, 

Heç bir divanəlik əsəri yoxdur. 

Və o yalnız qarşıdakı əzabla 

Axirətin labüd əzabı ilə 

Sizləri qorxudan bir peyğəmbərdir!” 

 

De ki: “mən bu işin müqabilində, 

Sizdən muzd və mükafat istəmirəm. 

Mənim mükafatım ona aiddir, 

Allaha ki, o, hər şeyə şahiddir!” 

 

De ki: “Rəbbim vəhyi və risaləti, 

Öz Peyğəmbərlərinə nazil edir. 

Həm də o, qeybi ən yaxşı biləndir!” 

De ki: “haqq olan islam dini gəldi, 

Batil bir də nə gözlərə görünər, 

Və nə də bir yolluq geriyə dönər!” 

Haqq gələn məqamdan batil də yoxdur, 

Çün o özlüyündə tamamən puçdur! 

 

Söylə ki: “Əgər mən haqq yoldan azsam, 

Bunun zərərini özüm dadaram. 

Yox, əgər ki, doğru yol ilə getsəm, 

Bu Rəbbin vəhyi sayəsindədir həm. 

Həqiqətən o, kimin nə dediyin 

Eşidir, tanıyır hər bir bəndəsin. 

 

Ya Peyğəmbər! Onlar qorxduğu zaman, 

Bir görəydin mənzərəni kənardan! 

Qaçıb can qurtarmağa yox bir imkan,   

Qəbr evində yaxalanmışlar haman. 

Onlar deyərlər: “inandıq Qurana   

Həm də Məhəmməd Əleyhissalama!” 

Amma axirəttək uzaq bir yerdən,  

Əlləri tövbəyə yetişməz rəğmən . 

Axirətə getdikdən sonra heç kəs,  

Nə tövbəyə nə imana yetişməz.  

Çünki axirətdən dönmək mümkünsüz , 

Iman, tövbə yeri dünyadır, sözsüz! 

 

Halbuki, onlar bundan əvvəl onu, 

Allah kəlamını ya Peyğəmbəri  

Inkar etmiş bilmədikləri şeylər  

Qiyamət günü cənnət və cəhənnəm  

Olmaması barədə söyləmişlər. 

 

Yaxud Peyğəmbər sehrbaz, şairdir, 

Kahindir kimi boş sözlər demişlər. 

Ağılsız qaranlığa daş atantək,  

Uzaq yerdən qeybə daş atmışdılar. 

 

Artıq onlarla istədikləri şey,  

Iman və tövbənin arasında bir,  

Düzəlməyən əngəl törədilmişdir. 

Bir də dünyaya qayıtmaq müşküldür. 
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Onların tövbə və iman sahibi,  

Olmaları isə qeyri - mümkündür. 

Daha öncə onlara bənzər kəslər,  

Barəsində də belə edilmişdi. 

Çünki onlar da axirət əzabı,  

Barəsində şəkk içində olmuşdu. 

 

 

35  

“YARADAN” SÜRƏSININ ANLAMI 

 

 Məkkədə Nzil olmuş, həm də qırxbeş ayədir, 

 Mələklər barəsində həqiqəti şərh edir. 

 

 Rəhimli Allahın pak ismi ilə,  

“Fatir” sürəsinin anlamı belə. 
 

Göyləri və yeri yoxdan yaradan,  

Iki, üç dörd qanadlı mələkləri,  

Peyğəmbərləri elmi ilə tanıdan,  

Allaha həmd olsun istəyi sanı! 

Allah məxluqatda istədiyini,  

Artırar, öz mələklərini sevər,  

Istədiyi qədər də qanad verər.  

Dilədiyi hər hansı məxluqunu,  

Yüksəldir və xoşbəxt eləyir onu. 

Elm, ürfan, qabiliyyət bəxş edir. 

Həqiqətən O hər şeyə qadirdir! 

 

Allahın insanlara etdiyi mərhəmətə, 

Bəxş etdiyi ruziyə və verdiyi nemətə,  

Mane olan tapılmaz! 

Qıymadığı bir şeyi, 

Bir kimsə verə bilməz.  

O yenilməz bir qüdrət və hikmət sahibidir! 

 

Ey İnsanlar! Allahın sizə olan nemətin,  

Duyun qədrini bilin. 

Allahdan başqa sizə göylərdən, ya ki, yerdən, 

Ruzi verən bir xaliq varmıdır biz bilməyən? 

Ondan başqa bir tanrı yoxdur, yaxşı biliniz! 

Bəs nədən aldadılıb haqdan döndərilirsiz? 

Əgər ki, bu müşriklər səni təkzib etsələr, 

Heç ürəyini sıxma, darılma Ya Peyğəmbər! 

Çüh təkzib olunmuşdu səndən əvvəl gələnlər. 

 

Bütün işlər sonunda Allaha qayıdacaq, 

Təkzib eləyən hər kəs cəzasına çatacaq. 

Təkzib olunan kəslər mükafatın alacaq! 

Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, Allahın, 

Qiyamət barəsində vəd etdikləri haqdır. 

Dünya həyatı sizi heç zaman aldatmasın, 

Şeytan sizi tovlayıb düz yoldan çıxarmasın! 

Həqiqətən də şeytan sizin düşməninizdir, 

Onu düşmən tanıyın, bu iş xeyirinizdir. 

O özünə uyanı cəhənnəmə çağırır. 

Kafir olanı əzab şiddətləri gözləyir. 

İman edənlərinsə mükafatı cənnətdir! 

Pis əməli şeytanın tərəfindən, 

Özünə yaxşı iş tək göstərilən, 

Allahın doğru yola yönəltdiyi, 

Kimsələrlə eyni ola bilərmi?! 

 

Şübhəsiz ki, Allah istədiyini, 

Yolundan çıxardar, istədiyini 

Doğru yola salar sözün yəqini. 

 

Ya peyğəmbər! Artıq onlara görə, 

Məkkə müşrikləri etdiyi səhvə, 

Haqq yoldan azmaları səbəbinə, 

Özünü heç üzmə və həlak etmə. 

Həqiqətən Allah hesab çəkəndir 

Onların nə etdiyini biləndir! 

 

Buludları hərəkətə gətirən, 

Küləkləri də Allahdır göndərən. 

 

Biz, o buludları quru yerlərə, 

Torpaqları ölmüş məmləkətlərə, 

Tərəf qovur, yağışlar göndəririk, 

Və ölmüş torpaqları dirildirik. 
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Ölüləri diriltmək də belədir! 

Hər kəs dünayada şərəf - şan istəsə, 

Bilsin ki, dünayada, həm axirətdə, 

Bütün izzət - qüdrət, şərəf - şan ancaq, 

Allaha məxsusdur istəyən almaq, 

Yalnız itaət və ibadət ilə, 

Nail ola bilər öz istəyinə. 

Pak söz həmdi səna, tövhid kəlməsi, 

Ona tərəf yüksəlir və pak sözü, 

Allah dərgahında əməl qaldırar. 

 

Allah pak sözü vaxtında eşidər, 

Və saleh əməli tez qəbul edər. 

 

Pis əməl edəni əzab gözləyir 

Onun qurduğu hiylə hədər gedir. 

Allah atanız Adəmi torpaqdan, 

Xəlq etmiş və sizləri də sonradan, 

Qadın - kişi olmaqla cüt etmişdir. 

O bilmədən qadın hamilə olmaz, 

Və bari həmlini də yerə qoymaz. 

Bir kimsənin uzun ömür sürməsi, 

Və yaxud birinin az ömr etməsi, 

Ancaq lövhi - məhfuzda yazılmışdır, 

Həm də bu Allah üçün çox asandır. 

 

O iki dəniz ki, eyni deyildir, 

Biri duzlu, o birisi şirindir. 

Biri dadlı, içməyə çox rahatdır. 

Digəri şor, hədən artıq acıdır. 

Onların hər birindən balıq yeyir, 

İnsanlar inci - mərcan tapıb geyir. 

Allahın lütfündən və nemətindən, 

Ruzi axtarıb ticarət edirkən, 

Gəmilərin üzdüyünü görürsən. 

 

Allah həm gecəni gündüzə qatar, 

Bəzən də gündüzü gecəyə qatar. 

O günəş və ayı da öz əmrinə, 

Tabe etmiş sizlərin xeyrinizə. 

Onlar hərəsi öz hədəqəsində, 

Dövr edər qiyamət gününə qədər. 

Bu sizin rəbbiniz olan Allahdır, 

Bütün kainata o hökmüdardır. 

Ondan qeyri ibadət edilənlər, 

Heç yerdə, heç nəyə sahib deyillər. 

 

İşdir, siz onları çağırsaz əgər, 

Onlar bu çağrışları eşitməzlər. 

Lap eşitsələr də cavab verməzlər 

 
Çünki onlar buna qabil deyildir. 
Allah ki, onlara nitq verməmişdir. 
Özləri də qiyamət günü sizin, 
Şahidi olacaq bu səhvinizin, 
Onlara büt kimi ibadətləri, 
Və Allaha şərik edildikləri, 
Özləri tərəfdən danılacaqdır. 

Ya peyğəmbər! Heç kəs sənə hər şeydən, 

Xəbərdar olan Allah kimi rəğmən, 

Xəbər verə bilməz, tam əmin ol sən! 

 

Ey İnsanlar! Siz Allaha möhtacsız, 

Allah isə heç nəyə möhtac deyil. 

(o cümlədən sizin ibadətiniz, 

Özünüzçün faydalıdır, biliniz.) 

 

O hər cür şükrə, tərifə layiqdir! 

Bütün işləri də bəyəniləndir! 

 

O əgər istəsə sizi yox edər! 

Yerinizə başqa məxluq gətirər! 

Və bu Allah üçün çətin deyildir! 

 

Başqasının günahın daşımaz heç günahkar! 

 

Günah yükü ağır olan bir kimsə, 

Başqa birisindən kömək istəsə, 

O yaxın qohumu olarsa belə, 

Kömək eləyə bilməz heç vəchilə. 

 

Ya peyğəmbər! Sən ancaq öz Rəbbindən, 

Qorxanları (əzabları görmədən), 
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Və lazımınca namaz qılanları, 

Qorxudub xəbərdar edə bilərsən. 

Hər kəs günahlardan təmizlənərsə, 

Səvabı özünə yetişər, həm də, 

Ancaq Allahadır son dönüşünüz! 

 

Kor ilə görən kəs bir ola bilməz! 

Zülmət ilə nur da eyni deyildir. 

Kölgə ilə isti bir ola bilməz! 

Diriylə ölü də eyni deyildir! 

Bütün bunlar kimi kafirlə mömin, 

Cəhənnəmlə cənnət, küfrilə iman, 

Batil ilə haqq da eyni olmazlar! 

Şübhəsiz Allah öz istədiynə, 

Pak ayələrin  çatdırar həmişə! 

 

Ya Peyğəmbər! Elə bununçun da sən, 

Haqqı qəbirlərdə uyuyanlara, 

Zor gücünə eşitdirən deyilsən! 

 

Ancaq müşrikləri kafirləri sən, 

Allahın şiddətli əzablarıyla, 

Anladıb qorxudan bir Peyğəmbərsən! 

 

Doğrudan da Biz sənə Quran verdik. 

Haqla müjdə verən həm də qorxudan,  

Peyğəmbər kimi ümmətə göndərdik. 

 

Elə bir ümmət yoxdur ki, içindən,  

Kafirləri Allahın əzabıyla,  

Qorxudan Peyğəmbər, dəlil getməsin. 

 

Əgər ki, onlar (Məkkə müşrikləri),  

Səni yalançı saysalar sıxılma. 

Onlardan əvvəlkilər də bir vaxtlar,  

Peyğəmbərləri yalançı saymışlar. 

Halbuki Peyğəmbərləri onlara,  

Açıq - aşkar möcüzə, kitablarla,  

Zabur, Tövrat, İncillə gəlmişdilər. 

Sonra da mən həmin küfr edənləri,  

Əzabımla yaxaladım, bilməli. 

Ya Peyğəmbər! Bir görəydin onları,  

Inkar etməyimi, cəzalarımı. 

Nemətimi nifrətə çevirərək, 

O kəslərdən intiqam almağımı! 

Ya Peyğəmbər! Məgər Allahın göydən, 

Yağmur yağdırdığını görmürsənmi?! 

Sonra biz onunla hər cür meyvələr, 

Dağlarda müxtəlif rəngli zirvələr, 

Yollar və qayaları peyda etdik. 

Insanların həm də ki, heyvanların, 

Yer üzündə dolaşan davarların,  

Bu sayaq müxtəlif rəngləri vardır. 

Allahdan öz bəndələri içində,  

Ancaq alimlər qorxar bu aşkardır. 

Onlar elm sahibi olduğuyçun,  

Allahın heybət və əzəmətini, 

Şəriksiz həm də vəhdaniyyətini,  

Yaxşı başa düşür və çox qorxurlar. 

Həqiqətən Allah hər şeyə qalib, 

Bağışlayandır,  həm möminə rağıb! 

 

Allahın kitablarını oxuyan,  

Verdiyimiz ruzilərindən qıyan, 

Allah yolun tutub namazın qılan,  

Kimsələr umar ki, Allah onlara,  

Əməlinin mükafatını versin. 

Kərəmin artırsin, savab yetirsin. 

Həqiqətən Allah qədir biləndir! 

Bəndəsinə şükür müqabilində,  

Ruzi və bol nemət əta edəndir. 

 
Ya Peyğəmbər! Sənə vəhy etdiyimiz,  
Özündən əvvəldəki kitabları, 
Tövratı, İncili təsdiq eləyən, 
Ilahi kitabı bu Quran Haqqdır. 
Allah bəndələrindən xəbərdardır. 
Hər nə baş verirsə Ona aşıkardır. 
 
Sonra kitabı bəndələrimizdən  
Məhəmməd ümmətinə miras qoyduq. 
Onlar bəzisi özünə zülm edər. 
Pis əməli yaxşı əməlini örtər. 
Kimisi də əsl mötədil olar. 
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Pisi yaxşısına bərabər olar. 
Kimisi də Allahın izni ilə, 
Yaxşı işi ilə başqasın ötər. 
Yaxşı əməli pisindən çox olar, 

Qurana sahib olmaq bir lütfdür!  

 

Onlar ədn cənnətlərə girəcək. 

Altun və incilərlə bəzənəcək. 

Libasları da ipəkdən olacaq! 

Onlar deyəcəklər: “Qəmi - qüssəni,  

Bizdən uzaq edən Allaha şükür! 

Həqiqətən Rəbbimiz bağışlayan, 

Qüdrətli hikmətli qədir biləndir! 

Elə bir Rəbb ki, lütfü kərəmilə, 

Yerləşdirdi bizi ən rahat yerdə, 

Orda nə yorğunluq üz verər bizə, 

Nə düçar olmarıq məşəqqətlərə!” 

 

Kafiri cəhənnəm odu gözləyir. 

Orada onlara nə ölüm hökmü,  

Olunmaz ki, ölərək qurtulsunlar. 

Və nə də ki, əzabları azalar 

Belə cəzalanır kafir olanlar! 

 

Onlar fəryad edib söyləyəcəklər: 

“Pərvərdigara! Bizi burdan çıxart! 

Saleh əməl etməkçin imkan yarat! 

Əmin ol ki, saleh əməl edərik. 

Elə yox ki, dünyadaykən edərdik.” 

Və Biz onlara belə deyəcəyik: 

“Məgər sizi ibrət almaq istəyən  

Kimsələr ibrət ala bilən qədər, 

Yaşatmadıqmı?!-deyin ey kafirlər! 

 

Hələ qorxutmaqçın siz kafirləri,  

Allah elçisi – Peyğəmbər gəlmişdi. 

Cəhənnəm əzabın dadın, pis olmaz! 

Zalim imdadına çatan tapılmaz!” 

 

Şübhəsiz ki, Allah göyün və yerin  

Bilir gözə görünməyən sirlərin 

O ürəkdə olanları biləndir! 

Odur yer üzünə varis eyləyən,  

Sizi, nəslinizi davam etdirən,  

Küfrünün zərərin çəkər küfr edən!  

Kafirin küfrü Allah dərgahında,  

Qəzəbdən başqa heç nə verməz ona! 

Və kafirlərin küfrü axirətdə, 

Onların ziyanın artırar həm də! 

 

Ya Peyğəmbər! Məkkə müşriklərinə, 

Söylə ki; “Deyin ya göstərin mənə, 

Sizlərin ibadət etdikləriniz, 

Allaha nəyiki, şərik edirsiz,  

Yer üzündə və ya yerdən kənarda,  

Bir yer və yaxud da bənzəyən ona,  

Nəyisə xəlq edib ya yaradıblar? 

Yaxud Allahla bir şərikliyi var? 

Bəlkə onlara bir kitab vermişik? 

Nəyəsə istinad edin demişik? 

Xeyir, aydınca bil ki, o zalimlər: 

“Guya bütlər şəfaət edəcəklər” 

-Deyərək yalançı vədlər verirlər. 

 

Həqiqətən də zaval tapmasınlar. 

Yəni öz məhvərindən çıxmasınlar. 

Deyə uca Allah göyü və yeri, 

Tutaraq saxlayır gördüyün kimi,  

Əgər onlar məhvərindən çıxsalar,  

Allahdan savayı onları heç kəs,  

Tutub öz yerində saxlaya bilməz!!  

Allah həlim, həm də bağışlayandır! 

Bəndəyə cəza verməkdə tələsməz, 

Tövbə edənləri əfv edər, əzməz. 

 

Məkkə müşrikləri də özlərinə,  

Qorxudan Peyğəmbər gələn təqdirdə,  

Yəhudi, xaçpərəst bəndələr kimi, 

Doğru yolu tutub gedəcəyini, 

Söyləyib Allaha and içmişdilər. 

Amma onlara Peyğəmbər gəldikdə,  

Məhəmməd Əleyhissalamı gördükdə, 

Ona nifrətlərini artırdılar. 
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Haqq yoldan daha da uzaqlaşdılar. 

Bu isə o kəslərin yer üzündə, 

Təkəbbürlə iman etməməsində,  

Pis əməl ucbatından idi həm də,  

Pis əməl və qərəzli hiylə ki var, 

Öz sahibinin başındaca çatlar. 

 

Məgər onlar Allahın adətini,  

Qayda – qanun üzrə müsibətini, 

Əvvəlkilərin düçar olduqları, 

O fəlakətlərimi gözləyirlər? 

Başlarına gəlməsin istəyirlər? 

Ya peyğəmbər! Sən Allahın qoyduğu 

Qayda - qanunda bir nöqsan tapmazsan! 

 

Məgər onlar yer üzündə dolaşıb, 

Özlərindən əvvəlki kafirlərin, 

Görmürlərmi sonuncu aqibətin? 

Halbuki onlar da bunlardan betər, 

Səbatsız, həm də ki, qüvvətliydilər. 

Göylərdə və yerdə hər nə ki, vardır, 

Allahdan acizdir ona möhtacdır. 

Və yeganə odur hər şeyi bilən, 

Hər şeyə qadirdir o həqiqətən! 

Əgər Allah insanları etdiyi, 

Günaha görə cəzalandırsaydı, 

Yer üzündə bir nəfər də qoymazdı, 

Lakin Allah onların cəzasını, 

Müəyyən bir vaxta, qiyamətədək, 

Gecikdirər, bu danılmaz bir gercək. 

Nəhayət o zaman gəlib çatdıqda, 

Müddət yetişib qiyamət qopduqda, 

O hamını yenidən dirildərək, 

Hərəyə əməli müqabilində, 

Cəza, yaxud da mükafat verəcək! 

Çünki Allah bəndələrin görəndir! 

 

Heç kəsin heç bir əməli, çox ya az, 

Allah nəzərindən kənarda qalmaz! 

 

 36  

YASIN SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş və səksən üç ayədir. 

Bu surə pak “Quranın qəlbi” hesab edilir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə, 

“Ya Sin” surəsinin anlamı belə: 

 

Uca yaradanın pak ismi ilə, 

İznindən ruhlanıb gəlirəm dilə. 

Məkkədə nazil bu səksən üç ayə, 

Bəşər şüuruna salmaqda sayə. 

 

Bu ülvi bəxşişlə böyük yaradan, 

Dedi insanlığa ki, olma nadan. 

Dinlə Məhəmmədi, fikrinə inan, 

Agah ol, hikmətlə doludur Quran. 

 

Allahın həqiqi rəsuludr O, 

Həm də həqiqətdir hər buyurduğu. 

Əsl tohid dini İslamdadır O, 

Haqqa yetər tutub gedən bu yolu. 

 

Yenilməz sahibi Quran mülkünün, 

Allah nazil etmişdir sizlər üçün. 

Ki, tanrı hökmündən qafil kəsləri, 

Oyadın, yaşamasınlar sərsəri. 

 

İmandan, tohiddən agah olanlar, 

Bilsinlər, xidmətlə izzətə çatar. 

Gerçək əzab hökmü inamsızındır, 

Ki, lövhi-məhfuzda şərh olunubdur. 

 
Kafərin boynunda dəmir halqalar, 
Dirənmiş bədəndən çənəyə qədər. 
Bununçün başlar yuxarı çəkilmiş, 
Pərişan gözlər aşağı dikilmiş. 
 
Əlləri boynuna zəncirli ikən, 
Bu kəslər məhkumdur bu hala həmən. 
Sağa-sola dönmək, ya əl tərpətmək, 
Mümkünsüz, həm ayaq altını görmək. 



ġıxbala Elcan 

 330 

Bununçün nə haqqı görə bilərlər, 
Nə də həqiqətə boyun əyərlər. 

Sədd çəkib önünə, arxalarına, 

Nicat verilməmiş baxmalarına. 

 

Tanrı qüdrətinin əlamətləri, 

Onunçün oyatmaz o tip kəsləri. 

İman yollarından dönmüş üzləri, 

Həm də bağlanmış bəsirət gözləri. 

 

Kafərin durumu dəhşətli, zordur, 

Zahirən görsə də O, mənən kordur. 

Qorxutsa, ya qorxutmasa Peyğəmbər, 

Onlar duymaz və iman gətirməzlər. 

 

Sən ancaq Qurana tabe olanı, 

Qəbul edən görmədiyi Rəhmanı. 

Qorxuda bilərsən axirət ilə, 

Müjdələrsən həm də mükafat ilə. 

Ki, uca yaradan özü vəd edir, 

Cənnət: - Bu möminə məxsus töhfədir. 

 

Həqiqətən ölüləri dirildən, 

Xəbərdarkən dünyada etdiyindən. 

Özü ikən hər işə hesab çəkən, 

Lövhi - məhfuzunda həm təsbit edən. 

 

Ya Peyğəmbər! Sən onlara məsəl çək, 

Antakiyalılardan: - Bu bir gerçək. 

- Biz onlara iki elçi göndərdik, 

Duymadılar, üçüncünü göndərdik. 

Onlar bildirdi elçi olduqların, 

Təlim etdilər tanrı buyurduqların. 

 

Antakiyalılarsa israr ilə, 

Siz adi kəslərsiz: - gəldilər dilə. 

Heç bir şeydə bizdən üstün deyilsiz, 

Peyğəmbərkən mələk kimi gələrdiz. 

Kitabiykən möcüzə göstərərdiz, 

Siz sadəcə yalanlar danışırsız. 

Bu xüsusda həddiniz aşırsınız. 

 

Elçilər dedi ki, rəbbimiz bizi, 

Göndərib ki, xəbərdar edək sizi. 

Vəzifəmiz bir açıq təbliğatdır, 

Allah hökmləri misli baratdır. 

Antakiyalılar dedi: Nəsqədəmsiz, 

Uğursuzdur bizlərə gəlişiniz. 

Siz gələni nifaq düşdü araya, 

Düçar olduq əsl dərdü-bəlaya. 

Yurdumuzun bərəkəti çəkildi, 

Üstəlik də yağışımız kəsildi. 

 

Elçilik iddiasın etsəz maraq, 

Unutmayın ki, edərik daş-qalaq. 

Mükafatınız olacaqdır əzab, 

Qalsın fikrində hər kim edərsə tab. 

 

Elçilər dedi: - Üz verənlər sizə, 

Bilin cavabdır etdiklərinizə. 

Dərdü - bəladır sizə öz küfrünüz, 

Günah üzündən bu hala düşmüsüz. 

Öyüd, nəsihətmi uğursuz? - deyin, 

Bəladır nəticəsi küfr etməyin. 

Şəhrin ən ucqar tərəfindən gələn, 

Həbib Nəccar eylədi fikrin bəyan. 

 

Söylədi: - İzzətlə gedin haqq yolun, 

Dürüstdür: - Elçilərə tabe olun. 

Muzdsuz - mükafatsız Haqqa dəvətin, 

Dəvətçilərinin ardınca gedin. 

 
Antakiyalılar Həbib Nəccardan, 
Sordular: - Sən razısanmı onlardan? 
Dedi: - Yaradana ibadətdə mən, 
Sizin fikrinizcə çəkinim nədən? 
Siz unutmayın bu tanrı hökmünü, 
Ona dönəcəksiz qiyamət günü. 
Ondan qeyri tanrı qəbul etmirəm, 
Bəlalardan ona sığınıram həm. 
Əyər Rəhman versə mənə bir zərər, 
Xilas edə bilməz başqa kimsələr. 
Bu səbəbdən hökmünə olmuşam ram, 

Ayrılsam yolumu azmış olaram. 
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Ey Antakiya əhli, ey elçilər, 

Eşidin fikrimi, olun mükəddər. 

Sizin Rəbbinizə iman gətirdim, 

Şahid olsun məni eşidirsə kim. 

 
Antakiyalılar eşidcək bunu, 
Daş-qalaq eyləyib öldürdü onu. 

Allah dərghında şəhid Nəccarı 

Aldı ağuşuna cənnət bağları. 

Cənnət nemətlərin, hörmət izzəti, 

Gördü Həbib Nəccar, itdi xiffəti. 

Dedi ki, kaş qövmüm biləydi Rəbbim, 

Niyə bağışladı, nədir xidmətim. 

Ki, böylə bir yüksək məqamı buldum, 

Əsil hörmət - izzət sahibi oldum. 

 

Tayfanın üstünə Nəccardan sonra, 

Heç bir qoşun - filan getmədi ora. 

Ancaq Cəbrailin sərt qışqırtısı, 

Oldu onların məhvinin cəzası. 

 

Vay bu bədbəxt bəndələrin halına, 

Peyğəmbər gəlirkən lağ edər ona. 

Rəftarıyla özün zillətə salar, 

Bununçün da əzaba düçar olar. 

 

Məgər görmədi Məkkə müşrükləri, 

Özündən əvvəl məhv olan kəsləri? 

 
Bir daha dönmədi həmin nəsillər, 
Həm də dönməyəcək məhşərə qədər. 
Hüzura gələcək qiyamət günü, 
Hamı, dirildilmiş torpaqlar kimi. 
Yağışla dirilib sonra bar verir, 
Bu ləziz tamları insanlar yeyir. 
 
Orda xurma, üzüm əmələ gəlir, 
Yeyilir, heyiflər şükr edilməyir. 
Pak və müqəddəsdir həm də eyibsiz, 
Torpaqdan cütlük yaradan: - qeydsiz. 
 
Gecə də qüdrət üçün bir dəlildir, 

Zülmətdə yaşayan kəslər zəlildir. 

Günəş hikmət və qüdrət əlaməti, 

Ayrılmış yolda seyr etmək adəti. 

Bu yenilməz bir varlığın hökmüdür, 

Allah ki, hər şeyi bilir və görür. 

Ayın da öz mənzili müəyyəndir, 

Mənzil sonu o hilala dönəndir. 

Xurma ağacının budağı kimi, 

Əyib onu kainatın hakimi. 

 

Nə günəş bircə yol aya yetişər, 

Nə də ki, gündüzü gecələr ötər. 

Tanrı hökmündəykən gün, ay, ulduzlar, 

Hər biri öz hədəqəsində üzər. 

 

Nuhun tufanında əcdadlarının, 

Yainki, sonralar övladlarının. 

Xilası tanrının bir qüdrətidir, 

Mömün bəndələrə mərhəmətidir. 

Onlara cürbəcür minik yaratdıq, 

Çətin məqamlarda karına çatdıq. 

 

Suya qərq edərik əgər istəsək, 

Nicat taparlarmı əlac etməsək. 

 

Mərhəmət edərik əcələ qədər, 

Bunu anlamayan dönük müşriklər. 

Axirətin əzabını rədd edər, 

Öyüd nəsihətdən vaz keçib gedər. 

 

Üz çevirər rəbbin ayələrindən, 

Kimsəyə qıymazlar o verdiyindən. 

Allah yedirməli olan kimsəni, 

Bizmi yedirəcəyik? - bu gülməli. 

Deyərək müşriklər azır haqq yolun, 

İsrarla sorurlar dünyanın sonun. 

 

Küçədə-bazarda çənə boğazkən, 

Xəbərsizdirlər saracaq dəhşətdən. 

Sanırlar ki, hər əməldə fənddilər. 

İsrafilin ilk suruna bənddilər, 

Artıq gec olduğunu anlamırlar. 
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Nə bir vəsiyyətə imkanı çatar, 

Nə ailəyə dönmək imkanı var. 

 

Sur çalınan kimi qiyamət günü, 

Rəbbin hüzurunda görər özünü. 

Qəbirdən qalxıb sürətlə qaçarlar, 

Kafirlərə bu məqam çətin olar. 

 

Onlar deyəcəklər “vay halımıza! 

Bizi qəbrimizdən qaldıran kimdir?” 

Cavab alacaqlar: - xoş halınıza, 

Bu Rəhman buyuran həmin o gündür. 

Haqq-hesab çəkilən “Qiyamət” günü, 

Peyğəmbələr ki, söyləyirdi bunu. 

 

Yalnız bir dəhşətli Sur qopan kimi, 

Tanrı hüzurunda duracaq hamı. 

 

Haqsızlıq edilməyəcək kimsəyə, 

Hər kəs cəzalanar əmələ görə. 

Cənnət əhli bu gün keflə əylənər, 

Mömin kişilər və mömin zövcələr. 

Orda onlar üçün hər nə desən var, 

Rəhimli Allahdan həm salam çatar. 

 

Kafirlər cəhənnəmə varid olar, 

Bu yolla da möminlərdən ayrılar. 

 
Ey adəm övladı məgər dünyada, 
Təkrar - təkrar gətirmədimmi yada. 
Şeytana ibadət etmə: - yəqindir, 
O sənin açıq - aşkar düşmənindir. 
Mənə ibadət et, bu doğru yoldur. 
Əmrim böylə ikən nicatın budur. 
Şeytan çoxunuzu yoldan çıxardı, 
Ağlınız kəsmirdi? - nəticə budu. 
 
Bu sizə vəd olunan cəhənnəmdir, 
Buyursun o kəslər, imanı kəmdir . 
  
Kafirsiniz deyə buyurub yanın, 

Duyaraq səhvini fani dünyanın. 

 

Allaha and olsun kafər deyildik, 

Deyənlərin ağzını möhürlərik. 

Əlləri danışır günahlarını, 

Və şahid göstərir ayaqlarını. 

 

Əyər istəsəydik fani dünyada, 

Onları büsbütün kor eyləyərdik. 

Tanrıya dönməyə fürsətlər verdik,  

Allah qüdrətinin əlamətini. 

Görüb bilmədilər də qiymətini. 

Öz pis yollarını tutub getdilər, 

Beləcə də imanı rədd etdilər. 

 

Əyər istəsəydik kafirləri biz, 

Şil, şikəst edərdik mübağiləsiz. 

Meymuna, donuza daşa döndərər. 

Ya ki, evlərindəcə həlak edər, 

Böyləcə də tərpənə bilməzdilər. 

 

Uzun ömür kimsəyə versək əyər, 

Onu xilqətcə tərsinə çevrər. 

Alar qüvvəsin, həm gözünün nurun, 

Vadar edərdik itirə qürurun. 

Bütün bunları görmək ilə məgər, 

Kafirlər Tanrı qüdrətin görməzlər? 

 

Biz seçib Məhəmməd Əleyhüssəlamı, 

Öyrətdik ona Quran: - Haq kəlamı. 

Ki, haqla-batili ayırd eyləsin, 

Bəsirət sahiblərinə söyləsin. 

 

Ona vəhy olunan öyüd-nəsihət, 

Möminlərə bəxş eləyir səadət. 

Əzab hökmü ki, bunca bişəkk olur, 

Kafirlər barəsində gerçək olur. 

 

Məkkə müşrikləri görmürmü məgər, 

Onlar üçün yaratmışıq biz nələr? 

Davarlar ki, sahibidirlər bu gün, 

Tanrı qüdrəti yaradıb büsbütün. 

Onlar arasında var minikləri, 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 333 

Və halal ətlərini yedikləri. 

O heyvanlar ki, var - mənfəətləri, 

Südləri, həm yeyiləcək ətləri.  

Bir tanrı töhfəsi, fikr etməzlərmi? 

Müşriklər bununçun şükr etməzlərmi? 

 

Onlar bir yardımı məqbul etdilər, 

Bütləri tanrı tək qəbul etdilər. 

 

O bütlər kimsəyə kömək etməzlər,  

Özləridir büt qoruyan əsgərlər. 

 

Ya Məhəmməd kədərlənmə kimsədən, 

Ki, söyləyir: sən peyğəmbər deyilsən. 

Biz onları məhv etməyə qadirik, 

Gizli - aşkar etdiklərin bilirik. 

 

Məgər insan görmədimi biz varıq, 

Onu sadə bir nütfədən yaratdık? 

Nədən birdən - birə böylə əyildi?  

Rəbbinə açıkca düşmən kəsildi. 

 

Unudaraq öz yaradılışını, 

Başqa fikirlərə qatdı başını. 

“Çürümüş sümükləri kim dirildər?” 

Deyə bizə belə sual edirlər. 

 

Onlara belə söylə, Ya Peyğambər! 

Sizi yoxdan var edən kəs dirildər! 

 

O hər bir məxluqu əvvəl və sonda,  

Çox gözəl tanıyır, həm öz donunda. 

 

O yaradan ki, sizlərə ağacdan,  

Od əmələ gətirdi, yanır haman. 

Budur siz sürtüb o iki ağacı, 

Od ocakçın tapırsınız əlacı. 

Söylənilən bu iki ağac ki, var, 

Biri mərx o biri ifar adlanar. 

 

 

Yerlərin göylərin mütləq hakimi, 

Təkrar yaratmağa qadir deyilmi? 

Əlbəttə qadirdir həm bilən odur, 

Hakimi mütləqdir istəyi olur. 

Yaratmaq istəsə buyruğu “Ol” – dur, 

Bircə istək ilə dərhal da olur. 

 

Pak və müqəddəsdir O uca varlıq, 

Onun əlindədir külli ixtiyar. 

Qiyamət günündə yəqindir artıq, 

Gələr hüzuruna cümlə canlılar. 

Aləmlərin rəbbi Allaha həmd olsun! 

 

37  

“CƏRGƏ-CƏRGƏ DURANLAR” 

SURƏSININ ANLAMI 

  
Məkkədə nazil olmuş yüz səksən iki ayə, 

Mələklər cərgələnir ibadətçin xudaya. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə, 

“Əs-Saffat” surəsi anlanır belə: 

 

And olsun ibadət üçün Rəbbinə, 

Səmada səf-səf duran mələklərə: 

 

Buludları qovduqca – qovanlara, 

Yaxud şeytanların pis əməlinə, 

Zamanındaca mane olanlara. 

İnsanlara günah işlər görməyi, 

Qadağan edib Quran oxuyanlara. 

 

Həqiqətən sizin Rəbbiniz birdir! 

O göylərin yerin və məxluqatın, 

Yaradanı, yaşadanı Rəbbidir. 

Şərqin, qərbin, günəş, ay, ulduzların 

Doğub batdığı yerin Rəbbi Odur. 

 

Biz sizə ən yaxın göyün üzünü, 

Dünya səmasın ulduzla bəzədik. 

Günəş, ay, ulduzlar həm başqa – başqa, 

Göylərdə bərqərar olduğu halda, 
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Onların siz öz müqayisənizlə, 

Başınız üstündə, ən yaxın yerdə, 

Olduğunu sanır, hiss edirsiniz! 

 

Biz həm də göyü itaətdən çıxmış, 

Hər bir şeytandan qoruduq ap - açıq. 

 

Mələklər aləminin söhbətinə, 

Onlar qulaq asa bilməz heç vədə, 

Və hər tərəfdən axışan ulduzlar, 

Onları qovalar, uzaqlaşdırar. 

Onları daimi əzab gözləyir! 

 

Əgər ki, bu şeytanlar arasında 

Mələklərdən söz oğurlayan olsa, 

Onu da dərhalca cəzalandıran, 

Öz hərarətiylə yandırıb yaxan, 

Nəzərətçi bir ulduz  təqib edir. 

 

Ya Peyğəmbər! Müşriklərdən soruş bir: 

Onları yaratmaq çətindir yoxsa, 

Biz yaratdığımız başqa nə varsa? 

Və ya xilqətcə onlar güclüdürlər 

Yainki, biz xəlq eləyən mələklər? 

 

Ulduzlar, yer, göylər və arasında 

Olan məxluqat yəni hər nə varsa? 

 

Axı biz onların atalarını, 

Adəmi, adi palçıqlan yaratdıq. 

Bəli sən onların dönüklüyündən, 

Allahın qüdrətlərini görürkən, 

Qiyamətə iman etmədiyindən, 

Heyrətlənir, həm təəcüblənirsən. 

Onlar isə sənin bu inamına, 

İstehza eləyirlər saymazyana. 

Onlara Allahın dəlillərilə, 

Quranla öyüd nəsihət verdikdə, 

Düşünməzlər, nə də ibrət almazlar. 

 

 

Möcüzə gördükdə istehza edər, 

“Bu ki, aşkar bir sehrdir;” - deyərlər. 

Məgər biz ölərək torpaq, sürsümük 

Olduqdan sonra diriləcəyikmi?! 

Eləcə də bizlərdən əvvəliklər, 

Atalarımız da diriləcəkmi?!” 

Ya peyğəmbər! De ki: bəli, özü də 

Zəlil və xar olduğunuz haldaca, 

İlahi hökmüylə diriləcəksiz. 

O da ibarətdir dəhşətli səsdən, 

İsrafilin suru ikinci dəfə, 

Ilahi təqdirlə üfləməsindən. 

 

Onlar dərhal dirilib görəcəklər, 

Müsibətləri ki, başları çəkər, 

Və söyləyəcəklər: “vay halınıza! 

Bu haqq hesab günü bu da ki, cəza!” 

 

Mələklər isə onlara deyəcək: 

“Bu dünyada siz yalan bildiyiniz, 

Və heç vəchlə qəbul etmədiyiniz, 

Haqq ilə batili ayırd edən gün, 

Mömini kafirdən ayıran gündür!” 

 

Allah mələklərə buyuracaqdır: 

“Toplayın bir yerə zülm edənləri, 

Iman gətirməyib küfr edənləri. 

(İbadət etdiyi həmfikirlərin). 

Onlara cəhənnəm yolun göstərin. 

Yubadıb saxlayın, gözləsin onlar, 

Çünki sorğu-sual olunacaqlar!” 

 

Mələklər deyəcək istehza ilə: 

“Bir söyləyin, bu gün nə olub sizə, 

Yarına bilmirsiz bir - birinizə?” 

Bəli bu gün tamam mütidir onlar, 

Allahın əmrinə təslim olmuşlar! 

 

Onların bir qismi (tabe olanlar), 

Digər bir qismi (başçıları ki, var), 

Onlarla çənə-boğaz olacaqlar. 
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Tabe olanlar öz başçılarına, 

Deyəcəklər qəzəblə aşkaranə: 

“Siz bizim yanımıza and-amanla 

Sağ tərəfdən gəlirdiz mərhəmanə. 

 

Əslində bəlli oldu rəftarınız, 

Ki, bizləri haq yoldan azdırmısız”. 

 

Başçıları söyləyəcək: “Xeyir, siz 

Rəbbin təkliyini inkar edirdiz, 

Və bizim sizlərin üzərinizdə, 

Hökmranlığımız yox idi heç də, 

Günah işlətməkdə azğınlıqla siz, 

Öz həddini aşmış bir qövm idiniz. 

Bununçun biz sizi yoldan çıxardıq, 

Özümüz də yoldan çıxmşdıq artıq! 

Buna görə Rəbbin əzab vədəsi, 

Bizlərin barəmizdə gerçəkləşdi, 

Və biz əzabı dadacağıq indi!” 

Biz sizləri haq yolundan çıxardıq, 

Çünki özümüz haqq yoldan çıxmışdıq!” 

 

Beləliklə o gün hamısı onlar, 

Odda yanmağa şərik olacaqlar. 

Həqiqətən də biz günahkar ilə, 

Beləcə rəftar edirik həmişə. 

 

Onlara: “Allahdan başqa bir tanrı 

Yoxdur!” deyirlirkən onlar coşardı. 

 

Əda ilə təkəbbur göstərərdi, 

Və “Biz divanə bir şairdən ötrü 

“Tanrıları” tərk etmərik” deyərdi. 

 

Xeyir, O haqq olan Quranla gəldi, 

Əvvəlki elçıləri təsdiq etdi. 

 

Unutmayın! Siz müşriklər ki, varsız 

Şiddətli əzabları dadacaqsız! 

Siz ancaq etdiyiniz əməllərin 

Cəzalarını alacaqsız bilin! 

Allahın müxlis bəndələri isə, 

Müstəsnadır, cəzasızdırlar həm də, 

Məhz onlar üçün məlum bir ruzi var. 

Onlar üçün növbənöv meyvələr var, 

Hörmət-şərəf sahibi olacaqlar, 

Və Nəim cənnətlərdə taxt üstündə, 

Birlikdə əyləşəcəklər üz-üzə. 

Onlar üçün saqilər tərəfindən, 

İçən bəndələri kefləndirməyən, 

Şərəb dolu piyalələr dolanar, 

Behiştdə ki, daim çay kimi axar, 

Ağappaq, ləzzət gətirən şərablar. 

 

Dünya, şərabından fərqli bu təam, 

Süstlük, baş ağrısı gətirməz tamam. 

Həm də deyil ağlı başdan çıxaran, 

Təam edən kimsə məst olmaz ondan. 

Onlar üçün olan gözəl zövcələr, 

Gözlərini öz ərlərinə dikər, 

Zövcələr ki, heç bir əl toxunmamış, 

Qabığı içində təzə-tər qalmış, 

Ağappaq yumurtaya bənzəyirlər, 

Yaxud sanki sədəfdə incidirlər. 

Onlar bir-birilə dünyadan təkrar, 

Xatirat , söz - söhbət başlayacaqlar. 

 

Onlardan biri belə söyləyəcək: 

“Mənim bir yoldaşım vardı;- deyərdi, 

Sən doğurdan da heç inanmırsan ki,  

Biz öldükdən torpaq olduqldan sonra, 

Dirildilib çəkiləcək suala, 

Və dünya əməli müqavilində, 

Həm də məhkum olacağıq cəzaya?” 

 

Sonra həmin şəxs öz yoldaşlarına,  

Deyəcək: “İndi siz onun nə halda, 

Olduğu barədə bilrisinizmi?” 

Xeyr - deyə cavab verəcək onlar. 

O özü baxıb köhnə yoldaşını, 

Cəhənnəmin ortasında görəcək, 

Və ona üz tutub belə deyəcək: 
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“Allaha and olsun ki, sən az qala, 

Məni də   özün tək məhv edəcəkdin! 

 

Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, 

Mən də cəhənnəmə gətirilərdim! 

 

Biz artıq ölməyəcəyik, deyilmi! 

 

Dünyada ilk ölümümüzü gördük, 

Artıq heç bir əzab görməyəcəyik!” 

Həqiqətən bu qurtuluş, uğurdur! 

 

Qoy dünyada çalışanlar bununçun, 

Əbədi səadət üçün çalışsın! 

 

Ey insanlar! Deyin, qonaq olmağa, 

Cənnətmi yaxşıdır, cəhənnəm yoxsa? 

 

Cəhənnəmdə pis qoxulu meyvəsi 

Zəhər kimi acı zəqqum ağacı? 

 

Biz onu zalimlər kafirlər üçün, 

Bir dərd-bəla üçün bitirdik bilin. 

 

Elə bir ağacdır o zəqqum ki, var, 

Cəhənnəmin odu içindən çıxar. 

 

Meyvəsi də şeytan başı kimidir 

Olduqca əcaib, həm də çirkindir. 

Yeyib onu cəhənnəm əhli ki, var, 

Qarnını onunla dolduracaqlar. 

 

Orda onlar üçün içməyə qaynar, 

Su ilə qatılmış bolca irin var. 

 

Daha sonra onlar dönəcəyi yer, 

Mütləq və mütləq yenə cəhənnəmdir! 

 

Çünki, onlar ataların dünyada, 

Haq yoldan azmış gördülər sonra da, 

Onların ardınca düşüb getdilər. 

Müşriklər və onlardan əvvəlkilər, 

Allahını danan keçmiş ümmətlər, 

Haq yolun səmtini itirmişdilər, 

And olsun ki, biz hər şeyi bilirdik, 

Onlara Allah əzabın çatdıran, 

Qorxudan Peyğəmbərlər göndərmişdik. 

 

Ya Məhəmməd! Bir gör qorxudulanlar, 

Lakin haq yoluna qayıtmayanlar, 

Axırda nə yaman günə qaldılar. 

Yalnız Allahına sadiq bəndələr, 

Heç biri əzaba yetişmədilər. 

Həqiqətən də Nuh öz tayfasının, 

Məhv edilməsi barədə Tanrının, 

Köməyiyçin bizə dua etmişdi. 

Duası da zamanında yetişdi! 

Biz, Nuhun qövmünü sularda boğduq,  

Ailəsin fəlakətdən qurtardıq,  

Məhz onun nəsli də qiyamətədək, 

Yer üzündə artaraq  ürüyəcək.  

 

Sonradan gələnlərin arasında,  

Gözəl xatirələr bəxş etdik ona, 

Və onu daim belə yad edirlər. 

“Bütün aləm, əhlibəşər içində,  

Nuha salam olsun öz istəyincə!”  

 

Həqiqətən xoş əməl sahibinin, 

Biz veririk zəhmətinin dəyərin. 

Şübhəsiz ki, Nuh əsl sadiq idi. 

Bunca mükafata O layiq idi. 

 

Nuha iman gətirməyənlər ki var, 

Hökmümüzlə sulara qərq oldular. 

 

Ibrahim və ona iman edənlər,  

Gerçəkdən Nuhun firqəsindəndirlər. 

 

O zaman öz Rəbbinin hüzuruna,  

Tərtəmiz bir qəlb ilə gəlmişdi O. 

Həmin vaxt atasına, tayfasına,  
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O sual etmişdi ki, söyləyin siz,  

Bilirsiz nəyə ibadət edirsiz? 

Allahı kənara qoyub yalançı,  

Bütlərimi əsl Tanrı bilirsiz?  

Aləmlərin rəbbinin barəsində  

Gümanınız nədir?”  - söyləyin mənə.  

 

Onun  ruzisindən yeyib hamınız,  

Nədəndir bütlərə tapınırsınız? 

Məgər anlamırsınızmı sonda siz , 

Bunun cəzasını çəkəcəksiniz? 

Ibrahim ulduzlara nəzər saldı, 

Və ətrafındakıları özündən, 

Uzaşdırmaq üçün xəyala daldı. 

Bununçün onlara: “Xəstəyəm” - dedi. 

 

Onlar da xəstəlik yoluxmasından,  

Qorxaraq ondan üz çevirib getdi. 

İbrahim xəlvətcə məbədə girdi 

Istehzayla “Tanrı” bütlərə dedi: 

 

“Məgər burda olan təamları siz,  

Şirin iştahayla yeməyəcəksiz? 

Sizə nə olub ki, danışmırsınız?” 

Sonra bütlərin üstünə yüyürdü. 

Sağ əlindəki baltayla onlara, 

Bir neçə güclü zərbələr endirdi, 

Və bütlərin hamısını sındırdı. 

 

Tayfası ki, bu xəbəri eşitdi 

Tələsik onun yanına yetişdi 

İbrahim onlara dedi: “baxın siz 

Özünüz yonaraq düzəltdiyiniz 

Şeylərəcə ibadət edirsiniz. 

 

Halbuki sizi, həm bütlərinizi, 

Külli kainatın Rəbbi ki, vardır, 

Yəni bir olan Allah yaratmışdır!” 

 

“Onlar İbrahimin məhvi yolunda, 

Bina tikib doldurdular odunla, 

Və beləcə onu atdılar oda!” 

Onlar İbrahimə hiylə qurdular 

Sondasa özləri zəlil oldular. 

İbrahim isə oddan xilas oldu 

Və dedi: “Gedirəm Rəbbimə doğru, 

Özü nişan verəcək doğru yolu, 

Allahımın mənə buyruğudur həm, 

Onunçun da şama doğru gedirəm!” 

 

İbrahim müqəddəs torpağa yetcək, 

Dua edib dedi: “ Yarəb kərəm et, 

Mənə salehlərdən bir övlad bəxş et!” 

 

Biz də ona həlim, mehriban, çevik 

Oğlu (İsmail) ilə müjdə verdik. 

 

İsmail on üç yaşına çatdıqda 

İbrahim söylədi: “Oğlum! Yuxuda 

 

Gördüm ki, mən səni Qurban kəsirəm, 

Gör bu barədə nə fikriləşirsən!” 

 

O dedi: “Atacan! Buyrulana get, 

Sənə nə əmr olunursa onu et. 

İnşallah ki, işin yekununda sən 

Mən səbr edən olduğumu görərsən!” 

 

Onlar hər ikisi Allah əmrinə, 

Səbr ilə təslim olduğun görüncə, 

Belə xitab eylədik İbrahimə: 

“Ya İbrahim! Röyanın düzgünlüyün 

Allah əmrin təsdiqlədin özünçün!” 

Sənə yuxuda buyrulanı bildin 

Və layiqincə yerinə yetirdin. 

Allahın sənə olan lütfü budur. 

Oğluna əvəz qoç kəsmək buyurur! 

 

Yaxşı iş görəni şadlandırırıq 

Beləcə də mükafatlandırırıq 

Şübhəsiz ki, bu bir imtahan idi”. 
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Biz ona böyük bir əvəz yetirdik, 

Habilin qurbanlıq qoçunu verdik, 

Sonra gələn nəsillər arasında, 

Yaxşı ad, xoş xatirə qoyduq ona, 

Onu belə yad edirlər bununçun: 

“İbrahim və nəslinə salam olsun!” 

 

Həqiqətən yaxşı əməl sahibin, 

Belə mükafatlandırırıq: - bilin! 

Şübhəsiz ki, o bizə sadiq idi 

Və mömin bəndələrimizdən idi! 

Ona salehlərdən olan İshaqın 

Müjdə verdik Peyğəmbər olacağın . 

Biz ona, onunla birgə İshaqa, 

Peyğəmbərlik və övlad çoxluğuyla, 

Xeyir,  həm də ruzi bərəkət verdik. 

Onların hər ikisinin nəslindən, 

Möminlər, yəni yaxşı işlər görən, 

Və özünə aşkar zülm edən də var! 

Biz Musaya və Haruna da nemət, 

Həm də peyğəmbərlik bəxş etdik əlbət. 

Onların hər ikisin fəlakətdən, 

Əzazil Fironun əsarətindən, 

Yaxud suda boğulmaqdan qurtardıq. 

Onlara yardım elədik və onlar, 

Öz düşmənlərinə qalib oldular. 

Onların hər ikisin hakim etdik, 

İlahi kitabı - Tövratı verdik. 

Həm onların hər ikisini sevdik, 

Həm də doğru yola müvəffəq etdik. 

Sonradan gələnlərə onlar üçün, 

Yaxşı ad və gözəl xatirə qoyduq. 

Və onları beləcə yad edirlər: 

“Musaya və Haruna salam olsun!” 
 

Həqiqətən yaxşı əməl sahibin, 

Belə mükafatlandırırıq! - bilin. 

Şübhəsiz ki, onların hər ikisi, 

Bizim mömin bəndələrimiz idi. 

 
Həqiqətən Xızır İlyas da bizim, 
Göndərdiyimiz peyğəmbərləndəndir! 

Bir zaman o tayfasına demişdi: 

“Bütlərə itaət etməklə məgər, 

Allahdan qorxmursunuzmu siz nədi? 

Məgər yaradanların ən yaxşısı 

Allahı bir kənara qoyaraq siz, 

Bəl adlı bütə ibadət edirsiz? 

 

Həm sizdən əvvəl atalarınızın, 

Həm sizin Rəbbiniz olan Allahı, 

Yolunuzdan azaraq tərk edirsiz?” 

 

Lakin onlar onu təkzib etdilər, 

Bununçun cəhənnəmə girəcəklər. 

Yalnız Allahın müxlis bəndələri, 

İlyasa iman edənlərdən başqa! 

Sonrada gələnlərin arasında 

Yaxşı ad və xatirə qoyduq ona 

Və onu beləcə də yad edirlər: 

“İlyasinə salam olsun!” - deyirlər. 

 

Həqiqətən yaxşı əməl sahibin, 

Belə mükafatlandırırıq!-bilin. 

Şübhəsiz ki, o bizə sadiq idi, 

Və mömin bəndələrimizdən idi! 

 

Lutu da peyğəmbər biz göndərmişik 

Pak niyyətlər və hikmətlər vermişik! 

 
Ya  Rəsulum! Yadına sal biz, bir vaxt, 
Lut tayfasına bəla üz verən vaxt, 
Onu və ailəsin xilas etdik, 
Yalnız əzab içində olanların, 
Arasında olan qarıdan başqa. 
Yəni Lutun öz övrətindən başqa, 
Sonra Luta  iman etməyənləri 
Yox etdik qalmadı heç bir izləri. 
Siz ki, ticarətçin şama gedrisiz 
Səhər vaxtı o yerlərdən keçirsiz; 
(Eləcə də axşam ki, qayıdırsız.) 
Məgər bir düşünüb ibrət almırsız? 
Və bütün bunları görə-görə siz, 
Tək olan Allaha şərik qoşursuz, 
Və peyğəmbərləri təkzib edirsiz. 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 339 

Yunus da biz göndərən Peyğəmbərdir! 

Ya Peyğəmbər! Yadına sal bir zaman, 

O qövmünün küfrün görüb qaçırkən, 

Yük və adamla dolu bir gəmiyə, 

Pənah aparmşdı: qurtulsun deyə. 

Gəmidə olanlar ki, püşk atmışdı 

Püşk ona düşmüş o məğlub qalmışdı, 

 

Yunus ki, o zaman gəmiyə minmiş, 

Gəmi o vaxt yerindən tərpənməmiş. 

Buna görə sərnişinlər söyləmiş: 

“Yəqin aramızda var bir günahkar, 

Yəni ağasından qaçmış kölə var”. 

 

Köləni tapmaq üçün püşk atılmış, 

Püşk Yunusa düşmüş, bais salınmış! 

 

Yunus özünü dənizə atmağa, 

Məcbur olmuşdu çarəsiz bu ara, 

Yunus, özünü qınadığı halda, 

Düşüb dənizə, yem olmuş balığa 

 

Əgər o Allahı çox sevənlərdən 

Olmasaydı, həm namaz qılanlardan, 

Şübhəsiz ki, balığın qarnındaca, 

Məhv olar qalardı ta qiyamata. 

 

Nəhayət o xəstə olduğu halda, 

Onu üç, yeddi ya da qırx gündən sonra, 

Boş bir sahilə tulladıq astaca, 

Və başı üstünü kölgəlik etdik, 

Iri yarpaqlı bir ağac bitirdik, 

Onu yüz min nəfərdən çox bir qövmə, 

Allah peyğəmbəri göndərdik, həm də, 

Onlar Yunusa iman gətirdilər, 

Və ömürlərinin sonuna qədər 

Biz də onlara gün-güzaran verdik. 

 

Ya Peyğəmbər! O müşriklərdən soruş:  

“Qızlar sənin Rəbbinindir deməli, 

Oğlanlar özlərinindir” – eləmi? 

Yoxsa mələklər dişi yaranmışlar. 

Və onlar da buna şahid olmuşlar? 

Xəbərin olsun yalanı üzündən, 

Mütləq bir zaman belə deyəcəklər: 

Allah Özünə övlad törətmişdir. 

Mələklər də Onun qızlarıdırlar.” 

 

Onlar həqiqətən yalançıdırlar! 

Məgər Allah mələkləri özünə  

Övlad götürməklə yoxsa qızları 

Oğlanlardan üstün tutmuş onları?! 

 

Sizə nə olmuşdur, nə düşünürsüz,  

Və necə mühakimə yürüdürsüz? 

Heç düşünürsüzmü? - Beləmi olar?  

Yoxsa sizin buna dəliliniz var?! 

 

Əgər doğru deyirsinizsə rəğmən,  

Bu iddianızı təsdiq eləyən  

Səmavi kitabınızı gətirin! 

 

Müşriklər həm özlərindən bir daha,  

Allahla cin, mələklər arasında, 

Bir qohumluq bağı icad etdilər. 

 

Həqiqətən də cinlər müşriklərin,  

Yəni ki bu sözləri deyənlərin,  

Məhşər günü cəhənnəmə birbəbir.  

Hökmən gətiriləcəklərin bilir. 

 

Həqiqətən uca Allah ki vardır,  

Müşriklərin Ona aid etdiyi, 

Sifətlərdən tamamilə uzaqdır. 

Allahın müxlis, (mömin bəndələri), 

Ona aid etməz pis sifətləri. 

Onuncun da, bu qəbildən olanlar, 

Cənnətlərin saki ni olacaqlar. 

Ey müşriklər! Nə Siz, nə bütləriniz,  

Heç kəsi yoldan çıxara bilməzsiz. 

Yalnız Allaha məlum olan şəxslər, 

Cəhənnəmə girəcəklərdən başqa! 
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Cəbrail Peyğəmbər Səllüallaha, 

Söylədi: “Elə bir mələk yox onun, 

Səmada Allaha ibadət üçün, 

Müəyyən olunmuş yeri olmasın! 

Həm də bizlər cərgə-cərgə dururuq, 

Və uca Allahı təqdis edirik. 

Həm də şəninə təriflər deyirik. 

Məkkə müşrikləri Bisətdən əvvəl, 

Hələ göndərilməmişdən Peyğəmbər, 

İsrar ilə belə söyləyirdilər: 

“Əgər bizdə əvvəlki ümmətlərin, 

Tövrat, İncil kimi kitablarından, 

Biri olsa idi, bizlər də mütləq, 

Allahın müxlis bəndəsi olardıq!” 

Amma onlara Allah tərəfindən, 

Şərəfli Quran nazil edildikdə, 

Nankor olub,onu inkar etdilər. 

Bu küfrlərinin aqibətini, 

Onlar biləcəklər, sözün yəqini. 

And olsun ki, Peyğəmbərlər haqqında, 

Bu sözümüz vardır Lövhi Məhfuzda: 

“Peyğəmbərlər mütləq qalib gələcək, 

Bizim əskərimiz, möminlər ki, var, 

Kafirlərə müzəffər olacaqlar!” 

Ya Peyğəmbər! Onuncun da bir müddət, 

Bədr vuruşu, Məkkə fəthinədək, 

Sən onlardan birdəfəlik üz çevir! 

Və kənardan onlara bir fikir ver. 

Onlar mütləq etdiyi günahların,  

Acı aqibətini görəcəklər! 

Onlar əzabımızı bilməyirlər. 

Tezliklə gəlməsinmi gözləyirlər? 

O əzab onlara yetişən zaman, 

Başlarının üzərini alırkan, 

Qorxudulan, Yola gəməyənlərin, 

Sabahı nə pis olacaq biləydin! 

Ya Peyğəmbər! Sən onlardan bir müddət, 

Üz çevir və kənardan yetir diqqət! 

Onlar mütləq etdiyi günahların, 

Acı aqibətini görəcəklər! 

Sənin Rəbbin yenilməz bir qüvvət sahibidir, 

Qüdrətli, öz mülkündə hər işin qalibidir. 

Müşriklər ona aid etdiyi sifətlərdən     

Çox uzaqdır biləsən! 

Peyğəmbərlərə salam və Allaha həmd olsun! 

 

 

“SAD” SURƏSINI ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş səksən səkkiz ayədir, 

Məkkə kafirlərini imana dəvət edir. 

 

Rəhmli Allahın pak ismi ilə, 

Bu sad surəsidir, anlamı belə. 

 

Sad hərfiylə başlanan bir surədir. 

Bəzən Davud surəsi də deyilir. 

Şan - şərəfli, öyüd - nəsihətlə dolu. 

Son kitabım Qurana and olsun ki, 

Məkkə kafirləri ki, iman etmir, 

Bu heç də onlar deyən tək deyildir. 

(yəni şəkk-şübhə üzündən deyildir). 

 

Doğrusu onlar özü də bilirlər, 

Ki, qürur və nifaq içindədirlər. 

İman gətirməyi sığışdırmırlar, 

Məhəmməd səllallaha qarşı çıxır, 

Onun ilə ədavət aparırlar. 

 

Biz,onlardan əvvəl çox nəsilləri, 

Məhv etmişik, bunu yaxşı bilməli. 

Onlar fəryad edib kömək dilədi, 

Lakin bilmədilər ki, artıq gecdi. 

Əzabdan qurtulmaq vaxtı deyildir, 

Onlar aralarından özlərinə, 

Allahın şiddətli əzabı ilə, 

Qorxudan bir Peyğəmbər gəlməsindən, 

Təəccub etdilər, belə dedilər: 

“Bu ki, yalançıdır və sehribazdır!” 

Əcəba o israr ilə buyurur: 

“Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur”. 

Tanrıları bircə tanrımı edir? 

Bu doğrusu təəccüblü bir şeydir. 
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Onların əyanları hikkəsindən, 

Toplandıqları məclisdən gedirkən, 

Bir - birinə dedilər məmnun-məmnun: 

“Gedin tanrılarınızla bir olun. 

Məhəmmədin bizi dəvət etdiyi, 

Bizə böyüklük etmək məqsədiylə, 

Şübhəsiz öz sözüdür - tövhid dini. 

 

Biz Məhəmmədin bu söylədiklərin, 

Xaçpərəstlikdə də eşitməmişik. 

Odur ki, bu ancaq bir uydurmadır. 

 

Məgər aramızda layiqmi yoxdur, 

Ki, Quran onaca nazil olmuşdur? 

Halbuki onun yaşı bizdən azdır, 

Həm də özü hamımızdan kasıbdır.” 

 

Doğrusu mənim Quranım barədə, 

Onlar şübhə içindədirlər həm də, 

Məsələ budur, hələ onlar ki var, 

Mənim əzablarımı dadmamışlar! 

 

Yoxsa Ya Peyğəmbər! Sənin yenilməz, 

Qüvvət və kərəm sahibi Rəbbinin, 

Rəhmət xəzinələri onlarındır?! 

Yaxud da ki, göylərin və yerlərin, 

Və onların arasında hər şeyin, 

İxtiyarı onların əlindədir?! 

Elə isə qoy iplərdən yapışıb, 

Bu əlçatmaz səmalara qalxsınlar! 

Kainata hökmü ələ alsınlar, 

Onu yaxşıca idarə etsinlər, 

İstədiklərinə elçilik verib, 

Və ona anbaan vəhy göndərsinlər! 
 

O müşriklər burda, yaxın  zamanda, 

Baş verəcək Bədr vuruşlarında, 

Yaxud da ki,Məkkə fəthində onlar, 

Məğlub olası aciz ordudurlar. 

 
Onlardan əvvəl bu sayaq Nuh qövmü, 
Ad və sarsılmaz səltənət sahibi, 

Firon, Peyğəmbəri təkzib etmişdi. 
Eləcə də Səmud ilə Lut qövmi, 
Əykə əhli ilə Şüeyb tayfası, 
Bu firqələr hər biri Peyğəmbəri. 
Yalan saydı və əzabım yetişdi. 

 

Bunlar ki, var, bu Məkkə müşrikləri, 

Bir dəhşətli səslə olar sərsəri, 

İsrafil suru bir dəfə üfləsə, 

Bircə anda gedəcəklər iflasa, 

Surun çalınacağı vaxt deyilməz, 

Amma o bircə an belə gecikməz! 

 

Onlar istehza ilə: “Ey Rəbbimiz! 

Tez ol və bilki dözə bilmirik biz, 

Bizlərin əməl dəftərlərimizi, 

Yaxud xeyir - şərdən hədiyyəmizi, 

Qiyamət gəlməmişdən ver dedilər. 

Ya Peyğəmbər! Onlar deyənə səbr et, 

Qüvvətli bəndəmiz Davudu zikr et! 

Çünki o səbr edən bir bəndə idi, 

Allaha sığınan bir kimsə idi. 

 

Davud böyük bir qüdrət  sahibiykən, 

Və möhtəşəm səltənət sahibiykən, 

Günaşırı orucunu tutardı, 

Və gecələr durub namaz qılardı. 

Dünya malına aludə olmayıb, 

Yalnız Allah rizasını dilərdi. 

 

Biz dağları ona ram eləmişdik, 

Onlar axşam səhər onunla birgə, 

Tərif deyərdi Allahın şəninə. 

Biz quşları da bir toplu halında 

Vermişdik Davudun ixtiyarına 

Yəni hamısı tabe idi ona. 

Biz onun mülkünü möhkəmləndirmiş, 

Ona hikmət peyğəmbərlik bəxş etmiş, 

Haqla batili ayırd et demişdik. 

 

Davud çox müşkülü asan həll edər, 

Ədalətli qərarlar çıxarardı. 
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Ya Peyğəmbər!sənə Davud zamanı, 

Dava edənlərdən xəbər çatdımı? 

O zaman ki,onlar Davuda məxsus, 

Məbədə divardan aşıb gəlmişdi. 

 

(İbadət zamanı məbədə girmək, 

O zamanlar qadağan edilmişdi) 

Onlar Davudun yanına gəldikdə, 

Davud qorxdu vəziyyəti bildikdə. 

Onlar Davuda söylədilər: - qorxma, 

Aramızda haqsızlıq etmə” amma, 

Biz bir - birimizə haqsızlıq etmiş, 

Iki iddiaçı sənə gəlmişik. 

Aramızda ədalətlə hökm elə, 

Haqqı tapdalama, tərəf saxlama, 

Və bizə doğru yolu göstər amma!” 

 

Onlardan biri söylədi: “Bu mənim 

Din qardaşımdır, deyildir düşmənim, 

Onun doxsan doqquz dişi qoyunu, 

Mənim isə bir dişi qoyunum var. 

Yaxud onun doxsan zövcəsi vardır, 

Mənim isə tək bircə zövcəm vardır. 

Beləcə o biri mənə ver!-dedi 

Yəni məni ona sahib et!-dedi 

Və o ki, dildən xeyli pərgar idi, 

Mübahisədə məni məğlub etdi.” 

 

Davud ki, bu deyiləni eşitdi 

O birini dinləmədən söylədi: 

O ki, bircə qoyunu istəmişdir, 

Şübhəsiz ki, sənə zülm eləmişdir. 

 

Doğrudan da çox hallarda şəriklər, 

Bir-birinə haqsızlıq eləyərlər, 

İman gətirib yaxşı iş görənlər, 

Heç vaxt bir-birinə zülm eləməzlər. 

Təəssüf ki, çox azdır bunca kəslər!” 

 

İddiaçılar baxışıb güldülər, 

Tez tələsik uzaqlaşıb getdilər. 

Davud bu söhbətdən şübhəyə düşdü, 

İmtahana çəkildiyin düşündü, 

Rəbbindən bağışlanmasın dilədi. 

Səcdəyə qapandı, tövbə elədi. 

 

Biz iddiaçının ikincisini, 

Dinləmədən səhv zənnə düşməsini, 

Və ona zülmkar söyləməsini, 

Ona bağışladıq, rəhm etdik yəni. 

 

Həqiqətən qiyamət ki, qopacaq, 

O, dərgahımıza yaxın olacaq. 

 

Yaxud onu dünyada bollu nemət, 

Axirətdə isə Cənnət gözləyir. 

 

Ya Davud! Biz səni xəlifə etdik, 

Əvvəlkilərə səni xələf etdik. 

Bununçun ədalət ilə hökm elə, 

Nəfsindən gələn istəyi rədd elə, 

Yoxsa onlar səni Allah yolundan, 

Sapdırar və bir günahkar olarsan 

Şübhəsiz Allah yolundan kim dönür, 

Onu şüddətli bir əzab gözləyir. 

 

Biz göyü, yeri və arasındakın, 

Boş boşuna yaratmadıq, bu aydın! 

 

Kafirlər ki, bunu boş şey zənn edir, 

Onların hamısı cəhənnəmlikdir. 

Bu səbəbdən vay onların halına! 

Yoxsa biz iman gətirən kəsləri, 

Dünyadaykən yaxşı iş görənləri, 

Yer üzündə fitnə fəsad edənlə, 

Bir yolun yolçusu biləcəyikmi?! 

 

Yaxud Allahından qorxan kəsləri, 

Və pis əməllərdən çəkinənləri, 

Günahkarlara tay edəcəyikmi?! 
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Ya Peyğəmbər! Sənə nazil edilən, 

Bu Quran bərəkətli bir kitabdır! 

İnsanlar öyrənib ayələrindən, 

Düşünsün, hər şeyi dərk eləsinlər. 

Ağıl sahibləri isə qoy ondan, 

Nəticə çıxarıb ibrət alsınlar! 

 

Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik, 

Və gözəl bəndə olduğunu bildik. 

 

O daim Allaha sığınan idi, 

Və rizasın qazanmağı dilərdi. 

 

Bir gün axşamüstü ona cins atlar, 

Göstərildiyi zaman o söylədi: 

“Mən bu atları Rəbimin zikrindən, 

Tövratdan öyrənib sevirəm həmən. 

 

Allahın dinini gücləndirməkçin, 

Cihad zamanında süvar olmaqçın, 

Onların Tövratda tərifi vardır. 

Atlar qeyb olurkən bir an gözündən, 

Peşimanca xəbər tutdu özündən. 

Dedi ki, atlara aludəlikdən, 

Yayınmışam uca Rəbbin zikrindən. 

O qədər onlara tamaşa etdim, 

Ki, ikindi namazını keçirdim”. 

 

Söylədi atları mənə qaytarın, 

Atlar gəlcək sığalladı qıçların. 

Tumarladı boyunların başların, 

İbadətdən yayındığın anladı. 

Onları qurban kəsərək payladı. 

Allaha sığınıb dua eylədi. 

 

Mələklərə yalvardı ki, çalışın, 

Günəşi əvvəlki yerə qaytarın! 

 

Günəş yerinə qayıdar qayıtmaz, 

Tez dəstəmaz aldı və qıldı namaz. 

 

And olsun ki, Biz bu xəta üzündən, 

Süleymanı imtahan etdik həmən. 

 

Taxtının üstünə bir cin oturtduq, 

Və ya da ki, ruhsuz bir cəsəd qoyduq. 

 

O peşıman oldu və tövbə etdi, 

Və yenidən öz taxtına qayıtdı. 

Beləcə dua elədi Allaha: 

Pərvərdigara! Sən məni bağışla, 

Və mənə elə bir səltənət ver ki, 

Ondan gözəl olmasın heç kiminki. 

Həqiqətən uca, səxavətlisən, 

Böyük ehsan və kərəm sahibisən! 

Allah onun duasını eşitdi, 

Peyğəmbərlik və şahlıq əta etdi. 

 

Həm də küləklər ona ram edildi, 

Külək onun əmri və istəyincə, 

Dediyi yerə rahatca gedirdi. 

Biz şeytanlardan olan hər bənnanı, 

Və qəvvası, həm digər şeytanları, 

Zəncirlənmiş halda, ona qul etdik, 

Və üstəlik ona beləcə dedik: 

“Bu bizim sənə bir ehsanımızdır, 

Ondan ver o kəsə ehtiyac duyur, 

Yaxud vermə o saysız hesabsızdır. 

Səndən bu nemətlərin barəsində, 

Haqq hesab olunmayacaq heç vədə.” 

 

Həqiqətən də o qiyamət günü, 

Dərgahımıza çox yaxın olacaq, 

Və onun qayıdıb gələcəyi yer, 

Gözəl və ruhuna uyğun olacaq. 

Onun üçün dünyada bolca nemət, 

Axirət məkanı Cənnət olacaq. 

 

Ya Peyğəmbər! Bəndəmiz Əyyub bir vaxt, 

Öz Rəbbinə söyləmişdi bu sayaq: 

“Şeytan mənə bəlalar uydurmuşdur, 

Və bir para əzab toxundurmuşdur!” 
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Biz də ona bu mətləbi buyurduq: 

“İznimizlə ayağını yerə vur! 

Bu yerdən çıxan bulaq həm yuyunmaq, 

Həm də ki, içiləcək sərin sudur!” 

Əyyub o su ilə qüsul eylədi, 

Və su dərdlərinə dərman eylədi. 

Ağıl sahibi ibrət alsın deyə, 

Dərgahımızdan mərhəmət, bəxşişlə, 

Ona həm ailəsini qaytardıq, 

Həm o qədər də övlaq bağışladıq, 

(bütün ölən övladların diriltdik 

Üstəlik o qədər də övlad verdik). 

 

Əyyub xəstəykən övrəti getmişdi, 

Hardasa yubanmış, çox gec gəlmişdi. 

Bundan hirslənən Əyyub sağalarsa, 

Ona yüz çubuq vursun: - and içmişdi. 

 

Əyyubun andına əməl etməsi, 

Verəcəyi cəzanın yetişməsi, 

Məqsədilə ona belə buyurduq: 

Əlinə yaş - quru yüz  çubuq götür, 

Onunla övrətə bir zərbə yetir. 

Andın pozulmamasıyçın bu bəsdir. 

Biz onu dərdlərə səbr edən gördük, 

Necə gözəl bəndə olduğun bildik. 

O daim Allaha sığınan idi. 

Onunçun da istəyinə yetişdi. 

Ya Məhəmməd! Bəsirət sahibləri 

Olan bəndələrimiz İbrahimi, 

Ishaqı və Yaqubu da xatırla! 

Biz axirət yurdun anmaq xislətin, 

Onlara məxsus elədik bil yəqin! 

Onlar naz - nemətə və şan - şöhrətə, 

Uymadan qoşuldular ibadətə. 

Ömrü Allaha itaət içində, 

Keçirdilər, sədaqət ilə həm də, 

Dünyalarından daha çox axirət, 

Barəsində düşünməyi edib qət. 
 

Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızda, 
Seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndir! 

Ya Peyğəmbər! İsmaili, İlyası 

Və Zülkifli də yaxşıca xatırla! 

 

Onların hamısı seçilmişlərdir 

İnamca ən yaxşı kimsələrdəndir! 

Bu, onları anıb yada salmaqdır. 

Yaxud bu Quran sənin özün üçün, 

Və ümmətinçin öyüd - nəsihətdir. 

Allahdan qorxub pislikdən dönəni, 

Gözəl dönüş yeri - Cənnət gözləyir!  

Qapıları möminlərin üzünə, 

Taybatay açılmış ədn  Cənnəti. 

 

Onlar orda taxtlara söykənərək, 

Cürbəcür təamlar istəyəcəklər. 

Yanlarında gözün ərinə dikmiş, 

Hamısı otuz üç yaşına yetmiş, 

Həmyaşıd zövcələri olacaqdır. 

 

Haqq-hesab günü üçün vəd olunan, 

Axirət nemətləri də bunlardır. 

Bu əlbət də biz bəxş edən ruzidir, 

Bu ruzi həm də bitməz, tükənməzdir. 

Bu belədir! Şübhəsiz azğınları, 

Öz Allahına asi olanları, 

 

Çox pis bir qayıdış yeri gözləyir.  

Cəhənnəm ki, necə də pis bir məskən,  

Onlar ora vasil olacaq həmən,  

Burada qaynar sular və irin var. 

Qoy onlar ondan doyunca dadsınlar. 

Cəhənnəmdə müdhiş əzablar da var. 

                              

Mələklər kafirlərin dünya başçılarına,  

Göstərəcək onları, gətirib yanlarına,  

Və belə deyəcəklər: bunlar sizinlə birgə, 

Cəhənnəmə girənlər, 

Sizə tabe olanlar: Cəhənnəmliklərdirlər. 

 

Başçılar deəyəcəklər: 

Onlar rahatlıq üzü görməsinlər. 
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Və onlara xoş salam verməsinlər. 

Onlar haqlı olaraq, bura daxil olublar!” 

 

Tabe olanlar isə başçılara deyəcək: 

Xeyir, sizlər özünüz rahatıq görməyəsiz, 

Və sizin özünüzə xoş salamlar olmasın. 

Bunu bizim üçün siz qazandınız biliniz. 

Bizi əzaba, küfrə sizlər təhrik etdiniz. 

Bir baxın! Bu cəhənnəm  

Necə  pis məskəndir həm. 

Onlar yalvaracaq ki, Ey Rəbbimiz ! 

Bizi bu əzaba kim  uğradıbsa,  

Onun əzabını ikiqat elə! 

Azğınlar! Allaha asi olanlar,  

Bir - birindən belə soruşacaqlar: 

Dünyadakı pis adamlar bilirdik. 

Yoxsul möminlər: - burada görmürük? 

Biz onları məsxərəyə qoyurduq,  

Yoxsa onlar burda olduğu halda,  

Gözə dəymirlər?! Maraqlıdır bu da. 

Şübhəsiz ki, bu cəhənnəm əhlinin,  

Bir - birilə çəkişməsi, həmçinin, 

Çənə boğaz olması həqiqətdir! 

Ya Məhəmməd! De ki: mən yalnız sizi,  

Allahın əzabı ilə qorxudan, 

Peyğəmbərəm, unutmayın heç zaman.  

Bir olan Allah ki, tək qalib Odur! 

Və Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. 

O gölərin, yerin və məxluqatın 

Yeganə Rəbbidir. Dürüst anlayın! 

 
O yenilməz bir qüvvət sahibidir. 
Bağışlayan və həm də rəhm edəndir. 
De ki: “ Quran Allahın dərgahından,  
Nazil olmuş “ çox böyük bir xəbərdir! 
Siz ondan üz döndərirsiz, nədəndir? 

 
Allah Adəmi xəlq etdiyi zaman,  
Mələklər mübahisə aparırkən,  
Xəbərim yox idi  ordakılardan. 
Bütün bunlar Allahın əzabından,  
Qorxudan Peyğəmbər olduğum üçün,  
Ilahidən vəhy olunur günbəgün!” 

Ya Peyğəmbər! Xatırla ki, o zaman,  

Rəbbin mələklərə demişdi: haman: 

“Mən palçıqdan xəlq eyləyib bir insan, 

Tamamlayaraq onu öz ruhumdan, 

Üfürərkən siz ona səcdə edin!” 

Mələklər tapşırığa əməl etdi,  

Və birlikdə Adəmə səcdə etdi. 

Yalnız iblis göstərərək təkəbbür,  

Səcdə eləmədi və oldu kafir. 

Allah buyurdu:” Ey İblis sən mənim,  

Xəlq elədiyimə səcdə etmədin! 

Səcdə etməyinə nə mane oldu? 

Təkəbbür göstərdin nə məqsəddi bu?” 

Iblis təkəbbürlə cavab verdi: Mən,  

Ondan yaxşı, şərəfli və üstünəm. 

Çünki məni oddan, onu isə sən,  

Adicə palçıqdan xəlq eləmisən!” 

 

Allah əmr elədi: “ çıx cənnətimdən, 

Qovuldun dərgahdan həqiqətən sən.  

Məhrum oldun mənim mərhəmətimdən! 

Və lənətim sənin üstündən bişəkk , 

Əskik olmayacaq qiyamətədək!” 

 

Iblis yalvardı ki: Ey pərvərdigar! 

Qiyamətədək möhlət ver, nə olar! 

 

Allah buyurdu ki: verirəm möhlət,  

O günədək ki, qopacaq qiyamət!” 

Iblis dedi: And olsun izzətinə,  

Aləmləri xəlq edən qüdrətinə,  

Adəm övladının ağlın alacam, 

Və onu haqq yolundan azdıracam; 

Yalnız sadiq bəndələrindən başqa! 

 

Allah buyurduki: Dinlə bunu da,  

Mən də mütləq cəhənnəmi səninlə,  

Və sənin ardınca gedənlər ilə,  

(Sənə uyan adəm övladı ilə)  

Axırına qədər dolduracağam!” 
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Ya Peyğəmbər! De ki mən buna görə,  

Allah hökmün təbliğ etməyə görə)  

Sizdən əvəz, mükafat istəmirəm, 

Mən özümdən heç bir şey uydurmuram, 

Uydurub deyənlərdən də deyiləm! 

Allahdan mənə nə vəhy olunursa, 

Sizə çatdırıram yalnız onu da, 

Və bu Quran mənim sözüm deyildir. 

Allahın kəlamı: - dedikləridir! 

Quran aləmlərə; həm insanlara  

Həm də cinlərə öyüd - nəsihətdir! 

 

 

“ZÜMRƏLƏR” SURƏSININ ANLAMI 
 

Məkkədə nazil olmuş və yetmiş beş ayədir. 

İlahinin tələbin bəndəyə təlim edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

“Əz - zumər” surəsi anlanır belə. 

 

Bu kitabın, Quranın nazil edilməsi bir, 

Qüvvət, hikmət sahibi Allah 

tərəfindəndir! 

 

Ya Peyğəmbər! Bu kitabı biz sənə, 

Haqq olaraq nazil etdik, bilsənə, 

Bununçun dini Allaha aid et, 

Yalnız bircə ona da ibadət et! 

Heç zaman bütpərəstlərə oxşama 

Onu bənzərsiz bil və şərik qoşma! 

 

Bil ki, xalis din, ibadət onundur, 

İtaət ancaq Allaha məxsusdur. 

Allahı qoyub bütü dost tutanlar 

Bil ki, yalnız özlərini aldadar. 

“Biz onlara yalnız bizi Allaha 

Yaxınlaşdırmaqçın” - söyləyir müşrik 

“bütlərə bunca ibadət edirik!” 

 

Allah qiyamət günü şübhəsizdir: 

Bu barədə öz hökmün verəcəkdir. 

O yalançı və nankor olan kəsi 

Doğru yola müvəffəq etməz qəti! 

Allah özünə övlad istəsəydi 

Yaratdığının  ən mükəmməlini, 

Heç bir tərəddüd etmədən seçərdi. 

O pak, müqəddəsdir, uca, əlçatmaz, 

Allaha övlad götürmək yaraşmaz. 

Qüdrət əsəriykən mövcüd nə ki var 

Onun övlada nə ehtiyacı var? 

 

O tək, həm bənzərsiz və məkansızdır. 

Və hər şeyə qalib olan Allahdır! 

 

Göyü yeri haqq olaraq yaratdı, 

O gecəni bəzən gündüzə qatdı. 

Istədikdə gecələri uzatdı, 

O, günəşi və ayı ram eylədi. 

Bəndələrə onu ikram eylədi. 

Onlar müəyyən bir müddətə qədər: 

Qiaymətə qədər hərəkət edər. 

Agah ol ki, o yenilməz, Rəhmandır, 

Yəni günahları bağışlayandır! 

 

Allah sizləri tək bircə nəfərdən, 

Adəmdən xəlq etmişdir, bilin həmən. 

Sonra onun özündən həmtayını, 

Həvva adlı ananızı yaratdı. 

 

O dəvə, inək, qoyun, keçi kimi 

Heyvanları xəlq etdi erkək-dişi. 

 

Sizi analarınızın bətnində, 

Yaratdı üç zülmət pərdə içində. 

 

Yaranışdan - yaranışa salaraq, 

Xəlq eylədi qayğınıza qalaraq. 

Laxtalanmış qana çevrildi nütfə, 

Laxtalanmış qan da bir parça ətə. 

Sonra o əti çevirib sümüyə, 

Sonra da sümüyü örtüb ət ilə. 

Sizləri gətirdi insan şəklinə, 
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Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır, 

Hökm onundur, şəriki yox aşkardır. 

 

Eləysə bütlərə tapınmaqla siz, 

İmandan niyə yan keçib gedirsiz? 

Haqdan aldanılıb döndərilirsiz? 

 

Əgər küfr edib nemətin dansanız, 

Bunun zərərin o, yox siz alarsız. 

Çünki Allah sizə möhtac deyildir. 

İbadətiniz də sizə xeyirdir. 

Bəndələrin küfrü ona xoş gəlməz, 

Şükr etsəniz xidmətiniz də itməz. 

 

Yaxşıca anlayın hər bir günahkar, 

Öz etdiyi günahları daşıyar. 

Sonda hamı Rəbbinə dönəcəkdir. 

Dünyada etdiyinizi birbəbir, 

O da sizlərə xəbər verəcəkdir. 

Həqiqətən Allah haqqı sevəndir, 

Ürəklərdə olanları biləndir. 

 

Onda ki, insan bir ziyana uğrar, 

Tövbə edər və Rəbbinə yalvarar, 

Allah dərgahından bir nemət versə, 

Dua etdiyini unudar tezcə, 

Və xalqı Allah yolundan sapdırar, 

Dinindən çıxarar, şəriklər qoşar. 

Ey Peyğəmbər! Eləsinə söylə ki; 

Sür dövranını küfrünlə hələ ki, 

Və şübhəsiz bunu da bilməlisən, 

Sonunda sən cəhənnəmin əhlisən! 

 

Məgər axirətdən qorxan bir bəndə, 

Və sığınan Rəbbin mərhəmətinə, 

Səcdəyə qapanıb iabədət edən, 

Gecəsini ayaq üstə keçirən, 

Müti kimsə kafir ilə birdirmi?! 

 

De ki: “heç bilənlərlə bilməyənlər 

Yəni alimlər ilə cahil kəslər 

Haq yanında eyni ola bilərmi?! 

Allahın ayə dəlilləri ki, var 

Ondan ağıl sahibi ibrət alar!” 

 

Ya Peyğəmbər! Qullarıma söylə həm, 

Ki, “Ey mənim iman gətirən bəndəm! 

Rəbbindən qorx bu dünyada aşikar 

Yaxşılıq edənlər xeyir taparlar. 

Onlar axirətdə cənnət alarlar. 

Unutma, Allahın yeri genişdir, 

Sizə bir çətinlik üz versə işdir, 

Başqa ölkələrə hicrət edərsiz. 

Allah yolundakı çətinliklərə, 

Dünydaykən dözüb səbr edənlərə, 

Axirətdə diqqət ediləcəkdir. 

Layiqli mükafat veriləcəkdir!” 

 

De ki: “Din yalnız Allaha məxsusdur 

Və ona ibadət əmr olunmuşdur! 

Mənəsə bu ümmətdən ilk müsəlman 

Olmağımın şərəfi buyrulmuşdur”! 

De ki: “Əgər Rəbbimə asi olsam, 

Qiyamətin əzabından qorxuram.” 

De ki: “Mən Allaha itaətimi, 

Yalnız ona məxsus bilib dinimi, 

Heç bir şərik qoşmadan tapınıram. 

Sizsə tutduğunuz yol ilə gedin, 

İstədiyinizə ibadət edin!” 

 

De ki, bilin: “Əsil ziyan çəkənlər 

(Öz axirətini əldən verənlər). 

Qiyamət günüdə həm özlərini,  

Özləriylə birgə ailəsini,  

Bu yolla ziyana uğradanlardır, 

Və açıq-aşkarca ziyan da budur!” 

 
Onların üstündə və altlarında,  
Oddan sipər (kölgəliklər) var orda,  
Allah bəndəsin bununla qorxudur. 
“Ey bəndələrim!  Qorxun, nicat budur!” 

Tağuta (Şeytana bir də bütlərə), 

Ibadət etməkdən çəkinib tövbə,  
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Edərək Allaha tərəf kim gəlir, 

O kəsləri xoş müjdələr gözləyir. 

 

Elə bu xüsusda da Ya Peyğəmbər! 

Bəndələrimə Cənnətlə müjdə ver. 

O kəslər ki, doğru sözü anlayar,  

Və onun ən gözəlinə uyarlar.  

Onlar Allahın sevdiyi kəslərdir. 

Doğru yola yönəlmiş kimsələrdir. 

Həm də əsil ağıl sahibləridir! 

 

Ya Peyğəmbər!Məgər löhfü məhfuzda, 

Əzab hökmü vacib olmuş haqqında,  

Bir kimsəni qoruya bilərsənmi? 

Məgər sən bir cəhənnəmdə olanı  

Cəhənnəmdən qurtara bilərsənmi? 

 

Lakin bil ki, Rəbbindən qorxanları,  

Gözləyir behiştin xoş məqamları . 

Cənnətdə üst-üstə olan  otaqlar , 

Altından ki, saf sulu çaylar axar.  

Bu Allahın vədidir yaxşı baxsaz , 

O vədinə heç zaman xilaf çıxmaz! 

 

Ya Peyğəmbər! Məgər Allahın göydən  

Yağış yağdırdığın görmürsənmi sən? 

Onu yer üzündəki bulaqlara,  

Axıdıb can verir yaşıl otlara . 

Sonra o əkin və otlar quruyur. 

Rəngi saralaraq bir çör-çöp olur. 

Həqiqətən bunda böyük hikmət var. 

Ağıl sahibləri üçün ibrət var! 

 
Məgər Allah qəlbin İslam dininə,  
Açmaqla Rəbbindən nur alan kimsə,  
Qəlbi möhürlənmiş kimsələr ilə,  
Bir ola bilərmi?! Sən özün söylə!  
Elə isə vay qəlbləri Allahın,  
Zikrinə, Qurana sərt olan kəsə! 
Onlar haq yoldan açıqca azmışlar. 

Allah sözün ən gözəli Quranı,  

Bənzər xəbərləri hekayətləri,  

Qadağalarını, əmrlərini  

Vədlərini, yaxud təhdidlərini,  

Təkrarlanan bir kitab nazil etdi. 

 

Ondan (Quranın təhdidləri ki, var), 

Rəbbindən qorxanlar bihal olarlar. 

Rəbbinin zikrindən sonra ürəklər, 

Nəsihət anlayıb yerinə gələr. 

 

Bu Quran Allahın hidayətidir, 

İstədiyin doğru yola yönəldir. 

Allah yoldan çıxardığı kimsəyə, 

Heç bir yol göstərə bilməz bir kimsə! 

 

Məgər qiyamət günü əli bağlı, 

Olduğuyçun şiddətli əzabları, 

Üzü ilə dəf edən kəs əzabdan, 

Əmin olan, cənnətə daxil olan, 

Kimsə kimi rahat ola bilərmi?! 

 

Zalimlərə (kafirlərə) deyilər: 

“Etdiyiniz əməllərin cəzasın, 

Anlayın həm də layiqincə dadın. 

 

Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər, 

Peyğəmbərləri təkzib etmişdilər. 

Buna görə özləri bilmədiyi, 

Yerdən onlara əzablar yetişdi. 

 
Allah əzabı dünyada çatdırdı, 
Rüsvayçılığı onlara daddırdı. 
 
Axirət əzabısa şiddətlidir, 
Kaş onu biləydilər ki, necədir! 
 
Biz Quranda hər cür məsəllər çəkdik, 
Bəlkə öyüd qəbul etdilər dedik! 
Biz onlara nöqsansız və qüsursuz, 
Heç bir əyri dolaşığı olmyan, 
Quran nazil etdik, bəlkə Allahdan, 
Qorxub pis əməllərdən çəkinsinlər. 

Allah müşriklərlə müvəhhid mömin, 

Barəsində belə bir məsəl çəkir: 
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“Bir kölənin bir-biriylə qərəzli, 

Pis xasiyyətli, bir neçə şərikli 

Ağası var və onu da hərəsi, 

Haqqı çatan qədərində işlədir. 

 

Başqasının yalnız bir ağası var, 

Və tək bircə ona da xidmət yapar. 

Sual edir: onların hər ikisi 

Eyni vəziyyətdə ola bilərmi?! 

 

Həmd (şükür, tərif) ancaq Allaha, 

Məxsuskən müşriklər bilməz bir daha! 

 

Öləcəksən şübhəsiz Ya Peyğəmbər! 

Və şübhəsiz onlar da öləcəklər. 

Sonra isə Rəbbin hüzurunda siz, 

Qiyamət günü cəhl edəcəksiniz. 

 

Allahına qarşı yalan söyləyən 

Və Allahına övlad isnad edən, 

Onun şərikləri olduğun deyən, 

Özünə Peyğəmbər,  Quran gəldikdə, 

Onu təkzib edən nankor kimsədən, 

Daha zalim bəndə kim ola bilər? 

 

Məgər cəhənnəmdə kafirlər üçün 

Yer yoxdur?! Şübhəsiz əlbəttə ki var! 

 

Haqqı Quranı gətirən mələklər, 

Təsdiq edən peyğəmbər və möminlər 

Əsil mittəqi bəndələrdir onlar. 

 

Onlar üçün Rəbbinin dərgahında, 

Dilədikləri nə desən var orda. 

Yaxşı işlər görənlərə mükafat, 

Budur onlara bir İlahi sovqat! 

 

Allah bununla onlar etdikləri, 

Ən pis işlərin üstünü örtəcək, 

Və gördükləri ən yaxşı işləri, 

Bəyənərək mükafatın verəcək. 

Ya Peyğəmbər! Çox maraqlıdır, məgər, 

Allah öz bəndəsinə bəs deyilmi?! 

Müşriklər səni özlərinə bənzər, 

Bütlər ilə qorxudur, bu gülməli. 

 

Allah yoldan çıxardığı kimsəyə, 

Heç kəs yol göstərə bilməz: - bilməli. 

 

Allah doğru yola saldığı kəsi, 

Heç kəs yoldan çıxara bilməz: - qəti. 

Məgər Allah hər şeyə qalib olan, 

Yenilməz qüvvət sahibi deyilmi?  

Həqiqətən əgər ki, sən onlardan 

Göyü - yeri yaradanı soruşsan, 

Mütləq “Allah!” - deyə cavab verərlər. 

Sən onlara söylə ki, Ya Peyğəmbər! 

“Elə isə onda bir deyin görək, 

Əgər Allah mənə bir zərər versə, 

Bütlərdən onu ləğv edərmi kimsə?! 

Yaxud: Allah mənə mərhəmət etsə 

Mane ola bilərmi hansı bütsə?!” 

 

De ki: “Mənə Allah kifayət edər. 

İnananlar ona təvəkkül edər!” 

 

De ki: “Ey qövmüm! Siz istəyinizcə, 

Mən də özümə münasib şəkildə, 

İşimizi görək, sonun gözləyək. 

 

(Və ya edin əlinizdən gələni, 

Mən də edim öz əlimdən gələni.) 

 

Sonda mütləq biləcəksiz ki, gercək 

Rüsvayçı əzablar kimə gələcək, 

Və kim həmişəlik peşman qalacaq, 

Əbədi əzaba düçar olacaq!” 

 
Ya Peyğəmbər! Biz kitabı (Quranı), 
İnsanlar üçün sənə nazil etdik, 
Öyrənsin, riayət etsinlər dedik. 
Doğru yolda olan özüyçün olar, 

Haq yoldan çıxanlar ziyan taparlar. 
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Bil ki, sən onlara vəkil deyilsən! 

Allah (əcəli çatan kimsələrin), 

Canlarını onlar öldüyü zaman, 

Hələ əcəlləri çatmayanların, 

Canlarını isə yatdığı zaman, 

Alar, çünki yuxu da bir ölümdür. 

Yuxu zamanı ruh bədəndən köçür. 

 

Ölümünə hökm olunmuş kəslərin, 

Canları ruh aləmində saxlanar. 

Bir daha bədənlərinə qayıtmaz, 

Beləliklə də bədən ölüb gedər. 

 

Ölümünə hökm olunmamışların, 

Canları müəyyən müddətə qədər, 

(Əcəlləri gəlib çatana qədər, 

Oyanırkən bədənlərinə dönər 

 

Həqiqətən bunda düşünən üçün 

Allahın hər şeyə qadirliyinə 

Və ölüləri dirildəcəyinə 

Dəlalət edən əlamətlər vardır! 

 

Allahdan qeyrilərini müşriklər 

Yoxsa şəfaətçi hesab edirlər? 

 

Ya Peyğəmbər! De ki: “onlar heç nəyə 

Malik olmadıqları və heç bir şey, 

Qanmadıqları halda deyin məgər, 

Kimsəyə şəfaətmi edəcəklər?! 

 
De ki: “Şəfaət Allaha məxsusdur! 
Göylərin və yerin hakimi odur! 
Sonra qiyamət günü siz ki, varsız, 
Onun hüzuruna qayıdacaqsız! 
Allah tək olaraq anılan zaman, 
(La ilahə illallah oxunurkən), 
Axirətə inanmayanlar ki, var, 

Onların qəlbləri nifrətlə dolar. 

Allahdan başqa (bütlər və tanrılar) 

Yad edildiyi zaman isə onlar, 

Dərhal sevinərlər və şadlanarlar. 

De ki: “Ey göyləri, yeri yaradan, 

Ey gizlini, aşkarı bilən Rəhman! 

 

Bəndən ixtilaf etdiyi hər işdən, 

Halisən, sonda sən hökm edəcəksən!” 

 

Yer üzündə nə sərvət var hamısı, 

Bir qat da çox, kafirlərin olsaydı, 

Mütləq onu qiyamət əzabından, 

Qurtarmaqçın fidyə verərdi inan. 

 
Lakin onlardan bu qəbul olunmaz, 
Və  o zaman uca Allahdan olan, 
Güman etmədikləri əzablardan, 
Qurtuluş mümkünsüz olacaq: - inan. 
 
Dünyadakı pis əməlin cəzası, 
Yetişəcək, budur sözün qısası! 

 
İnsana bir zərər toxunan zaman, 
Bizə dua edər hey yorulmadan. 
Dərgahımızdan nemət versək əgər! 
“Bu mənə yalnız yüksək biliyimə, 
Ticarətdən qazanc götürdüyümə, 
Və sairə görə verilmiş!” - deyər 
Xeyir, bu ki bir imtahandır: - bilsəz, 
Lakin insanların əksəriyyəti, 
Cahilliyi üzündən bunu bilməz! 
Şübhəsi ki, bu sözü əvvəlkilər, 
Keçmiş ümmətlər də söyləmişdilər. 
Lakin qazandıqları dünya malı, 
Onlar üçün heç olmadı faydalı, 
Dəf eləyə bilmədi əzabları. 

 
Pis əməlinin cəzasına onlar, 
Bu dünyada ikən düçar oldular. 
Məkkə müşriklərindən zülm edənlər, 
Günahının cəzasın çəkəcəklər. 
Onlar Allahı acizmi bilirlər? 
Əzabımızdan qurtula bilməzlər. 
Məgər onlar hələ də bilmirlərmi? 
Allah istədiyinin ruzisini artırar, 
İstədiyininkini də azaldar, 

Həqiqətən bunda iman gətirən, 

Bir qövm üçün dəyərli ibrətlər var! 
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Ya peyğəmbər! Qullarıma söylə ki: 

“Ey mənim özlərinə zülm etməkdə, 

Həddin aşmiş günahkar bəndələrim! 

Allahın rəhmindən ümid üzməyin, 

Tövbə edibgüzəştini gözləyin. 

Həqiqətən Allah bağışlayandır, 

Bəndəsinə rəhimlidir,Rəhmandır! 

Əzab sizə gələcəyin düşünün, 

Tövbə edin və Rəbbinizə dönün! 

 

Əvvəlcədən təslim olsaz pis olmaz, 

Geciksəniz heçbir  kömək olunmaz! 

 

Qəfil əzab özünüz də bilmədən, 

Başınızın üsütünü almamışdan, 

Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş, 

Ən gözəl söz (Qurana) tabe olun! 

 

Elə edin ki, sonradan heç bir kəs: 

“Allaha itaəti barəsində, 

Etdiyi xəta və təqsirə görə, 

Peşman olub vay halıma!” - deməsin. 

“Həqiqətən, mən Allahın hökmünə, 

Qurana, Peyğəmbərə, möminlərə, 

Eyham, istehza edirdim!” - deməsin. 

Ya: Allah doğru yola yönəltsəydi, 

Mən müttəqi olardım!” - söyləməsin, 

Və ya ki,əzabı gördüyü zaman: 

Kaş bir də dünyaya dönə biləydim, 

Bir xeyirxah olardım!” - söyləməsin! 

 

Onun bu sözlərinin cavabında, 

Uca Allah belə buyurar ona: 

Xeyr, sənə ayələrim gəlmişdi, 

Amma sən onları yalan bilmişdin. 

İman gətirməyə təkəbbür etdin. 

Dönüb kafrlərin yoluyla getdin!” 

 

Ya Peyğəmbər! Qiyamət günündə sən, 

Allaha qarşı yalanlar uydurub, 

Söyləyənin üzün qara görərsən. 

Məgər təkəbbür göstərənlər üçün, 

Cəhənnəmdə yermi yoxdur büsbütün? 

Unutma! Onlara yer əlbətdə var! 

 

Allah müttəqinin imanın görər, 

Xidmətinə görə də nicat verər. 

Onlara pislik (cəhənnəm əzabı), 

Toxunmaz və onlar qəm - qüssə görməz. 

Uca Allah hər şeyin xaliqidir! 

O hakimdir və hər şeyə vəkildir! 

 
Göylərin və yerlərin ixtiyarı, 
Onun əlindədir ərşin açarı! 
Allahın ayələrin inkar edən, 
Məhz onlardır hər ziyana yetişən! 
De ki: “Ey cahillər! Bunlardan sonra, 
Mənə əmr edirsiz ibadət edim,  
Allahımdan qeyri bir başqasına?” 
Ya Məhəmməd! Aydınca bilki, sənə 
Səndən əvvəl keçmiş peyğəmbərlərə 
Beləcə vəhy olunmuşdur adımdan 
“Əgər ki, Allaha şərik qoşarsan, 
Bütün əməllərin puç olar o an, 
Və sən ziyan çəkənlərdən olarsan! 
Xeyir, yalnız Allaha ibaədt et!” 
Onun nemətlərinə həm də şükr et!” 
Müşriklər Allahı tanımadılar, 
Qiymətləndirib uca tutmadılar. 
Halbuki, qiyamət günü bütün yer, 
Onun ovcundaca yerləşəcəkdir. 
Göylər sağ əliylə büküləcəkdir, 
Yerin və göyün hökmü əlindədir. 
Həm kainat qüdrətinə tabedir. 
Allah müşriklər düşünən sifətdən, 

Uzaq və ucadır yəqin biləsən! 

 

Sur birinci dəfə səslənəcəkkən, 

Allahın istədiyi kimsələrdən, 

Cəbrail, Mikail və Əzraildən, 

İsrafil, ərş daşıyan mələklərdən 

Və ya müsəlmanın şəhidlərindən 

Başqa dərhal qalanlar öləcəkdir. 

 

 



ġıxbala Elcan 

 352 

Sonra bir dəfə də sur çalınanda, 

Onlar qəbirlərdən qalxıb yan-yana, 

Dayanacaq Allahın hüzurunda! 

Yer Rəbbin nuruyla işıqlanacaq, 

O an kitab ortaya qoyulacaq, 

Hərə əməl dəftərini alacaq, 

Və ədalətli hökm olunacaqdır. 

Kimsəyə haqsızlıq olmayacaqdır. 

Hər kəsə öz əməlinin cəzası, 

Yəni əvəz veriləcək, qısası! 

 

Kafirlər dəstə - dəstə cəhənnəmlik olacaq. 

Onlar ora yetişcək qapılar açılacaq. 

Orada gözətçilər onlara deyəcəklər: 

“Sizə içərinizdən Rəbbin ayələrini, 

Oxuyan bir peyğəmbər, 

Bu günə qovuşmaqdan qorxudan gəlməmişdi?” 

Onlar: “Bəli gəlmişdi, lakin bu əzab sözü, 

Biz kafirlər barədə vacib oldu!” - deyərək 

Sakit cavab verəcək, onlara deyiləcək: 

“Girin cəhənnəmin qapılarına, 

Və əbədi məskunlaşın orada!” 

Təkəbbürlə hər kim iman gətirmir 

Onların məskəni necə də pisdir! 

 

Rəbbindən qorxanlarsa dəstə - dəstə, 

Girəcəklər əbədi cənnətlərə. 

Onlar çatcaq açılacaq qapılar, 

Gözətçilər söyləyəcək salamlar!” 

 

Sizə salam olsun!və xoş gəldiniz, 

Əbədi cənnətə daxilolun siz!” 

Onlar isə belə cavabverəcək: 

“Verdiyi vədi yerinə yetirmiş, 

Bizi cənnətlərin sakini etmiş, 

Allaha həmd ilə sənalar olsun! 

Biz cənnətin istənilən yerində, 

Sakin olduq bu gözəldir necə də” 

Dünyadaykən yaxşı əməl edənlər 

Belə gözəl mükafata yetişər. 

 

Ya peyğəmbər! Mələkləri də ərşi,  

Əhatə eləyərək öz Rəbbini, 

Həmdi səna ilə təqdis eyləyən, 

Xoş bir əhval içində görəcəksən, 

Və bütün məxluqatın arasında, 

Ədalətli hökm olunacaq orda. 

Kafir cəhənnəmə, mömin cənnətə, 

Gedəcək və mömin ilə mələklər, 

Bir ağızdan şövq ilə deyəcəklər: 

“Aləmlərin Rəbbi olan Allaha, 

Çox şükürlər, həmdi-səna bir daha! 

 

 

“MÖMIN” SURƏSININ ANLAMI 

 

Məkkədə nazil olmuş və səksən beş ayədir, 

Möminə İlahinin lütfünü təsbit edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

“Əl - Mumin” surəsi anlanır belə: 

 

Ha, Mimlə başlanan birinci surə 

Tanrıdan elçisinə bir işarə. 

 

Surənin ikinci adı Ğafirdir 

Yəni “Bağışlayan” və Rəhm edəndir. 

Bu kitab, hikmətlə dolu Qurandır 

Onu nazil edən uca Allahdır. 

Günahı əfv, tövbəni qəbul edən 

Cəzası şiddətli kərəmi böyük. 

Və hər şeyə qadir olan Allahdır. 

Ondan başqa da heç bir Tanrı yoxdur. 

Və son dönüşün ünvanı da Odur. 

 

Allahın ayələri barəsində, 

Kafrlər bulunar mübahisədə. 

Ya peyğəmbər! Onların şəhərlərdə, 

Gəzib dolanması və ticarətdə, 

Böyük mənfəətlərə yetmələri, 

Cah-cəlal içində ömr etmələri, 

Səni aldatmasın! Bil bu yəqindir, 

Onların son mənzili cəhənnəmdir! 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 353 

Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonrakı, 

Kafir firqələr, Ad, Səmud tayfası, 

Öz peyğəmbərlərini təkzib etmiş, 

Və onları öldürməyə cəhd etmiş. 

Həqiqəti yalana çıxarmaqçın, 

Mübahisə aparmışlar çox azğın. 

 

Buna görə də onları əzabla, 

Yaxaladım lazım olan məqamda. 

 

Ya peyğəmbər! Bir görəydin o anı, 

Mənim onlara verdiyim cəzanı. 

 

Küfr edənin cəhənnəmlik olduğu, 

Barədə Rəbbinin dəyişməz hökmü. 

Gerçəkləşdi, təsdiqlədi özünü! 

 

Ərşi daşıyan mötəbər mələklər 

Rəbbi həmdi-sənayla təqdis edər, 

Ona qəlbən inanar və deyərlər: 

“Ey Rəbbimiz! Sənin rəhmin və elmin, 

Hər şeyi özündə cəm eləmişdir. 

Tövbə edib yolunla gedənləri 

Bağışla və əzablarından qoru! 

Ey Rəbbimiz! Bunca salehlərin sən 

Zövcələrindən və nəsillərindən, 

Saleh əməl olanları da əfv et, 

Və Ədn cənnətlərinə daxil et. 

Şübhəsiz ki, sən yenilməz qüdrətsən, 

Hikmət sahibisən və qüvvətlisən. 

 

Onları tövbədən qabaq tutduğu, 

Pis əməlin cəzalarından qoru. 

O gün pisliklərdən kimi qorusan, 

Şübhəsiz ona rəhm etmiş olursan. 

Ən böyük uğur və qurtuluş budur!” 

 

Kafirlər Cəhənnəmə atıldıqda 

Belə xitab olunacaq onlara: 

“Allahın nifrəti sizin, dünyada 

Etdiyiniz pis əməllərə, ya da 

Özünüzə və ya bir-birinizə 

Olan nifrətinizdən çox böyükdür. 

Çün siz ki, imana dəvət olurduz 

Küfrünüzdə davam edib dururduz!” 

 

Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Sən 

Bizi öldürmüsən və dirilitmisən. 

Əvvəl atalarımızın belində, 

Ölü olduğumuz bir vəziyyətdə, 

Bizi dirildib dünyaya gətirdin, 

Bir müddət yaşadıb, sonra öldürdün, 

Və indi qiyamət günü yenidən 

Diriltdin, anladıq günahımızı. 

İndi burdan çıxmağa bir yol varmı?” 

 

Onlara belə cavab veriləcək: 

Bu əzab ona görədir ki, bişəkk, 

Dünyada Allah çağrıldığı zaman, 

Deyilirkən başqa Tanrı yox ondan, 

İnkar edirdiniz, şərik qoşarkən, 

İnanırdınız, indi bilin həmən 

Hökm Allahındır! - doğrudur deyilən!” 

Odur sizə ayələrin endirən, 

Möcüzə, dəlillə Elçi göndərən. 

Yağışlar yağdırıb bol ruzi verən, 

Ayələrdən tövbə yolu tutanlar, 

Rəbbinə dönüb şərik qoşmayanlar, 

Ağlı kamil olanlar ibrət alar! 

 
Ey möminlər! Kafir sevmir sevməsin, 
Din Allaha aid olduğun bilin, 
Və ona layiq də ibadət edin! 

Dərəcə və izzətləri artıran, 

Mələk, Peyğəmbər və övliyaların, 

Möminlərin mərtəbəsin ucaldan, 

Və ərşi - əlanın sahibi olan, 

Allah sözü vəhyi bəndələrindən 

Istədiklərinə nazil edir ki, 

O insanları yer və göy əhlinin 

İbadət edənlə haq sahibinin 

Görüşəcəyi və ruhla bədənin 

Qovuşacağı gün ilə qorxutsun! 
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Elə bir gün ki, bütün yaranmışlar, 

Dirilib qəbirlərdən çıxacaqlar. 

Onların tutduğu işlər ki, vardır, 

Ilahidən gizli qalmayacaqdır. 

 

Allah o gün buyuracaq deyin bir: 

Söyləyiniz  bu gün hökm kimindir? 

Və heç kimin dillənməyə həmin an 

Zərəcə cürəti çatmadığından, 

Allah özü belə cavab verəcək: 

“Bir olan heç bir şəriki olmayan, 

Qüdrətiylə! Hər şeyə qalib olan, 

Və bənzəri olmayan Allahındır! 

Bu gün hər kəs öz əməlinə görə, 

Cəzalandırılacaqdır səbr ilə 

Heç bir zülm, haqsızlıq ola bilməz, 

Allah çox tez haqq-hesab çəkəndir məhz! 

 

Ya Peyğəmbər! Sən onları hövldən, 

Ürəyin ağıza gələcəyində, 

Udquna belə bilməyəcəkləri 

Qəm-qüssəylə yükləyən ürəkləri, 

Yaxın gün qiyamət günüylə qorxut. 

O gün zalimlərin nə bir dostu var, 

Nə onlara şəfaət edən olar. 

 

Allah gözün xəyanətin birbəbir, 
Və ürəyin gizlətdiyin biləndir! 
Allah o gün ədalətlə hökm edər, 
Müşriklər ibadət etdiyi bütlər, 
Heç nə barədə hökm edə bilməzlər. 
Həqiqətən bu ilahi hikmətdir, 

Allah hər şeyi eşidən görəndir! 

 

Məgər müşriklər gəzib yer üzünü, 

Əvvəlki kəslərin axır gününü, 

Öyrənib islah etməzmi özünü? 

 

Onar bunlardan da xeyli qüvvətli 

Daha çox iz qoyub getmiş kəslərdi. 

Allah onları günahlara görə 

Məhv etdi: - olmadı qoruyan kimsə. 

Onunçun ki, onların Peyğəmbəri 

Aydın möcüzələr ilə gəlmişdi. 

Bunlar isə onu inkar etmişdi. 

Bununçun Allah onları məhv etdi. 

Həqiqətən də Allah qüdrətlidir, 

Və onun cəzası çox şiddətlidir! 

Biz Musaya dürüst ayələr verdik, 

Açıq-aydın bir dəlillə göndərdik. 

Fironun, onun vəziri Hamanın 

Və Qarunun yanına ki, anlatsın, 

Onlar isə: “Bu sehrbazdır”-dedi 

Və yalançı olduğun israr etdi. 

 

Musa həqiqi din, möcüzələrlə, 

Gəldikdə onlar: “onunla birlikdə, 

İman gətirənlərin oğlanların, 

Öldürün, qadınlarını saxlayın!” 

dedilər; bu fikirdə də qaldılar. 

Kafilərin hiyləsi boşa çıxar. 

Firon söylədi: “Siz buraxın məni, 

Musanı öldürüm, O da Rəbbini 

Köməyə çağırsın və doğrusu mən, 

Qorxuram dinimin dəyişməsindən, 

Və fitnə - fəsadın baş verməsindən 

 
Musa dedi: “Mən haqq-hesab gününə 
İnanmayan təkəbbür sahibindən 
Həm mənim, həm sizin Rəbbiniz olan, 
Allaha sığınıb istərəm aman!” 

Bu vaxt Firon ailəsindən olan 

Həm də imanını gizli saxlayan 

Bir kişi söylədi: “Deyin məgər siz 

Rəbbim Allahdır dediynə görə 

Bir dürüst insanı öldürəcəksiz?! 

Halbuki o rəbinizdən yəqindir, 

Açıq - aşkar möcüzə gətirmişdir. 

 

O yalan desə öz əleyhinədir, 

Doğru deyirsə əzabı sizindir. 

 

Allah ona şərik qoşanı sevməz! 

Yalnaçını doğru yola yönəltməz 
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Ey qövmüm! Bu gün hökmü siz verirsiz, 

Misirdə İsrail oğullarına, 

Qalib olanlar da bu  gün sizsiniz. 

 

Alah bizə əzab göndərsə əgər, 

Ona qarşı bizə kim kömək edər?!” 

Firon dedi: “mən sizə öz rəyimi 

Bildirirəm ancaq doğru yol kimi, 

Musanı öldürmək çıxış yoludur, 

Və bundan başqa da bir çarə yoxdur!” 

 

O mömin adam söylədi: “Ey qövmüm! 

Mən sizə o kafir firqələrin kim, 

Başlarına gəlib məhv etdi tamam, 

Elə günün gəlməsindən qorxuram! 

 

Nuh, Ad və yaxud da səmud qövmünün, 

Və sonraki kafirlərin büsbütün, 

Cəzasını xatırlayıb sizə həm, 

Cəza gələcəyin güman edirəm. 

Allah bəndəyə zülm etmək istəməz. 

Qul günah etməzsə bir cəza verməz. 

Günahkarısa cəzasız buraxmaz! 

Ey qövmüm! Mən sizlərə üz verəcək 

Vaveyla günündən qorxuram gerçək! 

Nə vaxt ki, qorxudan dönərək qaçsaz, 

Sizi əzabdan qoruyan tapılmaz. 

Allahın yoldan etdiyi kimsəyə, 

Ondan qeyri bir yol göstərən olmaz!” 

 

And olsun! Daha öncə Yusif sizə, 

Gəlmişdi açıqca möcüzələrlə. 

Sizsə ona şəkk eləyib dururduz, 

Yusif vəfat etdikdəsə buyurduz, 

“Allah ondan sonra bizə əsla bir 

Peyğəmbər daha göndərməyəcəkdir! 

 

Allah küfr etməklə həddini aşan, 

Və şəkk ilə şübhə içində olan, 

Kimsəni yolundan belə azdırar! 

O kəsər ki, Rəbbindən özlərinə, 

Dəlil gəlmədən ayələr barədə, 

Mübahisə edərlər hiddət ilə 

Bu həm Allah, həm möminlər yanında 

Qəzəb və hiddət artırar onlara 

Allah bununçun möhürlər ürəyin 

Zalimin və təkəbbür sahibinin! 

 

Firon istehzayla dedi: “Ey Haman 

Mənə bir qəsr tik misli nərdivan 

Ki, göylərin yollarına yetişim 

Və Musanın Allahıyla görüşüm!” 

 

Pis əməl Firona xoş göstərildi, 

Və o haqqın yolundan döndərildi. 

Üstəlik də hiyləsi boşa çıxdı, 

Xeyli xərc çəkib uca bina tikdi. 

Musanı təkzibçin əməllər etdi, 

Və bunlar hamısı hədərə getdi 

Musaya heç bir şey edə bilmədi. 
 

O mömin adam söyədi: “Ey qövmüm! 

Siz məni eşidin ardımca gəlin, 

Sizə doğru yolu anladım, bilin! 

Bu dünya həyatı keçici, puçdur, 

Axirət deyilən əbədi yurddur! 

 

Hər kəs ki, hər kəsə bir pislik edər, 

Cəzasına çatar pisliyi qədər. 

Amma kişi ya qadın, mömin ikən 

Bir yaxşılıq etsə bilsin ki, hökmən 

Belələri cənnətə daxil olar, 

Və saysız hesabsız ruziyə çatar! 

Ey qövmüm! Bir söyləyin bu nə işdir! 

Mən sizi nicata dəvət edirkən 

Məni cəhənnəmə çəkirsiz qəsdən! 

 

Siz məni Allahı inkar etməyə, 

Hər nəyisə ona şərik bilməyə, 

Küfr etməyə çağırdığınız halda, 

Mən sizi hər şeyə qalib, yenilməz 

Qüvvət sahibi həm də bağışlayan 

Allaha ibadətə çağırıram! 
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Şübhəsiz ki, məni sitayişinə, 

Çağırdığınız dilsiz bütlərin nə, 

Dünyada və nə də ki, axirətdə 

Bir kəsi çağırmaq hünəri yoxdur. 

Nə  də ibadətə dəyəri yoxdur. 

Son dönüşümüz isə Allahadır. 

Rəbbinə şərik qoşanlar ki, vardır, 

Küfr etməklə həddin aşan o kəslər, 

Heç şübhəsiz ki, cəhənnəmlikdirlər! 

 
Allahın əzabın gördükdə yalnız, 
Dediklərimi xatırlayacaqsız. 
Öz işimi ona həvalə edir, 
Bilirəm ki, O bəndəsin görəndir!” 

Beləliklə Allah o mömin şəxsi, 

Onlar quran hiylədən xilas etdi. 

Firon əhlisə əzabı buldular, 

Bütünlüklə sularda qərq oldular. 

 
Onlar ölən gündən qiyamətədək 
Qəbr evində əzabların çəkəcək. 
Səhər- axşam, hər gündə iki dəfə 
Odlu ocaqda yanacaqlar həm də, 
Qiyamət qopduğu gün deyiləcək: 
Firon əhlini həm əhli əyalın 
Bundan da şiddətli əzaba salın! 

O zaman onlar çarəsiz qalacaq, 

Bir - birilə çənə - boğaz olacaq. 

Acizlər təkəbbür göstərənlərə 

Deyəcəklər: Biz dünyada sizlərə 

Tabe idik, indi deyin bizlərə 

Siz cəhənnəm odundan az da olsa 

Bizləri çıxararmısız kənara?! 

 

Təkəbbür göstərənlər deyəcəklər: 

“Biz hamımız cəhənnəm odundayıq 

Allah öz hökmünü vermişdir artıq! 

(və bundan qaçmağa çarə yox artıq!)” 

 

Cəhənnəm odunda yanan kafirlər, 

Gözətçilərə belə deyəcəklər: 

“Rəbbinizə bizimçin dua edin, 

Əzabımız bircə gün yüngülləşsin!” 

Gözətçilər isə söyləyəcəklər: 

“Bir deyin sizə gələn peyğəmbərlər, 

Möcüzələr ilə gəlməmişdilər?” 

Onlar deyəcək: bəli gəlmişdilər!” 

Cəhənnəm gözətçiləri onlara, 

Belə cavab verəcəklər bu ara, 

“elə isə özünüz dua edin” 

 

Kafirlərin duasısa boş şeydir, 

Bununçun heç zaman qəbula yetmir. 

Biz şübhəsiz peyğəmbərlərimizə, 

Və onlara iman gətirənlərə, 

Həm dünyada, həm qiyamət günündə 

(şahidlər şəhadət verdiyi gündə) 

Yardım edəcəyik və layiqincə! 

 

Elə bir gün ki, o gün zalimlərə 

Üzrhaqlıq fayda verməz zərrə də, 

O gün onları lənətlər səsləyir, 

Axirətin pis əzabı gözlyir. 

 

And olsun biz Musaya Tövrat verdik, 

Və onunla doğru yolu göstərdik, 

İsrail oğullarına göndərdik. 

Onları bu kitaba varis etdik! 

Ağıl sahiblərinə bir hidayət 

Həm öyüd və nəsihət olsun deyə! 

 

Ya peyğəmbər! Səbr et Allah  əmrinə 

Bir də müşriklərin əziyyətinə, 

Allahın sənə həm də möminlərə, 

Verdiyi zəfər vədi haqdır, həm də 

Günahının bağışlanmasın dilə. 

Rəbbi təqdis et həmdi səna ilə! 

Daim Allahın zikrini şərəf  bil, 

Bir də hər gün beş vaxt namazını qıl! 

Şübhəsiz ki, Rəbbindən özlərinə 

Bir dəlil gəlmədən ayə barədə 

Mübahisə edənlərin qəlbində 

Ancaq təkəbbür və həsəd var sənə 

Onlar heç vaxt sənin dərəcən ki, var 
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O böyük məqama çatmayacaqlar. 

Sən Allaha pənah apar həməndir, 

O hər şeyi eşidən və görəndır! 

 

Göyləri və yeri yaratmaq işi 

İnsanı xəlq etməkdən böyük işdi. 

Lakin insanların çoxu dərk etməz, 

Və bunca böyük həqiqəti bilməz! 

 

Korla görən, iman edənlə qanmaz, 

Xoş əməllə pislik edən bir olmaz. 

Bu barədə düşünsəniz pis olmaz! 

 

Qiyamət gələcək, həqiqət budur! 

Və ona şəkk, yainki şübhə yoxdur. 

Lakin çox insanlar buna inanmaz! 

Rəbbiniz dedi: “Mənə dua edin, 

Mən də o duaları qəbul edim! 

Çağırın harayınıza yetişim 

Yaxud yalnız mənə ibadət edin 

əvəzində sizə mükafat verim. 

 

Mənə ibadət etməyən kimsələr 

Bu xüsusda təkəbbür göstərənlər, 

Cəhənnəmə zəlil tək girəcəklər! 

 

Dincliyinizçin gecəni qaranıq, 

Ruzi qazanmaqçın gündüzü işıq, 

Yaradan Allahdır, o lütfkardır. 

 
Lakin çox insanlar bu lütfü bilməz. 
Nankorluq eləyər,ona şükr etməz! 
 
Bu sizin Rəbbiniz tanrı ki, vardır 
Hər şeyin xaliqi olan Allahdır. 
 
 
Ondan başqa tanrı yoxdur! Biliniz 
Belə isə ondan necə dönürsüz? 
Necə aldanılıb döndərilirsiz? 
 
Yalnız ayələri inkar edənlər 
Və nankorlar haqdan belə dönələr! 

Sizin üçün yerləri məskən edən 
Və üstündə göyləri tavan edən 
Sizə surət verən gözəlləşdirən, 
Təmiz nemətərdən bol ruzi verən, 
Aləmlərin Rəbbi olan Alahdır. 
O nə qədər uca, həm də uludur! 
Bol xeyir - bərəkət ruzi onundur 
Əbədi diri olan ancaq Odur! 
Və ondan başqa heç bir tanrı  yoxdur. 

 

Allaha dini yalnız onun bilib, 

Və şərik qoşmadan ibadət edin, 

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha, 

Həmdi - səna və şükr olsun! Bir daha 

 

Ya Peyğəmbər! De ki, Rəbbimdən mənə 

Açıq və aşkar dəlillər gələndə 

Sizin tapındıqlaıınız bütlərə 

İbadət qadağan olunmuş, həm də 

Ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim 

Olmağın düzlüyü edilmiş təlim!” 

 

Sizi, atanız Adəmi torpaqdan, 

Sonra nütfə və laxtalanmış qandan, 

Yaradıb ana bətnindən çıxardan 

Sonra kamillik çağına  çatdıran, 

Sonra qocalasız deyə yaşadan, 

Odur, o külli aləmi yaradan. 

 

Bütün bunlar müəyyən vaxta qədər 

O vaxta ki, ömrünüz sona yetər, 

Bəkə Allahın vəhdaniyyətini, 

Düşünb anladız deyə edilər. 

 

Dirildən də, Odur öldürən də O 

Və bir şeyi yaratmaq istərsə O, 

Ona ancaq bircə dəfə ol!”-deyər 

Və əmri dərhal da yerinə yetər. 

Allahın ayələri barəsində 

Mübahisə edənlər, Ya Peyğəmbər! 

Görürsənmi haqdan necə dönürlər! 
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Quranı və peyğəmbərlərimizi 

Onlara nazil olan hökmü, vəhyi 

Bir yalan hesab eləyən kimsələr,  

Öz səhvini mütləq dərk edəcəklər 

Yəni cəzasına yetişəcəklər! 

 

Bir vaxt ki, boyunlarında həlqələr, 

Və zəncirlər yerdə sürünəcəklər, 

Cəhənnəmə tərəf və qaynar sular, 

Sonra da odda yandırılacaqlar. 

Onlara deyiləcəkdir:-deyin siz 

“Hardadır ibadət etdikləriniz” 

 

Müşriklər deyəcəkdir, onlar ki, var 

Bizlərdən bir dəfəlik qeyb oldular. 

Xeyir biz əslində öncə dünyada, 

İbadət etdmirdik başqa heç zada!” 
Kafirləri o uca Allah ki, var, 
Öz haqq yolundan beləcə azdırar! 
Və onlara belə deyiləcəkdir: 
“Bu əzablar sizlərin yer üzündə 
Mənasız yerə sevinməyinizə 
Və təkəbbürlərinizə görədir! 
Orada əbədi qalmaq üçün siz 
Cəhənnəmin qatlarına giriniz, 
Təkəbbürlülərin sığındığı yer 

Onda bilərsiz ki, necə də pisdir! 

 

Ya Peyğəmbər ! Müşrik əziyyətinə 

Səbr et və bunu da aydınca dinlə, 

Allahının sənə və möminlərə,   

Verdiyi zəfər vədin haq bil həm də.  

 

Ya onlara vəd olunan əzabın,  

Bir qismini sənə göstərəcəyik 

Ya səni dərgaha gətirəcəyik. 
Onlar hüzurumuza gələcəklər, 
Qiyamət günü dünya əməlinin  
Şiddətli əzabını alacaqlar! 
 
Səndən əvvəl peyğəmbərlər göndərdik. 
Kimisi haqqında xəbər vermişik 
Kimisi haqqındasa verməmişik. 

Heç bir peyğəmbər Allahdan iznsiz 
Möcüzə göstərə bilməz ,bu şəksiz 
 
Kafirlərə əzab vermək barədə  
Uca yaradanın əmri gəldikdə 
Peyğəmbər və ona inanmayanlar 
Barədə ədalətlə hökm olunar. 

Yalan danışanlar batil deyənlər 

Elə oradaca ziyan çəkərlər 

 

Sizinçin minməyə heyvan yaradan, 

Allahdır, yediyiniz də var ondan, 

Onlar da cürbəcür mənfəətlər var, 

Dərisindən çadır , yunundan paltar 

Həm də yorğan döşək düzəldirsiniz, 

Minərək mənzilə yetişirsiniz 

Quruda bir yerdən başqa bir yerə, 

Suda isə gedirsiz gəmilərdə, 

 

O sizə göstərir ayələrini,  

Yəni öz qüdrət nişanələrini  

Allahın ayələrinin deyin siz 

Hansını inkar eləyə bilərsiz?! 

 

Məgər müşriklər dolaşıb yer üzün, 

Görmürlər əvvəlkilərin teleyin? 

Onlar sayca bunlardan daha çoxdu 

Qüvvətli kəslərdi, çox iz qoymuşdu. 

Qazandıqları bir fayda vermədi 

Allah əzabından xilas etmədi 

 

Peyğəmbərlər onlara açıq-aşkar 

Möcüzəylə gəldiyi zaman onlar, 

Öz biliklərinə qürrələndilər, 

İstehza etdilər və əyləndilər, 

Bununçun onları əzablar sardı. 

Və peyğəmbərlər özlərində olan, 

Elmə sevindilər ürəkdən candan. 

Kafirlərə isə titrəmə düşdü, 

Məsxərə etdiyi əzab yetişdi: 

Onlar əzabı gördükdə dedilər: 

“Biz yalnız Allaha iman gətirdik, 
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Rəbbimizə qoşduğumuz (şəriklər) 

Bütlərisə büsbütün inkar etdik!” 

 

Amma əzabı gördükləri zaman, 

Onların qorxaraq etdiyi iman, 

Allahın öz bəndələri barədə, 

Öncə olub keçmiş adətlərinə, 

Qayda - qanunlara uyğun gəlmədi, 

Bununçun da heç bir fayda varmədi. 

Onlar elə oradaca qaldılar, 

Ziyana uğradılar, məhv oldular.                                                                                                                               

 

 

«MÜFƏSSƏL IZAH EDILMIŞ» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş və əlli dörd ayədir? 

Ayələrin Müfəssəl izahını şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə? 

«Fussilət» surəsi anlanır belə: 

 

Ha, Mim! -lə başlanan ikinci surə. 

Tanrıdan elçisinə bir işarə. 

 

Bu Quran rəhimli və mərhəmətli, 

Allah nazil edən elmdi – bəli. 

Bu ərəb dilində, həm də mükəmməl  

Ayələri izahlı və müfəssəl, 

Onu bilən qövm üçün bir kitabdır. 

 

Məkkə əhlininsə əksəriyyəti, 

Ondan üz döndərib, dinləməz qəti. 

Düşünməz də ki, nədir qüdsiyyəti? 

Nədir bu Allah elminin hikməti? 

 

Ya Peyğəmbər! Onlar belə deyərlər: 

«Sənin dəvət etdiyin dinə bizlər,  

Biganəyik,qulaqlarımız kardır, 

Sənlə aramızda bir pərdə vardır. 

Bununçun öz dininə əməl et sən. 

Biz də öz dinimizə əməl edək! 

Nə istərsən et,öz istədiyini 

Bizlər də edək öz istəyimizi!» 

 

Ya Məhəmməd de ki: «Mən də sizin tək  

Adi bir insanam, bu ki, bir gerçək. 
Mənə vəhy olunur, sizin tanrınız, 
Bir olan Allahdır, anlayasınız. 
Bu səbəbdən ona doğru yönəlin, 
Ondan bağışlanmanızı diləyin. 
Bu yöndən vay müşriklərin halına! 
O kəslər ki, zəkat vermir malına 
Və inanmır axirət ünvanına! 

İman gətirib yaxşı iş görənlər, 

Tükənməz,minnətsiz ruziyə yetər!» 

 

Ya Peyğəmbər! De ki, «Doğrudanmı siz 

Yeri yaradanı inkar edirsiz? 

İki gündə xəlq elədi, qüsursuz, 

Və siz ona şəriklərmi qoşursuz? 

 
O ki, cümlə aləmlərin , Rəbbidir ! 
Yer üzündə dağları xəlq etmişdir! 
Həm də ona bar - bərəkət vermişdir. 
Və Allahdan ruzi istəyənlərə  
Ruzi təsbit etdi dörd gün içində. 
 
(Yaxud yerin üstündə olanların  
  Yaranma müddətin soruşanların, 
  Məlumu olsun ki, Allah onları , 
  Cəmi dörd gün müddətində yaratdı.) 
 
Sonra Allah tüstü halında olan,  
Göyü yaratmağa buyurdu fərman. 
Və yer ilə göyə deyib istəyin  
Hökm etdi: «Buyurub vücuda gəlin!» 
 
Allah əmrinə itaət etdilər, 
«Vücuda gəldik!» - Cavabın verdilər. 
Allah səmaları, yeddi qat göyü 
İki gün ərzində üst-üstə düzdü. 
 
Beləliklə iki gün ərzində yer, 
Sonra iki günə üstündəkilər. 
Daha sonra iki gündə də göylər 
Xəlq olunub yerbəyer edildilər. 
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Kainat yarandı tam altı günə, 

Hərənin işi vəhy oldu özünə. 

 

Biz aşağı göyü (Dünya səmasın) 

Ulduzla bəzədik, üzdük bəlasın. 

                                                                                                                  

Bu yenilməz qüvvət sahibi olan,  

İlahi təqdiri,hökmüdür haman. 

 

Ya Peyğəmbər! Məkkənin müşrikləri,  

Eşitməyib söylədiyin  sözləri, 

Öz bildikləri yol ilə getsələr, 

Haqdan və imandan üz döndərsələr, 

De: «Mən sizi Ad, Səmud qövmün tamam, 

Məhv etmiş bir əzabla qorxuduram! » 

 

Onlara əvvəllər də,sonralar da 

İlahidən bir-birinin ardınca 

«Siz yalnız  Allaha ibadət edin!» 

- Deyən Peyğəmbərlər gəldiyi zaman  

Onlar: «Əgər Rəbbimiz bizim ancaq 

Ona iman etməmizi istərsə 

Bütlərə sitayişi sevməzdisə 

Peyğəmbər olaraq Mələk endirər 
Öz risalətini bizə bildirər. 
Biz sizlər ilə göndərilənlərə 
Risalətlərə həm şəriətlərə 
İnanmırıq!» - deyə cavab verdilər. 

 

Ad qövmünə gəlincə isə onlar 

Nahaq təkəbbür göstərib dedilər: 

«Bizdən də qüvvətli kim ola bilər?!» 

 

Məgər onlar düşünmədilərmi ki, 

Onları yaradan daha güclüdür? 

Onlar ayələri inkar etdilər. 

Biz onlara dünyada rusvayçılıq,  

Əzabını qasırğayla daddırdıq. 

Uğursuz nəhs günlərdə üstlərinə, 

Soyuq küləklərlə etdirdik həmlə. 

Rüsvay edici axirət əzabı, 

Olacaqdır bu inkarın cavabı. 

Səmud qövmünə gəlincə onlara 

Haqq yolu göstərdik, amma çifayda. 

Onlar, korluğu (Küfrü) doğru yoldan, 

Üstün tutdular nadanlıq ucundan,  

Qazanılan günahlar ucbatından 

İldırımla silindilər dünyadan. 

İman gətirib Allahdan qorxanlar 

Bu ağır əzabdan xilas oldular. 

İlahinin düşmənləri büsbütün , 

Cəhənnəmə toplanacaqları gün,  

Onlar (əvvəlincidən sona kim var) 

Tutulub bir yerdə saxlanacaqlar. 

 

Elə ki, onlar cəhənnəmə girdi 

Qulaqları, dəriləri, gözləri 

Etdikləri əməl barədə bir-bir 

Onlara əks şəhadət verəcəkdir. 

 

Onlar öz dərisinə deyəcək: -«Siz 

Niyə əleyhə şəhadət verirsiz?» 

 

Dəriləri belə cavab verəcək: 

«Hər şeyi dilə gətirən Allahdı, 

Özü bizə doğrunu danışdırdı. 

Sizləri də yoxdan yaradan Odur. 

Və son dönüş yeriniz hüzurudur!» 

 
Siz qulaq, göz ya da ki, dərinizin 
Əleyhə şəhadət verəcəyindən  
Qorxub günah işləməkdən çəkinmir, 
Etdiyiniz əməllərin çoxunu 
Allah bilməyəcəyin zənn edirdiz. 

 

Sizin öz Rəbbiniz barəsindəki 

Bu zənniniz də sizləri məhv etdi. 

Və ziyana uğrayanlar oldunuz! 

İndi dözsələr də, dözməsələr də 

Onlar məskunlaşacaq cəhənnəmdə 

Və Allahdan riza diləsələr də 

İlahi riza verməkdən keçər vaz 

Onların diləyi qəbul olunmaz. 
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Dünyaya qayıtmaq istəsələr də 

Bu istək ödənməz və qalar yerdə. 

                  

Biz onlara (Məkkə Müşriklərinə) 

Dünyanın zöqü səfasına uyub 

Axirətə inanmamalarını 

Özlərinə gözəl göstərmək üçün 

Onlara şeytansifət dost caladıq. 

Özlərindən əvvəl gəlib getmişlər 

Və cinlərdən olan kafir ümmətlər 

 Barəsində olan ağır hökmlər 

Onlar barəsində də gerçəkləşdi. 

Şübhəsiz ki, ziyan çəkən oldular! 

 

Kafir olanlar da (öz dostlarına): 

«Bu Quranı dinləməyin;- dedilər, 

Oxunurkən eşidilməsin deyə 

Rəvac verin şuluqluğa səs-küyə 

Bu sayaq pozucu rəftar ilə siz 

Bəlkə Məhəmmədə qalib gələsiz!» 

 

Biz kafir olanlara ağır əzab 

Daddıracağıq, etməyəcəklər tab, 

Etdikləri əməllərin cəzasın  

Alacaqlar, deyək sözün qısasın! 

 

Budur Allah düşməninin cəzası  

-Cəhənnəm Odu! - kafərin libası. 

Ayələri inkar edən ki, vardır 

Onun əbədi məskəni ordadır! 

Kafir olanlar deyəcək Rəbbinə:  

«Bizi azdıranları göstər bizə  

Qoy onları ayaqlayaq necə var 

İnləsinlər və payimal olsunlar!» 
Şübhəsiz:” Rəbbimiz Allahdır!”-deyən, 
Sonra sözünə düz kəslər ölürkən, 
Mələklər nazil olub deyəcəklər: 
Qorxmayın və kədərlənməyin Sizlər ! 
Vəd olunan cənnət ilə sevinin 
Biz dünyada və həm də axirətdə  
Sədaqətli doslarıq sizlər ilə. 
Orda! Cənnətlərdə nəfsiniz çəkən 

Hər şey vardır ürəyiniz istəyən 

Bağışlayan və rəhm edən Allahdan 

Rüzi (ziyafət) alarsız anbaan!” 

Xalqı yaradana tərəf çağıran, 

Yaxşı iş görən və mən Müsəlmanam  

-deyən kəsdən daha gözəl danışan 

Bir məxluq ola bilər doğrudan? 

 

Yaxşılıqla pislik bir ola bilməz! 

Ey Mömin kimsə! Pislikdən kənar gəz 

Dəf et yaxşılıqla xoş əməlinlə 

Qəzəbə səbr! Cəhalətə elmlə 

Xəsisliyə comərdliklə üz  göstər 

Cəzaya bağışlamaqla sinə gər! 

 

Bu rəftarla düşmən olan şəxsi sən 

Sanki yaxın bir dost kimi görərsən 

Bu xislət verilir məşəqqətlərə 

Sinə gərənlərə, səbr edənlərə 

Və yalnız böyük fəzilət sahibi 

Qazanır səvabın əvəzi kimi 

Əgər sənə şeytandan bu xislətə 

Mane olmaq üçün gəlsə vəsvəsə 

 

Ya fəsad toxunsa, Allaha sığın, 

O eşidir bilir hər şeyi aydın 

Gecə və gündüz onun təkliyinə 

Günəş və ay qüdrət-əzəmətinə 

Dəlalət eyləyən əlamətlərdir. 

Günəşə və aya səcdə etməyin! 

Onları xəlq edənə səcdə edin! 

İbadəti ürəkdən candan edin 

Yaradana şərik qoşmadan edin! 

Müşriklər Alllaha səcdə etməyə 

Cuzi bir təkəbbür göstərsə əgər 

Bunun zərəri Allaha deyildir 

Bilsinlər ki, ancaq özlərinədir 

Ya Məhəmməd! Bil ki, haqq dərgahında 

Mələklər usanmadan hər məqamda 

Onu təqdis eləyir və şəninə,  

Təriflər deyirlər öz istəyincə. 
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Onun qüdrət nişanəsindən biri 

Bu sən gördüyün yer ki, var qupquru 

Biz ona göndərdiyimiz yağışlar 

Sayəsində cana gələr qabarar 

Onu dirildən hər şeyə qadirdir 

Ölüləri də O, dirildəcəkdir. 

Ayələrimizi inkar edənlər, 

Yəni ki onlardan üz döndərənlər. 

Əmin ol ki, bizdən gizli qalmazlar 

Cəhənnəmə atılan kəs yaxşıdır, 

Yoxsa hüzura arxayın gələn kəs?! 

İstədiyinizi edin yəqindir, 

Allah nə etdiyinizi görəndir. 

Özlərinə Quran gəldiyi zaman 

Ona inanmayan və yalan sayan  

Mütləq cəzasına catacaq inan. 

O hikmət dəryası Quran ki vardır. 

Çox dəyərli və hikmətli kitabdır. 

Nə öncə nə də sonra batil ona 

Yol tapa bilməz Məzmun və ruhuna 

Şeytan onun bir sözün poza bilməz 

Nə bir hərfin başqa cür yaza bilməz 

O hikmət sahibi, şükrə tərifə 

Layiq Allahdandır sizə sədəqə 
 

Ya Məhəmməd! Sənə söylənilənlər 

Səndən əvvəlkilərə deyiləndir 

Sənin rəbbin həlim, mərhəmətlidir. 

Verdiyi cəzalar da şiddətlidir. 
 

Əgər biz quranı özgə bir dildə 
Nazil etsəydik  müşkirlər o dəmdə 
Deyərdi: “Məgər onun ayələri 
Müfəssəl izahla gəlməməliydi?! 
Bu nədir Quran bir özgə dildədir 
O nazil olmuş peyğəmbər  ərəbdir. 
Ya Məhəmməd hər kim  iman gətirir 
Bu quran onlara bir hidayətdir. 
Cəhalətə tutulmuş ürəklərə 
Nicat verən bir şəfadır göz-görə 
İman etməyənin qulağı kardır 
Və Quran gözündən pərdə asmışdır. 
Onlar sanki uzaqdan çağrılırlar 

Heç nə eşitmirlər və anlamırlar 

 Biz Musaya Tövratı göndərmişdik 

Və barəsində ixtilaf  düşmüşdü. 

Ya Peyğəmbər! Əgər sənin Rəbbinin 

Cəzanın qiyamət gününə qədər 

Təxirə salınması haqqındakı, 

Öncə buyurduğu söz olmasaydı 

Dərhal da işləri bitmiş olardı 

Dünyada ikən cəzasın dadardı. 

 

Və Müşkirlər Quranın barəsində 

Başqalarını şübhəyə salan bir, 

Səksəkədə, dərin şəkk içindədir! 

 

Yaxşı iş görənin xeyri özünə, 

Pişlik edənin zərəri özünə  

Olar, Ya Peyğəmbər və sənin Rəbbin, 

Adildir, Qadirdir öz bəndəsinə 

Haqsız yerə zülm  eləyən deyildir! 

 

Qiyamətin nə vaxt qopacağını 

Kimsə bilməz tək Allah bilər onu. 

O bilmədən heç bir tumurcuq açmaz, 

Və heç bir qadın da hamilə qalmaz. 

Ya bari həmlini yerə də qoymaz. 

Allah müşriklərə istehza ilə: 

“Şəriklərim haradadır?” deyəndə  

 Onlar: “Ey Rəbbimiz! sənə ərz etdik 

  Aramızda əsla sənə yox şərik 

Buna bir şahid də yoxdur!” deyəcək 

Öncə ibadət etdikləri bütlər 

Onlardan qeyb olacaq itəcəklər. 

Onlar özləri də can qurtarmağa  

Bir yerin olmadığın biləcəklər. 

Kafir, nankor insan  haqqdan özünə 

Bir yaxşılıq diləməkdən usanmaz. 

Əgər ona bir pislik üz verərsə  

Ümüdsizliyə qapılar şad olmaz! 

Başına gələn müsübətdən sonra  

Bir mərhəmət əta edərsək ona, 

Mütləq “Bu ki mənim haqqımdır; -deyər. 

Qiyamətin qopacağın rədd edər. 
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Rəbbin hüzuruna dönərsəm: deyər 

Orda gözəl nemət(cənnət) gözləyər! 

Biz kafir olan kəslərə dünyada 

Etdiklərin bir-bir gətirib yada 

Hər şeyi yaxşıca xatırladacaq 

Şiddətli bir əzab dadıracağıq! 

 

Naşükürə nemət bəxş edən zaman 

Tez-tələsik üz döndərər imandan 

Unudar hər şeyi yan gəzər haqdan 

Ona bir pislik üz verdikdə isə 

Uzun uzadı yalvarar rəbbinə 

Yaxşı gündə Allahını unudar 

Dar günündə dərhal ona yalvarar. 

 

Ya Peyğənbər o kafirlərə de ki 

Bir söyləyin görək bu quran var ki 

Əgər o Allah dərgahındadırsa 

Və sizlər onu inkar edibsizsə 

Sizin kimi Haqdan uzaq olandan 

Nifaq salıb ədavət aparandan  

Haq yolu daha çox azmış kim olar?! 

 

Quranın haqq olduğu müşriklərə 
İncəliyilə bəlli olsun deyə 
Biz öz qüdrət nişanələrimizi 
Onlara həm xarici aləmlərdə 
(Kainatda, göy və yer ətrafında) 
Həm də ki onların öz daxilində 
Mütləq göstərəcəyik, aydın həm də. 
 

Ya Peyğəmbər! Məgər hər şeyə Rəbbin 

Şahid olması sən söyləyənlərin 

Doğruluğuna kifayət deyilmi?! 

Ya Peyğəmbər! bil ki onlar öz Rəbbi 

Hüzurunda duracağı barədə  

Şəkk və şübhə içindədir daima 

Bunu da  bil ki,  Allah, elmi ilə 

Hər şeyi ehtiva edəndir, həm də! 

 

 

 

 

«ŞURA » SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu əlli üç ayə 

Şərhi izahdır hikməti Xudaya. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 
« Əş şura » surəsi anlanır belə: 
 
Ha, Mim! Eyn, sin, qaf! Ilahi rəmzi, 
Mənası Allah Rəsuluna bəlli. 
 
Ya Məhəmməd! Qüvvət, hikmət sahibi, 
Allah sənə vəhy eləyir, necə ki, 
Vəhy etmişdir səndən əvvəlkilərə 
Yəni öz elçisi Peyğəmbərlərə! 
 
Göylərdə və yerdə  nə var onundur! 
O hər şeydən uca, həm də uludur ! 
 
Göylər O Allahın əzəmətindən, 
Yenilməz gücündən və heybətindən, 
Az qalır ki, çatlayaraq dağılsın. 
Mələklər  təqdis edər Rəbbin adın, 
Dilərlər günahları bağışlasın. 
 
Bilin ki, Allah hər şeyi biləndir. 
Bağışlayandır, həm də rəhm edəndir 

 

Ya Peyğəmbər! Bunu bil ki, aşikar, 

Allahdan başqasını dost  tutanlar, 

Üzərində Allah nəzarəti var. 

Və bil! Sən onlara Zamin deyilsən! 

Allah hökmünü təbliğdir vəzifən! 

 

Ya Peyğəmbər! Şəhərlərin anası, 

Məkkə əhlin və ətrafdakıları, 

Və səni duyan başqa insanları: 

Qopacağına bir şübhə olmayan  

Qiyamətin günü ilə qorxudan 

Kitab nazil etdik ərəbcə - Quran. 
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Axirətdə bir qism insanlar ki var, 

O möminlər: - Cənnətdə olacaqlar. 

Digər qismi ki, kafirdirlər onlar, 

Əbədi Cəhənnəmdə olacaqlar! 

 

Əgər Allah diləsəydi onların, 

Vahid bir ümmət edərdi hamısın. 

 

Amma istədiyin haqqa çatdırar, 

Və öz mərhəmətinə qovuşdurar. 

 

Zalimlərin isə nə dostu olar, 

Nə də imdadına yetən tapılar! 

 

Yoxsa onlar (Şərik qoşan) müşriklər, 

Allahdan başqa hami götürdülər? 

 

İxtiyar sahibi ancaq Allahdır. 

Ölüləri O dirildib qaldırır. 

Həm də hər şeyə yalnız O qadirdir! 

 

Siz nəyin barəsində ixtilafda olsanız, 

Onun hökmü Allaha aiddir, bilin yalnız! 

Mən bütün işlərimdə ona təvəkkül edir 

Ona tərəf gedirəm! (Ona tövbə edirəm!) 

 

Göyləri və yeri yoxdan yaradan  

Allah sizin üçün öz aranızdan 

Öz qövmünüzdən zövcələr yaratmış. 

Heyvanlardan da erkək- dişi ciftlər, 

Yaratmış və bu minvalla çoxaldır. 

Onun heç bir şeydən bənzəri yoxdur, 

Hər şeyi eşidən, görən də Odur! 

 

Göyün, yerin ixtiyarı Ondadır! 

 

O istədiyinə bol ruzi verər, 

Və istədiyininkini qıt edər. 

Həm də ki, O hər bir şeyi biləndir !                                                                            

 

 

Ya Peyğəmbər! İlahi - Dini qoruyun dedi. 

Düzgün riayət edin, ayrılığa düşməyin:  

- Nuha tövsiyə etdi. 

Sənə vəhy buyurduğun, 

İbrahimə, Musaya, İsaya göndərdiyin 

Sizinçin qanun etdi. 

Sən dəvət etdiyin din 

Ağır oldu müşrikçin. 

 

Allah sevdiyi şəxsi özünə elçi seçər. 

Ona tərəf dönəni döğru yola yönəldər! 

 

Onlar yalnız özünə tövhid gəldikdən sonra 

Aradakı ədavət və həsəd ucbatıyla, 

 

(Cəzanın qiyamətə qaldığın eşitdilər) 

Ayrılığa düşdülər. 

 

Əgər cəza barədə Rəbb öncə buyurduğu, 

Bir ayə olmasaydı, 

Dərhal işlər bitərdi. 

Hamısı bu dünyada cəzasını alardı. 

Onlardan sonrakılar (kitaba varislər də) 

Yəhudi, Xaçpərəstlər, Müsəlman müşriklər də, 

Quranın barəsində bir şəkk içindədirlər. 

 

Ya Peyğəmbər! Elə buna görə də, 

Xalqı tövhid dininə dəvət elə.  

Və Sənə əmr edildiyi kimi də,  

Bu yolda təmkinli və səbatlı ol. 

Müşriklərin nəfslərindən gələn,  

İstəklərə uymayaraq deginən: 

«Mən Allah nazil edən kitablara 

İnandım və bunu bilin aşkara 

Mənə sizin ilə, Haqq buyruğudur, 

Ədalətli olmaq əmr olunmuşdur. 

 

Uca Allah həm bizim Rəbbimizdir, 

Həmçinin də sizlərin Rəbbinizdir. 

Bizim əməlimiz bizə aiddir, 

Sizin əməliniz sizə aiddir. 
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Hərə öz əməlinə cavabdehdir. 

Bizimlə sizlərin aranızda da,                                                                                                                                                    

Heç bir mübahisə də yoxdur əsla 

Haqlı olduğumuz: - aydındır bu da. 

Allah qiyamət günü hamımızı  

Bir yerə toplayacaqdır, qısası 

Və axır dönüş də yalnız Onadır!» 

 

Allaha iman gətirdikdən sonra 

İnamında qeyri kamil olub da: 

-« Bizim kitabımız əvvəl enibdir, 

Peyğəmbərimiz də daha əfzəldir.» 

Deyə mübahisə edənlər bilmir  

Dəlilləri  Haqq yanında batildir. 

 

Onlar axirətçin qəzəb qazanar, 

Şiddətli əzaba düçar olarlar! 

 

Kitabı, həm də Mizan tərəzini, 

Haqq - ədalət ölçüsü şəriəti, 

Haqq olaraq nazil edən Allahdır. 

 

Qiyamət saatı bəlkə yaxındır! 

Inanmayanlar  tez gəlməsin istər, 

İnananlarsa qorxuya düşərlər. 

 

Ya Peyğəmbər! Qiyamət barəsində  

Mübahisə edən kimsələr həm də, 

Haq yoldan azıb çox uzaq düşmüşlər. 

Allah öz bəndəsinə lütfkardır; 

İstədiyinə bol ruzi verəndir. 

Yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir! 

 

Biz axirət qazancın istəyənin 

Savabını istəyincə artırar, 

Dünya mənfəətini istəyənin, 

İstəyini qədərincə çatdırar, 

Amma bildirərik: - həqiqət budur; 

Onun axirətdə bir payı yoxdur.                                               

 

 

Yoxsa müşriklərin Allahın dində, 

İzn vermədiyi çox şeyləri də, 

Onlar üçün qanuni halal edən, 

Şərikləri vardır, həm biz bilməyən. 

Əgər cəza qiyamətə qalması 

Barədə qəti bir hökm olmasaydı,                                                                                                               

Barələrində hökm icra edilər, 

Dünyada əzaba yetişərdilər. 

Ya Peyğəmbər! Qiyamət günündə Sən, 

Zalimı dünya günahı üzündən 

Tir-tir titrəyib əsən görəcəksən. 

 

O müsibət (Allah sitəmi) bir-bir, 

O kəslərin başına gələcəkdir. 

 

İman gətirib yaxşı iş görənlər, 

Cənnət baxçalarında gəzəcəklər. 

Rəbbinin dərgahında onlar üçün,  

İstədiyi hər şey vardır büsbütün. 

Bu ən böyük nemətdir mömin üçün! 

 

Allah hər kim ona iman gətirir, 

O bəndəyə bununla müjdə verir. 

 

Ya Peyğəmbər! De ki: «Bu təbliğ üçün 

Qohumluq məhəbbətindən də üstün, 

Bir şey istəmirəm; - yaxşı düşünün. 

 

Kim bir yaxşı iş görər, bəlli artıq, 

Onun mükafatını artırarıq!» 

Həqiqətən Allah bağışlayandır, 

Qədirbilən, rəhmətini qıyandır! 

 

Şükrün, itaətin əvəzin bir-bir, 

Özü nizamlayır, özü də verir! 

Yoxsa onlar məndən yaxşı bilirlər: 

«Məhəmməd Allaha qarşı yalanlar, 

Və cəfəngiyyat uydurdu!» - deyirlər. 

Ya Peyğəmbər! Əgər Allah istəsə, 

Sənin qəlbini möhürləyər, həm də. 
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Allah adından yalanlar dedikdə, 

Quranı yaddaşından tam silər də. 

 

Unutma, Allah batili məhv edər, 

Və haqqı sözüylə gerçəkləşdirər. 

Şübhəsiz o ürəkləri biləndir. 
 

Bəndələrin tövbəsin qəbul edən, 

Istədikdə günahlarından keçən, 

Sizin nə etdiyinizi biləndir. 
 

İman gətirib yaxşı işlər görən, 

Bəndələrin duasın qəbul edən , 

Öz nemətini onlara artıran, 

Odur: - külli aləmləri yaradan. 

 

Kafirlərsə bir gerçəyi bilməyir; 

- Onları şiddətli əzab gözləyir! 

 

Əgər Allah bütün bəndələrinə,  

Bol ruzi versəydi onlar küfr ilə, 

Öz həddini aşardı yer üzündə. 

Onunçun da O öz bəndələrinə,  

Ruzi əta edir öz istəyincə. 

 
Birinə az, o birinə çox qıyır, 
Öz bəndələrini yaxşı tanıyır. 
Diqqətlidir və onları görəndir! 
Kimə nə qədər ruzi verəcəkdir 
Elmi,hikmətilə çox gözəl bilir. 

Bəndələr içində var elə kəslər, 

Çörəyi artsa xalqa zillət verər. 

Hər şeyi, Allahını belə danar. 
 

Onlar arasında eləsi də var, 

Güzəran pisləşcək fitnələr  salar. 

Özgəsinin malına əl uzadar. 
 

Bəndə ümidsizliyə qapılanda, 

Yağmur göndərən, nemət paylayan da,                                                                                                                  

Yağışını bəxşiş edən də Odur. 

İxtiyar sahibi olan da Odur. 

Tərifə, həm şükrə layiq də Odur. 

Göyü, yeri ordakı canlıları, 

Qüdrət nişanəsidir yaratmağı. 

Allah məhşər günü onları bir-bir 

Hüzuruna toplamağa qadirdir! 

                                                                                                                 

Sizlərə üz verən hər bir müsibət 

Əməliniz ucbatındandır, əlbət! 

 

Siz Allahı aciz sana bilməzsiz. 

Nə də əzabından qaça bilməzsiz. 

 

Allahdan başqa sizə himayədar, 

Nə də bir imdada yetəniniz var! 

Dənizdə uca dağlar kimi üzən,  

Gəmilər nişanədir qüdrətindən.  

Allah istəsə küləyini saxlar, 

Onlar da su üstə dayanıb qalar. 

(Nə irəli, nə geri gedə bilər) 

Şükr edənlərçin bunda var ibrətlər. 

(O kəslər ki, əziyyətə səbr edər,  

Və nemətlərə çoxlu şükr edərlər)! 

 

Yaxud qazandığı günaha görə, 

Gəmi əhlin düçar eyləyər məhvə. 

Və aralarındakı müti qullar 

İlahi təqdiriylə bağışlanar! 

 

Bizim ayələrimiz barəsində, 

Mübahisə edənlər bilsin həm də; 

Onlar üçün əzab ki, şərh olunur, 

Ondan qaçmaq üçün heç bir yer yoxdur! 

 

Sizə verilən hər hansı şey vardır, 

Bilin: - Onlar fani dünya malıdır. 

Allah yanında olan mükafatlar,                                                                                                                                                   

Daha yaxşıdır və daha baqidir. 

O kəslər üçün ki, iman gətirər, 

Daima Rəbbinə təvəkkül edər. 

                      

O kəslər ki, böyük günah etməzlər 

Rəzil işlərdən (zinadan) çəkinər, 
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Bir kimsəyə qəzəbləndiyi zaman 

Bağışlayar və keçər günahından; 

 

Bir də o kəslər üçün ki, kimsələr, 

Rəbbinin dəvətini qəbul edər, 

Namaz qılar haqqa iman gətirər,                                                                                                                    

İşin məsləhət - məşvərətlə görər, 

Ruzisindən Allah yolunda verər. 

 

Və o kəslər üçün ki, onlar zülmə,  

Məruz qaldığı zaman (təcavüzə) 

Həddini aşmadan intiqam alar, 

Zalimdən zülmüncə əvəzin çıxar, 

Caniyə də cinayətinə görə  

Cəzasını verər müqabilində. 

 

Hər hansı bir pisliyin cəzası da pislikdir. 

Hər kəs pislik edəni bağışlasa yəgindir, 

Onun mükafatını İlahi özü verir. 

Həqiqətən də Allah zalimləri sevməyir. 

 
Bilin, zülmə məruz qaldıqdan sonra 
Həddi aşmadan əvəz çıxanlara 
Bunun üçün heç bir cəza verilməz 
Çün onlarda heç bir günah görülməz. 
 
Yəni uğradıqları haqsızlığın,  
Həddi aşmadan vermişlər cavabın. 

Cəza veriləcək zülm edənlərə, 

Yer üzündə fəsad törədənlərə 

Belələrin əzab gözləyir, həm də! 

 

Hər kəs səbr edib bağışlaya bilir, 

Onun əməli çox bəyəniləndir!                                                                                       

 

 

Allah yoldan çıxardığı kimsəyə 

Allahdan başqa yol göstərən olmaz. 

                                                                                                                                                     
Ya Peyğəmbər !  
Sən zalimlər əzab daddığı zaman, 
Aman istədiyin Pərvərdigardan, 
Dünyaya qayıtmağa yol axtaran 

Görəcəksən, tam arxayın ol bundan. 

Sən onların zillətdən boyun büküb, 

Altdan - altdan yanan odu seyr edib, 

Yaxın gətirildiyin görəcəksən. 

 

İman gətirənlərsə deyəcəklər: 

«Həqiqətən əsil ziyan çəkənlər, 

Qiyamət günü özün, ailəsin                                                                                                                    

Ziyana uğradanlardır! – bu yəqin. 

Bilin ki, zalimlər (kafirlər) ki, var, 

Daim əzab içində olacaqlar. 

 

Onlara Allahdan başqa bir  kömək 

(Allah əzabından xilas edəcək) 

Xilaskar bir dost tapılmayacaqdır. 

 

Allahın yoldan çıxardığı kimsə 

Haqqa dönüş yolu tapmaz heç vədə! 

 

Ya Peyğəmbər! Əgər ki, bu müşriklər, 

Sənin dəvətindən üz döndərsələr, 

Əsla ürəyini sıxma tələsik, 

Biz səni gözətçi göndərməmişik. 

Risaləti təbliğ elə; - demişik. 

 

Əgər  Biz insana dərgahımızdan 

Bir mərhəmət, nemət daddırsaq, inan, 

Ona sevinər; yox əgər onlara 

Özü etdiyi pis əmələ görə, 

Bir pislik toxunsa görərsən insan 

Naqisdir, həm də nankordur doğrudan! 

                                                                                                                                                  

Yer – Göy hökmü Allahın əlindədir. 

Hər şeyi öz istəyincə xəlq edir. 

Və istəyincə də övladlar verir. 

(kiminə qız, kiminə oğlan verir). 

Yaxud da hər ikisindən bəxş edir. 

Hər şeyi bilən, hər şeyə qadirdir! 

 

Heç bir bəşər övladına (çox ya az) 

Allahla danışmaq müyəssər olmaz. 
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Çünki bəşər övladı Peyğəmbərlər, 

Maddi aləm, məkan içindədirlər. 

 

İlahi varlıqsa qeyri maddidir, 

Zamanın, məkanın xaricindədir. 

Allahla Peyğəmbərlər arasında 

Minlərlə nur, zülmət pərdəsi var da. 

                                                                                                           

Bununçun da Allah Peyğəmbərlərlə, 

Mümkünsüz, danışsın durub bir yerdə. 

 

Allah onlar ilə ancaq vəhy ilə, 

Danışar (ilhamla və röya ilə). 

(Ya Musa kimi pərdə arxasından). 

 

İlahinin kəlamı eşidilər, 

Özünüsə gözlə görə bilməzlər. 
Yaxud da bir elçi mələk göndərər, 
O da Allahın iznilə vəhy edər. 
Seçilmiş Peyğəmbəri qəbul edər. 
 
Həqiqətən O hər şeydən ucadır 
Hikmət sahibi, Tanrıdır, Xudadır! 
 
Ya Rəsulum! Əvvəlki elçilərə, 
Vəhy nazil etdiyimiztək sənə də, 
Əmrimizdən olan Quran göndərdik. 
Onu haqq yolu göstərən nur etdik 
 
Sən bundan əvvəl kitab, iman nədir, 
Bilməzdin, onları öyrətdik bir-bir. 
Sən onunla insanları düz yola, 
Yönəldirsən, qovuşdurursan ona. 
O Allahın yoluna ki, göylərdə, 
Və yerdə nə varsa Onundur, həm də, 
Bil ki, bütün işlər açıq-aşikar, 
Axırda Allaha qayıdacaqdır.»  
 
 
 
 
 
 
 

 

«QIZIL BƏZƏKLƏR» SURƏSININ  

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş,səksən doqquz ayədir, 

Müşrikin cəh - cəlala hərisliyin rədd edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əz Zuxruf» surəsi anlanır belə: 

 

Ha,Mim - Yaradanın öz elçisinə, 

İşarədir, məğzi bəlli özünə. 

 

Haqqı batildən ayıran, kitaba, 

And olsun, bu açıq-aydın Qurana! 

 

Biz onu, anlaya biləsiz deyə, 

Ərəbcə sizlərə endirdik belə. 

 

O, dərgahımızda əsl kitabda, 

Mövcuddur, qorunur lövhi-məhfuzda. 

Həm də o, çox uca və hikmətlidir, 

Ayələri baxımdan qüdrətlidir. 

 

Siz Allaha şərik qoşmaq işində, 

Həddi aşan bir qövmsünüz deyə, 

Başlı - başına buraxıb sizləri, 

Quranı təbliğ etməməliyikmi?! 

(Və ya müşriksiniz deyə, sizləri 

Adam yerinə qoymayıb, həm də ki, 

Quran təlimin ləğv etməliyikmi?!) 

Biz sizdən əvvəldəki ümmətlərə, 

Peyğəmbərlər göndərdik dönə-dönə. 

Elə bir Peyğəmbər yoxdu ki, onlar, 

İstehzayla onu alçaltmasınlar! 

 

Biz Məkkə müşriklərindən də güclü, 

Neçə qövmü məhv etmişik əlüstü. 

 

Əvvəlkilərin başına gələnlər 

(Qurandakı, təkrar - təkrar söylənər). 

Bu müşrikləri də gözləyir əlbət. 
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Sual edib əgər o müşrikllərdən, 

Göyü yeri yaradan kimdir? desən, 

 

«Onları yenilməz qüvvət sahibi 

Allah yaratmışdır!»- deyər hər biri 

 

O Allah ki, yerləri sizin üçün, 

Rahat bir beşiyə döndərmiş bütün. 

 
Doğru - düzgün gedə biləsiz deyə, 
Yolları həm salmışdır səligəyə. 
 
O Allah ki, göylərdən su endirir, 
Onunla ölü torpaqlar dirilir. 
Qiyamət günü də sizlər ki, varsız, 
Dirildilib hüzura çıxacaqsız! 
 
Və o Allah ki, bütün canlılardan, 
Erkək dişi cütlər xəlq etmiş haman. 
 
Səvar olduğunuz gəmiləri də 
Yaratmış, Rəbbə şükr edəsiz deyə. 
Bir də söyləyəsiz «Bunları bizə 
Ram edən müqəddəs və pakdır» həm də. 
Əgər ki, Allah kömək olmasaydı, 
Bizim onlara gücümüz çatmazdı. 
Həqiqətən bizlər öləndən sonra, 
Rəbbimizə dönəcəyik təkrara! 

Amma müşriklərsə yol verib səhvə, 

(Mələklər Allahın qızıdır) deyər, 

Bəndələrdən övlad isnad edirlər. 

Həqiqətən Allah nemətlərinə 

Açıq - aşkar naşükürdür bu kəslər! 

 

Yoxsa o xəlq eylədiyi qızları, 

Özünə övlad eylədi onları? 

Sizlərə məxsus etdi oğlanları? 

                                                                                                                                                  

Onlara qız övladla müjdə versən, 

Boğular, qaralar hüzn, qəzəbdən. 

 

Onlar bər - bəzək içində böyüyən, 

Mübahisəykən bir dəlil bilməyən. 

Xilqətcə zəif olan qızlarımı, 

Övlad isnad edirlər Allahamı? 

 

Onlar, Rəhmana qul Mələklər ki, var, 

Səhv edib onları dişi saydılar. 

Məgər söyləyən o müşriklər ki, var 

Onlar yaranışa şahid olmuşlar?! 

Onların bu şəhadəti də ancaq 

Öz əməl dəftərinə yazılacaq, 

Və bu barədə də sorğulanacaq! 

 

Onlar dedilər: «Rəhman istəsəydi 

Biz Mələklərə ibadət etməzdik!» 

Onlar söyləyən sözün həqiqətə, 

Nə qədər uyğun olması barədə. 

 

Nə sübut, nə də ki, bilgiləri var 

Və onlar ancaq yalan danışırlar. 

Yoxsa onlara bu Qurandan əvvəl, 

Bir kitab vermişik, daha mükəmməl?  

 

Ki, Allahdan başqasına ibadət  

Etmək mümkünlüyün edirlər isnad?! 

 

Xeyir, (belə bir şey yoxdur) və onlar: 

Biz atalarımız bütpərəst ki, var, 

Onların ardınca gedirik aşkar! 

Deyərlər və özlərin aldadarlar. 

 

Ya Məhəmməd! Biz səndən əvvəllər də, 

Cahil olan hər hansı məmləkətə 

Allahın əzabı ilə qorxudan 

Bir Peyğəmbər göndərdiksə; Onlardan 

(Naz-nemətlə yaşayan başçılardan) 

«Bizlər atamızı bir dində gördük, 

O yolla da gedəcəyik!» - eşitdik. 

                                                                                                                                                 

Hər Peyğəmbər öz ümmətinə dedi: 

«Əgər sizə atanızın dinindən 

Doğrusunu gətirmiş olsam necə?!» 
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Onlar: «Biz səninlə göndəriləni 

(Şəriəti, həm də möcüzələri 

İnkar edirik!» - cavabın verdilər. 

Bununçun onlardan intiqam aldıq. 

 

Ya Məhəmməd! Bir gör, Peyğəmbərləri 

Yalançı sayanı nə günə saldıq! 

 

Yadına sal ki, bir zaman İbrahim, 

Atasına və qövmünə demişdi: 

«Sizin ibadət etdiklərinizdən  

Aydınca bilin ki, çox uzağam mən: 

Yalnız  məni yaradan haqdan başqa, 

 O, yönəldər məni ən döğru yola!» 

 

İbrahim lailahəillallahı, 

Nəsli arasında daimi qıldı. 

Bəlkə bütpərəstlikdən əl çəkdilər, 

Öz baba dininə döndülər: - dedi! 

Xeyir, Mən onlara, atalarına 

Quran və şəriətin bəyanına 

Peyğəmbər gəlincə güzəran verdim! 

Onları hər işə müvəffəq etdim! 

 

Onlara haqq olan Quran gəldikdə: 

«Bu sehrdir!» deyə inkar etdi də. 

Onlar dedilər: «Məgər ki, bu Quran 

İki şəhər(Məkkə və ya Taifdan) 

Olan, hörmət - izzətli bir adama 

Vəlid bin Müğrəyə, urvə Məsuda 

Nazil edilməli deyil idimi?» 

 

Ya Məhəmməd! Məgər sənin Rəbbinin, 

Onlar paylaşdırır Peyğəmbərliyin?! 

                                                                                                                                                  

Dünyada onların dolanışığın  

Biz bölüşdürürük açıq və aydın. 

 
Biri o birinə iş görsün deyə, 
Birini nəsib edirik rütbəyə, 
Rəbbin böyük Mərhəməti ki, vardır 
Onlar yığan maldan çox-çox yaxşıdır. 

Əgər insanların (Müşrik kəslərin) 

Cəh-cəlal içində ömr etdiklərin 

Görüb cahillikləri ucbatından 

Küfrdə birləşən ümmət olmaqdan 

Ehtiyatlanmasa idik, onların, 

Uca Rəhmanı yalan sayanların, 

Axirət əzabını artırmaqçın, 

Evlərinin damın, nərdivanların 

Ən azı gümüşdən edərdik yəqin. 

Eləcə də, evlərinin qapısın 

Və yaxud da söykəndikləri taxtın 

Gümüşdəncə düzəldərdik büsbütün. 

Və bunlardan əlavə də onları 

Qızıl bəzək içinə qərq edərdik. 

Bütün bunlar fani dünya malıdır. 

Cənnət isə sənin Rəbbin yanında, 

Allahdan qorxanların halalıdır! 

 

Hər kəs Rəhmanın zikrindən yayınsa, 

Biz ona şeytanı ürcah edərik. 

O da şeytana dost olar daima. 

Şeytan onu doğru yoldan çıxardar, 

Osa doğru yolda olduğun sanar. 

Qiyamət günü ki hüzura gələr 

Öz yanındakı yoldaşına söylər:                                                                                                                                                   

«Kaş ki, aramızda olan məsafə 

Şərqlə qərb arası qədər olaydı. 

Əcəba sən nə pis yoldaş imişsən!» 

 

Bu gün peşmançılıq bir fayda verməz 

Birgə zülmünüzə bu əzab, əvəz! 

Siz birlikdə küfrə meyil saldınız, 

Onunçun da əzaba ortaqsınız! 

 

Ya Peyğəmbər! Məgər ki, Sən karlara 

Sözmü eşitdirərsən?! Ya korları 

(Haqq yoldan açıq - aşkar azanları) 

Doğru yola yönəldəmi bilərsən?! 

Əgər onlara əzab verməmişdən 

Dərgahımıza aparılarsan Sən 

Bil ki, qiyamət günündə onlardan 
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Mütləq intiqam alacağıq haman!  

Yaxud Sən həyatda ikən onlara 

Əzab verəcəyik açıq-aşkara 

Bilki, həqiqətən buna qadirik! 

 

Buna görə yapış vəhy olunandan, 

Bil ki, həqiqətən sən düz yoldasan! 

O Quran şərəfdir həm sənin üçün, 

Həm də səni qəbul edən qövm üçün. 

 

Siz qiyamət günü Allah əmrinə 

Dünyada necə itaətə görə  

Mütləq sorğu-sual olunacaqsız! 

 

Səndən əvvəl gəlmiş Peyğəmbərlərdən, 

Ümmətlər, alimlər və möminlərdən, 

Soruş: Biz Rəhmandan başqa ibadət 

Olunası tanrılarmı seçmişik?! 

 

Biz Musanı möcüzələrimizlə, 

Göndərmişdik Firona və qövmünə. 

O demişdi: «Mən təbliğçin gəlmişəm. 

Aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm!»                                                                                                                                             

Musa ki, möcüzəmizlə gəlmişdi, 

Onlar ona lağ edərək gülmüşdü. 

Onlara bir - birindən böyük olan  

Möcüzələr göstərdik yorulmadan. 

 

Sınaq üçün həm də  əzablar verdik, 

Həm də müsibətlərə düçar etdik, 

                                                                                                                                                      

Bəlkə haqq yola qayıdarlar; - dedik! 

Onlar söylədilər ki; “Ey sehrbaz! 

Bizə bir yaxşılıq etsən pis olmaz. 

Səninlə olan  əhdi  hörmətinə 

Bizim üçün dua et öz Rəbbinə, 

Qoy bizləri bəlalardan qutarsın, 

Doğru yola dönəcəyik! - inansın”. 

 

Onları əzabdan qurtaran kimi 

Sözlərindən yayındılar əlüstü. 

Firon öz qövmünə belə söylədi: 

“Ey qövmüm!Məgər Misir Səltənəti 

 

Saraylar, bu çaylar mənim deyilmi?! 

Qüdrətim sizlərə bəlli deyilmi?! 

 

Yaxud mən sözünü deyə bilməyən 

Bu zavallı və bu aciz,kimsədən 

Daha yaxşı və üstün deyiləmmi?! 

 

Əgər  o doğrudan Peyğəmbərdisə, 

Qızıl,bərbəzək düzərdi üstünə. 

 

Onunla birlikdə təsdiq eyləyən, 

Mələklər gələrdi ara vermədən.” 

 
Beləliklə də Firon öz qövmünü 
Yelbeyin və yüngül yerinə qoydu. 
Onlar da ona itaət etdilər. 
Bir həqiqəti isə bilmədilər. 

 
“Padşahlıq Allahlığa dəlalət edə bilməz 
Yoxsulluqsa Peyğəmbər kəsləri əyə bilməz. 

Həqiqətən  o kəslər  

Allah itaətindən çıxmış fasiq idilər! 

 

Firon əhli Bizi qəzəbləndirdi, 

İntiqam aldıq (suya qərq edildi.) 

Və onları sonradan gələnlərə 

Məsəl, ibrət dərsi etdik beləcə. 

 

Ya Məhəmməd! İsa məsəl çəkildi. 

Sənin qövmün sevinc içində güldü. 

Müşriklərə xitabən;  

Siz və Allahdan başqa ibadət etdiyiniz, 

Cəhənnəmdə yanacaq odunsunuz! - biliniz. 
Ayəsi nazil edildiyi zaman, 
Onlar öz cahilliyi ucbatından: 
“Yəhudilər-Üzeyrə,xaçpərəstlər-İsaya, 
Bəni Məsih - Mələkə ibadət edir,deyə 
Əgər ki,bu tanrılar cəhənnəmdə  yansalar,  
Biz də bütlərimizin razıyıq yanmasına” 

-deyə (sevinirdilər). 
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Onlar dedi: ”Bizim tanrılarımız,” 

Yaxşıdır,  yainki  Sizin İsanız! 

Onlar yalnız mübahisə xətrinə, 

Çənə - boğaz  üçün dedilər sənə. 

 

Çün onlar, höcətləşməyi sevərlər, 

Çənə - boğaz olan  bir qövmdürlər! 

 

Məryəm oğlu  İsa  nemət  verilmiş 

İbrət dərsi etdiyimiz bəndədir. 

 
Əyər  isdəsəydik  biz  yer  üzündə, 
Sizə əvəz Mələklər  yaradardıq. 
Onlar da  bizə  ibadət  edərdi.                                                                                                                                             
Şübhəsiz ki, o İsanın zühuru 
Qiyamət saatına əlamətdir. 
Qiyamətə şəkk  etməyi  unudun 
Mənim əmrlərimə  tabe  olun. 
Bilin ki, özüdür bu doğru yolun! 
Və şeytan sizi  yoldan çıxarmasın, 
O düşməniniz olduğun anlayın! 

İsa  möcüzəylə  gəlirkən  dedi: 

“Həqiqətən  Mən  sizə  hikmətlərlə,                                                                                                                                                      
İxtilafda olduğunuz şeyləri 
Tövratdakı bir sıra hökmləri 
İzah etmək üçün  gəlmişəm, bilin 
Allahdan qorxun və  itaət edin! 
Şübhəsiz  ki, Allah mənim Rəbbimdir 
O, şübhəsiz sizin də  rəbbinizdir. 
Siz yalnız ona da ibadət  edin 

Bunun  ən doğru yol olduğun  bilin!” 

 

Firqələrsə ixtilafa düşdülər. 

Həqiqətdən uzaşan xaçpərəstlər, 

“İsa  Allahın  oğludur!-dedilər. 

 

Yəhudilər onun  peyğəmbərliyin 

Bir  yolluq  inkar  etdilər  büsbütün 

 

Onları heç  özləri  də  bilmədən 

Başları  üstün  alacaq   qəflətən, 

Qiyamətin  saatından  başqa   bir 

Ürək  açan  hadisəmi  gözləyir?! 

O gün müstəsna  ikən  müttəqilər 

Dostlar əsil  düşmən  kəsiləcəklər! 

 

Müttəqilərəsə  deyiləcəkdir: 

 

Bu gün sizə heç bir  qorxu  yoxdu, siz 

Heç  bir  qəm  və  qüssə  görməyəcəksiz! 

                                                                                                                                                  

O bəndələr  ki, bizə  təslim  olub, 

Zövcənizlə  cənnətə  daxil  olun!” 

 

Cənnətdə  onlar  üçün  qızıl  teştlər 

Dolandırılacaq,  yemək,  qədəhlər 

Həm də onların  ürəyi  istəyən 

Göz  oxşayan  şeylər  var  hər  nə  desən. 

 

Onlar  orda əbədi  qalacaqlar! 

Dünyada edilən  yaxşı  əməllər 

Sizləri  cənnətlərə  varis  edər! 

Orda  sizin  üçün  ləziz  meyvələr 

                                                                                                                      

Vardır  ki,  sizləri  feyziyab  edər! 

Şübhəsiz  inamsız, kafirlər  ki, var 

Əbədi  cəhənnəmdə  qalacaqlar. 

 

Əzabları  yüngülləşməyəcəkdir 

Əlləri  hər  şeydən  üzüləcəkdir! 

 

Onunçün  ki,  onlar  zalim  idilər 

Özləri-özlərinə  zülm  etdilər. 

 

Onlar cəhənnəmin gözətçisinə 

Malikə  deyəcəklər  acizənə. 

«Ey Malik ! Qoy Rəbbin bizi öldürsün 

Biz bu əzabdan qurtulaq büsbütün!» 

 

O isə Min ildən sonra onlara; 

«Siz əbədi buralıqsız aşkara!» 

Deyə cavablarını verəcəkdir! 
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Allah cəhənnəmdəki, müşriklərə 

Buyuracaqdır; “Biz haqqı sizlərə 

Gətirmişdik, amma nəticə budu  

Ki, əksəriniz onu xoşlamırdı. 

 

Yoxsa onlar düzgün iş görmüşdülər?! 

Ki, Peyğəmbərə hiylə qurmuşdular 

Elə isə Biz də, əzab verməklə 

Əsil düzgün işi görürük həm də! 

Yoxsa onlar elə güman edir ki, 

Biz pıçıltıların eşitmirikmi?! 

Xeyir, yanlarında elçimiz ki, var 

Bütün aşkar və gizlini yazırlar! 

 
Ya Peyğəmbər ! De ki: «Əgər Rəhmanın 
Bir övladı olsa, bilin Mən onun  
İbadət eləyənlərindən biri 
Həm də birincisi olardım yəqin! 
Göylərin və yerin Rəbbi ki, vardır 
Müşriklər deyən sifətdən uzaqdır!» 

Ya Peyğəmbər ! Səbr et ki, bunca kəslər 

Qiyamətə qovuşan günə qədər 

                                                                                                                      

Bihudə əməllərə qurşansınlar, 

Dünyada əylənsin və oynasınlar! 

 
Göydə də, yerdə də tək tanrı Odur! 
Hikmət sahibi də, bilən də Odur! 
Göylərin, yerin və arasındakı 
Bütün mövcudatın tək ixtiyarı, 
Olan Allah uca, həm də uludur! 
Öləndən sonra onun hüzuruna 
Qayıdacaqsınız, həqiqət budur! 
 
Yalnız aləmlərin Rəbbindən qeyri,  
Müşriklərin ibadət etdikləri, 
İlahi yanında heç bir kəs üçün, 
Şəfaət etməsi deyildir mümkün 

Ancaq Allaha şəhadət verənlər 

Qəlbən «lailəhə illallah» deyənlər, 

 

Müstəsnadır, Onlar hər nə deyirlər, 

Onun həqiqət olduğun bilirlər. 

Allahın iznilə bunca varlıqlar 

Böylə şərəfə nail olacaqlar.                                                                                  

 

And olsun ki, Əgər bu gün onlardan 

Özlərin kim yaratdığın soruşsan, 

Mütləq «Allah»- deyə cavab verərlər! 

Elə isə (haqdan) necə dönürlər? 

 

Məhəmməd Rəsulullahın: «Ey Rəbbim! 

Bunlar iman gətirməyən qövmdür!» 

Deməsi dərgahımızda məlumdur! 

 

Ya Peyğəmbər! Sən onlardan üz çevir. 

Kin - küdarət olmamaqçın Salam ver. 

 

Onlar küfrü üzündən başlarına 

Nə gələcək biləcəklər sonunda! 

 

 

«DUMAN» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş, əlli doqquz ayədir. 

Müşrikə üz verəcək əzablardan bəhs edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə  

«Əd-duxan» surəsi anlanır  belə: 

 

Ha, Mim! - yaradanın öz elçisinə, 

İşarədir; - Məğzi bəlli özünə. 

 

Haqqı batildən, halalı haramdan, 

Ayıran Qurana and olsun haman! 

 

Biz Quranı Mübarək bir gecədə, 

Qədr gecəsində endirdik yerə. 

Onun vastəsilə kafirləri, 

Əzablarla qorxuduruq bilməli: - 

Həzrət Cəbrailin vastəsilə, 

Lövhi məhfuzdan endi sahibinə 

Məhəmməd Əleyhissalama nazil, 

Edildi, təxminən iyirmi üç ilə. 
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Hikmətli ayələr mahiyyəti nur, 

O müqəddəs gecədə hökm olunur! 
 

Dərgahımızdan bir buyruq olaraq! 
İl ərzində ki, dünyada olacaq 
Xeyir, şər, əcəl, ruzi ya xoşbəxtlik, 
Yainki üz verəcək hər bədbəxtlik, 
Lövhi məhfuzda bu gecə yazılır. 
Müvəkkil mələklərə aşkarlanır. 
Bu yazıya pozu yox! – bildiririk, 
Və Peyğəmbərləri Biz göndəririk. 
- Rəbbindən bəndələrə bir Mərhəmət  
Olaraq (Ya Peyğəmbər !) Şəksiz, əlbət 
O hər şeyi eşidən və biləndir! 
Yerin, göyün, məxluqatın Rəbbidir. 

Ey Məkkə Əhli! Əgər ki, Allahın 

Varlığına inanırsız, tam aydın 

Bilin ki, Məhəmməd Əleyhissalam, 

Onun Peyğəmbəridir,  - Sahib kəlam! 
  

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. 

Həm dirildən, həm də öldürən Odur. 
 

Ulu babanızın və həm də sizin, 

Şəriksiz tanrınız olduğun bilin. 
 

Lakin o, Məkkə müşrikləri ki, var, 

Şəkk içindəcə oyun oynayırlar. 

Allaha, qiyamətə inanmırlar, 

Qurana, Peyğəmbərə kəm baxırlar. 
 

Ya Peyğəmbər! Göyü məlum bir gündə, 

Duman bürüyəcəyi günü gözlə! 
 

O gün Müşriklərə elə bir aclıq, 

Üz verəcək, çətin olacaq artıq. 

Onun şiddətindən gözlər qaralıb 

Sanacaq dünyanı qaranlıq alıb! 
 

İnsanları bir duman saracaqdır, 

Hansı ki, bu şiddətli  bir əzabdır! 

(Doğrudan da Qureyş Müşriklərinə 

Küfrü üzündən aclıq baş verdi də. 

Onlar tamamən çarəsiz qaldılar 

Napak şeyləri yedilər, nə ki, var) 

Belə bəlaya uğrayan Müşriklər 

Əl açacaq və belə deyəcəklər: 

«Ey, Rəbbimiz ! Bizi əzabdan qurtar. 

Biz iman gətirəcəyik, bil aşkar!» 

 
(Onların bu yalvarışından sonra 
Peyğəmbər dua eyləmiş onlara 
Allah onları bəladan qurtarmış 
Lakin çox müşrik sözündə durmamış.) 

Onlar hara,öyüd - nəsihət hara?! 

Halbuki Peyğəmbər gəldi onlara. 

Onlar isə ondan üz çevirdilər 

«Öyrədilmiş divanədir!»- dedilər. 

                                                                                                                     

(Güya O özü heç bir şey bilməyir, 

Quranısa kimsə ona öyrədir.) 
 

Biz sizi bu əzabdan bir az qurtaracağıq 

Siz küfrə dönəcəksiz, bu bizə bəlli artıq! 
 

Onları yaxalayacağımız gün 

Qiyamət, ya Bədrdə döyüşən gün 

Biz intiqam alacağıq büsbütün! 
 

Bİz onlardan əvvəl Firon qövmünü 

İmtahana çəkmişdik, and olsun ki, 

Onlara Musa Peyğəmbər gəlmişdi: 

O demişdi: «Allahın bəndələrin, 

İsrail oğulların mənə verin. 
 

Həqiqətən mən sizinçün mötəbər 

Sözündə düz olan bir Peyğəmbərəm! 

 

Allaha qarşı inad göstərməyin, 

İsrarla imandan üz döndərməyin.  

Mən həqiqi, açıq-aşkar dəlillə, 

Haqqı sübut üçün gəlmişəm Sizə!» 

 

Onlar Musanı daşqalaq etməklə 

Hədə və qorxu gəldilər hiddətlə. 

 

Musa dedi: Mən Sizin daşqalaqdan  

Rəbbimiz Allaha pənahlanıram! 
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Əgər mənə iman etmirsinizsə, 

Məndən uzaqlaşın istəyinizcə! 

(Mənə toxunub əziyyət verməyin) 

 
Sonra da Rəbbinə o, dua etdi: 
«Bunlar günahkar bir qövmdür! dedi. 
Pərvərdigara! Özün məsləhət gör, 
Bunların layiqli cəzasını ver!» 

Allah buyurdu: «Sən bəndələrimi, 

Götürüb gecəykən tərk et şəhəri. 

Siz, Fironla qövmünün tərəfindən, 

Təqib olunacaqsınız dəmbədəm!            
 

Dənizi də açıq və sakit burax! 

Dəryanı keçdikdən sonra da dön bax. 

Firon və qoşunu yolu görsünlər 

Tərəddüd etmədən ora girsinlər 

Dalısı ilə də işin olmasın 

Suya qərq edəcəm onların hamsın! 
 

Firon, əyan əşrəf, əskər, nə ki, var 
Suda boğularaq tələf oldular. 
 
Onlar özlərindən sonra çeşmələr 
Neçə bağ-baxçalar qoyub getdilər. 
Neçə-neçə əkinlər, gözəl yerlər 
Möhtəşəm qəsrlər tərk edildilər. 
 

Onlara bu sayaq cəzalar verdik 
İsrail oğulların varis etdik! 

Onlardan ötrü nə göylər ağladı 

Nə də ki yer onlara yas saxladı. 
 

Tövbə etməyə imkan verilmədi! 

Aldılar dünya cəzasın hər nədi. 

Axirətdə güclənəcək şiddəti 

Bax budur küfrün acı nəticəsi! 

 

İsrail oğullarını qopardıq, 

Alçaldıcı əzablardan qutardıq. 
 

Firondan xilas etdik, həqiqətən 

O Rəbbə, imana, təkəbbür edən 

Küfr etməkdə həddini aşan idi! 

And olsun ki, Biz İsrail övladın, 
Bilə-bilə müvəffəq edib adın, 
Hikməti - ilahi ilə yüksəltdik 
Həm də bəşər əhlinə üstün etdik. 

Onlara ləyaqətli rəftar üçün, 

Möcüzə göstərdik, sınaq büsbütün. 

 

(Dəniz yarılması, bildirçin əti, 

Qüdrət halvası, ilahi hikməti) 

 

Qövmün arasından olan müşriklər 

Belə söyləyəcəkdir (Ya Peyğəmbər): 

 

«Bizim ölümümüz bircə dəfədir. 

Bir daha dirilməksə əfsanədir! 

Boş cəfəngiyyatdır, qiyamət yoxdur. 

 

Və həmçinin heç bir axirət yoxdur! 

 

Öləndən sonra dirilməksə gerçək 

Ölmüş ataları dirildin görək!» 

 

Ya Peyğəmbər ! Bu Məkkə müşrikləri 

Qüvvətlidir, ya Yəmən Malikləri?! 

 

(Tövrata inanan Əbu kərb Əsəd) 

 

Yaxud Tübbə qövmü ya əvvəlkilər?! 

(Ad, Səmud, Mədyən və Əykə tayfalar?!) 

 

Biz göyləri, yeri, arasındakın 

Oyuncaq və əyləncə yaratmadıq! 

 

Biz onları haqq olaraq yaratdıq 

Müşriklərsə bunu bilməz, nə yazıq! 

Və şübhəsizdir ki, haqla batilin 

Yaxşı - yaman, mömin ilə kafirin 

Ayırd ediləcəyi hesab günü 

Bir yerdə görəcək onlar özünü! 

 

O gün dostun dosta heç bir faydası 

Olmaz, həm də gəlməz kömək sədası! 
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 (Və heç kəs, heç kəsdən, istər istəməz 

Allahın əzabın dəf edə bilməz!) 

Allahın rəhm etdiyi kəsdən başqa! 

 

Şübhəsiz O hər işin qadiridir 

Yenilməzdir,Mərhəmət sahibidir! 

 

Cəhənnəmdəki acı zəqqum bitir, 

O günahkar kimsənin yeməyidir! 

Qaynar su qazanda necə ki, qaynar, 

O da qarınlarda beləcə qaynar! 

 

Allah əzab mələklərinə deyər: 

«Əzabımı qazanmışdır bu kafər. 

 

Onu odlu cəhənnəmə sürüyün! 

Orda da başına qaynar su tökün! 

 

Ona deyin:- Bu əzabı dad görək! 

Baxaq qüvvətlisənmi əvvəlki tək! 

 

Bu, dünyada şəkk etdiyin əzabdır!» 

 

Müttəqilər isə qorxu-xətərsiz 

Bir yerdə olacaq rahat, bənzərsiz. 

Çiçəkli baxçalar, sərin bulaqlar  

Ki, Cənnət əhlinin ruhunu oxşar! 

 

Tafta-atlaz və növbənöv ipəkdən 

Libasda üz-üzə əyləşəcəklər. 

 

Möminlərin cənnətdəki əhvalı 

Belədir, Onları həm də həyalı 

İri (ahu) gözlü hurilər ilə 

Evləndirəcəyik biz  nəvazişlə. 

 

Onlar orda cənnət nemətlərinin 

Biləcəklər heç vaxt tükənməzliyin. 

Arxayın hər birin seyr edəcəklər 

Həm də hər meyvədən istəyəcəklər. 

 

Onlar orda dünyadakından başqa 
Heç bir ölüm dadmayacaq bir daha! 

Lütfi-ilahi onları bulmuşdur, 

Cəhənnəm əzabından qorumuşdur. 

 

Rəbbinin bir lütfüdür, Ya Peyğəmbər! 

Biz Quranı ümmət üçün bu qədər 

Asanlaşdırdıq ki, başa düşələr 

Bəlkə anlayalar qəbul edələr! 

 

Müşrikin sonun gözlə, Ya Peyğəmbər ! 

Sənin sonunu çün onlar gözlərlər ! 

 

 

«DIZ ÇÖKMÜŞ CAMAAT»  

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş otuz yeddi ayədir 

İnsanlığı imana, inama dəvət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl-Casiyə»anlanır belə: 

 

Ha, Mim! - Yaradanın öz elçisinə 

İşarədir; - Məğzi bəlli özünə. 

Bu hikmətlə dolu Quran həməndir 

Qüdrət sahibi Allah göndərəndir! 

Həqiqətən yerdə həm də göylərdə,   

Möminlərə ibrətlər vardır həm də! 

Siz insanların yaranışınızda 

Yer üzünə yayılmış canlılarda 

Tam yəginliklə inananlar üçün 

Allahın qüdrət və əzəmətinə! 

Qiyamət gününün yəqinliyinə! 

Dəlil olan əlamətlər, var bütün. 

Gecə və gündüzün ardıcıllığı 

Ruzuyçun göylərdən yağış yağdığı 

Sonra yerin təkrar dirilməsində 

Küləyin hər səmtə yönəlməsində 

Bunları ağılla düşünən üçün 

Allah qüdrətinin sübutu üçün 

Təkzib olunmayan dəlillər vardır 
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Bu aydın həqiqət və aşikardır. 

Ya Peyğmbər! Bunlar Allah ayəsi, 

Həm də qüdrətinin bir nişanəsi. 

Biz onları Cəbrailin dililə, 

Nazil edirik öyrədərək sənə! 

Kafirlər Allahın kəlamlarına, 

Onun ayələri və Quranına, 

İnanmadıqları halda aşikar, 

Görən hansı kəlama inanırlar? 

 

Yalana dadanmış, günaha düşkün, 

Kimsələrin vay halına büsbütün! 

Onlar Allahın ayəsin eşidir, 

Və ona qarşı təkəbbür göstərir. 

                     

Küfründə israr eləyərək durur. 

Ya Peyğəmbər! Beləsinə yox uğur! 

Onlara son aqibətini bildir 

Şiddətli bir əzab ilə müjdə ver! 

Onlar ayələrimizdən öyrənir 

Bilirkən lağa qoyaraq əylənir. 

Məhz qiyamət günü böylə olanlar 

Alçaldıcı əzabı dadacaqlar! 

Qarşıda (öləndən sonra) onları 

Gözləyir cəhənnəmin əzabları. 

Nə qazandıqları dünya malları, 

Nə Allahdan başqa dost tutduqları, 

Onlara bir fayda verməyəcəkdir. 

Allah əzabın dəf etməyəcəkdir. 

Bəllidir ki, onlar açıq aşikar, 

Böyük əzaba düçar olacaqlar! 

 
Quran doğru yol göstərən rəhbərdir! 
Kim Rəbbin ayələrin inkar edir, 
O kəsi şiddətli əzab gözləyir! 
Gəmilər onun əmrilə dənizdə, 
Üzür, orda ruzi gəzirsiz həm də, 
Bu işdə də onun kərəmi vardır. 
Dənizi sizə ram edən Allahdır! 
Göylərdə və yerlərdə hər nə varsa, 
Sizə qıyan odur, ixtiyar Onda. 
Bu söylənənlərdə həm aşikardır 
Düşünən qövm üçün ibrətlər vardır! 

Ya Peyğəmbər! İman gətirənlərə, 

De ki, Allah naqis əmələ görə, 

Bir qövmün cəzasını versin deyə, 

- Allah əzabından qorxmayanları, 

Bağışlasınlar; - artsın günahları. 

(Bu ayənin hökmü sonda bitmişdir, 

Cihad ayəsilə ləğv edilmişdir.) 

 

Kim yaxşı iş görərsə xeyir tapar, 

Pislik edən isə ziyan qazanar! 

                                                                                                                   

And olsun ki, Biz İsrail oğluna 

Kitab, Peyğəmbərlik vermişdik, ona 

Müşkülləri ədalətə yönəltmək 

Pak nemətdən ruzi, üstünlük demək. 

 

Din dərsini onlara bildirmişdik. 

Məhəmməd səllallah gələcək deyə, 

Açıq-aşkar dəlillər də vermişdik. 

Onlar dini əmrlərin büsbütün,  

Həqiqət olduğun bildiyi üçün, 

Özlərinə dəlil gəldikdən sonra, 

Həsəd, ədavətlə baxıb onlara, 

Dinlərində ayrılığa düşdülər. 

Hikkə ilə ikiyə bölüşdülər. 

Ya Məhəmməd! Rəbbin qiyamət günü  

Bu barədə verəcək öz hökmünü! 
Sonra Ya Məhəmməd! Səni də dində, 
Şəriət sahibi eylədik, həm də 
O şəriətə tabe ol daima 
Haqsızlardan gələn istəyə uyma! 
Unutma ki, özünü məhv edərsən! 
(Peyğımbər tər-təmiz və məsum ikən, 
Bu əmr ümmətə aiddir həmən). 
Allah göndərən bəlanı o kəslər, 
Şübhəsiz səndən dəf edə bilməzlər. 
Zalim - kafir bir - birinin dostudur. 
Allahsa müttəqilərin dostudur! 
Quran insanlara bəsirət gözü, 
Axirətə inananın öncüsü. 
Doğru yolu göstərən bir rəhbərdir. 
Bir hidayətdir, həm də mərhəmətdir! 

Yoxsa dünyada pis əməl edənlər, 
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Axirətdə müttəqiylə bərabər 

Tutacağımızı güman edirlər?! 

Onlar nə pis mühakimə yürüdür! 

Naz-nemət içində üzən kafirlər, 

«Əgər qiyamət doğrusa!» - deyirlər, 

«Allah bizə orda da firavanlıq, 

Xöşbəxtlik bəxs edəcəkdir!» - deyirlər                                                                                                                                                  

 

Xeyir, onların axirət həyatı 

Əzab içində keçəcək qısası. 

Dünyada aldıqları ləzzət bir-bir, 

Burunlarındanca töküləcəkdir. 

Gözəl axirət həyatı ki, vardır, 

Allah yolun tutana mükafatdır. 

Yəni din yolunda məşəqqətlərə, 

Əzm ilə sinə gərən möminlərə. 

                                                                                                                                                      

Allah yeri - göyü ədalət ilə, 

Yaratmışdır dəlil öz qüdrətinə, 

Və hər kəs öz əməlinin əvəzin, 

Alsın, təsdiqləsin vəhdaniyyətin. 

 

Kimsəyə haqsızlıq edilməyəcək, 

Yaxşılara mükafat veriləcək. 

Pislik edən pislik müqabilində, 

Cəzalanacaq haqq-hesab günündə. 

 

Ya Peyğəmbər! Nəfsini tanrı bilən, 

Və Allah kafir qəlbin möhürləyən, 

Gözünə pərdə çəkdiyi kimsəni, 

Gördünmü? - yolundan çıxan bəndəni. 

Allahdan başqa qüvvə varmı məgər  

Ki, onu doğru yola sala bilər?! 

 

Məgər düşünmürsüz, ibrət almırsız? 

Haqqı bildiyi halda küfr edənin, 

Cəzası, cahillikdən küfr edənin, 

Cəzasından dəfələrlə ağırdır. 

Cün alim ilə cahilin, əlqərəz 

Məsuliyəti eyni ola bilməz! 

Qiyaməti inkar edən buyurur; 

«Dünya həyatından başqası yoxdur; 

Ölür - dirilirik, mahiyyət budur. 

Biri ölür, digərisə doğulur; 

 

Biz ölürük övladımız yaşayır, 

Bizi öldürənsə yalnız zamandır; 

(Yaşa dolmaq və qocalmağımızdır)» 

                                                                                                                 

Bu barədə onların səhvi çoxdur, 

Başqa sözlə heç bir biliyi yoxdur. 

 

Onlar ancaq zənnə qapıla bilir! 

Və bir həqiqəti yaxşıca bilmir, 

Hər şey zaman ilə bağlı geyildir. 

 
Bütün canlı - cansız məxluqat kimi, 
Zamanı yaratmış ərşin hakimi. 
Qiyamətə dair ayələrimiz 
Onlara söylənirkən deyirlər: «Siz 
Əgər ki, deyirsinizsə düzünü, 
Dirildin bir vəfat etmiş ölünü, 
Və sübut üçün gətirin biz görək. 

İnanaraq siz gedən yola dönək.» 

Ya Peyğəmbər! de: Bu Allah hökmüdür, 

O sizi dirildir sonra öldürür. 

Sonrasa qiyamət günü ki, vardır, 

Dirildərək bir yerə yığacaqdır. 

 

Qiyamətə heç bir şəkk - şübhə yoxdur, 

Təkrar dirilmənin ilk yaranışdan, 

Asan olduğunu bilməyən çoxdur! 

 

Göylərin və yerin hökmü, bəllidir 

O yenilməz Allahın əlindədir. 

 

Qiyamət günü batil danışanlar, 

(Uca Allaha iftira yaxanlar) 

Birbaşa ziyana uğrayacaqlar! 

 

Ya Peyğəmbər! O gün hər ümməti sən 

Diz çökmüş, bir yerdə cəm görəcəksən. 

Hər ümmətin əməl dəftəri vardır 
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Və ona tərəf də çağrılacaqdır. 

Orada onlara deyiləcəkdir; 

«Bu gün sizə dünya əməllərinin 

Müvafiq əvəzi veriləcəkdir! 

(Yəni yaxşı əməlin mükafatı, 

Ya pis əməllərin cəza sovqatı.)» 

Və bilin bu bizim kitabımızdır 

(Sizin əməl dəftəriniz sayılır) 

Sizin əleyhinizə haqqı deyər, 

Əməlləri orda yazıb Mələklər! 

İman gətirib yaxşı əməl edən 

Bəhrələnib Rəbbin mərhəmətindən 

Vəd olunan cənnətlərə qovuşur 

Bu açıq - aşkar qurtuluş, uğurdur! 

(Bundan yaxşısı isə ola bilməz!)  

 

Kafir olanlarsa eşidər bunu: 

«Ayələrim sizə oxunmurdumu?!»                                                                                                                      

Amma Siz, səhv mövgedə bulundunuz 

Günaha uğrayan tayfa oldunuz!  

Sizə «Allah vədinin haqlığından, 

Qiyamət qopacaq: - deyilən zaman 

O qiyamət nədir? – bizlər bilmirik! 

O, zənn - gümandır qənaətindəyik. 

Deyə arxayınca cavab verirdiz, 

Qiyamət gününə əmin deyildiz 

 

O gün dünyadakı pis əməllərin 

Cəzası qamaşdıracaq gözlərin. 

İstehza edilən əzab ki, vardır 

Vücudların büsbütün saracaqdır! 

 

Onlara həm belə deyiləcəkdir: 

Siz dünyada bu günə qovuşmağı 

Əməllicə unutduğunuz kimi, 

Verərək cəhənnəm məskəninizi 

Biz də bu gün unudacağıq sizi. 

Sizə Allahın əzabı ki, vardır, 

Ondan kömək edən olmayacaqdır! 

Əzaba səbəb bu ki, nankordunuz, 

Allahın ayəsin lağa qoyurduz, 

Dünya həyatı Sizi aldatmışdı! 

Xudpəsəndlik başınızı qatmışdı!» 

 

Bu gün onlar cəhənnəmdə qalacaq, 

Tövbələri qəbul olunmayacaq! 

 

Vədinə sadiq qalib möminlərə 

Bəxş etdiyi pak cənnətlərə görə, 

 

Müşriklərə və azğın kafirlərə 

Cəhənnəm əzabı bəxş etdiyinə 

Göylərin və yerin Rəbbi Allaha, 

Həmd olsun! Şəninə şükür bir daha! 

 

Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız, 

Bir ona məxsusdur, həm O məkansız! 

 

O yenilməz bir qüvvət sahibidir, 

Qüdrətlidir, həm hikmət sahibidir! 

 

 

«QUMSAL TƏPƏLƏR» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil otuz beş ayədir. 

Ad qövmünün küfrünə işarədir. 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl əhqaf» surəsi anlanır belə: 

Ha, Mim! - lə başlanan yeddinci surə, 

Tanrıdan, elçisinə bir işarə. 

 

Quran ki, nazil olmuşdur, həməndir 

Hikmət sahibi Allah göndərəndir! 

 

Biz göyləri, yeri, arasındakın 

Haqq olaraq xəlq elədik çox aydın. 

Qiyamət günü ki, sona çatacaq 

Bir müddətçin yaradıldı o ancaq. 

 

Kafirlər qorxudulduğu şeylərdən 

(Qiyamətdən və imana dəvətdən) 

Üz döndərirlər, öyüd - nəsihətdən. 
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Ya Peyğəmbər! Bu müşriklərə de ki: 

Mənə xəbər verin, ya göstərin ki, 

Sizlərin ibadət etdikləriniz 

Nə yaratmış yer üzündə bənzərsiz?! 

Yəni onların göylərdə Allahla 

Bir şərikliyi varmıdır bir daha?! 

Əyər doğru deyirsinizsə onda 

Deyiniz inam üçün sübutuna 

Ki, Qurandan əvvəl bir kitab, yaxud 

Elmdən bir nişan varmıdır sübut! 

                                                                                                                                                                                              

 Allahını qoyub qiyamətədək 

Özünə cavab verə bilməyəcək. 

Bütlərə ibadət edən kimsədən, 

Çox haq yoldan azmış kim olar görən?! 

 

Halbuki, söylənən həmin bu bütlər 

Vecsiz ibadətdən xəbərsizdirlər! 

İnsanlar məhşərə toplandığı vaxt 

Bu bütlər onlara düşmən olacaq 
Və ibadətlərin inkar edəcək. 
Ayələrimizi ki, dinləyərək 
Kafirlər Quran barədə deyərlər: 
«Bu aşkar bir sehr deyilmi məgər.» 
Yoxsa ki, «Məhəmməd onu özündən 

Uydurmuşdur!» - deyə söyləyirlər həm. 

 

Ya Peyğəmbər ! De ki: «Əgər onu mən 

Fikrinizcə uydurmuşam özümdən, 

O halda Allahın əzabından siz 

Bilin, məni qurtara bilməzsiniz 

O, sizin Quranın barəsindəki 

Dedi-qodunuzu bilir var nə ki, 

Mənimlə sizin aranızda tək bir 

Onun şahid olması kifayətdir, 

O, bağışlayandır və rəhm edəndir!» 

 

De: «Mən Peyğəmbərlərin birincisi deyiləm 

Rəbbim mən və sizinlə nə edəcək bilmirəm. 

Başqa Peyğəmbərlər tək şəhid olacağımı 

Doğulduğum yurdumdan həm qovulacağımı, 

Ya sizə küfrünüzçün nə cəza veriləcək 

Hansı fəlakətlərə uğradacaqdır fələk. 

Bunu deyə bilmərəm, bu Tanrıya bəllidir. 

Çünki qeybi kimsə yox, yeganə Allah bilir.                                                                                                                                              

Mən yalnız vəhy olunan hökmə tabe oluram 

Sizi Tanrıya məxsus əzabla qorxuduram.                                                                                                                                                     

Kimsəyə nicat, ya da  əzab verə bilmərəm. 

Mən Allah əzabıyla qorxudan Peyğəmbərəm!» 

 
De ki: «Bir deyin görək  
Quran haq dərgahından olduğunu söyləsək 
Siz  onu inkar etsəz, 
Bir İsrail oğlunun şahidliyini görsəz 
Quran həqiqətinə Tövratı şahid etsə 
Ona iman gətirsə 
Və siz təkəbbür ilə ona qarşı çıxsanız 
Zalım olmazmısınız? 
Allah zalimi sevməz, 
Bu sayaq kimsələri doğru yola yönəltməz! » 

 
Kafir olan kimsəllər 
İman gətirənlərin barəsində deyirlər: 
«Əgər Quran və İslam yaxşı bir şey olsaydı 
Möminlər bu təlimdə bizdən geri qalardı. 
(Möminlərdən tez ona biz iman gətirərdik)» 
 
Quranla doğru yola gəlməyəcək bu kəslər, 
«Bu köhnə bir yalandır!» deyə 
dirənəcəklər. 
 
Qurandan əvvəl Musanın kitabı 
Tövrat var idi; - rəhbərlik məramı 
Bu Quran özündən əvvəlkiləri 
Ərəbcə təsdiq edən: - Zalimləri 
Allahın əzabı ilə qorxudan 
Bir kitabdır, endirilmiş səmadan. 

Həm də Cənnət ilə müjdə verəndir 

Yaxşı əməl sahibinə; - həməndir! 

 

Şübhəsiz;  «Rəbbimiz Allahdır!» - deyən, 

Sonadək sözünün üstündə duran. 

Qiyamət günün hiss etməyəcəkdir, 

Və heç bir qəm, qüssə görməyəcəkdir! 
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Belələri - cənnətlikdirlər, Onlar 

Dünyada ki, yaxşı əməlləri var 

Ona əvəz orada qalacaqlar! 

 

Biz insana ata və anasına  

Yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik.                                                                                                                                                      

Doqquz ay bətnində gəzdirib ona 

Can verib, əzabla doğmuşdur dedik. 

Onun ana bətnində daşınması, 

Otuz aydır, süd verib ayrılması 

Nəhayət kamillik həddinə yetər 

Qırx yaşa çatdıqda o belə deyər: 

«Pərvərdigara! Mənə və ata-anama, 

Əta etdiyin neməti – xudaya, 

Şükr etmək və sənə sayğı nəsib et! 

İlham ver, nəslimi saleh əməl et! 

Mən günahlardan sənə tövbə etdim 

Və şübhəsiz, müsəlmanlığa yetdim! 

Özümü həm cani - dildən Allaha 

Təslim edən qəbul eylə bir daha!» 

Belələri yaxşı əməllərini, 

Qəbul edib, günahının əfvini, 

Məqbul sayacağımız kimsələrdir. 

Onlara verilmiş vədə müvafiq 

Cənnət əhliylə olacaq kəslərdir! 

 

Özünü Allaha, məhşər gününə, 

İman gətirməyə dəvət edənə, 

Ata-anasına ağ olanlara 

«Tfü sizə! Söyləyən nankorlara: 

(Məndən əvvəl neçə-neçə nəsillər) 

Gəlib getdi öldü dirilmədilər. 

Bu halda siz mənə qiyamət günü, 

Dirildilib qəbirdən dönüşümü  

Bu dəvətlə təkrar vəd edirsiniz?! 

                                                                                                                   

Deyən kimsəyə valideyni haqdan 

Mədəd diləyərək: «Ay yazıq inan 

İlahinin vədi haqdır»- deyərlər. 

 Osa: «Bu qədim əfsanədir deyər. 

Başqa şey deyil !»-deyə cavab verər. 

Belələri özlərindən əvvəlki 

Kafir cin və insan ümmətlər kimi 

Haqqında əzab hökmü gerçəkləşmiş 

Və ziyana uğramış kimsələrdir! 

 

Qiyamət günündə Allah onlara, 

Əməlinin əvəzin versin deyə, 

Cənnətdə və Cəhənnəmdə aşikar 

Əməllərə uyğun dərəcələr var. 

 

Kafir olanlar cəhənnəm oduna  

Göstəriləcəkləri gün onlara 

Məzəmmətlə belə deyiləcəkdir: 

 

“Siz, dünya həyatınızda büsbütün 

Ləziz nemətləri daddığınızçün, 

Dünyada sizin üçün gözəl olan 

Hər şeydən, həm ləzzət aldığınızdan 

Axirətə artıq bir şey qalmadı. 

Bu günsə yer üzündə nahaq yerə 

Göstərdiyiniz, təkəbbürə görə, 

Allah itaətindən ki, çıxmısız 

Həqarətli əzabı dadacaqsız! 

 
Ya Məhəmməd ! Ad qövmünün qardaşı 
Hudun əhvalatın xatırla yaxşı. 
Bir zaman əhqafda olan qövmünə 

Belə söyləmişdi o, dönə-dönə. 

«Dünyada  Allahdan başqa kimsəyə 

İbadət etməyin, küfrdür deyə. 

Mən böyük günün (Qiyamət gününün) 

Sizlərə ki, üz verəcək büsbütün  

Allahın əzablarından qorxuram!»                                                                                                             

 

Onlar : «Sən bizi tanrılarımızdan 

Döndərməyəmi gəlmisən nagahan? 

Əgər doğru danışırsansa bilək, 

Vəd etdiyin əzabı gətir görək!» 

Deyərək ona cavab vermişdilər. 

 

Hud demişdi: «Əzab ki, söhbət gedir, 

Nə vaxt gələcəyini  Allah bilir. 



ġıxbala Elcan 

 382 

Mən sizə göndəriləni deyirəm, 

Allahın əmrini təbliğ edirəm. 

Ancaq mən sizin özündən razı, həm 

Cahil qövm olduğunuzu görürəm!» 

 

Onlar vəd olunan əzab gəlirkən 

(Vadiyə uçan buludu görürkən) 

Bizə yağış yağdıracaq! – dedilər. 

 

Hud isə söylədi: - «Ey bixəbərlər, 

Bu sizin istədiyiniz bəladır; 

Bir külək, şiddət həm əzabı vardır! 

O Rəbbin əmrin yerinə yetirər, 

Və hər şeyi yer ilə yeksan edər!» 

 

Onlar ertəsi gün məhv oldu haman. 

Evlərindən başqa qalmadı nişan. 

 

Biz günahkar qövmü öz məqamında, 

Cəzalandırırıq qısa zamanda! 

 

Ey Məkkə əhli! Bilin! Hud zamanı, 

Biz onlara verdiyimiz imkanı, 

Var dövləti sizlərə verməmişdik. 

Biz onlara qulaq, göz, qəlb vermişdik. 

Lakin qulaq, göz nə də ki, qəlbləri, 

Çifayda onlara xeyir vermədi. 

Çünki onlar Allahın ayələrin, 

İnkar etdi, bilmədilər dəyərin.                                                                                                                                             

İstehzayla istədikləri əzab, 

Sardı onları və etmədilər tab. 

And olsun ki, ətrafınızda olan 

Səmud, Lut qövmi bir vaxtlar yaşayan  

Məmləkətləri yerlə yeksan  etdik. 

Bəlkə imana qayıdalar deyə 

Ayələri bəyan etdik səbrilə 

Bəs nə üçün Tanrı hiss etdikləri  

Bütlər onlara bir kömək etmədi. 

Əksinə onlara məxsus tanrılar  

Uzaqlaşıb tamamən qeyb oldular. 

Bütlərə sitayiş etmək ki, vardır, 

Onların qurduğu uydurmalardır. 

 

Ya Peyğəmbər ! Onu da Xatırla ki, 

Bir zaman, bir dəstə (ona qədər) ki, 

Cini, Quranı dinləsinlər deyə 

Yanına göndərmişdik, sınaq ilə  

Onlar dinləməyə hazır olduqda 

Bir-birinə: - «Qulaq asın!»-dedilər. 

Quran oxunub qurtardıqdan sonra  

Öz qövmünün yanlarına döndülər . 

İşə bax ki, cinlər iman gətirdi 

Müşriklərsə hələ üz döndərirlər. 

Cinlər söylədilər ki, «Ey qövmümüz! 

Musadan sonralar nazil edilən, 

Tövrat, İncil, Zəburu təsdiq edən, 

Bəndəni haqqa, İslama yönəldən 

Bir İlahi Kitabı dinlədik biz !» 

 

Ey qövmümüz ! Allahın carçısını, 

Elçi Məhəmməd Əlehissalamı, 

Qəbul edin, ona iman gətirin. 

Allah (qiyamət günü) yəqin bilin,  

Sizin bütün günahınızdan keçər, 

Və şiddətli əzabdan xilas edər. 

 

Allah carçısını qəbul etməyən, 

Bilsin, yer üzündə qaçıb qətiyyən, 

Onun əzabından qurtara bilməz, 

Və ona Allahdan başqa bir kimsə, 

Kömək edə bilməz, O, istəməzsə. 

Belələri açıq-aşkar azmışlar. 

Cəhənnəm əzabını qazanmışlar. 

 

Məgər onlar yerləri və göyləri, 

Yaratmış, yaratmaqdan yorulmamış 

Allahın ölüləri diriltməyə, 

Qadir olduğunu anlamır səncə? 

 

Kafirlər cəhənnəm odun dadan gün  

Onlardan sorulacaq: «Deyin düzün, 

Məgər bu əzablar doğru deyilmi?! » 
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Onlar cavab verəcəklər ki; «Bəli, 

Rəbbimizə and olsun ki, doğrudur!» 

 

Allah buyuracaq: «Eləysə budur, 

Dünyada küfr etdiyinizə görə 

Dadın əzabımı siz dönə - dönə!» 

 

Ya Məhəmməd! Səbr et, əzm sahibi 

Olan Peyğəmbərlər səbr edən kimi.  

Səbr et Allah yolunda əziyyətə, 

Müşriklərə tez əzab gəlsin demə. 

Onlar əzabı görəcəkləri gün 

Ancaq bir saatı qədər gündüzün  

Dünyada qaldıqların sanacaqlar. 

 

Bu Quran  Allah dərgahından Sizə, 

Xəbərdarlıq, zinətdir ömrünüzə! 

 

Əzab gəldikdə inamsız fasiqlər, 

Allah itaətindən çıxmış kəslər 

Hökmümüz ilə məhv ediləcəklər! 

 

 

«MƏHƏMMƏD»  SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş otuz səkkiz ayədir 

Məhəmməd səllallahı bir daha təsdiq edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Məhəmməd surəsi anlanır belə: 

 

Kafir olanları və insanları 

Allahın yolundan sapdıranları 

Allah əməliylə puç edəcəkdir. 

Yaxşı əməllə kim iman gətirir 

Rəbbindən Məhəmmədə haqq olaraq 

Nazil edilənə inanır ancaq  

Onların günahlarını örtəcək 

Və o kəslərə xoş əhval verəcək 

Bunlar ona görədir ki, kafirlər, 

Batilə uymuş: - iman gətirənlər 

Rəbbin Quranına tabe olmuşlar 

Və Allahın buna məsəlləri var! 

 

Ey möminlər! Kafirlə döyüşürkən  

Onların boynunu vurun kökündən. 

Nəhayət onları məğlub edirkən, 

Əsir alıb əl qolun bağlayın həm. 

 

Döyüşlər bitdikdən sonra onları, 

Minnət qoyub azad edin qulvari. 

 

İstəsəniz mübadilə edərsiz, 

Ya da pul və mal ilə dəyişərsiz. 

Və unutmayın ki, əmr belədir! 

Əgər Allah istəsəydi birbəbir, 

Onlardan döyüşsüz intiqam alar, 

Cəzalarını verərdi necə var. 

 

Lakin O sizləri imtahan üçün  

Vuruşmağı əmr elədi büsbütün. 

Allah öz yolunda öldürənlərin 

Əsla puç eləməz heç bir əməlin.                                                                                                                                                

Allah doğru yola müvəffəq edib 

Onlara həm də xoş əhvallar verib 

Sevəcək dünyada həm axirətdə 

Həm də daxil edəcəkdir cənnətə. 

 

Ey iman gətirənlər! Əgər ki, siz  

Allahın dininə yardım etsəniz 

Sözsüz O da sizə yardım göstərər, 

Cihadda güc, qüvvə, qələbə verər. 

 

Kafirlərin isə: - Məhv olsun onlar 

Bütün əməllərin puça çıxardar! 

Bu da ona görədir ki, kafirlər,  

Allahın Quranını bəyənmirlər. 

Bu hal Tanrının acığına getdi 

Onların əməllərini puç etdi. 

Məgər onlar yer üzünü dolaşıb, 

Görmürlər əvvəlkilər cəzalanıb?! 

Allah onları yerlə yeksan etdi. 
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Kafiri gözləyən bəd aqibətdi. 

Allah iman gətirənin dostudur. 

Kafirinsə himayədarı yoxdur! 

 
Hər kəs iman gətirib yaxşı əməllər edər, 
Allah onu əbədi Cənntə daxil edər. 
 
Kafirlərsə dünyada zövqüncə səfa sürər, 
Harın heyvanlar kimi bolluca yeyib içər. 
 
Ölümündən sonrasa cəhənnəmə düşərlər, 
Kafirin Allah qıyan məskənidir o yerlər. 

Ya Peyğəmbər! Qövmün səni çıxaran 

Şəhərdən çox şəhər vardı Firavan. 

 

Viran etdik, daş üstə daş qalmadı 

Onlara kömək edən tapılmadı ! 

 
Məgər Rəbbindən bir dəlili olan  
Dəlilə istinad edən kəs haman                                                                                                                 
Pis əməli yaxşı tək göstərilən 
Kimsə ilə eynidirmi sən bilən?! 

Belə kəslər öz nəfsinə uymuşlar. 

Sözsüz ki, axirəti unutmuşlar. 

Müttəqilərə vəd olunan cənnət 

Diqqət et ki, vəsfi belədir; - əlbət. 

 

Dadı dəyişməyən sudan irmaqlar 

Və təmi çönməyən süddəndi çaylar. 

 

İçənlərə ləzzət verən şərabdan  

Nəhrlər var ki, doyunca dadarsan. 

Tər-təmiz baldan irmaqları vardır, 

Hər cür meyvə, təravət aşikardır. 

 

Orda olanları Rəbb tərəfindən 

Bağışlanmaq gözləyir həqiqətən. 

Məgər bu sayaq cənnətdə olanlar 

Cəhənnəmdə olanlarla bir olar?! 

 

Kafirlər arasında Ya Peyğəmbər! 

Elələri də var, səni dinləyər 

Yanından azacıq uzaqlaşırkən  

İstehzayla sorar səhabələrdən, 

Söylə: - «Məhəmməd bu saat nə dedi?» 

 

Onlar ürəyi möhürlü kəslərdi 

Və öz nəfsinə uymuş kimsələrdi! 

Əsil doğru yolu tapanlar ki, var, 

Allah onların sidqini artırar. 

 

Pis əməllərdən çəkinənlər ki, var 

Təqvasının mükafatın alarlar! 

Kafirlər ancaq qiyamət saatın,  

Gözləyir ki, gəlib üstünü alsın. 

 

Onun əlamətləri gəlmiş artıq, 

Fayda verərmi tövbə, peşmançılıq?!                                                                                                                                                 

 

Ya Məhəmməd! Bil ki, Allahdan başqa  

Heç bir tanrı yoxdur külli cahanda. 

Ondan dilə bağışlanmaq günahdan 

Cümlə möminləri həm dilə ondan. 

Allah gəzib dolandığınız yeri 

Həm də bilir duracağınız yeri! 

Sizin gündüz və gecələr dünyada 

Nə işlə məşğul olduğunuz, ya da  

Axirətdə harda qalacağınız 

Şəriksiz  Allaha məlumdu yalnız. 

Tanrı ki, ondan heç nə gizli qalmaz! 

 

Möminlər deyirdi: Cihad barədə 

Kaş yeni bir surə nazil olaydı. 

Surə nazil oldu bu mərhələdə 

Və döyüş əmrini ortaya qoydu. 

 

Ya Məhəmməd ! Qəlbində şəkk olanlar, 

Sənə bayılmış qorxuyla baxdılar. 

 

Bu onlara həm də çox yaraşırdı. 

Çün mərəz və ölüm qorxusu vardı. 

 
İtaət etmək və gözəl söz demək 
Əmrinə dinməzcə əməl eyləmək, 
İş qətiləşdiyi zaman Allaha 
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Verdikləri vədə sadiq olarsa 
Sözsüz ki, onlarçın yaxşı olardı. 
Hər kəs xidmətinə əvəz  alardı!  
 
Əgər Məhəmməd Əleyhissalamdan 
Üz döndərib kənarlaşsanız ondan 
 
Sizdən yer üzündə fəsad törətmək 
Və Cahiliyyət zamanındakı tək 

Qohumluğu pozmaq gözlənilməzmi?! 

 

Münafiqlər və fitnə törədənlər; 

- Allahın lənət etdiyi kimsələr 

Qulağı kar, gözü kor kimsələrdir! 

                                                                                                                                                                  
Onlar Quran barədə düşünməzmi? 
Ürəkləri tamam kilidlənmişmi? 
Bəlkə qəlblərinin öz kilidi var? 

Doğru yol bəlli olduqdan sonra ki, 

Hər kəs dindən döndü, yolun dəyişdi 

 

Şeytan bu dönüklüyü xoş göstərdi, 

Və onları azdırıb fərəhləndi. 

Və ya bu dönüklük müqabilində  

Allah onlardan üz döndərdi həm də. 

 

Bu onların Allah nazil etdiyin 

Bəyənməyənlərə hiss etdirməkçin; 

 

Biz bəzi şeylərdə sizə itaət 

«Edəcəyik! » demələridir Əlbət 

 

Allah onların bütün sirrin bilir! 

Gizli danışıqların həm eşidir. 

 

Bəs mələklər onların üzlərinə 

Arxalarına vura-vura həm də 

Canların alanda necə olacaq? 

 

Bu da onların Allah qəzəbinə 

Səbəb olan (Şeytana itaətə) 

Uymaları və Alaha xoş gedən 

(Kafirlə döyüşü) bəyənməməkdən 

Yaranan açıq-aşkar bir səbəbdir. 

Elə bununçun da Allah birbəbir 

Onların əməllərini puç etdi. 

 

Yoxsa qəlblərində Mərəz olanlar 

Elə güman edirlər onlar ki, var 

Allah onların kin-küdurətlərin 

Zahirə çıxartmayacaqdır yəqin?! 

 

Ya Peyğəmbər ! Əgər Biz istəsəydik, 

Onları mütləq sənə göstərərdik. 

Sən də onları mütləq tanıyardın. 

 

Amma bəlkə tövbə edib dinində, 

Sadiq və səmimi olsunlar deyə, 

Biz onları heç kəsə tanıtmadıq. 

Sən onları danışıq tərzlərindən 

Onsuz da mütləq duya biləcəksən. 

 

«Allah bütün əməlinizi bilir!»  

 

Bu ayə nazil olduqda həməndir 

Tanınmayan münafiqlər qorxudan 

Bir kəlmə də çıxarmırdı ağızdan. 

 

Ey möminlər ! And olsun ki, biz sizi 

Ayırd etmək üçün əqidənizi 

(Mücahidləri və səbr edənləri) 
 

Bilib məlum etmək üçün ümmətə 

İmtahan edəcək salıb zillətə 

Və əməlinizi yoxlayacağıq. 
 

Allahın barənizdə bildikləri; 

- Kimin yalançı, kiminsə həqiqi 

Mömin olduğu zahirən bulunsun 

Bütün bəndələrə də bəlli olsun! 
 

Şübhəsiz  ki, kafirlər, (insanları) 

Allah yolundan döndərən onları 

Və doğru yol bəlli olduqdan sonra 

Peyğəmbərə qarşı çıxanlar, Ona 
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Allaha bir zərər verə bilməzlər 

Allah onların əməlin puç edər! 

 

Ey iman gətirənlər! 

Haqqa itaət edin 

Həqiqətdir Peyğəmbər, 

Dinləyin rəğbət edin 

Şəkk-şübhə, riya, küfrə, 

Nifaq kimi şeylərə 

Doğru addım atmayın  
                                                                                           

Əmələ diqqət edin  

Ki, puça çıxarmayın! 

Kafir olanları və insanları 

Allahın yolundan sapdıranları 

Sonra da kafir kimi ölənləri 

Allah bağışlamayacaq! – Bilməli! 

Bununçun cihadda verməyin aman 

Kafirlərə qalib gəlinən zaman 

Xoş davranaraq güzəştə getməyin 

Və onları sülhə dəvət  etməyin. 

Allah sizinlədir o vaxt anlasaz 

O sizləri mükafatsız buraxmaz! 

Bilin şübhəsiz ki, dünya fanidir 

Həyatı oyuncaq və əyləncədir. 
 
Bunu da bilin ki, iman gətirsəz 
Pis əməldən, günahlardan çəkinsəz 
Allahdan mükafat alacaq hər kəs. 
 
O sizdən bütün mal-dövlətinizi, 
İstəməz yolunda sərf  etmənizi. 
İstər yalnız  zəkat verməyinizi. 
 
Əgər O, hər şeyinizi istəsə, 
Və bunu israrla tələb eyləsə 
Onda siz xəsislik göstərərsiniz  
Və onda o da, zahirə çıxardar 
Sizin qəlbinizdə olan nə ki, var. 
Yəni dinə olan kinlərinizi 
Və mal xərcləməmək istəyinizi. 
 
Budur, mal-dövlətin qırxda birin siz, 
Sərf etməyə çağrılan kimsələrsiz. 

Bununla belə aranızdadırlar, 
Bu yolda xəsislik edən adamlar. 
Və bunca xəsislik edənlər ki, var 
Özünə xəsislik etmiş olarlar. 
(Bunun zərəri özünə toxunar) 
                                                                                                                                                    
  Allah zəngin, Siz isə yoxsulsunuz 
Və həm də sizlər ona möhtacsınız. 
Əgər ki, Ondan üz döndərərsiniz, 
Ancaq özünüzü məhv edərsiniz. 
 
O sizi yox edər və yerinizə 
Qövm gətirər ki, bənzəmir sizə. 
Cani dildən ona ibadət edər 
Hökmünə baş əyər, itaət edər! 

 

 

«FƏTH» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil olmuş iyirmi doqquz ayədir. 

Məkkənin fəthindəki vəziyyəti vəsf edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl-Fəth»surəsinin anlamı belə: 

 

Ey Peyğəmbər! həqiqətən biz sənə,  

Zəfər bəxş etdik Hüdeybiyyə ilə. 

Nail oldun Məmləkətlər fəthinə. 

İbadət məqamı Məkkə şəhrinə. 

Allah bağışlayıb günahlarını, 

Tamamlayacaqdır uğurlarını. 

Düz yola müvəffəq edərək səni, 

Bərqərar edəcək istəklərini. 

 

Sənə yenilməz qələbə verəcək! 

Düşmənlərinisə məğlub edəcək. 

 

Möminlərin imanı üzərinə, 

İman artırmaqla, ürəklərinə, 

Öz dərgahından mənəvi möhkəmlik 

Və qəti dəlillər göndərən Odur! 

 

Göylərdəki və yerdəki ordular, 
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Mələklər, cinlər, insan və heyvanlar, 

İldırım, qasırğa, sel, fırtınalar, 

Zəlzələ, günəş batması hər nə var, 

Bunlar Rəbbin ixtiyarındadırlar. 

Allah onlarla intiqamın alır. 

Uca Rəbbin hər bir şeyi biləndir. 

Hikmət sahibidir, yol göstərəndir! 

Və Cihad əmri ona görədir ki, 

Allah mömin qadın və kişiləri 

Əbədi cənnətlərə daxil etsin 

Və günahlarının üstünü örtsün. 

Bu Allah dərgahında bir uğurdur 

Həm də əbədilik bir qurtuluşdur! 

                                                                                                                                                    

Cihad əmri həm ona görədir ki, 

Bədgümanlar var  və belə deyir ki: 

«Allah Məhəmmədə və möminlərə 

Heç bir kömək etməyəcəkdir»deyə 

Düşünən kəslərin cavabın versin 

Onları əzablara düçar etsin. 

Onlar öz bəd niyyətlərin anlasın 

Niyyətləri başlarında çatlasın! 

 

Allahın onlara qəzəbi tutmuş 

Və lənəti öz ünvanını bulmuş. 

O cəhənnəm ki, onların yeridir 

O yer kafir kəslərin məskənidir! 

 

Göylərdəki və yerdəki ordular, 

Allah əmrinə müntəzir dayanar. 

 

O Allah ki, hər bir şeyi biləndir 

Hikmət sahibidir və rəhm edəndir! 

 

Ya Məhəmməd! Həqiqətən biz səni 

Bəşər övladına şahid, müjdəçi, 

Və Allah əzabı ilə qorxudan 

Bir Peyğəmbər göndərmişik, doğrudan. 

 

Biz onu göndərdik ki, siz insanlar, 

Allaha və Onun Rəsulu ki, var 

Ondan öyrənib iman gətirəsiz 

Və ona yaxşıca yardım edəsiz. 

Onu böyük sayıb təzim edəsiz, 

Allahın şəninə tərif deyəsiz! 

 

Ey Peyğəmbər! Hüdeybiyyə məkanda 

Ağac altında beyəti-rizvanla, 

Sənə beyət edən o kəslər ki, var, 

Həm Allaha beyət etmiş olurlar. 

O kəslər ki,  sidqilə səninlədir, 

Tanrı əli onların üstündədir. 

Kimsələr ki, beyəti pozmuş olar, 

Ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. 

Zərəri yalnızca özünə dəyər 

Kim Allahla əhdə sədaqət edər, 

Allah ona böyük mükafat verər! 

                                               

Sənin təklifinə əməl etməyib, 

Hüdeybiyyə səfərinə getməyib, 

Evlərində gizlənən bədəvilər, 

Utanmadan sənə söyləyəcəklər; 

 

«Məşğulduq mal - dövlət, ailə ilə 

Və yola çıxa bilmədik səninlə. 

Allahdan bizlərə rəhmini dilə!» 

Onlar ürəklərində olmayanı 

Dillə söyləyirlər atıb həyanı. 

Onlara de ki: «Əgər Allah sizə 

Bir zərər ya xeyir vermək istəsə, 

Bunda ona kim mane ola bilər?!» 

Ona bəlli ikən siz törədənlər! 

 

Yoxsa siz güman edirdiz, Peyğəmbər 

Və onunla birgə olan möminlər 

Bu döyüşdəcə həlak olacaqlar, 

Bir daha geri qayıtmayacaqlar? 

Bu ürəyinizə xoş gəlmiş və siz, 

Allah barədə pis fikrə düşmüsüz 

Və buna görə də yaxşı bilin siz 

Məhvə düçar bir qövm olduz, xeyirsiz! 
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Hər kəs Allaha, onun Rəsuluna  

İman gətirməsə bilsin, Biz ona 

Cəhənnəm əzabı hazırlamışıq! 

 

Göylərin və yerin hökmü aşikar, 

Rəbbin əlindədir, istər bağışlar, 

İstər əzab verər, O özü bilir 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Siz xeybərə qənimətçin gedirkən 

Hüdeybiyyəyə getməyənlər Sizdən 

Təvəqqe edərək sizə deyəcək: 

«Qoyun bizlər də arxanızca gələk!» 

                                                                                                                   

Onlar Allahın sənə (Ya Peyğəmbər !  

Hüdeybiyyəyə sənlə getməyənlər, 

İstəsələr də heç yerə aparma!) 

 

Sözün dəyişdirmək istərlər, amma 

 

Ya Peyğəmbər ! Sən onlara söylə ki: 

«Siz bizə tabe olmayacaqsınız. 

Allah belə buyurub, anlayasız!» 

Onlar deyəcəklər:«Xeyir, siz bizə 

Paxıllıq edirsiz, qıymırsız bizə 

Pay düşsün alınan o qənimətdən.» 

 

Axı onlar özü qanmazdı, rəğmən. 

 

Hüdeybiyyə səfərinə getməyən 

Bədəvi ərəblərə söylə ki Sən: 

 

«Siz bir müddət sonra güclü, imansız 

Kəslərlə vuruşa çağrılacaqsız.  

 

Siz onlarla vuruşacaqsınız da 

Onlar dönüb müsəlman olar, ya da, 
 

Döyüşə ehtiyac qalmayacaqdır. 

Onlar gücsüzlüyün anlayacaqdır.» 

Kora günah gəlməz, şilə - topala 

Bir də xəstələrə, cihada görə. 

Kim Allaha, Onun Peyğəmbərinə 

İtaət etsə yetər istəyinə. 

Allah onun əməlin məqbul bilər, 

Əbədi cənnətlərə daxil edər. 

 

Hər kimsə ki, onlardan üz döndərər, 

Allah onu əzaba düçar edər! 

Ya Peyğəmbər! Allaha and olsun ki, 

Hüdeybiyyədə kimlər beyət etdi, 

Allah o möminlərdən razı oldu 

Allah onların qəlbində olanı                                                                                                                                         

Yəni sənə sadiq qalacağını 

Əhdə vəfa edəcəklərin bildi. 

 

Onlara dərgahından xatircəmlik, 

Rahatlıq və arxayınlıq göndərdi. 

Yaxında baş verəcək qələbəylə 

Xeybərin fəthiylə töhfələndirdi. 

 

Xeybərdə ələ keçirəcəkləri, 

Çoxlu qənimətlərə nail etdi. 

Allah yenilməz qüvvət sahibidir. 

Mərhəmət, rəhmət, hikmət sahibidir! 

 

Allah çox qənimətlər vəd edib, Siz 

Onları mütləq əldə edəcəksiz 

 
Xeybərdəki bu qəniməti isə, 
Bilərəkdən tezliklə verdi sizə. 
 
Möminlərə bir ibrət dərsi olsun, 
Həm onlar həqiqət yolunu bulsun. 
 
Deyə insanların sizə uzanmış 
Murdar əllərini kəsib qoparmış. 
 
Xeybərdə müttəfiqləri şaşırdı 

Müşrik müqavimətlərini qırdı. 

Allah sizə hələ bunlardan başqa 

Qənimətlər vəd eləyir qarşıda 

Məkkənin fəthi, Hüneyn vuruşu, 

İranın fəthində döyüş uğuru. 
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Əldə ediləcək qənimətlərin 

Elmi ilə təsbit etmiş dəyərin. 

 

Sevdiyi kəslərin istəyin verir. 

Allah yenilməzdi, hər şeyə qadir! 

 

Əgər  Məkkədən olan o kafirlər 

Sizinlə döyüşə girişsəydilər,                                                                                                               

Mütləq arxa çevirib qaçacaqdı 

Nə dost, nə də havadar tapacaqdı. 

 

Ya Peyğəmbər! Bu əvvəldən bəllidir. 

Allahın qoyduğu qanun belədir. 

 

Allahın qayda - qanunlarında sən  

Heç vaxt dəyişiklik görə bilməzsən! 

 

Həmişə Peyğəmbərlər və möminlər 

Kafirlə döyüşdə qalib gəlmişlər! 

 

Sizlərə qələbələr qazandıran  

Məkkə vadisində hərbə qoymayan 

 

Onların əlini sizlətrdən çəkən 

Odur, həm də etdiyinizi görən! 

 
O vaxt ki,peyğəmbər Hudeybiyyədə 
Bərqərar olmuşdu əshabəsiylə 
Məkkə müşrikləri müsəlmanlara 
Hücum hazırlamış, lakin bu ara 
Onlar tutularaq əsir edilmiş, 
Peyğəmbərin yanına gətirilmiş. 
 
O da onlara cəza verməmişdi. 
Üstəlik tamam azad eləmişdi. 
 
Allah rəsulunun könül xoşluğu 
Sülh imzalamağa səbəb olmuşdu. 
 
Küfr edənlər və məscidülhərama 
Girişinizə mane olanlar da 

Qurbanlıqları lazımı məqama 

Gedib yetişməyə qoymayanlar da 

Məhz onlar Məkkənin müşrikləridir. 

Bunlarsa Allaha tamam bəllidir. 

Əgər ki, Məkkədə Siz tanımayan 

Möminləri səhvən ayaqlamaqdan, 

Sizə günah gəlməyin ehtimalı 

Olmasaydı, Allah siz möminləri                                                                                                                                                

Hamılıqla buna məqbul bilərdi 

Məkkəyə girməyə izn verərdi. 

Amma istədiyin mərhəmətinə 

Öz istəyincə qovuşdursun deyə 

O zaman, O buna izn vermədi. 

Əgər onlar (möminlərlə, kafirlər) 

Bir-birindən ayrılmış olsaydılar, 

Biz kafir kəslərin payın verərdik, 

Şiddətli əzaba düçar edərdik! 

 

Kafirlər ürəyində cahillik təkəbbürü 

Həm də qapıldıqları lüzümsuz təssübü 

Nümayiş etdirirkən Hüdeybiyyə zamanı 

 
Sazişə yazmayırkən bir müqəddəs kəlamı 
«Bismillahir rəhmanir rəhim 
Mühəmmədun rəsulullah» kəlməsin  
Yazmaqdan imtina etdiklərində 
Yəni hicrətin altıncı ilində 
Peyğəmbərin Məkkəyə girməsinə 
İnad ilə razılıq vermədikdə 
 
Allah möminlərə öz dərgahından 
Xatircəmlik göndərmişdi durmadan 
Zikr etmək öyrətmişdi, gün boyu axşam - 
sabah 
La ilahə illallah,Mühəmməd rəsulullah. 
 
Onların bu kəlama daha çox haqqı vardı 
Məkkə Müşriklərisə bu duyğudan kənardı. 
 
Allah uca, rəhimli və hər şeyi biləndir 
Sınaqlara çəkən  həm, istəkləri verəndir! 

And olsun ki, Allah Peyğəmbərinin 

Röyasın çin etdi (Məkkə fəthinin)  

Ey möminlər ! İnşallah Siz də bir gün 

Saçları qırxılmış və pak büsbütün 
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Müşriklərdən və kimsədən qorxmadan 

Məscidülhəramda olarsız haman  

Allah bilir sizlərin bilmədiyin 

O bəxş edər sizə Xeybərin fəthin. 

 

(Doğrudan da Məhəmməd rəsulullah 

Hicrətin yeddinci ilində nagah 

 

Əsabəylə birgə Məkkəyə getdi. 

Birlikdə ümrə ziyarəti etdi. 

 

Ziyarətdən əvvəl Allah elçisi 

Uğurla Xeybəri həm də fəth etdi. 

 

Bununçun bir işə başlarkən əvvəl 

İnşallah söyləmək sayılır əfzəl! 

 

İslam dininin cəm dinlərdən üstün 

Olduğunu açıq göstərmək üçün 

 

Öz Peyğəmbərin hidayət Quranla 

Odur haqq dinlə göndərən Cahana 

Ya Məhəmməd! 

Səni təsdiqçin həqiqi Peyğəmbər  

Allah şəhadəti kifayət edər! 

 

Məhəmməd Allahın peyğəmbəridir. 

Onunla birlikdə olan möminlər  

Kafirlərə qarşı tamam sərtdilər. 

Bir-birinə əhli mərhəmətdilər. 

Onları namaz vaxtı rüku edən 

Allah rizasıyçın secdəyə enən 

Acizanə lütf diləyən görərsən 

Möminlik nuru yağar üzlərindən. 

 

Bu onların Tövratdakı vəsfidir. 

İncildəsə əkinə bənzədilir. 

Artıq cücərtisin üzə çıxarmış 

Gövdəsi üstündə sərbəst dayanmış. 

Əkinçisin heyran edən bir əkin 

Sözsüz ki, bu incə təşbihi Rəbbin 

Kafiri qəzəbləndirmək üçündür. 

 

Onlar arasında iman gətirən 

İnsanlıqçın yaxşı əməllər edən 

Allah tərəfindən bağışlanacaq 

Böyük Cənnət Mükafatı Alacaq!  

 

 

«OTAQLAR» SURƏSININ ANILAMI 

 
Mədinədə nazil on səkkiz ayə, 

Öyrədir sevgi Rəsul və Xudaya. 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Hucurat» anlanır belə: 

 

Diqqət edin ey iman gətirənlər! 

Çox ucadır Allah ilə Peyğəmbər. 

Qorxun, daim öz həddinizi bilin. 

Onların önünə heç vaxt keçməyin . 

Allah hər şeyi eşidən biləndir! 

Günah işləyənə cəza verəndir. 

 

Səsinizi Peyğəmbərin səsindən  

Artıq qaldırmayın söhbət edirkən. 

Bir birinizlə danışdığınız tək, 

Onunla ucadan olmaz söz etmək! 

Yoxsa əməliniz puç olub gedər, 

Özünüz bilmədən pozular işlər. 

 

Həqiqətən Allah Peyğəmbərinin, 

Yanında asta danışan kəslərin, 

Allah imtahana çəkmiş qəlblərin. 

Möminliyə layiq etmiş, bu yəqin. 

Onları günahlardan bağışlanma 

Cənnət mükafatı gözləyir; - amma. 

 

Ya Peyğəmbər ! 

Şübhəsiz  səni otaq arxasından,  

Çağıranların əqli kəsmir, inan! 

Əgər onlar səni görənə qədər 

Səslənmədən dözüb səbr etsəydilər, 
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Bu İlahi yanında onlar üçün  

əlbəttə yaxşı olardı büsbütün. 

Çün Allah tövbə edəni biləndir! 

Bağışlayan və həm də rəhm edəndir!  

                                                                                                                                                   

 

Diqqət edin, Ey iman gətirənlər! 

Bir fasiq gətirsə sizə pis xəbər, 

 

Dərhal onun doğruluğun yoxlayın, 

Və həqiqət isə ona inanın. 

Yoxsa bir kimsəyə pislik edərsiz, 

Və sonra da peşmançılıq çəkərsiz! 

 

Ey iman gətirənlər! Bilin aşkar , 

Aranızda Allah Peyğəmbəri var. 

Əyərçi o bir para işlər ki, var 

Sizlərə uysaydı açıq - aşikar 

Siz əziyyət çəkərdiniz o ki, var. 

 

Lakin Allah sizə imanı vermiş,  

Qəlbinizdə süstləmiş və sevdirmiş.  

Küfrə, itaətdən çıxmağa qarşı, 

Sizdə nifrət oyatmış yaxşı-yaxşı. 

Məhz bu sayaq xislətin sahibləri 

Doğru yolda olanlardır, bilməli! 

 

Bu isə Allah dərgahından olan, 

Lütf və nemət sayəsindədi rəğmən 

 

Allah hər şeyi bilən və görəndir  

Hikmət sahibidir, lütfi kərəmdir! 

 

Əgər iki dəstə mömin vuruşsa, 

Onları təhrik eləyin barışa. 

 

Əgər hansı təcavüzkarlıq etsə, 
Vuruşun təcavüzkarlıq edənlə. 
Təcavüzkar Allah əmrinə dönsə, 
Siz də rəftar edin ədalət ilə. 
Şübhəsiz Allah insaflını sevir. 
Qayğıkeşi olur, istəyin verir! 

Həqiqətən mömin dində qardaşdır, 
O vaxt ki, arada nifaq yaranır, 
İki qardaşınızı barışdırın, 
Və Allah qorxusunu unutmayın. 
Bəlkə günahlarnızı bağışlar 

Və sizlərə mərhəmətin artırar. 

Bir qövm digərini lağa qoymasın 

Lağa qoyan bunu yaxşı anlasın. 

Ola bilsin ki, o lağa qoyulan 

Allaha yaxındır lağa qoyandan. 

Qadınlar da buna əməl eyləsin. 

Və bir-birlərinə rişxənd etməsin. 

Bəlkə rişxənd olunanlar ki, vardır. 

Rişxənd edənlərdən daha yaxşıdır. 

Biri-birinizə tənə etməyin  

Eyib tutub pis ləqəblər verməyin 

İman gətirdikdən sonra, yəqindir, 

Fasiq adı qazanmaq necə pisdir . 

Məhz tövbə eməyənlər zalimlərdir! 

Onlar özlərinə zülm edənlərdir! 

 
Ey iman gətirənlər! Yaxşı bilin. 
Zənn-gümana qapılmaqdan çəkinin 
 
Şübhəsiz ki, zənnin çoxu günahdır 
Əsassız və həqiqətdən kənardır . 
 
Bir- birinin eybini axtarmayın,  
Sirr arayıb qeybətini qırmayın ! 
Siz bununla ölmüş qardaşınızın 
Ətini yeməyə razısız sanın. 
 
Bu sizdə ikrah hissini oyadar. 
Qeybət də belədir açıq-aşikar 
Allahdan qorxun, Odur həqiqətən,  
Rəhimli, tövbələri qəbul edən! 

Ey iman gətirənlər! Bilin artıq, 

Sizi Adəm və Həvvadan yaratdıq. 

Və kimliyinizi biləsiz deyə 

Böldük xalqa, qəbiləyə, zümrəyə 

Allah yanında ən hörmətli olan  

Pislikdən çəkinən, Allahdan qorxan. 

Həqiqətən O hər şeyi biləndir. 

Hər bir baş verəni həm də görəndir. 
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Qənimət əldə etmək iştahıyla, 

Bədəvi ərəblər girdi İslama 

Və dedilər ki, «Biz iman gətirdik!» 

Ya Peyğəmbər ! Sən onlara söylə ki: 

«Sizlər qəlbən iman gətirmədiniz! 

Biz islamı şəxsi məqsəd naminə, 

Mənfəətçin qəbul etdik» deyiniz. 
 

Hələ iman sizin, qəlblərinizə  

Daxil olmamışdır, biləsiz qəti! 

Çün iman əməl - etiqad vəhdəti. 

İslamı qəbul zahir əlaməti . 

Əgər Allaha və Peyğəmbərinə 

Lazımı qaydada itaət etsəz, 

O sizin əməlinizi əksiltməz. 

Sizə layiqincə mükafat verər. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 
 

Mömin yalnız Allah və Peyğəmbərə, 

İman gətirən və sonra bir zərrə, 

Heç bir şəkkə və şübhəyə düşməyən, 

Allah yolunda malını xərcləyən, 

Can əsirgəmədən vuruşanlardır. 

Məhz belələri sadiq olanlardır! 
 

Ya Peyğəmbər! Bədəvilərə de ki: 

«Siz həqiqi  müsəlmanlığınızı 

Deyin, Allahami öyrədirsiniz?» 
 

O göydə və yerdə hər nə var bilir. 

Allah hər şeyi görən və biləndir! 
 

Onlar islamı qəbul etdigiycin 

Sənə minnət də qoyurlar büsbütün. 
 

De ki: «Müsəlmanlığınızçın mənə 

Minnət qoymayınız siz dönə - dönə 

Əyər söylədiyiniz doğrudursa, 

Allah sizə minnət qoymuşdur bunca!» 

                                                                                                                                                    

Şübhəsiz ki, Allah göyün və yerin,  

Bilir gözə görünməyən sirlərin. 

Sizin nə etdiyinizi görəndir! 

 

«QAF» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş qırx beş ayə. 

Məkkə müşriklərinə bir kinayə. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə  

O «Qaf» surəsi ki, anlamı belə: 

 

And olsun Qurana ki, Ya Peyğəmbər! 

Sənə iman gətirmədi müşriklər! 

Özlərindən bir Peyğəmbər gəldiyin, 

Onlar təəcüblü bildilər yəqin. 

Kafirlər dedi: «Bu əcaib şeydir! 

İnsandan da Peyğəmbər olar nədir? 

Ancaq Mələk Peyğəmbər ola bilər! 

Ölüb torpaq olduğdan sonra məgər, 

İnsan yenidən diriləmi bilər? 

Bu həqiqətdən uzaq anlayışdır, 

Qeyri mümkün olan bir qayıdışdır!» 

 

Həqiqətən biz torpağın onları, 

Çürütdüyünü bilirik aşkarı. 

Dəgahımızda hər şeyi hifz edən  

(Lövhi məhfuz) hikmətli, pak mənbədən! 

 

Lakin onlara haqq (Quran) gəldikdə 

Onu yalan saydılar naqisliklə. 

İndi onlar təşviş içindədirlər . 

Sənə sehrbaz və kahin deyirlər. 

Məgər onlar başları üstündəki,  

Yaradıb bəzədiyimiz göyləri, 

Görmürlərmi, yox zərrə qüsur yeri? 

Və yaxud döşədiyimiz yerləri, 

Möhtəşəm dağlar ki, sübut hər biri. 

Hər cür gözəl meyvələr yetirmişik, 

Görmürlərmi biz hər şeyə qadirik?! 

                                                                                                                                                  

Bütün bunları Rəbbə dönmək üçün,  

Hər bir bəndəyə ibrət etmək üçün, 

Öyüd - nəsihət olsun deyə etdik. 
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Biz göydən bərəkətli su endirdik. 

Bağlar, arpa - buğda dəni yetirdik. 

Salxım - salxım və üst - üstə düzülmüş, 

Barlı xurma ağacları bitirdik. 

 

Bəndələrə bol ruzi olsun deyə, 

O su ilə həyat verdik ölkəyə. 

Bunlar ki, hikmətə bir, nümunədir, 

Qəbirdən qalxmaq da eynən belədir! 

 

Məkkə müşriklərindən xeyli əvvəl, 

Huh tayfası təkzibə atmışdı əl. 

Rəss əhli, Səmud qövmü küfr etmişdi, 

Öz peyğəmbərlərin təkzib etmişdi. 

 

Ad qövmü, Firon əhli, Lut qardaşlar, 

Əykə əhli, Tübb qövmü var ki, bunlar, 

Öz peyğəmbərlərin təkzib etmişdi. 

Mənim onlara əzabım yetişdi. 

 

Biz acizmiyik ilk yaradılışdan?! 
Qiyamət günü çox asandı bundan, 
Yatan ölüləri diriltmək təkrar. 
Bu xüsusda şəkk - şübhədədir onlar! 
And olsun ki, insanı Biz yaratdıq, 
Və nəfsinin vəsvəsəsin anlarıq. 
Biz ona şah damarından yaxınıq! 
Onun adi hərəkətindən tutmuş, 
Ən gizli hissləri Bizə məlumdur! 
Xatırla ki, onun sağ və solunda,  

Bütün əməllərin yazan, sonunda 

Qeydə alan iki mələk durmuşdur! 

 

Dediyi hər sözü yazmaqçın onun, 

Bilməlidir cüt mələyin olduğun! 

 

Ölüm bühuşluğu şübhəsiz gəlir. 

Ey insan! Bu sənin qorxduğun şeydir! 

                                                                                                                                                    

Öləndən sonra yenidən dirilmək , 

Bununçun Sur çalınacaqdır, demək, 

Bu vəd olunmuş gün - əzab günüdür! 

Hər bir kəsi Rəbbinin hüzuruna  

Bir sürüyüb gətirən var, onunla 

Və bir də şahidlə (İki mələklə) 

Gələcəkdir, buna yox zərrə şübhə. 

 
Ona deyiləcək ki, «Sən dünyada  
Qafildin düşməkdən bu müdhis hala. 
Bu gün gözündən pərdəni götürdük. 
Artıq sərrast gördüyünü görürük!» 
 
Ona təhkim olan mələk ki, vardır, 
Deyəcək: - «Bu cəhənnəmə hazırdır!» 
Allah mələklərə buyuracaqdır: 
«Atın Cəhənnəmə kafər ki, vardır; 
Xeyrə mane olub həddi aşanı,  
Rəbbin birliyinə şərik qoşanı! 
 
O kimsəni ki, Allahla yanaşı  
Qəbul edib özünə başqa tanrı  
Atın şiddətli əzabın içinə!» 
 
Yoldaşı (şeytan) yainki öz nəfsi,  
İrəliyə çıxıb söyləyəcək ki: 
«Ey Rəbbimiz ! Onu mən azdırmadım, 
Özü haqq yoldan azmışdı,anladım!» 
 
Allah buyuracaq ki, hüzurumda  
Mübahisə etməyin, mən dünyada  
Peyğəmbərlə söyləmişdim bu haqda. 

 

Hüzurumda söz güləşdirməyin, həm  

Səbəbsiz yerə zülm edən deyiləm! 

 

O gün biz Cəhənnəmə «Doldunmu?» söyləyəcək, 

O sa «Yenə varmıdır» - deyə cavab verəcək. 

 

Cənnət yaxın yerə gətiriləcək.  

Müttəqi kəslərəsə deyiləcək: 

                                                                                                                                                    

«Bu sizlərə vəd olunan cənnətdir. 
Sakini Allaha dönən kəslərdir. 
O kəslər ki, nəfsin çəkər haramdan, 
Tövbə edər və qorunar günahdan. 
Rəbbini görmədən ondan qorxanlar, 

Bu gözəl məkanla muştuluqlanar! 
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Sağlıq və əmin-amanlıq üçündür, 

Bu gün həm də əbədiyyat günüdür! » 

 
Orada istədikləri hər şey var. 
Dərgahımızdasa ondan artığı, 
Möminin təsəvvüründən çox kənar. 
- Rəbbi seyr etməyin bəxtiyarlığı, 
Var ki, mömin kəslər görcək mat qalar! 
 
Biz Məkkə müşriklərindən çox əvvəl, 
Neçə mən - mən deyənlərə qatdıq əl. 
Məhv etdik onları edib tarı – mar, 
Can qurtarmağa bir yer tapmadılar! 
 
Şübhəsiz ki, bundan ağıllı kəslər, 
Özünə bir ibrət dərsi götürər! 
 
And olsun ki, biz yeri və göyləri, 
Onlar arasında olan şeyləri, 
Altı gündə xəlq elədik, bilməli, 
Bizə heç bir yorğunluq üz vermədi. 
 
Ya Peyğəmbər! Məni yaxşıca dinlə 
Onların dediklərinə səbr elə. 
 
Gün doğmamışdan, batmamışdan əvvəl 
Rəbbini tərif et, qalma məəttəl! 

 

Sübhün, zöhrün, əsrin namazını qıl! 

Şükür - sənayla həm rizasını al! 

 

Ya Peyğəmbər! Carçının yaxın yerdən, 

Car çəkəcəyi o gündə deyilən, 

Sözü, surun səsin dinlə!                                                                                                                                                  

 

O gün ki, İsrafil uca bir səslə: 

«Ey köhnəlmiş sümük,əprimiş ətlər. 

Ayrılmış oynaqlar dağılmış tellər! 

Allah sizə bu haqq - hesab günündə, 

Yenidən birləşmək buyurur!» həm də 

Deyəcək və suru üfürəcəkdir. 

Bütün yaranmışlar eşidəcəkdir. 

 

 

O gün qəbirlərdən çıxma günüdür! 

Şübhəsiz öldürən, dirildən Bizik! 

Son dönüş hüzuruna da Sahibik! 

 

O gün yer ayrılacaqdır və onlar, 

Sürətlə qəbirlərdən çıxacaqlar. 

 

O gün söylənilən məhşər günüdür, 

Bizə asan, kafirin müşkülüdür! 

 

Çox gözəl bilirik Biz müşriklərin 

Nə düşündüklərin, həm nə dediyin. 

 

Ya Peyğəmbər! Onları zor ilə Sən, 

Dinə imana gətirən deyilsən. 

 

Mənim təhdid, əzabımdan qorxana, 

Öyüd - nəsihəti öyrət Quranla! 

 

 

«SOVURUB DAĞIDAN KÜLƏKLƏR» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu alıtmış ayə 

Tanrı hikmətlərin edir himayə. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 
Surə «Əz-zariyat» anlanır belə: 
 

Toz - torpağı sovurub dağıdan küləklərə, 
Yağış yüklü buludlar bəzək olan göylərə, 
Sularda asanlıqla yol gedən gəmilərə, 
Hərəsi bir iş üçün müvəkkil mələklərə. 
 
And olsun, vəd olunan qiyamət həqiqətdir. 
Və qiyamət günündə haqq - hesab labüd şərtdir. 
 
O gün haqq ilə batil müəyyən olacaqdır. 
Hər kəs öz əməlinin əvəzin alacaqdır. 
 
 
Ey müşriklər! Cürbəcür ulduz yolları olan, 

Göylərə and olsun ki, Sizin Quran, Peyğəmbər 
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Peyğəmbər barəsində fikriniz 

Müxtəlifdir, biləsiz. 

 

Bəziniz Qurana şer, Peyğəmbərəsə şair, 

Bəziniz də Qurana kahinlik əsəridir, 

Həzrət Peyğəmbərəsə bir kahin deyirsiniz. 

 

Qurandan, Peyğəmbərdən zatı dönüklər dönər! 

İmandan kim dönmüşsə,  

Qurandan da o, dönər! 

 

Məhv olsun yalançılar və lənətə gəlsinlər! 

 

Cəhalət girdabına düşüb qafil olanlar! 

Onlar səndən haqq - hesab gününü soruşarlar. 

Bilsinlər ki, o günü şübhəsiz görəcəklər. 

Cəhənnəmin odunda əzablar çəkəcəklər. 

                                                                                                             

Onlara söylənəcək: «Dadın əzabınızı, 

Sizlər ki, bir zamanlar soraqlayırdız onu 

Ki, tez-tələsik gəlsin bilək doğruluğunu!» 

 

Müttəqi kəslər ki, var həqiqətən də onlar, 

Cənnət çeşmələrinin başında olacaqlar. 

Rəbbinin o kəslərə verdiyin alacaqlar. 

Çün onların dünyada yaxşı əməlləri var. 

 

Gecələr az yataraq ibadət edirdilər, 

Səhər bağışlanmağı Allahdan dilərdilər. 

 

Mallarında fəqirin, yoxsulun payı vardı. 

Ehtiyac duyanlara dövlətin paylayardı. 

 

Allaha yəginliklə inanan kəslər üçün,  

Yerdə dəlalət, sübut, əlamət var büsbütün. 

 

Sizin özünüzdə də vardır açıq-aşikar, 

Sizləri yaradanın birliyinə sübutlar. 
 

Göydə də ruziniz və mükafat, cəza vardır. 

Vəd olunan cəza və mükafatlar ki,vardır, 

Allah dərgahındakı lövhədə yazılmışdır. 

Göylər və yerin Rəbbinə and olsun! 

Bu deyiilənlər siz danışan sözün, 

Öz sözünüz olduğu kimi yəqin. 

 

Ya Məhəmməd! İbrahim Peyğəmbərin 

Mələk qonaqları ilə söhbətin 

Rəvayətlərdən eşitmisən yəqin. 

 

Onlar İbrahimin yanına gəlir, 

Ehtiram göstərir və salam verir. 

İbrahim qayğılanır, fikirləşir: 

Bunlar tanımadığım kimsələrdir! 

 

Bir bəhanə ilə evinə gedir. 

Bir buzov kəsir, qızardıb gətirir. 

Xörəyi qonaqlara təklif edir. 

Onlara: «Bəlkə yeyəsiniz!» - deyir. 

Qonaqlar xörəyə əl uzatmayır, 

İbrahim bu hala çox təlaşlanır. 

 

Onlar: - «Qorxma» deyir və müjdə verir. 

«İshaq adlı oğlun olacaq»  - deyir. 

 

Zövcəsi Sara eşidir söhbəti, 

Artır təəccübü, itir taqəti. 

 

«Mən qoca, qısır, bir qarıyam!» - deyir 

«Bu yaşda bu heç mümkünmüdür?!» – deyir. 

 

Onlar deyir: «Rəbbin məsləhət bilir, 

Şübhəsiz ki, o hikmət sahibidir!» 

 
Sonra İbrahim elçilərə deyir: 
«Ey elçilər sizin işiniz nədir?» 
Deyirlər: «Göndərilmişik bir qövmə, 
Lut tayfasına cəzalar verməyə, 
Gəlmişik günahlarını qandıraq. 
Başlarına gildən daşlar yağdıraq. 
Elə daşlar ki, Rəbbin dərgahında, 

Xüsusi nişan qoyulmuş onlara!»  

Nəhayət Lut qövmünün məhvi üçün  

Sədumdan möminlər çıxdı büsbütün. 
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Lakin Lutun ailəsindən başqa, 

Bircə müsəlman da tapmadıq orda. 

Və orda axirət əzablarından 

Qorxanlar üçün saxladıq bir nişan. 

Şamla Hicaz arasında yerləşən 

Bir yurd ki, elədik yer ilə yeksən. 

Məkkə müşrikləriyçin bu hadisə 

Yaxşıca bir ibrət dərsidir həm də. 

 

Musanın hekayətində də aşkar, 

Hər kəsə gərəkli ibrət dərsi var. 

Biz onu göndərdik açıq dəlillə 

Ki, Firon bəlkə öz səhvini bilə. 

O bütün əyan və qoşunu ilə, 

İmandan dönmüş və Musa barədə,  

«Bu sehrbaz və dəlidir!» - demişdi. 

Səhvinin dərəcəsin bilməmişdi. 

 

Nəhayət onu əskərləri ilə 

Fəlakətə düçar etdik dənizdə 

O məzəmmətə layiq iş görmüşdü, 

Üzünü imandan tam çevirmişdi. 

Allahlıq iddiasına düşmüşdü. 

 

Ad qövmünün başına gələnlərdə  

Yaxşıca bir ibrət dərsi var həm də. 

 

O zaman Biz onların üzərinə, 

Xeyirsiz bir külək göndərdik, həm də 

Hər şeyi qurutduq və məhv eylədik. 

Sovurub külə, çör-çöpə döndərdik. 

 

Səmud qövmünün başına gələnlər 

Hər kəsə yaxşı ibrət dərsi verər. 

 

O zaman onlara: «Hələ bir müddət 

Deyilmişdi kef çəkib alın ləzzət!» 

 
Onlar Rəbbin əmrinə ağ olmuşdu. 
O kəsləri də ildırım vurmuşdu. 
Onlar yıxılmış, qalxa bilməmişlər, 
Bir kimsədən də kömək görməmişlər. 

Daha əvvəl Nuh qövmün məhv etmişdik, 
Fasiqlərin məhvin məqbul bilmişdik. 
 
Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq 
Və Biz hər şey yaratmağa qadirik. 
 
Biz yeri də sizlər üçün döşədik, 
Biz necə də gözəl döşəyənlərik! 
 
Biz hər şeydən erkək - dişi yaratdıq. 
Bəlkə bir düşünüb ibrət alasız! 
Ya Məhəmməd! Bu insanlara de ki: 
Allaha tərəf qaçın imkan nə ki. 

Allahın həm də qəzəbindən qaçın.  

Mərhəmətinə, rəhminə sığının. 

Küfrü atıb, imana doğru gəlin! 

Mən sizi Allahın əzabından həm, 

Açıq-aşkar qorxudan Peyğəmbərəm! 

 

Allah ilə yanaşı tanrı tanımayın, həm,  

Mən sizi ondan aşkar qorxudan Peyğəmbərəm! 

 

Ya Məhəmməd! necə ki, qövmün sənə sehrbaz 

Şair, divanə  deyir. 

Ondan əvvəkilər də peyğəmbər gələr - gəlməz 

Onlara sehrbaz, ya divanə deyirdilər. 

 

Yəni onlar bu sözü vəsiyyətmi etmişlər?! 

Yoxsa nədəndir belə eyni sözü deyirlər. 

Xeyir! Onlar hamısı azğın bir qövmdürlər! 

 
Ya Məhəmməd! Onlardan bir yolluq üz döndər sən! 
Buna görə heç zaman qınanası deyilsən, 
Çünki tapşırılanı layiqincə etmisən. 
 
Sən onlara Quranla öyüd və nəsihət ver. 
Çünki, öyüd - nəsihət möminə fayda verir. 
 
Mən cin və insanları ibadətçin yaratdım, 
Mənə ibadət edən xeyir tapar hər addım. 
 
Mən onlardan nə ruzi, nə kömək istəmirəm, 
Nə də ac bəndələri yedirmək istəmirəm! 
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Şübhəsiz ruzi verən kömək edən Allahdır! 
Hər kəsin hər addımı, hər an Ona agahdır. 
Həqiqətən, zülm edən kəslər ki, var, 
Əvvəlkilər kimi bir qisməti var! 
Allaha şərik qoşmaqla özünə, 
Zülm edən Məkkə Müşriklərini də 
Əvvəlki ümmətlər tək şiddətli bir 
İlahi cəzası, əzab gözləyir! 
Qoy onlar bunu çox yaxşı bilsinlər, 
Məni əzaba tələsdirməsinlər! 
 
Vəd olunan o gün gəlməz ağlına, 
Vay həmin gün kafirlərin halına! 

 

 

«DAĞ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş və qırx doqquz ayədir. 

Və cənnəti əlanın ilk təsvirini verir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Ət - Tur» surəsinin anlamı belə: 

 

And olsun o müqəddəs Tur dağına, 

Allahın Musayla danışığına. 

And olsun O ilahi kitablara, 

Tövrat, Zabur, İncilə və Qurana. 

Dəri üzərində olan kitaba, 

Mələklər tapınan Beytulməmura. 

And olsun yüksək tavan uca göyə, 

Dolub daşan, alovlanan dənizə, 

 

Ya Peyğəmbər! Rəbbin əzabı ki, var 

O əzab mütləq vaqe olacaqdır! 

Həm də onu heç kəs dəf edə bilməz! 

O gün göylər hərəkətə gələcək 

O həm fırlanacaq, həm çalxanacaq. 

Dağlar da öz yerindən qopacaqdır, 

Havada toz kimi oynayacaqdır. 

O gün vay halına inanmayanın 

Və peyğəmbərləri yalan sayanın. 

O kəslər ki, yalanlara qurşanar. 

Dünyada qəflət işində oynayar. 

O gün onlar həqiqəti biləcək, 

Cəhənnəm oduna sürüklənəcək.                                                                                                                                              

Və onlara belə deyiləcəkdir: 

«Sizin dünyada yalan bildiyiniz 

Cəhənnəm  odu bax budur, biliniz! 

Vəhyə, Qurana ki, sehr deyirdiz 

Bu da sehrdir, yoxsa görmürsünüz? 

Yanın orda! İstər dözün, istər yox; 

Sizin halınıza münasibdi çox, 

Cəhənnəmdə əbədi qalacaqsız 

Və əməl cəzanızı alacaqsız.» 

 

Şübhəsiz ki, Müttəqi kəslər ki, var 

Nemət dolu cənnətdə olacaqlar. 

Rəbbinin onlara əta etdiyi 

Nemətlərdən zövq, ləzzət alacaqlar. 

Və onlara belə buyuracaqlar: 

Dünyada etdiyiniz  əməllərin 

Müqabilində nuşi - canla yeyin. 

 

Səf-səf düzülmüş taxtlar üzərində 

Evləndirəcəyik hurilər ilə 

İman gətirən kəslərin övladı 

İmanda, həm ardıncasa onların 

Cənnətdə onlara qovuşacaqlar 

Xoş əməlin əvəzin alacaqlar. 

 

Kimsənin xeyirxah işi pozulmur 

Və hər kəs öz əməlinə girovdur! 

 

Onları istədikləri meyvələr, 

Bolluca ətlə təmin edəcəklər. 

Onlar bir-birinə şərabla dolu 

Qədəh ötürəcəklər çoxlu-çoxlu. 

O cənnət şərabının xislətində 

Yox lovğalıq, günaha təhrik nə də.                                                                                                                                            

 

 

Möminlərin yanında xidmət üçün 

Oğlanlar dolanacaqlar büsbütün 

Sədəf içində gizlənmiş inci tək 
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Ağıllı, təmkinli, gözəl və göyçək. 

Onlar dünya işlərini anacaq 

Xoş hal-əhval tutmağa başlayacaq. 

Və söhbət əsnasında deyəcəklər: 

«Dünyadaykən ailəylə əvvəllər 

Rəbbimizin əzabından qorxardıq. 

Artıq Allah Mərhəmətin qazandıq 

Cəhənnəmin əzabından qurtardıq. 

Dünyada ona ibadət edirdik 

Şübhəsiz ki, o vədinə sadiqdir 

Kərəm sahibidir və rəhm edəndir! 

 

Bəli, həqiqət budur. Ya Peyğəmbər ! 

Sən müşriklərə öyüd - nəsihət ver. 

Öz Rəbbinin neməti sayəsində 

Sən nə kahinsən, divanəsən nə də! » 

 

Yoxsa onlar:  «O şairdir deyirlər. 

Və sənin başına gələcəkləri  

Ölüb gedəcəyini gözləyirlər!» 

 

De ki:«Gözləyin, mən də sizinlə həm, 

Sizə üz verənləri gözləyirəm!» 

 

Yoxsa onların öz puç ağılları 

Əmr edir desin bu batil sözləri 

Xeyir, onlar azğındır və sərsəri. 

 

«O, Quranı özündən uydurmuşdur» 

Deyərkən onlar günaha girirlər. 

Həsəd, təkəbbür və inad əlində 

Çarəsiz qalıb iman gətirmirlər. 

 

Döğru deyirlərsə qoy onlar əgər 

Quran kimi bir kəlam gətirsinlər! 

 

Yoxsa onlar Xaliqsiz yarandılar. 

Yainki öz-özlərin yaratdılar?! 

Yoxsa göyü və yeri yaratdılar?! 

Xeyir, onlar ürəkdən inanmırlar! 

 

Yoxsa Ya Peyğəmbər Sənin Rəbbinin  

Xəzinələri də həm onlardadır?!  

Yaxud da hər şeyə hakim onlardır?! 

 

Yoxsa onların üstünə mindiyi, 

Vəhyi dinlədiyi bir nərdivan var?! 

Eləysə onların vəhy dinləyəni, 

Bir dəlil gətirsin açıq-aşikar! 

 

Sizə görə qızlar uca Rəbbindir 

Oğlan uşaqları isə Sizindir?! 

 

Yoxsa Ya Peyğəmbər! Risalətçin sən 

Onlardan bir mükafat istəyirsən?! 

Və onlar bununçun narahatdılar 

Həm ağır borc yükü altındadırlar?! 

 

Yoxsa onlar həm də qeybi bilirlər 

Və orada olanları yazırlar?! 

Qiyamətin, axirət həyatının 

 

Olmadığın ordanmı öyrəniblər?! 

Və səninlə mübahisə edirlər! 

 

Yoxsa ki, Ya Peyğəmbər! Bu kafirlər 

Sənə bir tələ qurmaq istəyirlər? 

Amma unutma ki, həmin kafirlər 

Öz qurduğu tələyə düşəcəklər! 

 

Yoxsa onların Allahdan başqa bir 

Tanrısı vardır və yeri bilinmir? 

Sənin inandığın Allah ki, vardır, 

Onlar qoşan şərikdən çox uzaqdır! 

 

Əgər onlar göyün bir parçasının  

Qopub düşsə başlarına onların                                                                                                              

«Bu bir bulud topasıdır!»-deyərlər 

Və əzabın gəldiyin hiss etməzlər. 

Elə isə, ya Peyğəmbər! Dəhşətdən 

Sarsılıb həm karıxacaqlar deyən 

Qiyamət gününə qovuşana tək 
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Tərk et onları, günahla burax tək. 

 

O gün hiylə nə bir fayda verəcək 

Nə Allah əzabını dəf edəcək. 

Onlara kömək olmayacaq demək. 

Şübhəsiz zalimləri bundan başqa 

Əzab gözləyir hər iki dünyada. 

Lakin onlar bunu bilməz, çifayda! 

 

Ya Peyğəmbər! Rəbbin hökmünə səbr et! 

Himayəmizdəsən! yaxşıca dərk et! 

Yuxudan qalxırkən Rəbbini zikr et! 

 

Gecənin bir vaxtı, dan söküləndə 

Yaxud sübhün ilk çağı yetişəndə 

Allahı təqdis et, şənin uca bil! 

Gün ərzində vacib namazları qıl! 

 

 

«ULDUZ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş,altmış iki ayədir. 

İlahi kitabını, Quranı təlim edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Ən Nəcm» surəsi anlanır belə: 

 

And olsun batmaqda olan ulduza. 

And olsun həm surəyya ulduzuna. 

Məhəmməd Əleyhissəlam ki, vardır 

Nə haq yoldan sapmış, nə azmamışdır! 

O keyfi istəyənləri danışmır. 

Onun təlim etdikləri Qurandır. 

Allah dərgahından gələn vəhyidir, 

Ki, onu Cəbrail təlim etmişdir. 
 

O qüvvət, gözəllik, ağıl sahibi, 

Peyğəmbərə göründü bir nur kimi. 

Cəbrail ən uca üfüqdə idi. 

Sonra Məhəmmədin yanına endi. 

Onların arasındakı məsafə 

İki yay uzunda, yaxındı bəlkə. 

Sonra Cəbrail Allah bəndəsinə 

Buyurduğun vəhy etdi Məhəmmədə. 

Peyğəmbər gördüyün yalan saymadı 

Və Cəbrail olduğunu  anladı. 

Ey Müşriklər! yaxşıca bilməlisiz: 

Siz onunla gördüyü şey barədə, 

Çox əsassız mübahisə edirsiz! 

                                                                                                                                                   

And olsun Məhəmməd Əlehissalam 

Merac vaxtı sidrətül müntəhada 

Cəbraili görüb etmiş ehtiram. 

Mələklər, şəhidlər ki, həm ordadır. 

Məva cənnəti ki, həm yanındadır. 

O zaman sidrəni bürümüş nələr. 

İlahi məqama bəzək mələklər! 

Göz nə yayındı, nə uzağa getdi. 

Hər şeyi olduğu kimi seyr etdi. 

 

And olsun ki, Peyğəmbər öz Rəbbinin 

Böyük qüdrətinin nişanələrin 

Ən böyük möcüzələrin bir qismin, 

Beytülməmur, sidrətül müntəhanı, 

Cənnət, cəhənnəmi, bir də Rəfrəfi 

Və Cəbrailin altı yüz qanadda 

Həqiqi surətin gördü bir anda. 

 
Ey müşriklər ! İndi söyləyiniz bir 
Sizin Lat və Uzza nəyə qadirdir?! 
Digər üçüncü büt Mənat həmçinin?! 
Məgər bəyənmədikləriniz sizin 
Qızlar Allahındır, oğlanlar sizin?! 
Eləysə bu Ədalətsiz bölgüdür! 
O bütlər, atalarınız və sizin 
Uydurub ad qoyduğunuz, həmçinin 
Quru addan başqa bir şey deyildir. 
Allah onlara ibadət barədə 
Heç bir dəlil - filan endirməmişdir. 
Müşriklər öz zənn və nəfsinə gələn 
İstəklərə uymuşlar bilərəkdən.                                                                                                                                                   

 
Halbuki, Rəbbindən haqq yol göstərən 
Quran və Peyğəmbər gəlmişdir həmən. 
Yoxsa insan istədiyi hər şeyə 
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Nail ola bilər?! Bu mümkün deyil 
Baxmayaraq müşrikin istəyinə 
Bütlər heç bir şəfaət edən deyil. 

 

Axirət də dünya da Allahındır! 

Göydə neçə - neçə mələklər vardır 

Ki, onların şəfqəti fayda verməz. 

Ancaq Allah istədiyi kimsəyə 

Mələyə, yaxud hər hansı möminə 

Özü izn əta edərsə əyər, 

Onun şəfaəti bir fayda verər. 

Axirətə inanmayan kimsələr 

Mələklər Allahın qızıdır deyər. 

Onlara qadın adları verərlər 

Onlar buna dair heç nə bilmirlər. 

Yalnız öz zənnlərinə qapılırlar. 

Zənnin həqiqət olduğun görən var? 

Zənn heç vədə həqiqət ola bilməz! 

 

Ya Peyğəmbər ! Bizim Quranımızdan, 

Üz çevirib və dünya həyatından 

Başqa bir şey istəməyən kəslərdən 

Üz döndər, onlar buna layiq həmən! 

 

Onlar bildiyi elə bu qədərdir. 

Dünyanı axirətdən üstün bilir 

Onu yaradan haqdan üz döndərir! 

 

Göylərdə həmçinin, yerdə nə varsa 

Hamısı məxsusdur uca Allaha. 

Pislik edənləri cəzalandırar, 

Yaxşılar da öz mükafatın alar! 

                                                                                                                                                    

O yaxşılıq edənlər ki, çəkinir, 

(Böyük günahlardan, şirk və zinadan) 

Rəbbin bağışlayar, O rəhm edəndir. 

Çünki Odur sizi gözəl tanıyan. 

Özünüzü təmizə çıxarmayın. 

Allah ki, hər şeyi bilir, anlayın! 

Ya Peyğəmbər ! 

İndi gördünmü imandan dönəni? 

Bir az verib xəsislik göstərəni? 

Məgər o qeybi bilirmi ki, görsün?! 

Müşriklərdən Vəlid İbn Muğirənin 

İslama həvəs ilə meyl etdiyin. 

Bunu eşidən digər bir Müşrikin 

Onu ittiham edib incitdiyin. 

 

Guya Müğirə ona pul verərsə 

Və İslamdan yenə geri dönərsə 

Axirətdə Müğirənin əzabın 

Üzərinə götürəcək o, yəqin. 

Müğirə İslamdan üzün döndərmiş 

Lakin dediyi pulu tam verməmiş. 

Ona Musanın səhifələrində 

Olanlar xəbər verilmədi bəlkə?! 

Və Əhdə olduqca vəfalı olan 

Allah qarşısında borcun ödəyən 

İbrahimin səhifəsindəkilər 

Lazımınca bildirilmədi bəlkə?! 

 

O səhifələrdə söylənir bunlar; 

«Özgə günahını heç bir günahkar 

Öz çiyninə yükləməz bu aşikar!» 

İnsana ancaq öz əməli qalar 

O, dünyada əməliylə ad qoyar.                                                                                                                                                   

 Axirətdə də var dövlətə deyil, 

Əməlinə qiymət veriləcək bil. 

Şübhəsiz ki, qiyamət günündə də 

Onun əməli görünəcək yenə! 

Sonra ona əməlinin əvəzi 

Veriləcək qurulub daş tərəzi. 

Möminlər öz mükafatın alacaq 

Kafirlərsə cəzasına çatacaq! 

Həqiqətən son dönüş Rəbbinədir! 

Ağladan da Odur, güldürən də O! 

Dirildən də Odur,öldürən də O! 

İnsanlardan, həm də ki, heyvanlardan  

Odur cüt erkək və dişi yaradan. 

Ana bətninə atanın belindən 

Axıb tökülən bir qətrə nütfədən. 

Ölüləri yenidən diriltmək də 

Ona aiddir, çox asandır həm də! 
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İstədiyin dövlətli edən Odur! 

İstədiyin kasıb da edən Odur! 

Şira ulduzununda Rəbbi Odur! 

Ad və Səmud qövmünü O məhv etdi: 

Hər iki qövm onun hökmüylə bitdi. 

Daha əvvəl Nuhun qövmün məhv etdi. 

Çün onlar zalim, azğın kəslər idi. 

Lut qövmünün yurdu Mötəkifənin 

Altını üstünə həm O çevirdi. 

Onları nələr qapladı, de nələr!  

Başlarına gəldi nə müsibətlər! 

 

Ey insan ! Bir söylə öz Rəbbinin sən 

Hansı nemətlərinə şəkk edirsən?!                                                                                                                                                  

Bu Məhəmməd Əleyhissalam ki, var 

Öncəki Peyğəmbərlərtək insanı 

Allahın əzabı ilə qorxudar! 

 

Ey insanlar, biliniz!   

Qiyamət yaxınlaşdı.  

Uca Allahdan başqa  

onun vaxtını heç kəs,  

Bilməz və onu heç kəs  

Nə də dəf edə bilməz! 

 

Bu Qurana təəccübmü edirsiz? 

Heç ağlamırsınız, həm də gülürsüz! 

 

Qəflət içində qalıb oynayırsız. 

Etina etmirsiz və şadlanırsız. 

 

Ey insanlar ! Allaha səcdə edin. 

Ona doğru gəlin, ibadət edin! 

Ondan kənarlaşıb uzaq getməyin. 

Başqa kimsəyə itaət etməyin!   

 

 

 

 

 

 

 

«AY» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş bu əlli beş ayədir. 

Əksər Peyğəmbərlərin tarixini şərh edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 
«Əl-Qəmər»surəsi anlanır belə: 
Ey insanlar Qiyamət yaxınlaşdı. 
Peyğəmbər möcüzəsi; Ay qopdu, parçalandı. 
 
Müşriklər peyğəmbərin möcüzəsin görsələr 
İmandan üz döndərib: «Bu sehrdir!» - deyərlər. 

 
Onlar möcüzələri və həm də Peyğəmbəri 
Təkzib edib uydular nə deyər nəfisləri. 

Halbuki, bütün işlər əvvəlcə düşünülmüş. 

Müəyyən edilərkən ölçülmüş və biçilmiş. 

 

O, cümlədən də son din, müqəddəs islam dini  

Məhəmməd Səllallahın bu son Peyğəmbərliyi 

İlahi hökmü ilə bərqərar olacaqdır! 
 

And olsun ki, bu Quran 

Onları döndərməkçin 

Pis əməl, əyri yoldan 

Öyüd nəsihət üçün 

Endirilmiş səmadan. 

Bu Quran olduqca böyük hikmətdir. 

Lakin kim inamsız, əqidəsizdir 

O, kəslər ki, qəlbi möhürlənibdir, 

Onlara nəsihət bir fayda vermir! 

 

Ya Peyğəmbər! Onlardan üz çevir və 

İsrafilin qorxunc, dəhşətli səslə                         

Məhşərə çağırış gününü gözlə! 

Onlar zəlilanə yerə baxaraq 

Öz qəbirlərindən baş qaldıracaq. 

Kafirlər carçıya doğru gələrək. 

«Bu gün nə çətin bir gündür» - deyəcək. 
 

 

Məkkə Müşriklərindən əvvəl, Nuhun qövmü 
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Nuhu təkzib edib belə demişdi: 

«Bu bir yalançıdır və divanədir!» 

Risalət təbliği də gərəksizdir. 

 

Nuh da öz Rəbbinə dua eylədi: 

«Mən öz qövmümə məğlub oldum» - dedi. 

«Bu yalvarışıma nəzər sal» -  dedi. 

«Onlardan intiqamımı al»-dedi. 

 

Onun duasını nəzərə aldıq. 
Göylərin qapısın yağışla açdıq. 
Yer yarıldı, sulu bulaqlar coşdu, 
Tufanla su bir - birinə qovuşdu. 
Nuhu iman gətirənlərlə birğə 
Hifz etdik üzən bir taxta gəmidə  
And olsun Biz tüfan hadisəsini 
Nuh qövmünün başına gələnləri, 
Sonrakı nəsillərə ibrət üçün 
Saxladıq ki, onlar ibrət götürsün. 
 
Amma heç bir ibrət alanı varmı?! 
Həm də bir görəydiz əzablarımı? 
 
And olsun Biz Quranı ibrət üçün 
Öyüd-nəsihətlərə dəvət üçün 
Belə asanlaşdırdıq bilərəkdən  
Amma hanı nəsihət qəbul edən?! 
                                                                                                                                                   
Öz Peyğəmbərlərini Ad qövmü də 
Bir vaxt amiranə təkzib etmişdi. 
Bir görəydiz verdiyim əzabları, 
Və onları necə qorxutduğumu?! 
 
Biz əzabı onların üzərinə 
Göndərdik uğultulu bir küləklə. 
Uzun sürən, həm də çox soyuq külək 
Yerdən qopmuş xurma kötükləritək, 
O adamları qoparıb atırdı. 
Ahu - nalələri ərşə çatırdı. 
 
Bir görəydiz verdiyim əzabları 
Və onları necə qorxutduğumu?! 
 
And olsun Biz Quranı ibrət üçün 
Öyüd-nəsihətlərə dəvət üçün 
Belə asanlaşdırdıq bilərəkdən. 

Amma hanı nəsihət qəbul edən?! 

Səmud qövmü də saleh Peyğəmbərin 

Yalan saymışdılar Peyğəmbərliyin 

 

Onlar söyləmişdi:«Biz özümüzdən 

Olan bir şəxsə tabe olaq nədən?! 

Biz onda haq yoldan azmış olarıq 

Şübhəsiz ki, ağılsız sayılarıq! 

Məgər vəhy yalnız onamı gəlmişdir?! 

O yalançı və lovğanın biridir!» 

 

Saleh Peyğəmbərə təsəlli verdik, 

Və ona bir həqiqəti bildirdik! 

Onlar sabah yalançı və lovğanın 

Kim olduğunu biləcəklər aydın! 

Onları imtahana çəkmək üçün 

Bir dişi dəvə göndərdik həmin gün. 

 

Salehə söylədik: «səbr et və bildir, 

Su bir gün dəvənin, bir gün sizindir. 

Suyu bir gün o, bir gün də siz için, 

Və hərə öz növbəsini gözləsin!» 

 

Saleh Peyğəmbərin qövmü bir müddət 

Onun tələbinə etdi riayət 

Nəhayət onlar sonatək dözmədi. 

Növbəti günahı icra eylədi. 

Onlar çağırdı Qudar ibn Salifi, 

O da həmin dəvəni tutdu, kəsdi. 

Bir görəydiz mənim əzablarımı, 

Və onları necə qorxutduğumu! 

Biz göndərdik bir tük ürpədici səs, 

Onların məhvinə o da oldu bəs. 

 

Zəlzələ, ildırım sədası ilə 

Onlar döndü quru ota, həşəmə. 

 

And olsun Biz Quranı ibrət üçün 

Öyüd-nəsihətlərə dəvət üçün 

Belə asanlaşdırdıq bilərəkdən. 

Amma hanı nəsihət qəbul edən?! 
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Lut qövmü də öz yolunu azmışdı 

Peyğəmbərlərini yalan saymışdı. 

Biz onların üstünə daş yağdıran, 

Yel göndərdik bu əngin səmalardan 

Torpağın altını üstə çevirdik. 

Yalnız Lut ailəsin xilas etdik. 

 

İlahi dərgahın bu lütfü ki, var 

Şükr edən kəslərə mükafat olar! 

 

And olsun! Lut əzabımız barədə, 

Öz xəbərdarlığın etmiş onlara. 

Onlarsa bu təhdidi yalan sanmış, 

Rədd etmiş, həm də ona inanmamış.                                                                                                     

 

Və cəlalıma and olsun ki, onlar 

Lutun qonaqları (Mələklər) ki var, 

Onları bizə təslim et; - demişlər. 

Biz də dərhal onları kor eylədik. 

«Əzab və təhdidimi dadın!» - dedik. 

 

And olsun ki, onları səhər tezdən 

Qiyamətədək, həm də əl çəkməyən 

Bir əzab yaxaladı: - Məhv oldular 

Həmişəlik cəhənnəmi buldular. 

 

Onlara güdrətimizi bildirdik 

«Əzab və təhdidimi dadın!»-dedik. 

 

And olsun Biz Quranı ibrət üçün 

Öyüd - nəsihətlərə dəvət üçün 

Belə asanlaşdırdıq bilərəkdən. 

Amma hanı nəsihət qəbul edən?! 

 

And olsun ki? Bizim təhdidlərimiz 

Xəbərdarlığımız, təlimlərimiz 

Musanın dilindən Firon əhlinə 

Gəlib yetişmişdi, həm dönə-dönə. 

 

Onlar, yalan bildilər ayələri, 

Sehr hesab etdilər möcüzələri. 

Biz də onları yenilməz qüvvətin 

Və qarşısı alınmaz bir qüdrətin 

Sahibinə yaraşan bir əzabla 

Yaxaladıq və saldıq müdhiş hala. 

 

Ey Qureyiş əhli! Siz kafirlərin  

«Onlardan nəyi yaxşıdır?!» - söyləyin. 

Yoxsa bundan öncəki kitablarda 

Sizlərə qurtuluş hökmü var orda?! 

Yoxsa onlar deyir: «Biz Məhəmməddən 

Və ona iman edən ümmətlərdən  

İntiqam ala bilən bir zümrəyik!» 

                                                                                                                                                      

Elə isə bunu bəyan edirik: 

Bədr vuruşunda bu dəstə mütləq 

Məğlub olub zəlil hala düşəcək! 

 

Xeyir, onların əsil əzab vaxtı 

Qiyamət günüdür, bu şəksiz haqdır! 

Bu günün əzabı çox dəhşətlidir 

Həm acı, həm də çox əziyyətlidir! 

 

Şübhəsiz günahkarlar bu dünyada 

Axirət əzabın gətirmir yada. 

Çünki onlar haqq yolundan azmışlar 

Və cəhənnəm odunda yanacaqlar. 

Yaxud yanlışlıq içində olanlar; 

Heyrət, dəlilik içindədir onlar. 

O gün üz üstə sürüklənəcəklər 

Cəhənnəm təmasın hiss edəcəklər 

Şübhəsiz hər şeyə biz nəzər saldıq 

Və lazım olduğu qədər yaratdıq 

Bizim buyurduğumuz bütün işlər, 

Bir göz qırpımında yerinə yetər! 

Hər nəyisə Biz yaratmaq istərik, 

Ona bircə dəfə də «Ol!»-söylərik. 

Və o istəyimiz dərhal da olar! 

 

And olsun ki, biz sizin kimiləri 

Çox məhv etmişik amma yoxdu xeyri. 

Baxın heç bir ibrət alanı varmı?! 
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Onların etdiyi işlər birbəbir 

Yazılmış, əməl dəftərlərindədir! 

 

Hər bir kiçik böyük günah nə ki, var 

Lövhi məhfuzdaca yazılmış onlar! 

 

Şübhəsiz müttəqilər axirətdə 

Cənnət bağlarında, çay kənarında 

Heç bir günah, yersiz söhbət olmayan 

Haqq məclisin də olacaqlar həmən 

O yer qadir Allahın hüzurudur! 

Mömin bəndələrinə qismət olur! 

 

 

«RƏHIMLI OLAN ALLAH» 

SURƏSININ ANLAMI 

 

Məkkədə nazil olmuş yetmiş səkkiz ayədir. 

Allahın qüdrətini, hökmünü təsdiq edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Ər-Rəhman» surəsi anlanır belə: 

 

Rəhman! Rəhmi ümman, qərarı qəti! 

Öz Peyğəmbərinə Quran öyrətdi. 

 

İnsanı yaratdı, cahana atdı 

Danışmaq öyrətdi, ruhun oyatdı. 

 

Günəş və ay öz ölçüsündə gedər, 

Ot, ağac Allaha səcdələr edər. 

 

Göyü o ucaltdı, Mizan yaratdı. 

Düz olun çəkidə, aşmayın həddi. 

 

Ölçüdə, çəkidə insaflı olun  

Haqqı pozulmasın qulun, yoxsulun! 

 

Yeri O döşədi məxluqat üçün 

Bitirdi hər nə var orda büsbütün. 

 

Növbənöv meyvələr, ətirli güllər 
Sonda saman olan dənli bitkilər. 
 
Ey cinlər, ey əqidəsiz insanlar, 
Gözünüz önündə bunca sübut var. 
 
Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 
Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 
İnsanı quru palçıqdan yaratdı 

Cinlərin əcdadı oddan boy atdı 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin Siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?!   

 

İki məşriqin, və iki məğribin 

Rəbbi odur, ayın həm də günəşin. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Şirin və acı sulu iki dəniz 

Qovuşa bilmirsə ondan izinsiz, 

 

Yəni bir-birinə nə qatışmazlar 

Nə də öz hüdudlarını aşmazlar. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 

Suları fərqli o dənizlər ki, var 

Hər birindən inci və mərcan çıxar. 
 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 

Onundur dənizdə üzən gəmilər. 

O gəmilər ki, uca dağa bənzər 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 

Yer üzündə olan hər kəs fanidir. 

Əzim, Kərim Rəbbin zatı baqidir. 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
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Göylərdə və yerdə olan kimsələr 

Ondan ruzi, mərhəmət, mədəd dilər. 

O, hər gün, hər an daim bir iş görər. 

Birini öldürər, birin dirildər. 

 

Acizə kömək, zalimə zülm edər. 

Birinin duasını qəbul edər; 

Kimə mərhəmət, kimə cəza verər. 

Yorulmadan hər işə əncam çəkər.  

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Ey ağır yükün altında olanlar, 

Yeri yükləyən cinlər və insanlar! 

Sizinlə Mütləqa görüşəcəyik, 

Haqq-hesabınızı həm çəkəcəyik. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Sizlər ey cinlər, ey insan tayfası 

İstəsəz yer çevrəsindən çıxmağı, 

Allahın elmiylə çıxa bilərsiz. 

Başqa yolla heç vaxt çıxa bilməzsiz. 

Çün sizdə bu güdrət və qüvvət yoxdur! 

Elm də, qüdrət də, güc də Onundur! 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Qiyamət günü sizin üstünüzə  

Tüstüsüz alovlar göndəriləcək 

Yanaraq yaxılmış üz gözünüzə, 

Alovsuz tüstülər üfürüləcək. 

Başınıza ərimiş mis yağacaq 

Və heç bir köməyiniz olmayacaq! 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

Qiyamət günü göylər yarılacaq, 

Dağ edilmiş yağ kimi qızaracaq! 

O zaman halınız necə olacaq?! 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

                                                                                                                                                

O gün nə bir insan, nə də ki, bir cin  

Sorğusun verməyəcək etdiyinin! 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Günahkarlar tanınacaq üzündən, 

Qara sifətindən, göm-göy gözündən, 

Yaxalanacaqlar, tutub kəkildən. 

Başlar bənd olacaq ayağa öndən. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Və onlara belə deyiləcəkdir:  

«Bu günahkarların yalan saydığı, 

Heç vaxt inanmadığı cəhənnəmdir!» 

 

Onlar cəhənnəm odu ilə qaynar, 

Suyun arasında dolanacaqlar. 

 

Ey cinlər, ey insanlar söyləyiniz! 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 

Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından 

Hüzurda haqq-hesab üçün durmaqdan 

Qorxanları iki cənnət gözləyir! 

Bunlar Ədn və Naim cənnətlərdir. 
 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

Həm o iki cənnətin ağacları 

Qollu budaqlı mer-meyvə bağları. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
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O cənnətlərdə həm iki bulaq var. 

Rəbbin qüdrətiylə daima axar. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

  

O iki cənnətdə hər cür meyvələr 

Həm quru şəkildə, həm də təzə-tər. 

İki növdür ki onlardan möminlər 

Birini fani dünyada görmüşlər. 

Digərini isə heç bilməmişlər. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Möminlər cənnətdə astarı ipək  

Olan döşəklərə həm söykənəcək. 

O iki cənnətin meyvələrindən 

Dərib yeyəcəklər cəfa çəkmədən. 

Möminlər harada olsalar əyər, 

Ağaclar onların yanına gələr. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Cənnətdə hər cür eyibdən pak olan, 

Gözləri yalnız ərlərinə baxan 

İnsan və cin toxunmamış qadınlar 

Mömin ərləriylə birlikdə olar. 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Rəng və gözəllikcə də bu qadınlar 

Sanki yaqutdular və mərcandırlar. 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdır! 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

O iki cənnətdən başqa şübhəsiz, 

Daha iki cənnət vardır biləsiz 

Bunlar Firdovs və Məva cənnətlərdir. 

Bunlarında sakini möminlərdir. 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

O iki cənnətlər də yam - yaşıldır, 

O qədər yaşıldır, qaraya çalır. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

O iki cənnətdə iki bulaq var 

Fəvvarə verər və çağlayıb axar. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

O iki cənnətdə hər cür meyvələr  

Xurma və nar vardır kifayət qədər. 

 

Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

O dörd cənnətlərin hər birində var 

Xoş xasiyyətli, gözəl üz qadınlar. 

 
Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 
Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 
Çadırlarda yalnız öz ərlərinə  
Gözlərin dikmiş hurilər var həm də. 
Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 
Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 
 
Onlara halal ərlərindən əvvəl 
İnsi-cinsdən toxunmamış yad bir əl. 
 
Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

Orda möminlər yaşıl balışlara, 

Gözəl naxışlı xovlu xalılara, 

Rahat-rahat söykənmiş olacaqlar. 
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Həqiqət bu ikən Rəbbinizin siz 

Hansı nemətini təkzib edirsiz?! 

 

Ya Peyğəmbər ! Əsil həqiqət budur! 

Sənin əzəmət və kərəm sahibi 

Olan Rəbbin uca, həm də uludur!  

 

 

«VAQIƏ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş doxsan altı ayədir. 

Qiyamət qopan günün Mahiyyətin şərh edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Vaqiə» anlanır belə: 

 

Qiyamətin nə vaxt qopacağını, 

Allahdan başqa kimsə bilmir onu. 

 

O gün kimisini ucaldacaqdır, 

Kimisini isə alçaldacaqdır. 

Yer şiddətlə titrədiyi zamanda 

Dağlar parçalanıb ovxalananda 

 

Və toz kimi səpələndiyi zaman 

Üç zümrəyə ayrılacaqdır insan 

 

 

Sağ tərəf sahibi; - kimlərdir onlar? 

- Əməl dəftəri sağ əldə olanlar. 

Mələklər dəvət edərək cənnətə 

Yetirər onları xoş səadətə! 

 

Sol tərəf sahibi; - kimlərdir onlar? 

- Əməl dəftəri sol əldə olanlar. 

Onlar cəhənnəmə sürüklənəcək 

Müsibətin nə olduğun biləcək 

Özü ağlayacaq öz əhvalına 

Bu xüsusda vay onların halına! 

 

 

Üçüncü zümrəsə öndə olanlar. 

Allaha ilk iman edəndir onlar. 

 

Yaxşı əməllərdə hamını ötən 

Ömrün ibadətə, elmə həsr edən 

Dövlətin Allah yolunda xərcləyən 

Yaxşı əməliylə daim seçilən. 

 

Cənnətin ən yüksək təbəqələri 

Alacaq qoynuna bunca kəsləri 

Mühacir və ənsar bu zümrədəndir 

Onlar xöşbəxt, həm də ki, bəxtəvərdir! 

 

Allah dərgahına yaxın olanlar 

Həm Nəim cənnətlərdə olacaqlar. 

 

Bunların çoxu keçmiş ümmətlərdən 

Bir qismi son ümmətlərdəndir həmən 

Yəni Məhəmmədin ümmətləridir  

Ki, o uca məqamlara yüksəlir. 

 

Əvvəlki Peyğəmbərlərin ümməti 

Çoxluq təşkil edir, ölçü nisbəti. 

Onlar əyləşəcək cəvahiratla 

Qızıl, gümüşlə bəzənən taxtlara 

Taxtlar üstə əyləşərək üz-üzə 

Sevinərək baxacaqlar göz-gözə 

Dövrədə həmişəcavan oğlanlar 

Xidmət göstərib edəcək xoş rəftar. 

Cənnət bulağından axan şərbətlə 

Dolu piyalə, kuzə və qədəhlə. 

Bu şərbətin bərabəri tapılmaz 

Onu dadanların başı ağrımaz. 

Cənnət xidmətçiləri bu cavanlar 

Təamlarla dövrədə dolanarlar. 

Cənnət meyvələri, hər cür quş əti 

Bəxş edəcək ruh oxşayan ləzzəti. 
 

Orada onları həm əyləndirər 

İri, ahu gözlü, qəşəng hurilər. 

Rəng və gözəllikcə həmin hurilər, 

Sədəfdə qorunan inciyə bənzər.                                                                                                                                              
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Dünyada etdiyi yaxşı əməllər, 

Onları bu nemətlərə yetirər. 

Nə günaha bais bir iş edəcək, 

Nə də Cənnətdə boş söz eşidəcək. 

Eşitdikləri söz salam olacaq. 

Salam verəcək və salam alacaq. 

 

Sağ tərəf sahibləri!- Kimdir onlar?! 

Əməl dəftəri sağ əldə olanlar! 

 

Onlar tikansız sidr ağacları 

Salxım-salxım (banan) möüz bağları 

Altındakı daimi kölgəlikdə 

Axar su yanında, bol meyvəlikdə 

Döşəklər üstündə əyləşəcəklər. 

Qeyri adi gözəl, əxlaq sahibi 

Olan qadınlarla əylənəcəklər. 

 

Şübhəsiz ki, biz cənnət qadınların 

Edərək gözəli yaranmışların, 

 

Başqa bir biçimdə yaradacağıq! 

Onları bakirə qızlar, ər sevən 

Həmyaşıd qisimində yaradacağıq. 

 

Sağ tərəf sahibləri var ki, onlar 

Əməl dəftəri sağ əldə olanlar 

Öndə olanlardan bir xeyli çoxdur! 

Onların bir qismi əvvəlkilərdən 

Bir qismi sonrakılardandır həmən. 

 

Sol tərəf sahibləri; - Kimdir onlar?  

- Əməl dəftəri sol əldə olanlar! 

 
Onlar səmum yeli,(qızmar atəşdə) 
Bulanıq həm də qaynar su içində 

Qara duman kölgədə olacaqlar! 

Nə sərin, nə xoşdur o kölgə ki, var. 

Dünyada onlar bam - başqa biçimdə 

Dolanırdı naz və nemət içində. 

Özlərindən qanunlar uydururdu. 

Allaha israrla şərik qoşurdu. 

Və belə söyləyirdilər:  

«Əcəba, biz ölüb sürsümük olduqdan 

sonra, 

Həqiqətən də diriləcəyikmi?! 

Yaxud bizdən əvvəl yaşayıb getmiş 

Atalarımız da diriləcəkmi?» 

 
Ya Peyğəmbər! de ki: «Əvvəlkilər də, 
Sizlər və Sizlərdən sonrakılar da 
Məlum bir gündə həm diriləcəkdir, 
Həm də məhşərə cəm ediləcəkdir 
Sonra isə sizlər, ey yalançılar 
Və həm də ey haq yolundan azanlar! 
Şübhəsiz səhvinizi biləcəksiz 
Zəqqumun meyvəsini yeyəcəksiz. 
Qarınlarınızı dolduracaqsız. 
Bununçun susuzluqdan yanacaqsız 
Və üstündən qaynar su içəcəksiz.» 

 

Bu onlara Allahın nifrətidir. 

Haqq-hesab gününün «Ziyafətidir.» 

 

Ey kafirlər! Sizi yoxdan yaratdıq. 

Dirilməyə təsdiq deyil bu artıq? 

 

Bətnə axan nütfəyə nə deyirsiz? 

Ondan insan siz yaratdız, yoxsa biz? 

Sizin aranızdan kimin, nə zaman  

Öləcəyini Biz müəyyən etdik. 

Və bilin, Biz heç də aciz deyilik. 

Sizi yox edib yenisin yaratmaq, 

Və siz bilmədiyiniz şəklə salmaq, 

 

And olsun, dünyaya ilk gəlişiniz, 

Nə yönümdə, nə yöndədir bilirsiz. 

 

Elə isə yenidən diriltməyə 

Qadir olduğumuzu düşünmürsüz?! 

 

Əkdiyiniz toxuma nə deyirsiz? 

Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?! 

Onu bilin, Biz istəsəydik əgər 

Bir saman çöpünə onu döndərər, 
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Siz də məəttəl qalıb deyərdiniz; 

«Bir baxın, ziyana uğramışıq biz, 

Və ruzidən çıxıbdır əllərimiz.» 

 

Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiz? 

Buluddan endirən sizsiz, yoxsa Biz?! 

Acı etsəydik onu, nə edərdiz? 

Bəs niyə Allaha şükr eləmirsiz? 

 

Yandırdığınız oda, nə deyirsiz? 

 Ağacı yaradan sizsiz, yoxsa Biz?! 

 

Sizləri cəhənnəmin odu ilə 

Qorxutmaq, ibrət dərsi olsun deyə 

Səhrada fayda üçün müsafirə 

Düşünərək biz ağacı yaratdıq 

Ya Peyğəmbər ! Bunu bilirsən artıq. 

Sən ulu Rəbbinin adını zikr et! 

Müqəddəsdir! Ona daima şükr et! 

 

Ulduzların bürcdəki mənzilinə 

Yaxud doğub batdığı yerlərinə 

And olsun ki: - Kaş bunun 

Biləydiniz nə böyük and olduğun. 

 

Bu kitab ki, sizlərə oxunandır. 

O, çox qiymətlidir, yəni Qurandır. 

 

O Allahın dərgahında qorunur. 

Yəni onun lövhi – məhfuzundadır. 

(Lülələnib bükülmüş  kağızdadır.) 

 

Ona yalnız pak olanlar toxunar. 

Mələklər peyğəmbərlərə oxuyar.                                                                                                                   

Aləmlərin Rəbbi nazil etmişdir 

Cəbrail Peyğəmbərə vəhy etmişdir. 
 

Siz bu kəlamımı yalan sayırsız? 

Yalan saymaqdır Qurandan payınız? 

 

Ruzinizə şükr etməli ikən siz 

Onu yalanmı hesab edirsiniz? 

Bir ölümün gəlib çatdığı zaman 

Siz ona baxıb durursunuz haman, 

Və heç bir köməklik edə bilmirsiz 

Biz ona yaxınkən sizlər görmürsüz! 

 

Əgər sizdən o giyamət günündə 

Əməl hesabı çəkilməyəcəksə 

Və əgər öləndən sonra dirilmə 

Haqq-hesab yox, iddianız doğrusa 

O çıxan canı geri qaytarınız?! 

Xeyir! Sizlər bunu bacarmazsınız. 

 

Ona ancaq uca Allah qadirdir! 

O canı həm alır, həm də ki, verir! 

 

Ölən kimsə yaxınsa mərhəmətə 

Allah onu yetişdirir rəhmətə. 

Mərhəmət daima onu izləyir 

Və həm Nəim cənnətləri gözləyir! 

 

O sağ tərəf sahiblərindəndirsə, 

Əməl dəftəri sağ əlindədirsə, 

Sağ tərəf sahiblərinin diliylə, 

Ona salam söylənəcəkdir həm də. 

Əgər ölən haqq yoldan azandırsa, 

Qaynar su ziyafəti alır onda. 

Və özü də cəhənnəmə atılır. 

Şübhəsiz ki, əsil həqiqət budur! 

 

Elə isə ya Peyğəmbər! Sidq ilə 

Rəbbini həmdi - sənayla zikr elə! 

Sübhanallah, vəlhəmdu lillah söylə! 

Məqamın yüksəlir dedikcə böylə! 
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«DƏMIR» SURƏSININ ANLAMI 

 

Mədinədə nazil bu, iyirmi doqquz ayədir. 

Allah dini uğrunda mücahidlər bəllənir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl-hədid» surəsi anlanır belə: 

 

Bütün göydəkilər və yerdəkilər 

Allahın şəninə təriflər deyər! 

O külli kainatın xaliqidir, 

Yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir! 

 

Göylərin və yerin hökmü Onundur 

Həm dirildən, həm də öldürən Odur. 

 

Yerdə və göylərdə hər nə var bilir, 

Kəraməti, hökmü hər şeyə qadir! 

O, əvvəl və axır, zahir, batindir 

Və bu xüsusda hər şeyi biləndir! 

 

Allahın zatıdır hər şeydən əvvəl, 

Hər şey məhv olar, o qalar müfəssəl. 

 

O həm də hər bir şeyin fövqündədir. 

Məxluqat da ona dəlalət edir. 

 

Gizli - aşkar mahiyyəti O bilir, 

Varlıq qüdrətinin nişanəsidir. 

 

Hər addımda müşahidə edənlər, 

Zatını göz ilə görə bilməzlər. 

Mahiyyəti əql ilə dərk edilməz, 

Görər, bilər, özü isə görünməz. 

 

Allahın varlığı aşkar, bəllidir, 

Mahiyyəti isə tamam gizlidir.  

Göyü, yeri altı gündə xəlq edən 

Odur, həm ərşi yaradıb hökm edən. 

 

Bilir yerə girəni, həm çıxanı 

Göydən enəni, həm göyə çıxanı. 

 

Siz harda olsanız O sizinlədir. 

Bütün etdiklərinizi görəndir! 

 

Göyün, yerin hökmü öz əlindədir. 

Bütün işlər sonda ona dönəndir! 

 

O gecəni gündüzə çevirəndir 

Ürəklərdə olanları biləndir! 

 

Ey insanlar! Öz qədrinizi bilin. 

Allaha, Peyğəmbərə iman edin. 

Və sizləri varis etdiyi maldan 

Yolunda xərcləyin ikrah olmadan. 

Allah yolunda kim dövlət sərf edir. 

Onu böyük bir mükafat gözləyir! 

Peyğəmbər imana çağırırkən siz, 

Nədən Allaha iman gətirmirsiz? 

Hələ babanız Adəmin belində 

Və yaxud da ki, ruhlar aləmində 

Allah sizdən iman etmək barədə 

Əhd almışdı, peyman etmişdiz həm də 

İman gətirəcəksinizsə sonda 

Təxirə salmadan gətirin onda. 

Bu iş sizin üçün xeyirli olar! 

Hər belə əməlin öz töhfəsi var. 

 

Sizi zülmətlərdən nura çıxaran, 

Küfrdən imana doğru aparan, 

Allahın hikmətli ayələridir. 

O sizə şəfqətli, mərhəmətlidir! 

 

Ey insanlar ! Varkən mal dövlətiniz 

Nədən Allah yolunda xərcləmirsiz? 

 

Halbuki, göylərin, yerin mirası, 

Qoyub gedəcəkləriniz hamısı 

Bütün sərvətlər uca Allahındır. 

Və hər kəs səxavətiylə tanınır. 
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Sizlərdən Məkkənin fəthindən əvvəl 

Dövlətin Allah yolunda sərf edən 

Müşriklərə qarşı vuruşan kəslər 

Başqaları ilə eyni deyillər. 

 

Onlar fəthdən sonra döyüşənlərdən 

Allah yolunda mal sərf edənlərdən 

Dərəcə etibarıyla üstündür. 

Və Allah onları bir gözdə görür. 

Həm birinci həm də ikincilərə 

Vəd edir, nəsib edər cənnətlərə! 

 

Allah yolunda könüllü borc verən  

Birə on əvəz alar etdiyindən 

Və yaxud Allah onu məqbul sanar 

Əvəzi birə yeddi yüz artırar. 

Onu həm qiymətli cənnət gözləyir! 

Bir mükafat ki, uca Allah verir. 

 

O gün, (Qiyamət günü, ya Peyğəmbər!) 

Mömin qadınlar və mömin kişilər 

Dünyadakı əməl müqabilində  

Qazandığı iman nuru önündə 

(Keçəcəyi qıl körpüsü üstündə) 

Yol göstərdiyini sən görəcəksən. 

Və mələklər onlara deyəcəklər: 

«Bu gün sizin müjdəniz cənnətlərdir. 

Əbədi qalacağınız bir yerdir.» 

Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur! 

Səmimi etiqadla hasil olur. 
O gün münafiq kişi və qadınlar 
İman gətirənlərə yalvararlar  
Ki, bari sizlər ilə yoldaş olaq 
Nurunuzdan bir qədər işıq alaq. 
Onlar alar istehzalı cavabın; 
«Geriyə dönün və işıq axtarın» 
Bundan sonra aranı qapayar sədd 
Çölü əzab, içərisi mərhəmət. 
 
Möminləri səsləyib münafiqlər, 
Divarın çölündən səslənəcəklər; 
«Məyər biz sizinlə fani dünyada 
Bir vaxtlar birlikdə deyildik yoxsa?» 

Möminlərsə belə cavab verəcək: 
Birlikdə idiniz düzünü desək, 
Lakin nifaqla, iki üzlülüklə  
Özünüzü düçar etdiz fitnəyə. 
Möminlərə fəlakətlər gözlədiz, 
Allaha, Peyğəmbərə şəkk eylədiz. 
 
Allah əmri, ölüm çatana kimi 
Tamah, xam xəyallar aldatdı sizi 
 
Allah barəsində tovlayan şeytan 
Uzaq saldı sizi imanınızdan! 
Ki, bağışlanacaq günahlarınız, 
Və verilməyəcək cəzalarınız. 

 

Ey münafiqlər ! Bu gün artıq sizdən, 

Nə də sizlə həmfikir kafirlərdən 

Əfvinizə fidyə qəbul olunmaz. 

Məskəniniz cəhənnəmdir! Buyursaz. 

 

O, sizə necə də yaxşı yaraşır, 

Ora necə də pis sığınacaqdır! 

 

İman gətirənlərin qəlblərinin 

Allah zikri, ondan gələn Qurançın 

Yumşalmasının vaxtı çatmadımı?! 

Onlar özlərindən əvvəlkilərin, 

Yəhudilərin və xaçpərəstlərin 

Uğursuz halını anlamadımı? 

 

Onlarla Peyğəmbəri arasında 

Uzun bir vaxt keçmiş və bu zamanda 

 

Öyüd nəsihəti unutduğuyçün 

Dönük qəlbləri sərtləşmiş büsbütün. 

Onların çoxu artıq dinsizlərdir, 

Allaha asi olan fasiqlərdir! 

Ey insanlar ! Bilin, Allah torpağa 

Öldükdən sonra can verir təkrara.  

Biz ayələri sizlərə müfəssəl 

Nazil etdik duyasız əlbə əl. 

Bəlkə ağlınız başınıza gəlsin 

Əməliniz yaxşılığa yönəlsin! 
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Şübhəsiz ki, sədəqə verənlərin  

Allahın yoluna yönələnlərin 

Könül xoşluğuyla borc verənlərin 

Allah artıracaq hörmət izzətin 

O, kəsləri xoş məramlar izləyir 

Qiymətli mükafat, cənnət gözləyir! 

 

Allah və Peyğəmbərə iman edən 

Allah dərgahında sıddıq bilinən 

Öz sözündə doğru olan kəslərdir 

O kəslər ki, bu yolda şəhidlərdir. 

Onlara mükafat qiyamət günü 

Nurları: - keçirər qıl körpüsünü. 

Kafirlər ki, ayələlri rədd edər, 

O kəslər isə cəhənnəmlikdirlər. 

 

Ey insanlar! Bilin, dünya həyatı 

Oyuncaq, bər-bəzək və təminatı 

Çoxaltmaqla öyünülən müddətdir. 

Mal-dövlət, oğul-uşaq çoxaltmaqdan 

Və nəfsə qul olmaqdan ibarətdir. 

 

Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, 

Onun suyu ilə yetişən bitki 

Onu əkənlərin xoşuna gələr 

Sonra o quruyar, çör-çöpə dönər. 

 

Dünya malına aldanan kəsləri, 

Gözləyir axirətin sitəmləri. 

 

Hər kim dünya malına meyl eyləmir, 

Onu Allah mərhəməti gözləyir. 

Dünya həyatı aldanış, məkrdir 

Yalandan savayı bir şey deyildir. 

Ey insanlar! Rəbbiniz tərəfindən 

İman gətirənlərçin düzənlənən 

Cənnəti qazanmaq üçün çalışın 

Yaxşı əməllər uğrunda yarışın. 

 

Bu Allahın lütfü, mərhəmətidir, 

O çox böyük kəramət sahibidir! 

Yer üzündə baş verən hər müsibət 

Sizin başınıza gəlir ki, əlbət. 

 

Biz onu yaratmaqdan xeyli əvvəl, 

Lövhi məhfuzda yazırıq müffəsəl. 

 

Allahın əlində bu çox asandır, 

Xeyri də, şəri də həm O yazandır! 

 

Əldən çıxanlara kədərlənməmək, 

Sizə verilənlə qürrələnməmək.   

 

Bilin! Bunlar yatradanın hökmüdür. 

Və sizləri islah etmək üçündür. 

 

Allah özün bəyənənləri sevməz, 

Özü ilə fəxr edənlər sevilməz! 

 

O, kəslər ki, özü xəsislik edər, 

O, xalqa xəsis olmağı əmr edər. 

Kim Allahın əmrindən üz döndərər, 

O, kəs ancaq özünə zərər verər. 

 

Həqiqətən Allah təmənnasızdır, 

O, şükrə, həm də tərifə layiqdir! 

 

Onun əməlləri bəyəniləndir. 

O hər şeyi görən, həm də biləndir! 

 

And olsun, Biz Peyğəmbərlərimizə 

Yol göstərdik dəlil, möcüzəmizlə. 

Onlara səmavi kitab göndərdik. 

Şəriət adlı ölçü nazil etdik  

Ki, insanlar haqq yoluyla getsinlər 

Daim ədalətlə rəftar etsinlər. 

 

Faydalı möhkəm dəmir icad etdik 

İstifadə üçün onlara verdik. 

 

Allahın dininə, Peyğəmbərinə 

Vuruşlarda fayda versin dəmirlə. 
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Ondan düzəldilmiş silahlar ilə 

Mücahidlər döyüşsün kafir ilə. 

Haqq olan Allahdır ərşin xaliqi 

Yenilməz qüvvət və qüdrət sahibi! 

And olsun, Biz Nuhu və İbrahimi 

Göndərdik verərək Peyğəmbərliyi. 

 
Onların nəslinə verdik kitabı 
Tövrat, Zəbur, İncili və Quranı. 

Onlardan doğru yolda olan da var, 

Fasiqlər də ki, düz yoldan azmışlar! 

 

Onlardan sonra başqa Peyğəmbərlər 

Musa, İlyas, Davud göndərildilər, 

Süleyman,Yunus, Məryam oğlu İsa. 

 

O İsa ki, İncili verdik ona 

Və ardınca gedənlərin qəlbində 

Bir-birinə mərhəmət verdik həm də. 

 

Onlarsa rahiblik icad etdilər 

Biz qoyan yolu buraxıb getdilər 

Biz tərkidünyalıq buyurmamışdıq 

Bununçun razılıq qazandırmadıq. 

 

Onlarsa İncili təhrif etdilər 

Yəni ki, İsanı Allah bildilər. 

                                                                                                                                              

Məhəmməd Əleyhissalamdan döndülər, 

Yəni Peyğəmbərliyini dandılar. 

 

Biz onlardan iman gətirənlərin 

Məqbul bilib yetirdik istəklərin. 

Onlardan çoxu isə rəzildilər. 

(Allaha asi olan) fasiqdilər. 

 

Ey iman edənlər! Allahı sevin  

Və Peyğəmbərinə iman gətirin. 

O, sizə mərhəmətindən pay versin . 

Nuru qıl körpüdən sizi keçirsin. 

Sizi bağışlasın, lütfi kərəmdir. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

Həzrət Məhəmmədə iman etməyən 

Kitab əhli bilsin küfr edir həmən 

Allahın lütfünə, mərhəmətinə 

Peyğəmbərlik bəxş etdiyi kimsəyə, 

Heç bir vəchlə mane ola bilməzlər. 

Allah bəxş edəcək istərsə əyər. 

Şübhəsiz ki, lütf onun əlindədir. 

İstədiyi kimsələrə bəxş edir. 

Allah uca qaliblər qalibidir. 

Mərhəmətli və kərəm sahibidir! 

 

 

«MÜCADƏLƏ» SURƏSININ ANLAMI 

  
Mədinədə nazil bu, iyirmi iki ayədir. 

Qadınla mücadilə mövzusunu şərh edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 
«Əl Mücadələ» ki anlamı belə. 
 
Ya Peyğəmbər! Əri barəsində ki, 
Qadın səninlə mübahisə etdi. 
Allah onun şikayətin eşitdi. 
O, sizin söhbətinizi eşidir, 
Allah hər şeyi eşidən, görəndir! 
Sizdən hər kəs qadınla zihar edir, 
Bilsin! O qadın anası deyildir. 
Anası onları doğan qadındır. 
Əlbəttə ki, onlar yalan danışır. 
Onlar bunu yaxşıca bilməlidir 

Allah bağışlayan və əfv edəndir. 

Qadınları ilə zihar edənlər 

(Qanuni nikahı haram edənlər) 

Az sonrasa sözlərindən dönənlər 

Onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl 

Bir kölə azad etməli əlbəəl. 

Zihar barəsində bu bir öyüddür. 

Allah siz hər nə etsəz onu bilir! 

 

Kim azad etməyə kölə tapmasa, 

İki ay sərasər oruc tutarsa, 

Və əyər buna da gücü çatmasa  

Altımış yoxsulu doyurmalıdır, 
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Sonra istəyinə baş vurmalıdır. 

Bu sizin Allaha, Peyğəmbərinə 

İman gətirməniz üçündür həm də 

Bunlar həm Allahın hüdudlarıdır. 

Hüdudu aşanlar əzab qazanır! 

                                                                                                                                               

Allah və Peyğəmbəri əleyhinə 

Çıxan, rüsvaylıq qazanır özünə. 

 

Biz ayə nazil etdik açıq-aşkar, 

Haqlıdır Məhəmməd Peyğəmbər ki, var. 

Onu yalanlayan kafirlər ki, var 

Onları gözləyir müdhiş əzablar! 

 

Allah ki, onları dirildəcəkdir, 

Əməllərin həm xəbər verəcəkdir. 

Çün əməllərini sayıb yazmışdır, 

Onlar öz etdiklərin unutmuşdur. 

Onlar bunu yaxşıca bilməlidir, 

Allah bütün olanlara şahiddir! 

 

Ya Peyğəmbər ! Məgər görmürsən nədir, 

Allah göydə, yerdə hər nə var bilir? 

Aralarında gizli söhbət gedən 

Hər üç və yaxud da ki, beş nəfərdən 

Dördüncü ya altıncısı Allahdır. 

Bununçun da hər şey ona agahdır. 

 

Onlar bundan az, çox harda olsalar 

Allah da onların yanında olar. 

Sonra isə Allah qiyamət günü 

Xəbər verər onların etdiyini. 

Çünki Allah həm də lütfi - kərəmdir 

Bəndəsi edən hər şeyi biləndir! 

 

Ya Peyğəmbər ! Məgər məxfi danışmaq 

Onlara edildikdən sonra yasaq, 

Qadağan olunan əmələ dönən, 

Sənin əleyhinə sözlər söyləyən 

Münafiqəri və yəhudiləri 

Özün öz gözlərinlə görmədinmi? 

Onlar yanına gəldikləri zaman 

Yayındılar haqq buyuran salamdan 

 «Əssəlamu əleykə» əvəzinə 

 «Əssammu əleykə»dedilər sənə 

Yəni ki, sənə ölüm olsun deyə. 

Ürəkdə düşündülər ki, bəs niyə 

 

Əyər Məhəmməd deyən həqiqətsə 

Yəni o həqiqi Peyğəmbərdisə, 

 

Bəs niyə Allah bu əməli görmür? 

Bizə bunun üçün bir əzab vermir? 

 

Bununçun onlara cəhənnəm bəsdir 

O qayıdış yeri necə də pisdir! 

 

Ey iman gətirənlər ! Unutmayın ! 

Bir-birinizlə xəlvət danışırkən 

Peyğəmbərin əleyhinə çıxmayın; 

Allahdan qorxmaq barədə danışın, 

Qiyamət günü hüzurunda Onun  

Toplanacağınızı unutmayın !  

Şübhəsiz ki, bir yerə yığışaraq, 

Günahlara bais məxfi danışmaq, 

Pıçıldaşma, iman gətirənləri 

Məyus edən şeytanın əməlləri. 

Halbuki, Allahın izni olmadan  

Onlara şeytan verə bilməz ziyan 

 

Möminlər bircə mətləbi bilsinlər 

Yalnız Allaha təvəkkül etsinlər! 

 

Ey iman gətirənlər! Yaxşı bilin! 

Məclislərdə möminlərə yer verin. 

Allah bu əməlinizi bəyənsin, 

Cənnətdə sizlərə geniş yer versin. 

 

Sizlərə qalx deyildikdə tez qalxın 

Allah da dərəcənizi ucaltsın 

 
Allahın möminə rəğbəti vardır. 
Hər əməlinizdən O,  xəbərdardır! 
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Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə 

Söhbətə gedirkən iş barəsində 

 

Əvvəl yoxsullara sədəqə verin 

Bu əməl paklıqdır, xeyrini bilin.  

 

Sədəqə verməyə yox isə imkan 

Yersiz məyus olur qəlbi sıxılan 

Çün Allah hər vəziyyəti biləndir 

O bağışlayandır,və  rəhm edəndir! 

 

Siz sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? 

Madam imkansızlıqdan etdiz bunu 

Allah tövbənizi qəbul buyurdu. 

Namaz və zəkatla ödəyin onu 

Allaha və Onun Peyğəmbərinə 

İtaətlə xidmət gələr, yerinə 

Xidmət edənləri Allah bağışlar 

Odur hər etdiyinizdən xəbərdar! 

 

Ya Peyğəmbər ! Məgər münafiqlərin 

Allahın qəzəbləndiyi kəsləri 

Özlərinə yaxın dost etdiyini, 

Möminlərin sirrini verdiyini, 

Özün öz gözlərinlə görmədinmi? 

 

Onlar öz riyakarlığın bilib də, 

Allaha və onu Peyğəmbərinə 

 

İman gətirdiklərin bildirirlər 

Üstəlik yalandan and da içirlər. 

 

Allah onlar üçün şiddətli əzab 

Hazırlamışdır, çətin edələr tab. 

 

Onların əməli necə də pisdir! 

Andlarını özünə sipər edir, 

Xalqı Allahın yolundan döndərir. 

Bununçun onları əzab gözləyir. 

 

 

Onları Allahın əzablarından  

Nə mal, nə də övladları heç zaman 

Nə hifz edər, nə də qurtara bilər 

Onlar əbədi cəhənnəmlikdilər. 

 

Allah onları dirildəcəyi gün 

Yalandan and içib qurtuluş üçün 

 

Bir şey qazanacaqlarını sanır. 

Bilin ki, onlar əsil yalançıdır! 

 

Şeytan qəlblərinə hakim olmuşdur 

Allahın zikrini unutdurmuşdur. 

 

Onlar ki, şeytanın firqəsidirlər, 

Ziyana uğrayanlardır! – bilsinlər. 

 

Allaha, Peyğəmbərə ağ olanlar 

Cəhənnəmdə zəlil kəslərlə olar! 

 

Allah lövhi məhfuzunda yazmışdır: 

 

 

«And olsun ki, Mən və Peyğəmbərlərim  

Qalib gələcəyik» bilməli hər kim. 

 

Həqiqətən Odur ərşin xaliqi 

Yenilməz qüdrət və qüvvət sahibi! 

 

Ya Peyğəmbər ! Bunu bil ki, heç vaxt Sən 

Allaha, axirətə iman edən 

Heç kimsəni və ya heç bir tayfanı 

Allaha, Peyğəmbərə ağ olanı 

(Olsa belə ata, oğul, qardaşı) 

 

Özünə dost tutan görə bilməzsən. 

 

Allah elə kimsələrin qəlbinə 

İman yazmış, çoxlu güc vermiş, həm də 

Hidayət nurunu əta edərək 

Cənnəti əlaya daxil edəcək. 
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O kəslər ki, Rəbbin firqəsidirlər, 

Allahın dininə kömək edərlər. 

Onlar orda əbədi qalacaqlar, 

Çünki onlar Allahdan razıdırlar. 

 

Məhz onlar həm də nicat tapanlardır, 

Əbədi səadətə çatanlardır.  

 

 

«TOPLANMA» SURƏSININ ANLAMI 

  
Mədinədə nazil olmuş iyirmi dörd ayədir 

Bəni Nəzir qövmünün sürgünündən bəhs edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl həşr» surəsi anlanır belə: 

 

Göylərdə və yerdə olan Xilqətlər, 

Allahın şəninə təriflər deyər. 

 

O külli kainatın şəriksiz xaliqidir 

Həm də yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir! 

 

Kitab əhlindən olan kafir yəhudiləri 

(Mədinə ətrafında yurd salmış xainləri) 

Bəni Nəzir qövmü ki, rədd edir Peyğəmbəri 

Bir yerə, toplayaraq cəzalandıran Odur. 

Cəlaivətən edib Şama köçürən Odur! 

 

Ey möminlər! Heç vaxt siz 

Onların sürgününü təsəvvür etmirdiniz! 

Onlarsa qalalara möhkəmcə güvənirdi 

Allah əzabın qala dəf edər düşünürdü. 

Amma Allah əzabı gözlənilmədən gəldi 

Onların ürəyinə vahimə qorxu saldı 

Onlar öz evlərini eylədi darma dağın  

Bəsirət sahibləri bu işdən ibrət alsın! 

Əgər Allah onlara sürgün hökm etməsəydi 

Dünyada mütləq başqa cəza hökmü verərdi. 

Bəni Nəzir tayfası indidən bilməlidir. 

Onları cəhənnəmin əzabları gözləyir! 

Bu onların Allaha, Onun Peyğəmbərinə 

İtaətsizlik edib, asiliyinə görə. 

Allaha asi olan yaxşıca bilməlidir 

Onun cəzası ağır, həm də çox şiddətlidir! 

 

Ey möminlər! Sizlərin kafirə məxsus olan 

Hər hansı bir əşyasın, adi xurma ağacın 

Kəsərək atmağınız  

Ya ona toxunmayıb salamat qoymağınız 

Allahın iznilədir. 

Və bunlar da bilin ki,  

Rəbbinə asi olan qudurğan fasiqləri 

Rüsvay etmək üçündür. 

 

Ey möminlər ! Bəni Nəzir qövmünün 

Malı Peyğəmbərə qənimət üçün 

Verildiyini özünüz gördünüz. 

Bununçun onların üzərinə siz 

Nə bir at nə də ki, dəvə sürdünüz. 

Allah öz peyğəmbərini şübhəsiz 

İstədiyi kəslərin üzərində 

Beləcə hakim eləyir və həm də  

Şübhəsiz ki, o hər şeyə qadirdir! 

Peyğəmbərə dinc yol ilə verilən 

Qənimət, (Məmləkətlərin fəthindən)  

Allaha, Peyğəmbərə, yetimlərə 

Pul parasız yolda qalan kəslərə 

Məxsusdur ki, zənginlər arasında 

Əldən ələ düşən sərvət olmasın. 

Və ondan tək yoxsullar faydalansın. 

 

Peyğəmbər nə versə onu götürün. 

Qadağan etdiyindənsə çəkinin. 

Allahdan qorxun ki, O güdrətlidir. 

Bilin ki, cəzası çox şiddətlidir. 

 

Bu qənimət yurdlarından qovulan 

Mal dövləti əllərindən alınan 

Allahdan mərhəmət, ruzi diləyən 

Allaha,Peyğəmbərə kömək edən 

Yoxsul muhacir kəslərə məxsusdur. 

O, kəslər ki, imanında doğrudur! 
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Mühacirətdən əvvəl Mədinədə 

Yurd salmış iman gətirmiş kimsələr, 

Ənsar ki, öz şəhərlərinə gələn 

Mühacirləri həm sevərdi qəlbən, 

Onlara verilən, qənimət üçün 

Ürəklərində yox həsəd, qəzəb, kin, 

Onları özlərindən üstün tutar.  

 

O, kimsələr ki, nəfsindən qorunar 

Məhz onlar şübhəsiz nicat taparlar 

Səadətlə cənnətə qovuşarlar! 

 

Mühacir, ənsardan sonra gələnlər, 

Rəbbinə belə dua edirdilər. 

«Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri, 

Sənə iman gətirmiş kimsələri 

Bağışla, rəhminə qovuşdur, həm də 

İman gətirənlərə qəlbimizdə 

Kin küdurətə,həsədə yer vermə. 

Yetir bizi şəfqətə, mərhəmətə , 

Külli aləm möhtac mərhəmətinə!» 

Ya Peyğəmbər ! Məgər kitab əhlindən 

Öz kafir qardaşlarına deyirkən; 

«Əyər siz yurdunuzdan çıxarılsaz, 

Biz də sizinlə birlikdə çıxacaq, 

Və əyər möminlər ilə vuruşsaz 

Bizlər də onlar ilə vuruşacaq, 

Sizin əleyhinizə heç kimsəyə 

Tabe olub qoşulmayacaq»-deyə 

Yardım vəd eləyən münafiqlərin 

Yalançı olduğunu görmədinmi? 

 

Allah onların Xislətini bilir! 

Yalançı olduqlarına şahiddir! 

 

And olsun  ki, bu əsil həqiqətdir. 

Yurdundan çıxarılsa Bəni Nəzir 

Münafiqlər onlar ilə çıxmazlar. 

Möminlər onlar ilə vuruşsalar, 

Münafiqlər köməyə qoşulmazlar. 

Yox, əgər münafiqlər yardım edər, 

Onda özləri məğlub hala düşər. 

Üz çevirib qaçar dəxi, dayanmaz. 

Bəni Nəzirəsə kömək olunmaz. 

 

Ey möminlər ! Bunu yaxşıca bilin, 

Münafiqlərin həm yəhudilərin 

Ürəyinə qorxu salan sizsiniz, 

Çünki, Allahdandır bu himayəniz  

 

Onlar Allahın əzəmət, heybətin 

Anlamaz bir qövmdür ki, bu yəqin. 

 

Onlar;(Münafiqlərlə yəhudilər) 

Sizlərlə möhkəm kənd, yainki şəhər  

Divarı arxasında döyüşərlər 

Başqa şəraitdə, cürət etməzlər. 

 

Onlar özləri bir-birindən hürkür 

Aralarında düşmənlik güclüdür. 

 

Ya Peyğəmbər ! Nədəndir, onların sən  

Əlbir olduğunu güman edirsən. 

Bil ki, onların qəlbi dağınıqdır. 

Səbəb ağılsız qövm olmalarıdır. 

 

Onlar özlərindən əvvəlkilərə  

Əməlin cəzasın dadmış kəslərə  

(Bədirdə məğlub olmuş müşriklərə) 

Həm əməl, həm də xislətcə bənzəyir. 

Onları şiddətli əzab gözləyir. 

 

«Münafiqə aldanan Bəni Nəzir       

 Şeytan aldadan insana bənzəyir. 

Şeytan ki, insana kafir ol;-deyir, 

 İnsan kafir olcaq» o qaçıb gedir. 

 
Səninlə heç bir əlaqəm yox; - deyər 
Allahdan qorxduğunu təsdiqləyər. 

Şeytanın və aldatdığı kəslərin 

Və Bəni Nəzirlə münafiqlərin 

Aqibəti cəhənnəmdə qalmaqdır. 

Zalım kafirlərin cəzası budur ! 
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İman gətirənlər! Allahdan qorxun 

Axirətin qayğısında bulunun 

Hər kəs hazırlaşsın sabahı üçün 

Allah möhlət verib sizə bununçun. 

Allah qorxanların dadına çatar 

Odur etdiklərinizdən xəbərdar! 

                                                                                                                                              

Allahını unutduqları üçün 

(O kəslər özlərini unutdu çun) 

Öz xeyirlərini başa düşməyən 

Kimsələrə bənzəməyin heç nədən! 

Çün onlar Allahın itaətindən 

Çıxmış fasiqlərdir, hər şeyə rəğman! 

 

Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli  

Eyni ola bilməz, hər kəsə bəlli 

Cənnət əhli o ki, nicat tapandır. 

Əbədi səadətə qovuşandır! 

Ya Peyğəmbər ! Əgər biz bu Quranı 

Bir dağa nazil etsəydik, sən onu 

Parça-parça olub çökən görərdin 

Dərdi nədir ağıl, ruh sahibinin  

Onun nəsihətindən ibrət almır? 

 

Biz bu məsəlləri insanlar üçün 

Təkrar-təkrar çəkirik ki, düşünsün. 

 

O şəriki olmayan bir ilahdır 

Gizlini aşkarı bilən Allahdır. 

O rəhimli, həm də mərhəmətlidir  

Axirətdə möminə şəfqətlidir. 

 

O özündən başqa tanrı olmayan 

Məxluqat sahibi, həm də pak olan 

Bəndəsinə salamatlıq bəxş edən, 

Peyğəmbərlərini arxayın edən 

Yenilməz qüvvət və qüdrət sahibi 

Hökmü ilə istəyinin qalibi. 

Bəndəsinin işin yol üstə qoyan 

Onu məcbur etməyə qadir olan 

Hər şeyin fövqündə olan Allahdır! 

Müşriklər qoşan şərikdən ucadır . 

 

Allah hər şeyi yoxdan var edəndir, 

Və mövcud hər şeyə surət verəndir. 

 

Gözəl ad (Əsmayi-hüsna ) onundur 

Yenilməz hikmətlər sahibi Odur! 

 

Bütün göydəkilər və yerdəkilər 

Təqdis edib ona təriflər deyər! 

 

 

«İMTAHANA ÇƏKILƏN QADIN» 

SURƏSININ ANLAMI 
 

Mədinədə nazil on üç ayədir. 

Qadınlarla rəftarı təlim edir. 
 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl Mumtəhinə» ki, anlamı belə: 

 

Ey iman gətirənlər! Unutmayın, 

Nə mənim, nə özünüzün düşmənin 

Heç vədə özünüzə dost tutmayın! 

 

Onlar sizə gələn haqqı (Quranı) 

Peyğəmbər Məhəmməd Əleyhissəlamı 

İnkar etdikləri bir məqamda siz 

Onlara mehribanlıq göstərirsiz. 

Rəbbinizə iman etdiyinizdən, 

Onlar sizi çıxarırdı Məkkədən. 

İstərsizsə rizamın qazanmağın. 

Mənim düşmənlərimi dost tutmayın. 

Onlarla gizlində dostluq edirsiz, 

Ehtibar edirsiz, və sirr verirsiz. 

Sizin gizli saxladığınızı, həm 

Aşkar etdiklərinizi bilirəm. 

Sizlərdən kim bunu bir daha etsə 

Düşmənlə dost olub ona sirr versə 

O, şübhəsiz ki, düz yoldan azmışdır! 

Və mənim nifrətimi qazanmışdır! 
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Müşriklər sizə qələbə çalsalar. 

Unutmayın ki, sizə düşmən olar, 

Sizə pisliklə əl və dil uzadar, 

Kafir olmağınıza çalışarlar. 

Xatirinə xəyanət etdiyiniz  

Qohum əqrəbə,oğul, uşağınız 

Sizlərə bir fayda verməyəcəkdir. 

Qiyamət günündə, bilmək gərəkdir. 

Allah hər kəsin hesabın çəkəndir. 

Bütün etdiklərinizi görəndir! 

 

İbrahim, onunla olan möminlər 

Sizin üçün bir gözəl örnəkdilər. 

Onlar öz qövmünə belə demişdi: 

«Sizinlə və sizin bütlərinizlə 

Əlaqəmiz yoxdur bu şübhəsizdir. 

Və sizin bütləri inkar edirik. 

Bir olan Allaha iman edincə 

Biz ədavət, nifrət bəslərik sizə!» 

 

(İbrahim söylədi öz atasına, 

Rəbbindən əfv diləyəcəkdir ona. 

Başqa heç bir vəchlə qurtuluş yoxdur, 

Mənim bacardığım iş yalnız budur!) 

Onlar həmçinin belə demişdilər: 

«Ey Rəbbimiz sənə mütiyik bizlər, 

Tövbə edib sənə tərəf qayıtdıq 

Son dönüş hüzurunadır; - anladıq 

Ey Rəbbimiz ! Öz pənahında saxla, 

Bizi kafirlərin əlinə salma! 

Onları üstümüzdə hakim etmə! 

Qovuşdur öz yenilməz hikmətinə» 

 

Ey möminlər ! And olsun, onlar sizə - 

Axirətə ümid bəsləyənlərə  

Bir nümunə, həm də gözəl örnəkdir. 

Hər kim ki, kafir ilə dostluq edir, 

Allahın buyruğundan üz döndərir. 

Bunun zərərin ancaq özü çəkir. 

Allah ki, heç nəyə möhtac deyildir; 

O, tərifə, həm də şükrə layiqdir! 

Ey möminlər ! Bu da ola bilər ki, 

Sizinlə düşmənlik edən kəsləri,  

Müqəddəs islam dininə gətirsin.  

Qəlblərinə dostluq, məhəbbət versin. 

Həqiqətən Odur hər şeyə qadir. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Din yolunda sizinlə vuruşmayan, 

Və sizi yolunuzdan çıxarmayan 

Kimsələrə yaxşılıqlar etməyi 

Həm də ədalətlə rəftar etməyi 

Allah möminlər üçün məqbul bilər 

O, ədalətli olanları sevər! 
 

O, sizinlə din yolunda vuruşan, 

 Sizi yurdunuzdan qovub çıxaran 

Və çıxaranlara köməklik edən  

Kimsələrlə dostluğu haram bilər. 

O kəslər ki, onlar əsil zalimlər! 

Diqqət edin ey iman gətirənlər! 

Mühacir, mömin qadın olan kəslər 

Sizin yanınıza gəldiyi zaman 

Yoxlayıb əmin olun imanından. 

Allah onları çox gözəl tanıyır. 

Yoxlayıb bilmək sizə də lazımdır. 

Bilsəz onların mömin olduqların, 

Kafirlərin yanına qaytarmayın. 

Nə bu qadınlar onlara halaldır, 

Nə onlar bu qadınlara halardır. 

Kafirlərin onlara xərc etdiyin 

(Mehri) Qaytarıb özlərinə verin. 

Bu qadınların mehrini qaytarsaz 

Onlarla evlənmək günah sayılmaz. 

Kafir qadınları boşayın getsin, 

Mehri kafir ərlərindən istəyin. 

Kafirlər islamı qəbul eyləyən 

Və həm də möminlər ilə evlənən 

Qadınların mehrin sizdən istəsin. 

Bu Allah hökmünü yaxşıca bilin. 

Sizin barənizdə belə hökm edir 

O Allah ki, O, hər şeyi biləndir. 

Həm də tükənməz hikmət sahibidir! 
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Əgər ki, zövcələrinizdən biri 

Sizdən qaçsa, mehri vermədən geri 

Həm gedərək kafirlərə qoşulsa 

Və siz də kafirlər ilə vuruşda 

Əyər sahib olsaz qənimətlərə, 

Zövcəsi kafirə qaçmış kəslərə 

Qaçmış övrətə sərf etdiyi mehrin 

Qədərinə yetik qənimət verin. 

Mənasını yaxşı dərk edin bunun 

İman etdiyiniz Allahdan qorxun!                                                                                                                                             

 

Ya Peyğəmbər ! Mömin qadınlar əyər, 

Beyət üçün hüzuruna gəlsələlr  

Ki, Allaha şərik qoşmayacaqlar 

Oğurluq və zina etməyəcəklər, 

Övladlarını öldürməyəcəklər, 

Qızları torpağa gömməyəcəklər, 

Özgə kişilərdən olan uşağı 

Ərlərinə isnad etməyəcəklər, 

Yaxşı, bəyənilən bütün işlərdə 

Sənin əleyhinə getməyəcəklər 

Onların beyətlərini qəbul et! 

Və onlar üçün Allaha dua et. 

 

Bağışlanmaların dilə, yəqindir, 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir! 

 

Ey iman gətirənlər ! Bilə-bilə 

Qəzəbə düçar olmuş bir qövm ilə 

Çalışın heç vədə dostluq etməyin. 

Kafirlər ki, qəbristanlıq əhlinin 

Diriləcəyindən üzmüş ümüdün!  

 

Onlar da Allahın mərhəmətindən 

Üzmüşlər ümidlərini büsbütün! 

 

 

 

 

 

 

 

«SƏF» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil, on dörd ayədir. 

Din yolunda savaşa dəvət edir. 

 

Uca yaradanın Pak ismi ilə 

«Əs-səff» surəsinin anlamı belə: 

 

Göylərdə və yerdə olan məxluqat 

Allahı təriflə tapıbdır nicat 

O, külli kainatın xaliqidir! 

Yenilməz qudrət, hikmət sahibidir! 

 

Ey iman gətirənlər! söyləyiniz, 

Etməyəcəyiniz şeyi niyə deyirsiz? 

Bəzi müsəlmanlar: «Hansı əməlin 

Bilsək Allaha daha xoş getdiyin  

Çəkinmədən bu işə qoşulardıq 

Canımızı da bu yolda qoyardıq!» 

Dedi, lakin cihad əmri ki, gəldi, 

Bu onların xoşlarına gəlmədi. 

Etməyəcəyiniz şeyi demək var? 

Allahın qəzəbinə səbəb olar. 

Şübhəsiz, Allah o, kəsləri sevər  

Ki, yolunda səf çəkib döyüşərlər! 

Ya Məhəmməd! Xatırla ki, bir zaman 

Musa öz qövmünə demişdi; haman 

«Ey qövmüm ! Mənim Allahdan sizlərə 

Peyğəmbər gəldiyimi bilə-bilə 

Niyə məni beləcə incidirsiz? 

Dediklərimin əksinə gedirsiz!» 

Onlar necə ki, haqdan üz döndərdi, 

Allah qəlblərin imandan döndərdi. 

Allah ona asi olanı sevməz 

O, kəslərə heş zaman nicat verməz. 

 

Xatırla. Bir vaxt Məryəm oğlu İsa 

Demişdi İsrail oğullarına: 

«Ey İsrail oğulları! Bilin mən 

Əvvəl gələn Tövratı təsdiq edən, 

Gələcək peyğəmbərlə müjdə verən,                                                                                                       
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Həqiqətən, Allahın elçisiyəm! » 

Onlar aşkar möcüzələri gördü: 

«Bunlar açıq-aydın sehrdir!» - dedi. 

 

İslama dəvət olunduğu halda 

Allaha qarşı yalan uydurandan, 

Peyğəmbərinə sehrbaz deyəndən, 

Daha zalim bir kimsə ola bilməz! 

Allah onu doğru yola yönəltməz! 

 

Onlar Allah nuru, islam dinini 

İftiralarıyla söndürmək istər. 

Allah pozar kafirin istəyini 

Öz dinini tamamlar, gücləndirər. 

 

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də 
İslam cəm dinlərdən üstündür deyə, 
Peyğəmbərini Qurani Kərimlə 
O Allahdır göndərən yer üzünə! 

 

Ey iman gətirənlər! istərsizmi, 

Sizə bir qazanc yolu göstərim ki , 

Şiddətli əzabdan qurtarsın sizi? 
O qazancın yolu böylədir, bilin! 
Allaha, Peyğəmbərə iman edin! 
Allah yolunda mal və canınızla, 
Vuruşub cihad edəsiz namusla 
Bilsəniz bu nə qədər xeyirlidir! 
Bu xidmətlər cənnəti təmin edir! 
 
Əyər belə etsəniz razı qalar, 
Allah günahlarınızı bağışlar. 
Ədn cənnətlərinə daxil edər. 
Ən böyük qurtuluş və uğur verər! 

Sizi ən çox sevdiyiniz bir nemət, 

Allah dərgahından kömək, mərhəmət, 

Müqəddəs Məkkənin fəthi gözləyir. 

Bu qələbə daim sizi izləyir. 

 

Ya Peyğəmbər ! Möminləri zəfərlə, 

Axirətdə cənnət ilə müjdələ! 

 

 

Ey Mömin bəndələr ! Ürəkli olun. 

Dinə, Peyğəmbərə köməkçi olun! 

Necə ki, Məryəm oğlu İsa dedi:  

«Allah yolunda mənə kömək kimdi?» 

- «Bizik»-cavab verdi həvariləri. 

Nəhayət İsrail oğullarından 

Bir tayfa beləcə gətirdi iman. 

O biri tayfa isə kafir oldu. 

Əməliylə həm də cəzanı buldu. 

İman gətirəni qüvvətləndirdik, 

Kafir üzərində qələbə verdik. 

 

 

«CÜMƏ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil, on bir ayədir. 

Səmimi ibadətə dəvət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Cumuə» anlanır belə: 

 

Göylərdə və yerdə olan Xilqətlər   

Allahın şəninə təriflər deyər! 

Odur bütün məxluqatın sahibi, 

Müqəddəs, pak, kainatın hakimi. 

Əksəri yazıb oxumaq bilməyən 

Ümmi ərəbə Peyğəmbər göndərən, 

Quranı bəşərə bəxş edən Odur! 

Yerdə və göylərdə nə var onundur. 

Allahın göndərdiyi bu Peyğəmbər, 

Bəndələri günahdan çəkindirər. 

Allahın ayələrini söyləyər. 

Quranı və şəriəti öyrədər. 

Allah Məhəmməd Əleyhüssəlamı 

Ərəblərə və onlardan savayı 

İslamı qəbul etməmiş ümmətə 

Məhşərədək olacaq cəmiyyətə. 

Təlim edən bir elçi göndərmişdir. 

O, yenilməz bir hikmət sahibidir! 

Bu Allahın istədiyi kəslərə, 

Bəyənərək seçdiyi Peyğəmbərə, 

Əta etdiyi mərhəmət, kərəmdir. 
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Allah çox böyük kərəm sahibidir! 

Tövratı öyrənib əməl etməyən, 

Və hökmünü yerinə yetirməyən, 

Ondan faydalanmağı bilməyənlər, 

Kitab daşıyan ulağa bənzərlər. 

Məhəmməd Əleyhüssəlam Peyğəmbər 

Olduğunu bəyan edən ayələr 

Dosdoğru, Mükəmməl həm də Səlisdir. 

Allah ayələlrin yalan sayanlar 

Barədə bu məsəl necə də pisdir! 

 

Allah kafirləri heç vədə sevməz, 

Zalim qövmü doğru yola yönəltməz! 

 

Ya Peyğəmbər! de ki: «Ey yəhudilər! 

Bütün insanlardan fərqlisiz əgər, 

Allah dostu olduğunuz doğrusa  

Özünüzə ölüm diləyin onda!» 

Çün Allah dərgahındakı nemətlər, 

Möminə öləndən sonra verilər. 

Halbuki onlar öz əlləri ilə 

Törətdikləri pis əmələ görə 

Heç zaman ölümü arzulamazlar. 

Allah zalimləri gözəl tanıyır! 

Bunca həqiqəti bilməzlər onlar! 

Ya Peyğəmbər! de: «Qorxub qaçdığınız 

Ölüm ilə mütləq qovuşacaqsız, 

Sonra da gizli və aşkarı bilən 

Allahın hüzurunda duracaqsız. 

O da ötən ömrə nəzər edəcək, 

Nələr etmisizsə, xəbər verəcək!» 

 

Unutma ey iman gətirən insan! 

Cümə namazına çağrılan zaman  

Burax alverini, göstərib həvəs 

Uca yaradanın zikrinə tələs. 

Allahını sevənlər bilməlidir! 

Bu bəndələr üçün çox xeyirlidir! 

 

Namaz qılın və xütbəni dinləyin, 

Və uca Allahdan ruzi diləyin! 

Sonra da öz işinizə qayıdın! 

Allahı zikr edin nicat tapasız 

Töhfələnəsiz, murada çatasız! 

 

Onlar alış veriş gördüyü zaman 

Səni xütbə oxuyan qoyub haman 

Alış-veriş olan yerə cumdular! 

Ya Peyğəmbər! İnsanlar unutdular. 

«Allahın dərgahında olan xeyir 

Əyləncədən, alverdən xeyirlidir. 

Allah bütün canlılara hamidir 

Ruzi verəndir həm də rəhimlidir!» 

 

Bir dəfə Məhəmməd Əleyhissalam, 

Minbərdə Xütbə oxuduğu zaman,                                                                                                                                          
«Şamdan ərzaq yüklü bir karvan gəlir» 
Hay-haraylı təbil səsi yüksəlir. 
(O vaxt Mədinədə qıtlıq olmuşdu) 
Camaat Peyğəmbəri tək buraxmış, 
Karvanın olduğu yerə qaçmışdı. 
(Məsciddə on iki adam qalmışdı) 
Bu ayə o zaman nazil olmuşdu. 
Cümə Xütbəsi və namaz bitməmiş 

Məscidi tərk etmək nöqsan bilinmiş.  

 

 

«MÜNAFIQLƏR» SURƏSININ  

ANLAMI 

 
Mədinədə nazil on bir ayədir. 

Münafiq xislətini bəyan edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 
«Əl münafiqun» ki, anlamı belə: 

 

Ya Peyğəmbər ! Münafiqlər sənə gəldiyi zaman 

«Sən Allah Peyğəmbərisən doğrudan!» 

Söyləyərək sənə şəhadət verir. 

Allah səni həqiqi elçi bilir. 

Münafiqlərinsə xalis (cüt fikir) 

Yalançı olduğun şəhadət verir. 

Onlar yalan andı sipər edirlər 

Xalqı Allah yolundan döndərirlər. 
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Həqiqətən onlar xain, xəbisdir. 

Törətdiyi əməl necə də pisdir! 

Səbəb bu ki, dildə iman buldular, 

Ürəklərindəsə kafir oldular. 

Dönük qəlblərinə möhür vurulmuş 

Özləri anlamaz kimsələr olmuş. 

 

Ya Peyğəmbər! Sən onları görürkən,  

Xoşlanırsan üz və cüssələrindən. 

Danışdıqlarına qulaq asırsan, 

Rəftarlarına diqqət ayırırsan. 

Onlar divara söykənmiş dirəklər, 

Ruhsuz bədən müqəvva kimidirlər. 

Onlar iki üzlülüklərin bilir. 

Peyğəmbər və möminlərdən çəkinir. 

Hər bir qışqırığın, xırda səs küyün 

Əleyhində bilir zənnən özünün 

Beləcə xiffətdən mənən çökürlər, 

Və Allahın haqq dinindən dönürlər! 

Onlara: «Gəlin Allah Peyğəmbəri 

Rəbbdən rəhm üçün diləsin sizləri.» 

Deyirkən istehza edib gedirlər, 

Və təkəbbür ilə üz çevirirlər. 

Ya Məhəmməd! Fərqi yoxdur, əyər sən 

Onların bağışlanmasın diləsən. 

Çünki Allah o kəslərə rəhm etməz. 

Fasiq qövmü doğru yola yönəltməz! 

Onlar: «Allah Peyğəmbəri yanında 

Olanlara bir şey verməyin, onda 

Dağılıb gedərlər! » - deyən kəslərdir. 

Hal bu Münafiqlər bir şeyi bilmir, 

Göylərin və yerin xəzinələri 

Allaha məxsusdur, Odur Rəhbəri! 

Onlar: «Bəni Müstəliqi biz udsaq, 

Mədinəyə qələbəylə qayıdsaq, 

Peyğəmbəri, iman gətirənləri 

Qovub təmizləyəcəyik şəhəri!» 

Dedilər, halbuki, şərəf-şan, qüvvət 

Allaha, Peyğəmbərə məxsus – Əlbət! 

Lakin Münafiqlər bunu bilməzlər, 

Ki, Allah sevən kəslər yenilməzlər! 

Ey iman gətirənlər! Nə mal - dövlət 

Nə oğul - uşaq sizi çaşdırmasın, 

Allahın zikrindən uzaşdırmasın! 

Hər kəs bunu etsə açıq-aşıkar 

O kəslər əsil ziyana uğrayar. 

Birinizin ölümü çatan zaman; 

- «Mənə bir az möhlət ver ey Yaradan 

Sədəqə verib salehlərdən olum!» 

Deməmişdən əvvəl sizə verdiyim  

Ruzidən Allah yolunda xərcləyin 

Və həm də bir incə mətləbi bilin. 

 

Allah əcəli yetişən heç kəsə 

Möhlət verməz, fərqi yoxdur o, kimsə 

Allah mərhəmətli və lütfkardır. 

Nə etdiyinizdən həm xəbərdardır.  

 

 

«QARŞILIQLI ALDANMA» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil on səkkiz ayə 

Bir çağırışdır hikməti Xudaya 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Ət-Təğabun»anlanır belə:  

 

Göylərdə və yerdə olan xilqətlər, 

Allahın şəninə təriflər deyər. 

Hökm onundur, həmdi səna onadır, 

Hər şeyə qadir O, qalan fənadır. 

Bilin ki, sizləri yaradan Odur! 

Əvvəliniz, sonunuz da onundur. 

Kiminiz kafir, kiminiz mömindir. 

O, hər kəsin etdiyini görəndir! 

Göyləri və yeri özü xəlq etdi. 

Sizlərə həm gözəl surətlər verdi. 

 

İnsan canlıların ən kamilidir. 

Dönüş Allahadır o, bilməlidir. 

O bilir göylərdə, yerlərdə nə var, 

Etdiklərinizi gizli, aşikar, 
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Allah bütün olanları görəndir! 

Ürəklərdən keçənləri biləndir! 

 

Bilmirsizmi ey Məkkə Müşrikləri! 

Sizdən əvvəl kafir olan kəsləri. 

Bu dünyada cəzaların daddılar 

Axirətdə qalanını alarlar! 

Peyğəmbərlər onlara açıq - aşkar 

Möcüzələr gətirdilər o ki, var. 

Onlar isə: «Məgər bizi, dedilər, 

Doğru yola salacaq bunca kəslər?! 

Özümüz kimi adidir» - dedilər. 

Və Peyğəmbərləri inkar etdilər. 

Bu yolla da haqdan üz döndərdilər. 

Amma ki, özləri də bilmədilər 

Allahın onların ibadətinə 

Yoxdur ehtiyacı bircə zərrə də 

Allah heç bir şeyə möhtac deyildir. 

O hər cür şükrə, tərifə layiqdir! 

 

Kafir olanlar iddia edirlər; 

Öləndən sonra dirilməyəcəklər. 

 

Ya Peyğəmbər! Onlara sən deki: “Siz 

And olsun Rəbbimə diriləcəksiz. 

Dünyadakı əməliniz də bir-bir 

Özünüzə xəbər veriləcəkdir. 

Bu Allahın əlində çox asandır! 

Dünyada olanlar ona əyandır. 

Eləysə Allaha, Peyğəmbərinə 

Qurana, Rəsulun dediklərinə 

İtaət eləyin, iman gətirin! 

Axirətinizə həm dəyər verin. 

Allahın sizləri haqq-hesab üçün 

Dirildib məhşərə cəmlədiyi gün. 

[O qarşılıqlı aldanma günüdür!+ 

O gün hər kəs öz günahını görür. 

Kafirlər dünyada əldən verdiyin, 

Möminlərsə imkandan az gördüyün. 

Duyur və aldandığı bəlli olur, 

Bilirlər ki, əsil həqiqət budur. 

Kim iman gətirib yaxşı iş görər 

Allah onun günahlarını örtər 

O əbədi Cənnətə daxil olur. 

Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur!» 

Ayələrimizi yalan sayanlar 

Əbədi cəhənnəmə sakin olar. 

Allahın izni olmazsa bir kəsə 

Üz verməz müsibət, bəla hər nəsə 

İman gətirəni haqqa yönəldər, 

Allahın qüdrətin duyar o kəslər. 

Hər şeyin Allahdan olduğun bilər. 

Sevər Allahın, həm özü sevilər. 

Odur ki, Allaha itaət edin 

Sevin onu, həm də ki, Peyğəmbərin 

Hər kəs itaətdən üz döndərərsə 

Kafirlərin yolu ilə gedərsə 

Bilsin ki, Peyğəmbər təbliğ edəndir, 

Zorla imana gətirən deyildir. 

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur 

Təvvəkül Onadır və hakim Odur! 

 

Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, 

Zövcə və övladlarınız bəzisi 

Sizi dindən və dünya işlərindən 

İbadətdən və yaxşı əməllərdən 

Müxtəlif yollarla uzaşdırırlar, 

Bəhanəylə sizə qarşı dururlar. 

Hətda hicrətə mane olurdular. 

Gözləyin! Təhlükəlidirlər onlar! 

 

Amma tövbə edərlərsə əfv edin. 

Və təqsirlərindən keçsəniz bilin: 

«Allah günahları bağışlayandır 

Rəhm edəndir, rəhimlidir, Rəhmandır!» 

 

Həqiqətən mal-dövlət oğul, uşaq 

Sizin üçün bir vasitədir ancaq 

Ən böyük mükafat, cənnət ondadır 

O uca Allahın dərgahındadır! 

Qorxun əzabından böyük Allahın 

Öyüd-nəsihətlərindən dərs alın 
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Peyğəmbərinə həm itaət edin. 

Mal - dövlətinizdən yolunda verin. 

Bu özünüz üçün xeyirli olar. 

Nəfsin xəsisliyindən qorunanlar 

Nicat tapıb səadətə qovuşar! 

Allah yolunda əyər borc versəniz, 

Nemətiniz qat - qat artar şübhəsiz 

Allah əvəzini verər yəqindir. 

O qədirbiləndir, həm də həlimdir. 

Gizlini həm aşikarı biləndir. 

Qüdrət, hikmət sahibidir, həməndir.     

 

 

«BOŞANMA» SURƏSININ  ANLAMI 

 
Mədinədə nazil on iki ayə 

Qadın hüququna salmaqda sayə. 
 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Ət-Talaq» surəsi anlanır belə: 
 

Peyğəmbərə dedi Uca Yaradan ! 

Övrətləri boşadığınız  zaman 

Gözləmə müddəti keçmiş boşayın. 

Gözləmə müddəti (iddəti) sayın. 

Rəbbiniz olan Allahdan çəkinin. 

Onlara layiqincə diqqət verin, 

Pis iş görməyincə evdən qovmayın,  

Və onların özləri də çıxmasın. 

Bunlar yaradanın hüdudlarıdır. 

Həm də onların bir ixtiyarıdır. 

Bu hüdudları aşan kəslər ki, var  

Onlar özlərinə zülm etmiş olar. 

Ola bilər Allah bir icad yapar 

Ərin ürəyinə məhəbbət  salar. 

Və yaxud da fikirlər aydınlaşar 

Qəzəb ötər, küsüşənlər barışar. 
 

Gözləmə müddəti çatınca başa  

Əyər fikriniz var isə barışa 

Onların ürəklərini oxşayın  

Yaxşılıqla kəbin altda saxlayın, 

Yaxud mehrini verib yola salın. 

Qeydinə qalaraq son ixtilafın  

İki şahid tutun öz aranızdan 

Ədalətli, həm də haqqı tanıyan. 

  

Siz də ey şahidlər! Diqqət yetirin 

Allah üçün doğru şahidlik edin! 

Bununla nəsihət verilir həm də 

Axirətə iman gətirənlərə. 

 

Kim Allahdan qorxsa, həddini bilər 

Allah ona çətin gündə rəhm edər. 

Gözləmədiyi yerdən ruzi verər, 

Hər kim ki, Allaha təvəkkül edər  

Bilsin! Allah ona kifayət edər. 

  O əhdini yerinə yetirəndir. 

Hər şeyin həddini təyin edəndir. 

Yaşa dolanların və çox gənclərin  

Gözləmə müddəti üç aydır, bilin. 

O, zaman ki, bu müddət başa yetər 

Başqa birisiylə evlənə bilər. 

Hamilə qadınlarınsa müddəti 

Bari - həmlinin sonudur: - bilməli 

Kim Allahdan qorxar və həya edər 

Allah onun işini avand edər. 

Bu Allahın sizlərə buyruğudur. 

Qəbul edənlər üçün uğurludur. 

O kəslərin günahlarını örtər, 

Axirətdə mükafatını verər. 
 

Bir qadın ki, əyər sizdən boşanmış, 

Gözləmə müddəti sona çatmamış 

Onu evinizdə sakin eyləyin 

Çıxıb getməsini məcbur etməyin, 

Və zərər verməyə cəhd göstərməyin. 

Həmin qadın hamilədirsə əyər 

Bari - həmlin yerə qoyana qədər  

Onun dolanışıq xərcini verin. 

Və gözləmə müddəti bitənlərin, 

(Sizlərə uşaq əmizdirənlərin) 

Halallıq üçün süd haqqını verin 

Çünki, uşaq artıq sizindir deyə 

Onlar borclu deyil, əmizdirməyə 
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Şəriəti bu işdə əsas bilin  

Və yaxşılıqla razılığa gəlin. 

Əyər bu işdə çətinliyə düşsəz 

Yəni razılığa gələ bilməsəz 

Qidasını təmin üçün evladın 

Əmizdirə bilər başqa bir qadın. 

Varlı - karlı olan varına görə  

Gərəkdir anaya süd haqqı verə 

İmkanı az olan da vaz keçməsin 

Versin Allah qıydığının hissəsin 

Allah özü bəxş etdiyindən qəni 

Xərcləməyə məcbur etməz kimsəni, 

O, hər çətini sonda asan edir 

Yoxsulluqdan sonrasa dövlət verir. 
 

Əhli neçə - neçə məmləkətlərin 

Pozdu əmrin Rəbbin və Peyğəmbərin 

Biz onlara şiddətli cəza verdik. 

Və müdhiş əzablara düçar etdik. 

Onlar əməlinin cəzasın aldı 

İşləri ziyana uğramaq oldu. 

Allah onlar üçün şiddətli əzab, 

Hazırladı ki, ona mümkünsüz tab. 
 

Ey iman gətirmiş ağıl sahibi 

Allahdan qorx və ol onun rağibi. 

O, sizlərə Quran nazil etmişdir. 

Öyrətməyə Peyğəmbər göndərmişdir. 

İman gətirib yaxşı işlər görən  

Nurlanar azad olaraq zülmətdən 

Seçib ayırar halalı haramdan  

Uzaşar küfrdən, qazanar iman 

Hər kim ki, Allaha iman gətirər 

Onun rizasına uyğun iş görər 

Allah onu cənnət ilə müjdələr 

O, yer ki, əbədi qalar möminlər. 

O, kəslər ki, Allah özü seçmişdir 

Həqiqətən gözəl ruzi vermişdir! 

Yeddi qat göy, yeddi qat yer onundur. 

Hər şey elmi, əmriylə hasil olur. 

Bütün mövcud məxluqatı yaşadar 

Əmrlər ki, Allahdan nazil olar. 

 

«QADAĞAN» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil on iki ayədir 

«Özünə haramı»  qadağan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Ət-Təhrim» surəsi anlanır belə: 

 

Uca Allah buyurur: «Ya Peyğəmbər! 

Səndən razı qalsın deyə zövcələr, 

Allah halal bilən dünya ləzzətin, 

Nədəndir özünə haram eylədin? 

O, hər şeyi bilən həm də görəndir. 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir!» 

 

Həqiqətən Allah halal bildiyi, 

Və özü sizlərə qıydığı şeyi, 

Özünüzə haram barədə andı 

Bağışladı, yəni qanuni sandı. 

Bununçun kəffarə veriniz, deyir. 

O, sizin ixtiyar sahibinizdir. 

Həm də tükənməz hikmət sahibidir. 

Peyğəmbər zövcələrindən Həfsəyə 

Sir vermişdi, o razı qalsın deyə. 

O bunu Aişəyə xəbər verdi, 

Allah da Peyğəmbərə ayan etdi. 

O, Həfsəyə bunu qismən bildirmiş, 

Bir qismini bildirməkdən vaz keçmiş, 

Həfsə sorurkən ki, sənə kim dedi; 

- Hər şeyə agah olan Allah dedi: 

Bununçun ey Həfsə və ey Aişə, 

Yaxşı olar etsəz Allaha tövbə. 

Çün Peyğəmbərə əziyyət verməklə 

Ona xoş getməyən bu hərəkətlə 

Sizin qəlbiniz günaha meyl etdi. 

Hər ikiniz bilin bu həqiqətdi; 

Əyər ona qarşı dilbir olsanız 

Nəticədə çox pərişan olarsız. 

Allah hamisi, Cəbrail, Mələklər 

Və Möminlər ona köməkçidirlər! 

İşdir o sizi boşayarsa əyər, 
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Rəbbi verər sizdən yaxşı zövcələr. 

Mömin müsəlman, həm də itaətkar 

Bakirə qızlar və ya dul qadınlar! 

 

Sizlər isə ey iman gətirənlər! 

Özünüz və sizinlə varsa kimlər, 

Qoruyun oddan ki, odunu insan 

Və bir də bütlər ki, düzəlmiş daşdan, 

Xidmətçilər daş qəlbli mələklərdir 

Çox sərt təbiətli zəbanilərdir. 

 

Kafirlər oda atıldığı zaman 

Onlara söyləniləcək ucadan; 

«Qurtuluş yoxdur, ey kafir olanlar! 

Dünyadakı pis işləriniz ki, var, 

Ancaq onun cəzasın çəkəcəksiz! 

Haqq hesab nə olduğun biləcəksiz. 

 

Sizlər isə ey iman gətirənlər! 

Səmimi qəlbdən eləyin tövbələr! 

Bir daha günahlara qayıtmayın  

Allahı, əzabını unutmayın! 

Ola bilsin günahınızı örtsün 

Və sizi cənnətlərə daxil etsin. 

 O, gün Allah möminləri incitməz 

Və öz Peyğəmbərini xəcil etməz.» 

Qıl körpüsü üstündə iman nuru 

Nurlandırırkən onların yolunu 

Onlar deyəcək ki, «Ey Rəbbimiz! Sən 

Həqiqətən, hər bir şeyə qadirsən. 

Bizim nurumuzu artır, tamamla 

Rəhminə qovuşdur bizi, bağışla.» 

Ya Peyğəmbər! Kafirlərə qarşı get, 

Onları kəsərli qılıncla məhv et. 

Münafiqlərləsə söz ilə vuruş, 

Onlara yox cəhənnəmdən qurtuluş, 

Ora necə də pis sığınacaqdır  

Ki, onların məqamı olacaqdır! 

 

Allah kafirlərə Nuh ilə Lutun, 

Övrətini misal çəkir sübutçun. 

Halalıykən iki saleh bəndənin 

Xəyanətlə xar etdilər ərlərin. 

Onlara Allahın əzablarından  

Bir nicat olmadı nə Lut, nə Nuhdan 

Başqa xəyanətkarlara qatıldı 

Hər ikisi Cəhənnəmə atıldı. 

 

Haqq məsəl çəkir iman edənlərə, 

Firon zövcəsi Asiya barədə, 

Demişdi: «Ey Rəbbim! Öz dərgahında 

Mənə bir ev tik və sakin et onda 

Qurtar Firondan və bəd əməlindən 

Xilas eylə onun zalim qövmindən.» 

 

Allah məsəl çəkir bir də Məryəmi 

Namus - ismətini qoruyan kimi. 

Biz onu bu işə layiqli gördük, 

Ruhumuzu yaxasından üfürdük. 

Rəbbin sözlərini o təsdiq etdi. 

Həmdə rizasıyla məqama yetdi.  

  

 

«HAKIMIYYƏT» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə Nazil bu otuz ayədir. 

Allahın hakimiyyətini vəsf edir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

«Əl-mülk» surəsinin anlamı belə: 

 

Hər şeyə qadir olan Allah uca, uludur, 

Hər şeyin ixtiyarı, hökmü ona bağlıdır. 

Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğun  

Sınamaq üçün həyat həm də ki, ölüm onun 

O, yenilməz bir qüvvət və qüdrət sahibidir. 

Əzabı şiddətlidir, həm bağışlaya bilir. 

Yeddi göyü (üst-üstə) qat - qat yaradan Odur. 

Rəhmanın yaratdığı heç vaxt uyğunsuz olmur! 

 

Ey insan! Başın üstə səmanı görürsənmi? 

Orda gördüklərində bir nöqsan bilirsənmi? 
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Sonra başını qaldır və təkrar oraya bax 

Göz yorğun düşüb yenə, özünə qayıdacaq! 

 

And olsun, Biz səmanı qəndillərlə bəzədik. 

Onları şeytanlara atılan mərmi etdik 

Şeytanların əməlin nəzərdən qaçırmadıq 

Onlara alov, atəş əzabı hazırladıq. 

 

Rəbbi inkar edənlər özləri əsla bilmir. 

Onları cəhənnəmin əzabları gözləyir. 

Ora necə dəhşətli, necə də pis məskəndir! 

Kafir ora düşürkən uğultuyla səslənir! 

Kafirlərə qeyzindən az qalır parçalansın. 

Dəhşətin alov saçan dilləri haçalansın. 

Hər hansı tayfa ora atılırkən, nifrətlə 

Gözətçilər soruşur; kinayə - məzəmmətlə 

Məgər sizi Allahın əzabından qorxudan 

Peyğəmbər gəlməmişdi? Oyanasız uyqudan. 

 

Onlar deyəcək: «Bəli bizlərə O gəlmişdi, 

Cəhənnəm əzabından müjdələr də vermişdi. 

Biz yalançı sayaraq ona belə demişdik;» 

«Allah bununçun bizə vəhy nazil etməmişdir, 

Siz sadəcə olaraq haqdan çox azmısınız!» 

 

Onlar deyəcək: «Əyər olsa idi ağlımız, 

Peyğəmbəri dinləyib ona qulaq assaydıq! 

Bu gün cəhənnəm əhli arasında olmazdıq!» 

Beləcə öz günahın etiraf edəcəklər, 

Həm də ağılsızlığın cəzasın çəkəcəklər. 

Onu görmədən belə Rəbbindən qorxanları 

Bağışlanma gözləyir, həm də mükafatları! 

 
Ey insanlar dinləyin! 
İstərsiz sözünüzü açıq - aşkar söyləyin. 
İstərsiniz gizləyin, 
Bunun fərqi heç nədir. 
Allah ürəyinizdə olanları biləndir! 
Məqər yaradan sizin gizlinizi bilməzmi?! 
O, hər şeyi büsbütün bildiyini; - bilməli!   

Yeri sizə ram edən Odur, qoynunda gəzin, 

Allahın ruzisindən doyunca yeyib için, 

Və bilin ölüm haqdır, 

Axır dönüş Onadır! 

Əminsinizmi Onun yer titrədiyi zaman, 

Sizi yerin dibinə batırmayacağından?! 

Yaxud arxayınmısız ki, o göylərdə olan 

Bir yel göndərməyəcək , sizlərə daş yağdıran?! 

 

Onda Mənim sizləri əzabla qorxutmağım 

Tamam bəlli olacaq, budur əsil marağım. 

Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də eyni, 

Təkzib eyləmişdilər öz peyğəmbərlərini. 

 

Ya Peyğəmbər ! Görəydin onları inkarımı, 

Verdiyim cəzaları, yəni intiqamımı. 

Məgər onlar havada uçan quşları görmür? 

Qanad açıb yığırkən onlara fikir vermir? 

Səmalarda saxlayan o quşları Rəhmandır. 

O, hər şeyi görəndir, hər bir hikmət Ondadır! 

 

Sizi əskərləriniz, yainki köməkçilər, 

Allahın əzabından xilas edə bilməzlər, 

Bu əzabdan bəndəni yalnız özü qurtarar! 

Bu xüsusda kafirlər sadəcə aldanırlar! 

 
Allah kəssə ruzisin sizə kim ruzi verər? 
Kafirlər cahillikdən nifrətdən əl çəkmirlər. 
Eləysə küfr üzündən üzü üstə sürünən 
Haqq yoldadır, yainki düz yol ilə düz gedən?! 
 
Ya Peyğəmbər! Söylə ki, «Sizi yoxdan var edən 
Eşitməyə qulaqlar, görməyə göz, qəlb verən, 
Allahdır! Nemətinə nədən az şükr edirsiz? 
Onun səxavətiylə yer üzündə gəzirsiz, 
Və qiyamət günündə hüzuruna gələrsiz!» 

 
Müşriklər deyirlər ki, əyər düz deyirsizsə, 
Deyin, nə vaxt olacaq bu haqq - hesab və cəza? 
De ki: «Onları bilmək yaradana məxsusdur, 
Əzab ilə qorxutmaq isə mənim borcumdur! 
Çünki, mən ilahi yox, sadəcə bir elçiyəm,  
Onun göndərdiyini, sizlərə deməliyəm. 

Əzab yaxınlaşırkən kafirlər qaralacaq 

Dünyada istehzayla istədiyin alacaq. 
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Məkkə Müşriklərinə söylə ki,Ya Peyğəmbər! 

Allah məni və mənlə kimlər ki, var bərabər, 

Məhv etsin, istərsə də bizə mərhəmət etsin, 

Allahın əzabından siz kafirləri, deyin 

Kim xilas edə bilər? 

Biz ölsək də, qalsaq da  

Bu sizə verməz fayda. 

Allahın əzabından o kəs qurtula bilər  

Ki, onun haqq dininə doğru iman gətirər! 

 

De ki: O Rəhmandır, biz, 

Ona iman gətirib təvəkkül etdiyimiz. 

Kim haqq yoldan azıbdır, tezliklə biləcəksiz!» 

 

De ki: Yerin dibinə suyunuz batsa əgər 

Allahdan başqa kimsə sizə su verə bilər?!  

 

 

«NUN VƏ YA QƏLƏM»  SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş, əlli iki ayədir. 

İlahi hikmətləri yazmağa işarədir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə  

«Nun və ya qələm» ki, anlamı belə: 

 

And olsun qələmə, yazdıqlarına, 

Və lövhi-məhfuzun yazılarına . 

 

Ya Məhəmməd! Sən divanə deyilsən! 

Bu Vəhyilər enir sənə Rəbbindən! 

Səni minnətsiz, tükənmək bilməyən 

Mükafat gözləyir, bil, həqiqətən! 

Sən böyük bir əxlaqın sahibisən! 

Həm də böyük bir din üzərindəsən! 

Tezliklə sən, həm onlar görər bunu, 

Hansınızın divanə olduğunu! 

Sənin Rəbbin ən gözəl tanıyandır, 

Kim doğru yolda, kim yoldan çıxandır! 

 

 

Elə isə Allahın ayələrin 

Ya Peyğəmbər ! Yalan sayan kəslərin 

Fikrinə inanıb itaət etmə! 

Heç vədə onların yoluyla getmə!  

 

Müşriklər istəyir ki, sən onlara 

Yumşaqlıq göstərəsən və bu ara 

Onlar da sənlə xoş rəftar eyləsin. 

Beləliklə də aranız düzəlsin. 

Bütlər barədə pis söz deməyəsən 

Və Onlardan əziyyət görməyəsən 

Və ya ki, ibadət etsən bütlərə 

Onlar da inanar sən deyənlərə. 

Və həm də heç vədə itaət etmə 

Yalandan  and içib qeybət edənə, 

Alçağa, arada söz gəzdirənə; 

Xeyrə mane olub həddin aşana 

Zülm edənə və günaha batana; 

Daş ürəkliyə, anlamaza, ya da 

Əsli bilinməyən haramzadaya – 

O olsa mal - dövlət sahibi belə! 

Öyünsə çox saylı övladı ilə! 

Ona oxunurkən ayələrimiz 

Dedi: «Əfsanədir fikirləriniz!» 

Biz tezliklə qaytarmaqçın yoluna 

Damğa basacağıq onun burnuna! 

Necə ki, bir zaman bağ sahiblərin 

Çəkdik imtahana, bilsinlər yerin. 

Aclıq, qıtlıq, ölüm, əsarətlə də 

Cəza verdik Məkkə Müşriklərinə. 

 
O bağ sahibləri and içmişdilər. 
Səhər bağdan meyvəni dərəcəklər 
Və heç bir istisna etməmişdilər. 
Yəni ki, inşallah deməmişdilər.  
Onlar yuxuda ikən Ya Peyğəmbər! 
Sənin Rəbbin gör törətdi bir nələr. 
Gecəykən o bağa, bir bəla endi 
Bağ büsbütün yandı və külə döndü. 

Onlar qalxıb bir - birini səslədi, 

Məhsulu yığmağa yollanaq; dedi. 

Yoldasa, söyləşdilər  xısın - xısın 
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«Ki, araya yoxsullar soxulmasın!» 
 

Onlar yoxsullardan gizlin getdilər 

Özlərin qüdrətli güman etdilər 

Və yetişib bağı yanmış  görürkən, 

Çaş - baş sual etdilər bir - birindən, 

Ki, bəlkə biz yolumuzu azmışıq! 

Gəlib başqa bir məkana çıxmışıq. 

Yoxsa, bərəkətdən məhrum olmuşuq. 

Pis əməlin töhfəsini bulmuşuq? 
 

Onların ən ağıllısı söylədi;   

«Məgər sizə mən demədimmi; - dedi 

Allaha həmdi - səna, şükr eyləyin, 

Sübhanallah  və inşallah söyləyin.» 
 

Onlar zalim olduqların bildilər 

Rəbbimiz Pak, Müqəddəsdir! - dedilər 

Bir - birini danladılar ürəklə, 

Üzüldülər, «Vay halımız, deməklə 

Ola bilsin Rəbbimiz qəbul edər, 

Tövbəmizi və bizi əfv eyləyər. 

Rəbbimizdən bağışlanmaq dilərik!» 
 

Dünya əzabı belədir deyirik 

Axirət əzabı çox şiddətlidir. 

Bu halı müşriklər kaş biləydilər! 

Doğrusu Allahdan hər kəs çəkinir, 

Onu Nəim cənnətləri gözləyir! 

Məgər bilmirsiz ki, biz lütfkarıq? 
 

Ey kafirlər! Siz dünyada görürsüz 

Möminlərdən mal - dövlətcə üstünsüz, 

Axirətdə də üstün olacağı 

Yaxud eyni olacağı, ən azı 

Düşünür, Mühakimə yürüdürsüz?  

Yoxsa Allahdan bir kitabınız var, 

Və oxunur orada yazılanlar?! 

Yaxud da bəyənib seçdikləriniz  

Orada yazıldığını bilirsiz?! 

Və ya hökm edib istədikləriniz, 

Sizin olacağını bilirsiniz? 

Yaxud bizdən qiyamət gününədək 

Əhdmi almısınız davam edəcək? 

Ya Peyğəmbər! Onlardan soruş ki, bir  

Hansı biri bu işlərə zamindir?  

Yoxsa axirətdə mömindən üstün 

Və ya ki, bərabər olması üçün  

İddialarına şərikləri var?! 

Əyər varsa onu göstərsin onlar! 

 
İş çətinləşirkən qiyamət günü   
Aşkarlanırkan həqiqətin hüsnü 
Onlar namaza dəvət  olunacaq  
Səcdə etməyə qadir olmayacaq 
Gözlər zəlilcə yerə dikiləcək 
Və özlərini zillət bürüyəcək. 
Halbuki, dünyada sağlamkən onlar 
Bu səcdəyə dəvət olunurdular. 
Lakin təkəbburə baş vururdular 
Səcdə etməyə razı olmurdular! 
Ya  Peyğəmbər! Mənə tapşır onları, 
Allah kəlamın yalan sayanları. 
Biz onları özləri də bilmədən 
Əzaba giriftar edərik həmən. 
Daha çox günaha batırmaq üçün 
Onlara möhlət verirəm büsbütün . 

 
Haqdan uzaqlaşmaq məşəqqətlidir, 
Əzabım dözülməz və şiddətlidir. 
Yoxsa sən risalət təbliğ edirkən,  
Onlardan ücrət, muzd tələb edirsən? 
Və onlar səndən ziyana çatıblar, 
Ağır borc yükü altında qalıblar?!  
Ya ki? lövhi-məhfuz yanlarındadır? 
Qiyamət məlumatı onlardadır? 
Kafiri mömindən üstün sanırlar  
Ya hardan öyrənib belə yazırlar?! 
 

Ya Rəsulum! Rəbbin hökmünə səbr et, 

Balıq sahibi Yunusa diqqət et. 

Balığın qarnında, kədər içində 

Boğularaq dua etdi Rəbbinə. 

Yetişməsəydi Rəbbindən mərhəmət, 

Cəzalanardı olunub məzəmmət. 

Quru yerə, səhraya atılardı. 

O tövbə edib Rəbbinə yalvardı 

Rəbbin onun duasını eşitdi 

Seçdi bəndələrdən, Peyğəmbər etdi. 
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Ya Peyğəmbər ! Həqiqətən kafirlər, 

O zaman ki, səndən Quran eşidər, 

Sənə həsəd edir, qəzəblənirlər, 

Az qala səni göz ilə yeyirlər. 

Barəndə danışır, nifrət edirlər 

Hiddətlə «O divanədir! »deyirlər. 

 

Halbuki, bu Quransa aləmlərə 

Həm insanlara, həm də ki, cinlərə 

Ancaq öyüd, həm də bir nəsihətdir! 

Onun nazil olduğu kəs, xoşbəxtdir! 

 

 

«HAQQ OLAN QIYAMƏT» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş əlli iki ayədir. 

Quran həqiqətlərin bir daha bəyan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl-haqqə» surəsi anlanır belə: 

 

Haqq olan qiyamət! Nədir qiyamət?  

Böylə baş verəcək, budur həqiqət. 

İnsanlar ətrafa səpilib o gün. 

Çəyirtkələr kimi sarar bir - birin 

Dağlarsa didilmiş yun tək olacaq, 

Haqq ilə batil bişəkk ayrılacaq. 

Səmud, Ad qövmü onu yalan bildi. 

Onunçun dəhşətlə həlak edildi. 

Səmud qövmü tük ürpədici səslə, 

Adsa uğultulu soyuq küləklə. 

Allahın küləyi səkkiz gün əsdi. 

Bu qövmün kökünü bir yolluq kəsdi. 

 

Ya peyğəmbər! Bunun üçün indi sən, 

Onlardan əsər - əlamət görməzsən. 

 

Firon da onlardan əvvəlkilər də 

Lut qövmü, günahkar Mötəfikə də 

Asi olmuş Rəbbin Peyğəmbərinə, 

Və əzab qazanmışlar özlərinə. 

Həqiqətən Nuh tufanı zamanı 

Gəmiyə biz yığdıq xilas olanı . 

Ki, bir ibrət dərsi olsun hər kəsə, 

Möminlərə nicat, məhvsə kafirə. 

Dərk edən, dinləyən yadda saxlasın! 

Və yaddaşlardan əbədi çıxmasın, 

Sur bircə dəfə üfürüləcəyi, 

Dağlar əzilib toza dönəcəyi. 

 

Məhz o gündə qiyamət qopacaqdır! 

Göylər süst düşəcək, dağılacaqdır! 

Mələklər əmrə müntəzir olacaq, 

Və Rəbbinin Ərşini daşıyacaq! 

 

O, gün ey insanlar! Haqq hesab üçün 

Rəbbin hüzurunda olacaq bütün, 

Sirriniz Tanrıya bəlli olacaq! 

Və hər kəs öz nəsibini bulacaq! 

Əməl dəftəri sağ əlində olan 

Şadlanacaq dünyadakı imandan. 

Deyəcək: «Dünyada ikən inandım, 

Qiyamət gününü həqiqət sandım!» 

Sonra da O, xoş güzaran içində 

Olacaqdır, Rəbbinin Cənnətində. 

Elə bir Cənnət ki, Möminlər həm də 

Dada biləcəklər hər vəziyyətdə. 

Onlara deyiləcək: «Əməliniz  

Qazandırıb; - yeyiniz və  içiniz.» 

 

Əməl dəftəri sol ələ verilən, 

Peşiman olacaq dirildiyindən. 

Deyəcək; - kaş ki, heç dirilməyəydim, 

Hesabımı da bunca bilməyəydim! 

Kaş ölüm əbədi, qəti olaydı. 

Haqq hesabım da qapalı qalaydı. 

Dirilib bu əzabı görməyəydim! 

Mal - dövlət faydasızmış, bilməyəydim. 

Mülküm, səltənətim məhv olub getdi. 

Məni bu əzabdan xilas etmədi. 
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Allah dərgahından nida gələcək: 

Bu nidayla belə əmr ediləcək: 

«Onu tutub əlini qandallayın, 

Zəncirləyib Cəhənnəmə tullayın! 

Çün o inanmırdı böyük Allaha, 

Aciz kimsəsizi sevmirdi daha  

Zəkat vermir, yedirtmirdi yoxsulu, 

Bu gün burda yoxdur onun bir dostu. 

Cəhənnəmdə o ancaq irin yeyər. 

O çirkab ki, onu yeyər kafirlər!» 

 

And içirəm bütün gördüyünüzə 

Və bir də görə bilmədiyinizə, 

Bu Quran, Allah göndərən kəlamdır! 

Peyğəmbər təbliği onda tamamdır. 

İnanın, o, şair sözü deyildir! 

Düşünün! Həm kahin sözü deyildir! 

Aləmlərin Rəbbi etmişdir nazil. 

İdrakı məhdudlar saymasın batil. 

Peyğəmbər özündən uydurardısa, 

Bizim adımızdan həm yayardısa, 

Ondan şiddətli intiqam alardıq! 

Şah damarını dəxi qoparardıq! 

Onu əzabımızdan heç biriniz 

Qoruyaraq dəf edə bilməzdiniz. 

Şübhəsiz bu Quran bir nəsihətdir. 

Hikməti də gerçək bir həqiqətdir. 

 

Ey insanlar ! Bizə buda aşikar 

Aranızda onu yalan sayan var. 

Şübhəsiz bu Quran kafirlər üçün 

Həm də bir peşmançılıqdır büsbütün. 

Ona iman gətirməyən kimsələr 

Qiyamət günü böyük ziyan görər. 

 

Elə isə ya Peyğəmbər! Sidq ilə 

Rəbbini həmdi-sənayla zikr elə! 

 

 

 

 

 

«ƏL-MƏARIC»  SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş qırx dörd ayə 

Qiyaməti şərh eləyir dübarə. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Pillələr» surəsi anlanır belə: 

 

Bir kafir soruşdu əzab barədə, 

Nə vaxt, harda, üz verəcəkdir kimə? 

Qiyamət əzabı ki, şübhə yoxdur, 

Tanrı təbirincə o vaqe olur. 

Onun əzabını kafirlər bulur, 

Və dəf edə bilən bir kimsə yoxdur! 

O, əzab ki, yenilməz Allahdandır! 

O dərgaha Mələklər və Cəbrail 

Dünya ili ilə müqayisədə 

Əlli min il olan gündə qalxarlar. 

 

Ya Peyğəmbər! Kafir əziyyətinə 

Səbr et! Sığınaraq mətanətinə. 

Nə bir təlaş keçir, nə narahat ol. 

Şübhəsiz, müşriklər uzaq görürlər, 

İnanmırlar qiyamət əzabına. 

Bizsə bilirik o, naqafil gələr, 

Xitam verər kafirlərin tabına. 

O, gün göy köhnə mis rəngi alacaq, 

Dağlarsa didilmiş yun tək olacaq. 

Dost - dostu arayıb axtarmayacaq 

Çünki, hərə öz hayına qalacaq. 

Onlar bir - birinə tanıdılacaq, 

Tanımayıb bir - birindən qaçacaq 

Qurtulmaq üçün o günkü əzabdan 

Günahkar verər öz oğlunu qurban, 

Ya övrətini, ya da qardaşını 

Ya ki, qohumu; - qurtara başını. 

Xeyr, bu mümkün deyil, həqiqətən. 

Qurtuluş yox Cəhənnəm, atəşindən. 

Elə bir atəş ki, baş dərisini, 

Sıyırıb ayırır sümüklərindən. 

Çağırır O dindən üz döndərəni, 
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Cəmlənir ora çıxan itaətdən, 

Və bir də mal - dövlət yığıb saxlayan! 

Acizə, yoxsullara əl tutmayan! 

 

Həqiqətən insan sərvətə həris, 

Tamahkar, kəm hövsələ yaradılmış. 

Pislik üz verdikdə fəryad qopardar, 

Xeyir nəsib olduqda xəsis olar. 

Namaz qılanlar isə istisnadır! 

O kəslər ki, daima namaz qılır. 

Kimsələr ki, onların mallarında 

Hər şeydən məhrum olanın payı var. 

Haqq hesab təsdiqi var inamında, 

Rəbbin əzabından daima qorxar. 

O kəslər ki, ayıb yerin qoruyar  

Pak gəzər, zina etməkdən qorunar. 

 

Övrət və cariyə əsla qınanmaz, 

Onlarla yaxınlıq günah sayılmaz. 

Bundan artığı hər kəsə haramdır. 

Onu istəyən həddini aşandır; 

Hər kəs əmanətə xəyanət etməz, 

Verdiyi sözü yerinə yetirər, 

O kəslər ki, düzgün şəhadət verər, 

O kəslər ki, namazını hifz edər, 

Onlar cənnətlərdə əzizlənəcək! 

 

Ya Peyğəmbər ! Kafirlərə nə olub 

Ki, sənə qarşı belə tələsirlər? 

Boyunlarını qabağa uzadıb  

Sağdan soldan dəstə - dəstə gəlirlər? 

Məgər onlar öz gələcəyin bilir? 

Cənnətə girəcəyin ümid edir? 

Xeyir, Elə deyil, bu ola bilməz, 

İmansız məxluqat cənnətə girməz! 

 

Biz onları bir nütfədən yaratdıq, 

Natəmiz bir qətrə, bəllidir artıq. 

İman və etiqadı olmayan kəs 

Özü bilməlidir heç nəyə dəyməz. 

Cənnətə daxil olmanın yolu bir, 

Allaha qəlbən iman etməlidir. 

Hər kəs ona qəlbən itaət qılır 

Nicat yolunu yalnız o kəs bulur. 

Məğrib məşriq Rəbbinə and içirik, 

Həqiqətən biz hər şeyə qadirik. 

Onları özlərindən daha yaxşı  

Allahına müti, fəqir sirdaşı 

Kəslər ilə əvəz edə bilərik. 

Bu işdə heç nədən də çəkinmərik. 

Elə isə ya Peyğəmbər! Qoy onlar, 

Məhşərədək öz başına qalsınlar. 

Batil əməllərinə həm dalsınlar. 

 

O gün onlar çıxıb qəbirlərindən, 

Dünyadakı bütə tələsər həmən. 

Günahkar gözləri zillənər yerə, 

Zillətə bürünər göz görə - görə. 

Bilər ki, onlara bu nə rəğbətdir, 

Dünyada vəd olunan qiyamətdir! 

 

 

«NUH» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş iyirmi səkkiz ayədir. 

Nuh Əleyhüssəlamı bəşərə təqdim edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə  

«Nuh» surəsi ki, var, anlamı belə: 

 

Həqiqətən Nuhu biz, bir Peyğəmbər göndərdik, 

Qövmünü Rəbb adından əzabla qorxut, dedik. 

O vaxtlar ki, bu qövmə bir əzab gəlməmişdi, 

Tayfada hamı sərbəst bildiyin eyləmişdi. 

O, qövmünü topladı bir yerə, söylədi həm 

Mən sizləri əzabla qorxudan Peyğəmbərəm. 

O, əzabla ki, sizə Allahdan gələr, bilin! 

Ona ibadət, həm də, mənə itaət edin! 

Əyər belə etsəniz, günahınızdan keçər, 

Əcəliniz gəlincə sizlərə möhlət verər. 

Dünyalıq cəzanızı axirətə saxlayar, 

Rizasını qazansaz, əfv edib bağışlayar. 

Allahın əvvəlcədən təsbit etdiyi əcəl, 
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Məqamı yetişirkən baş verəcək əlbəəl. 

Bu gün əməlinizlə azad və sərbəstsiniz. 

Əməlin haqq hesabı nədir, kaş biləydiniz. 

 

Qövmü duymadı onu, təbliğinə getmədi. 

Onun söylədiyinin tam əksini eylədi. 

 

Nuh söylədi: «Ey Rəbbim! 

Qövmümü gecə - gündüz haq yola dəvət etdim! 

Çifayda ki, dəvətim bir işə yaramadı. 

Onlar qaçdı imandan, mənə bel bağlamadı. 

Sənin mərhəmətinə nail olsunlar deyə, 

Dəvətdə bulunurkən əl atdılar hər şeyə. 

Məni eşitməməkçin tıxayıb qulaqların, 

Görməməkçin başlara bükdülər libasların. 

Küfürdə israr edib təkəbbür göstərdilər, 

Nifrət bəsləyib mənə, tamam üz döndərdilər. 

 

Mən onları ucadan haqqa dəvət eylədim. 

İman gətirin deyə, gizli-aşkar söylədim, 

Və dedim: Tövbə edin, Rəbbdən nicat diləyin. 

Çün O, tövbə edəni bağışlayandır, bilin! 

O, sizlərə göylərdən bol yağışlar göndərər, 

Oğul - uşaq, mal - dövlət bol rifah əta edər.  

Sizə bağlar – baxçalar, çəmənliklər yaradar. 

Zövqünüzü oxşayan səffaf çaylar axıdar! 

Sizlər nədən Allahın qüdrətiundən qorxmursuz, 

Əzəmətin duymursuz, şənin uca tutmursuz? 

Yaxud iman gətirib qorxduğunuz təqdirdə 

Onun qoyduğu yolu tutub getsəniz həm də 

Axirətdə sizlərə heç bir şəksiz, şübhəsiz 

Mərhəmətə, rəhmətə ümid bəsləmirsiniz? 

 

Halbuki, o sizləri əvvəl nütfə, sora qan, 

Sonrasa bir parça ət, nəhayətdəsə insan 

Şəklində xəlq eylədi. 

Və həqiqət böylədi! 

 

Məgər görmürsünüz ki, Allah yeddi qat göyü 

Bir-birinin üstündə yaratdı, yox əskiyi? 

Orada ayı bir nur, günəşi çıraq etdi, 

 Atanız Adəmisə torpaqlardan göyərtdi. 

Sonra sizi yenə də oraya qaytaracaq, 

Və qiyamət günündə oyadıb çıxaracaq. 

 

Allah yeri sizlərə əsil xalı elədi, 

Ayağınız altına bir farş kimi döşədi. 

Onun geniş yolunda təhlükəsiz gəzəsiz 

Və uca Rəbbinizin qüdrətini biləsiz.» 

 

Nuh dedi: «Ey Rəbbim! Bu Qövmüm ki, var, 

Açıq-aşkar mənə qarşı çıxdılar. 

Mal - dövləti, həm də oğul - uşağı 

Bir şey verməyən ziyandan savayı 

Kimsələrə ürəkdən qoşuldular, 

Kafir başçılara tabe oldular. 

Onların kafir başçıları ki, var, 

Mənim əleyhimə hiylə qurdular.» 

 

Onlara öyrətdilər ki, dinləyin; 

«Öz tanrılarınızı tərk etməyin. 

Bir dəfəlik Nuh deyənə baxmayın, 

Vəddi, Yəğusu, Yəuqu atmayın.» 

 

Onlar çoxlarını yoldan çıxardır. 

Ey Rəbbim onların zülmünü artır! 

Yer üzündə bir kafir də qalmasın, 

Ki, pozğun kəslər törəyib artmasın. 

 

Beləcə kafirlər günah üzündən 

Boğuldu suda, getdi yer üzündən 

Və Cəhənnəmə daxil edildilər. 

Tanrı əzabı ki, nədir, bildilər. 

Nuh dedi: Ey Rəbbim, ata-anamı, 

Məscidimdə olub məni duyanı, 

Qiyamətə kimi mömin kəsləri, 

Mömin qadınları həm kişiləri 

Qovuşdur rəhminə, əfv et, bağışla. 

Həlakını artır zalımlarınsa! 
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«CINLƏR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi səkkiz  ayədir 

Cinlərin imanına işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

«Əl-cinn» surəsi anlanır belə: 

 

Ya Peyğəmbər! De: «Mənə vəhy olundu», 

Bir dəstə cin Məkkə və Taif arası bulundu. 

Sübh namazı vaxtı Quran dinlədi. 

Dönüb öz həmcinslərinə söylədi: 

 

«Bizlər çox gözəl bir Quran eşitdik, 

Və sevdik, həm ona iman gətirdik. 

O bəşərə haqq yolunu göstərir. 

Rəbbin hikmətlərindən xəbər verir. 

Biz bir daha başqa fikrə düşmərik, 

Rəbbimizə qoşmarıq heç bir şərik. 

Həqiqətən! Çox ucadır cəlalı, 

Yox oğul uşağı, əhli əyalı! 

Doğrusu, bizim səfehimiz İblis, 

Allahı səhv təqdim edib, şübhəsiz. 

Biz güman edirdik nə cin, nə insan 

Allah barəsində söyləməz yalan. 

 

Həqiqətən Cahilliyyət zamanı 

İnsanlar cinlərə pənah aparır, 

Onların azğınlığın artırırdı. 

Həm də ki, yollarından çaşdırırdı 

O cinlər ki, təkəbbürlə şişirdi. 

Özü haqda böyük fikrə düşürdü. 

Və o cinlər də insanlar sayağı 

Düşünüb güman edirdi bayağı. 

 

Güya ki, canlılar ölüb gedəcək, 

Allah bir kimsəni diriltməyəcək. 

Biz cinlər yuxarı aləm əhlinə 

Oğrun-oğrun qulaq asmaq istədik. 

 

 

Düşsək də göylərə qalxmaq eşqinə 

Ulduzlar yandırdı uça bilmədik. 

Həm də orda keşik çəkir mələklər. 

Ora girə bilməz kənar kimsələr. 

Məhəmməd Əleyhüssəlamdan əvvəl 

Mələkləri dinləməyə atdıq əl. 

Göyün bəzi yerlərində oturduq. 

İndi bəlli ki, özümüzü yorduq. 

 

Hər kəs onlara qulaq asmaq istər, 

Önündə yandıran bir ulduz görər. 

Bilmirik, göyün bu gözətçilərlə, 

Yandırıb-yaxan ulduzla, mələklə 

Büsbütün beləcə doldurulması, 

Mələk söhbətinə qulaq asmağın 

Bizlərə həm bunca yasaqlanması 

Yerdə olanlara bir pislikmidir? 

Yainki, Rəbbin onlara rəhmidir. 

Aramızda saleh əməl olan var, 

Və həm əməli saleh olmayanlar. 

Ayrılmışıq firqə və məzhəblərə 

Anladıq, göydə olsaq, ensək yerə 

Ya qaçsaq da Allahın əzabından, 

Qurtuluş yox, qaçmaq mümkünsüz Ondan. 

 

Doğrusu bizlər Quranı dinlədik, 

Və dərhal da ona əməl eylədik. 

Hər kim ki, Rəbbinə iman gətirsə, 

Ondan uzaq qorxu, haqsızlıq nəsə. 

Şübhəsiz bizlərdən müsəlmanlar var, 

Və həm də var haqq yolundan çıxanlar. 

Müsəlmanlar haqq yolun tapanlardır. 

Yoldan çıxanlar odda yanacaqdır. 

 

Sonra da mənə belə vəhy olundu; 

Məkkə müşrikləri islam dinində, 

Doğru dürüst olub sabit qalsaydı 

Biz, yeddi illik quraqlıq bitincə 

Onlara bolluca yağış verərdik. 

Onları bununla imtahan etdik. 
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Hər kim ki, Rəbbinə arxa çevirər, 

Allah onu əzaba düçar edər. 

 

Məscidlər Allaha məxsusdur bilin! 

Başqa heç kəsə ibadət etməyin. 

Peyğəmbər ona ibadət edirkən, 

Cinlər izdihama qoşulur həmən. 

Müqəddəs Quranı dinləmək üçün, 

Onlar bir birinə sarınır bütün. 

 

Ya Peyğəmbər! De ki: «Ancaq Rəbbimə 

İbadət edirəm! Başqa heç kimə. 

Ona ibadətdən heç yorulmuram 

Və ona heç kəsi şərik qoşmuram!» 

 

De ki: «Mən sizlərə zərər vermərəm. 

Xeyir verməyə də qadir deyiləm! 

Tanrı qüdrətində ikən bu işlər, 

Xeyir və zərəri o verə bilər!» 

De ki: «Məni Allahın əzabından, 

Xilas edə bilməz qeyrisi Ondan. 

Və mən təkcə bir həqiqət bilirəm. 

Ondan başqa sığınacaq yoxdur həm! 

Əlimdən tək Quranı təbliğ gəlir, 

Hökmlər ki, uca Tanrı göndərir. 

 

Allaha, Peyğəmbərə asi olan, 

Töhfələnər Cəhənnəmin odundan. 

O kəsləri ki, odlar saracaqdır, 

Onlar orda əbədi qalacaqdır!» 

 
Onlar düçar olduqları əzabı 
Gördükdə biləcəklər haqq-hesabı. 
De ki: «Qorxudulduğunuz əzabın, 
Bilmirəm, Rəbb təyin edən məqamın! 
Qeybi bilən ancaq Odur, əl qərəz, 
Öz qeybini kimsəyə ərz eyləməz. 

Bəyənib seçdiyi Peyğəmbər bilər! 

Başqa nə mələklər, nə bir Peyğəmbər. 

Qeybin açarları öz əlindədir. 

Sevdiyi elçiyə möcüzə verir. 

Öndə və arxada mələklər qoyar 

Necə təbliğ etdiyin araşdırar. 

Öz elmiylə düzənləmiş əməlin 

Və özü də bilir sayın hər şeyin.» 

  

 

«LIBASINA BÜRÜNMÜŞ» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi ayədir, 

Peyğəmbərlə rəftara işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl-Muzzəmmil» anlanır belə: 

 

Ey libasına bürünmüş Peyğəmbər! 

Qalx röyadan və namaz qıl gecələr. 

Gecə yarısından bir azacıq az, 

Üçdə ikisindən çox isə olmaz. 

 

Və gecə ibadət etdiyin zaman, 

Aramla, təmkinlə həm oxu Quran. 

Sənə vəhy edəcəyimiz bu kəlam  

Məsuliyətli ayələrdir tamam. 

Şübhəsiz ki, gecə qalxmaq çətindir. 

Amma ibadətçin, çox münasibdir. 

Çün, gündüzün dünyəvi işləri var. 

İnsanı ibadətdən yayındırar. 

Gecə isə insan həm rahatlaşır, 

Həm də ki, öz Rəbbi ilə tək qalır. 

 

Qulaq qəlbə yaxın olur gecələr. 

Bununçun ibadət səmərə verər. 

Gecə namazları iman yüklüdür. 

Təsircə, savabca daha güclüdür. 

Rəbbini zikr elə və ona yönəl. 

Şəriksiz varlıqdır, ondan üzmə əl. 

 

Ya Peyğəmbər! Məkkə Müşriklərinin 

Səbr et batilinə, dinlə sözlərin. 

İftiralarına sərfi nəzər qıl, 

Və onlardan gözəl tərzdə ayrıl. 

 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 437 

Ayələri yalan sayan kəsləri, 

O kəslər ki, var dövlət sahibləri 

Mənə tapşır və onlara möhlət ver! 

Və tezliklə cəzalandıqların gör. 

Dərgahımızda onlarçın vardır həm, 

Ağır qandallar, alovlu Cəhənnəm; 

 

Boğaza tıxanıb qalan yemək var, 

Yandırıb yaxan şiddətli əzablar! 

 

O gün, qiyamət qopanda ki, dağlar, 

Yumşaq toz şəklində havaya qalxar. 

Onlar əməlinin cəzasın çəkər. 

Səninlə rəftarın səhvini bilər. 

Biz - Firona Peyğəmbər göndərən tək 

Sizlərə də göndərdik, həm də bişəkk. 

Qiyamət günü Tanrı hüzurunda 

Şahidlik edəcək, həqiqət bu da. 

 

Firon O Peyğəmbərə asi oldu, 

Və bu səbəbdən dənizdə boğuldu. 

Həm özü, həm də onunla olanlar, 

Şiddətli əzab cavabı aldılar. 

Eləysə əgər küfr etmiş olsanız, 

Özünüzü necə qoruyacaqsız?! 

 

O gün ki, dünyada həyat bitəcək, 

Allahın vədi yerinə yetəcək. 

Bu ayələr bir öyüd-nəsihətdir  

Ki, yaradan insanlığa bəxş edir. 

Hər kəs istəsə Rəbbinə yön tutar! 

İtaətlə Allaha yaxınlaşar! 

 

Ya Peyğəmbər ! Rəbbin bilir,hər gecə, 

Yatağından qalxıb durursan necə. 

Bəzən gecələrin üçdə ikisin 

Bəzən yarısın, ya da üçdə birin 

Uca yaradanı yada salırsan, 

Onun rizasıyçın namaz qılırsan. 

Səninlə birlikdə olan zümrə də 

Gecəsini həsr edir bu xidmətə, 

Gecə-gündüz tanrı xidmətindədir, 

Onu özü ölçüb müəyyən edir. 

Bir hissə gecəni dinclikdə gördü 

Bu barədə sizlərə rüsxət verdi. 

Gecə sizi yuxularla doyurdu, 

Gündə beş vaxt namaz qılmaq buyurdu. 

 

Qurandan sizə müyəssər olanı 

Oxuyun, həm zikr eləyin sübhanı. 

Namaz qılın və zəkatı ödəyin. 

Allah yolunda xoşluqla borc verin. 

Dünyada nə yaxşı işlər görsəniz, 

Axirətdə mükafatın görərsiz. 

 

Qurtuluş diləyin ondan, həməndir, 

Allah bağışlayan və rəhm edəndir.    

 

 

«LIBASINA ÖRTÜNÜB BÜRÜNMÜŞ» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, əlli altı ayədir 

İlk vəhyin gəlişinə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Muddəsir» anlanır belə:  

 

Ey libasına bürünmüş Peyğəmbər! 

Qalx, Qövmünə qiyamətdən ver xəbər! 

Əvvəl Allahın əzabıyla qorxut! 

Bəyan et Rəbbini, daim uca tut! 

Təmizlə libası, nəfsini pak et! 

Uzaqlaş pislikdən, bütləri tərk et! 

Etdiyin yaxşılığı başa qaxma! 

Xidmətinçin kimsəyə minnət qoyma! 

Rəbbin rizasıyçın yorulmadan get! 

Üz verəcək çətinliklərə səbr et! 

O, gün ki, İsrafil suru çalacaq, 

Kafirlər üçün asan olmayacaq. 
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Ya Peyğəmbər! Dediyimə yaxşı bax, 

Məni yaratdığım kəslə tək burax! 

Vəlid ibn Müğirə tək kafirin 

Mənə tapşır cəza adlı tədbirin! 

Mən ona bollu dövlət əta etdim 

Xidmətində duran oğullar verdim. 

Hər şeyi bolluca müyəssər etdim. 

Sərvət və mənsəblə səfərbər etdim. 

Bütün bunlara rəğman o neyləyir? 

Var dövlət artırmağımı istəyir? 

 

Xeyir, bu olmaz! Çün günahkar oldu. 

Ayəmizə qarşı inadkar oldu. 

Düçar edib məşəqqətli əzaba 

Onu çəkəcəyəm çətin hesaba! 

Peyğəmbərə nazil olan Quranı, 

Öz ağılsız düşüncəsincə qandı. 

Ölüm olsun ona! Bir bax neylədi, 

Allah elçisinə sehrbaz dedi. 

Bir də ölüm olsun! Düz yoldan çıxdı, 

Sonra da qövmünün üzünə baxdı, 

Sonra deməyə söz tapmadığından 

Turşutdu üz gözün, döndü imandan. 

 

Peyğəmbərə tabe olmadı, həm də  

«Bu öyrənilən bir sehrdir » - dedi. 

Güya bu kəlamlar bəşər sözüdür! 

Bununçun biz onu qandıracağıq. 

Səqərə atacaq, yandıracağıq. 

 

Ya, Peyğəmbər! Bilirsən nədir Səqər? 

O hər kəsi yandırar, həm məhv edər 

Əriyər və külə dönər sümüklər! 

Səqər ki, insanı yandırıb yaxar, 

Orda on doqquz gözətçi mələk var. 

Mələklərdən etdik gözətçiləri. 

Ki, imtahan edirkən kafirləri, 

Xatircəmçin, kitab verilənləri, 

(Çün orda da on doqquzdur mələklər) 

Arxayınlaşsın iman gətirənlər. 

Kitab əhlinin, həm də möminlərin 

Yanında yox şübhəsi Peyğəmbərin. 

Əbu Cəhl və onun tək kafirlər 

Bu ədədin hikmətini bilməzlər. 

Allahın bunca az sayda mələklə 

Əzab verəcəyin saysız kafirə 

Mümkünsüz sayar, istehza edərlər. 

Bilməzlər ki, bu vəsf olunan Səqər 

İnsanlara bir öyüd, nəsihətdir! 

Bu nəsihət həm də bir mərhəmətdir. 

İş müşriklər zənn edən kimi deyil. 

 

Xeyr! Elə deyil, and olsun aya; 

Gündüzün dalınca gələn gecəyə 

Və sökülməkdə olan dan yerinə. 

Cəhənnəm böyük bəlanın biridir, 

İnsanın Allahdan qorxu yeridir. 

Sizdən (yaxşı işdə) qabağa düşmək, 

Yaxud geri qalmaq istəyənlərin! 

 

Hər kəs əməlinə girovdur, ancaq 

Əməlinin əvəzini alacaq! 

İstisnadır sağ tərəf sahibləri, 

O, kəslər ki, sağ əlində dəftəri! 

Çünki, onlar cənnətdə olacaqlar. 

Və biri-birindən soruşacaqlar, 

Günahkarlar barədə öyrənəcək , 

Sonra onlara belə deyəcəklər: 

 

«Sizləri Cəhənnəmə salan nədir? » 

Onlar deyəcəklər ki, pis əməldir. 

 

«Biz fani dünyada namaz qılmadıq, 

Yoxsul yedizdirmək nədir bilmədik. 

Batilə dalanlar ilə bir olduq 

Haqq-hesab gününü yalan sayardıq. 

Ölüm haqlayana qədər duymadıq  

Və bu günə qədər beləcə qaldıq.» 

Şəfaət verənlərin şəfaəti 

Onlara bir fayda yetirməz qəti 

Onlar nəsihətdən üz döndərdilər 

Və qaçdılar misli vəhşi eşşəklər. 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 439 

Onlar ki, aslandan hürküb qaçarlar 

Kafirin onlara çox bənzəri var! 

Çün ki, onlar hər biri özlərinə 

Peyğəmbərə itaət barəsində  

Göydən nazil olmuş səhifə istər 

Və axirətdən eyləməzlər xətər. 

 

Xeyr, bu Quran bir sehr deyildir. 

Haqqı təlim edən bir nəsihətdir! 

İstəyənlər ondan öyüd götürər. 

Allah istəməsə əyər, müşriklər 

Ondan əsla öyüd götürəməzlər. 

Qorxub çəkinən ondan nicat bulur, 

Günahları bağışlayan da Odur!  

 

 

«QIYAMƏT» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş qırx ayədir 

Qiyaməti şərh ilə bəyan edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Qiyamə» anlanır belə: 

 

And içirəm qiyamətin gününə, 

Özünü qınayan insan nəfsinə. 

Siz öləndən sonra diriləcəksiz! 

Məgər insan elə güman edir biz 

Onu sümüklərdən yığa bilmərik? 

 

Bəli, biz onu yığmağa qadirik! 

Lakin o bundan sonra gör neyləyər? 

Qiyaməti danmağa cəhd eyləyər . 

Və istehza ilə gülüb danışar, 

Qiyamət günü nə vaxtdır?- soruşar. 

 

Göz heyrətdən bərələcəyi zaman, 

Ayla günəş birgə qərbdən çıxırkan 

Məhz o gün qurtulmağa can atacaq 

Və heç bir sığınacaq tapmayacaq! 

O, gün, ey insan duracaq yer budur, 

Pənah yeri, Allahın hüzurudur! 

O, gün insana ömrü ərzindəki 

Yaxşı- pis əməl törədib hər nə ki, 

Qoyub getdikləri bildiriləcək. 

Yaxşı-pis nə var xəbər veriləcək! 

 

Doğrusu, insan özünə şahiddir!  

Hər kəs öz əməlini yaxşı bilir. 

Başqa bir şahidə ehtiyac olmaz! 

Və üzrhaxlığı qəbul olunmaz! 

Bütün bəhanələr bir fayda verməz! 

Təmizə çıxarmaz, xeyir gətirməz. 

 

Ya Peyğəmbər ! Cəbraillə görüşdə 

Quranı əzbərləməyə tələsmə! 

Onunla birlikdə həm təkrar etmə. 

Yalnız durub sakitcə onu dinlə! 

Çünki onu sənin qəlbində bir-bir, 

Cəmləyib oxutmaq bizə aiddir. 

Biz onu Cəbrailin dili ilə  

Oxuyurkən durub diqqətlə dinlə. 

Sonra onu sənə izahla bir-bir  

Təlqin etmək işi bizə aiddir! 

 

Xeyr, xeyr! Siz insanlar bilmirsiz,. 

Tez keçib gedən dünyanı sevirsiz. 

Axirəti isə tərk edirsiniz, 

Həm də bir həqiqəti bilmirsiniz: 

- O gün neçə-neçə üzlər güləcək, 

Öz Rəbbinin camalını görəcək! 

Neçə-neçə üzlərsə qaralacaq, 

Dəhşət və əzab nədir anlayacaq. 

 
Bəli, can boğaza gəlib yetərkən, 
Ailə üzvləri nicat dilərkən, 
Ayrılıq dəmini hiss eləyirkən,  
Ölüm qorxusundan səndələyirkən, 
Aparılacağın yer duyulacaq. 
Ora ki, Rəbbin hüzuru olacaq! 

Beləliklə, o kafir  Əbu Cəhil 

Necə ki, öz əqlindən oldu zəlil. 

Nə Quranı duydu, nə namaz qıldı. 

İmandan dönməyi comərdlik bildi. 
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Təkəbbürlə döndü ailəsinə, 

Vay halına, lənət əqidəsinə. 

 

Məgər insan elə güman edir ki, 

Unudulur, o törədir hər nə ki? 

Məgər o bir qətrə nütfə deyildi?! 

Və axıb ana bətninə töküldü. 

Sonrasa bir laxtalanmış qan oldu, 

Allah onu insan şəklinə saldı. 

Ondan da (cüt) kişi, qadın yaratdı 

Bu fani dünyanın qoynuna atdı. 

 

Buysa yaradanın təqdiri, elmi 

Ölü diriltməyə qadir deyilmi? 

Əlbətdə qadirdir! İstəyi olur, 

Külli  kainatı Xəlq edən odur. 

 

 

«DƏHR VƏ YA İNSAN»  

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil otuz bir ayədir 

Axirət və məhşərə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın pak ismi ilə 

«Dəhr» surəsinin anlamı belə: 

 

İnsanın elə bir məqamı varmış,  

Ki, xatırlamağa layiq olmamış. 

Yaxud da bu vaxt o elə bir şeydir, 

Ki, xatırlanası bir şey deyildir. 

İnsan ki, əvvəlcə mövcud olmamış, 

Sonra o palçıqdan sudan yaranmış. 

Babanız Adəmdir ki, ruh verilmiş, 

Və həyat sürməyə layiq görülmüş. 

Bu yaranışınsa  mənası nədi, 

Nə göy əhli, nə də özü bilirdi. 

Tədriclə mələklər duydu bu adı 

Və özü də bu mənanı anladı. 

Həqiqətən sonrakı mərhələdə 

Yeni məna bəxş etdik bu xilqətə. 

Ata, ana toxumundan yaratdıq 

Bir nütfə ki, ana bətninə atdıq. 

Yarandı, doğuldu, ərsəyə gəldi 

Və özü barədə gerçəyi bildi. 

 

Dünyada ona möhlət verəcəyik, 

Xidmətiylə imtahan edəcəyik. 

O, imtahan ki itaət xaliqə 

Davranış Allahın Qanunu ilə 

Biz onu eşidən, görən yaratdıq, 

Sərbəstcə dünyanın qoynuna atdıq. 

Haq yolu göstərdik, seçim onundur, 

Ya minnətdar olsun, yainki nankor. 

 

Atəş hazırladıq kafirlər üçün 

Zəncirlər, qandallar onundur bütün. 

Şübhəsiz ki, yaxşı əməl edənlər 

Cənnətin əbədi sakinidirlər. 

Orda rahatlıqla ömür sürərlər, 

Kafur qatılmış şərbətlər içərlər. 

Kafur deyilən, elə bir çeşmədir, 

Allaha sadiq olan ondan içir. 

Cənnətə nail olan müttəqilər, 

O, kəslər ki,vədinə əməl edər, 

Tanrı buyruğun yerinə yetirər, 

Qiyamət dəhşətindən çəkinərlər. 

Onlar ki, Allah rizasını istər 

Ruzisin yetimə, aca yedirər. 

Və sonra da onlar belə deyərlər; 

«Biz, bunu etdik Allah rizasına, 

Mükafatın ki, vermək məxsus ona, 

Sizlərdənsə bu ehsana yönəlik 

Nə mükafat, nə təşəkkür istərik. 

Həqiqətən qorxuruq Rəbbimizdən  

Onun müdhiş, çətin dəhşətlərindən.» 

 

Allah da onları qoruyub həmən 

Hifz edəcək qiyamətin şərindən. 

Gözəllik, təravət bəxş edəcəkdir. 

Nurlu qəlblərin sevindirəcəkdir. 

Etdikləri səbrin müqabilində 

İpək geydirəcək öz cənnətində. 
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Onlar taxt üstündə əyləşəcəklər. 

Sərt isti, sərt soyuq görməyəcəklər. 

Cənnət bağlarının kölgəliyində, 

Sahibi ixtiyar meyvəliyində  

İstədiyi yerdə gəzişəcəklər. 

Dərib meyvələrdən həm yeyəcəklər. 

 

Dolanacaq ətrafda xidmətçilər, 

Əllərdə gümüş qab,büllur qədəhlər. 

Şəffaf qədəhlər ki, içi görünən. 

Münasib ölçüdə, yüksək zövqünən, 

Şərbət nuş edəcək orada onlar, 

Xoş ətirli və zəncəfil dadı var. 
 

Zəncəfil cənnətdəki bir çeşmədir. 

Suyu boğazlardan çox rahat keçir. 

Onu dadan ruh və vücud şadlanır. 

Bu çeşmə həm də, səlsəbil adlanır. 

Onların dövrəsini xidmətçilər, 

Həmişə cavan oğlanlar dövrələr. 

Onları bunca görkəmdə görənlər, 

Ətrafa səpilmiş inci zənn edər. 

Hara baxsan  nemət və mülk görərsən. 

Cənnət əhli bilərziyi gümüşdən 

Yam yaşıl libası atlaz, ipəkdən 

Rəbbin onlara verəcək pak şərab 

Böyləcə həm ediləcəkdir xitab: 

Bu dünya  əməlinizə  mükafat, 

Allah məqbul saydı, olunuz rahat! 
 

Ya Peyğəmbər! Biz bunu məqbul bildik. 

Quranı ayə-ayə nazil etdik. 

Eləysə Rəbbinin hökmünə səbr et, 

Nankor müşriklərin əleyhinə get! 

Səhər axşam Rəbbin adını  Zikr et. 

Namaz qıl, ruku və səcdəsinə get! 

Onu təqdis  elə gecə boyunca 

Şəninə təriflər  söylə doyunca  

Gecəni ibadət içində keçir! 

Unutma! Daima o səninlədir. 

 

 

Həqiqətən Məkkədəki  müşriklər, 

Tez keçən dünyanı ürəkdən sevər 

Qiyamət gününə dal çevirərlər 

Böyük bir həqiqəti  həm bilmirlər 

Onları yaradan, güc verən Bizik  

İstəsək onları  əvəz edərik 

Özlərinə bənzər, Allaha müti 

İbadət edən,Rəbbinə səmimi 

Başqa bir məxluqatı gətirərik. 
 

Həqiqətən bu surə nəsihətdir. 

Bunu inkar etmək əsil qələtdir. 

Kim istəsə Rəbbə doğru yol tutar, 

İtaətlə Allaha yaxınlaşar. 
 

Ey insanlar! Siz onu da bilin ki, 

Allah qıymasa bu mümkün deyil ki! 

 

Həqiqətən, O hər şeyi biləndir. 

Hikmət sahibidir, yol göstərəndir! 

İstədiyi kimsə mərhəmət tapar, 

Qəzəbinə gələn, əzaba çatar! 

 

 

«BIR-BIRININ ARDINCA 

GÖNDƏRILƏNLƏR» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu əlli ayədir 

Ayırd etmə gününə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə 

Surə «Əl Mursəlat» anlanır belə: 
 

And olsun ardıcıl göndərilənə 

Mələk, Peyğəmbərlər və küləklərə; 

And olsun yel sayaq tez gedənlərə; 

And olsun haqq kəlamı yayanlara; 

Haqq ilə batili ayıranlara 

Vəhyi Peyğəmbərə çatdıranlara 

Möminlərə tövbə, üzr diləmək 

Kafirlərə qorxu nədir, bildirmək 

Barədə vəhyləri çatdıranlara. 
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Ulduzlar sönüb göylər yarılırkən 

Dağlar toza dönərək sovrulurkən 

Peyğəmbərlərə möhlət verilirkən 

Onlardan möhlət günü sorulurkən 

 

Budur sualların cavabı bütün: 

«Haqla-batil ayırd olacağı gün» 

 

O gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Məgər biz məhv etmədik o kəsləri? 

Sizdən əvvəlki kafir ümmətləri? 

Sizləri də onlara qatacağıq 

Məkkədə ki, hər kəs müşrikdir artıq. 

 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Məyər sizi yaratmadıq qətrədən? 

Nütfədən ki, dəyərsizdir hər nədən? 

Biz onu ana bətnində saxladıq, 

Yaratmağa qadirik, həm biz varıq. 

 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Məgər biz yeri məskən etmədikmi? 

Dirilər və ölülərə; həm də ki, 

O, yerin altında ölülər yatar 

Üstündə dirilər gəzər, dolanar. 

Dağlar yaratdıq ki, dayandı dim-dik 

Sizlərə həm şirin sular içirdik. 

 

 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

Kafirlər ki, almırdılar vecinə, 

Salınacaq cəhənnəmin içinə. 

Üç qola, ayrılmış tüstü kölgəsi, 

Xilas etməyəcək orda bir kəsi. 

O, kimsəyə nə kölgəlik olacaq, 

Nə kimsəni alovdan qoruyacaq. 

O, bir saray boyda qığılcım saçar, 

Dəvə sürüsütək ətrafa qaçar. 

 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

O, kəslər bu gündə danışa bilməz 

Üzr istəməyə də izn verilməz. 

 

O, gün nədir heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Bu sizi və sizdən əvvəlkiləri 

Bir yerə topladığımız bir gündür. 

Ayırd etmək üçün haqla batili 

Həm də sorğuladığımız bir gündür. 

Gəlməz kara dünyada etdiyiniz, 

Qurtulmaqçın əyər varsa hiyləniz 

Buyurun, mənə qarşı qurun görək! 

Bütün oyunların sonudur demək. 

 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Həqiqətən, O, gün Müttəqilərsə, 

Çeşmələr başında və kölgəlikdə, 

Meyvəli baxçalarda gəzəcəkdir! 

Onlara həm belə deyiləcəkdir: 

 

-Dadın xeyrini yaxşı əməllərin, 

Nuşi canlıq ilə yeyin və için! 

Və yaxşı əməl sahibləri ki, var 

Bizdən bax beləcə mükafat alar! 

O, gün nədir, heç gəlirmi ağlına? 

Vay onu yalan sayanın halına! 

 

Siz isə ey kafirlər, bilin ki, günahkarsız,    

Dünya keyfinə əvəz, cəhənnəm qazanarsız! 

Sizlərə «Namaz qılın!» deyildikcə qılmırsız 
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Ayırd etmə gününü, çün həqiqət bilmirsiz. 

Qurana inanmayan bunca kafirlər ki, var 

Bundan da üstün kəlam varmı ki, inanalar. 

 

 

«BÖYÜK XƏBƏR»  

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş qırx ayədir 

Qiyamət gününə işarət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə  

«Ən-Nəbə»surəsi anlanır  belə: 

 

Müşriklər bir-birindən soraq edər, 

Qiyamət günü haqqında bir xəbər. 

Bu barədə ixtilaflar edərlər 

Onlar onu mütləqa görəcəklər. 

Və haqq olduğunu da biləcəklər 

Məgər biz yeri döşək etmədikmi? 

Dağları ona dirək etmədikmi? 

Biz sizləri erkək-dişi yaratdıq, 

Yuxu verdik, istirahət, rahatlıq. 

Gecəni hər şeyi bürüyən etdik, 

Gündüzü ruzuyçun yürüyən etdik. 

Üstünüzdə yeddi qatlı göy qurduq 

Günəşi bir parlaq çıraq oldurduq. 

Buludlardan narın yağmur endirdik 

Onunla dən, bağ-baxçalar bitirdik 

 

Həqiqətən qiyamət günü haqdır 

Haqla batili ayıran bir vaxtdır! 

Sur çalınan günü diriləcəksiz, 

Dəstə-dəstə məhşərə gələcəksiz 

O, gün göylər açılacaq tayba-tay 

Dağlar qopub toza dönəcək lay-lay. 
Cəhənnəm kafirlər üçün pusqudur 
O, azğınların əbədi yurdudur. 
Onlar orada sonsuz qalacaqlar 
Nə sərinlik, nə də su tapacaqlar. 
Qaynar sudan bir də irindən başqa  
Dünyadakı əmələ uyğun cəza 

O, kəslər ki, qiyamətə inanmır 
Haqq-hesab gününü bir yalan sanır . 
Ayələri də hey təkzib edirdi. 
 
Biz hər şeyi sayıb təsbit etmişik. 
Əzabı əmələ görə vermişik. 
 
Həqiqətən bilin, müttəqiləri 
Gözləyir cənnət ki, bir nicat yeri. 
Çiçəkli bağçalar, üzüm bağları, 
Bir də nar məməli cənnət qızları. 
Cənnət şərabıyla dolu qədəhlər. 
Onlar cənnətdə boş söz eşitməzlər, 
Boşboğazlıq etməz, yalan deməzlər. 
 
Budur müttəqiyə Rəbbin bəxşişi, 
Ki, qazandırıb dünyadakı işi. 
O, Rəbbi ki, Rəhman olan Allahdır, 
Hər kəsin əməli ona agahdır. 
Olub olacağı təkcə O, bilir. 
Hüzurunda sözə yox kimsə qadir. 
Ruhun (Cəbrailin) və mələklərin  
Səf-səf duracağı o gündə, bilin, 
Rəhman izin verdiyi kəsdən başqa 
Bir kimsə bir kəlmə danışmaz əsla. 
O izn verdiyi kəslər dinəcək, 
Danışan da doğrusunu deyəcək! 
 
Bu haqq olan gündür, hər kim dilərsə, 
İman gətirib itaət etməklə, 
Rəbbinə aparan bu yolu tapar. 
Həqiqətən, açıq-aşkar biz sizi 
Qiyamətin əzabıyla qorxutduq. 
Yaxşıca düşünün etdiyinizi, 
Çarə olmayacaq desəz; unutduq 
O gün insan öz əməlin görəcək. 
Kafirsə; «Bu əzabı görməməkçin, 
Kaş ki, bir torpaq olaydım» - deyəcək. 
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«CAN ALANLAR»  

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil qırx altı ayədir 

Can alan mələklərə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə  

Surə «Ən-Naziat» anlanır  belə: 

 

And olsun kafəri zorla öldürən, 

And olsun möminə rahatlıq verən, 

And olsun göylərdən sürətlə enən, 

Can alıb sürətlə göylərə dönən 

Və Peyğəmbərə vəhy gətirənlərə. 

Tanrı xidmətindəki mələklərə. 

And olsun mömin ruhların cənnətə, 

Kafir ruhlarınısa cəhənnəmə, 

Çatdırmaqda ötüşən mələklərə, 

Cihadda önə düşən möminlərə, 

And olsun işə əncam çəkənlərə. 

Allahın əmrin icra edənlərə, 

Dünya düzənin yapan mələklərə; 

Ki, qiyamət haqdır, siz görəcəksiz! 

Tanrı hüzurunda həm duracaqsız. 

 

O gün sarsılanlar sarsılacaqdır. 

Yer, göy bir-birinə sarılacaqdır. 

Ardınca bir sarsıntı da olacaq, 

İsrafil iki dəfə sur çalacaq. 

 

Hər şey məhv olacaq birinci surda, 

Hamı diriləcək ikinci surda. 

 

Qırx ildir iki sur arası müddət, 

Dünya vaxtı ilə edilsə nisbət. 

O, gün ürəklər qorxub titrəyəcək  

Zəlil gözlərsə yerə dikiləcək. 

 

Qiyaməti inkar edən kafirlər, 

İstehza edərək belə deyirlər: 

«Doğrudanmı bizlər öləndən sonra, 

Çürümüş sümüklər ikən bir para, 

Dirilib qalxacağıqmı qəbirdən? 

Əvvəlki haldan həm də seçilmədən.» 

 

Deyirlər: - eləsə bu qorxuludur. 

Arxasında şiddətli əzab durur. 

 

Ey kafirlər! Həqiqətən belədir, 

Bu iş Allah üçün çətin deyildir. 

Doğrudan sur  tük ürpədici səsdir. 

Qəbirdən qalxışa sədası bəsdir. 

Torpağın altından qalxan məxluqat 

Toplanar ora ki, məhşər-ərəsat. 

 

Ya Peyğəmbər! Musanın hekayəti, 

Yetişibmi sənə, bəlli hikməti. 

Tuva vadisində ki, Rəbbin ona 

Xitab etdi: «Get Fironun yanına» 

Çünki o, Allahlıq həvəsindədir, 

Bu iddia ilə xalqa  zülm edir 

Söylə: «Təmizlənmək üçün günahdan 

Rəbbinə gətirim, qorxasan Ondan.» 

 

Musa gəlib Firona ərz eylədi, 

Peyğəmbər olduğunu həm söylədi. 

Ən böyük möcüzəsini göstərdi. 

Əsasını əjdahaya döndərdi. 

Firon təkzib etdi və asi oldu 

Fitnə fəsad üçün tədbirlər buldu. 

Toplayıb əyyani-əşrəfini həm  

Söylədi: «Mən ən uca Rəbbinizəm!» 

Allah da müvafiq bir rəftar etdi, 

Onu əzablara giriftar etdi. 

Həm dünya, həm axirətin əzabı 

Oldu onun rəftarının cavabı. 

 

Bir vaxtlar ki, Firon söyləmişdi həm: 

- «Sizə məndən başqa tanrı görmürəm.» 

Sonuncu dəfəsə o, əxlaqı kəm, 

Söylədi: «Mən ən uca Rəbbinizəm.»  
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Qırx ilkən bu iki sözün arası 

Əbədidir qazanılan cəzası 

 

Şübhəsiz, Allahdan qorxan insanlar, 

Bu söylənəndən ibrət dərsi alar. 

 

Ey kafirlər! Sizi yaratmaq məgər  

Yeri göyü yaratmaqdan çətindir? 

Uca Allah ki, onları yaratdı, 

Nizamladı, qübbəsini ucaltdı. 

Gecəsi qaranlıq, gündüzü işıq 

Yerlər bər bəzəkli, həyat yaraşıq. 

Bulaqlar, örüşlər, dağlar bütündür, 

Sizlər və heyvanlarınız üçündür. 

O, böyük qiyamət günü gələcək, 

O, gün insan günahların biləcək. 

Cəhənnəm hər görənə görünəcək. 

Hər kəs öz əməlinə bürünəcək. 

Bu fani dünyada azğınlıq edən, 

Dünyanı üstün tutan axirətdən, 

Şübhəsiz bilsin ki, cəhənnəmdədir ! 

 

Hər kəs bu dünyada mömin bəndədir, 

Nəfsi, istəyi, şəhvəti rədd edir, 

Qiyamət gününü duyur, dərk edir. 

Duyğusu, xidməti bir həqiqətdir 

Sonuncu məqamı, yurdu cənnətdir! 

 

Ya Peyğəmbər! Müşriklər ki, israrla, 

Qiyamət qopacaq günü soruşur, 

Bu sirr ikən, bəlli olsun onlara,  

Onu bilmək yaradana məxsusdur. 

Sən ancaq qorxanları qiyamətdən, 

Qorxudan elçisən, bir Peyğəmbərsən ! 

Onlar qiyaməti gördükləri gün 

Mat məəttəl qalacaqlar büsbütün 

Dünya və axirət nədir, qanacaq 

Dünyada, ya qəbr evində bir axşam, 

Ya bir səhər qaldıqların sanacaq. 

 

 

 

«QAŞQABAĞINI TÖKDÜ» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, qırx iki ayədir 

Həzrət Peyğəmbərə bir kinayədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Əbəsə» surəsi anlanır belə: 

 

Qaşqabağın töküb üzün çevirdi, 

Ondakı Ümm Məktum, otağa girdi. 

Ya Peyğəmbər! Nə bilirsən bəlkə də, 

Abdullah islamı öyrənib səndən. 

Dəyişib xislətin bu mərhələdə, 

Təmizlənəcəkdir etdiklərindən. 

 

Yaxud səndən bir öyüd dinləyəcək 

Və bu öyüd ona fayda verəcək . 

Üz çevirmə kimsədən o korsa da, 

İmkanları məhdud, aciz olsa da. 

Güvənib varına nəsihət üçün  

Sənə gələnlərə diqqət verirsən. 

Abdullah İbn Ümm Məktumdan nə üçün, 

Qaşqabaq tökərək üz çevirirsən? 

 

Kimsənin islama girməməsindən, 

Təmizlənməməsindən həm küfürdən, 

İkrah olmaq məgər sənə gərəkdir?  

Sənin vəzifən təbliğ eyləməkdir. 

Öyrənmək həvəsiylə sənə gələn, 

Allahdan qorxandan üz çevirirsən! 

 

Xeyr! Bu yaramaz, bir daha etmə. 

Diqqətlə qulaq as nəsihətimə. 

Öyüd alar istəyən bu surədən, 

Haq dərgahından gələn səhifədən. 

 

Qədri-qiyməti yüksək, şanı uca 

Tərtəmiz səhifələrdir ki, bunca, 

Şeytan, ayəsinə toxuna bilməz. 

Lövhi məhfuzdadır, həm də yenilməz! 
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Onu mələklər ki, köçürə bilir 

Onlar Uca yaradana mütidir. 

 

Ölsün kafir insan, nankor, nadandır, 

Bu təkəbbür axı onda hardandır? 

Bilsin Allah onu nədən yaratdı? 

Şüur bəxş eləyib dünyaya atdı 

Bir qətrə nütfədən, həm də dəyərsiz, 

Ana bətnində, həm də ki, xətərsiz. 

Ana rəhmindən asanca çıxardı 

Yaşatdı, sonra da qəbrə apardı. 

İstədiyi vaxt da dirildəcəkdir. 

Səvab günahın həm bildirəcəkdir. 

 

İnsan hələ bir yeməyinə baxsın. 

Bollu ruzisindən həm ibrət alsın. 

Bilsin, biz bolluca yağış yağdırdıq. 

Bitki bitirməkçin yerləri yardıq. 

Üzüm, yonca, zeytun, xurma bitirdik, 

Növbə - növ meyvə, ot, ələf yetirdik. 

Dadın özünüz, həm heyvanlarınız, 

Yaşayın var ikən imkanlarınız. 

 

Nəhayət İsrafil surun çalırkan, 

İnsanlar qaçacaq öz qardaşından 

Anasından, həm də ki, atasından 

Zövcəsindən doğma oğullarıından! 

 

O, gün onların çox işi olacaq, 

Hər biri də öz hayına qalacaq. 

Heç kəs heç kəsdən xəbər tutmayacaq 

O, gün bir çox üzlərsə, parlayacaq. 

 

Çoxları güləcək, sevinəcəkdir. 

Bir çox üzlər, toza bürünəcəkdir. 

Həm onları zülmət büruyəcəkdir 

Kimsələr ki, pozğun, kafər kəslərdir. 

 

 

 

 

 

«SARINMA» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi doqquz ayədir 

Allaha sarınmağa təşviq edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Ət-Təkvir » surəsi anlanır belə: 

 

- Günəş sarınaraq söndüyü zaman,  

Ulduzlar səpilən zaman səmadan, 

Dağlar öz yerindən qoparılırkən, 

Boğaz dəvələr tam sahibsiz ikən, 

Vəhşi heyvanlar qısasa qoşurkən, 

Dənizlər odlanıb, dolub daşırkən, 

Ruhlar bədənlərə qovuşan zaman, 

Diri gömülən qız soruşulurkən, 

Ölüm səbəbləri soruşulanda,  

Əməl dəftərləri açılan anda, 

Göylər qoparılıb bükülən zaman, 

Cəhənnəm hiddətlə alovlanırkan, 

Cənnət  möminlərə yaxınlaşırkan, 

Hər kəs öz əməlin aydın görəcək. 

Bu günçün nə hazır edib biləcək. 

 
And içirəm sayrışan ulduzlara, 
Səmanı bəzəyən səyyarələrə, 
Qaralan gecəyə, sökülən dana 
Bu Quran Allaha məxsus kəlamdır. 
Həzrət Cəbrailkən onu gətirən, 
Allah yanında izzəti tamamdır. 
Mələklər də ona itaətdədir, 
Vəhyə ehtibara səlahətdədir. 
 
Ey Məkkə əhli! Həqiqət böylədir, 
Sizin dostunuz divanə deyildir. 
Müşriklər ki, bunu israr eyləyir, 
Öz yalanların həm təkrar eyləyir. 

 
And olsun ki, O, Cəbraili gördü, 
Ən uca göylərdə üfüq söküldü. 
O vəhy öyrətməkdə xəsis deyildir. 
Quran da şeytanın sözü deyildir. 
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Elə isə ey Müşriklər, deyin siz; 

- Üz döndərib axı hara gedirsiz? 

 

Quran aləmlərə bir nəsihətdir, 

Düz yol istəyənlərə mərhəmətdir. 

Onu da bilin Allah istəməzsə, 

O, müyəssər ola bilməz heç kəsə. 

 

Siz insanlar həm də anlamalısız, 

Allahın qüdrəti, hökmü altdasız. 

 O, sizə bir şeyi istəməyincə, 

Əldə edənməzsiz istəsəz necə. 

Onunçun Allaha təvəkkül edin, 

Bütün köməkləri  Ondan diləyin. 

 

 

«PARÇALANMA» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, on doqquz ayədir 

Haqq-hesab gününə bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«İnfitar» surəsi anlanır belə: 

 
Göylər parçalanıb tökülən zaman , 
Ulduzlar dağılıb səpələnən an, 
Dənizlərin suyu qarşılaşırkən , 
Ölü çevrilmiş qəbrindən çıxırkən, 
Hər kəs dünyada etdiyin biləcək. 
Nə qoyub getdiyini həm görəcək. 
Ey kafir insan de: Kərim Rəbbinə 
Qarşı qoyan səni söylə, nədir, nə? 
O, Rəbbin ki, yoxdan səni etdi var, 
Heyran olur görkəminə baxanlar. 
Sənə istədiyi surəti verdi. 
Sevgini, istəyi rəğbəti verdi. 
Sizsə onun kərəmini danırsız, 
Haqq-hesab gününü yalan sanırsız. 
Üstünüzdə var gözətçi  mələklər 
Əməlləri yazar, əlində dəftər, 
Allah dərgahında hörmətlidirlər. 
Sizin hər əməlinizi bilirlər. 

 

Həqiqətən yaxşı əməl, itaət 

Sahibinə qazandırar da cənnət. 

Pis əməlin sahibləri kafirlər, 

Cəhənnəmin əzabını çəkərlər. 

 

Onlar ora gələr haqq-hesab günü, 

Orda qalar əbədiyyət ömrünü. 

 

Ya Peyğəmbər! Bilirsənmi söylə bir, 

Qiyamət günü, ya haqq-hesab nədir? 

 

İnsan təsəvvürü xaricindədir, 

Cəhənnəm əzabının ki, şiddəti 

Hər bir təsəvvürün O, fövqündədir. 

Ondan xilas üçün yeganə bir yol; 

- Allaha səmimi itaətdə ol! 

Pis əməldən çəkin, yaxşılıq eylə, 

Başqa qurtuluş yoxdur, heç nə ilə. 

O, gün hökm verən ancaq Allahdır. 

Möminin nicatı ona Pənahdır! 

 

 

«ÇƏKIDƏ VƏ ÖLÇÜDƏ 

ALDADANLAR» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, otuz altı ayədir 

Çəkidə və ölçüdə düzlüyə dəvət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

Surə «Əl Mutəffifin » qısa  anlamı belə: 

 

- Vay halına çəkidə, ölçüdə aldadanın, 

O, kəs ki, özü xalqdan ölçüb-biçib alanın! 

O, kəslər ki, ölçüdə çəkidə əksildirlər, 

Ölüb diriləcəyin, nə üçün düşünmürlər? 

Dəhşətli gündə həm də, 

O, haqq-hesab günündə. 

O, gün bütün insanlar,  

Hüzurda duracaqlar. 

Aləmlərin Rəbbinə hesabat verəcəklər ! 

Xeyr! Belə yaramaz ey dayaz düşünənlər. 
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Xam xəyala uymayın, 

Axirəti danmayın. 

Şübhəsiz, pis əmələ uyanların dəftəri 

Siccindədir ki, orda şeytanın əməlləri. 

O, yer ki, orda puçdur kafirlərin həyatı, 

Əzablı, məşəqqətli Cəhənnəmin alt qatı. 

Bilirsən siccin nədir? 

Yazılı bir kitabdır! 

Məhşəri vay halına bir yalan sayanların, 

Həm də öz yalanına qəlbən inananların. 

Belələrisə ancaq həddini aşanlardır, 

Ayələri duymayıb günaha batanlardır. 

Xeyr! Belə deyildir, onların qəlbi pasdır. 

Bu hal mərhəmətlərdən məhrum kəslərə xasdır. 

Onlar Allah camalın tamaşadan məhrumdur, 

Axirət qazancları cəhənnəmin odudur.  

 

Möminlərlə kafirlər eyni ola bilməzlər, 

Cənnətlərdə saxlanır onlara məxsus dəftər. 

O yer ki, İlliyyundur; - ucaldılmış kitabdır, 

Ona, uca Tanrıya yaxın mələklər baxır. 

Yaxşı əməl sahibi olan möminlər ki, var, 

Nəim cənnətlərində olacaqdır bərqərar. 

Sən isə, ey Peyğəmbər! Onları görəcəksən, 

Tanıyıb üzlərində nur saçan səadətdən! 

 

Onlar taxtlar üstündə əyləşib öz yerinə, 

Tamaşa edəcəklər tanrı nemətlərinə. 

Onlara xoş ətirli şərab içirdiləcək, 

Ağızlarından gözəl müşk qoxusu gələcək. 

Yarışanlar yarışsın qoy belə nemət üçün, 

Uduzmaz yarışanlar bunca səadət üçün. 

Tənsim suyu qatılıb söylənilən şəraba. 

Elə bir çeşmə; - içər yaxın olan Allaha. 

Günahkarlar dünyada, gülürdü möminlərə, 

Yanlarından keçərkən dolayırdı göz-görə. 

Ailəyə dönürkən kefləri kök olurdu 

Deyərdilər möminə; - yolunu azan budu. 

Halbuki möminlərə nəzarətçi deyillər, 

Bu gün isə möminlər onlara güləcəklər . 

Taxtları üzərindən seyr edərək halını, 

Görəcəklər kafirlər cəzasını aldımı? 

Əlbəttə ki, alacaq! 

Bu hal müdhiş olacaq! 

 

 

«YARILMA» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi beş ayədir 

Yer-göy itaətinə işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

Surə «Əl inşiqaq » anlanır  belə: 

 

Göylərə yarılmaq vacib olan gün, 

Yerlər dümdüz olub atırkən yükün, 

İnsan əməliylə yalnız qalacaq. 

Üzləşəcək yaxşı və pis əməllər. 

Layiqincə cəzasını alacaq. 

Sən ölənə qədər bil ki, ey insan, 

Yaradana doğru çabalayırsan. 

Unutma ki, ona qovuşacaqsan, 

Ölümün bu işi edəcək asan. 

Ödənəcək əməllərin əvəzi, 

Qoyulacaq ortaya daş tərəzi. 

Yaxşı əməlin varsa xoş halına, 

Pis əməl od yaxacaq əhvalına. 

Əməl dəftəri sağ əlində olan, 

Yüngülcə sovuşacaq haqq-hesabdan. 

Dönəcək cənnətə sevinc içində. 

 

Kimsələr ki, dəftəri sol əlində, 

«Vay öldüm» deyə şivən qoparacaq. 

Həm də cəhənnəmə varid olacaq! 

O, kəslər dünyada firavan idi. 

Zənni, düşüncəsi tam yalan idi. 

Düşünürdü hər şey rəvan qalacaq, 

Rəbbin hüzuruna qayıtmayacaq. 

Xeyr! İşin əsli elə deyildir, 

Çünki, Rəbbi hər an onu görürdü. 

Bu böylədir, and içirəm şəfəqə, 

Hər şeyi qoynuna alan gecəyə, 

O, bədirlənməkdə olan aya ki, 
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Siz ey kafirlər varsınızsa nə ki, 

Haldan-hala düşüb qiyamət günü, 

Dadacaqsız yaradanın zülmünü. 

 

Sizə nə olub iman gətirmirsiz? 

Quran oxunduqda səcdə etmirsiz? 

Hər kəs tanrı ayəsin təkzib edir, 

Allah onların hər sirrini bilir! 

 

Ya Peyğəmbər! Onları et yerbəyer, 

Qiyamət əzablarından müjdə ver! 

İman gətirib yaxşı əməl edən, 

Minnətsiz bəhrələnəcək cənnətdən !  

 

 

«BÜRCLƏR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi iki ayədir 

İnsanlığı Qurana rəğbətə dəvət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Əl-Buruc» surəsi anlanır belə: 

 

- And olsun bürclərin sahibi göyə, 

Qiyamət adlanan hesab gününə, 

And olsun seçilmiş Peyğəmbərlərə, 

And olsun onların ümmətlərinə. 

Nəcranda İsaya iman gətirən 

Kimsələri yaxıb külə döndərən 

Xəndək sahibləri qətl edildilər. 

 

O xəndəklərdə ki, iman edənlər 

Yandıqca zalimlər seyr edirdilər. 

Uca Allah o səhnəyə şahiddir. 

İntiqam almağa o ikən qadir, 

Onları hesaba çəkəcək bir-bir. 

 

O kəslər  ki, zülmü ilə fəxr edir, 

Onları əzablı atəş gözləyir. 

İman gətirib saleh əməl edən, 

Heç şübhəsiz, bəhrələnər cənnətdən. 

Bu böyük qurtuluş, həm də uğurdur. 

Ya Peyğəmbər! Rəbbin bəxşişi budur. 

İntiqamı isə çox şiddətlidir, 

Yoxdan var edir, öldürür, dirildir. 

Çox bağışlayan, çox sevən də Odur. 

Ərşin sahibidir, istəyi olur. 

 

Ya Peyğəmbər! Sənə gəlib çatdımı, 

Firon, Səmud ordusunun xəbəri. 

Səbr etdikcə sabit oldu addımı 

Uğur tapdı onların Peyğəmbəri. 

 

Sən də o kəslərin yolu ilə get, 

Kafirlər törədən əzaba səbr et. 

Quranı və səni təkzib edənlər 

Çox çəkməz ki, cəzasına yetişər. 

Tanrı əzabından bil ki, kafirlər 

Heç vədə qaçıb qurtara bilməzlər! 

Quran şeir deyil, şanlı Qurandır! 

Allah dərgahında həm qorunandır. 

Lövhi Məhfuzdadır! Təhrif olunmaz, 

Ona şeytan əli heç vaxt toxunmaz!  

 

 

«GECƏ GƏLƏN» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, on yeddi  ayədir 

Qurani kərimə bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Ət-Tariq» surəsi anlanır belə: 

 

And olsun göyə və gecə gələnə! 

Gecə peyda, gündüzsə qeyb olana! 

Ya Peyğəmbər! Söyləsəm ağah olur, 

O, zülməti yaran parlaq ulduzdur. 

Bir kimsə yoxdur ki, tanrı bulmasın, 

Üstündə gözətçi mələk olmasın. 

Bəsirət gözüylə baxarsa insan, 

Görər ki, yaranıb tökülən sudan. 

«Hütfə»-kişilərin bel sümüyündən 

Qadınların isə köks sümüyündən 
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Tökülən bir sudur insanın zatı, 

Cisminə yaradan verir həyatı. 

 Öləndən sonra da dirildir onu, 

Sirlər aşkar olan qiyamət günü. 

 

O gün insanın nə bir qüvvəsi var, 

Nə də kimsə ki, Allahdan qurtarar. 

And olsun o, yağış sahibi göyə, 

And olsun bitkilər yetirən yerə, 

Bu Quran hikmətlər ilə tamamdır, 

Haqla nahaqqı ayıran kəlamdır. 

O, oyun-oyuncaq, əyləncə deyil! 

Məkkə müşrikləri saymasın batil. 

 

Onlar ki, bununçun hiylə qurdular, 

Çox keçməz ki, cəzaların alarlar. 

Ya Peyğəmbər! Kafirlərə  möhlət ver. 

Sonra üz verəcək müsibəti gör. 

 

 

«ƏN UCA» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, on doqquz ayədir, 

Uca Rəbbin şəninə işarədir.  

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-əla» surəsi anlanır belə: 

 

Ya Peyğəmbər! Ən uca olan Rəbbin, 

Pak və Müqəddəsdir, tərifə layiq. 

Eyibdən, nöqsandan uzaqdır, yəqin! 

Yaradan O, ikən, çağrılır Xaliq! 

 

O, müəyyən etdi hər keyfiyyəti, 

Davam müddətini, xüsusiyyəti. 

Qüdrətindən O, hər şeyə ad verdi, 

Şüur bəxş elədi və yol göstərdi. 

 

Torpaqdan yamyaşıl otlar göyərtdi 

Sonra qup-quru, çör-çöpə döndərdi. 

 

 

Ya Peyğəmbər! Sən Cəbraili dinlə, 

Quranı öyrən həm onun diliylə, 

Sonra izah edib orda hər nə var, 

Müvəffəq edərik, yadında qalar. 

Yalnız Allah dilədiyindən kənar, 

O, bilir gizli nə, ya ki, aşikar. 

 

Müyəssər edərik sənə şəriət, 

Verəsən ümmətə öyüd-nəsihət. 

Qorxan kimsə öyüdünü alacaq, 

Kafirlərsə  nəsihətdən qaçacaq. 

 

O, bədbəxt ki, cəhənnəmə düşəcək, 

Orda nə yaşayıb nə də öləcək. 

 

Təmizlənən kimsələr nicat tapar, 

O, kəslər ki, zikr edib namaz qılar. 

 

İnsanlar ki, dünyanı üstün bilir, 

Bilmir axirət daha xeyirlidir. 

 

Həqiqətən bu deyilənlər ki, var, 

Söyləmişdi əvvəl gələn kitablar. 

Qurandan əvvəl ki, olmuşdu nazil, 

İbrahim və Musa əlində dəlil. 

 

 

«BÜRÜYƏN» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, iyirmi altı ayə, 

Cəhənnəm oduna  edir işarə. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Surə «Əl-Ğaşiyə» anlanır belə: 

 

Ya Peyğəmbər! Sənə gəlib çatdımı, 

Qiyamətin dəhşət yüklü xəbəri? 

O, gün çox üz alar zəlil görkəmi 

Daşımaqla boynunda zəncirləri, 

Cəhənnəmin əzabını çəkərlər 

Ayağı qandallı çıxıb düşənlər. 
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Onlar həm də yanar oda girəcək, 

İrinli-qanlı sulardan içəcək. 

Zəhərdən də acı yeməkləri var, 

Nə doyurar nə aclıqdan qurtarar. 

 

O, gün bir çox üzlərsə sevinəcək. 

Zəhmətinin bəhrəsini görəcək. 

Yəni yüksək cənnətlərə girəcək, 

Orda heç bir boş söz eşitməyəcək. 

 

Orda uca taxtlar, axar bulaqlar, 

Xalılar üstündə yumşaq balışlar. 

Kafirlər baxmırlar məgər dəvəyə? 

Sütunsuz dayanan tər-təmiz göyə? 

Dağlara baxmırlar necə dikəlmiş? 

Ya yerə baxmırlar necə döşənmiş? 

 

Ya Peyğəmbər ! Mənim bəndələrimə 

Öyüd nəsihət ver, öyüd verənsən. 

Baxma məkr yüklü fikirlərinə, 

Sən ki, onlar üçün hakim deyilsən. 

 

Bil ki, kim imandan üz döndərərsə, 

Müqəddəs Quranı inkar edərsə, 

Allah onu əzaba düçar edər! 

Şübhəsiz ki, axır dönüş Bizədir! 

Haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir. 

Bəhrələnər hər kəs nəyə layıqdir.  

 

 

«DAN YERI» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu otuz ayədir, 

Qiyamət gününə bir  işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-Fəcr» surəsi anlanır belə: 

 

And olsun səmalarda dan yerinə, 

And olsun o mübarək on gecəyə. 

Zülhiccə ayının birinci onu, 

Ramazan ayının hikmətli sonu. 

And olsun xaliqə, cüt məxluqata 

Cüt olan hər şeyə, pak Ərəfata. 

And olsun gecəyə - qiyamət haqdır. 

Kafirlər dirilib bizdən həmin gün, 

Layiqli cəzasını alacaqdır. 

Məgər bunlarda qiyamət barədə, 

Ağıl sahibi üçün and yoxmudur? 

Və yaxudda ki, Ad qövmü barədə, 

Cəza soraqlı məlumat yoxmudur? 

Şəddadın Ədəndə İrəm sarayı, 

Elə bir saray ki, yox idi tayı. 

İnsanları boy buxunlu qüvvətli, 

Sildi yerb üzündən Tanrının əli. 

Qayaları oyub Qəsrlər tikən,  

Səmud qövmü oldu yer ilə yeksən. 

Fironun saysız-hesabsız ordusu, 

Hündür dar ağacı, ölüm qorxusu, 

Ona qazandırmadımı işgəncə? 

Bunca sübut azlıq edirmi səncə? 

 

O, kəslər ki hər yerdə tüğyan edir, 

Həm də çoxlu fitnə - fəsad, qan edir, 

Rəbbin onlara gücünü bildirdi, 

Şiddətli əzab qamçısın endirdi. 

 

Şübhəsiz ki, O, hər şeyi görəndir, 

Məqamı yetişcək qiymət verəndir. 

 

İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin 

Onu sınayıb ehtiram edirsə, 

Xoşlayıb rəftarın, işin, əməlin 

Ona layiqincə nemət verirsə, 

O,«Rəbbim ehtiram göstərdi»- deyər. 

Amma nə zaman ki, imtahan etsə, 

Ya sınağa çəkib azca əksiltsə; 

Tezcə: «Rəbbim mənə xor baxdı»- deyər. 

 
Xeyir! Belə deyil, onu bilin siz. 
Özünüz yetimə hörmət etmirsiz. 
Doyuzdurmaq üçün acı-yoxsulu, 
 Bir-birinizi rəğbətləndirmirsiz. 

Varmadan fərqinə halal-haramın, 
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Mirası büsbütün mənimsəyirsiz. 

Qadınların, uşaqların payını 

Aciz əllərindən alıb yeyirsiz. 

Mal dövləti isə lap çox sevirsiz. 

Xeyr! İşin əsli belə deyildir. 

Və bunu insan yaxşı bilməlidir: 

- «Yer dağılıb parça-parça olan gün, 

Rəbbi əmr verirkən məhşər üçün, 

Məhşərdə mələklər səf-səf dururkən, 

Və meydanda cəhənnəmi qururkən, 

İnsan öz günahın xatırlayacaq. 

Bunun ona bir faydası yox ancaq.» 

 

O, deyəcək:«Kaş ki, fani dünyada, 

Axirəti hərdən salaydım yada. 

Peyğəmbər öyrədən yolu gedəydim, 

İmana, töhidə əməl edəydim». 

 

O, gün Allah verəcəyi əzabı,  

Dadacaq kimsəyə varsa qəzəbı. 

Mömin kimsələrsə qiyamət günü, 

Görəcək yaradanın nur hüsnünü. 

 

Onlara həm beləcə buyrulacaq: 

Ey öz imanından əmin olan kəs, 

Sənə sorğu yoxdur, azad al nəfəs. 

Dön Rəbbinə, çün o, səndən razıdır. 

Bu sənə söylənən cənnət özüdür. 

Əməli salehlər zümrəsindəsən, 

Doyunca bəhrələn əbədiyyətdən. 

 

 

«ŞƏHƏR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu iyirmi ayə, 

Nifrətdir Vəlid bin Əl-Muğirəyə. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-Bələd» surəsi anlanır belə: 

 

And içirəm bu şəhərə - Məkkəyə. 

Sənin yaşadığın bu pak şəhərə. 

And içirəm Adəmə və nəslinə, 

Yainki İbrahimə, İsmailə. 

 

Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq, 

Əzab əziyyətin qoynuna atdıq. 

Həyat boyu bütün qayğı onundur, 

Bu ilahi hikmət, həm də qanundur. 

 

Məgər insan  bu qanunu rədd edir? 

Özünün yenilməzliyin zənn edir? 

Vəlid bin «Əl-Muğirə»tək fəxr edir? 

Peyğəmbərlə düşmənçilik yolunda, 

Bir xeyli mal-dövlət vermişəm deyir? 

 

Məgər o bilirmi onu görən var. 

Bilsin! Biz ona iki göz vermişik, 

Bir dil və bir qoşa dodaq vermişik. 

 

Həm göstərdik ona biz iki yolu, 

Xeyir-iman, şər ki, küfrlə, dolu. 

 

O, sa əqəbəni keçə bilmədi 

Ya Peyğəmbər ! Bildin əqəbə nədi? 

Əqəbə - bir kölə azad etməkdir. 

Yaxud ac kimsəyə yemək verməkdir. 

Yaxın qohumluğu çatan yetimə, 

Ya taqətsiz düşmüş başqa bir kimə. 

 

Sonra da Tanrıya iman gətirən, 

Bir-birinə səbr tövsiyə edən 

Mərhəmətli kimsələrdən olmaqdır. 

 

Qiyamət günü bu nəcib kəslərin,  

Sağ əlində olur əməl dəftəri. 

 

Ayələrimizi inkar edənlər, 

Gələr hüzura sol əlində dəftər. 

Onlar kafirlərdir - yeri Cəhənnəm, 

Əbədilik də orada qalar həm. 
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«GÜNƏŞ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil və on beş ayədir, 

Yaradanın qüdrətindən bəhs edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əş-Şəms» surəsi anlanır belə: 

 
And olsun günəşə, pak işığına; 
And olsun ardınca ucalan aya; 
And olsun günəşli parlaq gündüzə; 
And olsun günəşi örtən gecəyə; 
And olsun göyə və yaradanına; 
And olsun yerə və döşəyəninə; 
İnsanın və nəfsin yaradanına. 
Sonra da günahdan və pis əməldən,  
Yaxşılığa dönüşünü öyrədən, 
Uca varlığa ki, belədir ancaq: 
- Nəfsini günahdan təmizləyənlər, 
Sorğu günü mütləq nicat tapacaq. 
Nəfsindən günaha sürüklənənlər, 
Əməlinin cəzasını alacaq. 
Səmud qövmü azğınlığı üzündən, 
Öyündü Salehi təkzib edirkən. 
Onların ən rəzili Qudar haman 
Haq möcüzəsiylə qayadan çıxan 
Dəvəni öldürməyə qalxan zaman 
Allahın elçisi demişdi: «Aman, 
Bu dişi dəvəyə siz toxunmayın. 
Həm su içməsinə mane olmayın». 

 

Onlarsa Salehi yalançı saydı. 

Allah sınağının məhvinə qıydı. 

Əlüstü dəvəni tutub  kəsdilər, 

Və sardı onları bəla, dərdü-sər. 

 

Onların bu günahlarına görə, 

Kəsildi kökləri, gömüldü yerə. 

 

Allah verəcəyi cəzadan qorxmaz, 

Çün bununçun sorğu sual olunmaz. 

Allah dünyəvi padişah deyildir, 

O, mütləq ədalətin sahibidir. 

 

«GECƏ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu iyirmbir ayə, 

İşarədir axirətlə dünyayə.  

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Əl-Leyl» surəsi anlanır belə: 

 

And olsun zülmət gətirən gecəyə, 

And olsun zülməti qovan gündüzə, 

And olsun cütlük yaradan varlığa, 

Yer-göy, erkək-dişi, cüt hər nə varsa. 

 

- Siz iki yöndə çalışırsız bütün, 

Kimi cənnət, kimi cəhənnəm üçün. 

Kim malını versə Allah yolunda, 

Lailahə illəllahda bulunsa, 

Ona cənnət müyəssər olar sonda. 

 

Hər kim tutarsa bu yolun tərsini, 

Cəhənnəmə düşər qiyamət günü. 

 

Cəhənnəm qazanan kimsəyə əlbət, 

Nə mal fayda verməz, nə də ki, dövlət. 

 

Bizim öhdəmizə düşən vəzifə, 

Doğru yolu izah etməkdir sizə. 

 

Kim istərsə olsun mömin, ya kafir. 

Bu əqidə hər kəsin öz işidir. 

 

Axirət, həm də ki, dünya bizimdir. 

Əməl sərbəstliyi isə sizindir. 

 

Atəşlə qorxutdum ey insan səni. 

O, yer ki, gözləyir kafər kimsəni. 

O, kimsələr haqqı yalan zənn edər, 

Təkəbbürlə imandan üz döndərər 

 

Allahdan qorxub çəkinənlər ki, var, 

Şübhəsiz məqamında nicat tapar. 
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Allah yolunda malını verənlər, 

Paklaşar, günahlardan təmizlənər. 

Boynunda qalmaz kimsənin minnəti 

Beləcə qazanar tanrı rəğbəti. 

 

And olsun ki, o, kəs haqqın alacaq, 

Və uca Rəbbindən razı qalacaq. 

 

 

«SƏHƏR» VƏ YA «SƏHƏR IŞIĞI» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil və on bir ayədir. 

İlahi lütfünə bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əz-Zuha» surəsi anlanır belə: 

 

- And olsun səhərə, zülmət gecəyə, 

Rəbbin əvvəlki tək qəyyumdur sənə. 

Bir neçə gün vəhy nazil etməməklə, 

Nə tərk etdi səni, incidi nədə. 

 

Ya Peyğəmbər ! Şübhəsiz ki, axirət, 

Dünyadan səninçin üstündür əlbət. 

Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü, 

Sənə bəxş edəcək Cənnət Mülkünü. 

Tükənməz nemətlər, ən uca məqam, 

Mübarək adına hörmət, ehtiram. 

 

Məgər O, tapmadı yetimkən səni? 

Alıb pənahına yol göstərmədi? 

Dini-şəriəti öyrətmədimi? 

Hikmətli Quranı O, vermədimi? 

Yoxsul ikən dövlətli etmədimi? 

Elə isə yetimə zülm eyləmə, 

Dilənçini həm qapından qovlama. 

Məzlumun, acizin könlünə nur saç. 

Rəbbinin verdiyi nemətdən söz aç.  

 

 

 

 

«AÇMA VƏ YA  GENIŞLƏTMƏ» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil və səkkiz  ayədir. 

Mətinliyə və səbrə dəvət edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Bu «Mübarək» surə anlanır belə: 

 

Ya Peyğəmbər! Elmə, hikmətə rəğmən, 

Məgər biz köksünü böyütmədikmi? 

Allahın köksünü açan kimsədən 

Şeytan vəsvəsəsin yox etmədikmi? 

 

O qəlblər həm də qüdsiyyət kəsb edər, 

Vəhyin qəbuluna layiq görülər. 

Ağır yükünü çiynindən götürdük. 

Elə bir yük ki, belini bükürdü. 

Ucaltdıq adını, şan şöhrətini, 

Yerdə, göydə verirlər qiymətini. 

Adın ilə dəyərlənir xütbələr, 

Hər çətindən sonra yüngüllük gələr. 

 

Yaradanın mərhəməti olurkən, 

Müsibətdən sonra səadət gəlir. 

Haqq rəğbəti məqamını bulurkən, 

Yoxsulluğun ardınca dövlət gəlir. 

 

Əziyyətin sonu rahatlıq olur. 

Məğlubiyyət bitir, zəfər bulunur. 

Bununçun çətinliyə dözmək gərək, 

Səbrə nizamlanmalıdır bil ürək. 

 

Ya Peyğəmbər! Bitirirkən təbliği, 

Dünya işlərini və risaləti, 

Qalx və dua elə axirət üçün, 

Bu da təbliğatın yekunudur çün. 

Və ancaq Rəbbinə itaət eylə, 

Hər nə istəyirsən, Ondan da dilə.  

 

 



Quran- İ Kərimin Anlamı ***qafiyəli nəsrlə*** 

 

 455 

 

«ƏNCIR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu səkkiz  ayədir. 

İnsanlığın zatına işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Ət-Tin» surəsinin  anlamı  belə. 

 

And olsun əncirə, həm də zeytuna, 

Musayla bəllənən o Tur dağına. 

And olsun bu əmin-aman yerinə, 

Qorxusuz-xətərsiz Məkkə şəhrinə. 

 

İnsanı yaratdıq gözəl biçimdə 

Ki, seçilsin varlıqların içində. 

İman gətirib xoş əməl edənlər, 

Minnətsiz, çox saylı ənama yetər. 

 

Öyüd nəsihəti yalan sayanlar; 

Kafirlər ki, dəlil sübutdan qaçar, 

Olar hökmümüzlə rəzildən rəzil. 

Ağıldan, yaddaşdan, vücuddan əlil. 

Çatdırıb ömrün ixtiyar çağına, 

Qərq edərik bəlaların çoxuna. 

Bir zindana dönər sonda həyatı, 

Yeri olar cəhənnəmin alt qatı. 

Allah ikən hakimlərin hakimi, 

Hər hökmündə olmaq gərək səmimi. 

 

 

«LAXTALANMIŞ QAN» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
On doqquz ayədir Məkkədə nazil,  

İnsanlığın mahiyyətinə dəlil. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-ələq» surəsi anlanır belə: 

 

Dedi Peyğəmbərə Uca Yaradan: 

- Adım ilə başla oxurkən Quran. 

Oxu ki:  

- O, insanı yapışqandan yaratdı. 

Qələmlə təlim edib, elmi ilə yaşatdı. 

Bəs nədəndir kafirlər belə azğınlıq edər. 

Ehtiyacsız olduğun bunca düşünür məgər? 

 

Ey insan! «Söylə bunca məğrur olduğun nədir?» 

Unutma! Son dönüşün yenilməz Rəbbinədir. 

Əbu Cəhli gördünmü, bir söylə ya Peyğəmbər! 

Sən namaz qıldığın vaxt törədirdi əngəllər. 

 

Ey Allah bəndəsinə namazda əngəl olan, 

Nədən Allah təbliğin eləyirsən qadağan? 

Saleh əməl edənə bu rəftar yaraşarmı? 

Bundan da rəzil, ya da yaramaz iş olarmı? 

Məgər bilmirsən Allah bu əməlini görür? 

Əməlinə son qoy ki, bəlkə nicat tapasan, 

Özün səbəb olma ki, cəhənnəmdə yanasan. 

 

Əbu Cəhl yalançı həm də günahkar ikən, 

Bir kömək ala bilməz bizdən - qeyri kimsədən. 

Əzab mələklərinə həvalə etsək onu, 

Biləcək bəd əməlçin cəza nə olduğunu. 

 

Onun dediklərinə sən uyma ya Peyğəmbər! 

Rəbbinə səcdə et ki, səni yenilməz edər. 

 

 

«QƏDR GECƏSI» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə ya Mədinədə - bilinmir  

Nazil olmuş hikmətli beş ayədir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«Əl-Qədr» surəsi anlanır belə: 
 
Bir gecə ki, - Qədr gecəsidir bu, 
Fəziləti min aydan da uğurlu. 
On doqquz Ramazan, ya iyirmi yeddi, 
İyirmi beş, iyirmi üç ya iyirmi biri. 
Qəflətdən oyatmaq üçün dünyanı, 
Lövhi məhfuzdan endirdik Quranı. 
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O, gecə mələklər enərək yerə, 

Yön verər bir il baş verəcəklərə. 

Rəbbinin izniylə Həzrət Cəbrail, 

Təsdiqlər hər nə baş verəcək bir il. 

 

O, gecə dan yeri sökülənədək, 

Əmin amanlıqdır dünyaya bəzək. 

Bəla nazil olmaz o gecə əlbət, 

Ələnər göylərdən xeyir, bərəkət. 

 

Allahın izniylə gəzər mələklər, 

Müxlis bəndələrə salam verərlər. 

Bununçun o, gecə oyaq qalanlar, 

İbadət etməklə nicat taparlar.  

 

 

«AÇIQ - AYDIN DƏLIL»  

SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil, səkkiz ayədir. 

«Rəsuli Əkrəmə» bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Surə «Əl-Bəyyinə» anlanır belə: 

 

Kitab əhli ayrılmadı dinindən, 

Açıq-aşkar dəlil istədi rəğmən. 

Bu dəlil, pak ayələri oxuyan, 

Peyğəmbərdir ki, göndəribdi Rəhman. 

Onun izzətiylə din oldu tamam. 

Həbibim Məhəmməd Əleyhissəlam. 

O, səhifələrdə hökmlər vardır, 

Doğru-dürüst, mənası aşikardır. 

Açıq-aydın dəlil gəldikdən sonra 

Kitab əhlu oldular param-para. 

Kimi Peyğəmbərə iman gətirdi, 

Şəkk və inkar edənlərsə itirdi. 

Halbu ki, onlara əmr edilmişdi, 

İbadət etsinlər Allaha məxsus, 

Batil dinlərdən dönüb ələlxüsus. 

İslamı doğru-düzgün din bilsinlər, 

Namaz qılsınlar, həm zəkat versinlər. 

Kitab əhlindən kafər olanların 

Müşriklərin, imansız qalanların 

Mükafatı cəhənnəmin odudur, 

Əbədi qalacaqları yer budur. 

O, kəslər ki, dünyanın hərisidir, 

Onlar yaranmışların ən pisidir. 

İman gətirib xoş əməl edənlər, 

Ən yaxşılardır, həm də ən bəxtəvər. 

Rəbbi yanındasa mükafatları, 

Ədn cənnətidir;- cənnət bağları. 

Oradaca əbədi qalacaqlar,  

Həm ordadır tanrısından qorxanlar. 

 

 

«ZƏLZƏLƏ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil, səkkiz ayədir. 

Qiyamət gününə bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Zəlzələ» surəsi anlanır belə: 

 

Yer şiddətlə titrəyəcəyi zaman, 

Öz yükünü çıxararaq atırkan, 

İnsan çox təəccüb eyləyəcəkdir, 

Yer öz hekayətin söyləyəcəkdir. 

Allahın ona etdiyi vəhy ilə, 

İnsanlar o gün dirilib əmr ilə, 

Gələcək məhşərə, həm dəstə-dəstə. 

Müntəzir olacaq iki tərəfdə. 

Sağda Cənnətliklər qərar tutacaq. 

Cəhənnəmliklərsə  solda duracaq. 

Dünyada bir zərrə yaxşı iş görən, 

Öz mükafatını alacaq həmən. 

Kim pis iş görmüşsə  bir zərrə qədər, 

Çəkəcək cəzasın ona bərabər. 
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«QAÇAN ATLAR» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə ya Mədinədə - bilinmir, 

Nazil olmuşdur və on bir ayədir.  

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Surə «Əl-Adiyat» anlanır belə: 

 

And olsun töyşəklə qaçan atlara, 

Dırnaqla qığılçım qoparanlara. 

Sübh çağı  cihada qoşan atlara, 

O, yerdən toz-duman qoparanlara. 

Düşmən dəstəsinə təpinənlərə, 

İnsanlar çox nankordur öz Rəbbinə. 

 

Özü də öz əməlinə şahiddir, 

Bir də ki, var dövlətə çox hərisdir. 

Onlar bilmirmi ki, dirildiləcək? 

Ürəklərdə olan faş ediləcək? 

Və Rəbbi onları edib xəbərdar, 

Verəcəkdir əməliyçin cəzalar.  

 

 

«ÜRƏKLƏRI DƏHŞƏTƏ SALAN 

QIYAMƏT» 

SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu on bir ayədir. 

Qiyamət gününə bir işarədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Surə «Əl-Qariə» anlanır belə: 

 

Ürəklər dəhşətə salan qiyamət, 

Böylə baş verəcək, budur həqiqət. 

İnsanlar ətrafa səpilib o, gün, 

Çəyirtkələr kimi sarar bir-birin. 

Dağlarsa didilmiş yun tək olacaq. 

Yaxşısı pisindən  çox kimsə, ancaq, 

Cənnətdə xoş güzarana yetəcək. 

Hər kimin pisliyi üstələyəcək, 

- Məskəni Haviyə olacaq onun. 

Bilirsən Haviyənin nə olduğun? 

- Cəhənnəmin dibi, qızmar bir atəş! 

Qurtulmaq mümkünsüz, ha çalış-əlləş.  

 

 

«ÇOXLUQLA ÖYÜNMƏ» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil və səkkiz ayədir. 

Çoxluqla öyünməyi haram edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

Surə «Ət-təkasur » anlanır belə: 

 

Ey qafil insanlar, anlayın bunu, 

Mal-dövlət, oğul-uşağın çoxluğu, 

Qohum-əqrəbayla öyünmək ki, var, 

Sizi ibadətdən, haqdan ayırar. 

 

O vaxta qədər ki, ölüb getdiniz, 

Gec biləcəksiniz ki, səhv etmisiz. 

Xeyr! Xeyr! Bilin, belə yaramaz, 

Axirəti duyan faniyə uymaz. 

 

Ey müşriklər! Bilin qiyamət günü, 

Görəcəksiz Cəhənnəmin zülmünü. 

 

Allahın qıydığı nemətlər ki, var, 

Onlar barəsində alıb suallar, 

Bilin ki, cavablar verəcəksiniz. 

Bir düşünün nələr görəcəksiniz? 
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«AXŞAM ÇAĞI» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu üç ayə ki, var,   

İnsanlığı ibadətə çağırar. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-Əsr»surəsi  anlanır belə: 

 

And olsun axşamın qürub çağına, 

Peyğəmbər əsrinə, haqq namazına. 

Ömrünü bihudə keçirən insan, 

Axirəti üçün qazanır ziyan. 

İman gətirib xoş əməllər edən, 

Əbədi səadət tapar cənnətdən. 

 

 

«QEYBƏTÇI» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, bu doqquz ayədə, 

Böyük nifrət şərh olunur qeybətə. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Qeybətçi» surəsi anlanır belə: 

 

- Dalda qeybət edib tənə vuranlar, 

O, kəslər ki, mal dövləti çoxaldar. 

Zənn edər ki, dünyanı tutub gedər, 

Xeyr! Bilsin ki, o, səhv güman edər. 

O, kəslərin acıyıram halına, 

Düşərək cəhənnəmin alt qatına, 

Yanacaqlar Hütəmənin oduna. 

O, yer ki, Allahın yanar odudur, 

Hütəmə həm o məkanın adıdır. 

Qeybətçi hündür sütuna bağlanar, 

Və od vücudunu yandırıb yaxar. 

Yanar qeybətçilər, tənə vuranlar, 

Bağlanar üzünə bütün qapılar. 

 

 

 

 

«FIL» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş beş ayədir. 

Fil sahiblərinin halın şərh edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
O, Fil surəsi ki, anlamı belə:  
 
- Cənab haqq soruşur Peyğəmbərindən, 
Xəbərsizsənmi fil sahiblərindən? 
 
Gəlirkən Kəbəni dağıtmaq üçün, 
Ordusu tari-mar oldu büsbütün. 
 
Əbabil quşları tuturkən daşa, 
Çıxdı hiylələri tamamən boşa. 
 
Quşlar yağdırdıqca xırda daşları, 
Onlar tələf oldu həşarat varı. 
 
Və Rəbbin onları salıb pis günə, 
Döndərdi miskin bir saman çöpünə. 

 

 

«QUREYŞ» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu dörd ayə ki, var, 

Qureyşi Allaha doğru çağırar. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«Qureyş» surəsi anlanır belə: 
 
- Ya Peyğəmbər Qureyşilərə de ki; 
«Qureyşin ülfəti, dostluq, həm də ki, 
Onların köç səfərləri xətrinə, 
Hansı ki, Yəməndən Şama hər ildə, 
İstirahət və ticarət yönündə, 
Gediş gəlişləri asanlaşdıran, 
Onları aclıqdan, dərddən qurtaran, 
Həm də hifz edən, fil sahiblərindən, 
Təhlükəsiz edib, həm yedizdirən, 
Kəbənin Rəbbinə doğru getsinlər. 
Allah şəninə ibadət etsinlər». 
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«ZƏKAT» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, həm yeddi ayədir, 

İnsanlığı səxavətə sövq edir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-Maun» surəsi anlanır belə: 

 

- Ya Peyğəmbər! Əbu Cəhli gördünmü? 

Ona yalandır din, haqq-hesab günü. 

Elə adamdır ki, qovar yetimi. 

Yedirməz yoxsulu, ya ki, fəqiri. 

Həm rəğbətləndirməz xalqı bu işə, 

Pis əməldən əsla etməz əndişə. 

 

Vay o, namaz qılanların halına, 

Qəflətdədir, uyub dünya malına. 

Riyakarlıq edər qılırkən namaz, 

Səhlənkarlıq edər, çox vədə qılmaz. 

 

Qadağan edərlər zəkat verməyi, 

Qonşuya qab verib üz göstərməyi. 

 

 

«KÖVSƏR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil bu üç ayə ki, var,   

Şükrə çağırışdır açıq - aşikar. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   
«Əl-kövsər» surəsi anlanır belə: 
Ya Peyğəmbər! Həqiqətən biz sənə, 
Kövsər irmağını, bol nemət verdik. 
Quran, Peyğəmbərlik bəxşişlərinə, 
Ürək dolu sevgi, məhəbbət verdik. 
 
Bu nemətlər üçün şükrün edər bəs, 
Namaz qıl Rəbbinçin və qurbanlar kəs. 
Oğlun Qasim, ya İbrahim ölərkən, 
Məhəmmədin nəsli kəsildi - deyən 
As ibni Vailin özü sonsuzdur. 
Sən sonsuz deyilsən, həqiqət budur. 

Nəslin törəyəcək qiyamətədək  
Rəhmət oxunacaq adına  bişəkk. 

 

 

«ƏL - KAFIRUN» SURƏSININ 

ANLAMI 

 
Məkkədə nazil, həm altı ayədir,  

Peyğəmbər ki, kafərləri rədd edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«Kafirlər» surəsi  anlanır belə: 
 
Ya Peyğəmbər! Sənə bir il bütlərə, 
İbadət et, deyib hökm edənlərə, 
Bir il biz Rəbbinə ibadət edək, 
Deyən Müşriklərə lazımdır demək: 
 
- İbadət etmərəm sizin bütlərə, 
Çün dönə bilməzsiz mən deyənlərə. 
Sizin yolunuzla gedən deyiləm, 
Mənim yolum ilə getməzsiniz həm. 
 
Budur yaradandan gələn yəqinim, 
Sizin öz dininiz, mənim öz dinim.  

 

 

«KÖMƏK» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil üç ayə ikən, 

Müjdə verir çox böyük bir zəfərdən. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«Ən-nəsr» surəsi  anlanır belə: 
 
- Ya Peyğəmbər ! Təqdis eylə Rəbbini, 
Məkkənin fəthini gördüyün günü. 
Allahın köməyi yetişən zaman, 
İslama axınla gəlirkən insan, 
Söylə ki, Allahım, paksan, ucasan, 
Adın Mübarəkdir, «Qadiri Sübhan». 
Bütün mövcudatdan varlığın üstün, 
Öyüb öyünürəm sənlə bununçun. 
Səndən başqa Tanrı yoxdur Cahanda 
Zaman da sənindir, külli məkanda. 
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«TƏBBƏT » SURƏSININ ANLAMI 

 
Məkkədə nazil olmuş beş ayədir. 

Kafir Əbu Ləhəbi lənətləyir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«Təbbət» surəsinin anlamı belə: 
 
- Əlləri qurusun Əbu Ləhəbin 
Qurudu da: - bu hal Tanrıya yəqin. 
Fayda almayacaq qiyamət günü, 
Qoysa da ortaya malü-mülkünü. 
 
Nə qazanc, nə də ki, oğul uşağı, 
Söndürməyəcək o, yanan ocağı. 
Peyğəmbər düşməni olan arvadı, 
O, düşən atəşdə həm onunladı. 
Boğazında xurma lifindən kəndir, 
Odun daşıyar ki, gur yansın təndir. 

 

112  

«İXLAS» SURƏSININ ANLAMI 

 

Məkkədə nazil olmuş dörd ayədir. 

Yaradanın zatını bəyan edir. 

 
Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   
«İxlas» surəsinin anlamı belə: 
 
- O, ismi-müqəddəs, məqamı təkdir.  
Şəriksiz, kürreyi ərzə bəzəkdir. 
Hakimi mütləqdir, hər şeyi bilir, 
Heç kəsə, heç nəyə möhtac deyildir. 
Hamı ona möhtac, o əzəlidir, 
Hökmüylə, rəhmiylə həm əbədidir. 
 
O, nə doğulmamış, nə doğmamışdır. 
Kimsəni övladlığa almamışdır. 

 

 

 

«SÜBH» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil və beş ayədir. 

Sübhün paklığını dəyərləndirir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə,   

«Əl-Fəlaq» surəsi  anlanır belə: 

 

- Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, 

Yaranmışlardan ki, şər verir hər nə, 

Zülmətə bürünən gecə şərindən, 

Ovsunlar oxuyub cadu edəndən 

Və bir də paxılın yersiz şərindən 

Ki, məqam düşürkən törədir həmən. 

 

 

 

 

 

«İNSANLAR» SURƏSININ ANLAMI 

 
Mədinədə nazil altı ayədir. 

İnsanlarda cin xislətin bəllədir. 

 

Rəhimli Allahın Pak ismi ilə   

«Ən-Nas» surəsinin anlamı belə: 

 

Pənah aparıram ərşin Rəbbinə, 

Kainatın ixtiyar sahibinə.  

Cümlə insanlığı Odur hifz edən, 

Vəsvəsə verən şeytanın şərindən. 

 

O, şeytan ki, vəsvəsə salır canda, 

Cinlərdən də olur, insanlardan da. 

 
Onun heç bir tayı, bərabəri yox, 
Varlıqlar içində həm bənzəri yox. 
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