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Bismilləhir Rahmənir Rahim 
  
Allahı eşqlə sevmək, Allah sevgisinin dünyadakı bütün sevgilərdən 

ən istün olması və qəlbin dərinliyində hiss edilməsidir. Allahın yaratdıq-
larına qarşı güclü məhəbbət bəsləmək bütün kainatı sevgi gözü ilə qucaq-
lamaqdır. Saysız hesabsız yaratdığı nemətlərə qarşı olan heyranlığımız 
və şükrümüzün sonu olaraq Allaha sevgi ilə qəlbdən bağlanmaqdır. Yal-
nız Ona güvənmək, ondan istəmək və  Onu dost bilməkdir. Allah yanın-
da ən gözəl əməllərdən biri elm öyrənmək, öyrətmək, yaymaq və sədəqə 
verməkdir. Elmlərin ən şərəflisi Allahın dini, sədəqələrin ən gözəli isə el-
min çox yaşayanıdır. Allahdan diləyirəm ki, hər birimizi bu şərəfə nail 
olanlardan etsin. Qoy bu kitab da digərləri kimi hər bir Azərbaycanlı 
ailəsinin gündəlik kitabına çevrilsin... Amin!      
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1-ci Bölüm 

Bismilləhir Rahmənir Rahim 
Surələrin qısa təfsiri 

 
1. əl-Fatihə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir. Nazil olma sırası 5-dir. 
1. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
2. Həmd və sitayiş aləmlərin Rəbbi olan və mələklərin, insanların, 

cinlərin, heyvanların və cansız əşyalar aləmini idarə edən və mütləq 
hökmdar olan Allaha məxsusdur. 

3. Rəhmət və mehribanlığı bu dünyada hamıya, axirətdə isə yalnız 
möminlərə şamil olan Rəhimli və mehriban Allaha. 

4. Cəza gününün sahib və hökmdarına. 
5. Pərvərdigara! Yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək di-

ləyirik. 
6. Bizi əqidə, elm, əxlaq və əməllərdə doğru yola hidayət et. 
7.  Nemət verdiyin kəslərin–Sənin qəzəbinə düçar olmamışların yoluna! 
“Həmd” surəsi Quranın əsasıdır və “Həmd”siz namaz yoxdur. Bu 

surədə, Allah və onun sifətlərinə, məad məsələsinə, doğru yolun və bu 
yolda rəhbərin tanınması, Allahın hakimiyyətinin və səltənətinin qəbulu 
və ilahi övliyaların yolunun davamına məhəbbət və azğınların, qəzəbə 
düçar olanların yolundan imtina izhar olunur. 

Quranın ilk surəsi olan “Həmd” surəsinin digər bir adı “Fatihətul-ki-
tab”-dir. (Аllаh kitаbını bаşlаyаn). Fatihə, lugətdə "Fatih" ismindən gö-
türülərək açılan kitabın baş tərəfi və ya danışma, oxumanı meydana gəti-
rən mənasını verir. Fatihə surəsinə “Ümmül-Kitab” “kitаb аnаsı”-da de-
yilir. Yəni, diğər Quran surələrinin əsli və əsası, yəni kökü və toxumu-
dur. Çünkü bir şeyin əsli və əsasına “ümmi-ana” deyilir. Sаnki Qurаndа 
оlаn bütün məfhumlаr bu surədə хülаsə şəklində cəmlənmişdir. “Ümmül-
Kitap" kainatın əsli olan “Lövhi Məhfuza” da deyilir 

Bu surəyə “Səbul-Məsani” də deyirlər. “Səb” sözü yeddi, “məsani” 
sözü isə iki dəfəyə nazil oldu, həmçinin namazda iki dəfə oxunduğu üçün 



 

  5 

belə adlanır. Bu surənin bir hissəsi bəndələrin Allaha həmd-sənası, bir 
hissəsi isə Allahın bəndələrinə mərhəmətidir. Bəzi mənbələrə görə Fatihə 
surəsinin bir hissəsi Məkkədə namaz fərz qılındığı vaxt, bir hissəsi də 
Mədinədə qiblə dəyişdirildiyi vaxt, iki dəfəyə nazil olmuşdur. “Fatihəti 
Fuqara”-nın şanı və təsiri haqqında Qurani-Kərimdə də belə buyurulur: 

Hicr-87. “Ya Rəsulum! Biz sənə hər namazda oxunub təkrarlanan 
yeddi ayəni, Fatihə surəsini və böyük əzəmətli Quranı verdik. Səma qat-
larının, həftənin günlərinin, Kəbə ətrafında təvaf dövrlərinin, Səfa və 
Mərvə arasındakı səylərin, şeytana atılan daşların da sayı yeddi olması 
və. s. kimi.” 

Fatihə surəsi təşəkkür ilə başlayır və bizi gizli, ilahi bir duyğu və 
qüvvə ilə rabitə qurmaq üçün varlıq səhnəsinə atır. Burada Rəhman və 
Rəhim isimləri bir daha təcəlli edir və həqiqətləri təbliğ etməklə ilahi bir 
varlığı duyacaq qədər idrakımızı tərbiyə edir ki, yoxdan var edəni, Allahı 
və özümüzü tanıyaq. 

 
Fatihə surəsindəki ayələrin açıqlaması 

1. Əlhəmdulilləhi rabbil ələmin. 
“Əlhəmdulilləh”-Təhmiddir-Allaha ən üstün təşəkkür formasıdır. 

“Əlhəmdulilləh”- yəni, varla-yoxluğun arasından çıxıb var olarkən, son-
suz uzaqlıqda olan Allahın indi sənə yaxın olduğunu anladır. Sənin xəbə-
rin olmadan belə səni varlıqların ən gözəli etdi, sənə həyat bəxş etdi, sənə 
müxtəlif nemətlər və ruzu bəxş etdi, sən də indi “təşəkkür et”-deməkdir. 
Öz qüdrət və rəhməti ilə sənə toxunur. Sənin başqa şeylərə toxunmaq 
üçün istifadə etdiyin barmaqlarının uclarının hər nöqtəsinə belə toxunur. 
Allah özünü sevmək üçün ayırdığın bütün duyğularının hər titrəyişini ov-
cunda tutub. Bu gün günəş doğan həyatda olduğun üçün gözlərinə bütün 
kainat dolar. Yaxınların ən yaxını həyatdır. Bu bizim üçün Allah tərəfin-
dən bir ehsandır. Onda, yaxın bir yaxınlıqdır bu həyat, bütün varlıqların 
əsli, əsasıdır, bütün danışıqların mayasıdır, həyat. Allahın təcəllisi, varlı-
ğı nəbzində, qəlbinin hər döyüntüsündədir indi. Sənə şah damarından da 
yaxın olduğunu deyir Allahın, öz varlığından da yaxındır indi sənə. 
Həmd, bu varlığın ifadəsidir dilində. Şəkərləri şəkər, balları bal eyləyən 
zərdab (liksirdir) “Əlhəmdulilləh!” 
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Hədisi şərifdə buyurulur ki,”Əlhəmdulilləh” demək Göylə yer arası-
nı doldurar. Həm də Mizanı da doldurar. Hz. Peyğəmbərimiz tərəfindən 
qızı Xanim Fatiməyə hədiyyə edilən və namazdan sonra zikr edilən zikr-
lərin biri də 33 dəfə”Əlhəmdulilləh” zikridir. 

“Rabbil aləmin” Aləmləri tərbiyə edən. Allahın bir adı da Rəbdir. 
Hər şeyin sahibi Rabbul Aləmin deməkdir. Həmd aləmlərin Rəbbi olan 
Allaha məxsusdur. Rəbb, tərbiyə edən, hər şeyi bir ilk nöqtədən etibarən 
tərbiyə edərək son nöqtəyə gətirən anlamına gəlir. Rəbb ismi də tərbiyə 
etmə felinə dayanır. Quranın ilk surəsi olan Fatihə surəsində, Allahın bü-
tün aləmlərin Rəbbi, Rabbul-Aləmin – olduğu bildirilir. Son surədə isə Rab-
bun-Nas ismi yer alır və insanların diqqəti insan tərbiyəsinə çəkilir. Diğər su-
rələrdə də fərqlı tərbiyə təcəllilərindən çoxlu bəhs edilir. Bu səbəblə, musəl-
manlar bu ismi çoxlu yad edər və dualarına da elə bu isim ilə başlayarlar. Al-
lah bütün yaranmışların xaliqidir: “O hər şeyin Rəbbidir. Göylərdə, yerdə, 
göylə yer arasında olanların xaliqi Odur”. (Ənam-164) 

Şeyx Səduq “Ləalil-əxbar” kitabında Hz. Əli belə buyurur: “O, can-
sızların və canlıların Rəbbidir!” Bütün varlıq aləmi bir Allahın tərbiyəsi 
altındadır. “Rabbil-aləmin” bütün yarananların məcmuəsinə aiddir: istər 
canlılar olsun, istərsə də cansızlar.” 

“Aləmin” kəlməsi “aləm” sözünün cəm formasıdır. Aləm isə müştə-
rək sifətlərə, zaman və məkana malik olan müxtəlif varlıqlar məcmuəsinə 
deyilir. “Aləmin”kəlməsinin geniş məfhumlu olmasına baxmayaraq,  alə-
minin ən seçilmiş və ən şərəflisi insan olduğuna görə, bəzən xüsusi şəkil-
də ona işarə olunur, sair varlıqlar isə onun sayəsində nəzərdə tutulur. 

2. Ərrahmənir rahim. “Rəhman” sözü rəhmət və onun genişliyinin mü-
baliğəli, şiddətli ifadəsidir. Quranda “Rəhman” və “Rəhim” kimi iki sifətin 
işlədilməsindən aydın olur ki, Allah bu dünyada bütün məxluqata qarşı rəh-
man, axirətdə isə möminlərə və vəzifəli mövcudlara qarşı rəhimdir. 

3. Məliki yəvmiddin “Cəza gününün malikidir.” 
“Məliki yovmuddin” sözü Quranda mükafat və cəza günü olan qiya-

mət gününə işarədir. Allahın malikliyi həqiqidir. Bütün dünyaların, bütün 
yaranmışların, fələklərin, kainatın və Yer üzünün malikidir. 

Quranın ilk surəsində Allahın malik (hakim, ixtiyar sahibi) olmasın-
dan danışılır: “Məliki yəvmuddin”.Quran yenə də həmin məsələyə to-
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xunmaqla başa çatır: “Məlikin-nas,” yəni xalqın maliki, ixtiyar sahibidir. 
(Nas-2) Məlikul-Mülk, Mülkin əbədi sahibi -deməkdir. 

 4.  “Yalnız Sənə pərəstiş edir və yalnız Səndən kömək istəyirik”. 
Allah Hz. Adəmi yaratdıqdan sonra dünyanın sonunadək doğulacaq olan, 
əql və şüur verib yaratdığı Adəm övladlarının ruhlarını, “Ruhlar aləmi” 
adlanan aləmdə xırda, pərakəndə zərrələr şəklində onun ətrafına topla-
mışdır. Sonra hamısını bir yerdə öz hüzuruna toplayaraq onlardan “Zərr-
aləmində”, “Ələst- əhdi”ni almişdır. Yəni, biz hələ zərrələr şəklində ol-
duğumuz zaman Allaha söz vermişdik ki, “Yalnız Sənə pərəstiş edir və 
yalnız Səndən kömək istəyirik.” 

Quranın Əraf surəsi 172-ci ayəsində həmin əhd haqqında belə buyu-
rulur: “Xatırla o zaman ki, Rəbbin Adəmdən insanların övlad və nəsillə-
rini yaratdı. Və onları özünə şahid etdi. Sonra buyurdu:- “Mən sizin Rəb-
biniz deyiləmmi?” Dedilər:- “Bəli, biz şahid durduq ki, Sən bizim Rəbbi-
mizsən”. Bu etiraf Adəm nəslindən ona görə alınırdı ki, “Qiyamət günü 
biz bundan xəbərsiz idik”- deməsinlər. Uca Allah onlardan bir daha 
“Tövhid” əhdini soruşmuş:- “Bəli, bizim Rəbbimiz yalnız Sənsən! Ancaq 
Sənə ibadət edir, Səndən yardım diləyirik”- deyə, üç dəfə Allahın verdiyi 
suala cavab vermişlər. Həmin bu danışmanın baş verdiyi zamana “Qalu-
Bəla” deyilir və o zamandan da insanlar  “Biz Müsəlmanıq” demişlər. Bu 
etiraf Ərəfə gününə təsadüf etmişdir. 

Pərvərdigara! Mənim Səndən başqa bir kəsim yoxdur. "İyyakə” Sə-
nin isə mənim kimilərin çoxdur. Bütün varlıq aləmi Sənin qulundur.” Sə-
malarda və yerdə nə varsa Sənin bəndən, qulundur. " (Məryəm, 93) 

“Nə`budu” cümləsi namazın cəm şəkildə qılınmasına və bütün mü-
səlmanların qardaş və bir xətdə olmasına işarədir. 

Bu ayənin fəziləti barəsində İmam Sadiqdən (ə) belə nəql olunmuş-
dur: “Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurur: “Bütün həmd, tərif və sitayiş Alla-
hın pak Zatına məxsusdur. Çünki, O, həmd və sitayişə layiqdir.” 

5. “Bizi doğru yola hidayət et.” 
İnsanın qarşısında müxtəlif yollar uzanmışdır. O bu yollardan birini 

seçməlidir: nəfsi istəklər yolu, xalqın razılığını qazanmaq yolu, şeytani 
vəsvəsələr yolu, zalım hakimlərin yolu, qədimdəkilərin, ata-babaların yo-
lu, Allah və Onun övliyalarının yolu. 
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Mömin insan Allah və Onun övliyalarının yolunu seçir. Bu yolun o 
biri yollardan aşağıdakı üstünlükləri vardır: Əgər digər yollar çeşidlidir-
sə, ilahi yol yeganədir. Doğru yol Allahın yoludur. Doğru yol peyğəm-
bərlərin yoludur. . (Hud-56) Doğru yol Allaha bəndəlik yoludur. (Yasin-
61)Allahdan yardım almalıdır. Necə ki, elektrik lampası öz işığını da-
vamlı şəkildə enerji mənbəyindən alır. Hər bir müsəlmanın Allahdan ye-
ganə istəyi doğru yolda olmaqdır. Hətta Allahın rəsulu və məsum imam-
lar da Allahdan doğru yolda sabitlik diləmişlər. 

6. “Bizi nemətini şamil etdiyin kəslərin yoluna yönəlt”. 
Ayədə ilahi nemətə çatanların yolu doğru yol kimi tanıtdırılır. Bu zümrə-

ni peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlər təşkil edir. (Nisa-116) Bu ilahi 
insanların yoluna diqqət, bu yolu getmək arzusu, insanın bu arzunu özünə təl-
qin etməsi onu əyri yoldan qoruyur. Sonra Allahdan istənilir ki, Allah öz bən-
dəsini qəzəbinə düçar olub azanların yolundan qorusun. 

7. “ Qəzəbinə düçar olanların, azanların yoluna yox!” 
Quranda Firon, Qarun, Əbu-Ləhəb kimi fərdlər, Ad, Səmud, Bəni-İs-

rail kimi qövmlər qəzəbə düçar olmuş kimi tanıtdırılmışdır. İnsan bu su-
rədə peyğəmbərlərə, şəhidlərə, salehlərə və onların yoluna öz eşqini, 
dostluğunu izhar edir və tarixin qəzəbə düçar olanlarına və azğınlarına 
arxa çevirir. Bu, təvəlla və təbərranın, Allah yolunda dostluq və düşmən-
çiliyin bir nümunəsidir. Quranda bəziləri, “azdıran” kimi tanıtdırılmışdır. 
Bu zümrəyə İblisi, Fironu, pis dostu və azğın rəhbərləri göstərmək olar. 

 
2. əl-Bəqərə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir, nuzul sırası 87-dir. Bəqərə su-
rəsi Mədinədə 10 il ərzində müxtəlif vaxtlarda və müxtəlif hadisələr za-
manı tədricən nazil olmuşdur. Bu surə Qurаnın ən böyük surəsidir və 30 
cüzdən təqribən 2 cüz yаrımını bu surə tutmuşdur. Surənin böyük hissəsi 
hicrətin 2-ci ilinin Ramazan ayında (mart 624-ci ildə) Məkkənin yaxınlı-
ğında, baş verən Bədr döyüşündən qabaq nazil olmuşdur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Əlif, Lam, Mim. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında 
olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Bu ki-
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tab “Əlif” Allah tərəfindən “Ləm”ın Cəbrailin vasitəsi ilə “Mim” ə Mu-
həmmədə (s) nazil edilmişdir. Bu kitabın “möhkəm” və bu cür “mütəşa-
bih” ayələri vardır. 

2. Bu bir kitabdır ki, onun haqq olmasına heç şəkk-şübhə yoxdur. O, 
müttəqilərə, pəhrizkarlara yol göstərir və hidayət mənbəyidir. 

3-5. O kəslər ki, qeybə, Allaha, vəhyə, mələklərə və məada inanır, 
namaz qılır və ruzi olaraq verdiyimiz şeylərdən Allah yolunda xərcləyir-
lər. O kəslər ki, sənə nazil edilənə və səndən əvvəl olub keçmiş peyğəm-
bərlərə nazil edilənlərə və axirət-Qiyamət gününə inanır. Məhz onlar Al-
lah tərəfindən nicat tapanlardır. Doğru yol səadətin ən uca qülləsidir. 
Çünki Allah varlığı bəşər üçün, bəşəri ibadət üçün, ibadəti təqvaya çat-
maq üçün, təqvanı isə doğru yol və qurtuluş üçün yaratmışdır. 

6-20-ci аyələrdə kafirlər bеlə təqdim оlunur və münаfiqlərin əlаmət-
ləri sаdаlаnır: Аllаh оnlаrın qəlblərini və qulаqlаrını möhürləmişdir, 
gözlərində isə pərdə vаrdır. Yəhudilərdən, kafirlərdən və münafiqlərdən 
çoxu iman gətirməyəcəklər. Əksinə, onlar sözü bir yerə qoyublar ki, səni, 
dostlarını fəlakətə salsınlar. Həmçinin muvafiqlər mömunlərlə rastlaşan-
da “səninləyəm”- deyib, şeytanlarla yalnız qalanda isə “biz sizinləyik və 
onları lağa qoyuruq” – deyərlər. Onların örnəyi oddur. Оnlаr dеyirlər ki, 
biz Аllаhа, qiyаmət gününə imаn gətirmişik. Hаnsı ki, imаn gətirməmiş-
lər. Оnlаr Аllаhı və möminləri аldаtmаq istəyirlər. Onların ürəklərində 
həsəd, ədavət, şəkdən ibarət olan xəstəliklər var. Allah onların qəlbində 
olan xəstəliyi artırdı. Yalan danışdıqlarına görə axirətdə onlar üçün dərd 
gətirən əzab vardır. 

21-24. Allah-təala insanları təqvalı olmağa, şərik qoşmamağa və bi-
zə verdiyi nemətlərinə görə şükür etməyə və bəndəsi Muhəmmədə nazil 
olana iman gətirməyə dəvət edir. Allahı və Peyğəmbəri inkar edənlərə isə 
buyurur: – “Qorxun elə bir oddan ki, onun odunu və kibritini günahkar 
insanların bədəni daşıyır”. 

25.İman gətirən salehləri Cənnət meyvələri və pak yoldaşlar ilə müj-
dələyir. O meyvələrin bəziləri surətdə dünya meyvələrinə bənzəsələr də, 
bəziləri lətif, bəzilərinin isə rəngləri və dadları müxtəlifdir. Onlar üçün 
Behiştdə zahiri və batini nəcasətdən pak zövcələr vardır. Onlar Behiştdə 
həmişəlik qalarlar. Orada fəna və həlakət oxdur. 
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26.Allah mətləbin aşkar olması üçün hər hansı bir misalı çəkməkdən, 
istər ağcaqanad olsun,istər ondan böyüyü və ya balacası, utanmaz. Çünki 
ağcaqanad zahirdə bütün məxluqlardan zəifdir, lakin həqiqətdə heyvanla-
rın hamısından böyük olan filə bənzəyir, hətta iki üzvü də ondan çoxdur. 
Bununla Uca Allah öz qüdrətini o zəif canlıları nümunə çəkməklə izhar 
edir. Kafirlərin irad tutmaqlarına baxmayaraq, Quranda dəvə, bal arısı, 
ağcaqanad, milçək, hörümçək, qarışqa, meymun, uzunqulaq, donuz, quş-
lar, balaca taxtaqurdu və başqa həşəratlar kimi canlıların adları çəkilir. 
İman gətirən kəslər bilirlər ki, Allah tərəfindən çəkilən bu misallarda 
əsas məsələ böyük və kiçik mövzuları, zillət və şərafəti bir-birindən fərq-
ləndirməkdir. 

27. Fasiqlərin Allah ilə etdiklərin möhkəm əhdi pozmalarından, mü-
səlmanların birliyinə mane olub, qohumlar arasında ayrılıq salaraq fəsad 
yaratmalarından bəhs edilir. 

28. Allahın bizi ölü və cansız olduğumuz halda ata sülbündən sonra 
ana bətnində diriltməyindən, Öz ruhundan bəxş edərək bizi dünyaya gə-
tirməyindən, sonra bu dünyada öldürərək, o biri Bərzax aləmində olan 
ləzzət və əziyyətlərdən, sonra da Qiyamət günü öz bədənimizə qayıda-
raq, yenə də Allaha tərəf qayıdacağımız haqqında bəhs edilir. 

29. Mövcud olan məxluqların və 7 yeddi qat səmanın Alim olan Al-
lah tərəfindən bizlər üçün yaradılması haqqında bəhs edilir. 

30-39. O zaman ki, Rəbbin mələklərə dedi: “Həqiqətən, Mən yer 
üzündə bir canişin qoyacağam”. Mələklər dedilər: “Orada fəsad törədə-
cək və qanlar tökəcək bir kəsi canişin qoyursan?! Halbuki biz Səni ka-
milliklərlə vəsf edərək zikr oxuyur və pak bilirik”. Allah buyurdu: “Şüb-
həsiz, Mən sizin bilmədiyiniz bir şey bilirəm”. Və bütün adları Adəmə 
öyrətdi. Sonra bu mənaları mələklərə göstərərək buyurdu: “Əgər doğru-
çusunuzsa, bunların adlarını və ya həqiqət və sirlərini Mənə xəbər verin”.  
Dedilər: “Sən paksan! Bizim Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bir elmi-
miz yoxdur, doğrudan da, bilən də Sənsən, hikmət sahibi də!” 

Allah buyurdu: “Ey Adəm, onların adlarını mələklərə xəbər ver”. Elə 
ki, Adəm onların adlarını və həqiqətlərini mələklərə xəbər verdi, Allah 
buyurdu: “Sizə demədimmi ki, həqiqətən, Mən göylərin və yerin gizlin-
liklərini bilirəm və sizin həm aşkar etdiyinizdən, həm də gizlətdiyinizdən 
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xəbərdaram?!” O zaman ki, mələklərə “Adəmə səcdə və təzim edin!” bu-
yurduq. İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdi. O boyun qaçırdı və tə-
kəbbür göstərdi. 

Və dedik: “Ey Adəm, sən və zövcən bu bağda məskunlaşın, onun 
meyvə və nemətlərinin istədiyiniz yerindən bolluca yeyin və bu ağaca 
yaxınlaşmayın ki, zalımlardan olarsınız”. Beləliklə, şeytan o ikisini hə-
min ağac vasitəsi ilə azdırdı və onları olduqları yerdən, nemətlər məka-
nından çıxartdı. Biz dedik:”Şeytanla birlikdə bu məkan və məqamdan hə-
mişəlik bir-birinizə düşmən olaraq yerə enin. Yerdə sizin üçün müəyyən 
bir zamanadək sığınacaq və yaşayış vasitələri olacaqdır. Yer üzündə bir 
müddət qaldıqdan sonra, Adəm öz Rəbbi tərəfindən bəzi kəlmələr aldı və 
ona tövbə etmək öyrədildi və o, tövbə etdi. Allah da ona nəzər edərək 
tövbəsini qəbul etdi. O, çox tövbə qəbul edən və mehribandır. 

40. Yəqub və Bəni İsrail övladları və əhdə vəfa haqda. 
41. Ey İsrail övladları, nazil etdiyimiz kitaba iman gətirin, yəni Mu-

həmmədın sifətləri və onun haqqında Allahın buyurduğu sözləri az miq-
darda aldığınız məbləğ müqabilində dəyişib təhrif etməyin. Batil sözləri 
Tövrata yazmaqla haqqı batil ilə örtməyin. “Biz Muhəmmədin sifətlərini 
Tövratda görmədik” deməklə, Peyğəmbərin haqq, özünüzün cahil oldu-
ğunuzu bildiyiniz halda haqqın üstünü örtməyin. 

43–46. Səbr etmək, namaz, səcdə, zəkat və Allahdan kömək diləmək 
haqdadır. 

47–61. Ey İsrail övladları, sizə bəxş etdiyim nemətlərimi və sizi 
aləmdəkilərdən üstün etməyimi yadınıza salın. Və o gündən qorxun ki, 
heç kəs başqasının haqqını nə ödəyə, nə də bir əzabı dəf edə bilməyəcək. 
Yadınıza salın o zaman ki, sizə ən ağır işgəncələr verən-oğlanlarınızın 
başlarını kəsən, qadınlarınızı isə diri saxlayan fironçulardan nicat verdik. 
Bu işdə sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan var idi. Sizin 
üçün dənizi yardıq, beləliklə, sizə nicat verdik və siz baxa-baxa fironçu-
ları suda batıraraq boğduq. O zaman ki, Musa ilə qırx gecə vədələşdik ki, 
həmin müddət ərzində Tur dağında Tövratı ona vəhy edək. Həmin vaxt 
siz ondan sonra buzova ibadət etməyə başladınız və həmin halda zalım 
idiniz. Biz Musaya kitab verdik ki, bəlkə hidayət olunasınız. O zaman ki, 
Musa öz qövmünə dedi: “Ey mənim qövmüm, həqiqətən, siz buzova sita-
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yiş etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tərəf qayıdaraq 
tövbə edin və özünüzü öldürün ki, bu əməl Yaradanınızın yanında sizin 
üçün daha yaxşıdır”. Beləliklə, Allah sizə nəzər saldı və sizin tövbənizi 
qəbul etdi. Sonra siz dediniz: “Ey Musa, Allahı aşkar surətdə görməyin-
cə, sənə əsla iman gətirməyəcəyik”. Beləliklə, gözünüz baxa-baxa sizi il-
dırım vurdu. Ölümünüzdən sonra sizi yenidən diriltdik ki, bəlkə şükür 
edəsiniz. Və Sina səhrasında sərgərdan qaldığınız zaman buluddan başı-
nız üzərində kölgəlik düzəltdik və sizə “mənn” (bir növ ağac şirəsindən 
hazırlanmış yemək) və bildirçin endirdik və dedik: “ruziniz üçün etdiyi-
miz pak təamlardan yeyin”. Onlar Bizə zülm etmədilər, lakin özlərinə 
zülm edirdilər. Və o zaman ki, dedik: “Bu şəhərə Beytül-Müqəddəsə da-
xil olun və oranın istədiyiniz yemindən bolluca yeyin və bu Məscidül-
Əqsanın qapısından səcdə halında daxil olun və “İlahi, bizim istəyimiz 
günahların tökülməsidir”-deyin ki, sizin səhvlərinizi bağışlayaq. Allahın 
kəlamı onlara deyiləndən sonra, onu başqa şəklə saldılar. Məsələn, 
günahların bağışlanmasını istəmək əvəzinə buğda istədilər. Biz də zülm 
edənlərə itaətdən çıxdıqlarına görə göydən əzab nazil etdik. O zaman ki, 
Musa öz qövmü üçün su istəyəndə ona “əsanı o daşa vur” dedik. Beləlik-
lə, ondan Yəqubun nəslindən olan on iki qəbilə üçün on iki çeşmə qayna-
dı. Hər bir dəstə özünün su içmək yerini tanıdı və dedik: “Allahın ruzilə-
rindən yeyin, için və bu yer üzündə fəsad törədən olaraq hərəkət etmə-
yin”. Siz dediniz: – “Ey Musa, biz bir cür yeməyə heç cür dözməyəcəyik. 
Buna görə də bizim barəmizdə öz Rəbbini çağır ki, bizim üçün yerin bi-
tirdiyi şeylərdən: göyərti, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan çıxarsın”. 

Musa dedi: “Siz daha yaxşının yerinə alçaq şey istəyirsiniz? İndi ki, 
belədir şəhərlərdən birinə gedin ki, istədiyiniz şeylər sizin üçün hazırdır”. 
Və onların alınlarına xarlıq və möhtaclıq damğası vuruldu və Allahın qə-
zəbinə layiq oldular. Bu xarlıq ona görə idi ki, onlar həmişə Allahın nişa-
nələrinə kafir olur və Allahın peyğəmbərlərini haqsız yerə öldürürdülər. 
Bu cəza onlara Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, Zəkəriyyə, Yəhya, Şe-
yub, sonra da İsa kimi peyğəmbərləri haqsız öldürdüklərinə və Allahın 
əmrlərini pozduqlarına görə idi. 

62-64. Şübhəsiz, İslama iman gətirənlər, yəhudilər, xaçpərəstlər və 
ya nəsranilər, hər kim Allaha və axirət gününə iman gətirsə və yaxşı işlər 
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görsə, onlar üçün Rəbbi yanında hallarına münasib sabit mükafat vardır. 
Onlar üçün Qiyamət günü nə bir qorxu var, nə də ki,qəmgin olarlar. Və o 
zaman ki, sizdən əhd-peyman aldıq və Tur dağını başınızın üzərinə ucalt-
dıq və dedik: “Tövratın ayələrindən sizə verdiklərimizi əzmlə, möhkəm 
iradə ilə qəbul edin və orada olanları xatırlayın, bəlkə təqvalı olasınız”. 
Həmin vaxt, ondan sonra siz üz döndərdiniz. Əgər Allahın sizə lütf və 
mərhəməti olmasaydı, mütləq zərər çəkənlərdən olardınız. Burada Xrist-
yanların nəsrani adlanmalarının səbəbi Nasira adlı qəryədə Məryəm ana 
və İsa orada yaşamaqları olub. O zamandan da Xristyanlara “Nəsrani” 
deyirlər. 

65. Davud peyğəmbər zamanı şənbə günü balıq ovunun qadağan 
edilməsi, lakin onların əmrdən çixdıqları və Allahın qəzəbinə gələrək 
meymuna dönüşəcəkləri haqdadır. Biz onlara dedik: “Meymun və Bizim 
dərgahımızdan qovulmuşlar olun!” Onların bu cür olmalarını istədik, elə 
bu cür də oldular. Beləliklə, Biz o cəzanı sonrakı nəsillər üçün ibrətamiz 
bir cəza və təqvalılar üçün öyüd-nəsihət etdik. 

67-74. Burada nəql оlunаn Bəni-İsrаilin İnək əhvаlаtı bu məzmundа-
dır: Bəni-İsrаildə gözəl və şərafətli bir qadın var idi. Onun çox elçiləri var 
idi. O cümlədən də üç əmisi oğlanları var idi ki, ona elçi düşmüşdülər. Qa-
dın onlardan biri, elm sahibi olan əmisi oğluna getməyə razı olur. O biri 
əmioğlanları həsəd və paxıllıq edərək elm sahibini öldürüb, cəsədini Bəni 
İsraillilərin çox olduğu bir məhəlləyə atırlar. Sоnrа həmin yerdə yaşayan-
lardan öldürülənin qаnını tələb еdirlər. Onlar da Musаnın yanına gələrək 
bir Peyğəmbər kimi "Qаtilin kim оlduğunu soruşurlar. Musa buyurur ki: 
"Mənə bir inək gətirin, dеyim ki, о şəхs kimdir”. Dеdilər:“Məgər bizi məs-
хərəyə qоymusаn?” Buyurdu: “Cаhillərdən оlmаmаq üçün Аllаhа pənаh 
аpаrırаm”.  Bəni-İsrаil ard-аrdа həmin inəyin хüsusiyyəti hаqqındа sоruş-
dulаr. Оnlаr suаl vеrdikcə Аllаh dа dаirəni kiçiltdi. Оnlаr dеdilər: “Аllаh-
dаn istə ki, bu inəyin хüsusiyyətlərini bizə bildirsin”. Buyurdu: Аllаh bu-
yurur: “İnək nə kiçik оlsun, nə də böyük...” Yеnə də sоruşdulаr: “Аllаhın-
dаn sоruş ki, inək nə rəngdə оlsun?” Hаnsı ki, оnlаrdаn rəng istənilməmiş-
di. Аllаh buyurdu: "Sаrı оlsun, özü də görənlərə хоş gələn bir sаrı”.Оnlаr 
yеnə də kifаyətlənməyib, yеrsiz bir suаl vеrdilər: “Аllаhındаn istə ki, bu 
inəyin хüsusiyyətlərini dаhа gеniş şəkildə bəyаn еtsin. Çünki bu iş bizim 
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üçün çətin оlub.” Buyurdu: “Rəbbiniz buyurur ki, о rаm оlmаmış, bоyun-
duruğ götürməmiş, tаrlа sürməmiş, əkin suvаrmаmış, еybsiz-qüsursuz, lə-
kəsiz bir inəkdir.” Dеdilər: “İndi həqiqəti ədа еtdin.” Ахtаrışа bаşlаdıqdа 
yаlnız bir inək tаpа bildilər. Bu inək bəni-İsrаildən оlаn bir gəncə məхsus 
idi. Qiymətini sоruşduqdа о dеdi: “Qiyməti dərisi tutumundа qızıldır”. 
Оnlаr Musаnın yаnınа gəldilər və əhvаlаtı dаnışdılаr. Göstəriş vеrildi ki, 
inək аlınsın. Nаçаr qаlıb inəyi həmin qiymətə аldılаr və gətirdilər. Musа 
göstəriş vеrdi ki, inəyi kəssinlər və bir hissəsini ölüyə tохundursunlаr. 
Göstərişə əməl еdildi və ölü dirildi. О dеdi: “Еy Аllаh pеyğəmbəri, məni 
ittihаm оlunаn şəхs yох, əmim оğlu öldürüb.” Bəli, bu iş ölülərin bu sаyаq 
dirilməsinə və оnlаrın əməllərinin qiyаmət günü аçıqlаnmаsınа inаnmа-
yаnlаrа bir хəbərdаrlıqdır ki, bəlkə ağla gəlib dərk etsinlər. 

Bir də, peyğəmbərlərə hər hansı bir məsələ barəsində israrla sual 
verməyin yaxşı hərəkət olmadığını anladılır. Sonra, onun möcüzələrinin 
ardınca sizin qəlbləriniz sərtləşdi, daş parçaları kimi və ya ondan da bərk 
oldu. Çünki bəzi daşlar var ki, onlardan çaylar qaynayır, bəziləri parçala-
nır və içindən su sızar və bəziləri Allahın qorxusundan dağlardan tökülər. 
Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. 

75-82.Siz müsəlmanlar yəhudilərin sizin dininizə iman gətirmələrinə 
göz dikirsiniz,halbuki, onların alimlərinin bəziləri, tarix boyu Allahın kə-
lamını eşidir, lakin barəsində düşünüb başa düşdükdən sonra öz dünyəvi 
məqsədlərinə görə onu bilərəkdən təhrif edirdilər. Bəli, kim pis iş görsə 
və günahı onun bütün vücudunu əhatə etsə, belə şəxslər Cəhənnəm əhli-
dirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. İman gətirən və yaxşı işlər görən 
kəslər isə Cənnət əhlidirlər və orada əbədi qalacaqlar. 

83-85-O zaman ki, İsrail övladlarından “heç vaxt Allahdan qeyrisinə iba-
dət etməyin, ata-analarınıza, yaxınlarınıza, yetimlərə və yoxsullara yaxşılıq 
edin, insanlarla xoş dillə danışın, namaz qılın və zəkat verin” -deyə əhd-pey-
man aldıq. Sonra az bir qisminizdən başqa, hamınız üz döndərdiniz. Buna görə 
də, sizdən belə iş görənlərin cəzası dünyada xarlıq və zillətdən başqa bir şey 
deyildir. Qiyamət günü isə onlar ən şiddətli bir əzaba tərəf qaytarılacaqlar. Al-
lah, etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. 

87-88. Həqiqətən, Biz Musaya kitab verdik və ondan sonra bir-biri-
nin ardınca peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsaya aydın dəlillər 
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əta etdik və onu Ruhul-Qüddusla qüvvətləndirdik. Bəs nə üçün hansısa 
bir peyğəmbər sizə ürəyinizə yatmayan bir şey gətirəndə təkəbbür göstər-
diniz, bir dəstəni təkzib edir, bir dəstəni isə öldürürdünüz?! Dedilər: “Bi-
zim qəlblərimiz örtülüdür”. Belə deyil, əksinə, Allah onları küfrlərinin 
müqabilində Öz rəhmətindən uzaqlaşdırıb. 

89. O zaman ki onlara Allah tərəfindən Quran endirildi və bu kitab 
onların əlində olan Tövratı təsdiq etdi. Tövratda bu Peyğəmbərin adı və 
sifətləri bəyan olunmuşdur. Muhəmməd öz risalətini aşkar etməzdən qa-
baq, onlar Allahdan fəth və nüsrət istəyirdilər. Onlar Peyğəmbərə kömək 
etməyə hazır idilər. Lakin onlara sifətini tanıdıqları bir Peyğəmbər gələn 
zaman və onun döğru-düzgün olduğunu bildikləri halda, Peyğəmbərliyini 
dandılar və ona qarşı kafir oldular. 

Açıqlama:-Yəhudilər Tövratdan oxuyub bilirdilər ki, isti qumlu Ərəb 
ölkəsində Kidar və Fədəkdə (İsmayil Peyğəmbərin oğlanlarının adı ilə ad-
lanan yaşayış yerləri) bir nəfər Peyğəmbər olaraq”İr”və “Ühüd” arasında 
dünyaya gələcək. Həm Tövratda, həm də İncildə axırıncı Peyğəmbərin 
Ərəbistanda dünyaya gələcəyi, bu Peyğəmbərin gətirdiyi dinin bütün 
dünya əhli üçün olacağı və ona Allah tərəfindən nazil olan kitabın ərəb di-
lində, tərtillə-avazla oxunacağı haqqında xəbərlər verilmişdir. Bu səbəb-
dən Yəhudilər böyük dəstələrlə həmin yerlərə axın edib, oralarda məskun-
laşaraq axırıncı Peyğəmbərin gəlməsini gözləyirdilər. Onlardan bəziləri 
Təyməyə, bəziləri Fədəkə, bəziləri isə Xeybərə dağılaraq, oralarda məs-
kunlaşmışdılar. Ühud dağının yanında məskən salanlar yavaş-yavaş Mədi-
nəni və onun ətrafını ələ keçirib çoxlu mal toplayaraq öz məqamlarını 
möhkəmləndirməyi bacarmışdılar. Lakin Allah-təala Peyğəmbəri seçən 
zaman onu İslam dinində seçdi. Yəhudilərin düşünüb gözlədikləri hadisə-
lərin baş verməməsi, onları çox peşman etdi. Onlardan bəziləri iman gətir-
sələr də, çoxları öz dinlərində qalaraq Ərəbistanı tərk etdilər. Odur ki, Al-
lah-təala buyurur:- “Yəhudilər bundan əvvəl Allahdan kömək istəyirdilər 
ki, vəd olunmuş Peyğəmbər tez gəlsin və onlar Peyğəmbərə kömək etsin-
lər”. Lakin Peyğəmbər gəldiyi zaman onu inkar etdilər. 

97-101.Ey Peyğəmbər! “Cəbrailə düşmənik və buna görə də səni qə-
bul etmirik”- deyən yəhudilərin cavabında de: “Cəbrailə düşmən olan kəs 
əslində Allahın düşmənidir, çünki o, Quranı sənin qəlbinə Allahın əmri 
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ilə ondan qabaq olan səmavi kitabların təsdiq edicisi və möminlər üçün 
hidayət və müjdə olaraq nazil edib”. Kim Allah, Onun mələkləri, pey-
ğəmbərləri, Cəbrail və Mikail ilə düşmən olsa kafirdir və şübhəsiz, Allah 
da kafirlərə düşməndir. Onlara, yəhudi və xristianlara Allah tərəfindən 
əllərində olanı Tövrat və İncili təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə, on-
lardan kitab elmi verilmiş bir dəstə Allahın kitabına bilmirmiş kimi arxa 
çevirdi. 

Açıqlama: Cəbrail Qurani-Kərimi Peyğəmbərimizə nazil edib, mö-
minlərə müjdə verdikdən sonra, yəhudi alimlərindən Əbdullah ibn Suriya 
Hz. Peyğəmbərdən xəbər aldı ki, hansı mələk sənə vəhy gətirir? Hz. Pey-
ğəmbər: “Cəbrail”, -deyə cavab verir. Əbdullah dedi: “O, bizim düşməni-
mizdir. Əgər Mikail gətirsəydi biz sənə iman gətirərdik. Çünki o, Musa-
ya xəbər vermişdir ki, Büxtünnəs (Hz. İsa) gəlib, Bəni-İsraili tamam qət-
lə yetirəcək. Bundan başqa da bütün pis xəbərləri Cəbrail gətirərdi, ancaq 
Mikail həmişə xoş xəbərlər gətirir”. Həqiqətən də, insanlar nə qədər alim 
olsalar da, öz nəfsi istəklərinə uyaraq, haqqın gözünün içinə baxa-baxa 
haqqı danarlar. Çünki hamı bilirdi ki, bütün mələklər yalnız Allahın istə-
yi və əmri ilə hərəkət edirlər. Onların biz insanlar kimi duyğu üzvləri 
yoxdur ki, kiməsə qəzəb və ya nifrət etsinsin. Onlar Allahın ağıl idrak 
verdiyi ən seçmə və istəkli yaratdıqlarıdır. Onlar Allahın məhəbbətindən 
və əmrinə tabe olmaqdan başqa heç nə düşünməzlər. 

102-103. Onlar tabe oldular o şeyə ki, istər insanlardan, istərsə də 
cinlərdən olan şeytanlar Süleymanın səltənəti zamanı oxuyublar. Süley-
man vəfat etdikdən sonra cinlər və sehirbazlar kitabça yazaraq Süleyma-
nın taxtının altında gizlətdilər.Sonra özləri o kitabçanı tapıb camaata gös-
tərərək insanlar arasında belə söz yaydılar ki, Süleyman bununla başqala-
rına qələbə çaldı. Odur ki, Allah buyurur: “Halbuki Süleyman sehir işlət-
məkdə Allaha kafir olmadı, lakin şeytanlar kafir oldular.” Onlar insanlara 
sehir öyrədirdilər və deyirdilər ki, bu sehir işi Süleymandan qalmadır. 
Eləcə də şeytanlar Kufənin yaxınlığında olan Babil şəhərində Harut və 
Marut adlı iki mələyə nazil olan şeyi insanlara öyrədirdilər. Nuhdan son-
ra sehirbazlar çoxalan zaman, Allah sehirbazların sehirlərini araşdırıb, 
onları batil etməyi öyrənmək üçün Peyğəmbərlərin yanına iki mələk 
göndərdi. 
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Açıqlama: Süleyman ibn Davud “Kitabi-müqəddəs”də adı çəkilən pey-
ğəmbər və hökmdarlar haqqında dediyinə görə, dünyaya hakim olan dörd bö-
yük şəxsiyyət var idi: onlardan Nəmrud və Buxtünəssər- kafir, İsgəndər və 
Süleyman isə  mömin idilər. Bunların arasında Süleyman ən möhtəşəm şəxsiy-
yət idi. Xüsusən o, qeyri-adi sehirlə bağlı qüdrəti ilə şöhrət qazanmışdı. Ən həll 
edilməz müəmmaların, ən gizli məsələlərin açılması onun üçün heç nə idi. Sü-
leyman Quranda çox zikr edilir və Allahın həqiqi bir rəsulu, bir nəbisi olaraq 
peyğəmbərlik şərəfini İsgəndərlə bölüşdürür. Tövrata görə, Davudun oğlu 
Süleyman İsrailin üçüncü hökmdarı olmuşdur. (hakimiyyət illəri e. ə. 965-928-
ci illər). 700 arvadı və 300 kənizi olmuşdur.  

Əfsanəvi Misir tarixinə görə, Harut və Marut Misir padşahı Aryan 
zamanında yaşamışlar. Göydəki mələklər insan övladlarının qəbahətləri-
ni araşdırarkən Allah hüzurunda onlara qarşı istehzalarını bildirdilər. La-
kin Allahın insanların xeyrinə olan cavabı mələkləri razı salmadı və onlar 
yoxlamaq üçün yer üzünə mələk göndərilməsinə icazə istədilər. Bunun 
üçün Harut və Marut seçildi. Allah bu iki mələyə demişdi:- “İnsandakı 
nəfsani duyğular və şəhvət sizdə olsaydı, daha pis olardınız, daha çox 
günah işlərdiniz.” Lakin bu iki mələk özlərinə çox güvəndiklərindən tə-
miz qalacaqlarına söz verdilər. Bundan sonra Rəbbul Aləmin onlara şəh-
vət duyğusunu verərək yer üzünə göndərir. Onlar Babil şəhərində hakim-
lik etməyə başlayırlar. Lakin haqq yolunda elə tələlər, imtahanlar var ki, 
dağları belə saman çöpü kimi göyə sovurar. 

Belə ki, bu iki mələk, sehir və onu batil etməyi bir kəsə öyrətməzdən 
qabaq deyirdilər: biz ancaq imtahan üçün varıq ki, siz yalnız öyrənəsiniz, 
lakin icra etməyəsiniz. Sehiri işlətməklə kafir olmayın. Lakin özləri xoş-
ları gələn qadın olanda ər-arvad arasında ayrılıq tilsimini öyrədirdilər. 
Babil camaatı onlardan özlərinə zərəri olub və xeyri olmayan şeyləri 
öyrənirdilər ki, bu da onların din-imanlarını əllərindən aparırdı. Artıq on-
lar bildilər ki, dinini verib, sehiri alan kəs üçün axirətdə, behiştdən bir 
pay yoxdur. Çünki sehir edənin əqidəsi budur ki, həqiqətən təsir edən Al-
lah yox, sehirdir. Lakin onlar, sehirbazlar Allahın izni olmadan heç kəsə 
zərər vura bilməzlər. 

Allah Harut və Marutun etdikləri günahlara görə dünya və ya axirət 
əzabından birini qəbul etmələri seçimində onları sərbəst buraxır. Harut 
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və Marut dünya əzabını seçirlər və onlar Allahın əmri ilə Babil qapısın-
dan başıaşağı asılıdırlar. Orada Qiyamət gününədək əzab çəkəcəklər. 
(”40 sual”kitabından) 

109-123.Kitab əhlinin çoxu həqiqət-İslamın haqq olması onlara aydın 
olduqdan sonra vücudlarından qaynaqlanan paxıllıq üzündən dedilər:- “Sizi 
imanınızdan sonra küfrə qaytarmaq istəyirlər”. Və dedilər:- “Cənnətə yəhu-
di, ya xristiandan başqa əsla heç kəs daxil olmayacaqdır”. Bu, onların xam 
xəyallarıdır. De: “Əgər doğruçusunuzsa, dəlil-sübutunuzu gətirin”. Yəhudi-
lər dedilər: “Xristianlar haqq dində deyildirlər”. Və xristianlar dedilər: “Yə-
hudilər doğru dində deyildirlər”. Halbuki, onların hamısı səma kitabı oxu-
yurlar. Odur ki, barəsində ixtilafa düşdükləri şey haqqında onların araların-
da Qiyamət günü Allah hökm edəcəkdir. 

Kitab əhli dedi: “Allah Özü üçün övlad götürmüşdür!” O bütün bun-
lardan pakdır! Əksinə, göylərdə və yerdə olanlar Onun qarşısında təslim-
dir. O, göyləri və yeri yoxdan yaradandır. Bir şeyin vücuda gəlməsi əmri-
ni verəndə, ona yalnız “Ol!” deyər, dərhal olar. Sən yəhudi və xristianla-
rın dinlərinə tabe olmayınca, onlar heç vaxt səndən razı qalmayacaqlar. 
De: “Həqiqətən, hidayət yalnız Allahın hidayətdir”. Əgər sənə gələn elm-
dən sonra, onların nəfsi istəklərinə tabe olsan, Allah tərəfindən sənin 
üçün əsla bir başçı və yardımçı olmayacaqdır. 

124-131.O zaman ki, Rəbbi İbrahimi bəzi işlərlə imtahana çəkdi. Be-
ləliklə, o, hər şeyi kamil surətdə yerinə yetirdi. Rəbbi dedi: “Həqiqətən, 
Mən səni insanlara imam və rəhbər təyin etdim”. İbrahim dedi: “Övladla-
rımdan necə?” Dedi: “Mənim əhd-peymanım zalımlara nəsib olmaz”. 
Biz Kəbə evini insanların dönüş yeri və əmin-amanlıq məkanı etdik və 
dedik: “İbrahim məqamından namaz üçün bir yer seçin. Və İbrahim ilə 
İsmailə tapşırdıq ki, Mənim evimi təvaf edənlər, yaxınlıqda olanlar, rüku 
və səcdə edənlər üçün pak-pakizə edin”. İbrahim dedi: “Ey Rəbbim, bu-
ranı təhlükəsiz və əmin-amanlığı olan bir şəhər et və onun əhalisinə- Alla-
ha və axirət gününə iman gətirənlərə – hər növ meyvə və məhsullardan ruzi 
ver”. İbrahim və İsmail Kəbənin təməlini ucaldırdılar və deyirdilər: “Ey 
Rəbbimiz, bizdən qəbul et ki, həqiqətən, eşidən və bilən Sənsən! Ey Rəbbi-
miz, bizi Özünə təslim et, övladlarımızdan da Sənə təslim olan ümmət ya-
rat, bizim ibadət əməllərimizi bizə göstər və bizə nəzər sal ki, həqiqətən, 
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çox mehriban, tövbələri qəbul edən və rəhmli Sənsən! Ey Rəbbimiz, onların 
arasına özlərindən Sənin ayələrini onlara oxuyan, kitab və hikmət öyrədən 
və onları paklaşdıran bir peyğəmbər seçib göndər. Çünki, yenilməz qüdrət 
və hikmət sahibi Sənsən!” 

132-142. İbrahim və Yəqub oğlanlarına öz dinlərini tövsiyə etdilər 
ki: “Ey mənim oğlanlarım, şübhəsiz, Allah bu dini sizin üçün seçib. Buna 
görə də çalışın dünyadan mütləq yalnız müsəlman olaraq gedin! Siz ki, 
“Yəqub öz oğlanlarına yəhudiliyi tövsiyə etdi” deyirsiniz, məgər Yəqu-
bun ölümü çatan zaman onun yanında və şahid idiniz? Halbuki, Yəqub 
öz oğlanlarına: “Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?” –deyəndə, İb-
rahimin hənif dinini tapşırmışdı və oğlanları da onun cavabında “sənin və 
ataların İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha ibadət edə-
cəyik və biz Ona təslim olanlarıq” demişdilər. Beləliklə, əgər onlar da si-
zin iman gətirdiklərinizə iman gətirsələr, şübhəsiz, doğru yolu tapıblar. 
Əgər üz döndərsələr, həqiqətən, müxalifət və düşmənçilik məqamında-
dırlar. Buna görə də, Allah tezliklə onların şərini səndən dəf edəcəkdir və 
Odur eşidən və bilən! Deyirsiniz ki, İbrahim, İsmail, İshaq, Yəqub və 
Yəqubun nəvələri olan Əsbat yəhudi, ya da xaçpərəst olublar? De: “Siz 
daha çox bilirsiniz, yoxsa Allah ki, onların yəhudilik və xaçpərəstlikdən 
uzaq olduqlarına şəhadət vermişdir və siz bunu bilir və gizlədirsiniz?” 
Allah tərəfindən yanında olan bir şəhadəti gizlədəndən daha zalım kim 
ola bilər?! Allah etdiyiniz əməllərdən əsla qafil deyildir. 

Qurani-Kərimdə Qiblə haqqında nazil olan ayələr. 
142-151. Tezliklə səfeh insanlar deyəcəklər: “Müsəlmanlar üz tut-

duqları qiblədən, Beytül-Müqəddəsdən Kəbəyə tərəf nə döndərdi?” De: 
“Şərq və qərb Allahındır, istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edir”. Şübhə-
siz, Biz səni üzünün o tərəf bu tərəfə çevrilməsini görürük və indi səni 
razı qalacağın bir qibləyə tərəf döndəririk. Odur ki, üzünü Məscidül-Hə-
rama tərəf döndər. Harada olsanız üzünüzü ona tərəf döndərin. Həqiqə-
tən, kitab verilmiş kəslər bilirlər ki, bu, Kəbəyə üz tutmaq onların Rəbbi 
tərəfindən olan bir haqdır. 

Açıqlama: Məscidülhəram “toxunulmaz məscid” deməkdir. Məkkə-
də Kəbədə yerləşən camenin adıdır. Quranda Məscidül-həramın adı çox 
yerdə çəkilir. Qiblə Məscidül-həram istiqamətindədir. Məscidül-həram 
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ən qədim məscid olub, Qüds məscidindən 40 il əvvəl tikilmişdir. Açıq və 
kiçik bir meydanda olan Kəbə, Zəmzəm və Məqami-İbrahim bu məscidin 
hissələrini təşkil edir. Hicrətin 8-ci ilində Məhəmməd peyğəmbər ibadət 
üçün burada bir məscid tikdirdi. Lakin çox çəkmədi ki, burada darısqallıq 
yarandı. Xəlifə Ömər və Osman zamanında qonşuluqdakı evlər sökülüb 
ətrafına divar çəkildi. Sonrakı dövrlərdə bura tədricən genişləndi və 
gözəlləşdi. 

Açıqlama:-Peyğəmbər Məkkədə olarkən, namaz qılanda üzünü Bey-
tül-Müqəddəsə tutardı. Bu minvalla 13 il keçdi. Mədinəyə hicrət edəndən 
sonra yenə 17 ay Beytül-Müqəddəsə tərəf namaz qıldı. Yəhudilər dedilər 
ki:”Bizim dinimizin haqq olması ondan bilinir ki, Muhəmməd namazını 
və başqa ibadətlərini bizim qibləyə tərəf icra edir.” Bu söz Həzrətə ağır 
gəldi və ürəkdən istədi ki, müsəlmanların da öz qibləsi olsun. Cəbrail na-
zil olub dedi:”Ey Allahın Rəsulu! Bunu Allahdan istə, Allah sənin xahi-
şini rədd etməz.” 

Sonra bu ayə nazil oldu. Həzrət Mədinənin xaricində bir məsciddə 
namaz qılan zaman, zöhr namazından iki rükət qılmışdı ki, Hz. Cəbrail 
nazil olub, onun üzünü Məkkəyə tərəf döndərdi. Bununla kişilər qadınla-
rın, qadınlar da kişilərin yerində durdular və qalan iki rükəti Məkkəyə tə-
rəf qıldılar. 

Bu məscidə “Qiblətəyn” (iki qibləli) məscid deyilir. Bəli, beləcə biz 
sizi ümmətlərin ən yaxşısı elədik ki, insanlara şahid olasınız, Peyğəmbər 
də sizə şahid ola. Üz tutduğunuz qibləni də buna görə dəyişdik ki, kimin 
Peyğəmbərə tabe olduğunu və kimin ona qarşı durduğunu öyrənək. Sən 
kitab əhlinə hər bir dəlil gətirsən də, onlardan bir çoxu sənin qiblənə tabe 
olmazlar. Sən də onların qibləsinə tabe olan deyilsən. Onlar bir-birinin 
qibləsinə tabe olan deyillər. Yəhudilər Beytul-Müqəddəsə, Məscidül-əq-
sa ( “ən uzaq məscid” deməkdir) nəsranilər Günəş çıxan tərəfə üz tutar-
lar. Hər kəsin üz tutduğu bir yer vardır. O yerə döndərən Allahdır. Hara-
da olsanız da, Allah hamınızı bir yerə cəm edəcəkdir. Harada olsanız, 
üzünüzü Məscidi-Hərama döndərin və bu Allah tərəfindən buyurulmuş 
haqq sözdür. 

154-157. Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin, əksinə onların ruh-
ları Bərzəx aləmində müstəqil şəkildə, yaxud “misal” qəlibinə daxil olmaqla 
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diridirlər və lakin siz dərk etmirsiniz. Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, 
eləcə də mal, can və məhsullarının, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələ-
rinin azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbr edənlərə müjdə ver. 

158. Həqiqətən, Səfa və Mərvə dağları Allahın əlamət və nişanələ-
rindəndir. Odur ki, Allah evinin “həcc” ziyarətini edən, yaxud “ümrə” ni 
yerinə yetirən şəxsin o ikisini təvaf etməsində ona heç bir günah yoxdur, 
əksinə vacibdir. Çünki, İslamdan qabaqkı müşriklərin Səfa və Mərvənin 
hər birində bir büt qoyub, hər dövrdə onlara təzim edirdilər. 

Açıqlama: Səfa Məkkə yaxınlığında kiçik bir təpənin adıdır. Yanın-
da yüksələn Mərvə təpəsi kimi “sərt qaya” və ya “qayalar” mənasını da-
şıyır. Səfa və Mərvənin Cahiliyyət dövründə də dini yerlər olduğu sübut 
edilmişdir. Rəvayətlərə görə, Səfa üzərində İsaf, Mərvə üzərində isə Nai-
lə adında iki daş büt var idi ki, zəvvarlar əllərini onlara toxundurmağa 
çalışırdılar. 

168. Ey insanlar, halal və pak halda olan şeylərdən; meyvələrdən və 
yeməklərdən yeyin. Bu ayə yeməyin və geyimin yaxşısını özlərinə haram 
edən kəslər barəsində nazil olmuşdur. Sonra buyurur ki, şeytanın izinə, 
yəni şeytan gedən yollarla, onun vəsvəsəsinə və pis əməllərinə tabe ol-
mayın. Həqiqətən o, sizin üçün böyük düşməndir. 

177. Yaxşılıq yalnız üzlərinizi ibadət üçün şərq və qərbə tərəf çevir-
mək deyildir. Lakin həqiqi yaxşılıq Allaha, axirət gününə, mələklərə, məa-
da, səmavi kitaba və peyğəmbərlərə iman gətirən, eləcədə də öz malını, 
çox sevməsinə baxmayaraq Allah eşqinə qohumlarına, yetimlərə, yoxsul-
lara, yolda qalanlara, dilənçilərə və qulların azad olunmasına verən, namaz 
qılan, zəkat verən, əhd-peyman bağlayan zaman öz əhdinə vəfalı olanlar, 
maddi çətinlikdə, cismi zərərlərdə və cihad zamanı səbirli olan kəsin iman 
və əməlidir. Onlardır doğru danışanlar və onlardır təqvalılar! Ümumiyyət-
lə yaxşılıq üç cəhətdən-etiqad, əməl və əxlaqdan ibarətdir. 

183-189. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə də 
oruc yazıldı və qərara alındı, bəlkə çəkinəsiniz. Odur ki, sizdən kim xəstə ya-
xud səfərdə olsa, bir neçə gün tutmadığı günlərin sayı qədər digər günlərdə 
oruc tutsun. Və oruc tutmağın taqətsizləşdirdiyi kəslər, qocalar, azyaşlılar və 
ağır xəstələr oruc tutmaya bilərlər və onlar üçün oruc tutmadığı hər günün 
müqabilində bir yoxsula bir “mudd”, yəni yeddi yüz əlli qram yemək vermək 
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onun kəffarə və əvəzidir. Oruc tutmaq çətin və məşəqqətli olsa da, sizin üçün 
daha yaxşıdır, əgər bilsəniz! Ramazan ayı insanların bələdçisi, aşkar hidayət 
dəlillərinə malik və haqq ilə batili bir-birindən ayıran Quranın nazil olduğu 
bir aydır. Buna görə də sizdən bu ayı görən öz vətənində olan kəs, o ayı oruc 
tutmalıdır. Xəstə, yaxud səfərdə olan kəs isə başqa günlərdə bir neçə gün oruc 
tutmadığı günlərin sayı qədər oruc tutmalıdır. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, 
sizin üçün çətinlik istəmir. Həmçinin istəyir ki, müəyyən olunmuş miqdarı 
(otuz günü) tamamlayasınız və sizi hidayət etməsinin şükrü olaraq “tək-
bir” deyərək Allahı əzəmətli sayasınız, bəlkə Onun şükrünü yerinə yetirə 
bildiniz. Oruc gecəsi qadınlarınızla yaxınlıq etmək sizə halal edildi. On-
lar sizin üçün libasdırlar və siz onlar üçün libassınız hər biriniz digərinin 
zinəti, eyiblərini örtən və onu günahdan qoruyansınız. Allah sizin oruc 
gecələri sübhün ağ sapı gecənin qara sapından seçilənədək yeyin və için, 
qadınlarla yaxınlıq edin, sonra orucu gecəyə qədər tamamlayın. Səndən 
yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De: “O, insanların dünyəvi işləri-
nin vaxtlarının və Həccin müəyyən edilməsi üçün vasitədir.” 

190-193. Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun və həddi 
aşmayın. Allah həddi aşanları sevmir. 

Açıqlama:Bu ayələr məkkəlilərlə, hətta Kəbə ətrafında müharibə 
aparmaq barəsindədir: bu ayələr Məkkənin fəthindən qabaq və ya Hu-
deybiyyə vadisinə yürüş vaxtı nazil olmuşdur. Hudeybiyyə vadisi Mək-
kədən bir günlük yoldadır (17 km). Qüreyşilərlə bu müharibə hicri 6-cı 
(628) ilin son aylarında baş verib. Məlumdur ki, Peyğəmbər hicrətin 6-cı 
ilində Hudəybiyyə sülhünü bağlamışdı. O vaxt bu ayə müsəlmanların 
özlərini hərəmi-şərifdə belə müdafiə edə bilmələri üçün deyilmişdir. 

196. Həcc və ümrə əməlini Allaha görə tamamlayın və əgər ehram 
bağladıqdan sonra düşmən və ya xəstəlik vasitəsilə əməlləri yerinə yetir-
məyinizə maneçilik törənsə, sizə müyəssər olan bir qurbanlıq göndərmək 
sizin boynunuzdadır. Və qurbanlıq öz yerinə çatmayınca başınızı qırxma-
yın. Əgər sizdən kimsə ehram halında xəstə olsa və ya başında bir nara-
hatlığı olsa oruc ya sədəqə, ya da qurbanlıq qismindən kəffarə versin. 
Əgər Həcc və Ümrə barəsində düşməndən və ya xəstəlikdən xatircəm ol-
sanız, onda “təməttö” ümrəsini qabağa salıb “təməttö” Həccinə tərəf ge-
dən kəsin boynunadır ki, müyəssər olan qurbanlıq kəssin. Qurbanlıq tap-
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mayan və ya ona pulu olmayan şəxs həmin Həcc səfəri zamanı üç gün və 
qayıtdığınız zaman yeddi gün oruc tutmalıdır. Bu tam on gündür. “Tə-
məttö” adlanan bu Həcc, özü və ailəsi Məscidul-Həramın Məkkə və onun 
iyirmi dörd kilometrliyinin sakini olmayan kəslər üçün olan vacibdir. 
Həccin zamanı müəyyən olunmuş aylardır, Şəvval, Zilqədə və Zilhiccə. 
Buna görə də, bu aylarda Həcci özünə vacib edən kəs bilməlidir ki: Həc-
də həcc ehramında olan zaman söyüş söymək, qadınlarla yaxınlıq, günah 
və mübahisə etmək icazəsi yoxdur. Allah etdiyiniz hər bir yaxşı işi bilir. 
Özünüz üçün azuqə götürün ki, ən yaxşı azuqə təqvadır. Məndən qorxun, 
ey ağıl sahibləri! Həcc əsnasında Rəbbinizdən mərhəmət və ruzi diləmə-
yinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Ərəfatdan axışarkən Məşərül-Həram 
dağının yanında Müzdəlifə çölündə Allahı yada salın. Sonra camaatın 
axışdığı yer ilə Minaya tərəf yollanın. Və Allahdan bağışlanmaq diləyin 
ki, Allah çox bağışlayan və mehribandır. Beləliklə, sayı müəyyən olan 
gün və gecələrdə (Zilhiccə ayının hacıların Minada olmalı olduqları on 
bir, on iki və on üçüncü günlərində) zikr etmək, namaz qılmaq və “cəmə-
rə”lərə daş vurmaqla Allahı yada salın. Beləliklə, əməlləri iki gün içəri-
sində yerinə yetirdikdən sonra köç etməyə tələsən kəsə heç bir günah 
yoxdur. 

Açıqlama: Mina-Məkkənin şərqində, Ərəfat dağına gedən yolun üs-
tündədir. Bu yer Muhəmməd peyğəmbərlə Mədinəlilər arasında keçirilən 
müzakirələrə görə məşhur olan Əqəbədir. Minaya “Qoç qurban edilən 
yer” deyilir. Zəvvarlar zülhiccə ayının 8-də səhər tezdən Məkkədən çıxa-
raq gündüz namazını Minada qılırlar. Ayın 9-da günün çıxmasına qədər 
burada qalır və sonra Ərəfata gedirlər. 

204-205. İnsanların eləsi var ki, onun dünya həyatındakı danışığı sə-
ni heyran edir və o, Allahı öz qəlbində olana şahid tutur, halbuki, o, düş-
mənlərin ən qəddarıdır. Və sənin yanından çıxıb gedən, yaxud iş başına 
keçən zaman isə yer üzündə fəsad törətmək, əkin sahələrini və nəsli 
məhv etmək üçün yola düşər.Allah fəsadı sevmir. Və ona “Allahdan 
qorx!”-deyilən zaman, təəssübkeşlik və qürur onu günaha vadar edər. 
Buna görə də Cəhənnəm ona kifayətdir və əlbəttə çox pis bir yerdir. 

207.İnsanlardan eləsi də var ki, Allahın razılığı üçün öz canını satır 
Allah bəndələrə qarşı çox şəfqətli və mehribandır. 
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Açıqlama:Peyğəmbərin sağ qalması üçün öz vücudunu könüllü qur-
ban verməyə razı olan adamın yalnız Əli olduğunu Peyğəmbər bilirdi. 
Əli də bu işə canla-başla razı oldu. O zaman Peyğəmbər (s.ə.s.) Əlini öz 
yatağında uzandırıb, üstünə öz yaşıl əbasını sərərək evdən çıxır. Pusquda 
duran və Hz. Peyğəmbərin evdən necə çıxdığını görməyən qəsdçilər, qa-
pını sındırıb içəri atılırlar. Onlar Peyğəmbərin yerində Əlinin yatdığını 
görərkən pərt olurlar. Qəsdin baş tutmamasından xəbər tutan Qureyşlilər 
car çəkərək, Muhəmmədin ölüsünü və ya dirisini tutub gətirənə100 dəvə 
veriləcəyini bildirirlər. Peyğəmbər (s.ə.s.) Əbu Bəkr ilə birlikdə şəhərin 
cənubunda yerləşən Saur dağındakı mağarada gizlənirlər. Onlar mağara-
ya girdikdə onları arxadan təqib edən atlıları görürlər. Rəvayətdə deyilir 
ki, bu vaxt möcüzə baş verir. Mağaranın girəcəyində qollu-budaqlı ağac 
bitir, ağacın budağında göyərçin yuva salır, eyni zamanda mağaranın ağ-
zı hörümçək toru ilə örtülür. Peyğəmbəri izləyənlər bunları görərkən ma-
ğaranı axtarmaqdan vaz keçib başqa istiqamətə yönəlirlər. Onları düşmən 
dəstəsi izlədiyinə görə, Peyğəmbər Əbu Bəkrlə üç gün mağarada qalır. 
Dördüncü gün Əbu Bəkrin nökərinin gətirdiyi dəvəyə minib, Qırmızı də-
nizin sahili ilə Yəsribə yollanırlar. (Yəsrib şəhərinə bir müddətdən sonra 
Mədinətən-Nəbi, yəni Peyğəmbər şəhəri, Mədinə adı verilir.) (Fəxr-Razi 
“Kəbir”təfsirində.) 

215.Səndən Allah yolunda nə xərcləmələrini soruşsalar, de: “Malın 
növü mühüm deyil, mühüm odur ki, xərclədiyiniz mal ata, ana, yaxınlar, 
yetimlər, yoxsullar və yolda qalmışlar üçün olsun. Şübhəsiz, Allah etdi-
yiniz hər bir yaxşı işi bilir.” 

216.Sizin üçün kafirlərlə döyüş yazıldı və qərara alındı, halbuki bu, 
sizin xoşunuza gəlmir. Çox vaxt bir şeyi xoşlamırsınız, halbuki o sizin 
üçün xeyirlidir və çox vaxt bir şeyi xoşlayırsınız, halbuki o sizin üçün 
pisdir. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. 

219-220.Səndən şərab və qumar barəsində soruşurlar, de: “O ikisin-
də böyük günah və insanlar üçün mənfəətlər vardır və onların günahı 
mənfəətlərindən böyükdür”. Və səndən yetimlərin işlərinə müdaxilə et-
mək barəsində soruşurlar, de: “Onların vəziyyətinin düzəldilməsi daha 
yaxşıdır. Əgər onlarla bir yerdə yaşasanız eybi yoxdur, onlar sizin qar-
daşlarınızdır. Allah islah edəni fəsad törədəndən seçir.” 
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221. Müşrik qadınlarla, iman gətirməyincə evlənməyin. Əlbəttə ki, 
möminə bir kəniz azad və müşrik bir qadından-hətta onun camalı və malı 
sizin xoşunuza gəlsə belə-daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilərə iman 
gətirməyincə arvad verməyin. Əlbəttə ki, mömin bir qul, azad və müşrik 
bir kişidən, hətta onun malı və məqamı sizin xoşunuza gəlsə belə -daha 
yaxşıdır. Onlar oda tərəf dəvət edirlər. 

222-232. Səndən aybaşı barəsində soruşurlar, de: “O bir növ əziyyət 
və narahatçılıqdır”. Odur ki, aybaşı zamanı qadınlardan uzaq olun və pak 
olmayınca, onlara yaxınlaşmayın. Elə ki, pak oldular ya qüsl verdilər on-
larla Allahın sizə əmr etdiyi yerdən yaxınlıq edin. Həqiqətən, Allah çox 
və tez tövbə edənləri, həmçinin pak olmağa çalışanları sevir. Qadınlarınız 
sizin tarlanızdır. Buna görə də istədiyiniz tərəfdən və istədiyiniz zaman öz 
tarlanıza gəlin və özünüz üçün savab göndərin. Allahdan qorxun və bilin ki, 
həqiqətən, Onunla görüşəcəksiniz. Möminlərə müjdə ver. Öz arvadlarından 
onları incitmək məqsədilə uzaqlaşmağa and içən şəxslərə dörd ay möhlət var-
dır. Beləliklə, əgər qayıtsalar həqiqətən, Allah çox bağışlayan və mehribandır. 
Əgər talaq vermək qərarına gəlsələr həqiqətən, Allah eşidən və biləndir. Ta-
laq verilmiş qadınlar (aybaşıdan) üç paklıq müddətinə kimi gözləməlidirlər, 
“iddə” saxlamalıdırlar. 

Qadınların boynunda kişilərin  haqları olduğu kimi kişilərin də boy-
nunda onların bəyənilən hüquqları vardır. Kişinin arvadı yenidən özünə 
qaytarmaq haqqına malik olduğu rici talaq iki dəfədir. Beləliklə yaxşılıq-
la saxlamaq və ya xoşluqla buraxmaq kişinin öhdəsinədir. Və sizə onlara 
mehriyyə verdiyinizdən bir şeyi geri almaq caiz deyil, hər ikisinin Alla-
hın müəyyən etdiyi qanunlara riayət etməməkdən qorxmaları istisna ol-
maqla. Buna görə də əgər o ikisinin Allahın hökmlərini yerinə yetirmə-
yəcəklərindən qorxsanız qadının özünü azad etməsi üçün talaq əvəzində 
mehriyyənin bir hissəsini, ya hamısını, yaxud da ondan da çoxunu fidyə 
verməsində onlar üçün heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın təyin etdiyi 
sərhədləridir, onları pozmayın. Allahın sərhədlərini pozanlar, həqiqətən, 
zalımdırlar. Beləliklə, əgər kişi ona üçüncü dəfə talaq versə, daha o qadın 
başqa bir ərə getməyincə, ona əvvəlki ərinə halal olmayacaqdır. Əgər 
ikinci əri ona təlaq versə, qadına və əvvəlki ərinə Allahın hökmlərini bər-
qərar etmələrinə ümidvar olduqları təqdirdə yenidən bir-birlərinə qayıt-
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maları günah deyildir. Bunlar Allahın bilən və əməl edən dəstə üçün bə-
yan etdiyi hökmləridir. 

233-235. Analar öz övladlarına iki il tamam süd verməlidirlər. Bu 
göstəriş, körpənin süd əmmə müddətini kamil etmək istəyən kəs üçün-
dür. Onların ruzi və geyimini orta həddə təmin etmək körpənin sahibinin, 
atasının öhdəsinədir. Heç kəsin boynuna qüdrətindən artıq vəzifə qoyul-
mur. Nə ana övladına görə ziyana düşməlidir və nə də körpənin sahibi 
körpəsinə görə, nə ana havayı süd verməyə məcbur edilməlidir, nə də ata 
artıq pul ödəməlidir. Ata-ana öz aralarındakı ixtilafa görə öz övladlarına 
zərər və ziyan vurmamalıdırlar. Əgər ata və ana aralarındakı razılıq və 
məsləhətləşmə əsasında körpəni nəzərdə tutulan zamandan qabaq süddən 
ayırmaq istəsələr, onlara günah yoxdur. Və əgər övladlarınıza süd ver-
mək üçün dayə tutmaq istəsəniz, verməli olduğunuz şeyi yaxşılıqla və 
gözəl bir şəkildə ödəyəcəyiniz təqdirdə sizə bir günah yoxdur. Allahdan 
qorxun və bilin ki, Allah etdiklərinizi görəndir. 

234-237. Sizdən vəfat edənlərin qoyub getdikləri arvadlar özlərini 
dörd ay on gün saxlayaraq gözləməlidirlər. Müddətlərinin sonuna çatdıq-
da isə onların özləri barədə yaxşı və bəyənilən şəkildə etdiklərində, ərə 
getmələri və ya getməmələrində günah yoxdur. Allah etdiklərinizdən xə-
bərdardır. 

238. Bütün namazları və xüsusilə orta namazı zöhr namazını qoru-
yun və Allaha xatir itaətkar halda ayağa qalxın. Beləliklə, əgər düşmən-
dən və ya başqa bir təhlükədən qorxsanız, piyada, ya minikdə “xof” ya 
“mütaridə” namazı qılın. Asayiş tapdıqda isə Allahı sizə bilmədiyiniz 
şeyləri öyrətdiyi kimi yada salın. 

246-252. Ya Rəsulallah! Musanın vəfatından sonra Allah Lavi nəs-
lindən Şəmuili Bəni-İsrailə Peyğəmbər göndərdi. (Bu Peyğəmbər 40 il 
zəhmət və çətinliklərdən sonra Bəni-İsrailin siyasi vəziyyətini müəyyən 
qədər sahmana saldı.) Bəni-İsrailə böyüklərindən olanlar Peyğəmbərləri 
Şəmuilə dedilər: “Allah yolunda döyüşməyimiz üçün bizə bir hökmdar 
göndər”. Ancaq onlara döyüş yazılan zaman, onların az bir qismi istisna 
olmaqla hamısı arxa çevirdilər. 

Peyğəmbərləri Şamuil onlara dedi: “Həqiqətən, Allah Talutu sizə 
hökmdar göndərdi”. Dedilər: “Hökmdarlığa biz ondan daha layiq oldu-
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ğumuz və ona çoxlu var-dövlət verilmədiyi halda o bizə necə hökmranlıq 
edə bilər?!” Peyğəmbərləri dedi: “Şübhəsiz, Allah Talutu sizin üzəriniz-
də hökmranlıq etmək üçün seçib və ona artıq elm və cismani güc verib. 
Allah Öz hökmdarlıq və şahlığını istədiyi şəxsə verir. Onun hökmranlığı-
nın nişanəsi, içərisində sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən qəlb rahatlığı və 
Musa və Harun ailəsinin qoyub getdikləri şeylərin əlamətləri olan və mə-
ləklərin daşıdıqları tabutun sizin yanınıza gəlməsidir. Əlbəttə, əgər iman 
əhli olsanız onda sizin üçün Talutun hakimiyyətinin doğruluğu barəsində 
nişanə vardır”. 

Beləliklə, Talut onlara sərkərdə olduqdan sonra Əməliqə qəbiləsi və 
onun başçısı Calut ilə cihad etməyi qərara aldılar. Talut qoşunu ilə öz şə-
hərlərindən ayrılan zaman dedi ki, Allah sizi çay ilə imtahan edəcək. Hər 
kəs onun suyundan içsə məndən deyil. Ondan dadmayan və yaxud da bir 
ovuc dadan kəs məndəndir. Az bir hissə istisna olmaqla hamı o sudan iç-
dilər. Talutun dəstəsindən olanlar çayı keçən zaman dedilər ki, bu gün 
Calut və onun qoşununa qarşı vuruşmağa bizim taqətimiz yoxdur. Həqi-
qətən, Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına inananlar isə dedilər ki, nə qə-
dər az tayfalar vardır ki, çox tayfalara Allahın izni ilə qələbə çalmışlar. 
Allah səbir edənlərlədir və onlara kömək edər. Talut və onun başında 
olan möminlər Calut və onun qoşunu ilə üzbəüz olan zaman dedilər ki, 
Pərvərdigara, bizə səbir əta et və kafir qövm üzərində bizim qədəmləri-
mizi sabit saxla. Talutun ordusunda Yaqubun nəslindən olan Davud da 
var idi. Davud döyüşdə vuruşanlardan yaşca ən kiçiyi idi. Gənc olmasına 
baxmayaraq İsrail oğullarının amansız duşməni Calutu sapand daşı ilə al-
nından vuraraq öldürdü. Calut zalım və qorxunc bir hökmdar idi. Onun 
açıq bir üstünlüyü var idi. Lakin həqiqi güc və qüdrət sahibi olan Allah, 
zəifi güclüyə qalib etmək iqtidarındadır Allah zalım və güclü hökmdarın 
ölümünü, gənc Davudun öhdəsinə buraxır. Allahın əmri ilə Davud Calu-
tu öldürdü. Allah ona Padşahlıq, Peyğəmbərlik və öz istədiyi elmlərdən 
öyrətdi. Bunlar Allahın ayələridir. Min nəfərin əhvalatı, Taluta səltənət 
vermək, Tabutu-sandığı gətirmək, Calutu bir uşağın əlində öldürmək, 
Davudu Peyğəmbər və Padşah etmək, həmçinin ona zireh düzəltmək, 
quşların dilini bilmək, gözəl səslə oxumaq öyrətdi. Söhbət İsrail – Yəhu-
di dövlətinin padşahı Davuddan gedir, (hakimiyyət illəri e. ə. 1004-265-
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ci illər) Davud və oğlu Süleyman (e. ə. 965-928-ci illər) da müsəlmanla-
rın peyğəmbərlərindən hesab olunurlar. 

Bu ayədə adı keçən Gizli-axır sandığ, yəni Tabut haqqında. Rəvayə-
tə görə Tabut şimşad ağacından düzəldilən bir sandıq olub. Adəm Pey-
ğəmbərdən Şiysə, ondan sonra onun oğullarına, daha sonra isə Hz. İbra-
himə gəlib çatmışdı. O da öz növbəsində vəfat edənə yaxın Tabutu İs-
maila, o da vəfatına yaxın oğlu Kaydara vəsiyyət etmişdi. Tabut da onun 
yanında saxlanılırdı. İshaqın oğulları Tabutu Kaydardan istəyib demişlər: 
“Peyğəmbərlik sizdən başqa tərəfə çevrildi. Sizin Tabut içindəki Hz. Mu-
həmməd nurundan başqa nəsibiniz yoxdur. Tabutu bizə verin!” Kaydar 
isə Tabutu onlara vermək istəməmiş və onlara belə demişdir: “O mənə 
babamın vəsiyyətidir və onu heç kəsə vermərəm”. Kaydar bir gün Tabutu 
açmaq istəmiş və onu heç cür aça bilməyəndə, səmadan belə bir səs eşit-
miş:”Ey Kaydar! Əlini çək, çünki bu Tabutu açmağa sənin üçün icazə 
yoxdur!O, Peyğəmbərlərə vəsiyyət edilmişdir və onu Peyğəmbərdən baş-
qası aça bilməz. Sən onu əmin oğlu Yəquba ver!” Bu səsi eşidən Kaydar 
Tabutu çiyninə alıb, o zaman Yəqubun oturduğu Kənan vilayətinə yol-
lanmışdır. Kaydar onlara yaxınlaşdığı vaxt Yəqub oğullarına:- “Allaha 
and içirəm ki, Kaydar Tabutla bura gəlir və tez qalxıb onu qarşılayın.” 

Yəqub oğulları ilə birlikdə qalxıb onu qarşılamışlar. Yəqub onu qarşıla-
yandan sonra o Kaydarın rənginin solğun və özünün zəiflədiyini görüb, on-
dan bu hala qalmağının səbəbini soruşur. Kaydar da cavab verir ki: “Çiy-
nimdə daşıdığım Muhəmmədin nuru mənə çox ağır gəldi və ona görə bu və-
ziyyətə düşdüm, axı onun nurunu hər adam daşıya bilməz.” 

Yəqub Kaydarla görüşəndən sonra ona oğlunun dünyaya gəlməsini 
xəbər verir. Kaydar çox təəcüblənib soruşdu ki, sən bunu haradan bilirsə-
n? Yəqub Peyğəmbər cavab verir ki:”Mən bu gecə yuxuda göy qapıları-
nın açıldığını gördüm. Göylə yer arasında ay kimi yuvarlaq birnur gör-
düm! Mələklərin səmadan bərəkətlə və rəhmətlə endiklərini gördüm! An-
ladım ki, bu gələcəkdə gələcək Muhəmməd üçündür.Kaydar Tabutu əmi-
si oğluna verib, ailəsinin yanına qayıdanda, onun bir oğlu olduğunu gö-
rür. Kaydar çox sevinib onun adını Həməl qoyur. 

Bu “Tabut”sandıq haqqında İmam Baqirdən belə buyurulur:”Bu Ta-
butun içində Musa və Harundan qalan şeylər, Tövratın lövhələri, ya Mu-
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sanın zirehi, əsası, Harunun əmmaməsi, həmçinin Musadan qabaqkı Pey-
ğəmbərlərin nişanələri, mirasları və gələcək Peyğəmbərlərin xəbərləri var 
idi. ( “Məanil-əxbar, səh. 82) 

“Hədisi-Qüdsi” Şeyx Səduqdan”İləl”kitabı İmam Cəfər Sadiqdən 
buyurur: “Axır sandıq”-Tabut bir sandıq idi ki, Adəmə nazil olmuşdu. 
Onun içində Adəmdən Xatəmə qədər bütün Peyğəmbərlərin adı və surəti 
nəqş edilmişdi. Musa Peyğəmbərin əlində olan əsa, Adəm Peyğəmbər tə-
rəfindən Cənnətdən gətirilmişdi və nə qədər o sağ idi tabut onunla idi. 
Sonra nəsildən-nəslə ötürülərək Musa Peyğəmbərə gəlib çatmışdı ki, o da 
həmin sandığın içində idi. Süleyman Peyğəmbərin möhürü də, Adəm 
Peyğəmbər tərəfindən Cənnətdən gətirilmişdi və o möhür də həmin san-
dığın içində idi. O möhür vasitəsi ilə Süleyman Peyğəmbər bütün yaran-
mışların dilini bilmiş və təbii qüvvələri, məsələn: odu, suyu, küləyi özü-
nə tabe etmişdi. O sandıq nəsildən-nəslə keçərək Bəni-İsrailə qədər gəlib 
çatmışdı. Onlar müharibələrdə o sandığı bayraq kimi qoşunun qabağında 
aparırdılar. Onun sayəsində qoşun həmişə qalib olurdu. 

253. Allah belə buyurur: “Bunlar Peyğəmbərlərdir. Bəzisini bəzisin-
dən üstün etmişik. Onların içində eləsi vardır ki, Allah onunla bilavasitə 
danışdı. Musa ilə Turi-Sinada, Muhəmməd ilə Merac gecəsində. Bəzisi-
nin dərəcəsini uca etdi, başqa Peyğəmbərlərə vermədiyi fəziləti ona ver-
di, Muhəmməd Peyğəmbər kimi. Biz Məryəm oğlu İsaya ölü diriltmək, 
xəstələrə şəfa vermək kimi möcüzələr verdik və onu pak ruh ilə, Cəbrail 
ilə qüvvətləndirdik.” 

258.Allahın verdiyi hökmdarlıq üzündən öyünərək İbrahimlə Rəbbi 
barəsində höcətləşən kəsi Nəmrudu, görmədinmi? İbrahim “mənim Rəb-
bim dirildən və öldürəndir” deyən zaman o dedi: “Mən də dirildirəm və 
öldürürəm.” İbrahim dedi: “Həqiqətən, mənim Allahım günəşi şərqdən 
çıxarır, sən onu qərbdən çıxar!” Belə olan halda kafir olmuş kəs, mat-
məəttəl qaldı. Allah zalım qövmü əsla hidayət etmir. 

259.Yaxud evlərinin damı çökmüş və divarları damlarının üzərinə 
uçmuş və sakinlərinin cəsədləri çürüyüb dağılmış kənddən keçən kimsə-
ni- Üzeyri görmüsənmi? O, təəccüblə öz-özünə dedi: “Allah bunları 
ölümlərindən sonra necə dirildəcək?!” Buna görə də Allah onu yüz il 
öldürdü, sonra diriltdi və dedi: “Burada nə qədər qalmısan?” Dedi: “Bir 
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gün, ya günün bir hissəsini qalmışam”. Dedi: “Xeyr, yüz il qalmısan; ye-
mək-içməyinə bax ki, heç dəyişməyib və uzunqulağına bax gör necə çü-
rüyüb dağılıb. Biz bunu sənin istəyini yerinə yetirmək və səni insanlara 
Öz tövhid və qüdrətimizin nişanəsi etmək üçün etdik. Bax gör uzunqula-
ğının sümüklərini necə götürür və onları bir-birinə birləşdirir, sonra onla-
rın üstünə ət örtürük!” Beləliklə, dirilməyin necəliyi ona aydın olduqda, 
dedi: “İndi bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir və indi bunu öz gözlərimlə 
görüb yəqinlik əldə etdim.” 

Açıqlama:”40 sual” Peyğəmbər (s.ə.s.) tərəfindən rəvayət olunmuş-
dur. Günlərin bir günü Üzeyr Peyğəmbər öz ulağına minib Suriyaya ge-
dərkən yolda bir kəndə rast gəlir. Görür ki, kənd bom-boşdur, ağacdakı 
meyvələr öz başına qalıb. O, ulağı bir ağaca bağlayıb kölgədə oturur. 
Birdən onun ağlına belə bir fikir gəlir:”Görəsən bu kəndin məskunlaşan 
günü olacaqmı? Kaş Allah mənə bir qəflət yuxusu verəydi, ayılanda gö-
rəydim ki, kənd adamla doludur.” 

Üzeyr bu fikirlə başını qoyub yatır. Allah-təala Əzrailə əmr edir ki, 
Üzeyrin canını alsın. Əzrail onun canını alır, cəsədini gözdən uzaq bir 
yerdə gizlədir. Üzeyr ölümündən sonra Büxdünnəssir öldürülür və Babi-
listan və İrəm əyalətlərindən əhali Suriya əyalətlərinə köçürülür. 

Ölümündən 100 il keçəndən sonra Allah-təala onu ayıldır. Gözlərini 
açanda görür ki, kənd adamla doludur. Gördüklərindən heyrətə gəlmiş 
Üzeyr, Allaha şükür edir və deyir: “Şükr olsun Allaha bu kəndi bir iki sa-
ata belə məskunlaşdırdı. Əgər gözlərim məni aldadırsa, deməli mənə nə 
isə olub.” Bu sözləri deyəndən sonra Üzeyr ulağına baş çəkmək istəyir. 
Görür ki, ulağı yoxdur və yerində ancaq sümükləri qalmışdır. Elə həmin 
anda Üzeyr gözləri qarşısında, sümüklər birləşir, sümüklərə ət-qan gəlir, ulaq 
dirilib, örüşə qaçır. Bu vaxt Cəbrail nazil olub soruşur: 

- “ Üzeyr! De görüm nə vaxtdan burada yatırsan?” Üzeyr günəşə baxa-
raq deyir:- “Bir gün olar.” Cəbrail:- “Səhvin var!”-deyir. “Burada yatdığın 
vaxtdan yüz il keçir. Sən ölmüşdün və Allah-təala səni təzədən diriltdi.” 

O ətrafına baxıb görür ki, ağaclar, meyvələr yenə elə əvvəlki kimi-
dir. O, Allaha təzim edərək deyir ki, həqiqətən də Allah hər şeyə qadir-
dir. Sonra o, ulağa minib şəhərə yollanır və şəhərdə köhnə tanışlarından 
heç kəsi görmür. Evinə tərəf gedəndə görür ki, qapının ağzında bir qoca 
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qarı əyləşmişdir. Qadından soruşur:”Üzeyrin evi buradırmı?”Qadın ca-
vab verir ki, sən Üzeyri haradan tanıyırsan? O, 100 il bundan qabaq ölüb. 
Üzeyr başına gələnləri qadına danışır. Qadın deyir ki, əgər sən doğrudan 
da Üzeyrsənsə dua et ki, mənim gözlərim acılsın. Üzeyr əlini qadının 
gözlərinə sürtərək Allaha dua edir və Allahın hökmü ilə qadının gözləri 
açılır. Qadın Üzeyri tanıyır və onun qulluqçusunun qızı olduğunu deyir. 
Üzeyr ondan övladlarını soruşur. Qadın çölə çıxıb səs salaraq camaatı ça-
ğırır. Üzeyrin övladları da gəlib onu tanıyaraq görüşürlər. O zaman onun 
40 yaşı, övladlarının isə 120 və ondan daha artıq yaşları olur. Üzeyr başı-
na gələnləri onlara danışır. Övladları ilə birlikdə bir müddət ömür sürür 
və öz əcəli ilə vəfat edir. 

260. Yada sal o zaman ki, İbrahim dedi: “Ey Rəbbim, ölüləri necə 
diriltməyini mənə göstər”. Dedi: “Məgər Mənim qüdrətimə və ya axirət 
gününə imanın yoxdur?” Dedi: “Əksinə imanım var! Lakin qəlbimin 
gözlə görərək rahatlıq tapması üçün istədim”. Dedi: “Belə isə, dörd növ 
quş götür, cismlərində olan əlamətləri dəqiq görə bilməyin üçün onları 
özünə yaxınlaşdır və onları tikə-tikə doğrayıb bir-birinə qat. Sonra bu ət-
rafdakı hər dağın başına onlardan bir parça qoy. Daha sonra onları çağır, 
sürətlə sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah yenilməz qüdrət və hikmət 
sahibidir”. 

256. Dində məcburiyyə, zorakılıq yoxdur. Artıq doğruluq iman az-
ğınlıqdan aydın fərqlənir.Hər kəs Şeytanı (tağutu) inkar edib Allaha iman 
gətirərsə, o, artıq qırılmaq bilməyən, ən möhkəm bir ipdən yapışmış olar. 
Allah hər şeyi olduğu kimi eşidən və biləndir. 

261-274. Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin misalı yeddi sünbül 
cücərdən və sünbüllərinin hər birində yüz ədəd olan toxum kimidir. De-
məli, Allah yolunda sərf edilən hər bir şeyin yeddi yüz qat mükafatı var-
dır. Allah istədiyi şəxs üçün neçə qat artırır. Mallarını Allah yolunda 
xərcləyib, sonra etdikləri xərcin arxasınca minnət qoymayan və əziyyət 
etməyənlərin, dil yarası vurmayanların, Rəbbi yanında özlərinə layiq mü-
kafatları vardır. Xoş bir söz və bağışlamaq, arxasınca əziyyət olan sədə-
qədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyacsız və həlimdir. Ey iman gətirənlər, sə-
dəqələrinizi malını riyakarlıq və camaata göstərmək məqsədi ilə xərclə-
yən və Allaha və axirət gününə imanı olmayan şəxs kimi minnət qoymaq 



 

  32 

və əziyyət verməklə puça çıxarmayın. O, üzərinə azacıq torpaq oturmuş 
və sonra leysan yağışın yağıb onu təmiz bir daş halına saldığı möhkəm 
və hamar daşa bənzəyir, onun sədəqəsi leysanın yuyub apardığı həmin 
torpaq kimidir. Onlar riyakarların kəsb etdiklərindən heç bir şey əldə et-
məyəcəklər. Allah kafir qövmü hidayət etmir. Şeytan sizi fəqirliklə vəs-
vəsə edər ki, güya ehsan etsəniz pulunuz qurtarar. Bununla o sizi pis işlərə 
və zəkat verməməyə dəvət edər. Allah sizə günahlardan bağışlanmağı və öz 
fəzlini vəd edir. Allah genişlik verən və biləndir. İstədiyi kəsə hikmət verər. 
Həqiqətən hikmət verilən kəsə çox xeyir verilib. Nəsihəti ancaq qəlb sahib-
ləri qəbul edər. Allah yolunda az ya çox, gizlin ya aşkar etdiyiniz ehsanları 
və nəzri həqiqətən Allah bilir. Əgər aşkar sədəqə versəniz bu yaxşı şeydir, 
başqaları da görüb sədəqə verməyə rəğbət göstərərlər. Əgər sədəqəni fəqir-
lərə gizli versəniz, aşkar verməkdən daha yaxşıdır ki, sizin bəzi günahlarını-
zın kəffarəsi olar. Allah sizin əməllərinizdən xəbərdardır. Malınızdan sərf 
etdiyinizin xeyri sizin özünüz üçündür. Siz təkcə Allahın razılığını əldə et-
mək üçün sərf etmisiniz. Malınızdan sərf etdiyiniz hər şeyin əvəzi verilər. 

275-277. Riba, sələm yeyən şəxslər qəbirlərindən yalnız cin vurmuş 
kimi durarlar. Bu əzab onun müqabilindədir ki, onlar “alış-verişdə riba 
kimidir” -dedilər. Bir halda ki, Allah alış-verişi halal, ribanı isə haram 
buyurmuşdur. Allah tərəfindən onlara nəsihət gələndən sonra, özlərini 
haramdan saxlasalar, keçmiş əmələ görə cəza verilməz. Ancaq ribanın 
günah olduğunu bildikdən sonra, yenidən təkrar edən kəslər odda yanıb, 
həmişəlik orada qalacaqlar. Allah ribanın bərəkətini götürər, ancaq sədə-
qəyə artım verər. Allah naşükür və günahkar insanları sevməz. İman gəti-
rib, saleh işlər görən və namaz qılıb, zəkat verən kəslər üçün pərvərdigarı 
yanında əcr vardır. 

Haram buyurulan əməllər 
219-Səndən şərab və qumar barəsində soruşurlar. De ki, onların hər 

ikisini əmələ gətirmək insanlar üçün böyük günahdır. Çünki hər ikisi bü-
tün şərlərin açarıdır. Səndən nəyi harada xərclədiyin və nəyə sərf etdiyin 
haqda soruşarlar. De ki, orta yol ilə rəftar etsinlər nə çox əli bərk, nə çox 
israfçı olsunlar. Beləcə Allah öz ayələrini sizə bəyan edir ki, bəlkə fikir-
ləşəsiniz. 

222.Səndən qadınların heyz halı haqqında soruşurlar. De ki, - “heyz 
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bir çətinlikdir. Belə ki, bu günlərdə qadınlardan çəkinin və pak oluncaya 
qədər onlara yaxınlaşmayın”. Şübhəsiz Allah tövbə edənləri və pak olan-
ları sevir. 

255-256. Ayətəl-kursu. 
284. Göylərdə və yerdə olanlar Allah üçündür. Qəlbinizdə olan xe-

yir, ya şər əməllərini aşkar etsəniz də, gizli saxlasanız da, Allah onun he-
sabını sizdən çəkəcəkdir. O, istədiyi kəsi bağışlar, istədiyi kəsə əzab ve-
rər. Allah hər şeyə qadirdir. 

285-286. Amənə-rəsulu. Allah yalnız gücü, taqəti miqdarında təklif 
edər. Nəfsin qazandığı xeyir də,şər də özü üçün xeyirli və zərərlidir. Pey-
ğəmbər dedi: Allah-təala buyurdu ki, bu cür dua edin: “Pərvərdigara, 
əgər unutsaq, ya səhv etsək bizi cəzalandırma. Pərvərdigara, bizdən əv-
vəlki kəslərə təklif etdiyin kimi, ağır təklifləri bizim boynumuza qoyma. 
Pərvərdigara, gücümüz çatmayan ağır təklifləri bizim öhdəmizə vermə. 
Bizim günahımızdan keç, bizi bağışla, bizə rəhm et. Bizim ağamız Sən-
sən. Kafirlərə qarşı bizə kömək et”. Həzrət Rəsul buyurur ki, Merac ge-
cəsində Allah tərəfindən səs gəldi ki:”Amənə-rəsul bimə unzilə ileyh”. 
Mən də cavabında dedim ki, möminlər də iman gətirdilər.Allah buyur-
du:- “Ya Muhəmməd, doğru dedin. Biz Peyğəmbərləri bir-birindən ayır-
marıq”. Möminlər dedilər ki, eşitdik və itaət etdik. Allah Merac gecəsin 
də buyurdu:- “Allah yalnız taqət, güc, miqdarında təklif edər. Nəfsin qa-
zandığı xeyir də, şər də insanın özü üçün xeyirli və zərərlidir. Pərvərdi-
gara! Unutsaq, ya səhv, etsək bizi cəzalandırma. Bizdən əvvəlki kəslərə 
təklif etdiyin kimi ağır təklifləri bizim boynumuza qoyma. Pərvərdigara! 
Gücümüz çatmayan şeyi bizim öhdəmizə vermə. Bizim günahımızdan keç, 
bizi bağışla, bizə rəhm et! Bizim ağamız Sənsən. Kafirlərə qarşı bizə kömək 
et!” (Kitabul-Bəyan fi təfsiril-Quran.) 

Qeyd edildiyi kimi Bəqərə surəsinin-285 və 286-ci ayələri Peyğəmbəri-
mizə Cəbrail vasitəsi ilə deyil, Peyğəmbərimiz Meracda olarkən Allah-təala 
tərəfindən vəhy edilmişdir. Bu ayələr haqqında Peyğəmbərimizdən belə hə-
dis buyurulur:- “Allah Bəqərə surəsini tamamlamaq üçün, bu iki ayəni, Ər-
şi-Əlasının altındakı bir xəzinədən mənə verdi.” 

Peyğəmbərimiz əlavə olaraq buyurdu: “Bu iki ayəni öyrənin, ailə və 
uşaqlarınıza da öyrədib, əzbərlədin. Çünki bu iki ayə Rəhmətdir, həm 
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Qurandır, həm də ki, duadır. “Bu iki ayənin mənəvi bərəkəti çox böyük-
dür”.Həmçinin belə rəvayət olunur ki, Cəbrail (ə.s.)da bu dua oxunub 
qurtardıqdan sonra “Amin-Ya Rəbbi, qəbul buyur” deməsini, Peyğəmbə-
rimizə söyləmişdi. 

 
3. Аli İmran surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur. 203 ayədir, nuzul sırası 89. Əsasən İmra-
nın ailəsindən söz getdiyi üçün surə belə adlanır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Əlif, Ləm, Mim. Müqəttəə hərfləri ilə başlayır. 
2-10.Tək olan Allah ki, Ondan başqa bir məbud yoxdur! Qurani-Fur-

qanı tədricən, Tövrat və İncili birdəfəlik və məcmuə halında nazil etdi. 
Bu kitabları, peyğəmbərləri təkzib edənlərin böyük əzaba dücar olacaqla-
rı bildirilməkdədir. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər: “Biz möhkəm və 
mütəşabih olmasından və bizim mənasını bilib, bilməməyimizdən asılı 
olmayaraq ona iman gətirdik, onun hamısı bizim Rəbbimiz tərəfindən-
dir”. Bunu sağlam ağıl sahiblərindən başqa heç kəs başa düşməz. Onlar 
deyərlər: “Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlblərimizi 
azdırma və bizə Öz tərəfindən bir rəhmət bəxş et, çünki, çox-çox bağışla-
yan Sənsən!Ey Rəbbimiz, həqiqətən, Sən, barəsində heç bir şəkk-şübhə 
olmayan gündə insanları bir yerə toplayansan. Həqiqətən, Allah vədinə 
xilaf çıxmaz”. 

11-12.Kafirlərin və Fironun məğlubiyyəti haqqındadır. Kafirlərə de: 
“Tezliklə İslama məğlub olacaqsınız və Cəhənnəmə doğru toplanacaqsınız”. 

13.Həqiqətən, sizin üçün Bədr döyüşündə bir-birləri ilə qarşılaşan iki 
dəstədə Allahın qüdrəti və tövhidinə dair nişanə var idi. Bir dəstə Allah 
yolunda döyüşürdü və digər bir dəstə kafir idi ki, müsəlmanları öz gözlə-
ri ilə özlərindən iki qat artıq görürdülər və elə buna görə də məğlub oldu-
lar. Allah istədiyini Öz köməyi ilə qüvvətləndirir. Əlbəttə, bu işdə bəsirət 
sahibləri üçün bir ibrət vardır. (Miladi 624-cü il 13 martda Hz. Peyğəm-
bər 313 nəfərdən ibarət dəstəsi ilə Məkkə müşrikləri ilə müharibə etmək 
üçün yola çıxır.) 

14-18. Qadın, uşaq, qızıl, gümüş kimi nemətləri, nəfsi istəkləri in-
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sanların gözündə gözəl göstərmişdir. Bunlar hamısı keçici zövqdür, gözəl 
dönüş yalnız Allahadır. Dünya zinətlərindən daha yaxşısı Allahdan qor-
xub, pis əməllərdən çəkinməkdir. Ən gözəl nemətlər Cənnətlərdədir. O 
bəndələr ki,tövbə edər və Cəhənnəm əzabından qorxarlar. Onlar səbr 
edər, sübh namazına qalxar və mallarından sədəqə verərlər. Mələklər, 
elm sahibləri şahidlik edərlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. 

18. Şəhidallah ayəsi: Allah əzəldən Öz elmi ilə, ədalətə əsaslanaraq On-
dan başqa bir məbudun olmamasına şəhadət verdi. Həmçinin mələklər və 
elm sahibləri də şəhadət verdilər. Bəli, Ondan başqa bir məbud yoxdur. Ye-
nilməz qüdrət və xilqət və şəriətdə möhkəm yaradılış sahibidir. 

19-20. Şübhəsiz, din Allah yanında həmin İslamdır. Yəhudi və xaç-
pərəstlər kimi  kitab verilmiş kəslər elm gəldikdən sonra, həsəd və tə-
kəbbür ucbatından ixtilafa düşdülər. Bəziləri Tövratda buyurulan əmrlər-
dən üz döndərdilər. Onlar öz dinləri haqqında düzəltdikləri fitnələrlə in-
sanları yoldan çıxarmışlar. Kim Allahın ayələrinə kafir olsa, bilsin ki, Al-
lah tez hesab çəkəndir. Odur ki, əgər səninlə mübahisə edərək höcətləşsə-
lər de: “Mən vücudumu Allaha təslim etmişəm və həmçinin, mənə tabe 
olanlar da özlərini təslim ediblər!” Beləliklə, əgər İslamı qəbul etsələr 
mütləq hidaət olunublar və əgər arxa çevirsələr, onda sənin vəzifən yal-
nız çatdırmaqdır. Allah Öz bəndələrini görəndir. 

23-24. Tövrat və İncildən bir pay verilmiş şəxsləri görmədinmi ki, 
aralarında Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyi barəsində hökm çıxa-
rıldıqdan sonra onların bir qismi üz çevirirlər?! Bu onların: “Cəhənnəm 
odu bizə bir neçə gündən artıq əsla dəyməz” demələrinə görədir. Belə 
isə, barəsində heç bir şəkk-şübhə olmayan bir gündə onları topladığımız 
zaman halları necə olacaq? 

26-27. Ruzi duası. De: “Allahım! Ey hər bir mülkin həqiqi sahibi, 
xeyir yalnız sənin əlindədir. İstədiyin kəsə hökmdarlıq verir və istədiyin 
kəsdən hökmdarlığı alırsan, istədiyinə izzət verir və istədiyini xar edir-
sən! Gecəni gündüzə çevirən, ölüdən diri, diridən ölü çıxaran və istədiyi 
şəxsə hesabsız ruzi verən Sənsən.” 

33-41. Həqiqətən, Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin ailəsini və İmranın 
ailəsini bütün aləmdəkilərdən üstün etdi. Yada sal o zaman ki, İmranın 
zövcəsi dedi: “Ey Rəbbim, mən Sənə nəzir etmişəm ki, bətnimdə olan 
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azad olsun və hər bir məşğuliyyətdən azad olaraq Beytül-Müqəddəsdə 
xidmət etməyə məxsus olsun. Odur ki, məndən qəbul et. Çünki Sən eşi-
dən və bilənsən!” 

Beytül-Müqəddəsin xidmətçisi oğlan olmalı idi. İmranın zövcəsi də 
bətnindəkinin oğlan olmasını güman edirdi. Beləliklə, elə ki, onu dünya-
ya gətirdi, dedi: “Ey Rəbbim, mən onu qız doğdum”. Allah onun nə doğ-
duğunu yaxşı bilirdi və oğlan fəzilət baxımından qız kimi deyil. “Və mən 
onun adını Məryəm qoydum. Əlbəttə, mən onu və onun övladını qovul-
muş Şeytanın şərindən Sənə tapşırıram”. Beləliklə, Rəbbi onu gözəl şə-
kildə qəbul etdi və bir yaxşı tərzdə yetişdirdi və onun tərbiyəsinin məsu-
liyyətini xalasının əri Zəkəriyyəyə tapşırdı. Zəkəriyyə hər dəfə mehraba onun 
yanına daxil olanda, onun yanında başqa mövsümlərə aid ruzi görürdü. Bir gün 
dedi: “Ey Məryəm, sənə bu ruzi haradandır?” Dedi: “O, Allah tərəfindəndir, 
çünki Allah istədiyinə hesabsız ruzi verir”. Zəkəriyya həmin vaxt, orada öz 
Rəbbini çağırdı və dedi: “Ey Rəbbim, Öz tərəfindən mənə pak olan bir övlad 
əta et ki, həqiqətən, Sən, duanı eşidənsən”. Beləliklə, mələklər onu öz mehra-
bında namaz və dua üçün durduğu halda səslədilər ki: “Allah səni Yəhya adlı 
bir övlad ilə müjdələyir ki, o, Allah tərfindən olan kəlməni təsdiq edən, öz 
qövmünün böyük rəhbəri və ləyaqətlilərin nəslindən olan bir peyğəmbərdir”. 

Zəkəriyyə dedi: “Ey Rəbbim, qocalığın gəlib mənə çatdığı və zövcə-
min qısır olduğu halda mənim necə oğlum ola bilər?!” Dedi: “Elədir, am-
ma Allah istədiyini edir”. Dedi: “Ey Rəbbim, mənə bir nişanə müəyyən-
ləşdir”. Dedi: “Sənin nişanən budur ki, üç gün camaatla yalnız rəmz və 
işarə ilə danışa biləcəksən. Və öz Rəbbini çox zikr et, axşam və səhər ça-
ğı pak sifətlərlə mədh edərək müqəddəs bil!” 

42-60.Və yada sal, o zaman ki, mələklər dedilər: “Ey Məryəm, həqi-
qətən, Allah səni seçib, paklaşdırıb və aləmdəki bütün qadınlardan üstün 
edib. Öz Rəbbinə təvazökarlıq et, səcdə et və namaz qılanlarla birgə na-
maz qıl.” 

Bu hekayətlər, qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhy edirik. O za-
man onlar Məryəmi kimin himayəyə götürməsi üçün qələmlərini püşk 
məqsədi ilə suya atdıqlar. Həmçinin, onlar bir-birləri ilə Məryəmi saxla-
maq üçün mübahisə və dava-dalaş edirdilər. 

Bu zaman mələklər dedilər: “Ey Məryəm, həqiqətən, Allah sənə Öz 
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tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan və bir kəlmə Onun “Ol” de-
məyi ilə bətndə yaranan bir övlad ilə müjdə verir. O, insanlarla beşikdə 
möcüzə ilə və yaşa dolduqda vəhy əsasında danışacaq”. 

Məryəm dedi: “Ey Rəbbim, mənə heç bir bəşərin toxunmadığı halda 
mənim necə övladım ola bilər?!” Dedi: “Elədir. Allah istədiyini yaradır, 
bir şeyin olmasını qəti şəkildə istəyəndə ona yalnız “ol” deyir, beləliklə 
də həmin şey dərhal olur”. 

Biz ona, şəriət hökmləri və əqli elmləri, həmçinin Tövrat və İncili 
öyrədəcək və bir peyğəmbər olaraq İsrail övladlarına göndərəcəyik.O de-
yəcək: “Mən sizə Rəbbiniz tərəfindən bir nişanə gətirmişəm, mən sizin 
üçün gildən quş surətində bir şey düzəldər, sonra ona üfürərəm, Allahın 
izni ilə quş olar, Allahın izni ilə anadangəlmə koru və cüzamı sağaldar, 
ölüləri dirildərəm və sizə evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şey-
lərdən xəbər verərəm. Həqiqətən, əgər mömin olsanız sizin üçün bunda 
nişanə vardır. Özümdən əvvəlki Tövratı təsdiq edirəm və sizə haram ol-
muş şeylərin bəzisini (şənbə günü balıq ovlamağı, dəvə ətini, dördayaqlı-
ların bədənlərinin yağını) halal etmək üçün gəlmişəm. Və sizin üçün 
Rəbbiniz tərəfindən öz peyğəmbərliyimə dair nişanə gətirmişəm. Odur 
ki, Allahdan qorxun və mənə itaət edin”. 

Beləliklə, elə ki, İsa onlardan küfr hiss etdi dedi: “Kimlərdir Allaha 
doğru mənim köməkçilərim?” Həvarilər dedilər: “Biz Allahın köməkçi-
ləriyik. Allaha iman gətirdik və şəhadət ver ki, biz təslim olanlarıq, nazil 
etdiyinə iman gətirdik və bu Peyğəmbərinə tabe olduq. Odur ki, bizim 
adımızı dünyada tövhidin və əqidənin əsaslarına, axirətdə isə peyğəmbər-
lərin risaləti çatdırmalarına şahid olanların zümrəsində yaz”.  

Bəni-İsrail kafirləri İsanı öldürmək və onun dinini məhv etmək üçün 
hiylə işlətdilər və Allah da onların hiylələrinin cavabını verdi. Allah hiy-
ləyə cavab verənlərin ən yaxşısıdır və İsanın qətl planını cızanı onun, yə-
ni həzrət İsanın surətinə saldı və dostları İsanın əvəzinə onu dara çəkdi-
lər. Və Allah sonra İsanın dininə rəvac verdi. Allah dedi: “Ey İsa, həqi-
qətən, Mən səni camaatın arasından götürəcək, Özümə tərəf qaldıracaq, 
küfr edən kəslərdən paklaşdıracaq və Qiyamətə kimi sənə tabe olanları 
kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra isə sizin qayıdışınız Mənə tərəfdir. 
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Beləliklə, sizin aranızda haqqında ixtilafda olduğunuz şey barəsində 
hökm çıxaracağam”. 

Həqiqətən, Allah yanında İsanın hekayəti, yaradılışının necəliyi ba-
xımından Adəmin hekayəti kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra 
ona “canlı insan ol!” dedi, o da oldu. Əlbəttə, Adəmin cüssəsi çöldə, İsa-
nınkı isə ana bətnində yaradıldı və onların hər ikisi Allahın əzəli əmri ilə, 
atasız insan oldular. Əgər belə bir iş allahlığa dəlalət edirsə, onda gərək 
onların hər ikisi allah olsunlar. Bu mətləb sənin Rəbbin tərəfindən olan 
sabit bir həqiqətdir. Odur ki, əsla şübhə edənlərdən olma! 

61.Buna görə də sənə elm gəldikdən sonra, onun barəsində İsa Mə-
sih (ə) haqqında səninlə mübahisə edən kəsə de: “Gəlin, biz öz oğulları-
mızı, siz öz oğullarınızı, biz öz qadınlarımızı, siz öz qadınlarınızı, biz 
özümüzü, siz də özünüzü çağıraq, sonra bir-birimizə nifrin edək, beləlik-
lə Allahın lənətini yalançılara yağdıraq.” 

Açıqlama: 61-ci ayə Mübahilə ayəsidir. 
“Mübahilə” – “Bəhl” kökündən olub “özbaşına buraxmaq və bir şey-

dən qeydi-şərti götürmək” mənasını daşıyır. Bu ayədə onun mənası “iki 
nəfərin bir-birinə etdikləri lənət” mənasındadır. Belə ki, bir-birinin 
mühüm məsələsi barədə bir-biriləri ilə mübahisə edən şəxslər bir yerə 
toplaşaraq Allaha yalvarıb yalançılara lənət etməsini diləyirlər. 

İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə sənə göndərilən bi-
likdən sonra, “İsanın Allahın oğlu olması”haqda səninlə mübahisə edən-
lər olsa, onlara de ki:-Gəlin biz oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz qa-
dınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz özümüzü, siz də özünüzü bura çağı-
raq. Sonra Allaha yalvarıb yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək! Əl-
bəttə, doğru xəbər budur. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Şübhəsiz 
ki, Allah qüvvət və hikmət sahibidir!" 

Bu ayənin açıqlanması:-Alimlərdən Zəməşxəri Quran barəsində yaz-
dığı “Əl-Kəşşaf” təfsirində qeyd edir ki, Mübahilənin qanununa görə hər 
iki tərəf bir şeyi ki, qəbul etmirlər, onda əllərini bir-birinə verib, biri o biri-
nə qarğış, nifrin edərlər. Sonra bəla nazil olar, haqsız tərəfi aradan aparar. 

Bu ayə haqqında, Fəxr Razinin”Kəbir “təfsirində yazılmışdır ki, 
Peyğəmbər Bəni–Nəcran xristianlarına İsa haqqında olan ayələri və öz 
Peyğəmbərliyinin dəlillərini bəyan edən zaman, onlar mübahisə edib öz 
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sözlərindən dönmədilər. Peyğəmbərimiz buyurdu:-Allahın hökmü budur 
ki, əgər siz öz yalanlarınızdan əl çəkib, mənim dinimi qəbul etməsəniz, 
onda mən sizinlə nifrinləşməliyəm. Onlar dedilər:-Ya Muhəmməd, bu 
gün gedək fikirləşək, sabah gəlib sənə cavab verərik. 

Onların arasında hamıdan tədbirli olan, Nəcran məsihlərinin tədbirli 
yepiskopu Aqib, onlara belə bir məsləhət verib dedi:-Siz bilmirsiniz ki, 
Hz. Muhəmməd Allahın haqq olan Peyğəmbəridir? O, sizə haqq söz de-
yir. Əgər siz görsəniz ki, o Həzrət Mübahiləyə öz övladları ilə gəlib, nə-
badə siz onunla nifrinləşəsiniz, yoxsa hamınız həlak olacaqsınız. Əgər öz 
dininizdə qalmaq istəyirsinizsə, bu kişi ilə vidalaşıb, arxayın öz məmlə-
kətinizə qayıdın. 

Sabahı günü Peyğəmbər əyninə qara bir əba geyinib evindən çıxır. 
O, qucağına Hüseyni almış, Həsənin isə əlindən tutmuşdu. Arxasında Fa-
timə, onun arxasınca da Əli ibn Əbu Talib gəlirdi. Hz. Peyğəmbər onlara 
dedi ki, mən dua edəndə siz “amin” deyin. 

Nəccar əhli belə bir vəziyyəti görüb, Peyğəmbərə dedilər ki, biz belə 
qərarlaşdıq ki, sənin fikirlərin ilə razılaşaq və səninlə nifrinləşməyək, an-
caq sənin dinini iqrar etməyək. Müəyyən şərtlər qarşısında Peyğəmbər 
(s.ə.s.) onlarla sülh edib, belə buyurdu: “Mənim canım əlində olan Allaha 
and olsun ki, həlakət Nəcran xalqı üçün hazır idi. Əgər onlar mənimlə 
nifrinləşsə idilər, bütün Nəcran xalqı məhv olacaqdı!” 

64. De: “Ey kitab əhli, gəlin bizimlə sizin aranızda bir olan kəlmə ət-
rafında toplanaq və o budur ki: Allahdan başqasına ibadət etməyək, heç 
bir şeyi Ona şərik qoşmayaq və bəzilərimiz Allahın yerinə bəzilərimizi 
tanrılar qəbul etməsin.” Beləliklə, əgər bu təklifdən üz döndərsələr deyin: 
“Şahid olun ki, həqiqətən, biz müsəlmanlarıq”. 

65-78. Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində mübahisə edirsiniz? 
İbrahim nə yəhudi idi, nə də xristian idi, o Allaha təslim olan haqpərəst 
idi. Həmçinin, müşriklərdən deyildi. Əlbəttə, insanların İbrahimə ən ya-
xını ona tabe olanlar Peyğəmbər Muhəmmədə (s) iman gətirən kəslərdir. 
Nə üçün Allahın Tövrat və İncildə Muhəmməd (s) barəsində olan ayələ-
rinə kafir olursunuz, halbuki, özünüz şahidsiniz və bilirsiniz ki, həmin 
ayələr Allah tərəfindəndir. 

Əlbəttə, onlardan elə bir dəstə vardır ki, təhrif olunmuş Tövratı oxu-
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yarkən kitabdan olmasını güman etməyiniz üçün öz dillərini bükürlər, 
halbuki o, səmavi kitabdan deyildir. Və o, Allah tərəfindən olmadığı hal-
da deyirlər: “O, Allah tərəfindəndir”. Bilərəkdən Allaha yalan nisbət ve-
rirlər. De: “Biz Allaha, bizə nazil olana, həmçinin İbrahimə, İsmailə, İs-
haqa, Yəquba və Əsbata, Yəqubun nəslindən olan peyğəmbərlərə nazil 
olana, eləcə də Musaya, İsaya və digər peyğəmbərlərə, onların Rəbbi tə-
rəfindən verilənə iman gətirdik. Onların heç birisinin arasında fərq qoy-
muruq və biz yalnız Ona təslimik”. 

85-ci аyədə "Kim İslаmdаn bаşqа bir din ахtаrаrsа, hеç vахt оndаn 
qəbul оlunmаz və о ахirətdə ziyаnkаrlаrdаn оlаr.” Yəni İslаm pеyğəmbə-
rinin gəlişindən sоnrа bütün bаşqа dində оlаnlаr yоlunu аzmış sаyılır. Bu 
аzğınlıq bütün qədim və yеni din və məzhəblərə də аiddir. 

91. Həqiqətən də, kаfir оlub kаfir kimi ölənlərin dünyа dоlu qızılı оl-
sа və оnu fidyə vеrsələr, yеnə də qəbul оlunmаz. Оnlаr dəhşətli əzаbа 
düçаr оlаr və yаrdım еdənləri tаpılmаz. “Ey iman gətirənlər, Allahdan 
Ona layiq olan tərzdə qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün”. 

93-95.Tövrat nazil olmamışdan qabaq İsrailin Yəqubun xəstəliyə və 
ya etdiyi nəzirə görə özünə haram etdiyi şeylərdən dəvə əti və südündən 
başqa bütün yeməklər İsrail övladlarına halal idi. Tövratın haram etdiyi 
şeylər əvvəlki şəriətlərdə və İbrahimin dinində halal olub. Buna görə də 
haqpərəst olan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabe olun. 

96-102. Şübhəsiz, insanlar üçün təməli qoyulmuş ilk ev, həmin Mək-
kədəkidir ki, o, xeyir və bərəkət dolu və aləmdəkilər üçün hidayət vasitə-
sidir. Orada İbrahimin məqamı vardır. Kim ora daxil olsa amandadır. Al-
lahın insanların, əlbəttə ora getmək imkanı olan kəsin boynuna düşən 
haqqı budur ki, o evə gedərək oranın Həcc əməllərini yerinə yetirsinlər. 
Ey iman gətirənlər, Allahdan Ona layiq olan tərzdə qorxun və yalnız 
müsəlman olaraq ölün. 

103-104-ci аyələrində möminlər birliyə, yеkdilliyə çаğırılır, cəmiy-
yətdə əmr bе məruf və nəhy əz münkər əmr оlunur. Аyələrdə bеlə buyu-
rulur:"Hаmınız Аllаhın ipinə sаrılın, pərаkəndə оlmаyın, Аllаhın nеmət-
lərini хаtırlаyın: bir-birinizə düşmən оlduğunuz vахt о sizin qəlblərinizdə 
ülfət yаrаtdı. Оnun nеməti sаyəsində qаrdаş оldunuz. Оdlu bir uçurum 
kənаrındа ikən о sizi хilаs еtdi. Аllаh öz nişаnələrini sizin üçün аydınlаş-



 

  41 

dırır ki, bəlkə, nicаt tаpаsınız. Aşkаr dəlillər gəldikdən sоnrа pərаkəndə 
оlmаyın, iхtilаf törətməyin. Bеlələri üçün аğır bir əzаb vаr.” “Allаhın ipi-
nə sаrılın” əmr оlunаrkən ilаhi аyələrə diqqət, Qurаn və Pеyğəmbərə (s) 
itаət nəzərdə tutulur. Аyələr hаqqındа düşündükdə аnlаşılır ki, möminlər 
аrаsındаkı ülfət mеhribаn Аllаhın nеmətlərindəndir. Bu nеmət оlduqcа 
dəyərlidir və оnu qоrumаq lаzımdır. Məhz bu vəhdət və ülfət sаyəsində 
İslаm düşmənlərinin аrzusu gözündə qаlır. Аllаh-taаlа təfriqələrlə müsəl-
mаnlаrın birliyini pоzаn dаr düşüncəli müsəlmаnlаrа böyük əzаb vəd еt-
mişdir. Bu хitаb bütün dövrlərdəki müsəlmаnlаrа ünvаnlаnmışdır. Məhz 
birliyin pоzulmаsı sаyəsində düşmən qаlib оlur. 

105-109. Yəhudi və xristianlar kimi parçalanan və aşkar dəlillər gəl-
dikdən sonra ixtilafa düçar olan kəslər kimi olmayın. Onlar üçün böyük 
bir əzab vardır. Bəzi üzlərin ağ və bəzi üzlərin qara olacağı gündə! Üzləri 
qara olanlara gəldikdə onlara deyiləcək: “İman gətirdikdən sonra kafir 
oldunuz?! Elə isə küfr etdiyiniz şeyin müqabilində dadın bu əzabı!” 
Üzləri ağ olanlara gəldikdə isə, onlar Allahın rəhmətindədirlər və orada 
əbədi qalacaqlar. 

110.  imаnlаrınа, əmr bе məruf və nəhyəz münkər vəzifələrini yеrinə 
yеtirdiklərinə görə müsəlmаnlаr ən üstün ümmət sаyılır. Bəli, оnlаrı şərа-
fətli еdən məhz uyğun göstərişlərə əməl еtmələridir. 

120. Sizə bir xeyir və yaxşılıq yetişdikdə, bu onların halını pisləşdi-
rər, pislik və narahatçılıq yetişdikdə isə ona şad olarlar. Əgər səbr etsəniz 
və təqvalı olsanız, onların hiylələri sizə heç bir ziyan yetirə bilməz. Həqi-
qətən, Allah onların etdiklərini əhatə etmişdir. 

121-128. O zaman möminləri döyüş üçün düşərgələrdə yerləşdirdi-
yin halda, Ühud döyüşündə sübh çağı öz əhlindən ayrıldın. Sizdən iki 
dəstə süstlük və zəiflik göstərdi və yolun yarısından ayrılaraq qayıtmaq 
istədi halbuki, Allah onların köməkçisi və yardımçısı idi. Həqiqətən, Allah si-
zə Bədr döyüşündə gücsüz və pənahsız olduğunuz halda kömək etdi. O za-
man möminlərə “Rəbbinizin göydən endirilmiş üç min mələklə sizə kömək 
etməsi bəsiniz deyilmi?!” deyirdin. Bəli, əgər səbr etsəniz və təqvalı olsanız 
və onlar həmin tezliklə və sizə hücum etsələr, Rəbbiniz sizə nişanə qoyulmuş 
beş min mələklə kömək edər. Kömək və yardım yalnız yenilməz qüdrət və 
hikmət sahibi olan Allah tərəfindəndir. 
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Açıqlama: Ühud döyüşündən qayıdanda Əbu Süfyan, bundan qabaq 
baş vermiş Bədr döyüşünün intiqamını almaq məqsədilə Muhəmməd 
peyğəmbərə belə demişdi: “Bədr döyüşünün ildönümündə yenə eyni yer-
də görüşək və döyüşək!” Peyğəmbər buyurdu: “İnşallah!” O gün gələndə 
Əbu Süfyan ordusu ilə döyüşə çıxdı, lakin Allah ürəklərinə bir qorxu sal-
maqla Bədrə çatmamış geri döndülər. Müsəlmanlar Bədrdə düşməni göz-
ləsələr də, onlarla üz-üzə gəlmədilər. Ancaq orada alış-veriş edərək bir 
xeyli gəlir əldə edib sağ-salamat geriyə döndülər. Bu ayə həmin hadisə-
lərlə bağlıdır. Bu səfərə “Kiçik Bədr səfəri” deyirlər.  

Bir rəvayətə görə, söhbət Nüeym ibn Məsuddan və ya Əbu Süfyan-
dan gedir, digər rəvayətə görə isə, bunlar yalnız Şeytanın dedikləridir. 

130-134. Ey iman gətirənlər, artıq və bir neçə qat gəlir olan sələmi 
yeməyin və Allahdan qorxun, bəlkə nicat tapasınız. Kafirlər üçün hazır-
lanmış oddan çəkinin. Təqvalılar həmin o kəslərdirlər ki, mallarını rifah 
və şadlıqda, yoxsullara xərcləyirlər, Allah yaxşılıq edənləri sevir. 

139-147. Heç vaxt düşmən qarşısında süstləşməyin və düçar olduğu-
nuz bəlalara görə kədərlənməyin ki, əgər həqiqi mömin olsanız siz üs-
tünsünüz. Əgər Ühud döyüşündə sizə yara və zərər-ziyan dəydisə, Bədr 
döyüşündə də o biri dəstəyə zərər-ziyan dəydi. Biz bu qələbə və məğlu-
biyyət günlərini sizin üçün bir sınaq etdik. Nə çox peyğəmbərlər ki, on-
larla birlikdə çoxlu ilahi şəxsiyyətlər vuruşmuşlar. Döyüşün şiddətli anla-
rında onların dedikləri söz yalnız bu idi ki: “Ey Rəbbimiz! Bizim günah-
larımızı və işimizdəki israfçılığımızı bağışla, qədəmlərimizi möhkəmlən-
dir və bizə kafir dəstəyə qarşı kömək et”. O zaman uzaqlara qaçırdınız, 
heç kəsə baxmırdınız və Allahın Peyğəmbəri qoşununuzun arxasında sizi 
çağırırdı. Beləliklə Allah sizi əmrdən boyun qaçırmaq və müharibədə 
məğlubiyyət qəmi ilə cəzalandırdı ki, heç vaxt əlinizdən çıxana və düçar 
olduğunuz şeyə, müsibət və zərər-ziyanlara görə kədərlənməyəsiniz. Al-
lah etdiklərinizdən xəbərdardır. 

165-180. Sizə bir müsibət üz verən zaman Ühud müharibəsində yet-
miş nəfəriniz öldürülərkən, əlbəttə, onun iki qatını siz vurmuşdunuz 
(Bədr müharibəsində onlardan yetmiş nəfəri öldürüb, yetmiş nəfərini əsir 
götürmüşdünüz) - “bu müsibət necə və haradandır?” deyirsiniz?! De: 
“Bu sizin öz tərəfinizdəndir, çünki bu müharibədə Peyğəmbərin əmrin-
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dən çıxdınız”. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü zənn etmə, əksinə, di-
ridirlər və onlara Rəbbi yanında ruzi verilir. Ühud döyüşündə yaralandıq-
dan sonra Allahın və Onun peyğəmbərinin çağırışını qəbul etmiş kəslər-
onların yaxşılıq edib təqvalı olanları üçün böyük bir mükafat vardır. 

 
Ühud döyüşü haqqında 

Ühud müharibəsi Hicrətin 3-cü ilində Şəvval ayında Ühud dağı ətra-
fında baş vermişdir. Məhəmməd peyğəmbər min nəfərlik ordu ilə Mədi-
nənin şimalında yerləşən Ühud dağına tərəf hərəkət etdi. Yolun yarısında 
İslam ordusundan məşhur münafiq Abdullah ibn Übeyyin üç yüz tərəfda-
rı onun sözü ilə Mədinəyə qayıtdı. Beləliklə, İslam ordusunda cəmi yeddi 
yüz nəfər döyüşçü qaldı. Bu müharibəyə Qüreyşli bütpərəstləri Məkkə-
nin ətrafında yaşayan ərəb qəbilələri də daxil olmaqla üç min nəfərlik or-
du hazırlamışdı. Bu orduda Əbu Süfyanın yoldaşı Hind də daxil olmaqla, 
on dörd qadın var idi. O, Bədr döyüşündə Hindin atasını öldürdüyü üçün 
Hind Vəhşi adlı köləyə Hz. Həmzəni göstərərək onu öldürməsini əmr et-
miş, əvəzində, ona azadlıq verəcəyini bildirmişdi. Mahir nizə atan vəhşi 
qul Cubeyr ibni Mutim kənarda dayanaraq Hz. Həmzəni izləmiş, nizə ilə 
vuraraq onu şəhid etmişdi. Başda Hində olmaqla, bəzi qadınlar müsəl-
manların döyüş meydanında qalmış meyitləri üzərində qeyri-insani hərə-
kətlər edir, zorakılıqlar törədirdilər. Hind Hz. Peyğəmbərin əmisi Həm-
zənin meyitini parçalayaraq ciyərini çıxarmışdı. Müsəlmanlar bundan 
hiddətlənmişdilər. Amma Peyğəmbər Allahın nazil etdiyi vəhyə əsasən, 
onlara səbirli olmağı tapşırmış, eyni hərəkətləri törətməkdən çəkindir-
mişdi. Peyğəmbər bu savaşda xeyli əsgər itirdi. Peyğəmbərin əmisi Həm-
zə ibn Əbdül Mütəlib və İslam ordusunun bayraqdarlarından biri Müsəb 
ibn Ümeyr şəhid oldular. 

İmama Sadiq bu barədə buyurmuşdur: “Ühud döyüşündə müşriklərin 
doqquz bayraqdarı olmuş və onların doqquzu da Əlinin qılıncı ilə qətlə 
yetirilmişdir”. Qüreyş ordusu zəiflədi, bayraqdarları bir-birinin ardınca 
yerə sərildilər. Dağın başındakı yolu qoruyan oxatanlar bunu görüb qəni-
mət ələ keçirtmək üçün yerlərini boşaldıb aşağı enmək istədilər. Onların 
başçısı Abdullah Peyğəmbərin (s) tapşırığını bir daha onlara xatırlatdı. 
Ancaq onlar Abdullahın sözünə heç bir məhəl qoymayıb qırx nəfərdən 
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çox oxatan qənimət ələ keçirtmək üçün dağdan aşağı endi. Bu müharibə-
də Hz. Peyğəmbər dişinə və alnına dəyən zərbədən müşriklərin müsəl-
manlar qarşısında qazdıqları dərəyə düşmüşdü. Bu zaman müşriklər onun 
öldüyünü zənn etmişlər . 

 (Rəvayətə görə bu anda Hz. Peyğəmbər Nadi Əli duası ilə Əlini kö-
məyə çağırıb) Nəhayət, o ağır vəziyyətdə ikən Əli Peyğəmbərin əlindən 
tutaraq qaldırdı ki, müsəlmanlar onun ölmədiyini görsünlər. Əli Peyğəm-
bərin önündə dayanaraq yaxına gələni ya uzaqlaşdırır, yaxud da öldürür-
dü. Nəhayət, müsəlmanlardan bir dəstə adam geri dönüb Peyğəmbərin ət-
rafına toplaşdılar və qoşun yenidən təşkil oldu. Əbu Süfyan bu döyüşdə 
qalib gəlməsinə baxmayaraq, Mədinəyə hücum etmədən geri döndü, an-
caq söz verdi ki, bir ildən sonra yenidən Bədrdə görüşəcək. Əbu Süfyan 
Mədinəni ələ keçirməkdən vaz keçdi, bu ancaq qeybdən olan köməklik 
vasitəsi ilə ola bilərdi. Allah-təala onun ürəyinə qorxu saldı ki, Mədinə 
şəhərini mühasirə etməkdən yayınsın. Ühud müharibəsində müsəlmanlar 
məğlub olsalar da, bu döyüş böyük mənəvi dəyərlərlə nəticələndi. Onlar 
Bədr müharibəsində xalis niyyətlə vuruşduqları üçün Allah onlara yar-
dım etmişdir. Ancaq bu döyüşdə Peyğəmbərin (s) əmrindən çıxaraq qəni-
mət və dünya malı dalınca getdikləri üçün məğlub oldular. 

183. Onlar: “Allah, bizə qəbul əlaməti olaraq göydən gələn odun yan-
dırdığı bir qurbanlıq gətirməyincə heç bir peyğəmbərə əsla iman gətirmə-
məyimizi tapşırmışdır” -dedilər. De: “Şübhəsiz, məndən öncə Zəkəriyyə 
və Yəhyə kimi bir sıra peyğəmbərlər sizin üçün aydın dəlillər və dedikləri-
nizi gətirmişdilər, əgər doğruçusunuzsa bəs onları nə üçün öldürdünüz?!” 

Açıqlama: “Qurban” sözü yəhudi dilindən götürülüb. Rəvayətə görə, 
İsrail oğulları qurban ətini yeməz və qurban etdikləri heyvanın ətini çatı 
olmayan bir evə qoyardılar. Zamanın peyğəmbəri orada dua oxuyardı. 
Xalq da bayırda duanın qəbulunu gözlərdi. Göydən ağ bir atəş gəlib o 
qurbanı yandırar və bu onun qəbuluna bir əlamət sayılardı. 

191.O kəslər ki, ayaq üstə, oturduqları halda və böyürləri üstə Allahı 
yadlarına salır, göylərin və yerin yaradılışı barəsində fikirləşir və deyir-
lər: “Ey Rəbbimiz, bunu boş yerə yaratmamısan!” 

200.Ey iman gətirənlər, səbrli olun və başqalarını da səbrə sövq edin, 
düşmən qarşısında müqavimət göstərin, sərhədin keşiyində durun və Al-
lahdan qorxun, bəlkə nicat tapdınız. 
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4. ən-Nisa surəsi 
Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir, nuzul sırası 92-dir. Nisa surə-

si, ayələrinə görə, “Bəqərə” surəsindən sonra ən uzun surədir. Bu surə, 
qadınların hüquq və hökmlərindən daha çox bəhs etdiyi üçün, “Nisa” –
Qadınlar adlandırılmışdır. Surənin böyük hissəsi hicrətin 3-cü ilinin sonu 
5-ci il arasında ( m. 625- 628) nazil olmuşdur, çünki burada mövcud olan 
bir çox hökmlər islam hüququ ilə bağlı mövzuların təməlini təşkil edir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. O Allahdan ki, sizi bir candan 
yaratdı, onun cinsindən zövcəsini yaratdı və onların arasında ər-arvadlıq 
nigahı bərqərar etdi və o ikisindən çoxlu kişi və qadın törədib yaydı. Al-
lahdan və qohumlarla əlaqəni kəsməkdən qorxun. Həqiqətən, Allah daim 
sizə nəzarət edir. 

Açıqlama: Ayədə keçən “Ondan da eşini yaratdı” ifadəsi Həvva ana-
mızın Adəmdən yaradıldığını bildirir. Bəzi alimlər isə Həvvanın, Adəmin 
qabırğasından və ya artıq qalan torpağından yaradılması qənaətindədirlər. 
Həvva anamız Cənnətdə yaradılmışdır. 

2-6.Və yetimlərin mallarını özlərinə qaytarın. Həmçinin onların mal-
larını öz mallarınıza qatıb yeməyin ki, həqiqətən, bu, böyük günahdır. 
Yetim qızlar barəsində ədalətlə rəftar edin və yalnız bir qadınla, ya aldığınız 
bir kənizlə kifayətlənin. Və qadınların mehrlərini onlara könül xoşluğu ilə və 
bir hədiyyə kimi verin. Əgər onlar könül xoşluğu ilə ondan sizə bir şey bağış-
lasalar, onu nuş və ləzzətlə xərcləyin. Allahın sizin üçün dayaq etdiyi malları-
nızı səfehlərə və az yaşlı yetimlərin özlərinə verməyin. Onlara həmin malın 
gəlirindən ruzi verin, onları geyindirin və onlarla layiqli bir tərzdə danışın. 
Yetimlərin evlənmək həddi gələndə onların mallarını özlərinə qaytarın. Allah 
yetərli hesab çəkəndir. 

7-10.Kişilərin və qadınların ata, ana və yaxın qohumlarının qoyub 
getdiklərində payları vardır. Miras bölgüsü zamanı orada vərəsələrdən 
olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar olsalar, onlara o maldan ruzi 
olaraq bir şey verin və gözəl, bəyənilən söz deyin. 

11-12. Allah sizə övladlarınızın mirası barəsində oğlanın payının qı-
zın payıdan iki misli qədər artıq olmasını tövsiyə edir. Əgər arvadlarını-
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zın uşağı yoxdursa etdikləri vəsiyyətdən sonra onların mirasının yarısı si-
zindir, əgər uşaqları olsa onların mirasının dörddə biri sizindir. Həmçinin 
əgər sizin övladınız yoxdursa, etdiyiniz vəsiyyətdən sonra sizin mirasını-
zın dörddə biri yoldaşınızındır. 

13-14.Kim Allaha və Onun peyğəmbərinə itaət etsə, Allah onu altın-
dan həmişə çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi 
qalarlar. Budur böyük uğur və nailiyyət! Kim Allaha və Onun peyğəm-
bərinə itaətsizlik etsə Onun həmişəlik qalacağı bir əzab vardır. 

15-19. Qadınlarınıza zina töhməti vuran şəxsə möminlərdən dörd ki-
şinin şahidlik etməsini istəyin. Beləliklə əgər şəhadət versələr, onları ölə-
nə və ya Allah onlar üçün başqa bir yol açana qədər evlərdə saxlayın. İs-
lamın əvvəlində zina edənlər belə həbs edilirdi. Sonra Muhəmməd pey-
ğəmbərin hədisiylə zina edən subaylara yüz qamçı vurmaq, evliləri də 
daşqalaq edib öldürmək cəzası vacib hesab edildi. Əgər cinayətlərinin 
hakimin yanında sübut olunmasından qabaq, ölüm qorxusundan və ya 
nadanlıq üzündən baş vermış bu hadisəyə görə tövbə etsələr və özlərini 
düzəltsələr, onlardan vaz keçin. Həqiqətən, Allah həmişə tövbələri qəbul 
edən və mehribandır. Daim günah edib ölümləri çatan zaman “mən indi 
tövbə etdim” deyənlər və həmçinin küfr halında ölənlər üçün tövbə yox-
dur və onların tövbələri qəbul olunmaz. Ağrılı bir əzab hazırladığımız 
kəslər onlardır. 

20-28.Evlənmə və qadınların boşanma zamanı mehriyyəsi haqqındadır. 
29-31. Böyük və kiçik günahlar haqqındadır. Ey iman gətirənlər, bir-

birinizin mallarını haqsız yerə və qanuna zidd yollarla yeməyin. İntihar 
etməyin, bir-birinizi öldürməyin. Heç vaxt Allahın vasitəsilə birinizi di-
gərinizdən üstün etdiyi şeyi arzulamayın 

34-35. Kişilər qadınların ixtiyar sahibləridir. Allah bəzi kişiləri dü-
şüncə, ruh və cismani qüvvə baxımından bəzi qadınlardan üstün etdi. 

37-38. Mal və elmi sərf etməkdə özləri xəsislik edir, camaatı da söz 
və əməllə xəsisliyə sövq edirlər və mallarını riya və camaata göstərmək 
xatirinə xərcləyirlər, Allaha və axirət gününə inanmırlar, onlar Şeytanın 
həmdəmidirlər. 

40-42.Şübhəsiz, Allah heç kəsə zərrə qədər də zülm etməz və yaxşı 
əməlin savabını axirətdə ikiqat artırar. Buna görə də hər ümmətdən şahidlik 
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etmək üçün öz peyğəmbərlərini şahid gətirəcəyimiz zaman halları necə ola-
caq?! Həmin gün kafirlər arzu edərlər kaş ki, torpaq olardılar. 

43.Ey iman gətirənlər, sərxoş halda namaza yaxınlaşmayın. Həmçinin 
müsafir olduğunuz yerdə və onda su tapmadığınız hal istisna olmaqla cə-
nabətli halda qüsl edənə kimi namaza yaxınlaşmayın. Eləcə də cənabətli 
halda qüsl edənə kimi məscidə yaxınlaşmayın. Bir qapıdan girib digərin-
dən çıxmaq istisnadır. Əgər xəstə ya səfərdə ikən, sizdən biri ayaqyolun-
dan gəlmiş, ya qadınlarla yaxınlıq etmiş olsa və su tapmasanız pak torpaq 
axtarın və iki əlinizi ona vurduqdan sonra üzünüzə və əllərinizə sürtün. 
(təyənnüm edin)Doğrudan da, Allah əfv edən və çox bağışlayandır 

44-53. Məgər kitablardan bir pay verilmiş kəsləri görmədin ki, öz ki-
tablarındakı mətləbləri təhrif etməklə sizin də haqq yoldan azmağınızı is-
təyirlər?! 

54-55. Yoxsa onlar Allahın Peyğəmbərə və onun əhli-beytinə Öz 
fəzlindən verdiyi şeyə görə paxıllıq edirlər? Həqiqətən, Biz İbrahim ailə-
sinə kitab və hikmət verdik. Beləliklə onların bəzisi Muhəmmədə (s) 
iman gətirdi, bəzisi ondan üz döndərdi və başqalarını da ona iman gətir-
məkdən saxladı. Alovlanmış od olan Cəhənnəm onlara kifayətdir. 

66-77. Əgər Biz onlara “cihad edin” desək, onların az bir qismi istisna 
olmaqla, digərləri yerinə yetirməzdilər. Kim Allah yolunda vuruşaraq 
öldürülsə, yaxud qalib gəlsə, tezliklə ona böyük bir mükafat əta edəcəyik. 

78-85-Harada olsanız, hətta ucaldılmış hasarlar və qəsrlərin içində 
olsanız belə, ölüm sizi haqlayacaqdır. Onlara bir yaxşılıq yetişəndə “bu, 
Allah tərəfindəndir”-deyərlər, bir pislik yetişəndə isə “bu, sənin tərəfin-
dəndir” deyərlər. De: “Bunların hamısı Allah tərəfindəndir” Odur ki, Al-
lah yolunda vuruş. 

86. Sizə salam verildikdə siz ondan daha gözəl və yaxud onun kimi 
bir salamla cavab verin. Şübhəsiz, Allah hər şeyin hesabını aparandır. 

 
Böyük günahlar 

87. Dinimizdə Allah tərəfindən bizə buyurulan böyük günahlardan 
biri insan öldürməkdir. Qadağan olunduğu halda riba (faiz) aldıqları və 
haram olan batil yol ilə camaatın malını yedikləri üçün və bilə-bilə bu iş-
lə məşğul olanlardan ötrü dərd gətirən əzab hazırlamışıq. 
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Səfər namazı haqqında. 
101. Səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən 

qorxsanız, namazı qısaltmaq, dörd rükətli namazı iki rükət qılmaq sizə 
günah hesab edilməz. Həqiqətən, kafirlər sizinlə düşməndirlər. Namazı 
qurtardıqdan sonra ayaq üstə, oturan yerdə, uzanan halda Allahı zikr 
edin. Bəlkə zikrinizə görə sizi düşməniniz qarşısında qalib etsin. Arxayın 
olduğunuz zaman tam qayda ilə namaz qılın. Həqiqətən, namaz müəyyən 
olunmuş qərarla möminlər üçün yazılmışdır. Hüdəbiyyə döyüşündə, zöhr 
namazı vaxtında, Bilal azan verəndə, Cəbrail nazil olaraq bu ayəni Pey-
ğəmbərimizə öyrətdi ki, döyüş və qorxu zamanı belə namaz qılsınlar. 

Sən onların arasında ikən namaz qılmaq istəsən, camaatın bir hissəsi 
səninlə namaza qalxıb, silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Səcdə edən 
zaman birinci rükətdə səninlə qılıb, ikinci rükəti özləri qılıb, namazlarını 
tamam etsinlər. Sonra sizin qarşınızda olsunlar, sizi qorusunlar. Sonra 
sən ikinci rükətdə o qədər səbr et ki, namaz qılmayıb, namaz qılanları qo-
ruyan dəstə gəlsinlər və səninlə namaz qılsınlar və silahlarını özləri ilə 
götürsünlər. Təşəhhüd və salamların vaxtını o qədər uzat ki, bu dəstə də 
ikinci rükəti özləri qılıb, namazı səninlə birlikdə bitirsinlər. Yəni döyüş-
də və qorxu anında iki rükətli qəsr namazını, bir-birinizi qorumaq şərti 
ilə növbə ilə yerinə yetirin 

112-121. Kim bir günah etsə, sonra onu günahsız bir şəxsə nisbət ver-
sə, şübhəsiz, boynuna həmin adamın günahını götürmüşdür. Allahdan baş-
qa bir şeyi, Şeytanı çağırmayın. Allah Şeytana lənət etdi və Şeytan dedi:-
Əlbəttə, mən sənin bəndələrindən müəyyən olunmuş bir hissəsini götürə-
rəm, onların yüzdə doxsan doqquzunu öz ardımca apararam. Onları azdı-
rar, uzun-uzadı ömür sürmək, hesab və kitabın olmaması kimi xülyalara 
salaram. Şeytan onlara aldadıcı vəddən başqa bir şey vermir. Şeytan onlara 
yalnız vəsvəsə edər ki:”Allah kərimdir, axırda tövbə edərsən”. Allah öz 
rəhmətini şeytana ibadət edənlərdən uzaq etdi. Hər kəs Allaha itaət etməyi 
tərk edərək şeytanı özünə dost tutsa, ömür sərmayəsini verib, behişt əvəzi-
nə Cəhənnəmi qazanar. Onların yerləri Cəhənnəmdir və ondan qaçmağa 
əsla bir yol tapmazlar. İman gətirənlər Allah yolunda, Tağut və Şeytanın 
dostları ilə vuruşun! Həqiqətən, Şeytanın qüvvəsi zəifdir. 

122. İman gətirib yaxşı işlər görənləri tezliklə altından çaylar 
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axan Cənnətlərə daxil edəcəyik və onlar orada əbədi qalacaqlar. 
123-127. Yaxşı və pis əməl sahibləri haqqındadır. 
128-130. Əgər bir qadın öz ərinin itaətsizliyindən ya ondan üz dön-

dərməsindən qorxsa, o ikisinə aralarında bir növ sülh və barışıq etmələ-
rində günah yoxdur. 

136. Ey Allaha iman gətirənlər, Allaha və Onun peyğəmbərinə, pey-
ğəmbərinə nazil etdiyi kitaba və nazil etdiyi kitaba iman gətirin.Ey iman-
ları gerçəkləşmiş kəslər, onun qorunmasında möhkəm olun. Kim Allaha 
və Onun mələklərinə, səmavi kitablarına, göndərdiyi peyğəmbərlərinə və 
axirət gününə kafir olsa, həqiqətən, uzun-uzadı bir azğınlığa düşmüşdür. 

141-145-ci аyənin bir hissəsində kаfirlərin möminlərə qаlib gələ bil-
məməsi hаqqındа buyurulur: “Аllаh-taаlа hеç vахt kаfirlərə möminlərə 
qаrşı yоl göstərməz.” Yəni möminlər üzərində qələbə üçün Аllаhın kаfir-
lərə yоl göstərməsi mümkün dеyil. Həqiqətən, münafiqlər Allaha qarşı 
hiyləgərlik edirlər, halbuki, Allah onları aldadır. Onlar namaza durarkən 
yerlərindən süst qalxır, camaatla ünsiyyətdə olarkən riyakarlıq edir və 
Allahı çox az yada salırlar. Ey iman gətirənlər, möminlərin yerinə kafir-
ləri özünüzə başçı, yardımçı və dost tutmayın! 

153-155. Musanın əhvalatı. Kitab əhli səndən onlar üçün səmadan 
bir kitab endirməyini istəyirlər! Əlbəttə onlar Musadan bundan da bö-
yüyünü istəyib “Allahı aşkar şəkildə bizə göstər!”-dedilər. Beləliklə 
zülmlərinə görə onları ildırım vurdu. Yenə onlara aşkar dəlillər gəldikdən 
sonra buzovu özlərinə tanrı etdilər. Onda Biz bundan da keçdik və Musa-
ya aydın dəlil-sübut verdik. Tur dağını əhd-peymanlarına görə onların 
başı üzərinə qaldırdıq və onlara “bu qapıdan Beytül-Müqəddəsin qapısın-
dan səcdə edən halda daxil olun” dedik. Onlara həmçinin “şənbə günü 
balıq ovlamağın haram olduğunu” dedik Onlardan möhkəm bir əhd-pey-
man aldıq. Beləliklə, Biz İsrail övladlarının əhd-peymanı pozduqlarına, 
Allahın ayələrini inkar etdiklərinə, Allahın peyğəmbərlərini haqsız yerə 
öldürdüklərinə, eləcə də “qəlblərimiz pərdədədir” demələrinə görə lənət 
və əzaba düçar etdik. 

156-159. Həmçinin İsaya qarşı olan küfrləri və Məryəmin İsanı hara-
dan gətirməsi barəsində dedikləri böyük böhtan idi. Onlar:-Biz Allahın 
Rəsulu Məryəm oğlu İsanı öldürdük, -dedilər. Lakin onlar İsa Peyğəmbə-



 

  50 

ri nə öldürdülər, nə də ki, dara çəkdilər. Həqiqətən, İsa barəsində ixtilaf 
edənlər şübhədədirlər. Onların elmi yoxdur, yalnız zənn və güman edir-
lər. Həqiqətdə onu öldürməmişlər. Əksinə, Allah onu ucaldaraq öz tərəfi-
nə qaldırdı. Allah qələbə çalandır. Əhli kitabdan bir nəfər belə yoxdur ki, 
ölümdən öncə, ruhu çıxmazdan bir qədər əvvəl olsa da ona, İsaya iman 
gətirməsin. İsa Qiyamət günündə onlara şahid olar. 

163. Şübhəsiz, Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy gön-
dərdiyimiz kimi sənə də vəhy göndərdik. Həmçinin İbrahimə, İsmailə, İs-
haqa, Yəqubə, Yəqubun övladlarından olan peyğəmbərlərə, İsaya, Əyyu-
bə, Yunusa, Haruna və Süleymana vəhy göndərdik. Və Davuda Zəburu 
əta etdik. Həmçinin Allah Musa ilə məxsus bir tərzdə Tövratı onun qula-
ğına oxumaqla, danışdı. 

171-172. Ey əhli-kitab! Öz dininizdə həddinizi aşmayın. Xristianlar 
İsaya Allah dedilər. Allaha qarşı haqsız söz dedilər. Allah təkdir, nə do-
ğub, nə də doğulmayıb. İsa yalnız Allahın Peyğəmbəridir ki, onu Mər-
yəm vasitəsi ilə dünyaya gətirmişdir. İsa Allah tərəfindən gələn ruh sahi-
bidir. Allaha və onun Peyğəmbərlərinə iman gətirin. Heç vaxt “Allah üç-
dür”-deməyin və bura daxil olmaqdan özünüzü saxlayın ki, Cəhənnəm 
odunda yanmayasınız. İbadətə layiq olan Allah yalnız birdir. Övlad nis-
bət verilməkdən pakdır. Bütün insanlara, onların işlərinə vəkil olmağa 
Allah kifayətdir. İsa əl Məsih də, Müqərrəb mələklər də Allahın qulu ol-
mağı əsla özlərinə ar bilməzlər. Allah Ona ibadət etməyi özünə ar bilən-
ləri və lovğalıq edənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır! 

176. Səndən “Kəlalə”, ata-anaları bir olan, yaxud yalnız atadan bir 
olan bacılar barəsində hökm verməyini istəyirlər, de:”sizə Allah hökm 
verir”. 

 
5. əl-Maidə 

Mədinədə nazil olub 120 ayədir, nuzul sırası 113-dür. Maidə -süfrə 
deməkdir. Bir hədisdə nəql оlunur ki, həzrət Pеyğəmbər "Həccətul-vidа” 
хütbəsində buyurdu: "Mənə nаzil оlmuş sоn surə "Mаidə” surəsidir. 
Оnun hаlаlını hаlаl, hаrаmını hаrаm tutun. ("Minhаcus-Sаdiqin”, c. 3, 
səh. 162) 

Bəzi rəvаyətlərdən məlum оlur ki, bu surə həzrət Pеyğəmbərin vəfа-
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tındаn iki-üç аy qаbаq nаzil оlmuşdur. Bu surənin böyük bir hissəsində 
İslаm hökmləri bəyаn оlunur. Əhdə vəfа, ictimаi ədаlət, hədd və qisаs 
hökmləri, ədаlətə şаhidlik, qətlin hаrаm еdilməsi, hаlаl və hаrаm qidаlаr, 
dəstəmаz və təyəmmüm bu surədə bəyаn оlunmuş mövzulаrdаndır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3.Ey iman gətirənlər, bağladığınız əhd-peymanlara və dinin hökm-
lərinə riayət edin. Dördayaqlı heyvanların ətləri sizlərə halal edildi. Alla-
hın həcc və ümrə əməlləri zamanı Beytül-Həram zəvvarlarına hörmətsiz-
lik etməyin. Ehramdan çıxdıqdan sonra ov ovlaya bilərsiniz. Məscidül-
Hərama girməyinizə mane olmuş bir dəstənin ədavəti sizi həddi aşmağa 
vadar etməsin. 

Ölü, kəsilmədən murdar olmuş heyvan, qan, donuz əti, kəsilən zaman 
başı üzərində Allahdan qeyrisinin adı çəkilmiş, boğulmuş, vurmaqla 
öldürülmüş, hündürlükdən yıxılaraq ölmüş, başqa bir heyvanın buynuzu va-
sitəsilə ölmüş və yırtıcı heyvanın öldürərək yediyi heyvan –sizə haram oldu. 

4-5. Bu gün Mən sizin üçün dininizi kamil etdim, cahiliyyət qanun-
larını məhv etməklə nemətimi sizə tamam etdim. İslamı sizin üçün din 
seçdim. Yalnız Məndən qorxun və mənə ibadət edin. Çünki mən sizi zə-
fərə çatdırdım, İslam dinini bütün dinlər üzərində qalib etdim. 

6-11. Ey iman gətirənlər, namaza durarkən dəstəmaz olmaq üçün 
üzünüzü və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun və başınıza və hər iki 
ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh edin. Əgər cənabətli olsanız 
qüsl edin. Əgər xəstə və ya səfərdə ikən sizlərdən biri ayaqyolundan gəl-
miş, yaxud qadınlarla yaxınlıq etmiş olsa və su tapmasanız, onda pak tor-
paq axtarın. Hər iki əlinizin içini ona vurduqdan sonra həmin torpaqdan 
üzünüzə və əllərinizə çəkin, təyəmmüm edin. Allah əsla sizə çətinlik ya-
ratmaq istəmir. 

Açıqlama: Uca Allah namaz zamanı su torpağa təyəmmüm edin,  
“çünki torpaq pakdır,” deyə buyurursa, onda pak torpağa alnı qoymaq 
hər halda digər əşyalardan daha xeyirlidir. 

Hədis:Fatimei-Zəhra əleyha buyurmuşdur: “Atam, Peyğəmbər Muhəm-
mədin torpağını qoxulayan bir insana başqa ətir axtarmağa nə gərək var?!” 

Hədis: Cabir ibn. Abdullah Hz. Peyğəmbərdən belə söylədiyini de-
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yir: “Məndən əvvəl heç bir kimsəyə verilməyən bir özəllik verildi: Yer 
üzü mənim üçün məscid və torpağı isə təmizləyici təyin olundu. Yəni yer 
üzünün hər yerində namaz qıla bilərəm və yerdəki, torpaq mənim üçün 
bir təmizləyicidir.” (Səhih-Buhari 225-227-1278) 

12-13.Həqiqətən, Allah İsrail övladlarından əhd-peyman aldı. Biz 
onlardan on iki qəbiləyə, on iki nəfər başçı seçdik. Allah onlara dedi: 
“Şübhəsiz, Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, pey-
ğəmbərlərimə iman gətirsəniz, onlara ehtiramla kömək etsəniz və malla-
rınızı Allah yolunda xərcləsəniz, mütləq sizin günahlarınızı təmizləyər və 
sizi altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edərəm”. 

14-17. “Biz xaçpərəstlərik” deyənlərdən əhd-peyman aldıq. Onlar son-
ra İncilin tövhid məsələləri və İslam Peyğəmbərinin əlamətləri və sifətləri 
kimi təlimlərindən olan layiqli paylarını unutdular. Buna görə də onların 
arasında Qiyamət gününədək düşmənçilik və kin yaratdıq. Tezliklə Allah 
onları etdiklərindən xəbərdar edəcəkdir. Şübhəsiz, “həqiqətən, Allah həmin 
Məryəm oğlu Məsihdir” -deyən kəslər kafir oldular. De:” Məryəm oğlu Mə-
sih yalnız bir Peyğəmbərdir. Həqiqətən ondan qabaq Peyğəmbərlər gəlib-
keçmişdir. Onun anası çox doğru danışandır.” 

18-19. Yəhudilər:- “Biz Üzeyrin övladı, Üzeyr də Allahın oğludur”, 
-dedilər. Xristianlar isə:- “Biz Məsihin tərəfdarlarıyıq, o da Allahın oğlu-
dur”, -dedilər. Ya Peyğəmbər! De ki, bəs nə üçün günahlarınızın müqabi-
lində Allah sizə əzab verir? Xeyr, siz bəşərsiniz, Allahın yaratdıqların-
dansınız. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə isə əzab verər. Qayıdacaq yer 
ona tərəfdir. 

20-26. Musa öz qövmünə dedi: “Ey mənim qövmüm, Allahın aranız-
da peyğəmbərlər təyin etdiyi və sizə Tövrat, içindən çeşmə çıxan daş, bir 
növ ağac şirəsindən hazırlanmış yemək və bildirçin kimi aləmdəkilərdən 
heç kəsə vermədiyi şeyi verdiyi zamandakı nemətini xatırlayın”. “Ey mə-
nim qövmüm, Allahın sizin üçün yazdığı və qərara aldığı bu müqəddəs 
torpağa, Beytül-Müqəddəsə daxil olun, geriyə dönməyin və arxaya çəkil-
məyin ki, ziyana uğrayarsınız”.Dedilər: “Ey Musa, həqiqətən, orada qüd-
rətli və zalım bir dəstə var və onlar oradan çıxmayınca biz əsla ora daxil 
olmayacağıq”. Allahdan qorxanlardan olan iki kişi dedi: “Bu qapıdan on-
lara hücum edin və elə ki, oraya daxil oldunuz, mütləq siz qalibsiniz. 
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Əgər imanınız varsa yalnız Allaha təvəkkül edin”. Dedilər: “Ey Musa, nə 
qədər ki, onlar oradadırlar biz əsla ora daxil olmayacağıq. Odur ki, sən 
və Rəbbin gedin onlarla vuruşun, biz mütləq elə burada oturacağıq”. Mu-
sa dedi: “Ey Rəbbim, boynuma qoyduğun vəzifənin çatdırılması və ciha-
da dəvət etmək barəsində mənim özümdən və qardaşımdan başqa heç kə-
sə gücüm çatmır. Odur ki, bizimlə bu itaətsiz dəstə arasında ayrılıq sal 
“Allah dedi: “Bu torpaq qırx il onlara haram oldu. Bu müddət ərzində 
onlar daim yer üzündə -Sina çölündə sərgərdan qalacaqlar. Odur ki, bu 
itaətsiz dəstəyə görə qəmgin olma”. 

27-32.Adəmin iki oğlu-Habil və Qabilin əhvalatını doğruluqla onlar 
üçün oxu. Allah Adəmə vəhy etdi ki, vəsi olmağa Habili seçsin. Bir hal-
da ki, Qabil ondan böyük idi. Qabil bu əhvalatdan xəbərdar olub qəzəblə-
nərək dedi:-Mən vəsi olmağa daha çox layiqəm. Adəm onlara əmr etdi 
ki, hər biri bir qurban aparıb Allah yolunda kəssinlər. Habilin qoyunu var 
idi. O, Allahın əmrinə razı olmaq niyyəti ilə yaxşı kök bir qoyun gətirdi. 
Qabil isə əkinçi idi. O, bir qədər sünbül gətirib fikirləşdi ki, onun qurbanı 
qəbul olsa da, olmasa, da haqq onunladır, onsuz da Adəmin sözünə razı 
olmayacaq. Hər ikisi öz qurbanlarını apardılar.Birinin qurbanı qəbul olub 
digərin ki, isə qəbul olunmadı. Göydən atəş gələrək Habilin qurbanını 
aparır, Qabilinki isə yerdə qalır. Qabil qəzəblənərək dedi ki, nə üçün mə-
nim qurbanım qəbul olmadığı halda, sənin qurbanın qəbul olsun? O, Ha-
bilə həsəd apararaq dedi:- Əlbəttə, mən səni öldürərəm. 

Habil dedi:-Müqəssir olmağına və məni öldürməyinə bir səbəb yox-
dur. Əgər sənin qurbanın qəbul olmayıbsa, özün müqəssirsən. Allah yal-
nız təqvalılardan qəbul edər. Əgər sən məni öldürmək üçün əl qaldırsan, 
mən səni öldürmək üçün əl qaldırmaram. Mən aləmlərin pərvərdigarı 
olan Allahdan qorxuram. Mən istəyirəm ki, sən mənim günahım və öz 
günahın ilə Allaha tərəf qayıdasan və Cəhənnəm odunun yoldaşlarından 
olasan. Bu zülm edənlərin cəzasıdır. Ayədən məlum olur ki, öldürülənin 
günahı qatilin boynuna qoyulacaqdır. Şeytan Qabilə vəsvəsə etdi ki, əgər 
Habil sağ qalsa, onun övladı həmişə sənin övladının üzərində fəxr edə-
cək. O, Habili öldürməyə fürsət axtarırdı. Bir gün onun yatdığını görüb, 
böyük bir daş götürərək onun başından vurub, öldürdü. O bilmədi ki, qar-
daşını necə dəfn etsin. Allah bir qarğa göndərdi. O yeri qazıb göstərdi ki, 
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qardaşının bədənini necə yerə basdırsın. Qabil gördü ki, bir qarğa başqa 
bir ölü qarğanı dimdiyi ilə gətirib, ayaqları ilə yeri qazaraq onu dəfn etdi. 
O dedi:-Vay olsun mənə! Mən bu qarğa kimi aciz qaldım və qardaşımın 
meyidini dəfn etdim. O peşman olanlardan oldu. Buna görə də adət oldu 
ki, meyiti torpaqda dəfn etsinlər. Bunun üçün biz yazdıq ki, yer üzündə 
fəsad etməmiş birini öldürən kəs, sanki insanların hamısını öldürmüşdür. 

Rəvayətlərə görə Qabilin Habili öldürməyinin səbəbi Habilin böyük 
iftixara, xəlifəlik məqamına nail olması idi. 

43-44. Allahın hökmü içərisində olan Tövrat onların yanlarında ola-
ola üz döndərirlər?! Onların öz kitablarına da imanları yoxdur. Həqiqə-
tən, peyğəmbərlər onun əsasında yəhudilər üçün hökm çıxarırdılar. Odur 
ki, ey yəhudi alimləri, insanlardan qorxmayın, Məndən qorxun. 

45-51. Biz o kitabda onlar üçün qərara aldıq ki, canın müqabilində 
can, gözün müqabilində göz, burunun müqabilində burun, qulağın müqa-
bilində qulaq və dişin müqabilində dişdir və bunların hər birinin qisası 
alınır. Yaraların da qisası vardır. Kim qisas alınmasına boyun qoysa bu, 
onun həmin günahı üçün bir kəffarədir. Kim qisas almaqdan keçsə, bu, 
onun günahları üçün bir kəffarədir. Allahın nazil etdiyinin əsasında hökm 
etməyənlər – məhz onlardır, zalımlar! Onlara Məryəm oğlu İsanı göndər-
dik ki, o, özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyirdi. Gərək İncil əhli Allahın 
onda nazil etdiyinin əsasında hökm etsin. Allahın nazil etdiyinin əsasında 
hökm etməyənlər – məhz onlardır fasiqlər! 

54. Ey möminlər!Tezliklə Allah elə bir qövm gətirər ki, Allah onları 
sevər, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə 
qarşı isə sərt olar, Allah yolunda cihad edər, heç kəsin tənəsindən qorx-
mazlar. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allahın lütfü genişdir. 
Və O, hər şeyi biləndir. 

Açıqlama:Bütün İslam alimlərinin sözlərinə görə bu ayə Əli ibn Əbu 
Talib haqqında nazil olmuşdur. Onlar bu haqda iki dəlil göstərirlər:- Pey-
ğəmbər Xeybər günü bayrağı Əliyə vermək barədə belə buyurmuşdu:- 
Sabah mən bayrağı bir nəfərə verəcəyəm ki, o, Allahı və Peyğəmbəri se-
vər, Allah və Peyğəmbəri də onu sevər. Bəzən xüsusi ifadələrlə onlardan 
söhbət açır və Əhli-Beytin ayrı-ayrı nümayəndələri haqqında bəhs edilir. 
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Buna misal olaraq “Vilayət” ayəsini qeyd etmək olar. Bu haqda Qurani-
Kərimdə belə buyrulur: 

55. Həqiqətən, Allah, onun Peyğəmbəri və iman gətirən, namaz qılan 
və rüku halında zəkat verənlər sizin ixtiyar sahiblərinizdir. 

Açıqlama:-Bu ayə də Əli haqqında nazil olmuşdur.”Kəbir” təfsirində 
verilən hədisdə İbn Abbasdan belə nəql olunmuşdur:-Əbu Zərr rəvayət 
edir ki, mən Hz.Peyğəmbər ilə Məsciddə namaz qıldığımız zaman bir nə-
fər dilənçi məscidə girib sədəqə istədi, lakin ona heç kəs bir şey vermədi. 
O da əllərini qaldırıb dedi:-Pərvərdigara, səni şahid tuturam ki, Peyğəm-
bərin məscidində ikən heç kəs mənə bir şey vermədi. Bu vaxt Əli (ə) 
rüku halında idi. O sağ əlinin kiçik barmağına işarə etdi. Dilənçi gəlib 
onun barmağından üzüyünü çıxardı. ("Əl-mizаn”, c. 6, səh. 20-34) 

60-66. Allahın lənət və qəzəb etdiyi kəslərin bəzisini meymunlar və 
donuzlar surətinə saldı. Onlar Tağuta pərəstiş etmiş kəslərdir. Allah onların 
həmişə gizlətdiklərini daha yaxşı bilir. Nə üçün yəhudi və xaçpərəstlərin 
alimləri və dini bilik sahibləri onları günah danışıqdan və haram yeməkdən 
çəkindirmirlər?! Yəhudilər dedilər: “Allahın əli bağlıdır!” Şübhəsiz, Rəbbin 
tərəfindən sənə nazil olan şey, onların bir çoxunun azğınlıq və küfrünü artı-
racaqdır. Biz onların arasında Qiyamət gününə qədər düşmənçilik və kin 
salmışıq.Nə vaxt müsəlmanlarla bir müharibə alovu yandırıblarsa, Allah 
onu söndürüb. Allah fəsad törədənləri sevmir. Əgər kitab əhli İslama iman 
gətirsəydi və təqvalı olsaydılar, şübhəsiz, onların günahlarını təmizləyər və 
onları neməti bol olan Cənnətlərə daxil edərdik. 

67. Ey Peyğəmbər! Rəbbindən sənə nazil olan xəbəri xalqa təbliğ et. 
Əgər etməsən, onda Allahın Rəsulu vəzifəsini yerinə yetirməmiş olarsan. 
Allah səni xalqın şərindən saxlayar. Həqiqətən, Allah kafir camaatı hida-
yət etməz. 

Açıqlama:-Bu ayə Əli (ə.) haqqında nazil olmuşdur.”Kəbir” təfsirin-
də belə yazılmışdır:-Bu ayə nazil olan zaman Hz. Peyğəmbər Əlinin əlin-
dən tutub buyurdu:”Mən kimin ağasıyamsa, Əli də onun ağasıdır. Ey mə-
nim Allahım! Onu dost tutanı Sən də dost tut, düşmən tutanı Sən də düşmən 
tut. Allahla düşmən olanı isə Allah üzü üstə Cəhənnəmə atar.” (”Səhihi Tir-
mizi, c. 5. s. 296.) 

Hz.Peyğəmbər hicri 10-cu ilində Allahın evini ziyarət etmək və 
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Həcc mərasimini yerinə yetirmək üçün yenə də Məkkəyə gəldi. Məkkə-
dən qayıdarkən ilahi əmr üzrə “Cövhə”və ya Qədir-xum adlanan çöldə 
Əbi-Talib oğlu Əlini İmam, xəlifə olaraq müsəlman cəmiyyətlərinə tanı-
dır. Onu özündən sonra xəlifə təyin edir və Hacıların hamısı Əliyə beyət 
edirlər. Peyğəmbərin əmri ilə Qədir-Xumda minikdən düşüb bir yerə yı-
ğılırlar. Hz. Peyğəmbər yenicə nazil olmuş bu ayəni onlara oxuyub Əlini 
xəlifə elan edir, Allahın əmrini onlara çatdırır. Sonra camaat bir-bir gəlib 
Hz. Əliyə beyət edirlər. Bu zaman Ömər gəlib dedi:-Mübarək olsun, ey 
Əbu Talib. Sən mənim, bütün mömin kişi və qadınların ağası oldun.” La-
kin Peyğəmbərin vəfatından sonra elə həmin Hacılar bu beyəti sındırlar. 

85-86. Dedikləri sözün müqabilində Allah onları altından çaylar 
axan Cənnətlərlə  mükafatlandırdı. Ehsan edənlərin mükafatı budur. 

Açıqlama:Bu ayə Məkkədə Qureyş camaatı Hz. Peyğəmbərə və sə-
habələrinə çox əziyyət verirdilər. Onlara qida məhsulları satılmır və hər 
tərəfdən təzyiqlər göstərirdilər. Nəhayət, Peyğəmbər Allahın əmri ilə bir 
çıxış yolu tapır. O, Əbu Talib oğlu Cəfərin başçılığı ilə müsəlmanların 70 
nəfər səhabəni, Həbəşistana göndərir. Həbəşistan padşahı Nəcati onları 
qəbul edir və Cəfər ibni Talib orada Məryəm surəsini oxuyur. Sonradan 
qadın və uşaqlardan ibarət başqa bir dəstə də Həbəşə mühacirət etdilər. 
Xristian olan Həbəşin hökmdarı Nəcaşinin himayəsi altında müsəlmanlar 
bir müddət orada qalırlar. 

87-88. “Ey möminlər!Allahın sizə halal etdiyi şeyləri özünüzə haram 
etməyin. Həddinizi aşmayın. Həqiqətən, Allah həddini aşanları sevməz.” 

Açıqlama: Bu mübarək ayələrdən göründüyü kimi, Allah müsəlman-
lara halal olan nemətlərdən istifadə etmələrini, fəqət bu xüsusda ifrat və 
israfdan çəkinmələrini əmr və tövsiyə etmişdir. Bəzi millətlər kimi yalnız 
dünyaya uymaq yaxud da, digər bəzi tayfalar kimi dünyadan tamam əla-
qəni kəsib, cahilcəsinə bir dairə ətrafında yaşamaq da düzgün deyildir. 
Hər halda Allah-təala bizlərə bu duyğu üzvlərini boş yerə nəsib etməmiş-
dir. Bu duyğu üzvləri: şəhvət, qəzəb və onlardan doğan rəzalətlər, bizlə-
rin iradəsini sınamaq və bizləri imtahan etmək üçün bir vasitə kimi veril-
mişdir. 

Əlidən (ə) Peyğəmbər (s.ə.s.) haqqında buyurduqları:Hz. Peyğəmbər hər 
sabah tezdən qalxar, ən gözəl qiyafətini geyinər və sabah namazının hazırlığı-
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na başlardı. Həzrəti Peyğəmbər təmizliyə çox önəm verərdi. Birinin çirkli və 
ya səliqəsiz paltar geydiyini görüncə,onlara çox gözəl tərzdə təmizlik haqqın-
da moizə edib, deyərdi: “Madam ki, Allah-təala sənə bu neməti qismət etmiş-
dir, onda ondan gözəl və səliqəli istifadə et.” Peyğəmbərimiz gözəl ətirləri 
çox sevərdi, “Süktə”deyilən gözəl qoxulu bir ətri var idi. Əshabələri belə de-
yirdilər ki, Allahın Rəsulu hansı küçədən keçsə, oradan gözəl ətir iyi gələrdi. 
Onun özünün tərindən qızılgül ətri gələrdi. 

90-93. Ey iman gətirənlər, həqiqətən, şərab, qumar və asılmış bütlərə 
ibadət etmək, onlar üçün qurban kəsmək və həmin qurbanın ətindən ye-
mək və qumardakı püşk oxları nəcis və murdardır və Şeytanın ixtiraların-
dandır. Buna görə də onlardan çəkinin, bəlkə nicat tapasınız. Həqiqətən, 
Şeytan şərab və qumarla sizi onlara aludə edib onların düşkünü etməklə 
aranızda düşmənçilik və kin salmaq və sizi Allahın zikrindən və namaz-
dan saxlamaq istəyir. 

106. Ey iman gətirənlər, sizdən birinin ölümü çatan zaman, vəsiyyət 
vaxtı aranızdakı şahid, sizin özünüzdən iki adil kişi olsun. Yaxud əgər 
ölüm müsibəti sizə səfərdə olduğunuz zaman yetişsə, özünüzdən olma-
yan iki nəfər şahid olsun. 

110-116. O zaman Allah buyurdu:-Ey Məryəm oğlu İsa, sənə və 
anana verdiyim neməti yada sal. O zaman ki, səni qüvvətli etdim, pak bir 
ruh ilə. Sən beşikdə ikən və böyüyəndə insanlarla danışırdın. O zaman ki, 
sənə kitab hikmət, Tövrat və İncili öyrətdim. O zaman ki, palçıqdan quş 
surətini yaradıb ona üfürdün, o da quş olub mənim iznimlə uçdu. Anadan 
kor doğulana və bərəs xəstəliyinə mənim iznim ilə şəfa verdin. Ölünü 
mənim iznim ilə qəbirdən dirildib çıxardın. O zaman ki, səni Bəni-İsrail-
dən qorudum. Bu, sənin dəlil ilə gəldiyin zaman, Yəhudilərdən kafir olan 
kəslər dedilər:-Bu möcüzələr aşkar bir sehrdir. Onlar sənə sehrbaz deyir-
dilər. O zaman ki, mən Həvarilərə İsanın vasitəsi ilə vəhy etdim ki, Mənə 
və Mənim Peyğəmbərimə iman gətirin. Onlar dedilər:-Biz iman gətirdik. 
Şahid ol ki, biz həqiqətən, müsəlmanıq! Ya Peyğəmbər yadına sal ki, hə-
varilər İsaya dedilər:-Sənin Allahın göydən bizə süfrə göndərə bilərmi? 
İsa dedi:-Belə sual verməkdə əgər möminsinizsə Allahdan qorxun. Yəni 
Allahın qüdrətinə inanırsınızsa belə sual verməyin. 

Dedilər:-Biz o süfrədən yemək istəyirik ki, qəlbimiz arxayın olsun 
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və bilək ki, Peyğəmbərliyinə iman gətirməyimizi təsdiq etmisən, yaxud 
Peyğəmbərlik iddiasını doğru demişsən. Qeybətdə olanların yanında biz 
sənin Peyğəmbərliyinə şahid olarıq. 

Məryəm oğlu İsa dedi:- “Pərvərdigara bizim üçün göydən süfrə nazil 
et ki,bizim zəmanəmizdə hazır olanlar və bizdən sonra gələnlər üçün 
bayram olsun. Mənim Peyğəmbərliyimə əlamət və möcüzə olsun. Bizə 
ruzi ver! Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan” 

Mən sizin üçün süfrə nazil edərəm. Hər kəs süfrə nazil olandan sonra 
nemətə kafir olsa, mən ona aləmlər içrə heç kəsə vermədiyim əzabı verə-
rəm. Məryəm oğlu İsanın həvarilərin adları: Butrus, Endərays, Tumaz, 
Filidus, Yuhannəs (ibn Zəndi), Yakudus (Yaqub ibn Zəbdi), İbn Təlma, 
Şemun, Matta, Yaqub ibn Halkya, Tubbavus, Yudus Zəkəriyyə Yuta. 

116-118-ci аyələrdə qiyаmət səhnəsi, İsа ibn Məryəmin Аllаh hüzu-
rundа şаhidliyi hаqqındа dаnışılır: "Yаd еt о məqаmı ki, Аllаh buyurdu: 
"Еy İsа ibn Məryəm, məgər sən хаlqа dеdin ki, bir Аllаh əvəzində mənə 
və аnаmа iki tаnrı kimi pərəstiş еdin?” İsа dеdi: "Sən pаksаn, hаqqım 
çаtmаyаnı dеmək mənə yаrаşmаz. Mən bеlə bir söz dеmiş оlsаydım, sən 
hökmən bunu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə оlаndаn хəbərdаrsаn, mən isə 
Sənin zаtındа оlаnı bilmirəm. Çünki qеybi bilən yаlnız Sənsən; mən Sənin 
əmr еtdiyindən sаvаyı оnlаrа bir şеy dеmədim. 

120. Göylərin, yerin və onlarda olanların həqiqi malik və hakimi Al-
lahdır çünki, onların yaradılışı, qorunması, işlərinin nizamlanması  və 
sonra nəzərdə tutulan vaxtda yox edilməsi Allahın kamil istək və iradə-
sindən asılıdır və O hər şeyə qadirdir. 

 
6. əl-Ənam surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir, nuzul sırası 55-dir. Ənam surəsi 
haqqında Hz.Peyğəmbər belə buyurmuşdur:”Ənam” surəsi mənə bütöv, tam 
halda nazil olmuşdur və 70.000 min mələk təsbih və həmdlə bu surənin eni-
şini müşahidə etmişdir.” (Tabərani, əl-Mucəmüs-sağr, I, 145). 

“Ənam”-Davar- kəlməsi dördayaqlı heyvanlar deməkdir. Bu surə bə-
zi Ərəblərin dördayaqlı heyvanların bəzilərini halal, bəzilərini isə haram 
bildikləri inanclarını rədd etməklə, ayələrdə halal-haramı açıqlayır. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-13. Həmd və səna göyləri və yeri yaradan, qaranlıqları və aydınlığı 

vücuda gətirən Allaha məxsusdur.Sizin taleləriniz Allah tərəfindən “Löv-
hi-Məhfuz”da yazılmış və həyatla gerçəkləşmişdir.O, sizin gizlininizi də, 
aşkarınızı da bilir və əldə etdiklərinizdən də xəbərdardır. Həqiqətən, on-
lara Quran və möcüzələr gələn zaman onu təkzib etdilər. 

14-21. De: “Həqiqətən, mənə İslamı qəbul edən ilk şəxs olmağım 
əmr olunmuşdur. Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir və bu Quran mə-
nə vəhy olunub ki, onun vasitəsiylə həm sizi və həm də bəşər nəslini qor-
xudam. Həqiqətən, O, tək olan Allahdır.” 

22-32. O gün onların hamısını Qiyamət səhnəsində bir yerə toplaya-
caq, sonra Allaha şərik qoşmuş kəslərə “haradadır sizin güman etdiyiniz 
şərikləriniz?! Nə üçün sizin dadınıza çatmırlar?!” -deyəcəyik. Əgər onla-
rın odun üzərində saxlanıldıqları zamanı görsən, onlar həmin vaxt “kaş 
ki, dünyaya qaytarılaydıq, bir daha Rəbbimizin ayələrini təkzib etməyəy-
dik!”- deyərlər. Onların dünyaya qaytarılmaq arzusu da səmimi deyildir, 
əgər qaytarılsalar, mütləq yenə də çəkindirildikləri şeyə qayıdarlar. Şüb-
həsiz, onlar yalançıdırlar. 

Onlar həmin gün öz günahlarının ağır yükünü dallarında daşıyacaq-
lar. Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir və şübhəsiz, 
axirət evi təqvalılar üçün daha yaxşıdır. 

33-37. Ya Peyğəmbər! Şübhəsiz, Biz onların səni sehrbaz, şair və 
dəli adlandırmalarının səni necə kədərləndirməsini bilirik. Əlbəttə onlar 
səni təkzib etmirlər, onlar Allahın ayə və nişanələrini inkar edirlər.  Şüb-
həsiz, səndən qabaq peyğəmbərlər təkzib olundular. Əgər Allah istəsəy-
di, onların hamısını hidayət yoluna toplayardı. 

38-42. Yer üzündə elə bir hərəkət edən heyvan və uçan elə bir quş 
yoxdur ki, sizin kimi ümmətlər olmasınlar. Biz Öz kitabımızda heç nəyi 
nəzərdən qaçırmamışıq. Sonra onlar hamılıqla öldükləri yerlərdən öz 
Rəbblərinə tərəf toplanacaqlar. 

43-59. Bəs nə üçün Bizim əzabımız onlara yetişəndə boyun əymədi-
lər və yalvarıb-yaxarmadılar? Əksinə, onların qəlbləri daşlaşdı və Şeytan 
etdikləri günahları bəzəyərək onlara gözəl göstərdi. Beləliklə, elə ki, yad-
larına salınmış şeyi unutdular zülm etmiş dəstənin kökü və nəsli kəsildi. 
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De: “Mən sizə Allahın xəzinələri mənim yanımdadır demirəm, qeyb 
elmini də bilmirəm və həmçinin sizə “mən mələyəm” demirəm. Mən yal-
nız mənə gələn vəhyə tabe oluram. Qeyb xəzinələrinin açarı Onun yanın-
dadır. Onları Ondan başqa heç kəs bilmir. Yerə elə bir yarpaq düşmür ki, 
O, onu bilməsin. Həmçinin, aydın olan kitabda mövcud olmadan yerin 
altında bir toxum belə yetişməz.” 

60-62. Allah elədir ki, gecələr sizi yuxu səbəbi ilə öldürər, cisminiz 
yataqda, ruhunuz isə yuxu aləmini gəzər. Bu minvalla sizi bir növ ölüm 
halına salıb hiss-həyəcandan məhrum edən, gündüz isə sizi dirildərək nə 
etdiyinizi, nə qazandığınızı bilən Odur. O sizi gündüz yuxudan oyandırar 
ki, müəyyən edilmiş vaxta qədər yaşayıb, sonra əcəl gəlib yetişən zaman 
ölərək, Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O sizə cəza verməklə etdiyiniz 
əməllər barəsində xəbər verəcəkdir. Allah öz bəndələri üzərində qələbə 
çalandır. O şeytanlardan qorunmaq üçün sizə mələklərdən ibarət qoruyu-
cular göndərər. Nəhayət, birinizin ölüm vaxtı gəldikdə, Allahın əmrinə 
tabe olan ölüm mələkləri onun ruhunu qəbz edər. Onlar öz əməllərində 
heç bir qüsura yol verməzlər. Sonra özlərinin həqiqi ağası, Allaha tərəf 
qayıdarlar. Xəbərdar ol!Bu günün hökmü Allah üçündür. O hesab edən-
lərin ən sürətlisidir.” 

65. De: “O sizə başınızın üstündən, ya ayaqlarınızın altından əzab 
göndərməyə, yaxud sizi dəstə-dəstə edib bir-birinizin canına salmağa və 
bəzinizin əzabınızı bəzinizə daddırmağa qadirdir”.  

74-83. O zaman ki, İbrahim öz atalığı Azərə dedi:-Sən bütləri özünə 
Allah tutursanmı? Həqiqətən, mən səni və sənin qövmünü açıq zəlalətdə 
görürəm. Belə ki, biz İbrahimə Yerin, göyün padşahlığını göstərdik ki, 
Allahın qüdrətinə yəqinlik edənlərdən olsun. 

İbrahim gecə qaranlıq olan zaman bir ulduz görüb dedi:-Bu mənim Al-
lahımdırmı? Ulduz qeyb olduqda o:- “Mən qeyb olanları sevmərəm”-dedi. 
Sonra doğan ayı gördükdə dedi:-Bu mənim Allahımdırmı?Ay batdıqda isə 
dedi:-Əgər Allahım məni hidayət etməsə, şübhəsiz, mən azğın qövmlərdən 
olaram. Sonra Günəşi doğan gördükdə dedi:-Bu, mənim Allahımdırmı? Bu 
hamısından böyükdür. O batdığı vaxt dedi:-“Ey mənim qövmüm! Mən 
haqq olan məbuda şərik qoşduğunuz allahlardan uzağam”. 

Qövmü İbrahim ilə mübahisə etdi. O dedi:-Allah məni hidayət etdiyi 
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halda, siz mənimlə onun barəsində mübahisə edirsinizmi? Sizin Allaha 
şərik tutduğunuzdan mən qorxmuram. Təkcə Allahımın bir şey istəməsi, 
mənə zərər verməsi istisnadır. Mənim Allahımın elmi hər şeyi əhatə et-
mişdir. İman gətirib öz imanlarını zülmlə qarışdırmayan kəslər üçün ar-
xayınlıq vardır. Bu bizim dəlillərimizdir. Biz onu İbrahimə verdik ki, o 
öz qövmü üçün hüccət olsun. Biz istədiyimiz kəsi elm və hikmətlə neçə 
dərəcəyə ucaldarıq. 

84-92. Və ona İshaqı və nəvəsi Yəqubu əta etdik. Nuhu da onlardan 
öncə hidayət etdik və onun övladlarından Davudu, Süleymanı, Əyyubu, 
Yusufu, Musanı, Harunu hidayət etdik. Biz yaxşıları və yaxşılıq edənləri 
bu cür mükafatlandırırıq. Həmçinin Zəkəriyyə, Yəhyə, İsa və İlyası da 
hidayət etdik. Onların hamısı salehlərdən idilər. Və İsmail, Yəsə, Yunus 
və Lutu da hidayət etdik. Onları öz zamanlarında aləmdəkilərdən üstün 
etdik. Onlar kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdi. Və cama-
ata de: “Mən bunun peyğəmbərlik vəzifəsinin təbliği müqabilində sizdən 
heç bir muzd istəmirəm.” De: “Musanın nur və insanlar üçün hidayət ki-
mi gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Həmin kitab ki, siz onu ayrı-ayrı 
kağızlarda yerləşdirərək bir hissəsini camaata aşkar edir, çoxusunu isə 
gizlədirsiniz”. 

De: “Hamısını Allah nazil etmişdir! “Sonra onları boşla ki, öz puç və 
batil fikirlərinə dalmaqla oynasınlar. Bu, Bizim nazil etdiyimiz mübarək, 
özündən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır. Ümmül-Quranın əhalisini və 
onun ətrafındakıları qorxudasan. 

93-95. Kaş zalımları ölüm burulğanında olduqları zaman görəydin ki, 
mələklər də əllərini onlara tərəf açıblar və onların üstünə qışqırırlar ki: 
“canlarınızı bədəndən özünüz çıxarın! Ölümdən sonra Bərzəx aləminə da-
xil olmaq günü olan günAllah barəsində haqsız dediklərinizin və Onun ayə 
və nişanələrinə təkəbbür göstərməyinizin cəzası olaraq alçaldıcı bir əzabla 
cəzalandırılacaqsınız. Müşriklər Bərzəx aləminə daxil olan kimi, həmçinin 
onlar Qiyamət səhnəsinə ilk dəfə qədəm qoyan zaman onlara belə xitab 
ediləcək: “Həqiqətən, Bizim yanımıza sizi yaradılışın əvvəlində yaratdığı-
mız kimi tək gəldiniz və sizə əta etdiklərimizi arxada qoydunuz”. 

96-101. Allah toxum və çərdəyi yaradıb. O, ölüdən diri çıxarır və di-
ridən də ölü çıxarandır. Sübhü yaran da Allahdır. O, gecəni rahatlanma 
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mənbəyi, günəş və ayı hesablama üçün vasitə etmişdir ki, yerin öz oxu və 
günəş ətrafında fırlanmasından günəş ili və ayı, ayın yer kürəsi ətrafında 
fırlanmasından isə qəməri ili və ayı yaranır.Həmçinin quru və dənizin qa-
ranlıqlarında doğru yolu tapmağınız üçün ulduzları sizin üçün yaradan 
Odur. Sizi bir nəfsdən yaradan Odur. Və göydən su nazil edən Odur. Be-
ləliklə, onun vasitəsilə bütün bitki və meyvə növlərini çıxardan Odur. 

102-104. Gözlər onu görüb dərk etməz. O, gözləri dərk edər. O, lə-
tifdir və hər şeydən xəbərdardır”. Quran ayəsində gözün dərk etmək qa-
biliyyəti barədə olan ifadə gözün beyin toxumasına malik olmasını göstə-
rir. Belə ki, dərk etmək qabiliyyəti yalnız beynə məxsus olan xassədir. 
Beləliklə, gözün öz beyninə malik olmasının alimlər tərəfindən 20-ci əsr-
də sübut olunmasına baxmayaraq, bu barədə ilk elmi məlumat 1400 il 
bundan əvvəl Qurani-Kərimdə verilir. 

109. Onlar möhkəm andlarıyla Allaha and içdilər ki, əgər onlara bir 
nişanə və möcüzə gəlsə, ona mütləq iman gətirəcəklər. De: “Həqiqətən, 
möcüzələr yalnız Allahın ixtiyarındadır. Əgər Biz onlara mələkləri nazil 
etsəydik, ölülər onlarla danışsaydılar və istədikləri bütün şeyləri qarşıla-
rında dəstə-dəstə toplasaydıq, onlar Allahın istəməsi istisna olmaqla, ye-
nə də iman gətirməyəcəkdilər.” 

112-117. Beləcə hər bir peyğəmbər üçün insan və cin şeytanlarından 
düşmənlər qoyduq. Onların bəzisi digər bəzisinə o peyğəmbərin əleyhinə 
gizlin şəkildə bəzədilmiş puç və aldadıcı sözlər ötürürdülər ki, başqaları-
nı aldatsınlar və əgər Allah istəsəydi, onlar bu cür etməzdilər. Buna görə 
də onları və iftiralarını boşla. 

121-133. Həqiqətən, şeytanlar öz kafir dostlarına vəhy edərlər ki, si-
zinlə mübahisə etsinlər. Əgər onlara itaət etsəniz, onda siz Allaha şərik 
tutarsınız, Allahın itaətindən çıxıb şeytana itaət edərsiniz. Yadına sal o 
gün ki, Allah onların hamısını toplayar və deyər:- Ey şeytan tayfası! Hə-
qiqətən, siz insanlardan çox oldunuz. Sizi dost tutan hər bir kəs sizin cin-
sinizdən olmasa da, sizdən hesab olunar. 

141-144. O, elə bir Allahdır ki, üzüm bağları, xurma ağacları, müx-
təlif bağlar yaratdı. Onların hər birinin meyvəsi yetişən zaman yeyin və 
biçin günü zəkat haqqını verin, zay etməklə israf etməyin. Həqiqətən, Al-
lah israf edənləri sevməz. Allahın sizə verdiyi ruzidən yeyin, şeytanın qə-
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dəmlərinə, izlərinə tabe olmayın. Səkkiz cift heyvanlardan yeyin! İnsan-
ları elmsiz və zəlalətə salmaq üçün yalandan Allaha böhtan atan kəsdən 
daha zalım kimdir? 

152-153. Ölçünü və çəkini ədalətlə tamamlayın. Biz kimsəyə bacarı-
ğından artıq təklif etmərik. Danışdığınız zaman ədalətlə danışın, qohum-
lara qarşı olsa belə, Allahın əhdinə vəfa edin. Allahın sizə tapşırdığı bun-
lardır, bəlkə öyüd alasınız. 

158.Məgər onlar özlərinə yalnız əzab ilə mələklərin, ya sənin Allahı-
nın əmrinin, əzabının, ya onun əlamətlərinin bəzisinin gəlməsini gözlə-
yirlərmi? Sənin Allahının əlamətlərinin bəzisi gələn gün, qabaqcadan 
iman gətirməyən nəfsin imana gəlməsinin, ona xeyri yoxdur. Asi mömi-
nin nəfsi ilə imanı arasında, onun günahının çoxluğu və yaxşı əməlinin 
azlığı pərdə salmışdır, imanından, ibadətindən ona xeyir gəlməz. Ya Pey-
ğəmbər! De ki gözləyin, həqiqətən biz də gözləyirik, görək ki, kim xilas 
olacaq, kim isə əzab görəcək. 

162. Ya Rəsulum! De ki:-Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım 
və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür! Heç kəs xeyir ya şər 
əməli özündən başqası üçün qazanmır və heç bir günah yükü çəkən baş-
qasının günah yükünü götürmür. Sonra dönüşünüz Rəbbinizə tərəfdir.      

165. Sizi, sizə verdiyi şey barəsində imtahan etmək üçün yer üzündə 
Öz canişinləri yaxud keçənlərin canişinləri edən və sizin bəzinizi digər 
bəzilərindən maddi və mənəvi baxımdan dərəcələrlə üstün edən Odur. 
Doğrudan da, Rəbbin tez cəza verəndir və həqiqətən, elə O, çox bağışla-
yan və mehribandır. 

 
7. əl-Əraf surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir, nuzul sırası 39-dur. Quranda 
ən uzun surələrin üçüncüsüdür. Bu səbəbdən “əs-səbut-tıval” yeddi uzun 
surələrdən biridir. Burаdа Ərаf sözü bеhiştlə cəhənnəm аrаsındа yеrləş-
miş ucа yеrləri bildirir. Məhşər əhli üç qrupdur: 1. Bеhişt əhli; 2. Cəhən-
nəm əhli; 3. Ərаf əhli. Ərаf əhli ucа məkаndа yеrləşdiyindən hər iki tə-
rəfdən şərəfli sаyılır. Rəvаyətdə bildirilir ki, ərаf səhаbələri Аllаhın ən 
əziz məхluqlаrıdırlаr. ("Əl-mizаn”, c. 8, səh. 180) 

Əraf surəsi Müqəttəə hərfləri ilə başlayır. Bəlanın hər an qəfildən gə-
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lə bilməsi, Adəmin torpaqdan yaranışı və zövcəsi ilə birlikdə Cənnətdən 
çıxarılması və Şeytanın da Cənnətdən qovularaq Adəm övladlarına 
müsəllət edilməsi, təmizlik, Cənnətdəki Əraf əhli, Nuh qövmi, Ad qöv-
mi, Səmud qövmi, Lut qövmi, Şüeybin qövmi, Musa və Fironun hadisə-
si, Yəqub və ümməti, Yəhudilər, Qiyamət və sair mövzular bu surənin 
əsas mövzusudur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Əlif, Ləm, Mim, Sad. Bu Quran sənə nazil edilmiş bir kitabdır 
ki, möminlər üçün bir öyüd olsun. 

4-10. Nə çox insan cəmiyyətləri ki, Biz onları həlak etdik. Bizim 
əzabımız onlar gecə rahatlığında və ya günorta istirahətində olarkən on-
lara yetişdi. Bizim əzabımız onlara yetişən zaman, onların “biz doğrudan 
zalım idik” deməkdən başqa bir dua və nalələri olmadı. Həmin gün öl-
çülməsi haqq və qətidir. Beləliklə, kimin ölçülmüş əməlləri ağır və də-
yərli olsa, onlar nicat taparlar! 

11-18.Biz sizin ulu babanız Adəmi əvvəlcə xəmir mayası kimi yer 
üzündəki torpaqlardan yaratdıq, sonra həmin maddəni siz insanların şək-
lində surətlərə ayırdıq, sonra mələklərə dedik: “Adəmə səcdə edin”. Be-
ləliklə, İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdilər, o isə səcdə edənlər-
dən olmadı. Allah buyurdu: “Sənə əmr etdiyim zaman, səcdə etməməyi-
nə nə mane oldu?” Dedi: “Mən ondan daha yaxşıyam, məni oddan, onu 
isə gildən yaratmısan.” Allah buyurdu: “Belə isə, Cənnətdən, aşağı en! 
Çünki sənə orada təkəbbürlük etmək yaramaz. Beləliklə, oradan xaric ol 
ki, şübhəsiz, sən alçaq və xar edilmişlərdənsən”. İblis dedi:”Mənə Qiya-
mətə qədər möhlət ver!” Allah buyurdu: “sən möhlət verilənlərdənsən!” 

İblis dedi:-Sən məni Adəmə səcdə etmədiyimə görə azdırıb yoldan 
çıxartdığın üçün mən də Sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara Sə-
nə ibadət və itaət etmələrinə mane olacağam! Sonra onların qarşılarından və 
arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və Sən onların əksəriy-
yətini şükür edən görməyəcəksən! “Mənə Adəmin və onun övladlarının qə-
birlərindən qaldırılacaqları günə qədər möhlət ver , həmin vaxta kimi məni 
öldürmə”. Buyurdu: “Həqiqətən, sən möhlət verilənlərdənsən”. 

19. “Ey Adəm, sən və zövcən bu Cənnətdə məskunlaş, istədiyiniz 
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yerdən yeyin və bu ağaca yaxınlaşmayın ki, zalımlardan olarsınız”. Belə-
liklə, Şeytan, bədənlərinin onlar üçün gizli olanını aşkar etməklə, hər iki-
sinə vəsvəsə etdi və dedi: “Rəbbiniz bu ağacı sizə yalnız iki mələk olma-
mağınız ya burada əbədi qalanların zümrəsində olmamağınız üçün qada-
ğan etmişdir”.Beləliklə,onları aldadaraq hiylə-kələklə məqamlarından 
endirdi. Elə ki, həmin ağacdan daddılar, ayıb yerləri onlara aşkar oldu və 
onlar həmin Cənnətin ağaclarının yarpaqlarını özlərinə yapışdırmağa 
başladılar. Rəbbləri onlara belə nida etdi: “Məgər Mən sizə bu ağacı qa-
dağan etməmişdim və sizə deməmişdim ki, həqiqətən, Şeytan sizin açıq-
aşkar düşməninizdir?!”. Dedilər: “Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik, 
əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, mütləq ziyana uğrayanlar-
dan olacağıq”. Buyurdu: “Hamılıqla, bir-birinizə əbədi düşmən olan hal-
da bu məkandan yerə enin və sizin üçün yer üzündə müəyyən müddətə-
dək sığınacaq və dolanacaq olacaqdır və ondan sonra Bərzəx aləminə, 
daha sonra isə Qiyamətə köçürüləcəksiniz”. 

Buyurdu: “Orada yaşayacaq, orada öləcək və axirət günü oradan çı-
xarılacaqsınız”. “Ey Adəm övladları, şübhəsiz, sizə ayıb yerlərinizi örtə-
cək və sizin üçün zinət olacaq bir libas nazil etdik onun xammalını tor-
paqdan yaratdıq və sizə onu əldə etmək istedadını verdik. Əlbəttə təqva 
libası daha yaxşıdır”. “Ey Adəm övladları, məbada Şeytan ata və ananızı 
Cənnətdən çıxartdığı kimi sizi də aldatsın və azdırsın! Şübhəsiz, o və 
onun qəbiləsi sizi onları görə bilmədiyiniz yerdən görürlər. O bəşəri 
gözlə görünməyən mələk və ruh kimi lətifdir. Əlbəttə, Biz Şeytanları 
imanı olmayan kəslərin başçıları etmişik”. 

28. Onlar pis bir iş gördükləri zaman “atalarımızı belə gördük və bi-
zə bunu Allah əmr etmişdir”-deyərlər. De:“Allah əsla pis işə əmr etməz. 
Bilmədiyiniz bir şeyi Allaha nisbət verirsiniz?” 

31-32. Ey Adəm övladı!Hər səcdə və ibadət vaxtında zinətlənin! Bay-
ram günlərində, cümə günü məscidə və cəmiyyət arasına çıxanda qüsl 
edin, təzə libaslar geyinin, ətir vurun ki, camaat sizə nifrət etməsin. Halal 
olan şeyləri yeyin-için. İfrat, ya artıq tələb etməklə, yaxud halaldan hara-
ma təcavüz etməklə israf etməyin! Həqiqətən, Allah israf edənləri sevməz. 
Ya Peyğəmbər! De ki, geyim və sair gözəlliklərdən, Allahın yaratdığı zi-
nətləri kim sizə haram etdi? Elə bir zinət ki, gözəl geyimləri öz bəndələri 
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üçün zahir etmişdir. Eləcə də ruzi cəhətdən pak olan dadlı-məzəli şeyləri 
kim haram etmişdir? Bu zinətlər dünyada möminlər üçündür. Axirətdə də 
möminlərə məxsusdur. Dünyada bu zinətlərə kafirlər şərik olsalar da, axi-
rətdə onlara şərik deyillər. Beləcə, biz ayələrimizi Allahın halal və haram 
əməllərini bilən qövmə təfsir ilə bəyan edərik. Allah verdiyi nemətləri de-
yil, onların istifadə olunmasında həddi aşmağı haram edir. 

40-42. Şübhəsiz, Bizim ayə və nişanələrimizi təkzib etmiş və onların 
müqabilində təkəbbür göstərmiş kəslər erkək dəvə iynənin gözündən 
keçməyincə onlar əsla Cənnətə daxil olmazlar. Biz günahkarlara belə 
əzab veririk. 

Cənnətdə Əraf əhli haqqında 
43-50. Biz Cənnət əhlinin sinələrində olan şeyi, həsəd və kini kənar 

etdik. Elə bir Cənnət ki, onun altından çaylar axar. Onlar Cənnətə daxil 
olduqdan sonra dedilər:-Həmd Allah üçündür! O bizə Cənnəti hidayət et-
di. Əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz doğru yolu tapmazdıq. Həqi-
qətən, Rəbbimizin Peyğəmbəri haqq ilə gəldi. Onlara nida olunar ki, 
dünyada etdiyiniz əməllərə görə sizə irs verilən Cənnət budur. Cənnət 
əhli Cəhənnəm əhlinə nida edər ki, həqiqətən Allahımızın vəd etdiyini 
haqq olaraq tapdıq. Siz də Allahın sizə verdiyi vədini doğru tapdınızmı? 
Onlar dedilər:”Bəli.” 

Açıqlama:-Cənnət ilə Cəhənnəm arasında pərdə və sədd vardır. Bir 
tərəfin əhli o biri tərəfə gedə bilməz. Ərafda isə kişilər vardır ki, Cənnət 
və Cəhənnəm əhlinin hamısını əlamət və nişanələri ilə tanıyarlar. Əraf 
Cənnət və Cəhənnəm arasında olan uca bir yerdir. Öz nemət və ləzzətində 
nə Cənnətə yetişər, nə də əzabda Cəhənnəmə. Bu haqda Əmirəl-möminin 
Əlidən hədis vardır ki, buyurur: “Biz Cənnət və Cəhənnəmin arasında daya-
nıb, onların əhlini əlamətləri ilə tanıyarıq”. Onlar Cənnət əhlinə nida edər-
lər:”Sizə Salam olsun. Yəni onları görəndə salam verərlər. Təkcə O Allah-
dır ki, öz fəzli ilə onları Cənnətə daxil edər”. 

Əraf əhli Cəhənnəm əhlinin bir qismini əlamətləri ilə tanıyıb nida 
edərlər:”Dünyada topladığınız mal-dövlət və təkəbbürünüz sizə fayda et-
mədi.”Ərafda olanlar Cəhənnəm əhlinə deyərlər:”Bu Cənnət əhli həmin o 
kəslərdir ki, siz dünyada and içib deyərdiniz:- “Allahın rəhməti onlara ye-
tişməz”. Bizim üçün Cəhənnəmdən qorxu yoxdur və biz qəmgin olmarıq”. 
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Cəhənnəm əhli Cənnət əhlini səsləyib deyərlər:”Bizim üstümüzə bir 
qədər su tökün. Çünki Cənnət ucada, Cəhənnəm isə alçaqdadır. Buna 
görə su verin, yerinə su tökün deyirlər. Yaxud Allahın sizə verdiyi təam-
dan verin. Onlar deyərlər:”Allah Cənnətin suyunu və təamını kafirlərə 
haram etmişdir.” Və Cənnət əhli Cəhənnəm əhlini səsləyəcəklər ki: “Biz 
Rəbbimizin bizə vəd etdiyini doğru və sabit gördük, siz də Rəbbinizin si-
zə vəd etdiyi şeyi haqq və sabit gördünüzmü?” Cəhənnəmdəkilər deyə-
cəklər: “Bəli!” Belə olduqda, onların arasından bir carçı səslənəcək ki: 
“Allahın lənəti olsun zalımlara!” O kəslərə ki, dinlərini bihudə və oyun-
oyuncaq saydılar və dünya həyatı onları aldatdı. Beləliklə, onlar bu günki 
görüşlərini yaddan çıxardıqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi, Biz də 
bu gün onları yaddan çıxaracağıq. 

54. Həqiqətən, sizin Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə  yaratmış Al-
lahdır. Küləkləri yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən Odur. Pak tor-
pağın bitkisi öz Rəbbinin izni ilə bol çıxar. Pis olan torpağın bitkisi isə az 
və xeyirsiz çıxar. 

59-64. Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə tərəf göndərdik. O dedi: 
“Ey mənim qövmüm, Allaha ibadət edin ki, sizin üçün Ondan başqa bir 
məbud yoxdur. Şübhəsiz, mən sizin üçün böyük günün əzabından qorxu-
ram”. Qövmünün böyükləri və başçıları dedilər: “Həqiqətən, Biz səni 
açıq-aşkar bir zəlalətdə görürük”. Beləliklə, onlar onu təkzib etdilər. Biz 
də ona və onunla birgə gəmidə olan hər bir kəsə nicat verdik və Bizim 
ayələrimizi təkzib edənləri suda batırdıq. 

65-72. Ad qövmünə Hudu göndərdik. Ad qövmi saraylar tikir, dağla-
rı yonub evlər düzəldirdilər. Hud dedi: “Ey mənim qövmüm, Allaha iba-
dət edin, sizin üçün Ondan başqa bir məbud yoxdur”. Qövmünün kafir 
olan böyükləri və başçıları dedilər: “Doğrudan da biz səni səfehlik və na-
danlıq içərisində görürük və həqiqətən, səni yalançılardan hesab edirik”. 
Dedi: “Şübhəsiz, artıq Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün bir əzab və qəzəb 
qərara alınmışdır. Beləliklə, ona və onunla birgə olanlara Öz rəhmətimiz-
lə nicat verdik və Bizim ayələrimizi təkzib edən və mömin olmayanların 
kökünü və nəslini kəsdik”. 

73-79.Və Səmud qövmünə Salehi göndərdik. O, dedi: “Ey mənim 
qövmüm, Allaha ibadət edin ki, sizin üçün Ondan başqa bir məbud yox-
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dur. Şübhəsiz, sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən bir dəlil-sübut gəlmişdir. 
Bu, Allahın sizin üçün bir nişanə olan dişi dəvəsidir. Buna görə də onu 
buraxın Allahın (yaratdığı) yer üzündə otlasın, ona zərər və ziyan vurma-
yın, yoxsa sizi ağrılı bir əzab yaxalayar”. Beləliklə, o dişi dəvənin ayaq-
larını kəsdilər, Rəbblərinin əmrindən boyun qaçırdılar Beləliklə, 
möhkəm göy gurultusu və zəlzələ nəticəsində onları həlak etdik. 

80-84.Və Lut o zaman ki, öz qövmünə dedi: “Siz aləmdəkilərdən 
sizdən qabaq heç kəsin etmədiyi o çirkin işi edirsiniz? Həqiqətən, siz ar-
vadları qoyub şəhvətlə kişilərlə əlaqədə olursunuz. bəlkə siz həddi aşan 
bir dəstəsiniz”. Onun qövmünün cavabı yalnız bu oldu ki, dedilər: “Bun-
ları öz şəhərinizdən çıxarın və Lut və onun tərəfdarlarına məsxərə edərək 
dedilər: bunlar paklıq axtaran insanlardır!” Beləliklə, onu və ailəsini xilas 
etdik, arvadı istisna olmaqla ki, o, əzab əhli arasında qalanlardan oldu. 
Və onların başlarına kiçik daşlardan ibarət yağış yağdırdıq. Buna görə də 
günahkarların aqibətinin necə olduğuna nəzər sal! 

85-93. Mədyən şəhərinin əhlinə onların qardaşı Şüeybi göndərdik. 
Həmin şəhəri bina etdiyinə görə onun adını veriblər. Şüeyb də Mədyən 
nəslindəndir. Gözəl surətdə nəsihət etdiyinə görə ona”xətəmül-ənbiya” 
deyirdilər. O dedi:- “Ey mənim qövmüm! Tək olan Allaha ibadət edin! 
Ondan başqa sizin üçün heç bir məbud yoxdur. Həqiqətən, sizə mənim 
Peyğəmbərliyimin doğruluğunu bildirən dəlil və möcüzələr Allah tərəfin-
dən gəldi. Ölçü və çəkidə vəfalı olun, düz rəftar edin. Şəriət və Peyğəm-
bər vasitəsi ilə islah olandan sonra küfr və zülm ilə yer üzündə fəsad et-
məyin. Şüeyb qövmündən olan təkəbbürlü başçılar dedilər: “Ya Şüeyb! 
Biz səni və səninlə birlikdə iman gətirənləri öz məkanımızdan xaric edə-
rik, ya da sözsüz bizim dinimizə qayıdarsan.” Onları dəhşətli bir sarsıntı, 
yerdən zəlzələ, göydən tükürpədici bir səs bürüdü və onlar öz evlərində 
diz üstə düşüb qaldılar, bir göz qırpımında həlak oldular. 

103-126. O zaman Musanı Öz ayə və nişanələrimizlə Fironun və 
onun qövmünün başçılarının yanına göndərdik. Beləliklə, onlar o ayələrə 
zülm etdilər onları qəbul etmədilər. Buna görə də fəsad törədənlərin aqi-
bətlərinin necə olduğuna nəzər sal! Və Musa dedi: “Ey Firon, həqiqətən, 
mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm. Allah ba-
rəsində yalnız haqqı deməyə borcluyam. Şübhəsiz, sizin üçün aydın bir 



 

  69 

dəlil gətirmişəm. Odur ki, onları qəbul et və Bəni-İsraili mənimlə Beytül-
Müqəddəsə göndər”. Firon dedi: “Əgər bir ayə və nişanə gətirmisənsə 
onda, onu göstər)”. Beləliklə, Musa öz əsasını atdı və o, dərhal aşkar bir 
əjdaha oldu. Və əlini qoltuğunun altından və ya yaxasından çıxartdı və o, 
baxanlar üçün ağ və parlaq oldu. Fironun qövmünün başçı və böyükləri 
bir-birlərinə dedilər: “Şübhəsiz, bu kişi çox bilikli bir sehrbazdır.” 

Firona dedilər: “Onu və qardaşını saxla və şəhərlərə toplayıcı mə-
murlar göndər ki, hər bir bilikli sehrbazı sənin yanına gətirsinlər”. Və 
sehrbazlar Fironun yanına gələrək dedilər: “Əgər biz qalib gəlsək, bizim 
üçün mütləq mühüm bir muzd olacaqmı?” Dedi: “Bəli, şübhəsiz, saray 
sahibinə yaxınlardan olacaqsınız”. Sehrbazlar dedilər: “Ey Musa, ya sən 
öz cadugərlik vasitələrini at, ya da biz ataq”. 

Dedi: “Siz atın”. Beləliklə elə ki, cadugərlik alətlərini atdılar camaa-
tın gözlərini sehrlə bağladılar və onları çox qorxutdular və böyük bir sehr 
yaratdılar. Və Biz Musaya “öz əsanı at!”-deyə vəhy etdik. Elə ki, Musa 
əsasını atdı, əsa əjdaha oldu. Beləliklə, sehrbazların yalandan düzəltdik-
lərini qəfildən sürətlə tutub uddu. Beləliklə, haqq yerini aldı və onların 
etdikləri sehri puç oldu. Və sehrbazlar ixtiyarsız olaraq səcdəyə düşdülər. 
Dedilər: “Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə!” 
Firon dedi: “Mən sizə icazə verməmişdən qabaq ona iman gətirdiniz?” 

127-137. Firon qövmünün böyükləri dedilər:”Sən Musa və onun 
qövmünü sağ qoyursan ki, yer üzündə fəsad etsinlər?” 

Firon dedi: “Tezliklə keçmiş adət üzrə, mən onların oğlan uşaqlarını 
öldürər, qız uşaqlarını diri saxlaram. Həqiqətən, biz onların üzərində qə-
ləbə çalanlarıq.” 

Musa öz qövmünə dedi: “Allahdan kömək istəyin və səbir edin. Yer 
üzü Allahın mülküdür. Onu bəndələrindən istədiyi kəsə irs olaraq verər. 
Axirət təqvalılar üçündür.” Bəni-İsrail dedi:” Səndən qabaq bizə əziyyət 
verilmişdir. Sən gələndən sonra da əziyyət verməkdən əl çəkmədilər. 

Musa dedi:”Bəlkə də Allahınız sizin düşməninizi həlak edib, sizi yer 
üzündə xəlifə edəcək.”Əlbəttə, biz Firon övladını illərlə bahalıq, qıtlıq və 
məhsullarının azlığı ilə imtahan etdik ki, bəlkə nəsihət qəbul etsinlər. On-
lara yaxşılıq gəldikdə: “Bu, bizə görədir”- dedilər. Əgər pislik yetişsəydi, 
Musaya və onunla olanlara bəd fal vurardılar. Xəbərdar ol! Onlara bəd 
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fal vurmaqları Allahın yanındadır, lakin onların çoxu bilməzlər. 
Firon qövmü dedi: “Sən bizi ovsunlamaq üçün nə qədər ayə və əla-

mət gətirsən də, biz sənə iman gətirən deyilik.” 
Biz onlara birinci il tufan göndərdik, Nil çayı daşaraq onların yerləri-

ni və evlərini basdı. İkinci il onlara çəyirtkə göndərdik, onların bütün 
məhsullarını, paltarlarını yedi. Üçüncü il gənə göndərdik, bədənlərinə, 
heyvanlarına əziyyət verdi. Dördüncü il qurbağa göndərdik, evləri onunla 
doldu. Beşinci il qan göndərdik, Nilin suyu qan oldu.Allah-təala dedi: 
”Bütün bunları sizin üçün dəlil etdik. Onlar iman gətirməyib təkəbbürlük 
etdilər.” 

Onlara əzab gəldikdə dedilər:”Ey Musa! Fironun sənin yanında etdi-
yi əhd müqabilində bizdən ötrü Allaha dua et!Əgər sən bizdən əzabı 
götürsən, şübhəsiz biz sənə iman gətirər, Bəni-İsraili səninlə göndərərik. 
Biz qalacaqları müddətə qədər, onlardan əzabı götürən zaman onlar əhdi 
sındırdılar, öz əhdlərinə vəfa etmədilər. Möcüzələrimizi təkzib edərək 
onlardan qafil olduqları üçün, biz onlardan intiqam alıb, onları dənizdə 
qərq etdik. Biz, zəiflədilmiş qövmə yerin şərq və qərb tərəfini irs olaraq 
verdik. 

138-147. Və İsrail övladlarını dənizdən Nil çayından keçirtdik. On-
lar öz bütlərinə üz tutmuş və bütlərinin ətrafına toplaşmış bir dəstəyə ye-
tişdilər. Onlar əsirlikdə olduqları vaxt fironçuların hissiyyata yaxın şeylə-
rə meyl göstərmələrindən təsirləndikləri üçün dedilər: “Ey Musa, onların 
məbudları olduğu kimi, sən də bizim üçün məbud düzəlt!” 

Musa dedi: “Doğrudan da siz nadanlıq edən bir dəstəsiniz. Və Musa 
ilə Tövratı qəbul etməyə hazır olması üçün otuz gecə və gündüz ibadət 
vədəsi qoyduq və onu daha on gecə ilə kamilləşdirdik.” Beləliklə, onun 
Rəbbinin qoyduğu vədə qırx gecə ilə sona çatdı. Musa vədələşdiyi yerə 
gedəndə qardaşı Haruna dedi: “Qövmümün içində canişinlik et, islahla 
məşğul ol və fəsad törədənlərin yoluna tabe olma”. Elə ki, Musa Bizim 
vədələşdiyimiz yerə gəldi və Rəbbi onunla danışdı, Allaha “ey Rəbbim, 
Özünü mənə göstər, Sənə baxım dedi”. Rəbbi ona: “Məni belə bir baxışla 
əsla görməyəcəksən, lakin bu dağa tərəf bax, əgər o, öz yerində sabit qal-
sa, sən də Məni görəcəksən” -dedi. Beləliklə, onun Rəbbinin nuru dağa 
saçdıqda onu parçalayıb toz halına saldı və Musa özündən gedib yıxıldı. 



 

  71 

Özünə gəldikdə dedi: “Sən gözlə görünməkdən pak və uzaqsan! Sənə tə-
rəf qayıtdım tövbə etdim və mən ilk iman gətirənəm”. Allah buyurdu: 
“Ey Musa! Mən səni Öz risalət və tapşırıqlarımla insanlar arasından seç-
dim. Buna görə də, sənə verdiyimi götür və şükür edənlərdən ol”. Və 
onun üçün Tövratın lövhələrini də hər bir mövzu barəsində nəsihət və hər 
bir şey üçün ətraflı şərh yazdıq ki, öz qövmünə öyrətsin. 

148-156. Musa Allahla vədələşdiyi yerə getdikdən sonra Musanın 
qövmünün çoxu öz zinət əşyalarından bir buzov heykəli düzəltdilər və 
zalımlardan olaraq onu özlərinə tanrı götürdülər. Musa qəzəblə və təəs-
süflə öz qövmünün yanına qayıdanda, dedi: “Məndən sonra mənim üçün 
pis canişinlik etdiniz, məgər Rəbbinizin işində tələsdiniz?” Və Tövratın 
lövhələrini atdı və qardaşının başından tutub özünə tərəf çəkməyə başla-
dı. O dedi: “Anam oğlu! Həqiqətən, bu qövm məni aciz qoydu və az qal-
mışdı məni öldürsünlər. Odur ki, düşmənləri məni məzəmmət etməyə 
qaldırma və məni zalım dəstə ilə bir tutma”. Musa dedi: “Ey Rəbbim, 
məni və qardaşımı bağışla və bizi Öz rəhmətinə daxil et ki, Sən mehri-
banların ən mehribanısan”. Musanın qəzəbi yatdıqdan sonra o, Tövratın 
lövhələrini götürdü. Onun yazılarında Rəbbindən qorxan kəslər üçün hi-
dayət və rəhmət var idi. Sonra Musa öz qövmündən Tövratın nazil olma-
sı vəd edilən yerə və ya buzova pərəstişdən sonra tövbənin qəbul ediləcə-
yi yerə gətirmək üçün yetmiş kişi seçdi. Onlar isə həmin yerə çatıb 
gözləri ilə Allahı görmək istədikləri vaxt, o şiddətli titrəyiş onları bürüdü 
və onların hamısı öldü. Musa dedi: “Ey Rəbbim, əgər istəsəydin onları və 
məni bundan əvvəl həlak edərdin. Bu, Sənin sınağından başqa bir şey de-
yildir. İstədiyini onunla azdırır və istədiyini onunla hidayət edirsən. Bizi 
bağışla və bizə rəhm et ki, Sən bağışlayanların ən yaxşısısan”. Allah on-
ları təzədən diritdi. 

157. O kəslər ki, dərs oxumayıb yazı yazmamış bu elçi və Peyğəm-
bərə –əllərindəki Tövrat və İncildə yazılmış gördükləri şəxsə tabe olur-
lar. Beləliklə ona iman gətirən, ehtiram göstərən, kömək edən və onunla 
nazil olan onun kitabına tabe olanlar həmin nicat tapanlardır! 

160-161.Və onları Yəqubun hər biri bir ümmət olan nəvələrindən 
ibarət on iki qəbiləyə böldük və qövmü Musadan su istəyən zaman ona 
vəhy etdik ki, öz əsanı Tur dağından gətirdiyin kub şəkilli o daşa vur. 
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Beləliklə, ondan on iki çeşmə dörd tərəfin hər birindən üç çeşmə qayna-
dı, axmağa başladı. Hər bir ümmət özünün su içəcəyi yeri tanıdı. Ağ və 
üst-üstə yığılmış buludu onların başları üzərində kölgəlik etdik və onlara 
“mənn” bir növ ağac şirəsindən hazırlanmış yemək və bildirçin nazil et-
dik “sizə verdiyimiz pak ruzilərdən yeyin”- dedik. Onlar öz itaətsizlikləri 
ilə Bizə zülm etmədilər və lakin özlərinə zülm edirdilər. 

163-169. Yəhudilərə şənbə günündə ov etməmək əmri verilsə də, on-
lar Allahın müəyyən etdiyi əmri pozdular. Guya şənbə günü balıqlar su-
yun üzü ilə onlara tərəf gəlir, o biri günlər gəlmirdilər. Eləcə də biz onla-
rı itaət etməməklə, fasiq olduqları ilə imtahan edərik. Allah şənbə günü 
balıq tutmamağı əmr etmişdi. Lakin onlar böyük hovuzlar düzəldərək, 
onları dənizə birləşdirmişdilər. Balıqlar şənbə günü dənizdən çıxıb həmin 
hovuzlara dolurdular. Camaat hiylə işlədərək”biz şənbə günü ov etmi-
rik”- deyərək hovuzların məcralarını bağlayır, balıqları dənizə qayıtmağa 
qoymurdular. O, biri gün isə həmin hovuzlardan balıq ovlayırdılar. Ov 
etməyənlər isə onlara nəsihət edib deyirdilər:-Allahın əmrindən təcavüz 
edənlərə əzab nazil olar, bu əməldən çəkinin. O, zaman ki, onlar bir dəstə 
idi:-Allahın həlak edəcəyi, yaxud şiddətli əzab verəcəyi qövmə nə üçün 
nəsihət edirsiniz? Onlar dedilər:-Bizim nəsihət verməyimiz məhz Allaha 
üzr gətirməkdən ötrüdür. Ümid var ki, onlar qorxsunlar, əzab nazil olana 
qədər tövbə etsinlər. Həqiqətən Allah dünyada tez əzab verəndir və o, 
şübhəsiz tövbə edənləri bağışlayan və rəhm edəndir. 

Biz yəhudiləri yer üzünə səpələdik. Az məmləkət olar ki, orada yə-
hudi olmasın. Onların bir qismi Allaha iman gətirən, salehlərdəndir, bir 
qismi isə bundan aşağıdır. Biz onları nemət və möhlət ilə imtahan etdik 
ki, bəlkə Allaha tərəf qayıtsınlar. 

Musa qövmi onlara verilən öyüd-nəsihəti unutdular, Biz pis işdən çəkin-
dirənləri xilas etdik, zülm edənləri isə itaətsizliklərinə görə ağır bir əzaba 
düçar etdik. Və onları yer üzündə müxtəlif dəstələr şəklində səpələdik. Onlar-
dan bəzisi yaxşı əməl sahibləridir, bəzisi isə onlardan aşağıdır.  

172-174. O zaman sənin Rəbbin Adəm övladlarından: “Mən sizin 
Rəbbiniz deyiləmmi?”-deyə soruşdu. Onların hamısı: “Bəli, Rəbbimiz 
olmağına şəhadət verdik” dedilər. Allah belə etdi ki, siz Qiyamət günü 
“biz bundan, tövhid və rübubiyyətdən qafil idik” deməyəsiniz. 
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Hədis:-İmam Cəfəri Sadiq (ə. s) Peyğəmbərimizdən buyurmuşdur: -
Allah-təala buyurur ki: “Mən bir gizli xəzinə idim, istədim ki, tanınam. 
Yəni insanları yaratdım ki, tanınam.” ( “Təfsire-Nurus-səqələyn”) 

Bu kəlamda Allah-təala öz müqəddəs zatını “Gizli xəzinə” adlandı-
rır. Həqiqətən, O, gizli xəzinə olmaqla bərabər, həm də gizlindir. Çünki 
onu heç bir duyğu və hiss vasitəsi ilə dərk etmək mümkün deyil. O, bu 
maddi aləmi o qədər gözəl, mükəmməl və onun əzalarını bir-birinə elə 
ahəngdar edib yaradıb ki, O Ülvi-Zatın özünə də xoş gəlib. Uca Allah ya-
ratdığı qüdrət nümunələrini dərk edə bilən, əql və şüur sahibi olan insan 
ruhunu yaradır. Digər canlılardan fərqli olaraq, yalnız insan öz əqli, şüu-
ru ilə bu kamilliyi və gözəlliyi dərk edə bilərdi. Sonra isə əql və şüur ve-
rib yaratdığı ruhları “Ruhlar aləmi” deyilən aləmdə bir araya gətirmişdir. 
Allah Adəmi yaratdıqdan sonra dünyanın sonunadək doğulacaq olan, əql 
və şüur verib yaratdığı Adəm övladlarının ruhlarını, “Ruhlar aləmi”adla-
nan aləmdə xırda, pərakəndə zərrələr şəklində onun ətrafına toplamışdır. 
Sonra hamısını bir yerdə öz hüzuruna toplayaraq onlardan soruşmuşdur:-
Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? 

-Bəli, Sən bizim Rəbbimizsən! Ancaq sənə ibadət edir, səndən yar-
dım diləyirik, - deyə, onlar cavab vermişlər. Allah-təala yenə soruşur: 

-Sonra deməyəsiniz ki, bizim atalarımız bundan əvvəl müşrik olmuş-
lar, biz də onların övladı idik və onları təlqin edirdik. Onlara görə bizi 
həlak edərsənmi? Bu səbəbdən yenə də soruşuram: 

-Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? 
-Bəli, Sən bizim Rəbbimizsən! Ancaq sənə ibadət edir, səndən yar-

dım diləyirik-demişlər. 
Alim və hər şeyi bilən Uca Allah onlardan bir daha “Tövhid” sualı-

nı soruşmuş:-Bəli, bizim Rəbbimiz yalnız Sənsən! Ancaq Sənə ibadət 
edir, Səndən yardım diləyirik, -deyə, üç dəfə Allahın verdiyi suala ca-
vab vermişlər. 

Həmin bu danışmanın baş verdiyi zamana “Qalu-Bəla”deyilir və o 
zamandan da insanlar “Biz Müsəlmanıq”demişlər.Bu etiraf Ərəfə gününə 
təsadüf etmişdir. Həmin aləmə “Zərr-aləmi”, həmin əhdə “Ələst-əhdi” 
deyilir. Adəm övladları atalarından analarının bətninə zərrələr şəklində 
keçir. Bu səbəbdən “Zərr-aləmi” dedikdə, yaranışa aid olan əhd nəzərdə 
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tutulur. Adəmin bəzi övladları”Zərr- aləmində” qəlbən iman gətirməsələr 
də Allahın varlığını etiraf etdilər. 

Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurmuşdur ki, Allah qüdrət fitrətini və haqq ol-
duğunu insanın xarakterinə qoymuşdur. Onun İlahi fitrəti bütün yaran-
mışların batinində əmanətdir. İnsanların əql və düşüncəsi Allahın varlığı-
na şahid olduğundan, həmin iman bir həqiqət olaraq düşüncələrdə yer al-
mışdır. Allah-təala Tövhid, təkallahlılıq inancını insanın fitrətində qərar-
laşdırmışdır. Hər bir insan hansısa şəkildə Allahın varlığını dərk edib, şə-
hadət verir. Buna dörə də Qiyamət günü insanlardan Allahdan xəbərsiz-
lik iddiası qəbul olunmayacaqdır. Yəni “mənim Allahdan, onun buyur-
duqlarından xəbərim yoxdur, bu haqda mənə heç məlumat verilməmiş-
dir”- deyə bilməyəcəklər. Allahın Adəmin yanında, onun Qiyamət günü-
nədək dünyaya gələcək övladlarından alınan bu əhddən sonra, insan ru-
hunun bu sözünün nə dərəcədə səmimi olduğunu ortaya çıxarmaq üçün 
bu dünyanı bir imtahan yeri olaraq yaratmışdır. Hər bir ruhu ayrı-ayrı bə-
dənlərə yerləşdirərək, onları müəyyən zaman fasilələri ilə bu imtahan 
meydanına göndərmişdir. Beləcə insanın qarşısında iki yol açmışdır. Ya 
ağıl və iradəsini yaxşılığa sərf edərək”Qalu-Bəla” da”Ələst-əhdin” dəki 
kimi Allahı tanımaqla düzgün yolu davam edəcəkdir. Yaxud da ağıl və 
iradəsini pisliklərə sərf edərək Allahını inkar edəcək, Ona qulluqdan qa-
çacaq, Şeytanın yolu ilə gedəcəkdir. 

175. Onlara ayələrimizi verdiyimiz kəsin xəbərini oxu! 
Ayənin açıqlaması:- Bu ayə yəhudi alimlərindən olan, Bələm Baura-

nın haqqında nazil olmuşdur. O, çox böyük alim və zahid kişi idi. Nəyə 
görə dua etsəydi, Allah qəbul edərdi. O zaman ki, ayələrimizdən ayrıldı, 
sonra şeytan onu özünə tabe etdi və bir-birləri ilə yoldaş oldular. O, az-
ğınlardan oldu. Bələm Firona tərəf meyilli olmuş və ona qulluq edirdi və 
Musa Misirdən çıxan zaman Firon Bələmə dedi:-Dua et ki, Allah Musanı 
və əshabını həbs etsin. Bələm ulağa minib getmək istədikdə, onu nə qə-
dər döysə də, ulaq hərəkər etmədi və dilə gələrək belə dedi:-Vay olsun 
sənə! Məni nə üçün döyürsən? Səninlə gedib Allahın Peyğəmbərinə və 
mömin olan qövmə bəd dua etməyimi istəyirsən? Allah İsmi-Əzəmi 
onun qəlbindən çıxartdı. Əgər biz istəsəydik, onu yaxşı əməllər sahibinin 
məqamına ucaldardıq, lakin o, aşağı tərəfə meyil etdi və dünyadan ötrü 
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öz istəyinə tabe oldu. O, bir itə bənzər ki, əgər ona həmlə etsən, dilini çı-
xararaq, şiddətli nəfəs çəkməklə hürər, yaxud onu tərk edib həmlə etmə-
sən də yenə dilini çıxardar. Yəni ona nəsihət etsən də, etməsən də fərq et-
məz. Bu, o kəslərə bənzər ki, bizim ayələrimizi təkzib etmişlər. Bu qissə-
ləri söylə ki, bəlkə onlar fikirləşsinlər. Ayələrimizi təkzib edib və özləri-
nə zülm edən kəslər barəsində gətirilən məsəl necə pisdir. Onlar itə oxşa-
dıldı. Allahın hidayət etdiyi kəs hidayət tapmışdır. Azğınlığa düşmüş 
kəslər isə ziyankarlardır. (Burada hidayət tapmış kəs bir nəfər kimi, ziyan 
görmüş isə cəm şəklində deyildi. Bu ona görədir ki, hidayət tapmışlar nə 
qədər çox olsa da, bir nəfər hökmündədir, onların yolu birdir. Azğınlıqda 
onların yolu isə müxtəlifdir.) Şübhəsiz, Cəhənnəm üçün insan və cinlər-
dən olan çox tayfalar yaratdıq. Onların qəlbləri anlamaz, gözləri görməz, 
qulaqları eşitməz. Onlar dördayaqlı heyvanlar kimidirlər, fikirləri ancaq 
dünyada yaşamaqdır, bəlkə onlar heyvanlardan da çox azğındırlar. Onlar 
qafildirlər. 

179. Doğrudan da, Biz cin və insanların çoxunu Cəhənnəm üçün yarat-
mışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla həqiqətləri dərk etmirlər, on-
ların gözləri var, lakin onunla ibrət üçün baxmırlar və onların qulaqları var, 
amma onunla azğındırlar və onlar həmin qafillərdirlər. 

187-188.Səndən Qiyamət barəsində- onun nə vaxt baş verəcəyini so-
ruşurlar? De: “Həqiqətən, onun elmi yalnız Rəbbimin yanındadır. Onu 
vaxtı çatanda yalnız O zahir edəcəkdir. Səndən, sanki sən ondan tam xə-
bərdarsanmış kimi soruşurlar!” De: “Həqiqətən, onun elmi yalnız Allahın 
yanındadır, lakin insanların çoxu bilmirlər”. 

189-197. Sizin hər birinizi bir candan yaradan və yanında rahatlıq 
tapması üçün zövcəsini də onun cinsindən edən Odur. Beləliklə, elə ki, 
zövcəsi ilə yaxınlıq etdi, o, yüngül bir yüklə yükləndi və bir müddəti ha-
miləlik dövrünün əvvəlini o yüklə keçirdi. Elə ki, yükü ağırlaşdı hər ikisi 
Allahı – öz Rəbblərini çağırdılar ki: “Əgər bizə saleh bir övlad əta etsən, 
mütləq şükür edənlərdən olacağıq”. Beləliklə, elə ki, Allah o ikisinə sağ-
lam və saleh bir övlad əta etdi, onlara verdiyi şey barəsində Ona şərik 
qoşdular. 

204.Quran oxunan zaman ona qulaq asın və susun ki, bəlkə rəhm 
olundunuz. Səhərlər və axşamlar öz qəlbində yalvarıb-yaxararaq, qorxu 
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ilə və səsini ucaltmadan Rəbbini yada sal və qafillərdən olma. 
206.Şübhəsiz, sənin Rəbbinin yanında mələklər və Allahın övliyaları 

kimi Onun mənəvi yaxınlığında olanlar Ona ibadət etməkdən boyun qa-
çıraraq təkəbbürlük etməzlər. Onun paklığını yada salar və Ona səcdə 
edərək özlərini kiçildərlər. 

 
8. əl-Ənfal surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir, nuzul sırası 88-dir. Dаğlаrа, 
çаy hövzələrinə, tərk оlunmuş məntəqələrə, vаrissiz mülkiyyətə, еləcə də 
mühаribə qənimətlərinə  “Ənfаl” dеyirlər. ("Əl-mizаn”, c. 9, səh. 4) 

Bu surə Bədr döyüşündən sоnrа Mədinədə nаzil оlmuşdur. Çünki su-
rənin böyük bir hissəsində Bədr döyüşündən dаnışılır. Bəzən bu surəyə 
"Bədr surəsi” də dеyirlər.” (“Əl-mizаn”, c. 9, səh. 7) 

Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə 
1. Səndən “ənfal” bu ayənin nazil edilməsinə səbəb olan döyüş qəni-

mətləri barəsində soruşurlar, de: “Ənfal” Allaha və Onun Peyğəmbərinə 
məxsusdur, onların həqiqi sahibi Allah, şərti sahibi isə Onun nümayəndə-
si olaraq Peyğəmbərdir. Odur ki, Allahdan qorxun, və “ənfal”, yəni 
müharibə qənimətləri üstündə mübahisə etməyin. 

2.Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda qəlbləri qor-
xar, namaz qılar və onlara ruzi olaraq verdiyimizdən Allah yolunda xərc-
ləyərlər. Onlar üçün Rəbblərinin yanında dərəcələr, bağışlanma, gözəl və 
bəyənilmiş ruzi vardır. 

6-11.Səninlə Bədr döyüşünə getmək barəsində hökm aydın olduqdan 
sonra, mübahisə edirdilər ki, bu cihad döyüşündə qüvvələr bərabər deyil-
dir.Onlar elə qorxu və vəhşət içində idilər. Allah isə əzəldən Lövhi-Məh-
fuzda yazmış olduğu vədləri ilə kafirlərin kök və nəslini kəsmək istəyir-
di. Buna görə də sizi silahlı dəstə ilə üzləşdirdi ki, haqqı bərqərar və bati-
li məhv etsin. 

Açıqlama: Bədr döyüşü haqqında qısa məlumat. 
Məkkədən Mədinəyə hicrətdən sonra Mədinə əhli Peyğəmbəri çox 

gözəl qarşıladı və Peyğəmbər (s.ə.s.) burada tam azadlıq içərisində idi. 
Bunun nəticəsində o, öz təsiredici dərin təbliğatı ilə İslama qol-qanad ve-
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rə bildi. Məkkəlilər isə onun bu uğurlarından qorxub onunla müharibə et-
məyə hazırlaşırdılar. 

İslam tarixində ilk müharibə hicrətin ikinci ilində baş vermiş”Bədr “ 
müharibəsidir. Bu müharibədə baş verən hadisələr sonra da İslam tarixi-
nin gedişatında mühüm rol oynamış və gələcəkdə baş verəcək hadisələrin 
əsas səbəblərindən biri olmuşdu. 

Miladi 624-cü il 13 martda Hz. Peyğəmbər 313 nəfərdən ibarət dəs-
təsi ilə Məkkə müşrikləri ilə müharibə etmək üçün yola çıxır. Müşriklə-
rin sayı isə 1000 nəfərə yaxın idi və bu müharibəni təşkil edən əsasən 
Əbu Süfyan olmuşdur. Rəsulullah qan tökülməsini istəmədiyindən Öməri 
elçi olaraq müşriklərin yanına göndərdi. Onlar bu savaş barəsində qərarlı 
olduqlarından Peyğəmbərin bu təklifini dinləmədilər. 

Peyğəmbərimiz bu müharibədə digər tərəfin adamlarının çox olması 
səbəbindən Allaha dua etdi:”Allahım, vəd etdiyin yardımını bu gün lütf 
et. Ya Rəbb, bu bir ovuc insan yox olarsa, Yer üzündə Sənə ibadət edən 
qalmayacaqdır”-dedi. Allah da ona: “O zaman sən möminlərə deyirdin: 
“Rəbbinizin üç min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət et-
məzmi?” Bəli, əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, onlar Məkkə müşriklə-
ri qəzəblə üstünüzə gəldikləri zaman Rəbbiniz artıq beş min nişan qoyul-
muş mələklə sizə yardım edər.” 

Bir sözlə bu müharibədə Allahın əmri ilə mələklər Peyğəmbərimizə 
bir möcüzə ilə yardım etdi. Tarix heç bir zaman bu dərəcədə anlamlı bir 
savaşa şahid olmamışdı. Yəni bu döyüşdə ata-oğul, qardaşlar və qohum-
lar bir-birinə qarşı düşmən mövqelərdə vuruşurdular. Bir tərəfdə Pey-
ğəmbərin dostu Əbu Bəkir, müşriklər tərəfdə isə Əbu Bəkirin oğlu Ab-
durrahman, bir tərəfdə müşrik ordusu komandanı, Ütbə b. Rabia, qarşı-
sında oğlu Hüzeyfə dayanmışdı. Rəsulullahın qızı Zeynəbin yoldaşı Əbul 
As da müşriklərin arasında idi. Əqil isə qardaşı Əliyə qarşı müşrik ordu-
sunda yer almışdı. Lakin hamının hörmətini qazanmış  digər əmisi Həm-
zə isə çox qoçaq və güclü bir insan idi və həmişə Peyğəmbərimizi qoru-
yurdu. Hamı ona hörmət edir və ondan çəkinirdi. Təkbətək döyüş başlan-
dı. Bu döyüşdə Ütbə (Yezidin babası) öldürülür. Bu da müşriklərin ordu 
başçılarının ruhiyyəsini tamamilə zəiflətdi. Bundan sonra ümumi döyüş 
başlandı. Ancaq bunun da bir xeyri olmadı. Peyğəmbərimiz bu mühari-
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bədə Allahın köməkliyi ilə qalib olur. Müşriklər məğlub olub, yetmiş nə-
fər əsir düşür. Artıq Məkkəli müşriklərinin öndə gedən liderləri Bədrdə 
öldürülmüşdü. Əbu Süfyan isə ticarət karvanının başında olduğuna görə 
döyüşdə iştirak etməmiş və sağ qalmışdır. Bədr döyüşündə Əbu Süfyanın 
oğlu, qaynatası, qaynı öldürüldüyü üçün onların intiqamını almayınca 
yoldaşına yaxınlaşmayacağına, saç və saqqalını qırxdırmayacağına and 
içdi. Yoldaşı Hində də öz qohumlarını öldürənləri tapıb onların ciyərini 
yeyəcəyinə and içmişdi. Müsəlmanların qələbəsi ilə barışa bilməyən 
bütpərəst məkkəlilər intiqam hissi ilə alışıb-yanır, döyüşdə ölmüş yaxın-
larının qisasını almaq üçün yollar axtarırdılar. Bədr döyüşü, siyasi-dini 
cəhətdən İslam dövlətinin təməlinin qurulmasına zəmin yaratdı. 

17-18. Buna görə də, bilin ki, onları siz öldürmədiniz, Allah öldürdü 
onları! Sən onlara tərəf ox və daş atan zaman, sən atmadın, Allah atdı 
düşməni məğlub etmək və möminləri yaxşı sınamaq yaxud onlara gözəl 
qələbə neməti vermək üçün! Həqiqətən, Allah eşidən və biləndir. Allah 
kafirlərin hiyləsini həmişə qüvvədən salandır. 

26-31. Və yada salın o zaman ki, siz yer üzündə az idiniz və zəif sa-
yılırdınız. Həmişə insanların Qüreyşin və digər kafirlərin sizi aradan gö-
türmələrindən qorxurdunuz. Allah, bəlkə şükr edəsiniz deyə sizə yer ver-
di, sizi Öz köməyi ilə gücləndirdi və sizə ruzi verdi. Allaha və Onun Pey-
ğəmbərinə xəyanət etməyin. Bilin ki, mallarınız və övladlarınız imtahan 
vasitəsidir və həqiqətən, böyük mükafat, məhz Allahın yanındadır. Ey 
iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O qüvvə verər, sizin günahları-
nızı təmizləyər və sizi bağışlayar. Allah böyük lütf və ehsan sahibdir. 

34. Məscidül-Həramın başçısı olmadıqları halda insanları ora daxil 
olmalarına mane olanlara Allah nə üçün əzab verməməlidir? Onların Kə-
bə evinin yanındakı namaz və duaları fit və əl çalmaqdan başqa bir şey 
deyildi. Buna görə də etdiyiniz küfrün cəzası olaraq dadın dünya və axi-
rət əzabını. Həqiqətən, kafirlər öz mallarını Bədr, Ühüd və digər mühari-
bələrdə olduğu kimi insanları Allahın yolundan saxlamaq üçün xərcləyir-
lər.Tezliklə hamısını xərcləyəcəklər sonra da məğlub olub, Qiyamət günü 
öz qəbirlərindən Cəhənnəmə doğru toplanacaqlar. Kafirlərə de:“Əgər 
küfrdən əl çəksələr və İslamı qəbul etsələr keçənlər onlara bağışlanar”. 

41. Əgər Allaha və ayrılıq günü, o iki dəstənin, müsəlmanlarla müşriklə-
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rin Bədr müharibəsində toqquşduğu gün Öz bəndəmizə nazil etdiyimizə iman 
gətirmisinizsə, bilin, əşya və mallardan nə qənimət əldə etsəniz, onda, şübhə-
siz, onun beşdə biri Allahın, Onun Peyğəmbərinin, Peyğəmbərin qohumu-
nun, yetimlərin, yoxsulların və yolda qalanlarındır. 

42-49. O zaman siz Mədinənin yaxın tərəfində əlverişli olmayan bir 
mövqedə idiniz, onlar isə Məkkəyə yaxın olan və əlverişli bir mövqedə 
idilər. Qüreyşin ticarət karvanı isə sizdən aşağı hissədə idi ki, onlar qaça 
bildilər. Həqiqətən, Allah eşidən və biləndir. Xatırla o zaman ki, Allah 
onları yuxunda sənə az göstərirdi. Əgər onları sənə çox göstərsəydi, müt-
ləq süst olar və qorxar, döyüş işində bir-birinizlə ixtilaf və çəkişməyə 
düçar olardınız. Lakin Allah salamat saxladı. 

Bu zaman özünü camaata göstərmək üçün öz qoşunu ilə Bədrə tərəf 
gedən Əbu Cəhlin gözlərində Şeytan batil əməllərini zinətləndirdi və o 
“bu gün insanlardan sizə qalib gələcək bir kimsə yoxdur və mən sizə pə-
nah verənəm”- dedi. Beləliklə, iki dəstə bir-birlərini gördükləri zaman isə 
o, dabanları üstə geriyə döndü və dedi: “Mən sizdən uzağam.” 

Acıqlama:Bədr müharibəsi haqqında.Hicrətin 2-ci ilində qürеyşin 
min dəvədən ibаrət ticаrət kаrvаnı Şаmdаn Məkkəyə qаyıdırdı. Mədinə-
yə hicrət еtmiş müsəlmаnlаrın Məkkədəki vаr-dövlətləri, еv-еşikləri 
qürеyşilər tərəfindən qаrət оlunmuşdu. İndi həmin qаrətlərin əvəzini çıх-
mаq üçün münаsib şərаit yаrаnmışdı. Оnа görə də həzrət Pеyğəmbər Mə-
dinədə özünün yerinə bir cаnişin qoyub, 313 nəfərlə qürеyş kаrvаnının 
müsаdirə etmək üçün yоlа düşdü. 

Qürеyşin ticаrət kаrvаnının rəisi Əbu-Süfyаn müsəlmаnlаrın plаnındаn 
хəbər tutdu.Kаrvаnı cəmi 40 süvаri mühаfizə еtdiyindən Əbu-Süfyаn Mək-
kə böyüklərinə хəbər göndərdi ki, kаrvаn təhlükədədir və təcili köməyə еh-
tiyаc vаr. Qürеyş kаfirləri bаşdаn-аyаğа silаhlаnmış min döyüşçü ilə Mək-
kədən yоlа çıхdılаr. Bu məqаmdа Аllаh-təаlа öz pеyğəmbərinə müjdə vеrdi 
ki, düşmənin iki qüvvəsindən biri üzərində qələbə çаlınаcаqdır. 

Əbu-Süfyаn kаrvаnın yоlunu dəyişib, müsəlmаnlаrın əli çаtmаyаn 
uzаq bir yоllа hərəkətə bаşlаdı. Sоnrа köməyə gələn dəstəyə хəbər gön-
dərdi ki, kаrvаn təhlükədən qurtаrmışdır və yахşı оlаr ki dəstə Məkkəyə 
qаyıtsın. Аmmа Əbu-Cəhl, Qürеyş qоşununun bаşçısı isrаr еtdi ki, Bədr 
məntəqəsinə gеdib müsəlmаnlаrlа döyüşmək və оnlаrı məhv еtmək lа-
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zımdır. О öz döyüşçülərini həvəsləndirirdi, o bu işi ilə öz qüdrətini bütün 
ərəblərə аnlаtmаq və оnlаrı bir dəfəlik tаbе еtmək istəyirdi. Əbu-Cəhlin 
hiyləgər sözləri kаfirləri rаzı sаldı və оnlаr döyüşmək qərаrınа gəldilər. 
Hələ döyüş bаşlаmаzdаn qаbаq Аllаhın qеybi yаrdımlаrı müsəlmаnlаrа 
nаzil оlmаğа bаşlаdı. Оnlаrdаn bəzilərini misаl göstərək: 

1. Аllаh-təаlа tərəfindən min mələk müsəlmаnlаrа köməyə göndərildi. 
2. Аllаh tərəfindən müsəlmаnlаrа yüngül və sаkitləşdirici yuхu ətа 

оlundu. Hаnsı ki, mühаribə həyəcаnı yuхu və rаhаtlığın qənimidir. Mü-
səlmаnlаr аzcа istirаhət еtməklə qаrşıdаkı döyüşə dаhа hаzırlıqlı оldulаr. 

3. Аllаhın nаzil еtdiyi yаğış müsəlmаnlаrın susuzluq prоblеmini аrа-
dаn qаldırdı və оnlаrın çınqıllıq оlаn düşərgələrini dаhа dа möhkəmlən-
dirdi. Аmmа həmin yаğış düşmənlərin аyаqlаrı аltındаkı gilli tоrpаqlаrı 
islаtdı və оnlаrın hərəkətini çətinləşdirdi. 

Nəhаyət, müsəlmаnlаr Аllаhın yаrdımı və öz fədаkаrlıqlаrı ilə özlə-
rindən üç qаt аrtıq qüvvəyə qаlib gələ bildilər. Bu döyüşdə оn dörd mü-
səlmаn şəhid оldu, yеtmiş Qürеyş kаfiri öldürüldü. Еləcə də, yеtmiş Qü-
rеyş əsgəri əsir аlındı.Məğlub оlub qоrхuyа düşmüş düşmən qаçmаğа 
bаşlаdı. Hаnsı ki, küfr bаşçılаrındаn оlаn Əbu-Cəhl və Üməyyə ibn хələ-
fin cəsədi döyüş mеydаnındа qаlmışdı. ("Əl-mizаn”, c. 9, səh. 24-26) 

46.Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin və bir-birinizlə çəkişmə-
yin və mübahisə etməyin ki, süstləşərək qorxaqlaşar və ağalıq və hökm-
ranlığınız aradan gedər, sizə bir daha qələbə yeli əsməz. Səbr edin ki, hə-
qiqətən, Allah səbirlilərlədir. 

50.Ya Muhəmməd!Kaş sən mələkləri kafirlərin üzlərinə və arxalarına 
vuraraq onlara:- “Yandırıcı əzabı dadın!”-deyib canlarını alanda görəydin!  

Açıqlama:”Peyğəmbər 40 sual”kitabı Mövlana Furatı tərəfindən qə-
ləmə alınmışdır:-İnkir və Minkir haqqında Peyğəmbərimiz buyurur: -Al-
lah-təala İnkir və Minkir adlı iki mələyi xəlq etmişdir ki, yer üzündə hər 
hansı bir bəndə vəfat edib qəbrə qoyulanda hər iki mələk onu sorğu-sual 
etsin. Əgər vəfat edən mömin bəndədirsə, onlar mərhumu xoş sifətlə, 
hörmətlə dindirər. Əgər vəfat edən kafirdirsə, onlar çirkin, bədheybət bir 
halda nazil olarlar. Bu vaxt mələklərin gözlərindən qığılcım yağar, səslə-
ri göy gurultusunu xatırladar. Onlar əllərində odlu dəyənəklə ölmüş ada-
mı sorğu-sual edərlər. 
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53-64. Müşriklər üçün olan bu əzablar, ona görədir ki, Allah bir qövmə 
verdiyi neməti onlar özləri dəyişməyincə, O dəyişdirməz. Məkkə əhalisinin 
rifah halı İslamdan sonra pisliyə və çətinliyə doğru dəyişdi, çünki onlar Pey-
ğəmbərə qarşı inad edir və onunla mübarizə aparırdılar. 

65-67. Ey Peyğəmbər, möminləri cihada həvəsləndir. Əgər sizdən 
iyirmi nəfər səbirli olsa, iki yüz nəfərə qalib gələrlər. Əgər sizdən yüz nə-
fər olsa, kafirlərin min nəfərinə qalib gələrlər. Çünki onlar anlamaz bir 
qövmdürlər. 

69. Bədr döyüşünün qənimətləri və əsirlərin fidyəsindən halal və pak 
olaraq yeyin. Bu, səmavi şəriətlərdə döyüş qənimətləri və fidyələri barə-
sində olan ilk icazədir . Əgər bu əsirlər fidyə ilə azad olub yenidən digər 
müharibəyə başlamaq istəsələr, Allaha da xəyanət etmiş olarlar 

75. Sonradan iman gətirən, Mədinəyə hicrət edən və sizinlə birlikdə ci-
had edən kəslər dostluq və dini qardaşlıq əlaqələri baxımından sizdəndirlər. 
Allahın kitabında Lövhi-Məhfuzda və bu kitabda yazılmış varislik hökmün-
də qohumlar bir-birlərinə başqalarından daha haqlıdırlar. 

 
9. ət-Tövbə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir, nuzul sırası 114-dür. Quran 114 
surədən ibarətdir və hər surə “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” ayəsi ilə başla-
yır.Yalnız“Tövbə” surəsinin əvvəlində “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” yox-
dur. Bunun səbəbini müxtəlif cür izah etmişlər. Bir nəzəriyyəyə görə, surə 
müşriklərdən narazılıq çağırışı ilə başlayır. Bəsmələ isə Allahın sonsuz mər-
həmətindən xəbər verir. Allah rəva görməmişdir ki, müşriklərə nifrətdən əv-
vəl öz mərhəmətini xatırlatsın; çünki bunlar bir-biri ilə uyğun gəlmir. İkinci 
nəzəriyyəyə görə “Tövbə” surəsi ilk zamanlarda özündən əvvəlki “Ənfal” 
surəsinin ardı kimi qəbul edilmiş, hətta onunla birlikdə oxunmuşdur. Sonra-
lar o, müstəqil surə sayılmışdır. 

Tövbə surəsi “Bəraət” kəlməsi ilə başladığına görə bu surəyə “Bəra-
ət” surəsi də deyilir. Buna görə də bu surəni oxumağa başlarkən Bismil-
ləh əvəzinə aşağıdakı sözləri oxumaq sünnətdir: “Əuzu billəhi minən nər. 
və min şərril kuffər. və min qazəbil cəbbər. əl izzəmu lilləhil vəhidil qah-
hər. vəli rasulul muxtari və lil mu`minin”. 

Tərcüməsi: “Cəhənnəm odundan, müşriklərin şərindən, ilahi qəzəb-
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dən Allaha sığınıram. İzzət Allah, Peyğəmbər və möminlər üçündür”. 
1-2. Bu ayə Allah və Onun Peyğəmbəri tərəfindən müşriklərdən əhd-

peyman bağladığınız kəslərə nifrət və onlarla olan əhd-peymanın ləğv edil-
məsi və onlara verilən amanın aradan qaldırılmasının bildirişidir. 

Açıqlama:Hz. Peyğəmbərin Tövbə surəsi Əliyə oxutdurması 
Quranın Tövbə surəsi nazil olduğu zaman onun Məkkə müşriklərinə 

oxunması vəhy edildi. "Bəraət" surəsi elə bir vaxtda nazil oldu ki, Hz. 
Peyğəmbərin Həcc mərasiminə getmək fikri yox idi. Çünki ondan bir il 
qabaq – Məkkənin fəth olunduğu ildə Allah evini ziyarət etmiş və bir də 
gələn il (sonralar bu ziyarət "Həccətül-vida" adlandırıldı) həcc ziyarətinə 
getmək istəyirdi. Buna görə də, Allahın hökmünü çatdırmaq üçün bir nə-
fəri Məkkəyə göndərməli idi. Hz. Peyğəmbər əvvəl Əbu Bəkiri yanına 
çağırıb "Bəraət" surəsinin ilk ayələrini ona öyrətdi və onu qırx nəfərlə 
Məkkəyə göndərdi. Tapşırdı ki, Qurban bayramı günü bu ayələri müşrik-
lərə oxusun. Əbu Bəkr Məkkəyə təzəcə yola düşmüşdü ki, vəhy nazil 
olub Hz. Peyğəmbərə əmr edildi ki, bu xəbəri ya Peyğəmbərin özü, ya da 
peyğəmbərdən olan bir nəfər müşriklərə çatdırmalıdır. Bu iki nəfərdən 
başqa heç kimin bu işə səlahiyyəti çatmır. Peyğəmbər ayələri oxumaq 
üçün Əliyə təlimat verib göndərdi. Əli yolda Əbu Bəkiri görüb Peyğəm-
bərin (s) buyurduğunu ona dedi. Əbu Bəkir də ayələri Əliyə təhvil verdi. 
Əli Məkkəyə daxil olub zilhiccə ayının 10-u, Qurban bayramı günü Cə-
məreyi-Əqəbənin üstünə çıxıb uca səslə "Bəraət" surəsinin ilk ayələrini 
və Hz. Peyğəmbərin dörd maddədən ibarət xəbərdarlığını müşriklərə çat-
dırdı. (Zəməxşəri, II, 138; Razi, XV, 218). 

3-12.Bunu eşidən müşriklər başa düşdülər ki, artıq onların cəmi dörd 
ay vaxtları qalıb ki, İslam hökumətinə qarşı öz münasibət və fikirlərini 
bildirsinlər. Bu xəbərdarlıq müşriklərdə böyük təsir qoydu və dörd ay 
keçməmiş onlar dəstə-dəstə İslam dinini qəbul etdilər. Hicrətin 13-cü ili 
qurtarmamış Hicazda bütpərəsliyin kökü kəsildi. 

Odur ki, dörd ay, haram ayları yer üzündə azad gəzin və bilin ki, siz 
Allahı aciz qoya bilməzsiniz Həmçinin bu ayələr Allah və Onun Pey-
ğəmbəri tərəfindən insanlara böyük həcc günündə bir bildirişdir Ey Pey-
ğəmbər, kafirlərə ağrılı bir əzabla müjdə ver!Haram aylar sona çatdıqdan 
sonra müşrikləri harada görsəniz öldürün, tutun əgər tövbə etsələr, namaz 
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qılsalar və zəkat versələr yollarını açın ki, həqiqətən, Allah çox bağışla-
yan və mehribandır. 

Açıqlama:Hicrətin səkkizinci ili Məkkə müsəlmаnlаr tərəfindən fəth 
оlundu. Аllаh еvi bütlərdən təmizləndi. Həmin vахt zilhiccə аyı,yəni 
Həcc dövrü оlsа dа, Hz. Pеyğəmbər həmin vахt İslаmın mərkəzi оlаn 
Mədinəyə qаyıtmаlı оldu. Məkkədə hаkim təyin еdib, özü Mədinəyə qа-
yıtdı. Həzrət (s.ə.s.) müşriklərin Kəbəni ziyаrət еtməsinə qаdаğа qоymа-
dı. Həmin il müşriklər də müsəlmаnlаrlа birlikdə Kəbəni ziyаrət еdirdi-
lər. ("Əl-mizаn”, c. 9, səh. 215, 225) 

Ancaq həmin ilin Həcc mövsümündə müəyyən hаdisələr bаş vеrdi. 
Оnlаrın хülаsəsi bеlədir: Müşriklərin аdətinə görə, Məkkə хаricindən zi-
yаrətə gələnlər əgər Kəbəni əyinlərindəki libаs ilə təvаf еdərdilərsə, bu 
libаsı sədəqə vеrməli idilər. Оnа görə də kənаrdаn gələnlər libаslаrını əl-
dən çıхаrmаmаq üçün təvаfdаn qаbаq bоrc və yа kirаyə оlаrаq libаs 
götürərdilər. Həttа bоrc və yа kirаyə ilə libаs tаpmаyаnlаr əyinlərindəki 
pаltаrı sədəqə vеrməmək üçün Kəbəni çılpаq şəkildə təvаf еdərdilər. Hə-
min il müşrik qаdınlаrdаn biri ikinci pаltаrı оlmаdığındаn və pаltаr kirа-
yə götürə bilmədiyindən çılpаq şəkildə təvаf еtmişdi. Şübhəsiz ki, bеlə 
bir səhnə Аllаh еvinə hörmətsizliyin nişаnəsi idi. Məkkə müsəlmаnlаr tə-
rəfindən fəth оlunduqdаn sоnrа хоşаgəlməz hərəkətlərin qаrşısı аlındı. 
Digər bir tərəfdən, müsəlmаnlаrlа müqаvilə bаğlаmış müşrik tаyfаlаrının 
çохu müqаvilə şərtlərini pоzurdulаr. Оnlаr istənilən bir fürsətdən fаydа-
lаnıb, İslаmа zərbə vurmаğа çаlışırdılаr. 

Hicrətin 9-cu ilinin sоnlаrı idi. Həcdən uzun müddət məhrum оlmuş 
müsəlmаnlаr üçün qаrşıdа ikinci həcc mərаsimi dаyаnırdı. Bеsətdən 22 il 
ötmüşdü və müsəlmаnlаr Məkkəni fəth еtməklə qüdrətlənmişdilər. Аrtıq 
şirkin tаmаmilə məhv еdilməsi zаmаnı çаtmışdı. Еlə bu məqаmdа dа Hz. 
Pеyğəmbərə bərаət аyələri nаzil оldu. Аyələrdə müşriklər Аllаhа şərik 
qоşmаqdаn, bütpərəstlikdən tövbə еtməyə dəvət оlunur, ölümlə hədələ-
nirdilər. Оnlаrın puç əqidəsinə qаrşı kəskin еtirаz оlunurdu. 

13-16. Allahın Peyğəmbərini Məkkədən çıxarmaq qərarına gəlmiş 
və sizinlə müharibəyə ilk dəfə başlayan kəslərlə vuruşun ki, Allah onlara 
sizin əlinizlə əzab versin, onları xar etsin, sizi onlara qalib etsin və 
möminlərdən olan dəstənin ürəklərinə şəfa versin. 
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17-24. Müşriklərə öz küfrlərinə şahid olduqları halda Allahın məs-
cidlərini abadlaşdırmaq yaraşmaz, haqları yoxdur, şəriət və ağıl baxımın-
dan da düzgün deyildir. Onların bütün xeyir əməlləri hədərə gedib puç 
olmuşdur və onlar odda əbədi qalacaqlar. Həqiqətən, Allahın məscidləri-
ni yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən 
və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayan şəxslər abad edərlər. Allah za-
lım dəstəni hidayət etməz. İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda 
malları və canları ilə cihad edənlərin Allah yanında məqam və dərəcələri 
çox böyükdür və onlar həmin nicat tapanlardır. 

25-27. Həqiqətən, Allah sizə bir çox yerlərdə, həmçinin Hüneyn gü-
nündə sayınızın çoxluğu sizi məğrur etdiyi, amma sizdən heç bir şeyi dəf 
etmədiyi və düşmənə arxa çevirərək qaçmağa üz qoydunuz zaman kö-
mək etdi.Sonra Allah Öz Peyğəmbərinə və möminlərə Öz dostlarının qəl-
binə nazil etdiyi, sizin görmədiyiniz qoşunları göndərdi və küfr edənlərə 
əzab verdi. Budur kafirlərin cəzası! Sonra onun həmin hadisənin ardınca 
Allah nəzərini istədiyinə yönəldər və tövbəsini qəbul edər. Allah çox ba-
ğışlayan və mehribandır. 

Açıqlama:Hicrətin 6-cı ilində Hubəydiyyə müqaviləsi, Məkkənin fət-
hi, Huneyn savaşı və bir çox müharibələr baş verdi. Peyğəmbər Qüreyş 
kafirləri və Məkkəli düşmənlərlə məsələləri hərtərəfli həll etmək üçün hic-
ri 8-ci ildə Məkkəyə hərəkət etməyə məcbur oldu. Bu, çox böyük bir gün 
idi. Hz. Peyğəmbər təmtəraqlı şəkildə 8 ildən sonra Məkkəyə daxil olurdu. 
Zalımların başçısı Əbu-Süfyan bu möhtəşəm birliyi, İslam dininin əzəmə-
tini görüb yalandan İslamı qəbul edərək Peyğəmbərlə sülh müqaviləsi bağ-
layır. Beləliklə, Məkkə fəth olundu. Hz. Peyğəmbər bir müddət orada qa-
lır, sonra təzədən Mədinəyə qayıdır. Ərəbistan yarımadasının təxminən ya-
rısı müsəlman olmuşdu. Burada müharibələrin səbəblərini və əsas Bəni 
Ümeyyə sülaləsinin Peyğəmbərə və onun tərəfdarlarına qarşı apardığı 
mübarizəni qısa da olsa qeyd etdik. Əsas məsələ isə Bəni Ümeyyə sülalə-
sinin bundan sonra törədəcəyi fəsad və rəzalətlərdir. 

28.Ey iman gətirənlər, doğrudan da müşriklər murdardırlar. Odur ki, 
Hicrətin doqquzuncu ili, Tövbə surəsinin nazil olduğu ildən sonra Məs-
cidül-Hərama yaxınlaşmamalıdırlar. Yəhudilər və xristianlar kimi səmavi 
kitab verilmiş, lakin Allaha və axirət gününə iman gətirməyən, Onun 
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Peyğəmbərinin haqq dininə, İslama tabe olmayanlar ilə onlar tam təslim 
oluncaya qədər vuruşun. 

30-33.Yəhudilər dedilər:“Yəhudi millətinə zillətdən sonra həyat bəxş 
etmiş və Tövratı yaymış Üzeyir Allahın oğludur”. Və xaçpərəstlər dedi-
lər: “Məsih Allahın oğludur”. Bu onların dilləri ilə dedikləri bir sözdür. 
Onlardan qabaq kafir olmuş kəslərin sözlərinə oxşayır. Onlar öz alimləri-
ni, rahiblərini və Məryəm oğlu Məsihi Allahın yerinə tanrılar götürdülər, 
halbuki onlara yalnız Ondan başqa bir məbud olmayan tək Allaha ibadət et-
mələri əmr olunmuşdu. Onlar sözləri ilə Allahın nurunu söndürmək istəyir-
lər, halbuki Allah kafirlərə xoş gəlməsə belə, yalnız Öz nurunu kamilləşdir-
mək istəyir. Öz Peyğəmbərini müşriklərə xoş gəlməsə belə, hidayət və haqq 
din ilə bütün dinlərə qalib etmək üçün göndərən Odur. 

34. Qızıl və gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyən kəslərin ha-
mısını ağrılı bir əzabla müjdələ. O gün ki, onlar həmin qızılgümüş Cəhən-
nəm odunda qızardılacaq və onlarla həmin şəxslərin alınlarına, böyürlərinə 
və kürəklərinə dağ basılacaq onlara: “Bu, özünüz üçün yığdığınız həmin xə-
zinələrdir, odur ki, dadın yığdıqlarınızın cəzasını!”-deyiləcəkdir. 

36.Həqiqətən, Allah yanında Onun əzəli elmi və Lövhi-Məhfuzunda, 
qəməri ayların sayı on iki aydır ki, onlar Allahın kitabında göyləri və yeri 
yaratdığı gündən sabit və gerçəkdir Onlardan dördü Rəcəb, Zilqədə, Zil-
hiccə və Məhərrəm ayları haram möhtərəm aylardır və onlarda döyüş ha-
ramdır. Bu, möhkəm və əbədi bir dinin hökmüdür. Odur ki, bu aylarda 
özünüzə zülm etməyin. Haram ayları təxirə salmaq və onların yerlərini 
dəyişdirmək küfrü artırmaqdır ki, kafirlər onun vasitəsilə azdırılırlar. 

38-39. Bu ayələr Təbuk müharibəsinə və rumlularla döyüşə aiddir.Tə-
buk döyüşünün baş verməsi Şamdan Mədinəyə gələn ticarət karvanı oldu. 
Beləki müsəlmanlara xəbər verdilər ki, Rum padşahı böyük bir qoşun ha-
zırlayaraq Mədinəyə doğru gəlir. Belə olduqda Allah Rəsulu (s) yaxında 
və uzaqda olan müsəlmanlara döyüşə hazır olma əmrini verdi. Hicrətin 9-
cu ili Rəcəb ayının 19-cu günü İslam və Rum qoşunu arasında Təbuk sa-
vaşı baş verdi. Bu hadisə Peyğəmbərin sonuncu döyüşlərindəndir. Yolun 
uzun və şiddətli istinin əkinlərdən məhsul yığımı zamanının olmasına bax-
mayaraq, müsəlmanların çoxu müharibəyə hazır oldu. Amma münafiqlər-
dən bir qrupu, nəinki bu müharibədə iştirak etmədi, digərlərinə də mane 
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oldular. Ona görə də Peyğəmbər Əlini Mədinədə öz yerinə qoydu. Özü isə 
otuz minə çatan islam ordusu ilə Təbuk vilyatinə yollandı. İslam ordusu 
oraya çatanda Rum ordusundan heç bir əsər-əlaməti görmədilər. Orada 
müharibə olmasa da müsəlmanların fədakarlığı, şövkəti və hər bir vəziy-
yətdə mübarizəyə hazırlıqları nümayiş olundu. Bəzi müsəlman sifətli 
münafiqlər bu hadisəyə görə rüsvay olduqları üçün bəzi tarix kitablarının 
mətnində bu hadisə “Qəzveyi-fazihə” -rüsvayçı hadisə adı ilə də adlanır. ( 
Münəthayül-əmal, birinci bölmə, 6-cı fəsl, s. 135) 

40-51.Əgər Peyğəmbərə kömək etməsəniz, şübhəsiz, Peyğəmbərlə 
Əbu Bəkrin Məkkədən çıxdıqları zaman, o mağarada gizləndikləri vaxt 
o, yanındakına “qəm yemə, Allah mütləq bizimlədir” dediyi zaman Allah 
ona kömək etdiyi kimi yenə də onlara kömək edəcəkdir. De: “Bizə Alla-
hın Lövhi-Məhfuzda bizim üçün yazdığından və qərara aldığından başqa 
əsla bir şey yetişməyəcəkdir. O bizim başçı və yadımçımızdır və bütün 
möminlər Allaha təvəkkül etməlidirlər”. 

53. De: “Ey münafiqlər istədiyiniz kimi-istər rəğbətlə, istərsə də ik-
rahla xərcləyin, sizdən əsla qəbul olunmayacaqdır. Çünki siz itaətsiz bir 
dəstəsiniz”. Onlar namazı yalnız tənbəlcəsinə qılarlar və yalnız narazılıq-
la sədəqə verərlər. Odur ki, onların malları və övladlarının çoxluğusəni 
təəccübləndirməsin! Həqiqətən, Allah onların vasitəsilə dünya yatında 
onlara əzab vermək və canlarının kafir olduqları halda çıxmasını istəyir. 

60-69. Həqiqətən, sədəqələr malların və canların zəkatı, səkkiz yerə 
sərf olunmalıdır, yəni yoxsulların, miskinlərin, onun toplanması və pay-
lanılması icraçılarının, qulların azad olunmasının, borculuların borcları-
nın ödənilməsinin, Allah yolundakı cihadın və yolda qalanlarındır. 

70. Məgər onlardan qabaqkıların Nuhun suda batmış qövmünün, Hu-
dun külək əsməsi ilə həlak olmuş qövmünün, Səmudun Salehin göydən gə-
lən bir bağırtı ilə məhv olmuş qövmünün, İbrahimin aqcaqanad və digər 
əzabların göndərilməsi ilə məhv olmuş qövmünün, Mədyən əshabının 
Şüeybin od yağdıran buludla həlak olmuş qövmünün və alt-üst edilmiş mə-
lum şəhərlərin Lut qövmünün üç şəhərinin xəbəri onlara çatmayıb? Pey-
ğəmbərləri onlara açıq-aşkar dəlillər gətirdilər. Beləliklə, Allah onlara zülm 
etmək istəmirdi, lakin özlərinə zülm edən onlar özləri idilər. 

71-73.Mömin kişilər və möminə qadınlar bir-birlərinin dost, yardım-
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çı və başçılarıdırlar. Bir-birlərinə ağıl və şəriət baxımından  yaxşı iş gör-
məyi əmr edir və pis işdən çəkindirirlər, namaz qılır, zəkat verir və Allah 
və Onun Peyğəmbərinə itaət edirlər. Allah mömin kişilərə və möminə 
qadınlara altından çaylar axan, əbədi qalacaqları Cənnətlər vəd etmişdir. 

74.Münafiqlər Allaha and içirlər ki, Peyğəmbərin arxasınca pis söz 
deməyiblər. Halbuki şübhəsiz, küfr sözü deyiblər və İslamı qəbul etdik-
dən sonra kafir olublar Və onlar nail ola bilmədikləri təhlükəli bir qərar 
Peyğəmbərə sui-qəsd, ya onu Mədinədən çıxarmaq qərarını qəbul etdilər. 
Onlar yalnız Allah və Onun Peyğəmbərinin onları Öz lütf və kərəmləri 
ilə bəxş etdiyi nemətə şükr etmək əvəzinə intiqam almaq istədilər. Odur 
ki, əgər tövbə etsələr, onlar üçün daha yaxşıdır və əgər üz döndərsələr, 
Allah onlara dünya və axirətdə ağrılı bir əzab verəcək və yer üzündə on-
ların bir başçı və köməkçiləri olmayacaqdır. 

Açıqlama:Əqəbədə Peyğəmbərə suiqəst: Təbuk qəzvəsindən qayı-
darkən bir qrup münafiq peyğəmbərə sui-qəst etmək istədilər. Allah pey-
ğəmbərinə bu plan barəsində xəbər verdi və Peyğəmbər də Hüzeyfə ibn 
Yəmən və Əmmar ibn Yasiri özü ilə apardı. Üzlərini gizlədən münafiqlər 
Peyğəmbərin dəvəsini yıxmaq istədilər, lakin Hüzeyfə onlarla müharibəyə 
girəndən sonra qaçdılar. Rəsulullah Hüzeyfə və Əmmara münafiqlərin adla-
rını söylədi. Hüzeyfə peyğəmbərdən icazə istədi ki, adam göndərsin müna-
fiqləri öldürsünlər. Peyğəmbər bu təklifiv qəbul etməyib buyurdu: xoşlamı-
ram camaat desin ki, səhabələrinin köməyi ilə qüdrətə sahib olduqdan sonra 
öz köməkçilərini oldürdü. (Əllamə Məclisi, Biharul Ənvar. c.21.s.185) 

105-110. De:“İstədiyinizi edin ki, tezliklə əməlinizi Allah, Onun Pey-
ğəmbəri və möminlər görəcəklər və tezliklə gizlini və aşkarı bilənə tərəf qay-
tarılacaqsınız. Beləliklə, O sizi dünyada etdiklərinizdən xəbərdar edəcəkdir”. 

Münafiqlər müsəlmanlara zərər yetirmək, möminlərin arasında təfriqə 
salmaq məqsədilə, Allah və Onun Peyğəmbəri ilə müharibə edə biləcək şəx-
sin gəlməsini gözləmək üçün hətta məscid tikdirdilər. (Mədinə kafirlərinin 
xaçpərəst rahibi üçün tikdikləri “Zirar”məscidi nəzərdə tutulur.)Və onlar müt-
ləq and içəcəklər ki: “bizim xeyir işdən başqa niyyətimiz olmayıb”.Allah isə 
onların mütləq yalançı olmalarına şəhadət verir.Həmin məsciddə əsla na-
maza durma. Şübhəsiz, bünövrəsi ilk gündən təqva üzərində qurulmuş 
məscid (Quba məscidi, Mədinə məscidi və digərləri) sənin onda namaza 
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durmağına daha layiqdir. Orada paklanmağı sevən kişilər vardır. Allah 
pakları sevir. Küfr və nifaq üzündən tikdikləri o bina bir şəkk və tə-
rəddüd və nifaqın artması amilidir. Allah bilən və hikmət sahibidir. 

111. Həqiqətən, Allah möminlərin canlarını və mallarını onlardan 
Cənnətin onların olması bahasına alır. Yəni, Allah yolunda vuruşurlar, 
beləliklə, öldürürlər və öldürülürlər və öz mallarından Allah yolunda 
xərcləyirlər. Bu alver Onun öhdəsində olan Lövhi-Məhfuzda qeyd olun-
muşdur. Bu Tövrat, İncil və Quranda yazılmış haqq bir vəddir. Allahdan 
başqa kim öz əhdinə daha vəfalıdır?! Buna görə də etdiyiniz bu alverə 
şad olun. Budur böyük uğur və qurtuluş! Bu möminlər həmin tövbə 
edənlər, ibadət edənlər, həmdü-səna deyənlər, oruc tutanlar, cihad və din 
elmi kəsb etmək üçün səfər edənlər, və Allahın dininin əsas və qollarının 
sərhədlərini qoruyanlardır. Bu möminlərə müjdə ver.  

114-116. İbrahimin əmisi Azər üçün bağışlanmaq istəməsi istiğfar 
etməsi yalnız ona verdiyi vədə görə idi. Buna görə də elə ki, onun küfrdə 
israrlı olmasından, ya küfr halında ölməsindən İbrahimə əmisinin Allahın 
düşməni olması aydın oldu, ondan uzaqlaşdı, çünki əfv diləmək Allahla 
düşmən olan kəs üçün deyil, Allahın düşmən olduğu kəs üçündür. Həqi-
qətən, İbrahim haqdan qorxan, günahdan qəmgin olan, Allah dərgahına 
ürəkdən çox ah çəkən və həlim idi. Və onlara dua et və salam göndər ki, 
həqiqətən, sənin duan və salamın onlar üçün rahatlıq və xatircəmlik ami-
lidir. Allah eşidən və biləndir. 

117-118. Əlbəttə, Təbuk müharibəsi səfərində Peyğəmbərə tabe olan 
dəstədən üç nəfər “nə üçün say və təchizat baxımından bərabər olmayan 
bir döyüşə başlamalıyıq?” – deyə Peyğəmbərin əmrinə dönük çıxırlar. Bu 
üç nəfər Kəb ibn Malik, Mürarə ibn Rəbi və Hilal ibn Üməyyəidi ki, 
Peyğəmbər onlar ilə ünsiyyətdə olmamalarını əmr etdi. Nəhayət yer üzü 
bütün genişliyi ilə onlara daraldı, ürəkləri özlərindən təngə gəldi və bildi-
lər ki, Allahdan başqa bir sığınacaq yoxdur. Sonra Allah Öz rəhməti ilə 
onlara üz tutdu ki, tövbə etsinlər və Ona tərəf qayıtsınlar. Həqiqətən, Al-
lah Özü tövbələri çox qəbul edən və mehribandır. Həmin 3 nəfər tövbə 
etmək üçün bir-birindən ayrıldılar və 50 gündən sonra Allah onların 
tövbəsini qəbul etdi. 

119-120. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğruçularla birgə 
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olun ki, onların ən bariz nümunəsi Peyğəmbərin məsum Əhli-beytidir. 
Açıqlama: Hz.Peyğəmbər Tabuk səfərinə çıxmazdan öncə Əlini öz 

yerində canişin təyin edir. Əlinin canişin olması fitnə və xaos yaymaq is-
təyən münafiqlərə mane törətdiyi üçün, onun əleyhinə təbliğat aparmağa 
və şayələr yaymağa başladılar. Əli, şayələrin yayılmasının qarşısını al-
maq Allah Rəsulunun yanına getdi və Mədinədəki münafiqlərin yaydığı 
şayələri bildirdi. Sonra Rəsulullah Əliyə buyurdu: Sənin mənə olan nis-
bətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. (Mənzilət hədisi) (Səhihi-
Buxari. Cild 5. Səh 492. "Əl-məcazi" kitabı. "Ğəzəti-Təbuk" babı. “Mək-
təbətur-riyaz" mətbəəsi.) 

128-129. Həqiqətən, sizə mələklərdən və cinlərdən deyil özünüzdən 
olan bir peyğəmbər gəlib ki, sizin əziyyət və zərərə düşməyiniz ona ağır-
dır; o, sizi çox istəyir və möminlərə qarşı çox mərhəmətli və mehriban-
dır. Beləliklə, əgər üz döndərsələr, de: “Mənə Allah kifayətdir, Allah ki, 
Ondan başqa bir məbud yoxdur, Ona təvəkkül etdim və O, böyük ərşin 
Rəbbidir”. 

 
10. Yunus surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 109 ayədir, nuzul sırası 53-dür. Surədə 
əsas mövzu Allahın rəhmətinin qəzəbindən daha üstün olduğu vurğula-
nır. Surədə əsasən Yunus Peyğəmbərin qövmündən və onların Allah tərə-
findən bağışlanmağından bəhs edilir. Surədə həmçinin, Nuh və Musa 
Peyğəmbərin qövmlərinin əhvalatlarıda da qeyd edilmişdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Əlif, Lam, Ra. Mənim kitabımın “möhkəm” və bu cür “mütəşa-
bih” ayələri vardır. İnsanlara mələklərdən və cinlərdən deyil özlərindən 
olan bir kişini Peyğəmbər göndərdiyimiz zaman kafirlər dedilər: “Doğru-
dan da, bu kişi aşkar bir sehrbazdır”. 

3-Həqiqətən, sizin Rəbbiniz göyləri və yeri altı günə bərabər olan bir 
müddətdə yaratdı. Sizin hamınızın dönüşü Ona tərəfdir. Bu, Allahın haqq 
və sabit olan vədidir. 

Açıqlama:- Mövlana Furatı “Qırx sual” kitabında:Allah Kainatı bir 
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anda yaratmağa qüdrəti olduğu halda, onu 6 günə yaratmışdır. Onun kai-
natı yaratmasını bazar günündən başlayıb cümə günündə tamamlaması, 
bəndələrinin hər iş və hərəkətlərində səbirli və təmkinli olmalarını, tələs-
məmələrini anlatmaq üçündür. Bazar günü başladı, cümə günü tamamladı. 
Bazar ertəsi günü göyləri, çərşənbə axşamı günü ay və ulduzları, çərşənbə 
günü yerdə və dənizdə olan məxluqatı və yeddi qat göylərdə olan mələkləri, 
Cümə, yəni beşinci gün Cənnəti, huri və müxtəlif nemətləri yaratdı. Yenə 
cümə günü Həzrəti Adəmi və Həvvanı yaratdı və cümlə mələklərin Həzrəti 
Adəmə səcdə etmələrini əmr etdi. Mələklər də Hz. Adəmə səcdə etdilər. 
Şənbə günü cümlə əşya kəmal ilə bədən tapdı ki, dünyada şəkil almayan 
heç bir şey qalmadı. Qurana görə Allah Yеri iki günə, Yеr üzündə olanları 
iki günə və göyü də iki günə yaratmışdır. 

4-6.O elə Allahdır ki, Günəşi gündüzdən ötrü işıqlı etdi və Ayı gecə-
dən ötrü nur etdi. (Güclü işığa ziya, nisbətən zəif işığa nur deyilir). 
Şübhəsiz, gecə ilə gündüzün get-gəlində, hər birinin uzun və qısalığında 
və Allahın göylərdə və yerdə yaratdığında təqvalı olan bir dəstə üçün ayə 
və nişanələr vardır. 

Açıqlama:-Bu ayədən də məlum olur ki, Günəş çıraq, Ay isə nur sa-
çan ifadəsi ilə təsvir edilmişdir. Bu o deməkdir ki, Qurani-Kərimdə Gü-
nəş işığı ilə Ay işığı arasındakı fərqli cəhət nəzərə alınır. Çıraq və nurun 
fərqli xüsusiyyəti belə təsvir edilir, yəni çırağın işıq verməsini Günəşin 
işığına, Ayın özü işıq istehsal etmədiyi halda, Günəşin işığını özündə əks 
etdirməsinə nur deyilir. Allah Ay üçün müəyyən olunmuş mənzillər təyin 
etdi ki, siz illərin sayını və hesabını biləsiniz. Ayın işığının azlığı ilə ayın 
əvvəlini və axırını, bütöv işıqlı olması ilə ayın ortasını bildirir. Bu dövrə 
tamam olmaqla bir ay, on iki dəfə fırlandıqda isə bir il tamam olar. Allah 
bunları yalnız haqq ilə yaratdı. 

11-12.Və əgər Allah camaatın şər və xeyir dualarında onlar tələsdik-
ləri kimi tələssəydi, şübhəsiz, onların ömürlərinin müddəti sona çatardı. 
İnsana bir çətinlik və ziyan yetişən zaman dua edərək Bizi çağırar. Elə ki, 
çətinlik və ziyanı ondan götürərük, çağırmamış kimi çıxıb gedər! İsraf 
edənlərə etdikləri əməllər beləcə zinətləndirilmişdir. 

15-23. Bizim aydın ayələrimiz onlara oxunan zaman, Bizə qovuşa-
caqlarına ümidi olmayan kəslər “bundan başqa bir Quran gətir, ya onu 
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dəyişdir” deyərlər. De: “onu özbaşıma dəyişdirmək mənə yaraşmaz və 
mən yalnız mənə vəhy edilən şeyə tabe oluram.”Şübhəsiz, əgər mən Rəb-
bimə qarşı itaətsizlik etsəm, böyük bir günün əzabından qorxuram. 

De: “Əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxumazdım və O da sizi on-
dan xəbərdar etməzdi. Çünki şübhəsiz, mən ondan qabaq sizin aranızda 
bir ömür (qırx il) keçirmişəm, dərs oxumayıb yazı yazmamışam və bir-
dən-birə bu kitab dilimdə səslənmişdir, belə isə, heç düşünmürsünüz?” 
Buna görə də kim, Allaha yalan yaxandan, ya Onun ayələrini təkzib 
edəndən daha zalımdır? Həqiqətən, günahkarlar nicat tapmayacaqlar. Və 
yenə də: “Nə üçün Rəbbi tərəfindən ona Salehin dəvəsi, Musanın əsası, 
mələyin gəlməsi kimi camaatı iman gətirməyə vadar edən bir möcüzə na-
zil olmayıb?” deyirlər. De: “Qeyb yalnız Allahın ixtiyarındadır”. Həqiqə-
tən, Bizim elçilərimiz etdiyiniz məkrləri yazırlar. Sizi quruda və dənizdə 
gəzdirən Odur. 

Açıqlama:Təfsirdə nəql оlunur ki, bəzi qürеyş bаşçılаrı həzrət Pеyğəm-
bərə (s) dеdilər:  “Bizim üçün еlə bir Qurаn gətir ki, Lаt, Üzzа, Mənаt və Hо-
bələ ibаdətimizə mаnе оlmаsın, bu bütlərə irаd еdilməsin.” Sоnrа məsхərə 
еdərək bildirdilər:  “Еy Məhəmməd (s), bizim yоlumuzа və rəftаrımızа uyğun 
оlаn bаşqа bir Qurаn gətir.” ("Məcməul-bəyаn”, c. 11, səh. 270) 

Оnlаr еlə bir Qurаn istəyirdilər ki, tövhiddən dаnışılmаsın və bütlərə 
аzаd şəkildə ibаdət еdilsin. Оnlаr qiyаmət hаqqındа еşitmək istəmir və 
günаhlаrınа аzаd şəkildə dаvаm еtməyə çаlışırdılаr. Bu insаnlаr könül is-
təklərindən əl çəkmək fikrində dеyildilər. Оnа görə də əqidələrinə zidd 
оlаn Qurаnın dəyişdirilməsini tələb еdirdilər. Hаnsı ki, Qurаn hеkаyə və 
yа şеr kitаbı dеyildi ki, kimlərinsə istəyinə görə əvəz оlunа.” 

24-28. Həqiqətən, dünya həyatı qar və yağış şəklində göydən nazil 
etdiyimiz su kimidir ki, onun vasitəsilə insanların və heyvanların yedik-
ləri yer bitkiləri bir-birinə qarışır. Nəhayət, yer üzü öz gözəlliyini əldə et-
diyi və zinətləndiyi və onun sakinləri özlərinin ona qadir olduqlarını gü-
man etdikləri zaman, birdən Bizim əmrimiz gecə, ya gündüz çağı gəlib 
ona çatır. Beləliklə, onları sanki dünən ayaq üstə olmamış kimi biçilmiş, 
quru ot şəklinə salırıq Allah bəşəriyyəti “Darus-Salam”a fanilikdən uzaq 
Cənnətə dəvət edir və istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edir. 

31-44. De: “Sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Və ya sizin qu-
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laqlarınıza və onların eşitmə qabiliyyətinə və sizin gözlərinizə və onların 
görmə qabiliyyətinə kim hakimdir? Və dirini ölüdən və ölünü diridən 
kim çıxarır? Və varlıq aləminin bütün işlərini kim idarə edir?” Onlar dər-
hal “Allah!” deyərlər. De: “Belə isə, qorxmursunuz?!” Rəbbinin itaətsiz-
lik etmiş kəslər barəsindəki qəti sözü belə gerçəkləşdi ki: “Onlar iman 
gətirməyəcəklər”. Yoxsa “Quranı, Muhəmməd yalandan düzəltmişdir” 
deyirlər. De: “Belə isə əgər doğruçusunuzsa ona bənzər bir surə gətirin 
və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın”. Əgər səni təkzib 
etdilərsə, de: “Mənim əməlim mənə və sizin əməliniz sizə məxsusdur, siz 
mənim etdiklərimdən uzaqsınız və mən sizin etdiklərinizdənuzağam.” 
Onlardan Qurana və sənə qulaq asanlar lakin qəlblərinin qulaqları kar 
olanlar vardır. Sən karlara eşitdirə bilməzsən. 

45-46. O gün ki,Allah onları dünyada, ya Bərzəx aləmində sanki gü-
nün bir saatı qədər qalmamışlar kimi bir-birlərinə tanışlıq verdikləri hal-
da Qiyamət meydanında toplayacaqdır. Həmin gün Allaha qovuşacaqla-
rını təkzib edənlər mütləq ziyana uğrayıblar və onlar hidayətə qovuşan-
lardan deyildirlər. 

47-50.Hər bir ümmət üçün Allahın əzəli elmində və Lövhi-Məhfuz-
da bir peyğəmbər vardır. Beləliklə, peyğəmbərləri gəldikdə onların arala-
rında ədalətlə hökm olunar və onlara zülm olunmaz. Hər bir ümmət və 
dəstənin Allahın əzəli elmində və Onun Lövhi-Məhfuzunda müəyyən bir 
əcəli vardır ki, əcəlləri sona çatanda, bir saat olsun belə, gecikməzlər və 
əlbəttə, bir saat irəli də keçməzlər. Sonra Qiyamət günü zülm edənlərə 
deyiləcəkdir: “Dadın əbədi əzabı! Məgər kəsb etdiyinizdən başqa bir şe-
yin müqabilində cəzalandırılırsınız?!” Və səndən “görəsən o Qiyamət, 
savab və cəza haqdır?” -deyə xəbər alırlar. De: “Bəli, Rəbbimə and olsun 
ki, o, haqdır və siz əsla aciz qoyan mənim Allahımın əzabından qaça bi-
lən deyilsiniz”. Həyat və ölüm qabiliyyəti olan hər bir varlığı dirildən və 
öldürən Odur və Ona tərəf qaytarılacaqsınız. 

61-65. Qurandan hər hansı bir hissəni oxusan və hər nə iş görsəniz, 
ona məşğul olduğunuz zaman Biz orada hazır və sizə şahidik. Və nə yer-
də və nə göydə zərrə ağırlığı qədər də bir şey sənin Rəbbindən gizli de-
yildir. Və ondan nə kiçik və nə böyük bir şey yoxdur ki, aşkar kitabda 
qeyd edilməmiş olsun. Bilin ki, şübhəsiz, Allahın dostları və yaxınları 
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üçün axirət aləmində nə bir qorxu var və nə də qəmgin olarlar. Onların 
sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz, bütün qüdrət və qələbə Allahın 
əlindədir. Odur eşidən və bilən! 

71-73.Və onlara Nuhun hekayətini oxu. O zaman o öz qövmünə de-
mişdi: “Ey mənim qövmüm, əgər mənim sizin aranızda qalmağım və Al-
lahın nişanələrini yada salmağım sizə ağır gəlirsə mən Allaha təvəkkül et-
dim. O zaman mənim işimi bitirin və mənə heç bir möhlət verməyin. Buna 
görə də əgər üz döndərsəniz mən ki, sizdən bir muzd istəməmişəm. Mənim 
muzdum yalnız Allahın öhdəsinədir və mənə Onun əmrlərinə təslim olan-
lardan olmaq əmr edilmişdir”. Beləliklə, onu təkzib etdilər. Biz də ona və 
gəmidə onunla birgə olanlara nicat verdik və onları canişinlər etdik. Və Bi-
zim ayə və nişanələrimizi təkzib edənləri suda batırdıq. Buna görə də qorxu-
dulmuşların aqibətinin necə olduğuna bax! 

74-82-Sonra onun Nuhun ardınca Hud, Saleh və Lut kimi peyğəm-
bərləri öz qövmlərinə göndərdik. Onların ardınca Musa və Harunu öz 
ayələrimiz ilə Fironun və onun qövmünün başçılarının yanına göndərdik. 
Beləliklə, onlar təkəbbür və itaətsizlik göstərdilər. Və onlar günahkar bir 
dəstə idilər. Beləliklə, elə ki, Bizim tərəfimizdən onlara haqq Musanın 
dəlilləri və möcüzələri gəldi, dedilər: “Şübhəsiz bu, açıq-aydın bir cadu-
dur”. Musa dedi: “Haqq Allahın möcüzələri sizə gəldiyi zaman ona cadu 
deyirsiniz?! Məgər bu möcüzələr cadudur?! Halbuki, cadugərlər nicat 
tapmazlar!” Dedilər: “Gəlmisən ki, bizi atalarımızın yolundan döndərə-
sən və bu vilayətdə böyüklük və başçılıq siz iki nəfərə məxsus olsun?! 
Və Firon dedi: “Bütün bilikli və sehr fənnində məharətli cadugərləri mə-
nim yanıma gətirin”. Beləliklə, elə ki, cadugərlər cadu alətləri ilə gəldi-
lər, Musa onlara dedi: “Atacağınız şeyləri atın”. Beləliklə, elə ki, atdılar 
cadularını göstərdilər, Musa dedi: “Sizin meydana gətirdiyiniz şey sehr-
dir. Şübhəsiz, Allah tezliklə onu puça çıxaracaqdır. Həqiqətən, Allah fə-
sad törədənlərin işini qaydasına salmaz”. 

83-92.Musaya yalnız onun qövmündən bir nəsl, Bəni-İsrail iman gə-
tirdi. Onlar Firon və onun qövmündən qorxurdular. Musa ona iman gətir-
miş qövmünə dedi: “Siz Allaha təvəkkül edin və Firondan qorxmayın. 
Allah öz rəhməti ilə bizi bu zalım qövmün əlindən qurtarar.” Biz Musa 
və Haruna vəhy etdik ki, qövmünüzdən ötrü Misir şəhərində evlər bina 
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edin, evlərinizi qibləyə tərəf tikin. Namaz qılın, onutərk etməyin! Mö-
minlərə Firondan nicat tapmağı müjdə verin. 

Musa dedi: “Pərvərdigara! Firon və onun qövmünə zinət, dünya hə-
yatında mal-dövlət vermisən. Onlar sənin yolundan azıblar. Ey Allahım! 
Onların mallarına dəyişiklik ver, daşa döndər. Dərd gətirən əzabı görənə 
qədər onların qəlblərini bərk et ki, iman gətirməsinlər.” Allah buyur-
du:”Sizin duanız qəbul olundu. Camaatı imana gətir məkdə sabit olun 
bilməyənlərin yoluna tabe olmayın.” 

Biz Bəni-İsraili sağ-salamat dənizdən keçirdik. Zülm və ədavətə 
görə Firon və onun qoşunları onların ardınca getdilər ki, onları öldürsün-
lər. Onlar Musanın ardınca gedəndə gördülər ki, o öz qövmü ilə dənizin 
ortasına daxil oldu. Fironun qoşunu da onların arxasınca dənizə daxil 
olanda, dəryaya qərq oldular. Firon batdığı zaman həlakını yəqin edib de-
di: “Mən Bəni-İsrailin iman gətirdiyi Allahdan başqa Allah olmadığına 
iman gətirdim. Mən Allahın əmrinə təslim olanlardanam.” Ona dedilər: 
“İndimi iman gətirirsən? Bir halda ki, bundan əvvəl Allaha asi olmuşdun. 
Sən fəsad edənlərdən idin.” 

Bu gün sənin bədənini nicat verərik, sudan bayıra atarıq ki, səndən 
sonra gələnlərə əlamət və nişanə olasan. Həqiqətən İnsanların çoxu bizim 
əlamətlərimizdən qafil olanlardır. 

Qeyd:Burada söhbət Firon II Ramzesdən gedir (XIX sülalə e. ə. 
1314-1200-cü illər). Bax Kitabi-müqəddəs, Xüruc, G IV, 30: “O günü 
Rəbb İsrail oğullarını misirlilərin əlindən xilas etdi və israillilər misirlilə-
ri dəniz sahilində ölmüş gördülər”. Müsəlmanların rəvayətinə görə, yəhu-
dilər Fironun boğulmasına şübhə edirdilər. Amma Cəbrailin əmrilə Firo-
nun cəsədi dəniz dibindən suyun üzərinə qalxdı. 

95-101-Əzab gəlməkdə ikən Yunusun ümmətindən başqa iman gəti-
rib imanı özlərinə fayda verə bilən bir məmləkət əhli vardırmı? Yunusun 
ümməti iman gətirən zaman onları dünyadakı rüsvayçılıq əzabından qur-
tardıq və ömürlərinin axırınadək gün-güzəran verdik. Ninəva xalqı Yu-
nusə küfr edərək, onu yalanladılar. Yunus :”Ey Rəbbim! Sən məni, inkar 
edən qövmə nə üçün göndərdin?”-dedi. Uca Allah:”Ey Yunus! Mənim 
tövbə edəcəklərin tövbələrini qəbul edəcəyimi və qəlbləri sapdırıb, 
möhürləyəcəyimi bilmirsənmi?” –buyurdu. 
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Yunus qövmünün kafircə davranışlarına dözməyərək dağlara gedib 
və orada ibadət ilə məşğul olur. Yunus qövmünün imana gəlməsindən 
lap ümidini kəsincə, onlara bəd dua edir. Sonra Allah:  “Öz qövmün və 
qullarıma qarşı bəd dua etmə. Onların yanına qayıt və onları 40 gün gecə 
və gündüz ibadətə dəvət et! Əgər dəvəti qəbul etsələr, lap yaxşı, əgər et-
məsələr onların üzərinə əzab göndərəcəyəm.”-deyir. 

Ondan sonra Yunus geri dönüb öz qövmünü 37 gün və 37 gecə iba-
dətə dəvət etsə də, onlar qəbul etmirlər. Bundan sonra Yunus ayağa qal-
xıb: “Əgər iman gətirməsəniz, üç günə qədər sizə əzab gələcək.”-deyə 
onları qorxudur.”Bunun əlaməti də rənglərinizin dəyişməsidir.”-deyir. 

40-cı gün gecə ikən Yunus onların arasından çıxıb gedir. Ertəsi gün, 
rənglərinin dəyişməsini və göy üzünü qara buludlar bürüyüb, ətrafın qor-
xunc bir dumana qərq olmasını görənlər məhv olacaqlarını başa düşürlər. 
Yunisin dediyinin düz çıxdığını və artıq əzabın gələcəyinə inanırlar. Hə-
lak olacaqlarından qorxub, Yunusu axtarırlar. Onu tapmayınca qovmi ağ-
layıb Allaha yalvararaq tövbə edirlər. Allah onların tövbəsini qəbul edib, 
onlardan əzabı götürür. Əgər sənin Allahın istəsə sözsüz ki, Yer üzündə 
olan məxluqların hamısı iman gətirər. Hər bir kəs öz ixtiyarı ilə mömin 
və ya kafir olmalıdır ki, Cənnət ya Cəhənnəmə layiq olsun. Sən camaatı 
mömin olmağa məcbur edirsənmi?Peyğəmbər çox istəyirdi ki, insanlar 
mömin olsunlar. Allah ona təsəlli vermək üçün buyurur: “Mən qüdrət sa-
hibi olduğum halda, onları mömin etmirəmsə, sən nə üçün onların imana 
gəlməməsindən qəmgin olursan?” Allahın izni olmayınca heç kəsin ima-
na gəlməsi mümkün deyil. 

108-109. De: “Ey insanlar, şübhəsiz, Rəbbiniz tərəfindən sizə haqq 
Quran və İslam dini gəlmişdir. Beləliklə kim doğru yola gəlsə həqiqətən, 
öz xeyirinə doğru yola gəlir və kim azsa, mütləq öz ziyanına azır və mən 
sizin işlərinizin gözətçi və vəkili deyiləm. Sənə vəhy olunana tabe ol və 
dəvət etmək vəzifəsinin yerinə yetirilməsində səbr et ki, nəhayət Allah 
hökm etsin. O, hökm edənlərin ən yaxşısıdır”. 

 
11. Hud surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir, nuzul sirası 52-dir. Bu surədə Hud 
və оnun qövmünün bаşınа gələnlərdən dаnışıldığı üçün о, "Hud” аdlаndırıl-
mışdır. 50-60-cı аyələrdə bu Hud qövmi haqqında əhvаlаt nəql оlunur. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1. Əlif, Ləm, Ra. Bu hərflər Allahla Onun peyğəmbəri Muhəmməd 

(s) arasında olan rəmzlərdir. 
2-11. Mənim dəvətim bundan ibarətdir ki: “Allahdan başqasına iba-

dət etməyəsiniz. Həqiqətən, mən Onun tərəfindən sizin üçün bir qorxu-
dan və müjdə verənəm. Və öz Rəbbinizdən tövbə edərək bağışlanmaq is-
təyin. Və əgər üz döndərsəniz, şübhəsiz, mən sizin üçün böyük günün 
əzabından qorxuram”. 

5-11. Bilin ki, müşriklər Quranı eşidən zaman Peyğəmbərdən gizlən-
mək üçün sinələrini bükürlər və Allahı yada salmaqdan yayınmaq üçün 
qəlblərini Qurana diqqət etməkdən yayındırırlar. Bilin! Allah onlar öz 
paltarlarını başlarına və bədənlərinə bükəndə və ya yatarkən yorğanı baş-
larına çəkən zaman onların gizlətdiklərini də və dillə aşkar etdiklərini də 
bilir. Həqiqətən, O, ürəklərdəki sirləri biləndir. Bu yer üzündə hərəkət 
edən hər bir canlının ruzisi Allahın öhdəsindədir və O, onların atalarının 
belində və analarının bətnində olan yerlərini bilir. Yaxud:O, onların məs-
kunlaşdıqları məkanı və ölümdən sonra əmanət qoyulduqları yeri bilir. 
Bunların hamısı aydın kitabda olan Lövhi-Məhfuzda qeyd olunmuşdur. 
Sizin hansınızın daha gözəl əməl sahibi olmasını imtahan etmək üçün 
göyləri və yeri altı gündə yaradan Odur. Və əgər “siz öldükdən sonra 
mütləq dirildiləcəksiniz”- desən, kafirlər “bu cür sözlər, açıq-aşkar cadu-
dan başqa bir şey deyil”- deyəcəklər. Və əgər əzabı az bir müddətə qədər 
təxirə salsaq, mütləq istehza ilə “ona nə mane olur?!”- deyəcəklər. Bilin, 
əzab onlara gələn gün, əsla onlardan dəf olunan deyil və istehza etdikləri 
şey onları bürüyəcəkdir. Və şübhəsiz, əgər insana Öz tərəfimizdən sağlam-
lıq, övlad və var-dövlət kimi bir rəhmət daddırsaq, sonra onu etdiyi günaha 
görə ondan geri alsaq həqiqətən, o gələcəyə çox naümid və keçmiş nemətlə-
rə görə nankordur. Əgər ona düçar olduğu çətinlikdən və pərişanlıqdan son-
ra sağlamlıq, sərvət və əmin-amanlıq kimi bir rahatlıq və nemət daddırsaq 
mütləq “çətinliklər və bəlalar məndən keçib getdi və bir daha gəlməz” deyə-
cəkdir və həmin halda sevinər və çox öyünər. Səbr edib yaxşı işlər görənlər 
müstəsnadır. Bağşılanma və böyük mükafat məhz onlar üçündür. 

12-24.Sən onların “nə üçün ona bir xəzinə nazil olmayıb və ya onun-
la birgə bir mələk gəlməyib?” Yoxsa o, Quranı özündən uydurmuşdur 
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deyirlər! De: “Əgər doğruçusunuzsa də onun kimi on uydurma surə gəti-
rin və Allahdan başqa, kimi bacarırsınız çağırın”. Biz dini qəbul etməyib 
dünya həyatını və onun zinət və bəzəyini istəyənlərin dünyada kamil su-
rətdə onlara verərik və dünyada onlardan əsla bir şey kəsilməz. Onlar o 
kəslərdir ki, axirətdə onlar üçün oddan başqa bir payı yoxdur. Öz vücud-
larını ziyana vermiş kəslər onlardır və uydurduqlarışey onların yalançı 
məbudları onlardan qeyb oldu və yoxa çıxdı. Şübhəsiz, axirətdə hamıdan 
çox ziyana uğrayan da onlardır. Şübhəsiz, iman gətirib yaxşı işlər görən 
və öz Rəbblərinə inamla könül verən kəslər Cənnət əhlidirlər və orada 
əbədi qalacaqlar. Bu iki dəstənin kafirlərlə möminlərin məsəli korla kar 
və görənlə və eşidən kimidir. Məgər bu ikisi sifət və hal baxımından bir-
dirlər? Məgər ibrət götürmürsünüz?! 

25-50.Həqiqətən, Nuhu öz qövmünə göndərdik ki, onlara de: “Şüb-
həsiz, mən sizin üçün Allah tərəfindən açıq-aşkar bir qorxudanam”. On-
lar sizdə özümüzdən heç bir üstünlük görmürük, əksinə, sizi yalançı he-
sab edirik” -dedilır. Nuh dedi:- “Ey mənim qövmüm! Mən sizi Allaha tə-
rəf çağırmaq müqabilində sizdən əcr və əvəz istəmirəm. Mənim əcrim 
ancaq Allah yanındadır. Mən iman gətirən kəsləri öz yanımdan qaytara 
bilmərəm. Həqiqətən, onlar öz Allahlarının rəhmət və savabına yetişə-
cəklər. Lakin mən sizi cahil və anlamayan qövmlər görürəm”. 

Nuha vəhy gəldi ki, bundan sonra sənin qövmündən əvvəlcədən 
iman gətirmiş kəslərdən başqa heç kəs iman gətirməyəcək. Onların etdik-
ləri əməllərdən qəmgin olma! Bizim vəhyimiz ilə gəmi düzəlt! Özlərinə 
zülm edən kəslərə görə məni çağırma. Onlar qərq olmalıdırlar. Nuh gəmi 
düzəltməyə başladı. Həmişə qövmün böyükləri onun yanından keçəndə 
istehza edirdilər. Nuh dedi:- “Əgər indi siz bizə istehza edirsinizsə, sonra 
biz sizi məsxərə edəcəyik. Tezliklə bilərsiniz, kimə rüsvayedici və dərd 
gətirən əzab yetişər.” 

Biz dedik: “Ya Nuh! Gəmiyə özünlə hər heyvandan iki-iki, erkək və 
dişi götür! Öz ailənizdən də götür, təkcə o kəslər istisna olmaqla ki, keçmişdə 
onlar üçün həlakət sözü deyilmişdi.” Onlar Nuhun zövcəsi və oğlu Kənandan 
ibarət idi. Nuha ancaq az bir adam, 80 və ya 72 nəfər iman gətirmişdi. 

Nuh yanında olan möminlərə dedi ki: “Allahın adının köməkliyi ilə, gə-
mini hazır edən vaxt ona minin”. Gəmi Nuhu və ona iman gətirənləri dağlar 
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kimi böyük olan ləpələrin içindən aparırdı. Nuh öz oğlunu çağırdı. O isə gə-
miyə minmək istəmədi və ləpələr oğul ilə ata arasına ayrılıq salıb, oğlunu 
sulara qərq etdi. Sonra Allahın əmri ilə su çəkildi və gəmi Küfənin yaxınlı-
ğında Cudi dağında dayandı. Nuh dedi: “Pərvərdigara! Elmim olmadığı şey-
lər barəsində səndən bir şey istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışla-
masan və mənə rəhm etməsən, zülmkarlardan olaram.” 

Allah-təala buyurdu: “Ey Nuh! Bizim tərəfimizdən olan salamatçı-
lıqla, gəmidən en. Sənə və səninlə gəmiyə minən ümmətlərinə salamlar 
olsun! Onların nəslindən əmələ gələn bir para ümmətlər vardır ki, tezlik-
lə onlara dünyada nemət və güzəran verməklə ləzzət sahibləri edərik. 
Sonra günah etdiklərinə görə onlara dərd gətirən əzab yetişər. Bunlar 
qeyb xəbərləridir. Biz onu sənə vəhy edərik. Bundan qabaq nə sən, nə də 
sənin qövmün bunu bilmirdiniz.” Qövmün əziyyətinə Nuh kimi səbir et! 
Həqiqətən, işin axırının xeyirli olması Allah üçündür.  Çünki Nuhun aqi-
bəti xeyirli oldu. 

51-60.Ad qövmünə qardaşları Hudu göndərdik. Hud dedi: “Ey mə-
nim qövmüm! Bütlərə deyil, Allaha ibadət edin. Allahdan başqa sizin 
üçün heç bir Allah yoxdur. Siz ancaq yalançılarsınız. Mən Peyğəmbərli-
yim üçün sizdən əcr və muzd istəmirəm. Mənim əcrim ancaq məni yox-
dan yaradanın yanındadır. Allahdan bağışlanmaq istəyin, ona tərəf qayı-
dın. Allah sizin üçün yağış göndərər, torpağınız göyərər, torpağınız bar 
verər, gücünüz artar.” 

Onlar dedilər: “Ey Hud, sən bizə heç möcüzə gətirmədin ki, sənin 
sözünlə biz Allahlarımızı tərk edib sənə iman gətirək. Biz sənə heç bir 
söz demirik. Təkcə bunu bil ki, Allahlarımızın bəzisi sənə pislik yetirib-
dir. Onlar sənə ziyan vurmuş, sən də ağlını itirmisən.” 

Hud dedi: “Mən Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, həqiqə-
tən mən sizin şərik tutduğunuz bütlərdən uzağam. Siz hamılıqla mənə 
hiylə edin, sonra möhlət verməyin. Mən o Allaha təvəkkül etdim ki, mə-
nim və sizin Allahınızdır. Yerdə hərəkət edən elə bir yaranmış yoxdur ki, 
Allah onun əlindən tutmasın.Həqiqətən, O ədalətlidir. Mən artıq hökmlə-
ri sizə yetirdim, elə hökmlər ki, onun üçün göndərilmişdim. Əgər siz 
məndən üz döndərsəniz, küfrünüzə görə Allah sizi həlak edəndən sonra 
başqa bir qövmü sizin yerinizə gətirər.” Ad qövmünün həlakətinə bizim 
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əmrimiz gələn zaman Huda və onunla bərabər iman gətirən kəslərə nicat 
verdik. Bu Ad qəbiləsidir ki, Allahın ayələrini və möcüzələrini inkar et-
dilər. Allahın Peyğəmbərinə asi oldular. Dünya və axirətdə Allahın rəh-
mətindən uzaq oldular. 

Açıqlama: Bu аyədə həzrət Hud şirk və çirkin hərəkətlər nəticəsində 
qurаqlığа, qıtlığа və bаhаlığа düçаr оlmuş qövmünə bеlə buyurur: “Еy 
qövmüm, Аllаhınızdаn bаğışlаnmаq istəyin, Оnа tövbə еdin ki, göydən 
sizə firаvаn yаğış göndərsin və qüvvəniz üstünə qüvvə gətirsin. Günаh-
kаrcаsınа üz çеvirməyin!” 

Bu аyədə həzrət Hud öz qövmünü tövbəyə, ilаhi dərgаhа üz tutmаğа 
çаğırır. Оnlаrа vəd еdir ki, əgər Аllаhdаn bаğışlаnmаq istəsələr, Оnа 
dоğru qаyıtsаlаr, Аllаh оnlаr üçün fаydаlı, аrdıcıl yаğışlаr nаzil еdər, оn-
lаrı çətinlikdən çıхаrаr, bədən qüvələrini аrtırаr, imаnlаrını dаhа dа güc-
ləndirər. Аd qövmü Əhqаf məmləkətində yаşаyırdı. Оnlаr ucа bоylu, dо-
lu bədənli, çох güclü insаnlаr idilər. Оnlаrın аbаd şəhərləri, bərəkətli tоr-
pаqlаrı, хurmа bаğlаrı və əkin sаhələri vаrdı. Bu qövm öz dövrünün 
qövmləri аrаsındа хüsusi məqаmа mаlik idi. Оnlаr о qədər inkişаf еtmiş-
dilər ki, Аllаh-taаlа оnlаrın еvlərini “hеç bir şəhərlə охşаrı оlmаyаn sü-
tunlu imаrətlər” kimi tаnıtdırırdı. 

Bu qövm dаim Аllаhın nеmətlərindən bəhrələnirdi. Аmmа bir gün 
оnlаr özləri öz vəziyyətlərini dəyişdilər, qəlblərində bütpərəstlik və 
dünyа məhəbbəti kök аtdı. Hər şеyə аid bir büt düzəltdilər.Оnlаr еlə 
qəsrlər tikirdilər ki, sаnki əbədi оlаrаq yаşаyаcаqlаr. Аd qövmündən 
оlаnlаr öz qəsrləri ilə fəхr еdərdilər. Bu qövm öz zаlım hаkimlərinə itаət 
еdərdi. Bütün bu аzğınlıqlаr səsəbindən Аllаh-təаlа оnlаrı hаqq yоlа də-
vət еtmək üçün həzrət Hudu göndərdi. Bu yоllа Аllаh оnlаrın bütə pərəs-
tişinin qаrşısını аlmаq, оnlаrı vаhid Аllаhа pərəstişə sövq еtmək və аrаlа-
rındа ədаlət yаrаtmаq istəyirdi. 

Hud оnlаrın tərbiyəsi yоlundа çох çаlışdı. О bu qövmün hər fərdinə 
хüsusi хеyirхаhlıq göstərdi və bəhаnə yеri qоymаdı. Bunlunlа bеlə həzrət 
Hud bu qövmün inkаr və inаdı ilə rаstlаşdı. Çох аz аdаmlаr оnа imаn gə-
tirdilər. Аd qövmünün dünyаpərəstləri və zаlımlаrı həzrət Hudu divаnə 
sаyır, оnu məsхərəyə qоyurdulаr. Оnlаr Pеyğəmbərə istеhzа ilə оndаn 
əzаb istəyirdilər. Аllаh-taаlа öz əzаbını аğır bir külək şəklində göndərdi. 
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Müəyyən nişаnələri görən аd qövmü еlə hеsаb еtdi ki, yахınlаşаn budud-
lаrdаn yаğış yаğаcаq. Аmmа оnlаr səhv еdirdilər. Bu оnlаrın tələsdiyi 
həmin əzаb idi. Аllаhın əmri ilə оnlаrа dоğru əsən quru və güclü külək 
qаrşısınа çıхаnı məhv еdirdi. Qоrхunc səsə mаlik оlаn bu tufаn yеddi 
gün, yеddi gеcə dаvаm еtdi. Tufаn qаrşısınа çıхаnı хurmа tək kökündən 
çıхаrıb məhv еdirdi. Nəhаyət, ilаhi əzаb hər şеyi məhv еtdi. Аd qövmü 
dəhşətə gəlmiş hаldа pərаkəndə оlmuşdu. Оnlаrın ucа qəsrlərindən nişа-
nə bеlə görünmürdü. Bir sözlə, Аd qövmü bütünlüklə həlаk оldu. Hud və 
оnа imаn gətirən insаnlаr Аllаhın mərhəməti ilə nicаt tаpdılаr. ("Əl-mi-
zаn”, c. 10, səh. 455-458) 

Аllаhın və Оnun rəsulunun dəvəti qаrşısındа inаdkаrlıq göstərənlərin 
аqibəti bеlədir. Оnlаr ilаhi qəzəbə düçаr оlur və tоplаdıqlаrı dünyа mа-
lındаn hеç bir yаrdım аlа bilmirlər. 

Açıqlama: Şalixdən sonra onun oğlu Hud Allahın hökmü ilə şəriyət 
sahibi oldu. Xalqı hidayət etdiyi üçün ona Hud deyirdilər. Ona 40 yaşın-
da Peyğəmbərlik verildi. Samın övladlarından möminlər, Ham və Yəfəs 
övladlarından da ona çox az insan iman gətirdilər. 

Hud Hz. Adəmə çox oxşayırdı. Rəvayətlərdə onun ömrünün 400- və 
ya 807 il olduğunu yazırlar. O, Məkkə yolunda Əhqafda yaşayıb. Bəzi 
rəvayətlərə görə Hudun qövmü 13 qəbilə idi ki, nəsilləri Ad ibni Ovs, ib-
ni İrəm, ibni Nuha çatırdı. Bu qövmün camaatı varlı, cismi qüvvəli və 
uzun ömürlü idilər ki, sərvətləri başlarından aşırdı. Onların ölkələri Əh-
qaf idi və Ərəbistan yarımadasının cənub-qərbində, Yəmən və Həzrəmu-
tun arasında yerləşirdi. Öz qonşuları arasında misli olmayan bir yer kimi 
tanınırdı. Əhalisinin boyları uca, ömürləri isə (400-500 il) çox uzun idi. 
Bu sərvət onları qəflət yuxusuna dalmağa və dünyadan xəbərsiz olmağa 
gətirib çıxarmışdı. Camaat bütpərəst olduqlarına görə Hudun Peyğəmbər-
liyini qəbul etmirdilər. Allah o kafir və günahkar bəndələrə bəla nazil 
edərək, yeli onlara müsəllət etdi. Külək o dağları ovub qumlu səhralara 
çevirdi. (Hakim, Müstə-drək, c. 2-səh. -563) 

Deyilən külək yeddi gecə və səkkiz gündüz əsdi. Hamını cansız hey-
kəllərə döndərdi. Doğrudan da Hud qövmünün bütpərəsləri və Həzrətin 
düşmənləri üçün çox dəhşətli günlər idi. Çox çəkmədi ki, düzəltdikləri o 
cansız heykəllər qurumuş ağacın kötüyü kimi yerə düşdülər, hər yer xa-
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rabalığa çevrildi. Hər şey Əhqaf çölünün qumları altında dəfn olundu. 
Beləliklə, həyat səhifələri dünyanın lənəti və axirətin əzabı ilə bağlandı 
və əbədi olaraq ilahi rəhmətdən uzaq oldular. Rəvayətə görə həlakdan 
sonra Hud öz ailə və səhabələri ilə Məkkəyə gedirlər. Hudun əcəli yetişən 
zaman Allahın əmri ilə Faliğ adlı oğlunu vəsiy qərar verir. Ona öz yanında 
olan İsmi-Əzəmi, hikməti, Peyğəmbərlik miraslarını və Tabutu təslim edir. 

Hud Məkkədə vəfat etmiş və Hicri-İcmaildə dəfn edilmişdir. 
61-68. Və Səmud qövmünə Salehi göndərdik. O dedi: “Ey mənim 

qövmüm, tək olan Allaha ibadət edin ki, sizin Ondan başqa bir tanrınız 
yoxdur. Buna görə də, Ondan bağışlanmaq diləyin, sonra Ona tərəf qayı-
dın. Şübəsiz, mənim Rəbbim Öz bəndələrinə yaxın və onların dualarını 
qəbul edəndir”. 

Dedilər: “Ey Saleh, sən bundan əvvəl bizim aramızda bir ümid yeri 
idin və bizə başçılıq edəcəyinə ümid bəsləyirdik. Biz doğrudan da, dedik-
lərin barəsində tərəddüdlü və şəkk-şübhə içərisindəyik”. 

Dedi: “Ey mənim qövmüm, mənə deyin görüm, əgər mən Rəbbimin 
tərəfindən aydın bir dəlilə əsaslansam və Ona itaətsizlik etsəm məni Al-
lahın qəzəbindən kim qurtarar?! Ey mənim qövmüm, bu, Allahın sizin 
üçün mənim peyğəmbərliyim barəsində bir əlamət və möcüzə olan dişi 
dəvəni birdən-birə daşın arasından çıxardı. Buna görə də, onu qoyun Al-
lahın torpağında otlasın və ona əsla bir zərər-ziyan vurmayın ki, sizi çox 
yaxın bir əzab yaxalayar”. Beləliklə, onun ayaqlarını kəsdilər və öldürdü-
lər. Saleh dedi: “Üç gün möhlətiniz var evlərinizdə bəhrələnin sonra əzab 
gələcəkdir. Bu yalan olmayan bir vəddir”. 

Beləliklə, onların əzabı barəsində Bizim əmrimiz yetişdikdə və Bi-
zim istəyimiz qətiləşən zaman Saleh və onunla birlikdə iman gətirənlərə 
o günün xarlıq və rüsvayçılığından nicat verdik. Və zülm etmiş kəsləri 
göydən gələn öldürücü bir bağırtı yaxaladı. Beləliklə, öz evlərində diz 
çöküb üzü üstə düşmüş ölülər oldular. 

69-76. Həqiqətən, bizim elçilərimiz insan surətində gəlib İbrahimə 
İshaq və Yəqubun bəşarət xəbərini gətirdilər və dedilər: “Sənə salam ol-
sun!” İbrahim onlara cavab verib dedi: “Sizə də salam olsun.” İbrahim 
çox qonaqpərvər olduğu üçün onların qabağına bişmiş buzov gətirdi. On-
ların yeməyə əl uzatmadığını gördükdə, İbrahim bu hərəkəti xoşlamadı 
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və qəlbində onlardan qorxdu. Onlar bunu duyub dedilər: “Ey İbrahim 
qorxma! Biz Lut qövmünə göndərilmişik, sənin qövmünüyox, onları hə-
lak etməyə gəlmişik. Biz sənə isə İshaq adlı oğlan uşağı dünyaya gətir-
məklə və onun ardınca Yaqub ilə bəşarət veririk.” 

İbrahimin zövcəsi Sara ayaq üstə durmuşdu, pərdənin arxasından qu-
laq asırdı və bu sözü eşidəndə güldü. Sonra Sara dedi: “Vay olsun mənə! 
Mən 98 yaşında qoca qarı necə doğaram? Mənim ərim isə 120 yaşında 
qoca kişidir. Həqiqətən, bu iş çox təəccüblüdür.” 

Mələklər dedilər: “Allahın rəhməti və Onun bərəkətləri sizin ailənizə 
olduğu halda Allahın işinə təəccüb edirsən?! Həqiqətən, O, sifət və işləri 
mədh edilmiş, ümumi lütf və mərhəmət, geniş cəlal sahibidir”. Beləliklə, 
elə ki, İbrahimin qorxusu getdi və övlad müjdəsi ona yetişdi, Lut qövmü 
barəsində bizim mələklərimizlə söhbət və mübahisə etməyə başladı. 
Doğrudan da, İbrahim çox həlim və camaata ürəyi yanan, dərindən ah çə-
kən və Bizə tərəf qayıdan idi. “Ey İbrahim, bundan bu vasitəçilikdən əl 
çək ki, şübhəsiz, artıq mələklərə Rəbbinin onların əzabı barədəki əmri 
yetişmişdir və onlara mütləq qarşısıalınmaz bir əzab gələcəkdir”. 

77-83. Və bizim elçilərimiz Lutun yanına gələn zaman o, onlara görə 
narahat oldu və öz qövmünün qonaqlar barəsində pis niyyətdə olmaların-
dan sıxıntıya düşdü. Və əli onları himayə etməkdən üzüldü və dedi: “Bu 
gün çox çətin bir gündür”. Qövmü tələsik onun yanına gəldilər ki, həmin 
qonaqlara qarşı hədlərini aşsınlar və onlar bundan qabaq da bu çirkin iş-
ləri görürdülər. Dedi: “Ey mənim qövmüm, bunlar mənim qızlarımdır. 
Onlar sizin üçün daha pakdırlar ki, kəbinlərini kəsib aparasınız. Buna 
görə də Allahdan qorxun və məni qonaqlarım barəsində xəcalətli və rüs-
vay etməyin. Məgər sizin aranızda xəbərdar və doğru yolu tapmış bir kişi 
yoxdur?!” Dedilər: “Sən yaxşı bilirsən ki, bizim sənin qızların barəsində 
onlara rəğbətimiz və ehtiyacımız yoxdur. Və əlbəttə, sən bizim nə istədi-
yimizi yaxşı bilirsən”. Dedi: “Kaş ki, sizinlə mübarizə etməyə bir gücüm 
olaydı, ya möhkəm və sabit bir arxaya sığınaydım”. Mələklər dedilər: 
“Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. Onlar səni əsla ələ keçirə bilməz-
lər. Buna görə də, gecədən bir qədər keçmiş ailənlə yola düş, sizdən heç 
kəs yerdə qalmasın və heç kim arxasına dönüb baxmasın – zövcəndən 
başqa ki, şübhəsiz, sənin qövmünə yetişəcək şey ona da yetişəcəkdir. Əl-
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bəttə onların əzablarının vədə vaxtı səhərdir. Məgər səhər yaxın deyilmi-
?!” Beləliklə, elə ki, Bizim əmrimiz mələklərə yetişdi və istəyimiz qəti-
ləşdi, həmin şəhərləri alt-üst etdik və onların üzərinə bişmiş və möhkəm 
gildən ibarət daş parçalarından dolu yağdırdıq. Sənin Rəbbinin yanında 
Onun sirli yaradılış aləmində nişanlanmış, rəngbərəng və üzərinə adlar 
yazılmış daşlar! Bu növ əzab bu zalımlardan uzaq deyil. 

84-87. Və Mədyən camaatına onların qardaşları Şüeybi göndərdik. O 
dedi: “Ey mənim qövmüm, tək olan Allaha ibadət edin ki, sizin üçün On-
dan başqa bir tanrı yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin”. Dedilər: “Ey 
Şüeyb, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxmağımızı və ya öz malları-
mızla istədiyimizi etməyi tərk etməyimizi sənə namazın əmr edir? Belə 
olan halda bizim azadlığımızı necə məhdudlaşdırırsan?” 

88-94.Dedi: “Ey mənim qövmüm, mənimlə müxalifət və düşmənçiliyi-
niz sizi Nuhun qövmünə, ya Hudun qövmünə, yaxud Salehin qövmünə gə-
lənlərin bənzərinin sizə də gəlməsinə gətirib çıxarmasın! Və Lutun qövmü 
zaman və məkan baxımından sizdən o qədər də uzaq deyildir”. 

Dedilər: “Ey Şüeyb, biz sənin dediklərinin çoxunu başa düşmürük və 
şübhəsiz, səni öz aramızda zəif görürük. Əgər o kiçik qəbilən olmasaydı 
səni daşqalaq edərdik. Sənin bizim üzərimizdə heç bir qüdrətin yoxdur”. 
Dedi: “ey mənim qövmüm, bacardığınızı edin ki, əlbəttə, mən də edəcə-
yəm. Tezliklə əzabın kimə yetişərək onu xar və rüsvay edəcəyini və ki-
min yalançı olduğunu biləcəksiniz. Və gözləyin ki, mən də mütləq sizinlə 
birgə gözləyirəm” Bizim onların əzabı barəsindəki əmrimiz yetişən za-
man, Şüeybə və onunla birgə iman gətirənlərə tərəfimizdən olan bir rəh-
mətlə nicat verdik və zülm edənləri səmadan gələn öldürücü bağırtı tut-
du. Beləliklə onlar öz evlərində diz çökmüş halda ölüb üzü üstə düşdülər. 

96-98. Və həqiqətən, Musanı Öz ayə və nişanələrimizlə və aşkar də-
lil-sübutla göndərdik, Firona və onun qövmünün başçı və böyüklərinə tə-
rəf. Onlar Fironun əmrinə tabe oldular. Fironun əmri əsla doğru və yol 
göstərən deyildi. Firon Qiyamət günü öz qövmünün qabağında gedəcək, 
beləliklə də onları Cəhənnəm oduna daxil edəcəkdir. Və onların düşəcək-
ləri yer necə də pisdir! 

99-109.Və burada bu dünyada və Qiyamət günündə onların arxasınca 
bir lənət göndərilmişdir. Onlara verilən həmin lənət necə də pis bir bəxşişdir! 
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Bu, şəhərlərin və millətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söyləyirik. Onların bə-
zisi durur, bəzisi isə biçilib məhv olmuşdur. Şübhəsiz, bunda bu hekayət və 
əhvalatlarda axirət əzabından qorxan kəs üçün nişanə vardır. Biz onu yalnız 
Allahın əzəli elmində əvvəlindən axırınadək hesablanmış və müəyyən olun-
muş bir müddətə qədər təxirə salarıq. Və əcəl sona yetişən və Qiyamət gəlib 
çatan zaman Onun izni olmadan heç kəs danışmaz. Beləliklə, onlardan bəzisi 
bədbəxtdir. Buna görə də onların ibadət etdikləri şey barəsində şəkk və tə-
rəddüddə olma. 

113-122. Və zülm edən kəslərə ürək bağlamayın, meyl etməyin və 
arxalanmayın ki, sizin Allahdan başqa heç bir yardımçı və başçınız olma-
dığı halda od Allahın qəzəbi sizə yetişər və Allah tərəfindən sizə kömək 
də olunmaz. Və namazı gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl, sübh na-
mazını günün birinci yarısında, zöhr və əsr namazlarını günün ikinci ya-
rısında, məğrib və işa namazlarını isə gecənin əvvələrində qıl ki, həqiqə-
tən, yaxşılıqlar günahları aradan aparır. 

Bu, yada salıb xatırlayanlar üçün bir öyüddür. Zülm edənlər öz kef-
lərini və eyş-işrətlərini davam etdirdilər və onların hamısı günahkar idi-
lər. Buna görə də tarix boyu bəşəriyyətin əksəriyyətinin yoldan çıxması 
təəssüf doğurandır. Rəbbin qəti iradə ilə istəsəydi, insanların hamsını tək 
bir dinə və bir şəriətə əməl edən bir ümmət edərdi Lakin onları ixtiyar sa-
hibi etdi və buna görə də onlar həmişə ziddiyyətdədirlər. Sənin Rəbbinin 
rəhm etdiyi kəslər istisna olmaqla. Və onları elə buna görə yaratmışdır. 
Rəbbinin “şübhəsiz, Cəhənnəmi cin və insanlarla büsbütün dolduraca-
ğam”. kəlməsi əzəldən qəti və tamam olmuşdur. “Və gözləyin ki, həqiqə-
tən, biz də gözləyirik”. 

123. Göylərin və yerin gizli sirləri Allaha məxsusdur bütün əmrlər 
və işlər Ona qayıdır. Buna görə də Ona ibadət et və Ona təvəkkül et. Və 
Rəbbin etdiklərinizdən əsla xəbərsiz deyildir. 

 
12. Yusuf surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir, nuzul sırası 53-dür. Surədə 
əsasən həzrət Yusifin əhvаlаtı bəyаn оlunduğu üçün surə Yusuf adlanır. 
Həzrətin аdı Qurаndа iyirmi yеddi dəfə, təkcə bu surədə iyirmi bеş dəfə 
zikr оlunmuşdur. Surənin 3-cü аyəsində Yusifin əhvаlаtı "Əhsənul-Qə-
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səs” yəni "ən gözəl sərgüzəşt” аdlаndırılmışdır. Qurаndа bir bu qədər ət-
rаflı bəyаn оlunаn ikinci əhvаlаt yохdur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Əlif, Lam, Ra. “möhkəm” və bu cür “mütəşabih” ayələri vardır. 
Bu hərflər Allahla Muhəmməd (s) arasında rəmzlərdir. 

2. Biz onu ərəbcə bir Quran nazil etdik ki, bəlkə düşünəsiniz və ağıl-
la dərk edəsiniz. Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə, ən gözəl əhvalatı ən 
gözəl hekayə etmək üslubu ilə sənə oxuyuruq və həqiqətən, sən bundan 
öncə xəbərsizlərdən idin. 

Açıqlama:Yеddinci аyədə охuyuruq: “Yusufin və qаrdаşlаrının əh-
vаlаtındа, sоruşаnlаr üçün ibrətlər vаrdı. Nəql оlunur ki, yəhudilər qurеyş 
böyüklərinə dеdilər: "Məhəmməddən sоruşun ki, Yəqubun аiləsi nə üçün 
Şаmdаn Misirə köçdü və Yusufin bаşınа nələr gəldi? Həzrət kimsədən bu 
bаrədə еşitmədən və bir yеrdə охumаdаn həmin əhvаlаtı sоruşаnlаr üçün 
nəql еtdi. ("Cəvаmiul-cаmе”, c. 2, səh. 177) 

Yəhudilərə həzrət Yusufin əhvаlаtı müfəssəl şəkildə Tövrаtdаn mə-
lum idi. Оnlаrın məqsədi yа İslаm Pеyğəmbərini sınаğа çəkmək, yа dа 
insаnlаrdа оnа qаrşı еtimаdsızlıq yаrаtmаq idi. Оnlаr qürеyş müşrikləri 
və  İslаmın qаtı düşmənləri ilə əl-ələ vеrərək həzrətə bеlə bir suаl ünvаn-
lаdılаr: Surədəki аyələri mütаliə еtdikcə məlum оlur ki, həzrət əvvəllər 
bu bаrədə hеç bir məlumаtа mаlik dеyildi. Yаlnız qürеyş müşrikləri оnа 
bu suаlı ünvаnlаdıqdаn sоnrа uyğun mövzudа аyələr nаzil оldu. Hz. Pеy-
ğəmbər ilаhi vəhy vаsitəsi ilə həmin mаcərаdаn хəbərdаr оldu. 

İslаm Peyğəmbərinə suаl vеrənlərə həmin əhvаlаtı müfəssəl şəkildə 
nəql еtdikdən sоnrа оnun pеyğəmbərliyi аşkаr şəkildə sübutа yеtdi. Bəli, 
bu əhvаlаtdа suаl vеrənlər üçün əlаmətlər və ilаhi qüdrət nişаnələri vаr. 

Yusuf gözəl üzlü, buruq saçlı, böyük gözlü və üzü günəş kimi parıl-
dayırdı. Elə bil ki, dünyanın gözəlliklərinin yarısı ona verilmişdi. Hz. Yə-
qub oğlanları Yusufi və Benyəmini hamıdan çox istəyirdi. Yusufə qarşı 
məhəbbəti, ona verdiyi üstünlük onun imanı və ilahi təqvası idi. 

4-102. O zaman ki, Yusuf atası Yəquba dedi: “Ey ata! Mən yuxuda 
gördüm ki, on bir ulduz gün və ay mənə səcdə edirlər.” Yəqub dedi: “Ey 
oğul! Yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə cürbəcür hiylələr edərlər”. 
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Yəqub onun yuxusunu bu cür yozdu ki, on bir ulduz, on bir qardaşındır, 
Gün atasından, ay isə anasından ibarətdir. Bir gün olacaq ki, bu adamlar 
onun şəninin ucalığına görə ona təzim edəcəklər. Buna görə də yuxunu qar-
daşlarına danışma. Həqiqətən də, Şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. Al-
lahın səni başqalarından seçib. Allah sənə yuxu yozmağı öyrədər, bundan 
əvvəl babaların İbrahimə, İshaqa verdiyi dünya və axirət nemətlərindən, sə-
nə və Yəqub övladlarına da verər.” Həqiqətən də Yusufun və qardaşlarının 
əhvalatında insanlar üçün ibrətlər vardır. 

Amma Yusufun qardaşları atalarının bu əməlini Şeytani hisslərə 
uyaraq, ədalətsizlikdə ittiham edirdilər. Bu qardaşlardan on biri Ləya adlı 
qadından, Yusuf və Benyəmin isə Ləyanın bacısı Rahildən dünyaya gəl-
mişdilər. İş o yerə gəlib çatır ki, onlar bu fikirlərini açıq-aşkar atalarına 
bildirirlər. Yusufun qardaşları bir-birinə dedilər: “Yusuf və qardaşı Ben-
yəmin atamıza bizdən daha əzizdilər. Halbuki, biz daha çoxuq. Həqiqə-
tən, atamız açıq-aşkar zəlalətdədir. Yusufi öldürün, ya da uzaq yerə atın 
ki, həlak olsun. Ondan sonra atanız mehrini sizə salar və siz ondan sonra 
əməlisaleh qövm olarsınız. Yusufi öldürəndən sonra tövbə edərsiniz və 
tövbədən sonra saleh adamlar olarsınız.” 

Yusufun qardaşlarından biri dedi: “Yusufi öldürməyin. Adam öldür-
mək günahdır. Əksinə, əgər yerinə yetirəcəksinizsə, onu bir quyunun di-
binə atın! Yol keçənlərin biri onu quyudan görüb aparsın.” Elə ki, Yusu-
fun qardaşları məsləhət və məşvərətdən sonra Yusufu öldürmək üçün 
müttəfiq oldular, atalarının yanına gəlib dedilər:”Ey ata! Nə üçün sən 
bizdən Yusuf barəsində xatircəm olmursan Həmişə onu yanında saxla-
yıb, bizimlə bir yerə getməyə qoymursan. Biz onu sevənlərik. Onu sabah 
bizimlə səhraya göndər, gedib bir yerdə oynayaq, gülək, əlbəttə biz onu 
hifz edənlərik.” 

Yəqub dedi:”Onu aparmağınız məni qəmgin və məyus edər. Mən 
qorxuram ki, onu qurd yeyə, siz də ondan xəbər tutmayasınız.” Onlar 
dedilər: “Biz ki, qüvvətliyik. Əgər Yusufi qurd yesə, biz on da ziyan-
karlardan olarıq.” Elə ki, Yaqub izin verdi, onlar da özləri ilə Yusufi 
səhraya apardılar və hər biri həmlə edib onu öldürmək istədi. Sonra isə 
sözü bir yerə qoyub, Yusufun əynindən köynəyini çıxarıb, onu bir su 
çəninə qoyub, ip bağlayıb su quyusuna salladılar və dedilər:”Ey Yu-
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suf, ulduzları, ayı və günü çağır, indi sənə səcdə etsinlər.” 
Elə Yusuf quyunun yarısına yetişəndə onlar ipi kəsdilər. Yusuf qu-

yunun dibinə düşdükdən sonra, içində olduğu çən onu suyun üzünə çı-
xartdı. Biz ona vəhy etdik ki, vaxt gələr sən qardaşlarına, onların bu işi 
barəsində heç özləri gözləmədikləri halda, özünün Yusuf olduğunu xəbər 
verəcəksən. Elə ki, Yusufi quyuya saldılar, onun köynəyini keçi balasının 
qanına boyayıb, axşam çağı ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər. 

Dedilər ki: “Ey bizim atamız! Biz qaçıb bir-birimizlə ötüşürdük və 
Yusufi əşyalarımızın yanında qoymuşduq ki, onlara baxsın. Buna görə də 
ondan uzaqlaşmışdıq. Qayıdanda gördük ki, qurd onu yemişdir. İndi biz 
doğru danışsaq da sən bizə inanmayacaqsan.” Onlar Yusufun köynəyinin 
üstünə qan ləkəsi yaxıb gətirmişdilər. Ancaq köynək heç yerdən parça-
lanmamışdı. Yəqub köynəyi görəndə dedi:”Mən belə mehriban qurd 
görməmişəm ki, bir şəxsi yeyəndə köynəyini parçalamasın.” 

Yəqub dedi:”Bu sözün əsli yoxdur!Sizin nəfsiniz sizi bu işə sövq etmiş-
dir. Bundan sonra mənim işim tükənməz səbir etməkdir. Dediklərinizin yalan 
olduğunu bilə-bilə yalnız Allahdan kömək diləyirəm.” 

Yusuf üç gün quyuda qalandan sonra Mədyən tərəfdən Misirə gedən bir 
karvan quyunun yanına gəlib su çıxarmaq istədi. Suçu qabını suya salan kimi 
Yusuf su qabından asıldı. Suçu su qabını çıxaranda gördü ki, qabda bir gözəl 
oğlan var. O, Yusufi görən kimi dedi:”Ey qövm! Bəşarət olsun sizə!Bu bir 
oğlandır ki, quyudan çıxıbdır.”Karvan əhli Yusufi qardaşlarından saxta pul və 
bir neçə dirhəmlə satın aldılar. Onlar Yusufi satılıq bir şey kimi qoruyub sax-
ladılar. Allah onların nə etdiklərini biləndir. 

Yusufi Misirdə satın alan Əziz öz zövcəsinə- Züleyxaya dedi ki, ona 
yaxşı bax, hörmət et! Onun üçün yaxşı mənzil düzəlt! Ümid var ki, o bi-
zə xeyir verə, baha qiymətə satıb xeyir götürərik, ya da özümüzə oğul 
edərik. Çünki Əzizin xəstəliyi var idi, ona görə də zövcəsi ilə yaxın ola 
bılməzdi. Onun zövcəsi cavan və gözəl idi. İstədi ki, onu Yusufə meyl et-
məkdən çəkindirsin. Buna görə də dedi ki, onu özümüzə oğul edək. Biz 
Yusufi xilas edib, ona nemət verdik, ona hadisələrin, yuxuların yozumu-
nu öyrətdik. Allah öz işində qalibdir. O zaman ki, Yusuf gəncliyinin ən 
yetkin dövrünə 17 yaşına çatdı, ona hikmət ilə danışıq və elm verdik. Biz 
yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırdıq ki, müsibət müqabilində səbir 
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edib, heç kəsin sirrini aşkar etmədi. O zaman Züleyxa Yusufun gözəl ca-
malını görüb, günbəgün onun eşqindən alışmağa başladı. O övrət Züley-
xa ki, Yusuf onun evində idi, ona meyil etməkdən ötrü öz tərəfinə çağırdı 
və yeddi otağın qapılarını bağ layıb dedi: “Yaxın gəl!” Yusuf dedi: “Mən 
sənin bu hərəkətindən Allaha sığınıram. Bu pis işi görmək məni satın 
alan şəxsə, Əzizə xəyanət etməkdir. Həqiqətən, Əziz mənim ağamdır, 
mə_nə gözəl tərbiyə verib. Mən ona və Allaha qarşı xəyanət etmərəm! 
Həqiqətən, zalımlar doğruçu olmazlar.” 

Doğrudan da qadın ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini gör-
məsəydi, Yusuf də ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı ondan 
uzaqlaşdırmaq üçün belə etdik. O bizim sadiq bəndələrimizdən idi. Yu-
suf ondan qaçmaq istədi. Hər ikisi qapıya tərəf cumdu. O zaman Züleyxa 
Yusufə yetişib, dal tərəfdən köynəyini tutdu ki, onu getməyə qoymasın. 
Yusuf də onun əlindən qaçmaq üçün güc işlədəndə, Züleyxa arxadan 
onun köynəyini cırdı. Onlar qapının ağzında qadının əri ilə rastlaşdılar. 
Züleyxa gördü ki, əri onu bu halətdə gördü, işinin üstünü örtmək məqsə-
di ilə günahı boynundan atmaq istəyib ərinə dedi: “Sənin ailənə pislik et-
mək istəyənin cəzası, yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli əzaba düçar 
edilməkdir.” 

Yusuf dedi: “O məni tovlayıb, yoldan çıxartmaq istədi.” Bir nəfər şəha-
dət verdi ki, əgər Yusufun köynəyi qabaqdan cırılmışsa, qadın doğru deyir, 
o isə yalançılardandır. Yox, əgər Yusufun köynəyi arxa tərəfdən cırılıbsa, 
onda qadın yalan deyir, Yusuf isə doğru danışanlardandır. 

Əziz Yusufun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə Züleyxaya 
dedi:- “Bu sizin hiylələrinizdəndir. Həqiqətən də sizin hiyləniz böyükdür. 
Qadının kiçik hiyləsi, kişilərin böyük hiyləsindən də böyük olur”. Əziz 
dedi: “Ey Yusuf! Sən bu işi açıb-ağartma və bu sözü başqa yerdə söylə-
mə”. Sonra üzünü Züleyxaya tutub dedi: “Sən də bağışlanmağını dilə”. 

Çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən. Şəhərdə qadınlar dedilər: 
“Əzizin övrəti cavan qulunu tovlayıb, yoldan çıxarmaq istəyir. Biz onun 
açıq-aşkar doğru yoldan çıxdığını görürük.” 

Elə ki, Züleyxa qadınların hiylələrini eşitdi, onlara xəbər göndərib, 
ziyafətə dəvət etdi və bu məclisə onlardan başqa 40 nəfər də Misirin qa-
dınlarından çağırdı. Onlar üçün gözəl məclis düzəltdi və qadınların hər 
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birinin əlinə meyvə kəsmək üçün bıçaq verdi. Yusufi zinətləndirib dedi 
ki, o qadınlar olan otağa keçsin. O zaman ki, qadınlar Yusufi gördülər, 
onun camalına heyran qalıb, gözəlliyindən bihuş olaraq meyvə əvəzinə 
əllərini kəsdilər və qəlbləri Yusufun yanında olduğuna görə ağrını hiss 
etmədilər. 

Dedilər: “Allah pak və münəzzəhdir ki, eyibdən uzaq olan bu cür in-
san xəlq edib. Bu oğlan bəşər deyildir. Bu Allah yanında əziz olan, mə-
ləkdən başqa bir şey deyil. Bu gözəllikdə insan olmaz.” 

Züleyxa gördü ki, qadınlar Yusufi bir dəfə görməklə əllərini kəsib-
lər, dedi: “Bu, məni qınadığınız oğlandır. Bir halda ki, mən onu hər an 
görürəm”. Sonra onun günahsız olduğunu bildirib dedi: “Əlbəttə mən 
onunla olmaq istədim. O isə imtina etdi. Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, 
sözsüz ki, zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq!” 

Züleyxa bu məqsəd ilə Yusufi qorxutmaq istədi. 
Yusuf dedi: “Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq 

etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər bu qadınların fitnəsini məndən dəf 
etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram.” 

Rəbbi Yusufun duasını qəbul edib, onu qadınların məkrindən qurtar-
dı. Allah dua edənlərin duasını eşidən və ixlasla dua etməklərini biləndir. 
Züleyxanın əri Əziz, Yusufun günahsız olduğunu bilərəkdən onu bir 
müddət zindana salmaq qərarına gəldi. Yusuf ilə birlikdə iki cavan oğlanı 
da zindana atmışdılar. Onlardan biri Yusufun yuxu yozmasını eşidib gör-
düyü yuxunu ona danışıb, yozmasını istədi. O dedi:- “Mən yuxuda gör-
düm ki, şərab üçün üzüm sıxıram”. 

O biri isə Yusufi sınamaq üçün yalandan belə dedi: “Yuxuda gördüm 
ki, başımda üç tabaq çörək aparıram. Quşlar da çörəkləri yeyirlər. Gəl bu 
yuxunu bizim üçün yoz. Həqiqətən, sənin yaxşı insan olduğunu görürük.” 
Yusuf belə cavab verdi: “Gördüyünüz yuxuların nə ilə nəticələndiyini yeyə-
cəyiniz təam gəlməmişdən qabaq mən sizə xəbər verərəm. Bu mənə Rəbbi-
min öyrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və axirəti də inkar 
edən bir tayfanın dinini tərk etdim. Ey mənim iki zindan yoldaşım! Ayrı-
ayrı tanrılar Allah olmağa daha layiqdir yoxsa, hər şeyə qadir olan və qa-
lib olan tək Allah? Sizdən biriniz yenədə ağasına şərab içirəcək. Üç gün-
dən sonra Padşah səni çağıracaq və sən yenə də saqilik edəcəksən. Digəri 
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isə üç gündən sonra edam olunacaq və quşlar onun başından dimdikləyib 
yeyəcəklər.” 

Çörəkçi dedi: “Mən yuxu görməmişdim, səninlə zarafat edirdim.” 
Yusuf buyurdu: “Mənim sözüm başqalarının sözü kimi deyil, əksinə, 

başqa Peyğəmbərlərin verdiyi xəbərlər kimi qeybi xəbərlərdir. Haqqına 
soruşduğunuz iş belə həll olunmuş və asılman üçün fərman verilmişdir.” 

Yusuf bu iki nəfərdən nicat tapacaq olana dedi:“Ağanın yadına sal 
ki, zülm ilə zindana salınıb həbs olunmuşam.” 

Yusufun sözü Allaha xoş gəlmədi.Cəbrail nazil olub dedi: “Ey Yu-
suf! Xudavəndi Aləm buyurur ki, səni kim yaradıb?”-Yusuf dedi:“Al-
lah!” Cəbrail: “Səni kim atanın yanında saxladı?” 

Yusuf dedi:-“Allah!” Cəbrail: “Səni quyudan kim    çıxartdı?”  -Yu-
suf: “Allah!” Cəbrail dedi: “Səni nə vadar etdi ki, Allahı tərk edib, özün 
kimi ehtiyacı olan bir kəsə üz tutasan?” Yusuf ondan sonra neçə il həbs-
də qalmalı oldu. 

Saqi zindandan xilas olan kimi Şeytan “saqi” nin yadından Yusufi 
çıxartdı ki, Padşaha onun sözünü danışmasın. Buna görə Yusuf neçə il 
zindanda qaldı. Allah Yusufi zindandan çıxarmaq istəyəndə Padşah bir 
yuxu gördü. Misir Padşahı Bəlid ibn Rəyan dedi: “Mən yeddi arıq inəyin 
yeddi kök inəyi yediyini gördüm ki, kök öküzlər arıq öküzlərin qarnına 
daxil oldular. Yeddi ədəd yaşıl sünbül və yeddi ədəd qurumuş sünbül 
gördüm ki, qurumuş sünbüllər yaşıl sünbülləri əhatə etmişdi. Kim bu yu-
xunu yoza bilirsə yozsun.” 

Bütün kahinlər bu yuxunu eşidəndə aciz qaldılar. Onlar dedilər: “Sə-
nin yuxun qarmaqarışıq yuxudur, belə yuxuların yozumunubilmirik.” Bu 
yuxunu yozan olmadıqda saqinin yadına Yusuf düşür və padşahın yanına 
gəlib, çörəkçi ilə öz əhvalatını danışır. Padşah onu Yusufun yanına göndərir 
ki, yuxunu ona danışsın. Saqi yuxunu Yusufə danışdıqdan sonra Yusuf ona 
belə cavab verir: “Siz yeddi il adətiniz üzrə əkin, bir miqdar istisna olmaqla, 
qalan biçdiyinizi isə saxlayın. Sünbüllərin üstündə saxlayın ki, bit düşüb onla-
rı xarab etməsin. Sonra bunun ardınca yeddi il quraqlıq olacaq. Onda əvvəl-
cədən həmin illər üçün tədarük etdiyinizi yeyər, gələcək illərdə əkmək üçün 
yalnız az bir miqdar saxlayarsınız. Daha sonra insanların bol yağış görəcəyi 
bir il gələcək və o ildə bol meyvə olar ki, meyvələrin şirəsini sıxıb, bol-bol 
bəhrələnə cəklər.” 
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Yusufun dediklərini “Saqi” Padşaha dedikdən sonra o da bu yozum-
dan çox təəccüblənir və Yusufi yanına çağırtdırır. Elçi Yusufun yanına 
gəlib: “Padşah səni çağırır”-dedikdə, Yusuf qəbul etməyərək ona belə ca-
vab verir: “Ağanın yanına qayıt və ondan soruş ki, əllərini kəsən qadınla-
rın məqsədi nə idi?” Həqiqətən, mənim Allahım qadınların hiyləsindən 
xəbərdardır. 

Elçi padşahın yanına gəlib əhvalatı ona xəbər verdi. Padşah da adam 
göndərib, qadınları yanına çağırdı. Padşah dedi: “Yusufi tovlayıb yoldan 
çıxaranda məqsədiniz nə idi?” 

Dedilər: “Allah bütün eyiblərdən pakdır. Biz onun barəsində heç bir 
pis şey bilmirik!” 

Əzizin zövcəsi Züleyxa dedi: “Artıq həqiqət bəlli oldu. Yusufi tovla-
yıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O şübhəsiz ki, doğru danışanlar-
dandır.” 

Yusuf dedi: “İndi vəzir bilsin ki, o evdə olmayanda mən onun zövcə-
sinə xəyanət etmədim. Həqiqətən, Allah xəyanət edənləri hidayət etməz. 
Mən özümü təmizə çıxarmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi şəxs istisna ol-
maqla nəfs pis işlər görməyi əmr edər. Həqiqətən mənim Allahım bağış-
layan və rəhm edəndir.” 

Padşah Yusufin günahsız olduğunu bilən kimi dedi: “Yusufi mənim ya-
nıma gətirin! Onu özümə ən yaxın adam edəcəyəm.” Elə ki, Yusufi zindan-
dan Padşahın yanına gətirdilər, Padşah onunla söhbət etdi. Onun elminin 
çoxluğundan, əmanət və dəyanətindən xəbərdar oldu və dedi: “Sən bu gün 
bizim yanımızda mövqe sahibi və etibarlı bir şəxssən.” 

Yusuf dedi: “Məni Misirin xəzinələrinə məmur təyin et ki, mən əma-
nət verilən şeyi qoruya bilənəm.” 

Əziz o günlərdə vəfat etdi və Padşah onun mənsəbini Yusufə verdi 
və sonra isə Züleyxanı da ona nikah etdi.Biz Yusufi Misir torpağında 
mövqe və ixtiyar sahibi etdik. O Misirdə istədiyini edirdi. Biz istədiyimi-
zə nemətlərimizi nəsib edər, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmə-
rik. İman gətirib Allahdan qorxanlar, pis əməllərdən çəkinənlər üçün axi-
rət mükafatı, əlbəttə, daha xeyirlidir. 

Misirin padşahı tək bir olan Allaha iman gətirib, Yusufi Misirdə ixti-
yar sahibi etdi. Quraqlıq illərində Kənanda və Yəqub övladlarının yaşadı-
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ğı yerlərdə quraqlıq və aclıq oldu. Yəqub övladlarını ruzi, yemək dalınca 
Misirə göndərir. Yusufun qardaşları gəlib onun hüzuruna daxil oldular. 
Onlar Yusufi tanımasalar da, o onları tanıdı. Ona görə ki, Yusuf taxt 
üstündə oturmuş və əynində şahanə libas var idi. Yusuf onlar üçün ərzaq 
tədarükü hazırlanmasını əmr etdi. Yusuf onlarla söhbət etdikdən sonra 
dedi: “Atabir qardaşınızı mənim yanıma gətirin. 

“Məgər görmürsünüz ki, mən ölçünü düz verirəm və qonaqpərvərlə-
rin ən yaxşısıyam. Əgər onu yanıma gətirməsəniz, məndən bir qab da be-
lə ərzaq gözləməyin və onu gətirənə kimi Şəmunu öz yanımda saxlayaca-
ğam.”Dedilər:”Tezlıklə Binyamindən ötrü atamızı razı salarıq və sözsüz 
ki, sənin əmrini yerinə yetirərik.” 

Yusuf xidmətçilərinə dedi: “Onların yemək almaq üçün gətirdikləri 
yun və qurutu onların mallarının içinə qoyun!Bəlkə ailələrinə döndükdə 
onu başa düşsünlər və geri qayıtsınlar. Yəqubun övladları atalarının yanı-
na gəlib, astadan salam verib dedilər:” Ey ata! Biz böyük bir Padşahın 
yanından gəlirik. Əgər dünyada sənin oxşarın olsa idi, biz deyərdik ki, o 
sənə oxşayır. O bizdən söz aldı ki, qardaşımız Binyəmini onun yanına 
gətirək və sonra bizə buğda versin. Yoxsa o bizə buğda verilməsini qada-
ğan etdi. Yenidən ərzaq almaq üçün qardaşımızı bizim ilə göndər. Biz, 
əlbəttə, onu qoruyacağıq ki, ona zərər yetişməsin.” 

Yəqub dedi: “Bundan əvvəl Yusufi sizə etibar etdiyim kimi, onu da 
sizə heç etibar edə bilərəmmi?Allah özü ən yaxşı qoruyandır, özü mənim 
qocalığıma və zəifliyimə rəhm edər.” Onlar yüklərini açdıqda mallarının 
özlərinə qaytarıldığını görüb dedilər: “Ata! Daha nə istəyirik? Mallarımız 
özümüzə qaytarılıb. Biz bu şeyləri aparıb, bir dəvə yükü də artıq ərzaq 
ala bilərik və qardaşımızı da qoruyarıq.” 

Yəqub dedi: “Allah tərəfindən mənə əhdnamə verməyincə mən Ben-
yəmini sizin ilə göndərmərəm.”Onlar and içib söz verdikdə, Yəqub: “Al-
lah dediyinizə şahiddir”- dedi. Elə ki, səfərə getməyə hazır oldular Yə-
qub övladlarına vəsiyyət edib dedi: “Ey mənim övladlarım! Misirə eyni 
bir qapıdan daxil olmayın, ayrı-ayrı qapılardan daxil olun.” Yəqub (ə. s.) 
qorxurdu ki, onlara göz dəyər, çünki hamısı çox gözəl idilər. Bununla be-
lə mən Allahın qəza-qədərini sizdən heç bir şey ilə dəf edə bilmərəm. 
Hökm yalnız Allahındır! Mən ancaq ona təvəkkül etdim. Siz də ona tə-
vəkkül edin!” 



 

  113 

Onlar atalarının dediyi kimi ayrı-ayrı qapılardan daxil olduqda, bu 
Allahın qəza-qədərini əsla onlardan dəf etmədi. Əgər ki, Allahın iradəsi 
onlara pislik yetirmək olarsa, hansı qapıdan daxil olacaqlarına baxma ya-
raq, yenə də onlara yetişərdi. Necə ki, onlara oğurluq töhməti vuruldu. 
Lakin atalarının diləyini yetirmiş oldular. Şübhəsiz ki, Yəquba onu öyrət-
diyimiz üçün bir elm sahibi idi. Lakin ınsanların əksəriyyəti bunu bil-
məzlər. 

Onlar Yusufun yanına daxil oldular. Yusuf onlar üçün ziyafət təşkil 
edib, onlara təklif etdi ki, anası bir olan qardaşlar bir tərəfdə otursunlar. 
Benyəmini isə öz yanında oturdub ona dedi:”Mən sənin qardaşınam və 
bunu o biri qardaşlarına demə. O biri qardaşlarının bizim barədə etdikləri 
əməllərdən qəmgin olma.”Elə ki, Yusuf qardaşlarının dəvələrinə buğda 
və ərzaq yığaraq, onlar üçün yol tədarükü hazırladı, buğda ölçdüyü piya-
ləni isə qardaşı Benyəminin yükünün içinə qoydu. Karvan yola düşdük-
dən sonra bir carçı onları çağırıb dedi ki, ey karvan əhli, dayanın! Siz oğ-
rusunuz. Karvan əhli dayanıb üzlərini onlara çevirərək:”Nə itirmisiniz?”- 
dedilər. 

Onlar belə cavab verdilər: “Hökmdarın su qabını itirmişik və hər kəs 
onu tapıb gətirsə, ona bir dəvə yükü ərzaq verəcək.” 

Yusufun qardaşları dedilər: “And olsun Allaha ki, biz bura fitnə-fə-
sad salmağa gəlməmişik və biz oğru da deyilik.” 

Carçı soruşdu: “Əgər siz yalançı olsanız, sizin şəriətə görə oğurlu-
ğun cəzası nədir?” Onlar dedilər:”Hər kəsin yükündən tapılıbsa, onun cə-
zası mal sahibinə kölə edilməsidir.” 

Yusufun qulamı əvvəl onların yükünü axtardı. Sonra isə Benyəminin 
yükünü axtarıb qabı ordan çıxartdı. Biz Yusufə belə bir tədbir öyrətdik ki, 
qardaşını o vaxta qədər həbs edə və bu tədbir atasının gəlməyinə səbəb ol-
sun. Yusuf Misir Padşahının qanunları ilə qardaşlarının əlindən Benyəmini 
alıb saxlaya bilməzdi. Ona görə Allah istədi ki, bu tədbirlə Yusuf öz istəyi-
nə yetişsin. Allah öz istədiyinin dərəcələrini yüksəldər. 

Karvan əhli dedilər:”Əgər Benyəmin oğurluq etmişdirsə, bundan qa-
baq onun qardaşı da oğurluq etmişdi.” Bu ona işarə idi ki, bibisi Yusufi 
çox istərdi və anası öləndən sonra onun qeydinə qalardı. Yusuf bir qədər 
böyüyəndən sonra atası onu aparmaq istədi. İshaqın kəməri bibisinin yanın-
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da idi. Onu götürüb Yusufun libasının altından belinə bağladı. Yəqub 
götürüb Yusufi aparmaq istəyəndə bibisi iddia etdi ki, mənə atamdan irs qa-
lan kəmər oğurlanıbdır. Onu axtarıb Yusufun belindən tapdılar. Buna görə 
də Yusufun bibisi təzədən onu evinə apardı. 

Qardaşları bu mətləbə işarə edəndə Yusuf bu sözü ürəyində saxlayıb 
onlara açmadı və dedi:- “Siz daha pis mövqedəsiniz, oğurluqdan mənim 
xəbərim yox idi. Amma həqiqətdə siz oğurluq edib qardaşınızı az pula 
satdınız. Mənə vəsf etdiyinizi Allah daha yaxşı bilir.”Onlar dedilər:”Ben-
yəminin çox qoca atası vardır. Bizim birimizi onun yerinə alıb yanında 
saxla. Həqiqətən, biz sənin yaxşı adamlardan olduğunu görürük.” 

Yusuf belə cavab verdi: “Allaha pənah aparıram ki, günahsızı günahkar 
yerinə tutub saxlasam, o zaman, sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olarıq.” 

Onlar məyus oldular və qırağa çəkilib pıçıldaşmağa başladılar. Qar-
daşlarının böyüyü Rubin dedi: “Məgər siz bilməyirsiniz, atanız sizdən 
əhd alıbdır ki, Benyəmini qoruyaq? Hələ bundan əvvəl də Yusufun haq-
qında təqsirli oldunuz. Allah mənim haqqımda hökm verməyincə Misir 
torpağından ayrılmayacağam. Allah hökm edənlərin ən yaxşısıdır. Siz 
atamızın yanına qayıdın və əhvalatı ona nəql edib deyin: “Ey bizim ata-
mız!Sənin oğlun oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şey haqda şəhadət 
veririk. Bizim qeybdən xəbərimiz yoxdur.” 

Onlar atalarının yanına gəldikdə, Yəqub oğlanlarına dedi: “Xeyr, öz 
nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi. Mənə yalnız tükənməz dözümlü səbr gərək-
dir. Ola bilsin ki, Allah balalarımın hamısını mənə yetirsin O, həqiqətən, 
bilən və hikmət sahibidir”. 

Yusufun ayrılığından 40 il keçmişdi. O vaxt Yəqub o qədər ağlamış-
dı ki, qəminin çoxluğundan gözləri ağarıb, nuru azalmışdı. O, oğlanların-
dan çox acıqlı idi, amma qəzəbini bildirmir, heç kəsə şikayət və giley et-
mirdi. 

Yəqubun övladları dedilər: “Allaha and olsun ki, Sən Yusufun dər-
dindən əldən düşüb xəstələnib öləcəksən”. 

Yəqub dedi: “Mən dərd-sərimi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan 
vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm! “Ey mənim övladlarım! Gedin 
Yusufdən və qardaşından bir xəbər gətirin. Allahın mərhəmə tindən ümi-
dinizi kəsməyin.” 
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Yusuf qardaşlarına dedi:-Yusufə və qardaşına nələr etdiyinizi bilirsi-
nizmi? O bir-bir özünün və Benyəminin əhvalatını danışdı. Onlar dedi-
lər:-Yoxsa sən Yusufsən? 

Dedi:-Bəli, mən Yusufəm, bu da mənim qardaşımdır. Allah bizə bir 
yerdə olmaq ilə lütf etdi. Kim Allahdan qorxub səbir etsə, Allah yaxşı iş-
lər görənlərin əməyini zay etməz. Onlar dedilər:”Allaha and olsun ki, Al-
lah səni elm, helm və etiqadda bizdən üstün etmişdir.” 

Yusuf dedi: “Bu gün sizə mənim tərəfimdən heç bir məzəmmət yox-
dur. Allah sizin günahınızı bağışlar. Mən Allahdan sizin üçün bağışlan-
ma dilərəm. Allah rəhm edənlərin rəhm edənidir. Bu köynəyimi aparıb 
atamın gözünə sürtün! O, yenidən görməyə başlayar. Bütün ailənizi dəyı-
ğıb yanıma gəlin”. 

Karvan Misirdən ayrılıb Kənana yetişdi. Köynəyi Yəqubun üzünə 
sürtən kimi gözləri açıldı. Zəifliyi qüvvətlə, qocalığı cavanlıqla, qəmgin-
liyi şadlıqla dəyişdi. Yəqub dedi: “Məgər sizə demədim ki, Allahdan gə-
lən vəhy ilə sizin bilmədiklərinizi bilirəm? Mən bilirdim ki, Yusufun yu-
xusu yerinə yetəcəkdir”. 

Dedilər:“Ata!Bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını dilə! Biz 
Yusuf barədə günah etmişik”. Yəqub dedi: “Tezliklə Allahdan sizin üçün 
bağışlanmaq dilərəm. Allah bağışlayan və rəhm edəndir”. 

Onlar hazırlaşıb Misirə yola düşdülər. Onlar Misirə çatmamış yolda, 
çadırda Yusufun yanına daxil olduqda atası və analığı (xalası) onu bağrına 
basdılar. Yusuf dedi:- “İnşaallah, arxayınlıqla Misirə daxil olun!” 

Misirə daxil olandan sonra Yusuf ata-anasını öz taxtının üstünə gə-
tirdi. Yəqub övladları ona təzim, səcdə edən surətdə Yusufun qarşısında 
əyildilər. Yusuf dedi: Ey ata! Keçmişdə gördüyüm yuxunun yozumu bu-
dur. Həqiqətən, Allah onu həyatda doğrultdu. Mənim Allahım mənə eh-
san etdi o zaman ki, məni zindandan çıxartdı və məni bu məqama gətirdi. 
Şeytan mənimlə qardaşlarım arasında həsəd apararaq fəsad saldıqdan 
sonra sizi səhra və çöl həyatından ayırdı və şəhərli edərək bizi bir yerə 
yığdı. Həqiqətən, mənim Allahım bəndələrindən istədiyi kəsə lütf və 
mərhəmət edəndir. O hər şeyi bilən və hikmət sahibidir. 

Bu hekayət, sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir və sən onlar 
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Yusufun qardaşları öz işləri barəsində qərara gəldikləri hiylə qurduqları 
zaman onların yanında deyildin. 

Açıqlama: Hz. Yusufin həyatından bəhs edilən zaman dedik ki, Hz. 
Yusuf öz atası Yəqubu, qardaşlarını və onların bütün ailələrini Misirə gə-
tirdir. Yusuf Misir Padşahından onlara Casan torpaqlarını verməsini istə-
yir və onlar orada məskunlaşırlar. Onların Misirin ətrafında yerləşmələrinin 
səbəbi, Yusufin ailəsinin tək bir Allaha sitayiş etməsi və Misir əhalisinin ço-
xunun bütpərəst olması idi. Yəqub övladları o məntəqədə, Misir dövlətində 
yeni bir həyata başladılar. İsrail xanədanının sayı Tövratda deyildiyinə görə 
yetmiş nəfər idi. Onların sayı get-gedə artır, yeni övladlar dünyaya gəlirdi. 
Hz. Yəqub vəfat etdikdən sonra, onu aparıb Fələstində dəfn etdilər. Hz. Yə-
qubdan sonra İsrail övladları Yusufin başçılığı ilə şad-xürrəm yaşayırdılar. 
Misir xalqı ona və onun əhlinə çox hörmət edirdi. 

Hz. Yəqub 17 il Misirdə yaşadıqdan sonra vəfat etdi və vəsiyyətinə 
əsasən Beytül-Müqəddəsdə dəfn edildi.Yusufun övladları:-Efraim və Mi-
şa adında oğlanları olmuşdur.Rəvayətə görə,Yusuf Misirdə hökm sürən 
hiksoslar dövründə miladdan qabaq e. ə. 1700-1600-cı illər arasında ya-
şamışdır. Yusufun qissəsi: (Kitabi-müqəddəs, Təkvin, 37-50-ci fəsillər.) 

Hz. Yusuf dünyadan köçdükdən sonra onun xalqı yeni Firon tərəfin-
dən yavaş-yavaş sıxışdırılmağa başladı. İsrail övladlarının çoxalması onu 
qorxuya saldı və onların birləşib qiyam etməsindən qorxdu. Bu səbəbdən 
onlara əzab-əziyyət verir, pərakəndə salır və öldürürdü. Xüsusilə bu, Mu-
sa zamanında dünyaya gəlmiş Firon tərəfindən daha qabarıq şəkildə idi. 
Firon bütün çirkli və çətin işləri onlara gördürür və onların üstündə mə-
murlar qoyub, rahatlıq vermir, onlara zülm edirdi. 

103-111-Sən onların iman gətirmələrini çox istəsən də onlar iman 
gətirən deyillər. Göylərdə və yerdə Allahın tövhid, cəlal və camalına və 
məadın haqq olmasına dair çoxlu nişanələr vardır ki, insanlar onların ya-
nından üz çevirmiş və diqqətsiz halda keçib gedirlər. Və onların çoxu Al-
laha ancaq şərik qoşaraq iman gətirərlər. Ya Peyğəmbər, de: “Bu mənim 
yolumdur. Mən və mənə tabe olan hər bir kəs bəsirət və gözüaçıqlıqla 
Allaha tərəf dəvət edirik. Allah bütün eyib və nöqsanlardan pak və uzaq-
dır və mən müşriklərdən deyiləm”. 

Şübhəsiz, onların başlarına gələnlərdə ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. 
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Bu Quran yalandan uydurulması mümkün olan bir söz deyil. Lakin özündən 
öncə olan səma kitablarını təsdiq edən, hər bir şeyi müfəssəl izah edən və 
imanı olan tayfa üçün doğru yol göstərən və mərhəmətdir. 

 
13. Rəd surəsi 

Məkkə-Mədinə ayələrindəndir. 43 ayədir, nuzul sirası 96-dır. Surə-
nin 12-ci аyəsində göy gurultusunun təsbih və həmdindən dаnışıldığı 
üçün surə  “Rəd” аdlаndırılmışdır. Rəd “göy gürultusu” deməkdir. Surə-
də əsas Allahın birliyi, Peyğəmbərlik, öldükdən sonra dirilmək və müş-
riklərin İslam haqqındakı şübhəli sözləri haqqında danışılır. 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1. Əlif, Lam, Mim, Ra. Bu kitabın “möhkəm” və bu cür “mütəşabih” 

ayələri vardır. 
2-4. Allah göyləri sizin görə bilmədiyiniz sütunlarla ucaldan, sonra 

isə taxtına hakim olan və günəşi və ayı Özünə ram edəndir. Onların hər 
biri müəyyən bir müddətədək hərəkətdədir. Bu yeri döşəyən, orada sabit 
və möhkəm dağlar və çaylar yaradan və orada bütün meyvələrdən cüt-cüt 
və erkək və dişi yaradan Odur! Gecəni gündüzün üzərinə örtür. Şübhəsiz, 
bunda düşünən dəstə üçün nişanələr vardır.Yer üzündə bir-birinin kəna-
rında olan qitələr, üzüm bağları, əkinlər və bir kökdən və müxtəlif kök-
lərdən olan xurma ağacları vardır ki, hamısı bir su ilə suvarılırlar və bu-
nunla belə, məhsul baxımından onların bəzisini bəzisindən üstün edirik. 

5-6. Onlar təəccüblə: “məgər öləndən sonra torpaq olan zaman biz 
doğrudanmı yeni bir yaradılışda olacağıq?” -deyə, soruşarlar. Onlar özlə-
rinin Rəbbinə küfr etmiş kəslərdir və onların boyunlarında zəncirləri var-
dır. Onlar od əhlidirlər ki, orada əbədi qalacaqlar. Küfr edənlər “nə üçün 
ona Rəbbi tərəfindən Salehin dəvəsi, Musanın əsası və İsanın süfrəsi ki-
mi bir nişanə və möcüzə nazil olmamışdır?!”- deyirlər. Əslində sən yal-
nız bir və hər bir dəstə üçün bir doğru yol göstərən ya peyğəmbər, ya 
imam ya da rəhbər vardır. 

8-10. Allah hər bir dişinin nə daşıdığını və onların bətnlərinin nəyi 
azaltdığını və nəyi çoxaltdığını bilir və hər bir şeyin Onun yanında mü-
əyyən bir miqdarı vardır. Gizlini və aşkarı biləndir və O, hər bir şeydən 
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və vəsfdən böyük və üstündür. Sizdən birinin sözünü gizlətməsi yaxud 
birinin qulağına pıçıldaması ilə birinin onu aşkar etməsi, birinin gecə 
vaxtı gizlənməsi ilə gündüz aşkar şəkildə gəl-get etməsi eynidir. 

11.İnsan üçün onun əməllərini yazan Rəqib və Ətid adlı iki mələk-
dən başqa onun önündə və arxasında mələklərdən olan nəzarətçilər vardır 
ki, Allahın əmri ilə daim onu qoruyurlar. Həqiqətən, Allah heç bir dəstə 
üçün olanı dəyişdirməyincə dəyişdirmir. Allah hər hansı bir dəstə üçün 
pislik istəyəndə, onun qarşısı əsla alınmaz və onlar üçün Ondan başqa 
heç bir yardımçı və başçı yoxdur. 

12-16.Dolu və seldən qorxmaq və ümid üçün çaxan şimşəyi sizə 
göstərən və ağır buludları vücuda gətirən Odur! Göy gurultusu Ona həmd 
etməklə birgə Onu paklıqla öyür və həmçinin mələklər əzəmətinin qor-
xusundan Onu paklıqla öyürlər. Və ildırımları göndərir və onları Allah 
barəsində çəkişdikləri halda istədiyi kimsələrə cəza yetirir!O,böyük qüd-
rət, eləcədə məkrlə mübarizədə şiddətli cəza sahibidir. Onlar suyun ağız-
larına çatması üçün iki ovucunu suya tərəf uzadan, lakin suya əsla yetiş-
məyəcəy kəs kimidirlər. Kafirlərin duası azğınlıq və puçluqdan başqa bir 
şey deyildir. 

Müşriklərə de: “Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?” Sonra özün de: 
“Allah!” Çünki bundan başqa bir cavab yoxdur və onlar inadkarlıq üzün-
dən susurlar. De: “Məgər korla görən birdir? Yaxud zülmətlərlə nur bəra-
bərdir?” 

17-21.Allah göydən su nazil etdi. Beləliklə çaylar öz tutumu miqda-
rında axdı və sel öz üzərində köpük apardı. Həmçinin zinət və bəzək əş-
yaları və ya yaşayış vasitələri əldə etmək məqsədilə üzərində od yandırı-
lan şeydə də selin köpüyü kimi köpük vardır. Allah haqq ilə batili belə 
misal çəkir. Amma o köpük bir kənara gedərək məhv olur, insanlara fay-
da verən şey isə yerdə qalır. Allah misalları belə çəkir. Özlərinin Rəbbinə 
Onun çağırışına müsbət cavab verənlər üçün gözəl aqibət və gözəl müka-
fat vardır. Ona cavab verməyən hesabatları pis olacaq kəslər onlardır. 
Onların yerləri Cəhənnəmdir və ora çox pis bir qalacaq yeridir! 

22-29.Və o kəslər ki, özlərinin Rəbbinin razılığını cəlb etmək üçün 
çətinliklərdə səbr etdilər, namaz qıldılar, onlara ruzi olaraq verdikləri-
mizdən gizlində və aşkarda Allah yolunda xərclədilər və özlərininyaxşı 
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əməlləri ilə günahları uzaqlaşdırırlar. Bu dünyanın gözəl sonu onun sona 
çatması ilə Cənnətə daxil olmaq onlar üçündür. Və deyərlər: “Səbr və dö-
zümlülüyünüzün müqabilində salam olsun sizə! O dünyanın sonu nə gözəl-
dir!” İstədiyi kəs üçün maddi və mənəvi ruzini çoxaldan və ya azaldan Al-
lahdır! Onlar kafirlər dünya həyatına sevinirlər, halbuki, dünya həyatı axirət 
müqabilində cüzi bir paydan başqa bir şey deyildir. Şadlıq və sevinc, pak 
həyat, uca Cənnət və Tuba ağacı iman gətirən və yaxşı işlər görən kəslərə 
məxsusdur və onların gözəl bir dönüşləri vardır. 

30-42.Keçmiş peyğəmbərləri göndərdiyimiz kimi, səni də bir ümmə-
tin içərisinə göndərdik ki, sənə vəhy etdiyimizi onlara oxuyasan, halbuki 
onlar Rəhman olan Allaha küfr edirlər. De: “O mənim Rəbbimdir, Ondan 
başqa heç bir məbud yoxdur, yalnız Ona təvəkkül etdim və dönüşüm yal-
nız Ona tərəfdir”.Səma kitabı verdiyimiz kəslər, İslamı təsdiq edən yəhu-
dilər və xristianlar sənə nazil olana sevinirlər. Və dəstələrdən bəziləri 
onun bəzi yerlərini təhrif və ya inkar edirlər. 

 43- Kafirlər “sən Allahın peyğəmbəri deyilsən”- deyirlər. De: “Mə-
nimlə sizin aranızda Allahın, həmçinin kitab elminə malik kəslərin şahid 
olması kifayətdir”. 

 
14. İbrahim surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir, nuzul sırası izə 72-dir. Hz. İbra-
him və ailəsindən söz edildiyi üçün İbrahim adı verilmişdir. Surə əsasən 
imanın təməl söhbətləri olan peyğəmbərərə iman, öldükdən sonra dirilmə 
və haqq-hesab çəkilməkdən ibarətdir. 

 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.Əlif, Lam, Ra. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında 
olan rəmzlərdir. O Allah ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun hə-
qiqi mülküdür.Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz qövmünün dilində gön-
dərdik ki, həqiqətləri onlara bəyan etsin. 

5-8. Həqiqətən, Biz Musanı əsa, şəffaf əl və Tövrat kimi Öz nişanə 
və möcüzələrimizlə göndərdik ki: Öz qövmünü zülmətlərindən iman nu-
runa tərəf çıxart. 
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Açıqlama: Pеyğəmbərlərin göndərilməsi hаqqındа dаnışılаrkən Alla-
hın qüdrətinə sübut оlаrаq Musаnın Firоn tərəfdаrlаrı üzərində qələbəsi 
misаl çəkilir. Hаnsı ki, Musаdаn qаbаq оnun qövmü Firоnun hаkimiyyəti 
аltındа zülm çəkirdi. 

9-15.Məgər sizdən qabaqkıların-Nuh, Ad və Səmud qövmünün və on-
lardan sonra olub Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi kəslərin xəbəri sizə 
çatmayıb?! Peyğəmbərləri onlara dedilər: “Bəli, biz də sizin kimi yalnız bir 
bəşərik. Lakin Allah Öz bəndələrindən istədiyinə lütf göstərir. Allahın əmri 
və istəyi olmadan biz sizə bir dəlil gətirə bilmərik”. 

Və peyğəmbərlər Allahdan hökm, qurtuluş və zəfər istədilər, kafirlər 
Allahın əzabını istədilər və nəhayət haqqa düşmən olan hər bir itaətsiz tə-
kəbbür sahibi naümid oldu və ziyana uğradı. 

16-21.Onun ölümünün ardınca gələn Cəhənnəmdir və ona qanla qa-
rışıq çirkli su içirdiləcəkdir. Onu çətinliklə qurtum-qurtum içər və rahat 
uda bilməz. Ölüm Cəhənnəm işkəncələri hər bir tərəfdən ona üz tutar, 
halbuki o ölən deyildir. Çünki, o dünyada ölüm yoxdur və onun ardınca 
çətin və ağır bir əzab vardır. Qiyamət günü hesab üçün hamılıqla Allahın 
hüzurunda zahir olarlar.  

22-25. Qiyamət günü iş tamam olduqda və cəhənnəmliklər öz yerlə-
rini tutduqdan sonra böyük Şeytan və birinci İblis bütün cəhənnəm əhlinə 
xitab edərək deyər: “Həqiqətən, Allah sizə haqq vəd verdi onların hamısı 
gerçəkləşdi. Və mən sizə vəd verdim və vədimə xilaf çıxdım heç biri hə-
yata keçmədi. Mənim dünyada sizin üzərinizdə, sizi dəvət etməkdən baş-
qa heç bir hökmranlığım yox idi və siz də mənim dəvətimi qəbul etdiniz. 
Odur ki, məni məzəmmət etməyin, özünüzü məzəmmət edin. İndi nə 
mən sizin dadınıza yetişənəm və nə də siz mənim dadıma yetişənsiniz. 
Mən bundan qabaq məni itaətdə Allaha şərik qoşmağınıza kafirəm. Həqi-
qətən, zalımlar üçün ağrılı bir əzab vardır”. 

26. Pis kəlmənin məsəli isə yerdən qopardılmış və əsla sabitlik və 
qərarı olmayan pis ağac kimidir 

31.İman gətirən bəndələrimə de ki, namaz qılsınlar və onlara ruzi 
olaraq verdiyimizdən heç bir alış-verişin və dostluğun olmayacağı gün 
gəlməmişdən qabaq gizlində və aşkarda Allah yolunda xərcləsinlər. 

32-34. Allah göyləri və yeri yaradan, göydən su nazil edən, beləliklə, 
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onun vasitəsilə müxtəlif məhsullardan sizin üçün ruzi çıxardan və gəmi-
ləri Onun istək və iradəsi ilə dənizdə üzsünlər deyə sizin üçün ram edən 
və həmçinin çayları sizin üçün ram edəndir. Həmçinin daim hərəkətdə, 
nur saçmaqda və yerə təsir göstərməkdə olan günəşi və ayı sizə ram etdi. 
Və gecə ilə gündüzü də sizə ram etdi. Ondan istədiyiniz hər bir şeydən 
sizə əta etdi. Və əgər Allahın nemətlərini saysanız, sayıb hesablaya bil-
məzsiniz. 

35-41.O zaman ki, İbrahim dedi:- “Ey Rəbbim, bu şəhəri təhlükəsiz 
hərəm et və məni və oğlanlarımı bütlərə ibadət etməkdən uzaq saxla! Ey 
Rəbbimiz, həqiqətən, mən övladlarımdan bəzisini İsmaili anası ilə birgə Sə-
nin möhtərəm və toxunulmaz evinin yanında əkinsiz bir dərədə sakin etdim. 
Buna görə də elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara meyl etsin. Və 
müxtəlif məhsullardan onlara ruzi ver, bəlkə şükr etsinlər. Həmd və şükr ol-
sun qocalıq çağımda mənə İsmaili və İshaqı əta edən Allaha! Həqiqətən, 
mənim Rəbbim duanı eşidən və qəbul edəndir. Ey Rəbbim, məni namaz qı-
lanlardan et, həmçinin övladlarımdan da namaz qılanlar et! Ey Rəbbimiz, 
duamı qəbul et! Ey Rəbbimiz, hesab tərəziləri qurulan gün məni, ata-anamı 
və möminləri bağışla!” 

Açıqlama: İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə bеlə bə-
yаn оlunur: “Şаmda Hаcər İsmаili dünyаyа gətirdikdən sоnrа Sаrа qəm-
gin оldu. Çünki оnun övlаdı yох idi. Bu səbəbdən də İbrаhimi Hаcərin 
qаrşısındа dаim incidir, qəmləndirirdi. İbrаhim Аllаhа şikаyət еtdi. Аllаh 
göstəriş vеrdi ki, İsmаil və оnun аnаsını Şаmdаn Məkkə tоrpаğınа аpаr-
sın. Sоnrа Аllаh Cəbrəili onlar üçün yol göstərən təyin etdi və o, Hаcər, 
İsmаil, İbrahimi Məkkə tоrpаqlаrınа çаtdırdı. İbrаhim Hаcər və İsmаili 
Аllаh еvinin yеrləşdiyi məhəllədə düşürdü. Hаzırdа Zəm-zəm quyusunun 
yеrləşdiyi məhəllədə о vахt bir аğаc vаrdı. Hаcər özü ilə götürdüyü pаr-
çаnı аğаcın budаğınа аtdı ki, оnun kölgəsində оtursunlаr. İbrаhimin gеt-
mək istədiyini görən Hаcər оndаn sоruşdu: “Bizi kimsənin, оt-ələfin оl-
mаdığı bir çöldəmi qоyursаn?” İbrаhim dеdi: “Sizi bu yеrdə sаkin еtmə-
yimi mənə Аllаh buyurub. О özü sizin еhtiyаclаrınızı ödəyər”. İbrаhim 
bu sözləri dеyib, Şаmа yоlа düşdü. Qаrşısındаkı dаğın hündürlüyünə çat-
dıqdа gеriyə nəzər sаldı və dеdi: “Pərvərdigаrа, mən öz əhli-əyаlımı Sə-
nin möhtərəm еvinin yаnındа susuz, əkinsiz bir yеrdə sаkin еtdim”. Hа-
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cər öz körpəsi ilə tənhа qаldı. Günəş qаlхdıqdаn, hаvа qızdıqdаn sоnrа 
körpə İsmаil su istədi. Hаcər qаlхıb hаzırkı şəriətimizə əsаsən həccə gе-
dənlərin səy еtdikləri yеrdə su ахtаrmаğа bаşlаdı. О özünü Səfа təpəsinin 
üstünə çаtdırdı. Səhrаdа gözünə ilğım göründü. Düşündü ki, bu sudur. 
Аşаğı düşdü və suyа dоğru qаçdı. Mərvəyə çаtdıqdа аrtıq İsmаili görə bilmə-
di. Qаyıtdı və yеnidən Səfаyа çаtdı. Bu iş yеddi dəfə təkrаr оldu. Yеddinci 
dəfə Mərvədə оlduğu vахt İsmаilə dоğru bахdı və gördü ki, İsmаilin аyаğı аl-
tındаn su çıхır. Sürətlə gеri qаyıtdı və uşаğın ətrаfınа bir qədər çınqıl yığdı. 
Suyа mürаciətlə dеdi:  “Zəm, zəm.” yəni  “dаyаn, dаyаn.” Sоnrа suyun qаbа-
ğını аldı. Həmin bu sözlərə görə də bu “zəm-zəm” аdlаndırılmışdır. 

Həmin ətrаfdа Cürhum qəbiləsi yаşаyırdı. Zəmzəm bulаğının suyunu 
görən ətrаfdаkı quşlаr və hеyvаnlаr оrаyа tоplаndılаr. Bu iş həmin qəbilənin 
diqqətini cəlb еtdi. Оnlаr quşlаrın və hеyvаnlаrın аrdıncа gəlib аğаc аltındа 
öz körpəsi ilə dаldаlаnmış Hаcərə çаtdılаr. Hаcərə dеdilər: "Sən kimsən və 
bаşınа nə gəlib?” Dеdi: “Mən İbrаhim-Хəlilin kəniziyəm və bu uşаğın аnаsı. 
Bu uşаq dа оnа məхsusdur. Аllаh оnа əmr еtmişdir ki, bizi burаdа sаkin еt-
sin.”  Dеdilər: “Bizə də burаdа qаlmаğа icаzə vеrərsənmi?” Hаcər оnlаrа dе-
di:  “İbrаhim gələnədək səbir еdin.” 

Bir müddət sоnrа İbrаhim оnlаrı görməyə gələrkən Hаcər dеdi: “Еy 
Хəlilüllаh, burаdа Cürhumdаn bir qövm vаr. Оnlаr bizim yаnımızdа qаl-
mаqlаrı üçün icаzə istəyirlər. Оnlаrа icаzə vеrirsənmi?” İbrahim dеdi: 
“Bəli” Həmin qövm Hаcərin yаnınа gəldi. Оnlаr öz çаdırlаrını bu məhəl-
lədə qurdulаr və Hаcərlə İsmаilə yоldаş оldulаr. Bu qövmün hər bir fərdi 
İsmаilə bir-iki qоyun bаğışlаdı və Hаcərlə İsmаilin bu qоyunlаr vаsitəsi 
ilə еhtiyаclаrını təmin еtdilər. Bеləcə, İsmаil bоyа-bаşа çаtdı... 

Açıqlama:İbrahim Peyğəmbərin Sara xanımdan övladı olmadığına görə 
Sara xanım özü kənizi Hacəri İbrahim Peyğəmbərə uşaq doğması üçün alır. 
Hacər xanımın əsli Misirin Fərəmə adlanan bölgəsindəki Ümmül- ərəb kən-
dindən idi. O, Misirli idi və Firona kəniz olmamışdam qabaq Misir Küds 
krallarından birinin qızı idi. Əmr ibn As Misiri fəth etməyə getdiyi za-
man Peyğəmbərimiz ona buyurmuşdu: “Misiri fəth edən zaman onlarla 
yaxşı dolanaq. Çünki onlarla bizim qohumluq əlaqəmiz var. Misirlilər də 
bu fikri təsdiqləyib, etiraf edərək demişlər ki: “Doğru deyirsiniz, bizim 
kralımızın qızı Mənf xalqından idi. Kral da Mənf xalqının kralı idi. Sonra 
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Ayni Şəms xalqı onu devirib taxtdan saldı və qızını da kəniz etdilər. Be-
ləcə, Hacər xanım, Hz. İbrahimin xanımı sizin də ananızdır”-deyə etiraf 
etmişdilər. 

İbrahim Peyğəmbər 86 yaşında Hacərlə evləndi və İsmail dünyaya 
gəldi. Bundan sonra Sara xanım Hacər xanımı qısqanıb incitməyə başla-
dı. Sonra İbrahimə Allahdan vəhy gəldi ki, Hacər ilə İsmaili Məkkəyə, 
Beytül-Hərama aparsın. Bu yol zamanı Cəbrail onlara bələdçilik etdi. 
Onlar Məkkəyə yetişdikdə Cəbrail (ə. s.) ona dedi: “Burada sənin oğlu-
nun soyundan Ümmi Peyğəmbər çıxacaq və Kəlimətül-Ulya onunla ta-
mamlanacaq.” 

Beləcə, Hacər xanım və balaca İsmail Məkkədə ağacsız, susuz bir 
yerdə məskunlaşdılar. Allah onlar üçün Zəm-zəm quyusunu nazil etdi və 
sonra oraya qonşu torpaqlardan insanlar yığıldılar. Məkkədə Beytül- Hə-
ramı daşlarla ilk tikən İbrahim (ə. s.) olmuşdur. Ona bu daşların tikiləcə-
yi yeri Cəbrail (ə. s.) göstərmişdi. 

Hacər xanım 90 yaşında vəfat etmiş və Kəbəyə bitişik, yarım dairə sək-
lində bir divarın yanında “Hicr” deyilən mübarək yerdə basdırılmışdır. 

42-51.Və Allahı zalımların etdiklərindən əsla xəbərsiz sanma! Allah 
onlara əslində yalnız gözlərin Məhşərin dəhşətindən bərələcəyi gün üçün 
möhlət verir. Boyunlarını uzadıb başlarını yuxarı qaldıran halda gözlərini 
belə qırpmazlar. Onların qəlbləri dəhşətin çoxluğundan hər hansı bir fikir 
və diqqətdən boşdur. Həmin gün günahkarları zəncirlərdə bir-birlərinə 
bağlanmış görəcəksən. Onların köynək və libasları qətrandandır və üzləri-
ni od bürüyəcəkdir. Həqiqətən, Allah tez hesab çəkəndir, bütün əməllərin 
hesabı və cəzanın miqdarının təyin olunması dərhaldır, yaxud cəzanın 
müddəti, hətta Bərzəx ya Qiyamət olsa belə, Allahın nəzərində çox tezdir. 

52. Bu, musallar insanlar üçün yetərli və kifayət edən bir təbliğdir ki, 
doğru yolu tapıb hidayət olunsunlar. Onunla qorxudulsunlar və bilsinlər ki, 
O, tək olan məbuddur və həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar. 

 
15. əl-Hicr surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir, nuzul sırası isə 54-dür. Hicr-
daşlı sahə, Mədinə və Şаm аrаsındа yеrləşən bir məntəqənin аdıdır. Hə-
min məntəqədə yаşаyаn insаnlаr “hicr əshаbı” аdlаndırılmışlаr. Bu həz-
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rət Sаlеhin pеyğəmbər göndərildiyi həmin Səmud qövmü idi. Surənin аdı 
dа həmin qövmün аdı ilə bаğlıdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Əlif, Ləm, Ra. Bu hərflər Lövhi-Məhfuzda sabit olan Quranın ayə-
ləridir. 

2-5. Bir çox kafirlər ölən zaman və yaxud cəza günü müsəlman olmaları-
nı arzulayarlar. Biz heç bir insan cəmiyyətini Lövhi-Məhfuzda onun üçün 
ömür müddəti barəsində məlum yazı olmadan həlak etmədik. 

6-8. Onlar istehza məqsədi ilə Peyğəmbərə dedilər: “Ey bu Quran 
nazil olan şəxs, həqiqətən, sən dəlisən! Əgər sən doğruçusansa, nə üçün 
mələkləribizim yanımıza gətirmirsən?” Biz mələkləri yalnız haqq olaraq 
nazil edirik və onda onlara möhlət verilmir. 

Açıqlama: Bəzi rəvаyətlərdə gizli dəvət müddəti üç il kimi göstərilir. 
Həm də bildirilir ki, həmin bu müddət ərzində yаlnız Əli və Хədicə Pеyğəm-
bərə imаn gətirmişdi. Rəvаyətdə о dа qеyd оlunur ki, Аllаh istеhzа еdənlərə 
bаşçılıq еdən bеş nəfəri qısа bir müddət ərzində həlаk еtdi. Çünki О, vəd еt-
mişdi ki, məsхərəyə qоyаnlаrın şəri Pеyğəmbərdən uzаqlаşdırılаcаq. Аllаh 
vədinə əməl еtdi. ("Əl-mizаn”, c. 12, səh. 291) 

9-15.Həqiqətən, bu Quranı Biz nazil etdik və şübhəsiz, onu təhrifdən 
Biz Özümüz qoruyarıq. Biz səndən öncə keçmiş tayfalara peyğəmbərlər 
göndərdik. Və onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona istehza etməsin-
lər. Əgər göydən onların üzünə bir qapı açsaydıq və onlar daim oradan 
yuxarı çıxsaydılar və bütün aləmləri görsəydilər, yenə də “həqiqətən, bi-
zim gözümüz bağlanmışdır, əslində biz cadu olunmuş sehirlənmiş bir 
dəstəyik”- deyərdilər. 

16. Həqiqətən, Biz göydə günəşin il uzunu ətrafına fırlandığı bürclər 
yaratdıq və onu baxanlar üçün ulduzlarla zinətləndirdik. Və onu hər bir 
qovulmuş şeytandan qoruduq yəni, şeytanların oraya qalxaraq mələklər 
aləminin sirlərindən xəbərdar olmaq qüdrətləri yoxdur.Gizlicə qulaq asan 
istisna olmaqla ki, onu aydın bir şölə təqib edər. 

19-25.Yeri sərdik, onda möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər bir 
şeydən müəyyən ölçüdə bitirdik. Və orada sizin üçün və ruzisini sizin 
vermədikləriniz (heyvanlar və cinlər) üçün hər cür yaşayış vasitələri qoy-
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duq. Varlıq aləmində elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizim yanı-
mızda olmasın. Və küləkləri buludlar, ağaclar və otlar üçün yağış, qar və 
dolu şəklində su nazil etdik və sizi onunla sirab etdik. Siz onu yığıb sax-
layan deyilsiniz və buna qüdrətiniz də yoxdur. Şübhəsiz, dirildən və 
öldürən Bizik və Bizik varisi! Həqiqətən, Biz sizin həm keçmişlərinizi , 
həm də gələcəklərini bilirik 

26-44. Şübhəsiz, Biz ilk insanı qoxumuş palçıqdan götürülmüş quru, 
çiy və səs çıxaran gildən yaratdıq. Və Cannı, şeytanların atası olan birin-
ci İblisi ondan qabaq tüstüsüz, çox isti və sirayət edən oddan yaratdıq. Və 
o zaman ki, Rəbbin mələklərə dedi: “Şübhəsiz, Mən qoxumuş palçıqdan 
alınmış quru gildən bəşər yaradacağam”. “Elə ki, onu düzəltdim və ona 
Öz ruhumdan üfürdüm, hamılıqla ona səcdə halında üzü üstə düşün!” 
Beləliklə, mələklərin hamısı səcdə etdilər. İblisdən başqa, ki, o, səcdə 
edənlərlə birgə olmaqdan boyun qaçırdı. Allah buyurdu: “Ey İblis, sənə 
nə olub ki, səcdə edənlərlə birgə deyilsən?” Dedi: “Mən əsla Sənin qoxu-
muş palçıqdan alınmış quru gildən yaratdığın bəşərə səcdə edən deyi-
ləm!” Allah buyurdu: “Belə isə, buradan Cənnətdəki uca məqamdan, Al-
lah dərgahından və ali mələklərin sırasından çıx ki, həqiqətən, sən qovul-
muşsan, cəza gününədək sənə lənət olacaqdır və ondan sonra da əbədi 
cəza zamanıdır”. Dedi: “Ey Rəbbim, elə isə mənə onların Adəm övladla-
rının dirildiləcəkləri günə kimi möhlət ver”. 

Allah buyurdu: “Sən möhlət verilənlərdənsən. Lakin Qiyamətədək 
deyil, və ya bəşər nəslinin İsrafilin surunun birinci dəfə üfürülməsi ilə 
kəsiləcəyi günədək “. 

Dedi: “Ey Rəbbim, məni azğınlığa atdığına görə, mən də yer üzündə 
bütün pis işləri insanlar üçün zinətləndirəcək və onların hamısını azdıra-
cağam. Sənin onların arasından seçdiyin bəndələrin istisna olmaqla”. 

Allah buyurdu: “Şübhəsiz, sənin Mənim bəndələrim üzərində heç bir 
hökmün yoxdur, onlar yol seçməkdə həmişə ixtiyara malikdirlər, tama-
milə sənə tabe olan azğınlardan başqa! Və onların hamısının vədə yeri, 
mütləq Cəhənnəmdir”. Cəhənnəmin 7 qapısı, 7 təbəqəsi var. Qatlar yuxa-
rıdan aşağıya sayılır. Hər bir təbəqə üçün cəzalarının müxtəlifliyinə görə 
onların bir dəstəsi bölünmüşdür. 

45-50. Və həqiqətən, pərhizkarlar o dünyada bağlarda və bulaqlarda 



 

  126 

olacaqlar. Allah və mələklər tərəfindən olan salamla oraya daxil olarlar. 
Onların qəlblərində olan kin-küdurəti elə çıxarıb atdıq ki, taxtlar üzərində 
qardaşcasına bir-birlərinin qarşısında əyləşərlər. Orada onlara əsla bir 
zəhmət yetişməz və onlar oradan əsla çıxarılmazlar. 

51-60.Və onlara İbrahimin qonaqlarından xəbər ver. Onlar onun hü-
zuruna daxil olub “salam!”deyən zaman o İbrahim dedi: “Həqiqətən, biz, 
sizdən qorxuruq”. Dedilər: “Qorxma, biz səni İshaq adlı bilikli bir oğulla 
müjdələyirik. Biz günahkar bir qövmə Lut qövmünə göndərilmişik ki, 
onları həlak edək. Onun nicat tapacaq ailə üzvlərindən də zövcəsi müs-
təsnadır ki, onun mütləq Lut qövmünün əzabda qalanlarından olmasını 
qərara almışıq”. 

61-66. Beləliklə, elə ki, elçilər Lut ailəsinin yanına gəldilər, Lut de-
di: “Həqiqətən, siz tanış olmayan və yad bir dəstəsiniz”. Dedilər: “Biz 
sənin qövmün barəsində şəkk və tərəddüddə olduqları şeyi, əzabın nazil 
olmasını gətirmişik.Odur ki, gecənin bir yarısında öz ailəni yola sal, özün 
də onların arxasınca get, sizdən heç kim dönüb geriyə baxmasın və əmr 
olunduğunuz səmtə tərəf yola düşün”. Və Biz mütləq baş verəcək bu işi 
ona vəhy etdik ki, bunların kökü səhəri açarkən kəsiləcəkdir. 

67-77.Səhər əhli sevincək gəldi. Lut dedi: “Bunlar mənim qonaqla-
rımdır, məni bu biabırçı işinizlə rüsvay etməyin”. Dedilər: “Məgər sənə 
dünya adamlarını qadağan etməmişik?!” 

Dedi: “Əgər bir iş görmək istəyirsinizsə, bunlar mənim qızlarımdır, 
onları götürün”. Nəhayət günəş çıxan zaman onları göydən gələn səs bü-
rüdü. Beləliklə, onların şəhərlərini alt-üst etdik və onlara gil daşlardan 
yağış yağdırdıq. Şübhəsiz, bunda bu hadisədə ağıl və şüur sahibləri üçün 
nişanələr vardır. Əlbəttə, o viran edilmiş həmin şəhərlər yol üzərində hə-
lə də qalmaqdadır 

78-86.Və həqiqətən, “Əykə”nin Şüeybin qövmünün məskun-laşdığı 
çox sıx ağaclı diyarın əhalisi zalım idi. Beləliklə, Biz onlardan intiqam 
aldıq. Həqiqətən, Hicr əhalisi Salehin ümməti olan Səmud qövmü Alla-
hın peyğəmbərlərini təkzib etdilər. Biz onlara dəvənin dağdan xaric ol-
ması kimi. Öz nişanələrimizi verdik, amma onlar ondan üz döndərdilər. 
Beləliklə, səhəri açarkən bir səs onları bürüdü. Həqiqətən, sənin Rəbbin 
həmin yaradan və biləndir. 
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Açıqlama: İmаm Bаqirdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə dеyilir ki, 
həzrət Pеyğəmbər (s) Cəbrаildən Səmud qövmü hаqqındа sоruşduqdа о 
dеdi: “Еy Məhəmməd, həzrət Sаlеh 16 yаşındа ikən öz qövmünə pеy-
ğəmbər göndərildi. О, 120 yаşınаdək bu qövm аrаsındа qаldı. Аmmа 
оnun dəvəti hələ də qəbul оlunmаmışdı. Bu qövm pеyğəmbərin dəvətinə 
bigаnəlik göstərərək öz düzəltdiyi 70 bütə ibаdət еdirdi.” 

Vəziyyəti bеlə görən Sаlеh dеdi: “Еy mənim qövmüm, həqiqətən 
mən 16 yаşımdа ikən sizə pеyğəmbər göndərildim. İndi isə 120 yаşım 
vаr. Bu 104 il müddətində mənim dəvətimi qəbul еtmədiniz. Оnа görə də 
sizə təklif еdirəm ki, yа siz məndən bir şеy istəyin, mən də Аllаhımdаn 
diləyim, yа dа icаzə vеrin mən sizin tаnrılаrınızdаn bir şеy istəyim. Əgər 
sizin аllаhlаrınız mənim istəyimi yеrinə yеtirsə, sizi tərk еdib gеdəcə-
yəm.” Оnlаr dеdilər: “Еy Sаlеh, insаflа dаnışdın.” Оnlаr qəbul оlunmuş 
təklifin yеrinə yеtirilməsi üçün gün təyin еtdilər. Vəd оlunаn gün büt-
pərstlər bütlərini və yеmək-içmək götürüb bir yеrə tоnlаndılаr. Məclislə-
rini bаşа vurub, Həzrət Sаlеhi səslədilər və dеdilər: “Еy Sаlеh, buyur is-
tə.” Sаlеh böyük bütdən bаşlаdı və оnun hаqqındа sоruşdu: “Bunun аdı 
nədir?” Bütün аdını dеdilər. Sаlеh оnu аdı ilə çаğırdı, аmmа büt cаvаb 
vеrmədi. Sаlеh üzünü müşriklərə tutub dеdi: “Оnа nə оlub ki, dаnışmır?” 
Müşriklər dеdilər: “О biri bütlərdən sоruş.” Sаlеh birbəbir bütləri sоrğu-
yа çəkdi. Аmmа hеç bir büt cаvаb vеrmədi. Sаlеh dеdi: “Еy mənim qöv-
müm, özünüz gördünüz ki, bütləriniz mənim çаğırışımа cаvаb vеrmədi-
lər. İndi isə siz məndən, mən isə Аllаhımdаn istəyim...” Bütpərəstlər хə-
cаlət içində bütlərinin yаnınа qаyıtdılаr və оnlаrа хitаbən dеdilər: “Sizə 
nə оldu ki, Sаlеhə cаvаb vеrmədiniz? Bütlər isə susmаqdа dаvаm еdirdi-
lər.” Оnlаr dеdilər: “Еy Sаlеh, sən bizi bütlərimizlə bir müddət tənhа bu-
rах.” Müşriklər hər işi burахıb, bütlərin qаrşısındа səcdəyə qаpıldılаr, üz-
gözlərinə tоrpаq tökərək аh-nаlə еtdilər və dеdilər: “Əgər bu gün Sаlеhə 
cаvаb vеrməsəniz, şübhəsiz ki, аbrımız gеdəcək...” Sоnrа Sаlеhi çаğırıb 
dеdilər: “Еy Sаlеh, gəl və оnlаrı çаğır.” Sаlеh növbəti dəfə bütlərə yах-
ınlаşıb, оnlаrа mürаciət еtdi. Аmmа bütlər əvvəlki tək susurdulаr. Sаlеh 
bütlərdən yаlnız оnа cаvаb vеrmələrini istəyirdi. О, bütlərdən cаvаb 
çıхmаdığını görüb, dеdi: “Еy qövm, gün ötüb-kеçdi, mən bütlərinizin 
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bundаn sоnrа cаvаb vеrəcəyini gümаn еtmirəm. İndi siz məndən bir şеy 
istəyin ki, mən də Аllаhımdаn istəyim və cаvаbınızı аlın.” 

Hicr əshаbının 70 nəfəri və Səmud qövmü Sаlеhə dеdilər: “Еy Sаlеh, 
indi biz səndən istəyirik.” Sаlеh Səmud qövmündən sоruşdu: “Siz də 
bunlаrlа həmfikirsinizmi?” Dеdilər: “Bəli, оnlаrın istəyini yеrinə yеtir-
sən, bizim də istəyimizi yеrinə yеtirmiş оlаcаqsаn.” Həmin 70 bаşçı dеdi: 
“Еy Sаlеh, əgər sənin Аllаhın bizim istəyimizi yеrinə yеtirsə, hаmımız 
sənə tаbе оlаcаq və dinini qəbul еdəcəyik.” Sаlеh оnlаrа dеdi: “Ürəyiniz-
dən kеçəni istəyin.” Dеdilər: “Bizimlə о dаğın yаnınа gеdək, оrаdа sən-
dən istəyəcəyik”. Dаğа çаtdıqlаrı zаmаn dеdilər: “Еy Sаlеh, öz Аllаhın-
dаn istə ki, еlə indicə bu dаğdаn hеç bir еybi оlmаyаn, qаrnındа оn аylıq 
bаlаsı qırmızı dəfə çıхаrsın!” Sаlеh dеdi: “Mənim üçün çох çətin оlаn bir 
şеy istədiniz. Аmmа bu iş də mənim Аllаhım üçün çох аsаndır.” Sоnrа 
Sаlеh оnlаrın istəyini Аllаhdаn dilədi. Qəfildən dаğ pаrçаlаndı və аğılı 
bаşdаn çıхаrаn bir səs qоpdu. Аz sоnrа, yаrаnmış çаtdаn müşriklərin is-
tədiyi qırmızı dəvənin bаşı göründü. Dəvə bаyırа çıхdıqdаn sоnrа müş-
riklər оnu görüb dеdilər: “Еy Sаlеh, sənin Аllаhın nə tеz cаvаb vеrdi! 
Оndаn istə ki, dəvənin bаlаsını dа bizə göstərsin.” Sаlеh bu istəklə Аllаh 
dərgаhınа üz tutdu və dəvə öz həmlini yеrə qоydu. Dоğulmuş bаlа аnаsı-
nın ətrаfındа аtılıb düşməyə bаşlаdı! Sаlеh оnlаrа dеdi: “Еy qövmüm, 
yеnə bir şеy qаldımı?” Dеdilər ki, yох! ("Təfsiri-Əyаşi”, c. 2 səh. 20) 

Аllаh-taаlа Sаlеhə vəhy еtdi ki, həmin qövmə dеsin: “Аllаh sizinlə 
bu dəvə аrаsındа bir su hövzəsi böldü. Оndаn bir gün siz, bir gün isə bu də-
və içsin.” Dəvəyə növbə çаtаndа о su içər, sоnrа su südə çеvrilərdi. Bütün 
cаmааt həmin süddən istifаdə еdərdi. Gеcə tаmаm оlduqdаn sоnrа isə cа-
mааt suyun kənаrınа gələr, dəvə isə оrаdаn uzаqlаşаrdı. Bir müddət bеləcə 
ötüşdü. Sоnrа Səmud qövmü yеnidən tüğyаn qоpаrdı və Аllаhlа düşmənliyə 
bаşlаdı. Оnlаr bir-birinə dеdilər: “Gəlin bu dəvəni kəsib, оnun şərindən cа-
nımızı qurtаrаq.” Hаnsı ki, bu dəvə оnlаrа bərəkət gətirmişdi. 

Səmud qövmü аrаsındа zаlımlığı ilə sеçilən Qəddаr аdlı dаşürəkli bir 
şəхs müəyyən məbləğ müqаbilində dəvəni öldürməyi öhdəsinə götürdü. 
Qəddаr dəvənin yаnındа pusqu qurdu və оnu rəhimsizliklə öldürdü. Dəvə 
yеrə yıхılаndаn sоnrа оnun bаlаsı bаş götürüb dаğа dоğru qаçdı. Bаlа də-
və bаşını göyə qаldırıb, üç dəfə fəryаd еtdi. 
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Bəli, Səmud qövmü, nəhаyət, Аllаhın möcüzəsi оlаn dəvəni öldürdü. 
Оnlаr dəvənin ətini bölüb, hаmısı bu ətdən yеdilər. Sоnrа hörmətsizcəsi-
nə Sаlеhə dеdilər:“Əgər sən dоğrudаn dа pеyğəmbərsənsə, vəd еtdiyin 
əzаbı bizə gətir.” 

Bu cinаyətdən və həzrət Sаlеhin yüz dörd ilə mоizə və nəsihətindən 
sоnrа Səmud qövmü əzаbа düçаr оldu.Bu qövmdən оlаn insаnlаrın üç 
gün çöhrələrinin rəngi dəyişdi.Оnlаrın çöhrəsi birinci gün sаrı, ikinci gün 
qırmızı və üçüncü gün qаrа оldu. Sоnrа əzəmətli bir səs gеcə yаrı оnlаrın 
qulаq pərdələrini yırtdı və qəlblərini pаrçаlаdı. Bir göz qırpımındа bütün 
qövm həlаk оldu. Həttа оnlаrın mаl-qаrаlаrı, qоyunlаrı dа məhv оldu. 
Həmin gеcənin səhəri Аllаh səmаdаn еnən аlоvlu bir səslə оnlаrı оdа 
çəkdi və yеr üzünü bu qövmün çirkinliyindən pаkа çıхаrdı. Allaha və 
Peyğəmbərə iman gətirənlərə nicat verdik ki, onlar təqva sahibləri idilər. 
Bunlar Salehə iman gətirənlərdən ibarət dörd min nəfər idilər. Onunla 
birlikdə Mədyəndən çıxıb Həzrəmuta-Məkkəyə səfər etdilər. 

Nəhayət, Allah Nişa bən-Əmin adlı Peyğəmbəri məbus etdi. Özündən 
əvvəlki Peyğəmbərlərdən qalan miras ona yetişmişdi. O da ömrünün axırın-
da bu mirası Saruğ bən Yəruğa, o da oğlu Saruğa, o da Tacura, o da Tarixə 
Peyğəmbərlərdən qalmış vəsiyyəti, əmanətləri, İsmi-Əzami və Tabutu təs-
lim etmişdir. Tarix Həzrəti İbrahimin atası idi. 

87-99. Doğrudan da, sənə hər namazda ən azı iki dəfə təkrar edilən 
və ayələri bir-birini təfsir edən bu kitabın bir hissəsi olan yeddi əzəmətli 
ayə Həmd surəsini və böyük Quranı əta etdik. 

Gözlərini onların bəzilərini bəhrələndirdiyimiz şeylərə dikmə və on-
lara görə qəmgin olma və öz təvazökarlıq qanadını möminlərin üstünə 
sər. Şübhəsiz, Biz sənin qəlbinin onların dediklərindən sıxılmasını bili-
rik. Buna görə də, Rəbbinə həmd və şükr etməklə yanaşı pak sifətlərlə 
mədh et və səcdə edənlərdən ol!Və o yəqin iş, hər bir canlı üçün labüd 
olan ölüm sənə yetişənə qədər Rəbbinə ibadət et! 

 
16. əl-Nəhl surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir, nuzul sırası 70-ci sıradadır. Surə-
də 68-ci ayə bal arısı haqqında olduğuna üçün surə”Nəhl”-bal arısı adlanır. 
Bu surənin digər аdı “Niəm” dir. “Niəm” nеmətlər və Cənnət dеməkdir. 
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Çünki bu surədə bir çох yеrüstü və аsimаni nеmətlərə işаrə оlunmuşdur. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-3. İslamın qələbəsi və müşriklərin əzabı barədə Allahın əmri gəlib 

çatdı, buna görə də, tələsməyin. Allah göyləri və yeri haqq olaraq yarat-
dı. O, onların şərik qoşduqlarından uca və üstündür. 

4-23. İnsanı nütfədən yaratdı. Və dördayaqlıları yaratdı. Onlarda si-
zin üçün bədənin istiliyi və həyatın rahatlığı vasitəsi və xeyirlər vardır. 
Və siz onların südündən və ətindən yeyirsiniz. Göydən sizin üçün su na-
zil edən Odur. Gecəni və gündüzü və günəş ilə ayı sizə ram etdi və bütün 
ulduzlar Onun mütləq iradəsi qarşısında ramdırlar. Və yer titrəməsin de-
yə, onda möhkəm və sabit dağlar saldı. Və əgər Allahın nemətlərini say-
sanız, sayıb hesablaya bilməzsiniz Şübhəsiz, Allah onların gizlətdiklərini 
də, aşkar etdiklərini də bilir və həqiqətən, O, təkəbbürlüləri sevmir. 

24-35.Onlara “Rəbbiniz nə nazil etmişdir?”deyildikdə, “keçmişdəki-
lərin əfsanələridir” deyərlər. Nəhayət onlar Qiyamət günü günah yükləri-
ni özləri götürərlər. Bilin, onların götürdükləri pis bir yükdür! Əlbəttə, 
onlardan qabaqkılar da hiylə işlətmişdilər. Və onlara bilmədikləri yerdən 
əzab yetişdi. Sonra Allah onları Qiyamət günü də rüsvay və xar edəcək. 
Mələklər özlərinə zülm etmiş kəslərin canlarını alan zaman, onlar təslim 
və itaətkar olar və “biz heç bir pis iş görmürdük” deyərlər. Buna görə də, 
Cəhənnəmdə həmişəlik qalacaqlar. 

Yaxşılıq edənlər üçün bu dünyada gözəl mükafat həyat vardır və 
şübhəsiz, onlar üçün axirət evi daha yaxşıdır. Təqvalıların evi necə də 
gözəldir! Mələklər təqvalıların canlarını alarkən onlara “salam olsun si-
zə, etdiklərinizin mükafatı olaraq Cənnətə, hələlik Bərzəx aləmindəki 
Cənnətə, Qiyamətdən sonra isə əbədi Cənnətə daxil olun”- deyərlər. 

36-56. Əlbəttə, Biz hər bir ümmətin içərisindən bir peyğəmbər seç-
dik ki: “Allaha ibadət edin və tağutdan uzaq olun”. Beləliklə Allah onları 
hidayət etdi və onlardan bəziləri isə üsyan etdilər və Allah azğınlıqda 
qoyduğu kimsələri hidayət etməz. Və Allah buyurdu: “İki məbud götür-
məyin, həqiqət budur ki, O, tək olan məbuddur. Buna görə də yalnız 
Məndən qorxun.” Belə isə Allahdan başqasındanmı qorxursunuz?! Və 
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malik olduğunuz hər bir nemət Allah tərəfindəndir. Həmçinin sizə bir zə-
rər-ziyan yetişən zaman Ona yalvarır və Ondan kömək diləyirsiniz. Am-
ma həmin zərər və ziyanı sizdən dəf edən kimi, sizin bir dəstəniz dərhal 
Rəbblərinə şərik qoşur!Allaha and olsun ki, Qiyamət günü iftira etdiyiniz 
şey barəsində sorğu-sual ediləcəksiniz. 

57-65.Və Allah üçün qızları qoyurlar mələkləri Allahın qızları hesab 
edirlər– Pakdır Allah!- özləri üçün isə istədiklərini yəni oğlanları! Onla-
rın birinə qızının olması müjdəsi verilən zaman, qəzəb onu boğduğu hal-
da üzü qaralar. O, verilmiş müjdənin pisliyindən öz qəbiləsindən qaçıb 
gizlənər görəsən onu xəcalətlə saxlasın, ya diri-diri torpaq altında gizlət-
sin? Bilin, pis hökm çıxarırlar! Əgər Allah insanları zülmlərinə görə cə-
zalandırsaydı, yer üzündə heç bir canlını sağ qoymazdı. Lakin onlara 
müəyyən müddətədək möhlət verir. Beləliklə, müddətləri başa çatdıqda 
nə bir saat gecikər, nə də bir saat qabağa keçə bilərlər. 

68. Və Rəbbin bal arısına vəhy etdi onun təbiətində bu əməlin şövq 
və qüdrətini qoydu ki: “Dağlardan, ağaclardan və qurulan çardaqlardan 
özünə münasib evlər götür! Sonra bütün meyvələrdən və bitkilərin şirə-
sindən ye. Beləliklə Rəbbinin xam maddələri bala çevirmək barəsində il-
ham olunmuş yolları əziyyət etmədən qət et”. Onların qarınlarından in-
sanlar üçün şəfalı rəngarəng içməli maddələr çıxır. Həqiqətən, bunda 
düşünən bir dəstə üçün bir nişanə vardır. 

Açıqlama: Arıların çox qəribə xüsusiyyətləti vardır: 1. Özü üçün elə 
ev tikər ki, heç bir bənna o cür ev tikməyə qadir deyil. 2. Həmişə meyvə-
lərin ən yaxşısını yeyərlər. 3. Qapılarının yanında gözətçi qoyarlar ki, 
hansı arı pis meyvədən yesə, onu içəri qoymasın. 4. Arının neştərində zə-
hər var, kimi vursa, həmin yer şişər. Həm də ağzının suyunda dərdlərə 
dərman var. Arılar bir bağçaya girdikdə çiçəkləri insanların gördüyündən 
daha fərqli görürlər. Çiçəklər və arılar arasında çox mühüm bir bağlantı 
vardır. Аltıbucаqlı fоrmаsındа nəzmlə tikilmiş yuvаlаr. Bu yuvаlаrın föv-
qəlаdə möhkəmliyi. Аrılаrın аrаsındа dəqiq iş bölgüsü. Gül-çiçəklik оlаn 
yеrləri müəyyənləşdirmək üçün аrılаr uçur və həmin yеrləri dəqiqləşdir-
dikdən sоnrа gеri qаyıdırlаr. Оnlаr həmin yеrədək оlаn məsаfəni və isti-
qаməti öz hərəkətləri ilə digər аrılаrа bildirirlər. Аrılаrın оrqаnizmində 
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bаl istеhsаl еdən хüsusi bir qurğu fəаliyyətdədir. Bu qurğudа hаzırlаnmış 
bаlın хüsusi müаlicəvi kеyfiyyətləri vаrdır. Uyğun mövzudа çохsаylı еl-
mi kitаblаr yаzılmışdır. 

Bu sаyаq qəribə хüsusiyyətlərə mаlik оlаn bir mövcudun yаrınışı tə-
sаdüfi оlа bilərmi?! Bir bеlə fаydаlı хüsusiyyətlərə mаlik оlаn mövcud 
məqsədsiz yаrаdılа bilərmi? Bu məsələlər hаqqındа düşüncə insаnın diq-
qətini Аllаhın qüdrətinə, müхtəlif mövcudlаrа, хüsusi qаbiliyyətlərin il-
hаm оlunmаsınа yönəltmirmi?! Bəli, bаl аrısının həyаtındа düşüncə sа-
hibləri üçün ilаhi qüdrət və rəhmət nişаnələri vаrdır. 

70-71.Allah sizi yaratdı, sonra sizin ruhunuzu alacaqdır. Sizdən bəzi-
si ömrünün ən rəzil mərhələsinə qaytarılar ki, elmdən sonra bir şey bil-
məsin. Həqiqətən, Allah çox bilən və qüdrətlidir. Allah sizin bəzinizi ruzi 
baxımından digər bəzilərindən üstün etdi. Üstünlük verilmiş kəslər öz ru-
zilərini əsla öz qullarına verməzlər ki, bir-birləri ilə bərabər olsunlar. Mə-
gər onlar Allahın bu nemətini inkar edirlər?! 

72-83.Allah sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratdı, zövcələrinizdən 
sizin üçün oğullar və nəvələr vücuda gətirdi və sizə şeylərdən ruzi verdi. 
Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxart-
dı və sizə qulaq və eşitmə qüdrəti, gözlər və görmə qabiliyyəti və ürəklər 
verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Məgər göyün üzündə Allahın qüdrətinə ram 
olmuş quşları görmədilərmi? Allahdan başqa heç kim saxlamır? Şübhə-
siz, bunda iman gətirən dəstə üçün nişanələr vardır. Allah evlərinizi sizin 
üçün məskən və rahatlıq yeri etdi, dördayaqlıları sizin üçün yaratdı. Sizin 
üçün kölgələr yaratdı, dağlardan mağaralar və sığınacaqlar düzəltdi və si-
zin üçün sizi istidən və soyuqdan qoru-yan paltarlar müəyyənləşdirdi. O, 
Öz nemətini sizə belə tam həddə çatdırır ki, bəlkə Onun istək və iradəsi-
nə təslim olasınız. 

84-88.Qiyamət günü, hər bir ümmətdən bir şahid gətirəcəyik. Sonra 
küfr etmiş kəslərə nə danışmaq və üzr istəmək üçün icazə verilər, nə on-
lardan razılıq istəniləcək və nə də onlara haqqın razılığını istəməyə rüx-
sət veriləcəkdir. Zülm edənlər Cəhənnəm əzabını gördükdə onlar üçün 
tam aydın olacaq ki, onların nə əzabı yüngülləşdiriləcək və nə də onlara 
möhlət veriləcəkdir. Küfr edən və başqalarını Allahın yolundan saxlayan 
kəslərin əzabları üzərinə fəsad etdiklərinə görə daha bir əzab artıracağıq. 
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89-97.O gün hər bir ümmətdə onlara öz peyğəmbərlərini, şahid gəti-
rəcəyik. Şübhəsiz, Allah ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun Peyğəmbə-
rin (s) məsum qohumlarının haqlarını əda etməyi əmr edir və çox çirkin 
günahlardan, xoşagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aşmaqdan çəkindirir. 
Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz. Allahla əhd-peyman bağladığınız 
zaman öz peymanınıza vəfalı olun. Öz ipini əyirdikdən və möhkəmləndir-
dikdən sonra açıb bir-birindən ayıran o qadın kimi olmayın. Nəbadə andları-
nızı bir dəstənin digər bir dəstədən artıq və imkanlı olmasına xatir öz aranız-
da hiylə və fəsad vasitəsi edəsiniz. Allahın əhdini ucuz qiymətə satmayın. 
Hər kim kişi yaxud qadın imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, 
dünyada pak bir həyatla yaşadacaq və axirətdə mükafatlarını çox gözəl olan 
əməllərinin müqabilində verəcəyik. 

Açıqlama:Аllаh-tаalаnın bu аyədə kişilərə və qаdınlаrа sаlеh əməl 
müqаbilində vəd еtdiyi gözəllik ümumi və qəti bir qаnundur. Bu qаnunа 
münаsibətdə kişi və qаdın аrаsındа hеç bir fərq yохdur. Yеgаnə şərt budur 
ki, sаlеh əməl yеrinə yеtirən insаn həm də mömin оlsun. Mömin оlmаyаnlа-
rın isə əmələri bаtil və fаydаsızdır. ("Əl-mizаn”, c. 12, səh. 491) 

98-100. Quran oxuyan zaman, qovulmuş Şeytandan Allaha pənah 
apar. Çünki, onun iman gətirən və özlərinin Rəbbinə təvəkkül edən kəs-
lər üzərində vəsvəsə etməkdən savayı başqa bir hökmranlığı yoxdur. 
Onun hökmranlığı ancaq onu dost və başçı tutan kəslər və Allaha şərik 
qoşanlar üzərində keçərlidir. 

102-109. De: “Bu Quranı Ruhul-Qudus Cəbrail, Rəbbin tərəfindən 
haqq olaraq tədricən nazil etmişdir ki, iman gətirənləri sabitqədəm etsin 
və müsəlmanlar üçün hidayət və müjdə olsun.”Əlbəttə, Biz onların “əs-
lində bunu Quranı Muhəmmədə (s) bir bəşər öyrədir” demələrini bilirik. 
Şübhəsiz, Allahın ayələrinə və aydın dəlillərinə iman gətirməyənləri Al-
lah hidayət etməyəcəkdir və onlar üçün ağrılı bir əzab vardır. Yalnız Al-
lahın ayələrinə iman gətirməyənlər yalan uydurarlar və yalançı onlardır! 
Onlar Allahın qəlb, qulaq və gözlərinə bədbəxtlik və anlamazlıq möhürü 
vurduğu kəslərdir və onlar həmin qafillərdir. Və şübhəsiz, axirətdə ziya-
na uğrayanlar onlardır. 

110-111.Bununla belə şübhəsiz, sənin Rəbbin kafirlərdən işkəncə 
gördükdən sonra hicrət edən, sonra cihad edən və səbirli olan kəsləri, sə-
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nin Rəbbin həqiqətən, bunlardan sonra çox bağışlayan və mehribandır. 
Məkkə əhlinə özlərindən bir peyğəmbər gəldi, amma onu təkzib etdilər. 
Beləliklə Allahın əzabı onları zalım olduqları halda yaxaladı. 

114.Buna görə də Allahın şəriət baxımından halal və zatən pak ola-
raq verdiyi ruzidən yeyin, istifadə edin və əgər yalnız Ona ibadət edirsi-
nizsə, Allahın nemətinə şükr edin. Allah sizə ancaq ölü heyvanı, qanı, 
donuz ətini və kəsən zaman başı üzərində Allahdan qeyrisinin adı çəkilə-
ni haram etmişdir. Beləliklə, əgər kimsə onları yemək məcburiyyətində 
qalsa ləzzət qəsdi ilə və zərurətdən artıq yeməsə həqiqətən, Allah çox ba-
ğışlayan və mehribandır. 

120-128. Həqiqətən, İbrahim bir ümmət idi. O, Allah qarşısında tə-
vazökar və itaətkar, haqqa yönələn idi və heç vaxt müşriklərdən olma-
mışdı. Allahın nemətlərinə şükr edən idi. Həqiqətən, şənbə günü, onun 
barəsində ixtilafa düşmüş kəslərə qarşı qərar alındı. Rəbbin Qiyamət 
günü mütləq, onların arasında ixtilaf etdikləri bütün şeylər barəsində 
hökm çıxaracaqdır. Rəbbinin yoluna hikmətli məntiq, ibrətamiz nəsihətlə 
dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Əgər cəzalandırsanız on-
da, məruz qaldığınız haqsızlıq miqdarında cəzalandırın. Əlbəttə əgər səbr 
etsəniz və bağışlasanız bu, səbr edənlər üçün daha yaxşıdır. Boynuna qoyul-
muş ilahi tapşırığın çatdırılmasında səbirli ol və sənin səbrin yalnız Allahın 
kömək və yardımı ilədir. Onlara görə, yaxud möminlərin çətinlik və sıxıntı-
larına görə qəm yemə və onların işlətdikləri hiyləyə görə ürəyini sıxma. 
Şübhəsiz, Allah təqvalı olanlarla və yaxşı işlər görən kəslərlədir. 

 
17. əl-İsra surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur və111 ayədir, nuzul sırası 50-dir. Peyğəm-
bərin Meracı qalxması ilə əlaqədar olaraq bu surəyə İsra ismi verilmişdir. 
İsra-sözü-gecə yerimək, gecə yol getmək, Merac-sözü isə yüksəyə çıxış, 
gecə səfəri deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

əl-İsra-1.Gecə vaxtı öz bəndəsini, elçisi Muhəmmədi, Məscidil-Hə-
ramdan uzaq məscidə qədər Beytül-Müqəddəsə qədər seyr etdirən Allah 
bütün eyiblərdən pak! Elə bir məsciddir ki, biz onun ətrafını mübarək et-



 

  135 

dik. Biz bunu öz əlamətlərimizi göstərmək üçün etdik. Həqiqətən, Allah 
eşidən və görəndir. 

Açıqlama:-Besətdən,yəni Peyğəmbərlik verildikdən 10 il sonra, Pey-
ğəmbər (s.ə.s.) üçün çətin olan bir vaxtda, “hüzn ili” adlanan bir dövrdə 
Həzrəti Rəsul Ramazan ayının gecələrinin birində Allahın əmri ilə göylə-
rə Merac etmişdir. Bu il “Hüzn ili” ona görə adlanırdı ki, o dövrdə Mək-
kə xalqı içində Peyğəmbərimizə dayaq olan əmisi Əbu Talib və istəkli 
xanımı, onu çox sevən, ona İslamı yaymaqda həm maddi və həm də mə-
nəvi dayaq olan Xədicəyi-Kubra vəfat etmişdi. Həm də o dövrdə Məkkə 
əhlinin Peyğəmbərə qarşı münasibətləri çox gərgin bir vəziyyətdə idi. 
Belə bir vaxtda Allahın əmri ilə Hz. Cəbrail Buraq adlı at (ata-bənzər, 
əcaib bir məxluq) ilə Peyğəmbərimizi öz yatağından götürüb, əvvəl Məs-
cidil-Hərama, sonra Məscidil-Əqsaya, sonrada asimana aparır. Deməli, 
Məkkədən Fələstinə uçaraq, müqəddəs yer olan Məscidil-Əqsada (Bey-
tul-müqəddəsdə) namaz qılır. 

İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş rəvаyətdə Mеrаc gеcəsinin əhvаlа-
tı müfəssəl şəkildə bəyаn оlunmuşdur. ("Əl-mizаn”, c. 13, səh. 7, 

18. Bu əhvаlаtа хülаsə bir nəzər sаlаq: Cəbrаil, Mikаil və İsrаfil 
Həzrət Pеyğəmbər (s) üçün Burаqı gətirdilər. Həzrət (s) Burаqа süvаr оl-
du. Həmin аt Həzrət Pеyğəmbəri (s) əvvəlcə Sinа, sоnrа isə Bеytül-Mü-
qəddəsədək аpаrdı. Cəbrаil də оnlаrı müşаyiət еdirdi. Həzrət Pеyğəmbər 
(s) оrаdа həzrət İbrаhim, Musа, İsа və digər pеyğəmbərlər ilə görüşdü. 
Pеyğəmbərlər Məhəmmədə (s) görə tоplаnmış və nаmаzа hаzır durmuş-
dulаr. Cəbrаil Həzrət Məhəmmədin (s) əlindən tutub оnu qаbаğа çəkdi 
və həzrətin imаməti ilə nаmаz qılındı. 

Bundаn sоnrа Həzrət Pеyğəmbər (s) və Cəbrаil ucа ərşədək qаlхdı-
lаr. Mələklər dəstə-dəstə həzrətin görüşünə gəlirdilər. Birinci səmаdа 
Həzrət Аdəm və ölüm mələyini gördülər. Pеyğəmbər (s) bir çох səhnələ-
rə şаhid оldu. Növbəti səmаdа Həzrət Yəhyа və Həzrət İsа ilə görüşdü-
lər. Sоnrа оnlаrın görüşünə həzrət Yusif, Hаrun, Musа gəldi. Nəhаyət, 
yеddinci səmаdа mələklərin ibаdəti üçün nəzərdə tutulmuş Bеytül-mə-
murun yаnındа Həzrət İbrаhim ilə rаstlаşdılаr. Həzrət Pеyğəmbər (s) 
Cəbrаillə birlikdə Bеytül-məmurа dахil оldu və оrаdа iki rəkət nаmаz 
qıldılаr. Sоnrа оnlаr iki bulаq çаy gördülər. Bu çаylаrdаn birinin аdı 
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Kövsər, digərinin аdı isə Rəhmət idi. Kövsərin suyundаn içib, Rəhmət 
çаyındа yuyunurdulаr ki, bеhiştə dахil оlsunlаr. Həzrət burаdа özünün və 
Əhli bеytinin еvini gördü. Bеhişt tоrpаqlаrı ətir sаçırdı. 

Sоnrа Bеhiştdə bеlə bir аğаc gördülər ki, bu аğаcın budаqlаrı bütün еvlə-
rin üzərinə yаyılmışdı. Həzrət Pеyğəmbər (s) Cəbrаildən bu аğаc hаqqındа 
sоruşdu. Cəbrаil dеdi: “Bu Tubа аğаcıdır.” Bu аğаcı Аllаh öz bəndələrinə vəd 
еtmiş və buyurmuşdur: “Tubа və nəhаyət, оnlаr üçün yах şılıqlаr vаr.” (Rəd-
29) Sоnrа “Sidrətul-Muntəhа” аğаcınа çаtdılаr. Bu аğаcın hər yаrpаğının аl-
tındа bir ümmət dаyаnmışdı. Sоnrа Аllаhın bir mələyi аzаn dеdi və Pеyğəm-
bər həmin yеddinci səmаdа mələklərin nаmаzındа imаm оldu. Həmin gеcə 
Аllаh dərgаhındа Hz. Pеyğəmbərdən əziz qоnаq yох idi. Həmin vахt həzrət 
öz ümməti üçün duа еdirdi. Еlə həmin gеcə də həzrət kimsəyə müyəssər оl-
mаyаn ilаhi yахınlıq məqаmınа qаlхdı. 

İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş digər bir rəvаyətdə охuyuruq: Həz-
rət Mеrаc səfərindən Hicаzа qаyıdаrkən bir qürеyş kаrvаnı ilə rаstlаşdı. 
Həzrət оnlаrа məхsus qаbdаkı sudаn içib, suyun qаlаnını yеrə tökdü. 
Kаrvаn əhli itmiş dəvəni ахtаrdığındаn həzrəti görə bilmədi. Səhər аçıldı, 
Həzrət qürеyşə dеdi: “Аllаh-təаlа dünən gеcə məni Bеytül-Müqəddəsə 
аpаrdı, pеyğəmbərlər və оnlаrın mənzillərini gördüm. Mən gеri qаyıdаn-
dа filаn məhəldə bir qürеyş kаrvаnı ilə rаstlаşdım. Оnlаr öz dəvələrini 
itirmişdilər. Оnlаrа məхsus qаbdаkı suyu içdim və qаlаnını yеrə dаğıt-
dım.” Əbu Cəhl dеdi: “Еy Qürеyş, sоruşmаğın məqаmıdır ki, Məscidül-
Əqsаnın nеçə sütunu vаr? Оrаdа nеçə qəndil аsılıb?” Sоruşdulаr: “Еy 
Məhəmməd! Bizim аrаmızdа Bеytül-Müqddəsi görənlər vаr. İndi sən dе 
görək, оrаdа nеçə sütun, nеçə qəndil vаr və mеhrаblаrı nеcədir?” Həzrət 
оnlаrın bütün suаllаrınа cаvаb vеrdi: Оnlаr Bеytül-Müqəddəsin incəliklə-
rini sоruşduqdаn sоnrа dеdilər: Gərək gözləyək, dеdiyi kаrvаn gəlib çаt-
sın və hаdisə hаqqındа оnlаrdаn sоruşаq. Həzrət buyurdu: “Dеdiyimə bu 
sübut оlа bilər ki, qürеyş kаrvаnı sаbаh sübh gündоğаn vахtı gəlib çаtа-
cаq. Kаrvаnın qаbаğındа kül rəngli bir dəvə gələcək.” 

Səhəri gün qеyrşilər kаrvаn yоlu üstünə tоplаşdılаr və dеdilər: “İndi-
cə günəş çıхаcаq.”Düz gün dоğаn аndа kаrvаn göründü. İrəlidə kül rəng-
li bir dəvə gəlirdi. Kаrvаn gəlib çаtdıqdаn sоnrа həzrət Pеyğəmbərin dа-
nışdığı əhvаlаt hаqqındа sоruşdulаr. Kаrvаn əhli dеdi: “Bəli, bеlə оlub. 



 

  137 

Filаn məhəllədə bir dəvə itirdik. Götürdüyümüz su isə yеrə dаğılmışdı. 
Əlbəttə ki, Həzrət Pеyğəmbərin mеrаc səfəri və bu səfərdə gördükləri аy-
dın dəlillər idi. Qürеyşin tüğyаnını isə həttа yоldа bаş vеrmiş cərəyаnın 
nəql оlunmаsı dа аzаltmаdı.” ("Əl-mizаn”, c. 13, səh. 19) 

2-8.Biz Musaya Tövrat verdik və onu və onun kitabını İsrail övladla-
rının bələdçisi etdik ki, onlara “Məndən başqa heç kəsi vəkil tutmayın” 
desinlər. İsrail övladları Nuhla birlikdə gəmiyə mindirdiyimiz kəslərin 
övladlarıdır. Biz İsrail övladlarına Tövrat kitablarında qəti hökm verdik 
və elan etdik ki: Şübhəsiz, siz yer üzündə Fələstində iki dəfə fəsad törə-
dəcək və böyük bir itaətsizliyə mürtəkib olacaqsınız. Əgər yaxşılıq etsə-
niz, özünüzə yaxşılıq etmisiniz və əgər pislik etsəniz, özünüzə aiddir. 
İkinci məğlubiyyətdən sonra əgər tövbə edib haqqa üz tutsanız ümid var 
ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin və əgər fəsada qayıtsanız, Biz də cəza ver-
məyə qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlər üçün dar bir zindan etmişik. 

9-10-Həqiqətən, bu Quran insanları ən möhkəm və sabit yola və dinə 
hidayət edir və həmişə yaxşı işlər görən möminlərə, onlar üçün dünyada 
və axirətdə böyük bir mükafat olması müjdəsini verir. Və axirətə iman 
gətirməyənlər üçün isə ağrılı bir əzab hazırlamağımızı! 

11-12-İnsan həqiqəti bilmədiyi üçün, yaxud qəzəb halında Allahdan xe-
yir istədiyi kimi, şər və zərər də istəyir. İnsan təbiətcə tələsəndir. Biz, gecə 
ilə gündüzü iki nişanəsi etdik. Beləliklə, gecə olan nişanəni qaranlıq, gün-
düz olan nişanəni isə işıqlı etdik ki, siz işləmək və qazanc əldə etməklə məş-
ğul olasınız və həmçinin illərin sayını və hesabı biləsiniz. 

13-15-Hər bir insanın əməlinin qeybdən onun üçün qərara alınaraq 
uğurlu və ya uğursuz taleyini boyunduruq kimi onun boynunda sabit et-
dik. Qiyamət günü onun üçün, açıq şəkildə görəcəyi bir yazı çıxararıq. 
“Öz qəlb və bədəninin əməl kitabını oxu, bu gün sən özün özünün əməl-
lərinin hesabını aparmaq üçün kifayətsən”. Kim doğru yola gəlsə ancaq 
öz xeyirinə doğru yola gəlib və kim yolunu azsa, öz ziyanına azmışdır. 
Heç bir günahkar başqasının günahını daşıyan deyildir. Biz dünyada heç 
bir millətə, onları oyatmaq üçün bir peyğəmbər göndərməyincə köklərini 
kəsəcək əzab verməmişik. 

17-21.Nuhdan sonra Ad, Səmud və Lut qövmü kimi bir-birlərinə ya-
xın əsrlərdə olmuş neçə-neçə cəmiyyətləri həlak etdik. Sənin Rəbbinin 
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Öz bəndələrinin günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Biz dünyada 
istədiyimiz şeyi istədiyimiz şəxsə verməkdə tələsər, sonra onun üçün Cə-
hənnəmi müəyyənləşdirərik ki, orada məzəmmət olunmuş və qovulmuş 
halda yanar. Kim axirəti istəsə və mömin olan halda axirət üçün ona la-
yiq tərzdə çalışsa, onda belə şəxslərin səyləri qəbul ediləcək və mükafat-
landırılacaqdır. Bax gör maddi və mənəvi nemətlər baxımından onların 
bəzisini bəzisindən necə üstün etmişik və əlbəttə, axirət dərəcələr və üs-
tünlüklər baxımından daha böyükdür. 

22-39-Allahla birlikdə əsla başqa bir məbud götürmə ki, qınanmış və 
məzəmmət olunmuş, xar və köməksiz düşüb qalarsan. Rəbbin Ondan 
başqasına ibadət etməməyinizi və ata-anaya yaxşılıq etməyinizi qəti 
hökm etdi. Əgər onlardan biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq çağ-
larına yetişsələr onlara “uf” demə, üstlərinə qışqırma, kobud söz demə və 
onlara xoş söz de”. Və mehribanlıq üzündən onların qarşısında təvazö-
karlıq və kiçiklik qanadı sal və “ey Rəbbim, körpəlikdə məni tərbiyə et-
mələrinin müqabilində onların hər ikisinə rəhm et” de! Rəbbiniz sizin 
ürəklərinizdə olanı əgər qəlbinizdə ata-ananızdan bezarsınızsa və ya on-
lara zülm etmisinizsə, bunları daha yaxşı bilir. Əgər özünüzü islah etsə-
niz Allah qayıdanları mütləq bağışlayandır. Və qohumların haqqını və 
yoxsulun və yolda qalmışın haqqını ver və heç bir şəkildə israf və artıq 
xərc etmə. Həqiqətən, mallarını dağıdanlar, şeytanların qardaşları və 
Şeytan həmişə öz Rəbbinin qarşısında çox kafir və nankor olub. Əgər 
Rəbbin tərəfindən axtardığın rəhmət ümidi ilə onlardan üz çevirməli ol-
san da, onlara yumşaq bir söz de. Əlini bağlayıb boynuna qoyma və onu 
tamamilə də açma ki, qınanmış və aciz halda düşüb qalarsan. Öz övladla-
rınızı yoxsulluq qorxusundan öldürməyin. Onlara və sizə ruzi verən Bi-
zik. Həqiqətən, onları öldürmək böyük günahdır. Və zinaya yaxınlaşma-
yın çünki o çox çirkin və pis bir yoldur. Allahın haram buyurduğu canı, 
qisas, dindən dönmə və şəri hədlər kimi haqq istisna olmaqla öldürmə-
yin. Biz məzlumcasına haqsız yerə öldürülmüş şəxsin qəyyumuna hökm-
ranlıq qisas almaq, qanbahası almaq və yaxud bağışlamaq ixtiyarı vermi-
şik. Beləliklə, o, öldürmək zamanı həddi aşmamalıdır işkəncə verməməli, 
öldürdüyü şəxsin bədən üzvlərini kəsib-doğramamalı, yaxud bir nəfərdən 
artıq öldürməməlidir. Və yetimin malına – gözəl bir tərzdə olan istisna 
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olmaqla, o yetim, həddi-büluğa çatana kimi yaxınlaşmayın. Və əhd-pey-
manınıza vəfa edin.Həqiqətən, Qiyamət günü peymandan soruşulacaqdır. 
Hər hansı bir malı verəndə və ya alanda ölçən zaman, ölçü qabını doldu-
run və həmçinin düzgün tərəzi ilə çəkin ki, bu xeyirdir və onun sonu və 
nəticəsi daha gözəldir. Bilmədiyin şeyin arxasınca getmə. Çünki qulaq, 
göz və ürəyin hər biri sorğu-suala tutulacaqdır. Və yer üzündə təkəbbür 
və məğrurluqla yol getmə. Çünki sən heç vaxt yeriyara bilməz və heç 
vaxt ucalıqda dağlara çata bilməzsən. Bunların hamısının pisi vəsənin 
Rəbbinin yanında bəyənilməzdir. 

40-44.Məgər Rəbbiniz sizi oğullarla seçmiş və Özü mələklərdən qızlar 
götürmüşdür?! Həqiqətən, siz yekə-yekə danışırsınız. Həqiqətən, Biz bu Qu-
randa onların xatırlamaları və öyüd-nəsihət almaları üçün (Allahın tövhidi, 
şərikinin olmaması və digər məsələlər barəsində müxtəlif açıqlamalar gətir-
dik. Lakin bu onlarda nifrət və uzaqlaşmaqdan başqa bir şey artırmır. Yeddi 
göy, yer və onlarda olan hər bir kəs Onu pak sifətlərlə mədh edir. 

45-48.Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasın-
da görünməz bir pərdə çəkərik Və küfrlərinin cəzası olaraq onların qəlb-
lərinə Quranı başa düşməmələri üçün örtüklər çəkmişik və qulaqlarında 
bir ağırlıq qoymuşuq. Və Quranda Rəbbinin birliyini yad etdiyinzaman, 
nifrətlə arxa çevirirlər. Biz onlar istehza və məsxərə üçün sənə qulaq 
asan zaman səni nə məqsədlə dinlədiklərini, həmçinin bu zalımların bir-
birlərinə “siz yalnız ovsunlanmış bir kişiyə tabe olursunuz” deyən zaman 
onların bir-birləri ilə pıçıldaşmalarını daha yaxşı bilirik. Gör sənə şair, 
sehrbaz və ovsunlanmış kimi necə məsəllər çəkdilər. Beləliklə onlar 
azıblar və haqqa tərəf gedən heç bir yolu getməyə qüdrətləri yoxdur. 

50-52.Və dedilər:“Məgər biz bir ovuc sümüklər və çürümüş 
üzvlər olduğumuz zaman, yeni bir məxluq surətində dirildiləcəyik?” 
De: “Siz istəyirsiniz daş olun, yaxud dəmir. De:“Sizi ilk dəfə yoxluq-
dan var edən!” Onda dərhal başlarını sənə tərəf bulayar və”bu dirilmə 
nə vaxt olacaqdır?” deyərlər. 

De: “Ümid var ki, yaxın olsun”. O gün ki, sizi Bərzəx ruhlarınızı və 
torpaqda dağılmış cəsədlərinizi yaradılış iradəsi ilə çağıracaq, beləliklə 
sizin bədən üzvlərinizin bir yerə toplanması, dünyada olduğu şəkili alma-
sı və Bərzəx ruhlarının onlara daxil olması ilə Ona sitayiş edən halda ca-
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vab verəcək və əmrini yerinə yetirəcəksiniz. Və həmin vaxt dünyada və 
Bərzəx aləmində yalnız az bir zaman qaldığınızı güman edərsiniz”. 

53-55.Və Mənim bəndələrimə de ki, sözün ən gözəlini söyləsinlər. Həqi-
qətən, Şeytan fəsad yaradan sözlərin vasitəsi ilə onların arasını vurur. Çünki 
Şeytan həmişə insana açıq-aşkar düşmən olmuşdur. Biz peyğəmbərlərin bəzi-
sini bəzisindən üstün etdik və Davuda Zəbur verdik. 

59-69. Möcüzələri Qüreyşin istədikləri möcüzələri göndərməyə Bizə 
yalnız keçmişdəkilərin onları təkzib etmələri mane oldu. O zaman ki, sə-
nə “həqiqətən, sənin Rəbbin insanları elm və qüdrət baxımından əhatə et-
mişdir, möhkəm “Ol” dedik. Və Biz sənə meymunların sənin minbərin-
dən yuxarı çıxmalarını göstərdiyimiz o yuxunu və Quranda lənətlənmiş o 
ağacı, xəbis Bəni-Üməyyə ağacını insanlar üçün yalnız bir sınaq etdik. 
Biz onları qorxuduruq, lakin bu, onlarda böyük itaətsizlikdən başqa bir 
şey artırmır. 

70-75.O gün ki, əməl kitabını almaq üçün insanların hər bir dəstəsini 
tabe olduqları öz imamı və səma kitabları ilə çağıracağıq. Beləliklə, əməl 
kitabları sağ əllərinə verilən kəslər, öz kitablarını oxuyarlar və onlara 
xurma çərdəyinin arxasındakı tel qədər zülm edilməz. Qəlbi bu dünyada 
kor olan kəs axirətdə də kordur. 

76-77.Həqiqətən, az qalmışdı ki, səni Məkkə torpağından çıxartmaq 
üçün təhrik etsinlər. Əgər elə olsaydı, səndən sonra onlar da orada yalnız 
az bir müddət qalardılar necə ki, o həzrəti çıxartdıqdan bir il sonra Bədr 
müharibəsində öldürüldülər və Məkkə torpağına qayıtmadılar.Səndən qa-
baq göndərdiyimiz peyğəmbərlərimizin ümmətlərindən bu cür itaətsizlik 
və azğınlıqların baş verməsinin ardınca tez bir zamanda həlak edilirdilər. 

78.Namazı günəşin hər bir kəsin öz məntəqəsinə uyğun olaraq gü-
nortanın tam yarısından batmağa doğru meyl etməsinin əvvəlindən gecə-
nin tam qaranlığına qədər qıl və həmçinin sübh namazını qıl. Həqiqətən, 
sübh namazı gecə və gündüz mələkləri tərəfindən yazılmaq üçün müşahi-
də olunur. 

79-81.Və gecənin bir hissəsini onun üçün Quran oxumaq və gecə nafilə-
sini qılmaq üçün oyaq qal ki, bəlkə Rəbbin səni tərifə layiq bir məqama qal-
dırsın.Və de: “Ey Rəbbim, məni haqq və doğruluqla daxil et və haqq və doğ-
ruluqla çıxart və mənə Öz tərəfindən kömək edilmiş və kömək edən bir 
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hökmranlıq ver!” Və de: “Haqq gəldi və batil məhv oldu, həqiqətən, batil hə-
mişə məhvə məhkumdur.” 

82-84.Biz, Qurandan möminlər üçün şəfa və rəhmət olan şeyi nazil 
edirik və o, zalımlara ziyandan başqa bir şey artırmır. İnsana sağlamlıq, mal 
və məqam nemət bəxş edəndə o, üz döndərər və özünü Bizdən uzaqlaşdırar, 
ona xəstəlik və yoxsulluq kimi bir şər yetişəndə isə bərk naümid olar. Lakin 
sizin Rəbbiniz daha doğru yolda olanın halını daha yaxşı bilir. 

85-90. Səndən ruhun həqiqəti və sifətləri barəsində soruşurlar, de: 
“Ruh mənim Rəbbimin əmrindən meydana gəlmişdir və onun hər hansı 
bir canlıda qalması və yox olması da Onun əmri ilədir və sizə elmdən 
yalnız az bir miqdar verilmişdir”. Əgər istəsək şübhəsiz, sənə vəhy etdi-
yimizi aradan apararıq və zehn səhifən boş qalar, sonra Bizim müqabili-
mizdə onu geri almaq üçün bir vəkil tapa bilməzsən. 

De: “Şübhəsiz, əgər insan və cin tayfası bu Quranın bənzərini gətir-
mək üçün bir yerə toplaşsa, hətta bir-birlərinə kömək və arxa olsalar be-
lə, onun bənzərini gətirə bilməzlər. Həqiqətən, Biz bu Quranda insanlar 
üçün təkrar və müxtəlif şəkillərdə hər məsəldən çəkdik, lakin insanların 
çoxu inkar və nankorluqdan başqa bir şey istəmədilər.” 

94-96.İnsanlara hidayət Peyğəmbərin və Quranın dəvəti gələn zaman on-
ların iman gətirmələrinə yalnız “Allah peyğəmbərliyə bəşər göndərib?” de-
mələri mane oldu. De: “Əgər yer üzündə arxayın hərəkət edənlər mələklər ol-
saydı, göydən onlar üçün peyğəmbərliyə mütləq bir mələk nazil edərdik” De: 
“Allahın mənimlə sizin aranızda şahid olması kifayətdir. Çünki şübhəsiz, O, 
həmişə bəndələrindən xəbərdar və görəndir”. 

97-100.Qiyamət günü onları kor, lal və kar halda üzləri üstə məhşərə 
gətirəcəyik onlar üzləri üstə yeriyərlər, yaxud üzləri üstə süründürülərlər. 
Onların yeri Cəhənnəmdir. Hər zaman onun alovu azalsa, onlara bir şölə 
artırarıq. Bu əzab Bizim ayə və nişanələrimizə küfr etdiklərinə və “biz 
bir ovuc sümük və çürümüş üzvlər olan zaman yeni bir yaradılışla dirilə-
cəyik?!” dediklərinə görə onların cəzasıdır. 

Məgər onlar göyləri və yeri yaradan Allahın onları yaratmağa qadir ol-
duğunu və həmçinin onlar üçün dünya həyatında və Qiyamət gününədək 
Bərzəxdə barəsində heç bir şəkk-şübhə olmayan müəyyən bir müddət qoy-
masını bilmədilər?! Lakin bu zalımlar inkar və küfrdən başqa hər bir şeydən 
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boyun qaçırdılar. De: “Əgər siz mənim Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə malik 
olsaydınız, onda, xərcləmək qorxusundan mütləq xəsislik edərdiniz”. İnsan 
zatı ehtiyac və yoxsulluq üzündən təbiətcə həmişə xəsisdir. 

101-104.Həqiqətən, Musaya doqquz aydın nişanə və möcüzə verdik. 
Buna görə də İsrail övladlarından onların yanına gəldiyi zamanı soruş. Firon 
dedi: “Ey Musa, şübhəsiz, mən səni ovsunlanmış zənn edirəm”. 

Musa dedi: “Şübhəsiz, sən bilirsən ki, bu möcüzələri aydın dəlillər 
olmaq üçün yalnız, göylərin və yerin Rəbbi nazil etmişdir. Və əlbəttə – 
ey Firon, mən səni artıq həlak olmuş sanıram”. Beləliklə, Firon onları 
sürgün etməklə Misir torpağından çıxartmaq qərarına gəldi. Belə olduqda 
Biz onu və onunla birlikdə olanların hamısını suda batırdıq. Ondan sonra 
İsrail övladlarına dedik: “Misir və Şam torpağında məskunlaşın.” 

105-111.Bu Quranı haqq olaraq nazil etdik və Quranı sənə hissə-hissə və 
ayrı-ayrı oxuduq və ya hadisələrin baş verməsinə uyğun olaraq böldük ki, 
onu insanlara tələsmədən yavaş-yavaş oxuyasan və Biz onu tədricən iyirmi 
üç il ərzində nazil etdik. De “şübhəsiz, bu kitabın nazil olmasından qabaq elm 
verilmiş kəslər o, onlara oxunan zaman səcdə edərək üzü üstə düşürlər”. De: 
“İstəyirsiniz Allah adını çağırın, ya Onun Rəhman adını çağırın. Hansı birini 
çağırsanız bir pak zata işarədir, çünki Onun çox gözəl adları vardır.Və na-
mazlarını qışqırma həddində olan çox uca səslə qılma və çox yavaş da qılma 
ki, heç özün eşitməyəsən. Və bu ikisinin arasında orta bir yol tut. Və de: 
“Bütün həmdlər övlad götürməmiş hakimiyyətdə heç bir şəriki olmayan və 
dostu olmayan Allaha məxsusdur. Və təkbir de, Onun böyüklüyünə tam eti-
qad bəslə və cəmiyyətdə imkanın qədər Onu böyük tut”. 

 
18. əl-Kəhf surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur və 110 ayədir, nuzul sırası 69-dur. Surədə 
Əshаbi-Kəhfin əhvаlаtından bəhs edildiyinə görə Kəhf surəsi adlanır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-6.Həmd olsun Allaha ki, Quranı nöqsansız olaraq öz bəndəsinə 
Muhəmmədə nazil etdi. Allah tərəfindən kafirləri şiddətli əzabla qorxut-
sun və möminlər üçün gözəl bir mükafatın olacağı ilə müjdələsin. 

Və “Allah övlad götürmüşdür” deyən kəsləri qorxutmaq üçün! Nə 
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onların və nə də atalarının bu barədə bir biliyi yoxdur. Onlar yalnız yalan 
söyləyirlər. Bəlkə sən, bu kitaba iman gətirməyəcəkləri təqdirdə özünü 
həlak edəcəksən?! 

9-27- Ya Muhəmməd! Yoxsa Əhsabi-kəhfin və Rəqimin əhvalatının 
əcaib bir şey olduğunu güman edirsən? Xeyr, bu Bizim qüdrətimiz qarşı-
sında adi bir işdir. Ya Muhəmməd! Xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya 
sığınıb:”Ey Rəbbimiz! Bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə 
fərəc ver!-demişdilər. Biz onları mağarada illərlə üç yüz doqquz il yuxu-
ya verdik. 

Peyğəmbər mağara əhvalatını danışdıqdan sonra buyurdu ki, bu əh-
valat çox qəribədir. O, bu sözü deməklə qarşısındakıların iman gətirməsi-
ni istəyirdi. Halbuki mağara yoldaşları və“Rəqim” adamları Allahın qüd-
rət əlamətlərindən idi. “Rəqim” həmin mağaranın yerləşdiyi dağın adıdır. 
Kəhf əhvalatı isə belə olmuşdur. Bir zamanlar Diqyanus adlı bir padşah 
insanları özünə itaət etməyə və yaxud da bütlərə sitayiş etməyə məcbur 
edirdi. Onun yaxın adamlarından olan bir neçə nəfər isə Hz. İsanın dinin-
dən olub, Padşaha qarşı çıxırlar. Bir çox mübahisələrdən sonra onlar qə-
rara gəlirlər ki, bu şəhərdən çıxsınlar. Şəhərdən çıxıb gedərkən yolda on-
lara yanında bir köpəyi olan çoban rast gəlir. Onlar birlikdə Padşahdan 
və onun zülmündən qaçaraq bir mağaraya sığınırlar. 

Allah bu əhvalatı xəbər verib buyurur:-Onlar mağaraya pənah apara-
raq dedilər:- “Pərvərdigara, bizə öz tərəfindən rəhmət və nüsrət ver! Bizə 
bu işimizdə kömək edib nicat tapmağı qismət et.” Həqiqətən, onlar elə 
cavanlar idilər ki, öz Allahlarına inanır, onu qəlbən çağırır və yalnız ona 
hidayət edirdilər. Ona görə də Allah onlara hidayət bəxş etdi. Biz mağa-
rada neçə illər onların qulaqlarını bağladıq, elə yatdılar ki, qulaqları eşit-
mədi. Yuxunu onlar üçün üstün etməklə dualarını qəbul etdik. Əgər o za-
man onlara baxsaydın. Günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ 
tərəfinə meyil etdiyini, batdığı zaman isə onları tərk edib sol tərəfə yö-
nəldiyini, mağaranın içinə düşüb onları yandırmadığını, onların da mağa-
ranın ortasında geniş bir yerdə olduqlarını, küləyin onları oxşadığını və 
rahat nəfəs aldıqlarını görərdin. Sən onları oyaq güman edərsən, halbuki on-
lar həqiqətən yatmışlar. Çünki onların gözləri açıq idi, sanki danışırdılar. 
Biz onları sağ və sol tərəfə çevirirdik ki, mağaranın rütubəti onları çürütmə-
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sin. Onların köpəkləri mağaranın qarşısında, astanada ayaqlarını uzatmışdı. 
Əgər sən onları bu vəziyyətdə görsən, qorxudan qaçan halda onlardan üz 
döndərərsən. Onların heybəti səni tutar, qəlbin qorxu ilə dolar. Bu, Allahın 
möcüzələrindəndir. 

Allah onları yatırdığı kimi eləcə də oyatdı ki, öz aralarında bir-biri 
ilə sual-cavab etsinlər. Onlardan biri digərindən soruşdu:-Görən, biz neçə 
müddətdir ki, yatırıq? O biri cavab verdi ki, bir gün, ya da bir günün yarı-
sı qədər.Çünki mağaraya daxil olanda sübh vaxtı idi. Günün axırında isə yu-
xudan oyanmışdılar.Onların mağarada qaldıqları müddəti Allah daha yaxşı 
bilirdi. Deyilənlərə görə onlar mağarada 300 il və yaxud da, 309 il yatmış-
lar.Onların başçıları Təlmixa gənclərdən birinə pul verib bazara göndərir ki, 
yeməklərin pakını alsın və diqqət etsin ki, onu tanımasınlar. Bazara gedən 
gənc adam çörək alarkən verdiyi pul köhnə olduğundan çörəkçi ondan soru-
şur:-Xəzinə tapmısansa, məni də şərik et, yoxsa gedib padşaha xəbər verə-
rəm. O, şəxs dedi:-Mən xəzinə tapmamışam, bu Diqyanus sikkəsidir. Dünən 
biz şəhərdən çıxıb getmişdik, bu gün çörək almağa gəlmişik... 

Bu söz-söhbət padşaha çatır. Məlum olur ki, Diqyanusun hakimiyyəti 
dövrundən əsrlər keçmiş və bir çox padşahlar gəlib-getmişlər. İndiki, ha-
kimiyyətdə olan Padşah və əhalisi də Hz. İsanın dinindən idilər. Allah bu 
əhvalatı xəbər verib buyurur:”Biz Padşahı xəbərdar etdik ki, Allahın və-
dinin haqq olduğunu bilsinlər,öləndən sonra dirilmək, savab və əzab doğ-
rudur.”Həqiqətən, Qiyamətin baş verməsində şübhə yoxdur. O zaman ki, 
öz aralarında mübahisə edirdilər, bir qismi deyirdi ki, yenidən dirilmək 
yoxdur, başqa biri deyirdi ki, cisimlər yox, ancaq ruhlar dirilir. Buna 
görə də Allah cismani dirilməyin doğru olduğunu onlara bildirmək istədi. 
Padşah şəhər əhli ilə mağaraya onların yanına gəlib sual-cavab etmək is-
tədikdə onlar yıxılıb vəfat etdilər. Onların sayı haqda isə ixtilaflar vardır. 
Yəhudilər onların sayı üçdür, dördüncüsü onların köpəyidir, xristianlar 
onların sayı beşdir, altıncısı onların köpəyidir deyə qeybdən xəbər verdi-
lər. Bəziləri deyirlər ki, onların sayı yeddidir, səkkizincisi isə köpəkləri-
dir. Əlbəttə, onların sayını Rəbbimiz daha yaxşı bilir. 

Ya Muhəmməd! Əshabi-Kəhf barəsində yalnız sənə açıq-aşkar nazil 
olan ayələrə əsaslanıb onlarla mübahisə et! Quranda olanlarla kifayətlə-
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nib çox dərinə getmə və kitab əhlinin heç birindən onlar haqqında bir şey 
soruşma! 

Açıqlama: Müsəlmanların sayının çoxalması səbəbindən Peyğəmbə-
rin həqiqətən də peyğəmbər olduğunu araşdırmaq üçün Nadr b. Haris ilə 
Utbə b. Muaytı Mədinədəki yəhudi alimlərinin yanına gəlib, onlara təli-
mat vermələrini istədilər.Onlar Mədinəyə gedərək, məsələni yahudi alim-
lərinə anlatdılar. Onlar da, “Muhəmməddən keçmiş zamanlarda mağara-
ya sığınmış gənclər, dünyanın cənub və şimalının dolaşmış adam və ru-
hun nə olduğunu haqqında soruşun, əgər bunları sizə bildirsə, o bir Pey-
ğəmbərdir. Onun göstərişlərinə əməl edin, əks təqdirdə bir faciə baş verə 
bilər.”-dedilər. 

Nadr ilə yoldaşı Məkkəyə qayıdaraq bunları Peyğəmbərdən soruşdu-
lar. O da “Suallarınıza, sabah cavab verərəm”- dedi. Ancaq İnşəallah de-
mədiyi üçün o gündən etibarən düz 15 gün vəhy gəlmədi.Bu səbəbdən 
Məkkə xalqı “Muhəmməd bizim suallarımıza cavab verərəm deyə söz 
vermişdi. Ancaq15 gün keçməsinə baxmayaraq hələdə bizə cavab verə 
bilmədi”- deyərək, şayələr yaymağa başladılar. Bu zaman Cəbrail bu su-
alların cavabı olan Kəhf surəsi ilə İsra surəsinin 85-ci ayəsini nazil etdi.  
(Cənub və şimalını dolaşmış adam Zülqərneydir.) 

32-49.İki kişinin əhvalatını məsəl çək. Allah onlardan birinə, kafir 
olana iki üzüm bağı və hər iki bağın arasında xurma ağacı ilə əhatə etdi-
yimiz əkin yeri bəxş etmişdi. Hər iki bağ öz meyvələrini verirdi. Və o 
ikisinin arasından bir çay axıtdıq. Onun başqa malları var idi. Beləliklə, o 
yoxsul yoldaşı ilə söhbət edərkən dedi: “Mənim malım səninkindən daha 
çox və adamlarım səninkilərdən daha güclüdür”. Yoldaşı ilə birgə öz ba-
ğına daxil olaraq dedi: “Bu bağın nə zamansa məhv olmasını güman et-
mirəm. Həmçinin Qiyamətin qopmasını güman etmirəm. Əgər Rəbbimin 
hüzuruna qaytarılsam da, şübhəsiz, o aləmdə bundan daha yaxşı dönüş 
yeri tapacağam”. Bu zaman mömin yoldaşı onun Qiyaməti inkar etməsini 
rədd edərək dedi: “Səni torpaqdan, sonra isə nütfədən yaradan, daha son-
ra kamil bir kişi surətinə salana küfr etdin?” Lakin mən, “mənim Rəbbim 
O Allahdır və mən heç kimi Rəbbimə şərik qoşmuram”-deyirəm.Nə üçün 
öz bağına daxil olanda “Allah hər nə istəsə o olacaqdır, güc və qüvvət yal-
nız Allahın vasitəsi ilədir” demədin?! Əgər məni mal və övlad baxımından 
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özündən aşağı görürsənsə, ola bilsin Rəbbim dünyada, ya axirətdə mənə sə-
nin bağından daha yaxşısını əta etsin və göydən sənin bağına dolular 
göndərsin, nəticədə o, otsuz və sürüşkən hamar bir torpağa çevrilsin. Yaxud 
onun suyu çəkilsin, beləliklə də onu əsla axtaraıb tapa bilməyəsən”. 

Nəhayət o, qəzəbə düçar oldu və meyvələri məhv oldu. Beləliklə, bağın 
divarları tənək çardaqlarının üstünə uçmuş halda, onun yolunda xərclədiklə-
rinə görə təəssüfdən ovuclarını ovuşdurur və elə hey deyirdi: “Kaş heç kəsi 
öz Rəbbimə şərik qoşmayaydım.”Allahdan başqa ona kömək edəcək kəslər 
yox idi və özü də özünə kömək etmək qüdrətinə malik deyildi. 

59-82. O zaman ki, İmranın oğlu və İsrail övladlarının peyğəmbəri 
Musa şagirdinə öz canişini Nunun oğlu Yuşəyə dedi:“Mən iki dənizin 
qovuşduğu yerə çatana və ya uzun bir müddət yol qət edənə kimi get-
məkdən dayanmayacağam”. 

Açıqlama: Allah Tövratı Musaya nazil etdikdən sonra onun xəyalına 
gəldi ki, görəsən yer üzündə məndən çox bilən varmı? Bu zaman Cəbrail 
nazil olub dedi: “Ya Musa!Allah sənə buyurur ki, iki dəryanın bir-biri ilə 
birləşən yerinə gedəsən və daşın yanında səndən daha çox bilən bir nəfər 
ilə görüşüb, ondan elm öyrənəsən. Onu görməyinin əlaməti budur ki, 
əlindəki quru balıq dirilib suya düşsün.” Musa öz şagirdi ilə çörək və bir 
neçə quru balıq götürüb yola düşdülər. İki dəryanın bir-biri ilə birləşən 
yerinə çatdıqda onlar balıqı yaddan çıxartdılar. Çünki şagirdi Yuşa balıqı 
yuyub daşın üstünə qoymuşdu və balıq da dirilərək, dəryaya üz tutmuşdu. 
Onlar iki dəryanin birləşdiyi yerə çatdıqda Musa öz şagirdinə dedi: “bizim 
yeməyimizi gətir, nahar edək, həqiqətən də, bu səfərdə böyük zəhmətə düş-
dük”. Şagirdi isə: “Biz daşın yanında oturanda mən balıqı orada unutdum və 
balıqın da dirilib dəryaya üz tutması çox qəribə bir haldır”- dedi. 

Musa balıq əhvalatını eşitdikdən sonra öz ayaq izləri ilə geri qayıda-
raq, daşın yanında həmin adam ilə gorüşür. Həmin adam Allah yanında 
rəhmət, vəhy və Peyğəmbərlik verilmiş və qeyb elmləri öyrədilmiş Xızır 
Peyğəmbər idi. Onlar görüşdükdən sonra Musa Peyğəmbər onunla yol 
gedərək bilmədiklərini öyrənmək istədi. Xızır Peyğəmbər isə:”Sən mə-
nimlə yol gedə bilməzsən dedi. Çünki bu yolda mənim etdiklərimə səbir 
edib və mənə heç bir sual verməyəsən gərək.” Musa dedi: “Əgər Allah 
istəsə, məni səbr edən görərsən və heç bir işdə sözündən çıxmaram.” 
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Sonra hər ikisi gəlib bir gəmiyə mindilər. Gəmiyə mindikdən sonra Xızır 
gəmini deşərək taxtasını çıxarır. Bu anda Musa təəccüblə gəmini nə üçün 
deşdiyini və sərnişinləri nə üçün batırmaq istədiyini soruşur. Xızır deyir: 
“Mən sənə demədim ki, sən mənimlə səbir edib, yol gedə bilməzsən.” 

Musa deyir:”Aramızda şərti unutduğum üçün məni cəzalandırma və 
səninlə yol getməyə mənə icazə ver.” Onlar gəmidən düşüb bir qədər yol 
getdikdən sonra, rastlaşdıqları həddi-büluğa çatmayan bir oğlan uşağını 
Xızır vurub öldürür. Musa təəccüblə sual etdikdə, Xızır ona belə cavab 
verir ki, sən bir də mənə sual etsən, bir daha səninlə yol getmərəm. Sonra 
onlar gedib bir kəndə çatdılar və oranın əhlindən yemək istədilər. Əhali 
onları qonaq etməyə razı olmadı. Sonra Xızır orada ucub, dağılmaqda 
olan bir divarı hörüb, yıxılmağa qoymadı. Musa dedi:”Bu kəndin əhli bi-
zə bir parça çörək vermədi. Əgər sən istəsəydin bu işə görə muzd alardın 
ki, bu gün dolanardıq. Bu sualdan sonra Xızır belə cavab verir: “Biz sə-
ninlə artıq burada ayrılacağıq və mən sənə səbir edə bilmədiyin, işlərin 
haqqında xəbər verəcəyəm. O, gəmi dənizdə işləyən bir necə fağır şəxsə 
məxsus idi ki, onun qazancı ilə dolanırdılar. Mən gəmini ona görə nöq-
sanlı etdim ki, qarşıda dayanan bir Padşah nöqsansız gəmiləri zəbt edib 
işlədirdi, nöqsanlı gəmilərə isə dəyməyirdi.Cavan oğlana gəldikdə isə 
onun ata-anası mömin adamlar idilər. Mən onun alnında gördüm ki, həd-
di buluğa yetişəndən sonra kafir olacaq. Biz qorxduq ki, ata-anasına küfr-
lə təsir etsin. Ona görə Allah onlara daha xeyirli, iman və paklıq cəhət-
dən daha yaxşı bir övlad qismət etdi. (Peyğəmbərimizin şəriətində kafir 
əsirlərin böyüyünü öldürmək caiz olsa da, kiçikləri öldürmək olmaz. Ola 
bilsin ki, Xızırın şəriətində kiçiyi öldürmək də caiz imiş. Hədisdə vardır 
ki, Allah o kişiyə bir qız övladı verdi ki, ondan Peyğəmbərlərin nəsli 
əmələ gəldi). 

Divar isə bu şəhərdə olan iki yetimin idi və o divarın altında xəzinə 
var idi. Uşaqların atası isə saleh kişi idi. Allah istədi ki, uşaqlar həddi-
büluğa yetişən zaman divarın altındakı xəzinəni çıxarsınlar. Mən bu işləri 
öz əmr və iradəmlə, öz başına etmədim, əksinə, hər şeyi Allahın əmri ilə 
etdim və səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur”. 

Hz. Musa ilə Hz. Xızır yol gedərkən gördülər ki, bir quş dimdiyi ilə 
dənizdən bir damla su götürüb içir. Sonra yenə bir damla su içərək sağ və 
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sol tərəfə, qibləyə, şimala tərəf və dəryaya atdı. Onlar bu işdən şox təəc-
cübləndilər. Bu hadisəni müşahidə edən, çoban surətində bir nəfər dedi 
ki:-“Quş sizə anladır ki, öz əməlinizi çox hesab etməyin! Sizin ikinizin 
də biliyi o quşun içdiyi dəryadakı damla qədər də deyildir. Axır zamanda 
bir Peyğəmbər gələcək ki, şərq, qərb və şimal tərəfin əhlinin elmi onun 
yanında dənizə nisbətən bir damla qədər olacaq”. Burada Hz. Musa və 
Hz. Xızır bildilər ki, Allah tərəfindən onlara xatırlatma verilmişdir. 

Kəhv-83-100.Ya Peyğəmbər! Səndən İsgəndər Zülqərneyn haqqında 
soruşarlar. De ki, tezliklə ondan sizə bir xəbər deyərəm. Onun ləqəbini 
“Zülqərneyn” olması barədə bir neçə söz vardır. Onlardan biri də budur 
ki, iki əsr Padşahlıq etdi, şərq və qərbə hakim oldu. Buna görə də “iki 
qərn (əsr) sahibi” adlandı. Yaxud başının iki tərəfinin əti buynuz kimi 
uca idi. Bu qədim yunan məmləkəti Makidoniyalı İsgəndər ibn Filqus-
dur. Əvvəl kiçik Padşahlara qələbə çalıb, yavaş-yavaş yaşıl dənizin ətra-
fına hakim olub. Bir şəhəri bina edib adını İsgəndəriyyə qoydu. Şam tor-
pağına əl tapandan sonra İrana gəldi. İran şahı Daranı öldürüb bütün İra-
na sahib oldu. Sonra Hind, Çin, Türküstan və Babül-Əbvav-ə (Dərbəndə) 
qədər, ümumiyyətlə yer üzünü abad və məskunlaşmış yerlərinin çox his-
səsinə sahib oldu. Yer üzərində onu qüvvətləndirdik və hər şeyin səbəbi-
ni verdik. Yəni, hər nə istədisə onun üçün imkan yaratdıq. O günbatan 
yerə yetişdikdə belə gördü ki, günəş qara palçıqdan olan isti çeşmədə qü-
rub edir. O ceşmənin yanında Allahı tanımayan bir qövm gördü. Biz de-
dik:”Ey Zülqərneyn! İxtiyar var ki, onlara əzab verəsən, yaxud onların 
haqqında gözəl iş görəsən.” 

İsgəndər dedi ki, mən əvvəl onları imana dəvət edərəm. Küfrdə qala-
raq, öz nəfsinə zülm edən kəsə ölüm və başqa dünya əzabı ilə tez əzab 
verərik. Sonra qiyamət günü Allaha tərəf qayıdar və Allah da ona pis 
əzab verər. İman gətirib yaxşı əməllər edən kəs üçün gözəl əvəz var. Tez-
liklə ona öz fərmanımızdan asan söz deyərik. İsgəndər bir yol ilə getmə-
yə başladı. Abad yerlərdən olan günçıxan tərəfə yetişdi. (Afrikanın Su-
dan hissəsi idi) Gördü ki, günəş elə bir qövm üçün çıxır ki, günəşdən 
başqa bədənlərini örtməyə heç bir libas yoxdur. 
        Zülqərneynin əmri belə idi. Bizim elmimiz onun yanında olan xəbə-
ri əhatə etdi. Sonra yenə bir yol ilə şərq ilə qərb arasında, cənubdan şima-
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la getməyə başladı. Beləliklə o, sədd kimi olan iki dağın arasına yetişdi. 
O iki dağın arasında dillərinin qəribə olması və düşüncələrinin azlığına 
görə danışıqlarını bilməyən bir tayfa gördü. Onlar tərcüman vasitəsi ilə 
dedilər: “Ey Zülqərneyn! Yəcuc və Məcuc tayfaları bizim yerimizdə fə-
sad edirlər.Mümkündür ki, sənin üçün bir məbləğ xərc edək, sən də onun 
müqabilində bizimlə onların arasında möhkəm sədd tikəsən?” 

Zülqərneyn dedi ki, bu işi əmələ gətirməkdə Allahın mənə verdiyi 
qüdrət, sizin verdiyiniz xərcdən daha yaxşıdır.Siz mənə qüvvət ilə kömək 
edin, fəhləlik edin ki, sizinlə onların arasında möhkəm sədd düzəldim. 
Mənə o qədər dəmir parçaları gətirin ki, iki dağın arası bərabər olsun. 
Oranı dəmir parçalar ilə doldurandan sonra altına daş kömür və odun 
tökdülər. Zülqərneyn dedi:-Üfürün ki, od olsun.Sonra o dedi ki, mis gəti-
rin üstünə tökək.Qızarmış dəmirin üstünə mis tökən kimi möhkəm sədd 
əmələ gəldi. Yəcuc və Məcuc tayfaları o səddin üstünə çıxıb bu tərəfə 
keçə bilmədilər. Zülqərneyn dedi ki:”Bu sədd və onu düzəltmək mənim 
Allahım tərəfindən öz bəndələrinə rəhmətidir. Allahımın vədi budur ki, 
Qiyamət günü yetişən zaman o səddi dağıdar. Mənim Allahımın vədi 
doğrudur.”Onların bəzisini sədd bina edilən günü tərk etdik. Bəzisi isə o 
qədər artarlar ki, dəniz kimi dalğalanarlar. Yaxud Qiyamət günü heyrət-
dən iztirab çəkib, bir-birinə qarışarlar. Sur çalınar və onların hamısını he-
sab üçün toplayarıq. 

105. Onlar öz Rəbblərinin tövhid ayələrinə və axirət günü Onunla 
görüşəcəklərinə küfr etmiş kəslərdir. Beləliklə onların əməlləri puç və 
batil oldu və nəticədə Qiyamət günü onlara heç bir dəyər verməyəcək və 
əməllərinin ölçülməsi üçün bir tərəzi qurmayacağıq. Belə ki, onların cə-
zası Cəhənnəmdir. Çünki onlar küfr etdilər və Mənim tövhid nişanələri-
mi və peyğəmbərlərimi məsxərəyə qoydular. Həqiqətən, iman gətirmiş 
və yaxşı işlər görmüş kəslərin ilk qəbul yerləri Firdovs bağlarıdır. Onlar 
orada əbədi olar, heç vaxt oradan başqa yerə dəyişilmək istəməzlər. 

109. De: “Əgər dəniz mənim sözlərimi yazmaq üçün mürəkkəb olsa, 
hətta onun bənzərini başqa bir dənizi köməyə gətirsək belə, şübhəsiz, o 
dənizlər, Rəbbimin sözləri sona çatmamış qurtarar”. 

110. De: “Mən də sizin kimi yalnız bir bəşərəm, mənə vəhy olunur 
ki: Şübhəsiz, sizin məbudunuz tək olan məbuddur. Buna görə də kimin 
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öz Rəbbi ilə görüşə ümidi varsa, gərək yaxşı iş görsün və ibadətdə heç 
kəsi öz Rəbbinə şərik qoşmasın”. 

Surənin 74-cü аyəsi Qurаnın оrtаsınа düşür. Bu аyənin bаşа çаtmаsı 
ilə 15-ci cüzv tаmаmlаnır. Surənin 75-ci аyəsi 16-cı cüzvün bаşlаnğıcı, 
еləcə də, Qurаnın ikinci həssəsinə girişdir. 

 
19. Məryəm surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir, nuzul sırası 44-dir. Hz. İsаnın 
аnаsının аdı Məryəm idi. Məryəmin аtаsı İmrаn hələ о dünyаyа gəlmə-
miş vəfаt еtmişdi. İmrаnın аrvаdı körpəsi dünyаyа gəlməmiş оnu Аllаh 
yоlundа nəzir еtmişdi. Оnа görə də uşаq dоğulduqdаn sоnrа оnun аdını 
Məryəm, yəni “ibаdət еdən qаdın” qоydulаr. Bu surədə 15-də 34-cü  ayə-
yə qədər əsasən Hz. Məryəmdən bəhs edildiyinə üçün “Məryəm” surəsi 
adlanır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Kəf Hə Yə Əyn Sad. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında 
rəmzlərdir. 

2-13.Sənin Rəbbinin bəndəsi Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xatırlan-
masıdır. O zaman ki, Zəkəriyyə öz Allahını gizlin səslə çağırdı. Dedi: “Ey 
mənim Allahım!Qocalığa görə sümüyüm süst oldu, başım ağardı. Ey mənim 
Allahım! Sənə dua etməklə heç vaxt ümidsiz olmamışam! Mən özümdən 
sonra qalan dost və qohumlarımdan qorxuram. Mənim övrətim doğmayandır. 
Mənə öz dərgahından fəzl və mərhəmət yolu ilə bir övlad bəxş et ki, mənim 
əmrimin icraçısı olsun. O həm mənə, həm də Yəqub övladından yetişən irsə 
varis olsun. Pərvərdigara, onu layiqli və seçilmiş qərar ver!” 

Allah tərəfindən xitab yetişdi:”Ey Zəkəriyyə! Biz sənə bir oğlanla 
bəşarət veririk ki, onun adı Yəhyadır.Bundan əvvəl bu adda bir adam 
xəlq etməmişik.” Zəkəriyyə dedi: “Pərvərdigara! Necə mənim övladım 
ola bilər ki, mənim zövcəm doğmayandır. Mən özüm qocalıqdan zəifli-
yin sonuna yetişmişəm.” 

Cəbrail nazil olub dedi:“Sən doğru deyirsən!Amma sənin Allahın 
buyurur ki, bu sənin Allahına asandır. Səni heç nə olmadığın halda xəlq 
etdim.” Zəkəriyyə dedi: “Pərvərdigara! Mənim üçün bir əlamət müəyyən 
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et!” Allah buyurdu:”Sənin əlamətin budur ki, üç gecə-gündüz adamlarla 
danışa bilməyəcəksən!” 

Zəkəriyyə namaz qıldığı mehrabda öz qövmünün qabağına çıxdı. 
Danışmayaraq rəmz və işarə ilə bildirdi ki, səhər və axşam vaxtı Allahı 
təsbih edir. Allah Yəhyanı Zəkəriyyəyə bəxş etdi. 

12-14.Ey Yəhya! Kitabı qüvvətlə tut! Hələ uşaq ikən ona Peyğəm-
bərlik verib, Tövrat öyrətdik. Yəhyanı pis əməllərdən pak-pakizə etdik. 
Uşaqlıq illərində uşaqlar ona oynamağı təklif edəndə, Yəhya cavab verər 
ki, biz boş şeylərdən ötəri xəlq olunmamışıq. 

Peyğəmbərlərdən iki nəfərə uşaq vaxtı Peyğəmbərliyə yetişib. Biri İsa o 
biri də Yəhyadır.Onlar bir-birləri ilə xala oğlu idilər. O, İsadan 6 ay böyük 
idi.Ata-anasına yaxşılıq edən idi və Allaha asi deyildi. Onun doğülduğu 
günə, vəfat edəcəyi günə və diriləcəyi günə Allahın rəhməti olsun! 

Açıqlama:Yəhyа möcüzəli şəkildə dünyаyа gəldi. Çünki оnun аtаsı 
çох qоcа, аnаsı isə sоnsuz idi.Оnlаr övlаdlаrı оlаcаğındаn ümidlərini üz-
müşdülər.Bəli, Аllаh-təаlа Yəhyаnı оnlаrа möcüzəli şəkildə ətа еtdi. 
Yəhyаyа uşаqlıq dövründən hikmət vеrildi. О еlə körpə vахtlаrındаn ibа-
dət еdirdi. Həzrət Yəhyа həzrət İsаnın müаsiri idi və оnun pеyğəmbərli-
yini təsdiq еtmişdi. Yəhyа öz qövmü аrаsındа хüsusi hörmətə mаlik idi 
və hаmını özünə cəzb еtmişdi. Хаlq оnun ətrаfındа tоplаnаr, mоizələrini 
dinləyərdi. Yəhyа оnlаrı günаhdаn tövbəyə, təqvаyа çаğırаrdı. Nəhаyət, 
Yəhyа öz dövrünün pаdşаhı tərəfindən şəhаdətə yеtirildi. ("Əl mizаn”, c. 
14, səh. 36-37) 

Yəhya uşaqlıqdan, 8 yaşından Beytul-Müqəddəsdə xidmətçilik et-
mişdir. Uşaqlıq yaşlarından çox qeyrətli, güclü, Allaha ibadət və itaət et-
məklə məşğul idi. Gecələr isə Cəhənnəm qorxusundan hey ağlardı. Ha-
çan camaat arasında olsa idi ancaq Cənnət və Cəhənnəm haqqında söhbət 
edərdi.Peyğəmbərimizdən belə rəvayət olunur ki: “Yəhya heç vaxt öm-
ründə günah etmədi”. O çox sadə geyinərdi. Onun nə dirhəmi, nə dinarı 
var idi. Onun heç evi də yox ilmamışdı. 

İmam Sadiqdən belə rəvayət olunur:-Yəhya o qədər ağladı ki, yanaq-
larının əti əridi. Atası Zəkəriyyə ona dedi:-Oğlum! Mən Allahdan övlad 
istədim və Allah-təala da səninlə mənim gözümü işıqlandırdı. Yəhya de-
di:-Ata can! Odlu Cəhənnəmin üstündə olan uçurumlardan və Allah qor-
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xusundan ağlayıram.Bu vaxt Zəkəriyyə huşdan gedənə qədər ağladı. (Bu-
haril –ənvər.14-cü cild, səh. 167.) 

Yəhyanın Şeytanla danışığı: (Şeyx Tusinin “Əmali) kitabından. 
İmam Rza öz ata-babasından nəql edilən, Yəhya ilə Şeytanın danışığı ba-
rədə hədis yazmışdı. Hədisin xülasəsi bundan ibarətdir:- Şeytan, Həzrəti 
Adəmin dövründən Həzrəti İsanın dövrünə qədər Peyğəmbərlərin yanına 
gəlir və onlarla söhbət edərdi. Hamıdan çox Yəhya ilə danışardı. Bir gün 
Yəhya ondan soruşdu:-Adəm övladlarını saldıqların tələləri mənə göstər! 
Şeytan onun təklifini qəbul etdi. Başqa bir gün xüsusi formada, çoxlu va-
sitələrlə və cürbəcür rənglərlə Yəhyanın yanına gəldi. Həmin vasitələrin 
və rənglərin mahiyyətlərini Yəhya üçün izah etdi. Yəhya ona buyurdu:-
İndiyə qədər mənə qalib gəlmisənmi? Şeytan cavab verdi: 

-Xeyr! Lakin səndə olan bir xüsusiyyəti çox sevirəm. Yəhya soruş-
du: -Hansı xüsusiyyəti? Şeytan dedi: 

-Doyunca yemək yeyirsən və bu da sənin bəzi namazlarına, gecə iba-
dətlərinə mane olur. Yəhya bu sözü eşidəndən sonra dedi: - “Mən bu sa-
atdan Allaha əhd bağlayıram ki, onunla görüşənə qədər doyunca yemək 
yeməyim.” 

Şeytan dedi: -“Mən də Allaha əhd bağlayıram ki, onunla görüşənə-
dək heç bir müsəlmana nəsihət etməyim”. Şeytan bunu deyib getdi və 
ondan sonra daha Yəhyanın yanına gəlmədi. 

Qeyd: Yəhyanın dövründə şöhrətpərəst bir Padşah var idi. Padşah öz 
arvadı ilə kifayətlənməyib zinakar qadınlarla da oturub dururdu. Onun yanına 
get-gəl edən qadınlardan biri özü qocalandan sonra qızını onun yanına 
göndərməyi qərara alır və qızını öyrədir ki, Padşah səndən soruşsa ki, mən-
dən nə istəyirsən, deyərsən ki, Yəhyanın ölümünü. Onun başını bədənindən 
ayırıb, başını qızıl teşdə gətirsinlər.Yəhyanın öldürülməsi haqqında buna bən-
zər bir çox rəvayətlər də vardır. Yəhyanın adı Quranda 5 dəfə çəkilir.İslam 
inancına görə Yəhya İsanın peyğəmbərliyini söyləyən, ona inanan və ona yə-
hudilər arasında dini yaymağa kömək edən ilk peyğəmbər idi. 

Əbu Həmzə Sumali "Və hənanən min lədunna" cümləsinin təfsirində 
yazır ki, İmam Sadiq buyurdu: -"Bu cümlədən məqsəd Allahın Yəhyaya 
lütf və mərhəmətinin nə qədər olmasıdır. Əbu Həmzə deyir ki, mən 
imamdan Allahın ona nə qədər məhəbbət bəsləməsi barədə soruşanda o, 
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belə buyurdu: -“Allahın ona o qədər mərhəməti var idi ki, Yəhya "ya 
Rəbb" deyəndə, Allah onun cavabında “Ləbbeyk ya Yəhya" (hazıram ey 
Yəhya) buyurardı. 

Şeyx Səduq "Uyun" və "Xisal" kitablarında yazır ki, İmam Rza "Və 
səlamun ələyhi yəvmə vulidə və yəvmə yəmutu və yəvmə yub`əsu həy-
ya" ayəsinin təfsirində belə buyurub: -"İnsanların ən vəhşətli və qorxulu 
vaxtları üç yerdədir. Birincisi, anadan olub bu dünyaya qədəm qoyan 
gün, ikincisi, ölüm günü və üçüncüsü Qiyamət gününün çətinlikləri. Al-
lah-təala bu ayədə həmin üç vaxtda Yəhyanın salamat və rahatçılıqda 
olacağını xəbər verir. Necə ki, həzrət İsanı da həmin vəhşətlərdə rahat 
olacağını xatircəm edir. Allah bu surədə buyurur: “Doğulduğum gün, 
öldüyüm gün və Qiyamət günü mənə salamatçılıq ver”. 

Yəhya Suriyanın Dəməşq şəhərində Əməvilər Məscidini dəfn olun-
muşdur. 

15-34.Quranda Məryəmi və onun qissəsini yad et! O zaman ki, Bey-
tül-Müqəddəs məscidinin gün çıxan səmtində olan məkanda öz ailəsin-
dən ayrılıb xəlvət yer tapdı və o yerdə qurumuş xurma agacının altına da-
xil oldu. İstədi ki, ibadət ya qüsl etsin. Özü ilə ailəsinin arasına pərdə sal-
dı ki, camaat onu qüsl, ya ibadət edəndə görməsinlər. Məryəmin tərəfinə 
öz ruhumuz olan Cəbraili göndərdik Cəbrail Məryəmə cavan oglan, ka-
mil insan surətində göründü. Məryəm onu görüb dedi: “Mən səndən Al-
laha pənah aparıram. Əgər təqvalısansa mənə toxunma!” 

Cəbrail dedi: “Mən yalnız sənin Allahının elçisiyəm! Sənə günahdan 
pak uşaq bəxş etməyə gəlmişəm.” 

Məryəm dedi: “Necə mənim oğlum ola bilər ki mənə insan əli dəy-
məmişdir. Nə halal yolla bir adama nigah olmuşam, nə də harama yaxın 
olmuşam. Zinakar da deyiləm.” Cəbrail dedi: “Belədir doğru deyirsən. 
Amma sənin Allahın buyurdu bu iş mənə asandır, sənə atasız oğlan verə-
rəm. Biz, onu camaat üçün əlamət edərik ki, kamil qüdrətimizi bilsinlər 
və o bizim tərəfimizdən Rəhmətə səbəb olsun. Bəndələrimiz onun səbəbi 
ilə dogru yola hidayət taparlar. Bu əhvalat əmr olunmuş bir hökmdür və 
əzəldən belə qərara alınıbdır”. 

Cəbrail Məryəmin yaxasına üfürməsi ilə Məryəm İsaya hamilə qaldı. 
Bir müddət sonra doguş əlaməti Məryəmdə zahir olanda şəhərdən uzaq 
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yerə çəkildi. Sonra doguş sancısı Məryəmi xurma agacının altına gətirdi. 
Məryəm dedi: “Ey mənim qövmüm! Kaş ki, mən bundan əvvəl ölüb qur-
taraydım və ya tamamilə yaddan çıxmış insan olaydım. Mən necə xalqın 
üzünə baxım və mənə zina nisbəti verənlərə nə cür cavab verim?” Doğ-
rudan da Məryəm kimi pak və iffətli bir qadına zina töhməti vurmaq, 
onun üçün çox acı və çətin idi. Ancaq, Allah hər yerdə onu pənahı altın-
da saxladığı kimi, bu dəfə də belə bir vəziyyətdə Məryəmi tək qoymadı. 
Ona ürək-dilək verdi. 

İsa Məryəmin qarnında Məryəmi çağırdı və dedi: -Qəmgin olma! Sə-
nin Allahın sənin altında olan uşağı hörmətli etdi, ya sənin altında su arxı 
yaratdı. İsa ayağını yerə vuranda su zahir oldu. Xurmanın budağını özünə 
tərəf çək! Allah qurumuş xurma ağacını göyərtdi, ağac təzə xurma gətirdi 
ki, ağacdan üstünə təzə xurma tökülsün. Xurmadan ye, sudan iç! Gözünü 
işıqlı və qəlbini aram et! Camaatdan hər kəsi görsən və sənə sual olunan 
mətləbə cavab verməkdən həya etsən sakit dayanıb işarə ilə de ki, mən 
Allah yolunda oruc tutmuşam ki, danışmayam. Əlbəttə, mən bu gün bir 
kəslə danışmayacam. 

Bəni-İsrail Məryəmi mehrabda görməyib onu axtarmağa başladı. 
Yolda gördülər ki, Məryəm qucağında İsa ilə öz adamlarının yanına gə-
lir. Bəni-İsrailin möminə qadınları Məryəmin yanına yığışdılar. Bəzisi 
ona pis söz deyir, bəzisi isə üzünə tüpürürdü. Bəni-İsrail onun yanına gə-
lib dedilər: “Ey Məryəm sən həqiqətdə çox əcaib və pis iş gördün. Ey 
Harunun bacısı!” Harun Bəni –İsraildə saleh bir insan idi. Hər bir yaxşı 
kişiyə “Harunun qardaşı” yaxşı qadına “Harunun bacısı” deyə müraciət 
edərdilər. Sənin atan pis kişi olmamışdı, sənin anan da zinakar deyildi. 
Sən ki, ərə getməmisən, bu uşağa necə sahib oldun?! 

Məryəm İsaya tərəf işarə etdi k, bu sözləri ondan xəbər alın. Bəni-is-
rail dedilər: “Beşikdə olan balaca uşağı necə danışdıraq?”Allahdan mö-
cüzə olaraq körpə dilə gəlib dedi:”Mən həqiqətən, Allahın quluyam. O 
mənə İncil verdi, özümü də Peyğəmbər etdi. Məni hər yerdə olsam bərə-
kətli edibdir. İnsanlar mənə görə həm dünyada xeyir götürərlər və həmdə 
iman gətirməklə behiştə daxil olarlar. Allah mənə diri olduqca namaz qıl-
mağı, zəkat verməyi tövsiyyə etdi. Allah məni anama qarşı olduqca itaət-
kar və nəvazişkar etdi, heç kəsə qarşı zülmkar asi eləmədi! Doğulduğum 
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gün də, öləcəyim gün diriləcəyim gün də Allahdan mənə salam olsun!” 
Açıqlama:-Allah bu ayədə Məryəmə “Siddiqə”-çox-çox doğru danı-

şan ləqəbini veribdir. Ənbiya surəsində 16 nəfər ilahi Peyğəmbərlərin ad-
larını çəkəndən sonra, Məryəmin də iffətli və pak qadın olduğunu deyib, 
İsanı da anasının vasitəsi ilə tanıtdırıb. 

Qeyd: Hz. Məryəm bir müddət hücumlara məruz qalmış və xalq ona 
hətta da zinakar töhməti də vurmuşdu. Lakin o Allahın əmri ilə susmaq 
orucunu tutaraq heç nə danuşmamışdı. Camaatın hucumlarına məruz 
qaldlqda isə Hz Məryəm işarələrlə bir şey izah etmək üçün əvvəl sağ əli-
ni əvvəl sol çiyininə, daha sonra sağ çiyininə qoyur, daha sonra qarınına 
və ən sonrada alnına götürür. Yəni, əlini sol çiyininə qoyduqda solumda-
kı mələklər daha sonra, sağ çiyininə əlini qoyanda sağımdakı mələklər 
şahidim olsun ki, daha sonra əlini qarının üstünə qoyub qucağımdakı 
uşaqa, sonra da əlini alnina qoyur ki, bu Allahın mənə verdiyi alın ya-
zımdır ... 

37.Beləliklə, onların arasından dəstələr xaçpərəstər onun barəsində 
ixtilafa düşdülər bəziləri onun Allah olmasını, bəziləri isə Allahın oğlu 
olmasını iddia etdilər. Buna görə də vay küfr etmiş kəslərin böyük gün-
dəki halına! 

41.Və bu kitabda İbrahimi xatırla ki, o, çox doğruçu və Allahın pey-
ğəmbər idi. O zaman öz atasına dedi: “Ey ata, nə üçün eşitməyən, görməyən 
və səndən heç bir bəlanı dəf etməyən bir bütlərə ibadət edirsən?! Ey mənim 
atam, Şeytana ibadət etmə.Çünki Şeytan Rəhman olan Allaha qarşı həmişə 
itaətsizdir”. Dedi: Ey İbrahim, sən mənim məbudlarımdan üz çevirirsən?! 
Əgər çəkinməsən, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm.Və məndən uzun müddət 
uzaq ol!” İbrahim dedi: “Salam olsun sənə. Mən tezliklə öz Rəbbimdən sə-
nin bağışlanmağını istəyəcəyəm. Çünki O, mənə qarşı həmişə mehriban və 
çox xeyirxahdır”. Elə ki, İbrahim onlardan və onların Allahın yerinə ibadət 
etdiklərindən uzaqlaşdı və Şama tərəf getdi ona Bəni-İsrail peyğəmbərləri-
nin əcdadı olacaq oğlu İshaqı və nəvəsi Yəqubu əta etdik və onların hər biri-
ni peyğəmbər etdik. Onların hamısına Öz rəhmətimizdən əta etdik və onlar 
üçün həqiqi və uca yaxşı ad qoyduq. 

51-53.Və bu kitabda Musanı xatırla ki, o, saflaşmış, Allahın seçilmiş 
Haqqın elçisi və xalq üçün xəbər gətirən idi. Onu Tur dağının sağ tərəfin-
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dən səslədik və Özümüzə yaxınlardan etdik. O, Bizimlə münacat etdi, 
Biz də onunla münacat etdik. Və Öz rəhmətimizdən qardaşı Harunu pey-
ğəmbər olaraq əta etdik. 

54-55. Bu kitabda vədəsinə sadiq olan İsmaili xatırla. O,Allahın gön-
dərdiyi Peyğəmbər idi.Daima öz xanidanını namaza, zəkata əmr edərdi, 
Rəbbinin yanında sevimli idi. 

 56-60.Və bu kitabda Nuhun ikinci babası İdrisi xatırla ki, o, çox 
doğruçu və peyğəmbər idi. Biz onu yüksək məqam və dərəcəyə ucaltdıq 
və onu göyə qaldırdıq. O hidayət etdiyimiz və seçdiyimiz şəxslərdən idi. 
Rəhman olan Allahın ayələri onlara oxunan zaman ağlar və səcdə edən 
halda üzü üstə düşərdilər. 

Açıqlama: Tarixdə İdrisin ən böyük Peyğəmbərlərdən olması və Al-
lahın bütün mənəvi, zahiri və batini nemətləri onda toplanması qeyd olu-
nur. İdris şəriət məsələlərinə rəhbərlik edirdi. Allahın əmri ilə ona Adəm-
dən qalmış əmanətlər və nübüvvət nuru ilə Peyğəmbərlik verilmişdi. Al-
lah İdrisə öz ata-babalarının biliklərindən əlavə yeni elmlər də əta etmiş-
di və ona 30 səhifə nazil etmişdi. Quranda deyilən “Sühufi-uvla” Şiysə 
və İdrisə nazil olan səhifələrə işarədir. İdris Allah Onu asimana qaldır-
maq istədi. Odur ki, ona gələn vəhyə əsasən, öz oğlu Bərdə (Metti Şəla-
ha) vəsiyyət etsin. O, Allahın nurunu, hikmətini, Tabutu və İsmi-Əzəmi 
ona təslim etdi. Allaha ibadət və itaət etmələrini tövsiyə etdi. Sonra isə 
Allahın əmri ilə asimana qaldırılmış və göyün 4-cü qatında vəfat etmiş-
dir. Bu zaman İdrisin 335 yaşı var idi. Rəvayətə görə bir mələk onu öz 
qanadı üzərində asimanlara, sonra da Cənnətə apardı. İdris həmişəlik 
Cənnətdə qaldı. 

Quranda İdris Peyğəmbərin adı iki ayədə Ənbiya-85 və Məryəm su-
rəsi 57-ci ayədə də gəlmişdir. 

64. Vəhy mələyi bir müddət yubandı. Peyğəmbər bunun səbəbini so-
ruşdu. Mələk dedi: Biz peyğəmbərlərə tədrici vəhyi gətirmək üçün yalnız 
Rəbbinin əmri ilə nazil oluruq. Bizim gələcək və keçmiş işlərimiz hamısı 
Allaha məxsusdur. Sənin Rəbbin əsla unutqan deyil. 

66-71. Məadı inkar edən insan həmişə “mən öləndən sonra doğru-
danmı tezliklə torpağın altından dirildilərək çıxarılacağam?!”-deyir. And 
olsun Allaha! Əlbəttə, biz onları şeytanlar ilə məhşərə gətirərik. Sonra 



 

  157 

onları əzabın şiddətindən dizi üstə düşən halda, Cəhənnəmin ətrafında 
cəm edərik. Sonra o tayfalardan hansı biri mehriban Allaha asi və günah 
edən olsa, o tayfanın içindən çıxararıq. Cəhənnəmə getməyə layiq olanla-
rı biz daha yaxşı tanıyırıq. Sizlərdən mömin və kafir, elə bir kəs yoxdur 
ki, Cəhənnəmə daxil olmasın. Bu sənin Allahına vacib və onun tərəfin-
dən hökm olunmuş bir mətləbdir. Sonra Cəhənnəmdən o kəslərə nicat 
verərik ki, dünyada təqvalı oldular. Onlar behiştə daxil olarlar. Zalımları 
isə dizi üstə düşmüş halda orada saxlayacağıq. 

85-87.O gün ki, təqvalıları Məhşər səhnəsindən nur dəvələrə minmiş 
süvarilər şəklində Rəhman olan Allaha tərəf toplayarıq. Və günahkarları 
heyvanlar kimi susuz vəziyyətdə, Cəhənnəmə tərəf sürərik. Həmin gün 
Rəhman olan Allahın yanından peyğəmbərlər, övliyalar və mələklər kimi 
əhd-peyman almış şəxslərdən başqa şəfaət etmək ixtiyarı olmaz. 

88. Söylədi:”Rəhman Allahın övladı var,”-şübhəsiz, pis söz danışır-
sınız. Az qalır bu sözdən göylər və yer parçalanıb, dağlar yıxılıb bir-biri-
nə dəysin. Çünki Rəhman Allaha övlad sahibi olmaq yaraşmaz.” Rəhman 
olan Allaha övlad götürmək yaraşmaz. 

95-98. Qiyamət günü onların hamısı Onun yanına tək gələcəklər. Rəh-
man olan Allah iman gətirib yaxşı işlər görən kəslər üçün tezliklə dostluq və 
məhəbbət yaradacaqdır. Bunu sənin dilində yalnız ona görə asanlaşdırdıq ki, 
onun vasitəsi ilə təqvalılara müjdə verəsən və inadkar düşmənləri qorxuda-
san. Onlardan qabaq nə çox dövrlərin insanlarını həlak etdik. Heç onlardan 
hansısa birini hiss edir və ya onlardan bir səs eşidirsən? 

 
20. Ta Ha surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir, nuzul sırası 45-dir. Surənin 
üçdə iki hissəsində pеyğəmbərlik yоlundа хеyli əziyyət çəkmiş həzrəti 
Musа hаqqındа dаnışılır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-Ta Ha. Mən pak, qüsursuz və hidayət edənəm. Ey Muhəmməd! Ey 
pak qəlbli və yol göstərən böyük insan! Bu Quran yeri və uca göyləri ya-
radan tərəfindən nazil edilmişdir. 

Açıqlama: “Tа Hа”müqəttəə hərflərindəndir. Surə bu rəmzlərlə bаş-
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lаmışdır. İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə dеyilir: “Tа Hа” 
həzrət Pеyğəmbərin аdlаrındаn biridir. Bu hərflərin mənаsı “yа tаlibəl-
həqqil-hədiyyə iləyh”, yəni "еy hаqqı tələb еdən və оnа dоğru yönəldən” 
–dеməkdir ("Şərif Lаhici”, c. 3, səh. 47) 

"Ta Ha”. Bu müqəttəə hərflərini müxtəlif cür mənalandırmışlar. O 
cümlədən, bu hərflərin Allahın və ya peyğəmbərin adı olması bildirilir. 
Hədislərdə qeyd edilir ki, Hz. Peyğəmbər Əhli-beyti “Ali Ta-Ha” və Əli-
ni də (ə) “Ta-Ha” –deyə adlandırmışdır. 

Allah-təala buyurmuşdur ki: “Taha!”Yəni: “Ey Tahir pak və münəz-
zəh” -deməkdir. Onların haqqında da təthir ayəsini nazil edərək, “Allah 
hər növ pisliyi siz Əhli-beytdən uzaqlaşdırmaq və sizi təmiz və pak et-
mək istəyir”. (Əhzab-33) 

2-4. Pеyğəmbər müşriklərin hidаyəti yоlundа bir çох çətinliklər ilə 
qаrşılаşırdı. О, gеcə-gündüz bu insаnlаrın düz yоlа gəlmələri üçün çаlı-
şırdı. Аmmа оnlаr öz inkаr, inаd düşmənçiliklərinə dаvаm еdirdilər. Оn-
lаrın imаn gətirməməsi və bеləcə cəhənnəm əhli оlаcаqlаrı bаrədə dü-
şüncələr Həzrət Pеyğəmbəri kədərləndirirdi. Surənin əvvəlində Аllаh 
Həzrət Pеyğəmbərə bir növ təsəlli vеrir və оnun bu yоldа özünü çох in-
citməməsini istəyir. 

5-8. Rəhman olan Allah varlıq aləminin səltənət və hökmranlıq taxtı-
nın üzərində qərar tutmuşdur. Göylərdə, yerdə, onların ikisinin arasında 
və torpağın altında Ona məxsusdur. Əgər sözünü aşkar desən, çünki O, 
gizlini də, daha gizlini də bilir. Tək olan Allah, Ondan başqa bir məbud 
yoxdur! Ən gözəl adlar Ona məxsusdur. 

9-40.Musanın hekayəti sənə çatdımı? O zaman o, Mədyəndən Misirə 
gedəndə Tuva səhrasının yaxınlığında yolu itirdiyi vaxt bir od görmüş və 
ailəsinə demişdi: Siz dayanın. Mən həqiqətən, bir od gördüm. Bəlkə on-
dan sizə bir şölə gətirdim və ya odun başında yol göstərən tapdım. Belə-
liklə, oda çatanda nida gəldi ki: Ey Musa! Həqiqətən, sənin Rəbbin Mə-
nəm! Buna görə də nəleynini ayağından çıxart. Çünki sən müqəddəs Tu-
va çölündəsən müqəddəs yerə ayaqqabı ilə girmək olmaz. 

Mən səni seçdim. Odur ki, edilən vəhyi dinlə. Şübhəsiz, bu Mənəm 
tək Allah ki, Məndən başqa bir məbud yoxdur. Buna görə də Mənə iba-
dət et və namazı Məni anmaq üçün qıl! Qiyamət günü mütləq gələcəkdir. 
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Həmin gün hər bir kəsə çalışdığının əvəzinin verilməsi üçün onun vaxtını 
gizlətmək istəyirəm. Ey Musa, sağ əlindəki nədir? 

Dedi: “Bu, mənim əsamdır. Ona söykənirəm və onunla qoyunlarıma 
ağacdan yarpaq qırıb tökürəm. Mənim ona başqa ehtiyaclarım da var”. 

Allah buyurdu: “Ey Musa, onu yerə at”. Beləliklə, Musa əsanı yerə 
atdı. O dərhal sürətlə hərəkət edən qorxulu və zəhərli bir ilan oldu. Allah 
buyurdu: “Onu götür və qorxma. Onu tezliklə əvvəlki vəziyyətinə qayta-
racağıq. Əlini qoltuğunun altına qoy və çıxar, onda heç bir qüsur olma-
dan digər bir nişanə və möcüzə olaraq ağ və nurlu çıxsın. Bu iki möcüzə-
ni Özümüzün böyük nişanələrimizdən bəzilərini sənə göstərmək üçün Fi-
ronun yanına get ki, o, həddini aşaraq azğınlaşıb”. 

Dedi: “Ey Rəbbim, sinəmi genişləndir İşimi mənə asanlaşdır Dilim-
dən düyünü aç ki, sözümü başa düşsünlər. Ailəmdən mənə bir vəzir və 
yardımçı ver. Qardaşım Harunu. Arxamı onunla möhkəmləndir. Və onu 
işimə şərik et ki, Səni pak sifətlərlə çox mədh edək.Və Səni çox yad 
edək. Çünki Sən bizi həmişə görürsən”. 

Allah buyurdu: “Ey Musa, şübhəsiz, istədiklərinin hamısı sənə verildi. 
Əlbəttə, Öz lütflərimizi sənə bir dəfə də şamil etmişdik. Sənin nicatın ba-
rəsində lazım olanı ananın qəlbinə ilham etdiyimiz zaman. Ona ilham et-
dik ki: Onu bir sandığa qoy və onu dənizə at. Sonra gərək dəniz onu, Mə-
nim və onun düşməninin götürməsi üçün sahilə atsın. Və həmçinin Öz nə-
zarətim altında tərbiyə alıb yetişməyin üçün Öz tərəfimdən qəlblərə sənin 
məhəbbətini saldım. O zaman bacın sənin sandığının arxasınca gedir və 
uşaq üçün dayə axtaran fironçulara deyirdi: Sizə onun qorunmasını və ona 
süd verilməsini öhdəsinə götürən bir adam göstərimmi? Belələliklə, gözlə-
ri aydın olsun və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq. Həmçinin firon-
çulardan birini öldürdün və onlar da səni öldürmək qərarına gəldilər. Belə 
olan halda Biz səni həmin qəmdən qurtardıq və bir sıra imtahanlarla sına-
dıq. Beləliklə, illərlə Mədyən əhalisinin arasında qaldın. Sonra ey Musa, 
Bizim əzəli qərarımız əsasında peyğəmbərlik məqamına gəldin. Və səni 
peyğəmbərlik məqamını öhdənə götürmək, kitabı qəbul etmək, küfrlə 
mübarizə aparmaq və cəmiyyəti islah etmək kimi Özüm üçün kamala çat-
mış bir insan etdim. Sən və qardaşın Mənim möcüzələrimlə birlikdə firon-
çuların yanında gedin və Məni yada salmaqda süstlük göstərməyin. Firo-
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nun yanına gedin ki, o, həddini aşaraq azğınlaşıb. Onunla yumşaq danışın, 
bəlkə qəbul etdi və ya qorxdu və qəbul etməyə yaxınlaşdı”. Dedilər: “Ey 
Rəbbimiz! Biz onun bizə qəzəblənərək cəzalandırmasından və ya həddini 
aşmasından qorxuruq.” Allah buyurdu: “Qətiyyən qorxmayın. Şübhəsiz, 
Mən sizinlə birlikdəyəm, eşidirəm və görürəm.” 

47-74.Fironun yanına gedib deyin:Biz ikimiz də sənin Rəbbinin Pey-
ğəmbərləriyik.Bəni-İsraili bizimlə göndər, onlara əzab vermə, onları azad 
et! Həqiqətən, biz Allah tərəfindən möcüzə gətirdik. Allahın rəhməti və 
əzabından salamat qalmağı hidayətə tabe olan şəxsə şamildir. 

 Firon dedi: “Sizin Allahınız kimdir, ya Musa?” 
Musa dedi: “Rəbbimiz hər şeyə öz surətini və şəklini verən, sonra da 

ona doğru yolu göstərən Allahdır!” 
Firon dedi: “Keçmiş tayfaların halı necədir?” 
Musa dedi: “Onların əhvalatlarını bilmək mənim Allahımın yanında 

olan kitabdadır. (Lövhu-Məhfuzdadır.) Allahım səhv etməz və heç nəyi 
unutmaz. O elə bir Allahdır ki, yeri sizin üçün döşənəcək qərar verib, su-ya-
ğış göndərdi, müxtəlif otlar və meyvələr yetişdirdi ki, həm özünüz, həm də 
malqaranız istifadə etsin. Sizi yerdən yaratmış və oraya da qaytaracaqdır. O 
bizi bir dəfə də məhşərdə, hesab-kitabdan ötrü yerdən çıraxacaqdır”. 

Biz Firona möcüzələrimizin hamısını göstərdik. O təkzib etdi və 
iman gətirməkdən yayındı. O dedi: “Ya Musa! Gəlmisən ki, bizi öz seh-
rinlə yerimizdən çıxarasan? Biz sənə göstərdiyinin bir neçə mislini göstə-
rərik. Bizimlə öz aranda vəd olunmuş yer müəyyən et ki, nə biz, nə də 
sən xilaf çıxmayasan. Elə bir yer ki, düz və hamar olsun.” 

Musa dedi: “Vəd edilən gün, bayram günü olsun. İnsanlar günorta 
vaxtı cəm olsunlar.” Firon hər növ hiyləsini və sehirbazları vəd edilmiş 
yerə topladı. Musa sehrbazlara dedi: “Vay olsun sizə, Allaha böhtan at-
mayın və yalan danışmayın.” 

Firon və qövmü dedi: “Bu iki nəfər sehrbazdır.İstəyirlər ki, sizi sehr-
ləri gücünə öz yerinizdən çıxarıb aparsınlar, məzhəblərin ən yaxşısı olan 
məzhəbimizi batil etsinlər. Hiylə alətlərinizi toplayıb vəd olunmuş yerə 
səf-səf gəlin. Həqiqətən, bu gün qələbə çalan nicat tapar.” 

Onlar dedilər:”Ey Musa! Ya əvvəlcə sən əsanı tulla, ya da biz birinci 
tullayaq.” Musa dedi:- “Xeyr, əvvəlcə siz tullayın!” 
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Onların ipləri və əsaları, sehrləri gücünə Musaya və tamaşa edənlərə 
hərəkət edən kimi göründü. Musa öz ürəyində qorxdu. Biz dedik ki, 
qorxma! Həqiqətən, sən ucasan! Sağ əlindəki əsanı tulla ki, sehrbazların 
düzəltdiklərini udsun. Həqiqətən, onların cadusu sehrbaz şəxsin hiyləsin-
dən başqa bir şey deyildir. Sehrbazlar isə harada olursa-olsun mətləbə 
çatmazlar! Sehrbazlar üzü üstə yerə sərilib dedilər: “Biz Harun və Musa-
nın Rəbbinə iman gətirdik.” 

Firon dedi: “Siz məndən izin almayıb Musanın Allahına iman gətir-
diniz, çünki o həqiqətən də sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Əlbəttə, 
mən də sizin əllərinizi, ayaqlarınızı çarpaz kəsdirib, xurma ağaclarının 
kötüklərindən asdıracağam.” 

Sehirbazlar dedilər: “Biz heç vaxt səni bizə gələn bu açıq möcüzələr-
dən və bizi yoxdan yaradan Allahdan üstün tutmarıq. Əlbəttə, siz bizim 
hansımızın əzabının şiddətli və həmişəlik olduğunu bilirsiniz. Necə istə-
yirsənsə hökm et! Sən yalnız bu dünya həyatında hökm edərsən. Biz Al-
lahımıza iman gətirdik ki, bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi sehr etmə-
yə vadar etdiyin günahdan da keçsin. Kim Rəbbinin hüzuruna günahkar 
kimi gələrsə, onu Cəhənnəm əzabı gözləyir. Allahın hüzuruna mömin 
halda, yaxşı əməl edərək gələn kəs üçün isə uca mərtəbə və dərəcələr 
vardır.” 

75-76.Allahın hüzuruna mömin halda, yaxşı əməl edərək gələn kəs 
üçün uca mərtəbələr və dərəcələr vardır. Əbədi olacaqları Ədn Cənnətləri 
ki, ağacları altında çaylar axar. Bu, günahlardan pak olanların mükafatı-
dır. Ədn Cənnəti böyük bir şəhərin ortasında və yüksək bir dağ üzərində 
olan, bir daxili qala kimi bütün Cənnətlərin içərisində və ortalarında ol-
maqla yeri, hamısından daha gözəl və daha üstündür. Cənnətdəki hovuz-
ların çoxunun qaynağı buradadır. Siddiqlərin və Quran hafizlərinin yeri 
buradır. Ayrıca Allahın təcəllə etdiyi yer buradır. 

77-100. Və əlbəttə, Biz Musaya vəhy etdik ki, bizim bəndələrimizi 
üçün dənizdə Nil çayında onu yarmaqla bir quru yol aç ki, çatmaqdan fi-
ronçuların gəlib çatmalarından qorxmayasan və batmaqdan çəkinməyə-
sən. Beləliklə, Firon qoşunu ilə birlikdə onları təqib etdi. Musanın qöv-
mü keçdikdən sonra onlar da dənizin içindəki yollara daxil oldular. Onla-
rı dənizdən insan ağılının təsəvvür edə bilmədiyi nəhəng dalğalar bürü-
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yüb batırdı. Firon öz qövmünü azdırdı və haqq yola yönəltmədi.  
Ey İsrail övladları, doğrudan da sizi düşmənlərinizin çəngindən qurtar-

dıq, sizinlə Tur dağının sağ tərəfində vədələşdik və o geniş səhrada avara-
sərgərdan qaldığınız zaman sizə “mənn” (bir növ ağac şirəsindən hazırlan-
mış yemək) və bildirçin nazil etdik. Sizə verdiyimiz pak ruzilərdən bəhrələ-
nin və həmin istifadədə həddi aşmayın ki, sizə Mənim qəzəbim nazil ola-
caqdır. Mənim qəzəbim kimə nazil olubsa, o mütləq həlakət burulğanına 
düşmüşdür. Həqiqətən, Mən tövbə edən, iman gətirən və yaxşı işlər görən, 
sonra doğru yolda möhkəm dayanan kəsi çox bağışlayanam. 

Allah buyurdu: “Əlbəttə, sən Tura gəlib 40 gün qaldıqdan sonra biz 
sənin qövmünü imtahan etdik. Samiri onları zəlalətə saldı.”  

Musa Turi-Sinadan öz qövmünə tərəf qayıtdı və gəlib onların pis 
əməllərini gördükdə, qəzəblənib təəssüf etdi. Musa dedi:”Ey mənim qöv-
müm! Sizə Allahınız gözəl vəd etmədimi? Mənimlə ayrılıq zamanı sizə 
uzun gəldimi? Bəlkə Allahınız tərəfdən qəzəb yetişməsini istədiniz?Siz 
vədimə xilaf çıxdınız.” 

Dedilər:-“Sənin vədinə öz ixtiyarımız ilə xılaf çıxmadıq, biz qibti 
qövmünün zinətlərindən ağır yüklər götürdük. Biz o bəzəkləri Samirin 
göstərişi ilə atdıq. Elə o özü də atdı və dedi ki, bu qızıllar Musa Turdan 
gələnə qədər burada qalsın, biz də ona itaət etdik. Samirə qızılları əridib, 
onlar üçün bir buzov surəti düzəltmişdi. Samirə və ona ilk iman gətirən-
lər dedilər ki, budur sizin və Musanın Allahı ki, sizi unudub burada qoya-
raq Tura gedib. Məgər Bəni-İsrail bilmirdi ki, buzov onların suallarına 
cavab qaytara bilməz, onlara xeyir, ya zərər verə bilməz? 

Musa Turdan qayıtmamışdan qabaq Harun Bəni-İsrailə demişdi ki, 
həqiqətən siz buzova aldanırsınız. Sizin Allahınız mehriban olan Allah-
dır. Mənə tabe olun, əmrimə itaət edin. 

Musa 40 gün Turda qalandan sonra Tövrat nazil oldu. Allahın xəbəri 
ilə qövmünün buzova pərəstiş etdiklərini bildi. Qövmünün arasına gəlib 
dedi:-“Ey Harun! Qövmün azğın olduğunu gördükdə sənə nə mane oldu 
ki, mənim arxamca gəlmədin? Mənim əmrimə asi oldunmu?” 

Harun dedi:-“Ey mənim anam oğlu! Mənim saqqalımdam və bığım-
dan tutma. Mən qorxdum ki, sən deyərsən:Sən mənimlə Bəni-İsrail ara-
sında ayrılıq saldın və mənim sözümü saxlamadın.” 
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Musa üzünü Samirə tutub dedi:- “Sən nə böyük iş gördün?” 
Samirə dedi:”Mən, Bəni-İsrailin bilmədiyi bir şeydən xəbərdar ol-

dum. Həmçinin buzovu düzəltməyə nəfsim mənə zinət verdi.” 
Musa dedi:”Bu qövmün arasından get! Sənin üçün bu dünyada əzab 

var! Etdiyin əməl müqabilində Allah sənə elə bir xəstəlik verəcək ki, deyə-
cəksən “mənə əl vurmayın”. Axirətdə sənin üçün vəd olunmuş yer var və bu 
vədə xilaf olunmaz. Sən öz batil allahına bax ki, ona ibadət etməkdə israrlı 
idin. Əlbəttə biz onu yandırıb külünü bir yol ilə dənizə dağıdarıq.” 

Açıqlama:(Qisasul-ənbiya “Nəccarc-157-də) kitabında yazır:) İmran 
Musanın atası, Lavinin nəvəsi Yikabidlə ailə qurmuşdu. Münəccimlərin 
Firona xəbər verdikləri müəyyən olunmuş, uşağın ana bətninə düşəcəyi 
gün, o bütün Bəni-İsraildən olan kişi və qadınları bir-birindən ayırmışdı. 
İmran o gecə Fironun sarayında gözətçilik etmə əmrini almışdı. Gecə İm-
ranın arvadı onun yanına gəlir. Sabahı gün münəccimlər Firona bildirirlər 
ki:- “Bütün ciddi nəzarətlərə baxmayaraq çox çəkməyəcək ki, həmin 
uşaq dünyaya gələcək”. Firon işi belə gördükdə Bəni-İsraildən dünyaya 
gələcək hər bir oğlan uşağının qətlə yetirilməsini əmr edir. İmran Firo-
nun qorxduğu işin elə onun vasitəsi ilə baş verdiyini və arvadının hamilə 
olduğunu hiss etdikdə, o gecənin əhvalatını gizlətməyi öz arvadına tap-
şırdı və hadisənin sonunu Allahın öhdəsinə qoydu. Günlər keçir, Bəni-İs-
raili Fironun zülmündən xilas edəcək şəxsin-Musanın vilayəti yaxınlaşır-
dı. Musanın dünyaya gəldiyi günə qədər bir kəs o qadının hamilə olması-
nı bilmədi. 

Vəhb ibn Münəbbihdən nəql olunmuşdur ki, Musanın doğum vaxtı 
çatdıqda, Firon uşaq götürənlərə tapşırdı ki, bütün qadınları yoxlasınlar, 
görsünlər ki, hansı qadın hamilədir. Onlar gəlib Musanın anasını da yox-
ladılar, Allahın işindən onun hamilə olduğunu hiss etmədilər. Beləliklə, 
Musa ölümdən qurtarır. 

101-114. Onlar onda əbədi qalacaqlar. Və o, Qiyamət günü onlar 
üçün necə də pis bir yük olacaqdır. İsrafilin surunun çalınacağı gün!Biz-
həmin gün günahkarları Məhşər səhnəsinə çirkin və kor şəkildə toplaya-
cağıq. Onlar öz aralarında gizlincə danışarlar ki: “Dünyada və ya Bərzəx 
aləmində sanki on gündən artıq qalmamışıq”. Biz onların dediklərini da-
ha yaxşı bilirik. O zaman onların həqiqətə ən yaxın olanı deyər: “Bir 
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gündən artıq qalmamısınız. Və səndən dağların taleyi barəsində soruşur-
lar. De: “Rəbbim onları toz-torpaq kimi küləyə verəcəkdir”. Beləliklə, 
bunu hamar, dümdüz və bomboş hala salacaqdır. Belə ki, onda heç bir 
hündür-alçaqlıq görməzsən. Həmin gün hamı haqqa çağırana tabe olar, 
nə dəvət edəndən bir səhv və əyrilik, nə də dəvət ediləndən bir sapma və 
itaətsizlik baş verər. Rəhman olan Allahın qarşısında bütün səslər batar 
və yavaş nəfəs səsləri və aram ayaq sədasından başqa bir şey eşitməzsən. 

115-120.Həqiqətən, Biz əvvəlcədən Adəmə tapşırdıq ki, qadağan 
edilmiş ağacdan yeməsin. Amma o unutdu və Biz onda möhkəm əzm 
görmədik. Və o zaman mələklərə “Adəmə səcdə edin”-dedik. İblisdən 
başqa onların hamısı səcdə etdilər. O, səcdə etməkdən boyun qaçırtdı. 
Onda Biz buyurduq: “Ey Adəm, həqiqətən, bu İblis sənin və zövcənin 
düşmənidir. Buna görə də məbada sizi bu Cənnətdən çıxarsın, nəticədə 
əzab-əziyyətə düşəsən”. Və əlbəttə, burada sənin üçün bu (nemət) var ki, 
nə ac, nə də çılpaq qalarsan. Həmçinin onda nə susuzlayarsan, nə də səni 
gün vurar! Beləliklə, Şeytan ona vəsvəsə edərək dedi: “Ey Adəm! Sənə 
əbədilik ağacını və köhnəlməz səltənət yolunu göstərim?” Beləliklə, 
Adəm ilə Həvvanın həmin ağacdan yedilər. Birdən onların məxsus cən-
nət libasları əyinlərindən töküldü və ayıb yerləri onlara aşkar oldu və on-
lar Cənnət ağaclarının yarpaqlarından özlərinə yapışdırmağa başladılar. 
Adəm öz Rəbbinə itaətsizlik etdi və səhv yola düşdü. 

Sonra Rəbbi onu peyğəmbərliyə seçdi, ona nəzər yetirdi və hidayət 
etdi. Allah buyurdu: “Hər ikiniz bu mühitdən yer kürəsinə enin və orada 
nəsil artırın. Sizdən bəzisi digər bəzisinin düşməni olacaqsınız. Əgər Mə-
nim tərəfimdən sizə bir hidayət gəlsə, həmin hidayətə tabe olan kəs heç 
vaxt nə yolunu azar və nə də bədbəxt olar. Məni yad etməkdən üz döndə-
rən kəs üçün isə mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır və Qiyamət günü onu 
Məhşərə kor gətirərik.” 

130-132. Buna görə də onların dediklərinə səbr et və günəş çıxandan 
və batandan qabaq Rəbbini, Ona sitayişlə birlikdə pak sifətlərlə mədh et 
sübh, zöhr və əsr namazlarını qıl və ya digər zikrləri oxu. Həmçinin Onu 
məğrib və işa namazlarını qılmaq və digər zikrləri oxumaqla gecə saatla-
rında və nafilə namazları və digər ibadətlərlə günün radələrində pak sifət-
lərlə mədh edərək müqəddəs bil ki, bəlkə razı qalasan. Və öz ailənə na-
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mazı əmr et və özün də var gücünlə ona riayət etməyə səbr et. Biz səndən 
heç bir ruzi istəmirik ki, sənin də imkanın olmasın və gücün çatmasın. 
Sənə ruzi verən Bizik. Gözəl aqibət təqvaya məxsusdur. 

133-135. Kafirlər Quranı qəbul etməyib Salehin dəvəsi və Musanın 
əsası kimi başqa bir möcüzə istəyərək dedilər: “Nə üçün Muhəmməd bi-
zə öz Rəbbi tərəfindən bir ayə və möcüzə gətirmir?” Məgər əvvəlki ki-
tablardakıların aydın açıqlaması onlara çatmayıb?! Əgər Biz onları bun-
dan qabaq həlak etsəydik, mütləq “ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir pey-
ğəmbər göndərmədin ki, zəlil və xar olmamışdan qabaq Sənin ayələrinə 
tabe olaq”-deyərdilər. De: “Hər birimiz, həm siz və həm də biz gözləyi-
rik. Tezliklə doğru yolun sahiblərinin kimlər olmasını və kimin doğru 
yolu tapmasını biləcəksiniz.” 

 
21. əl-Ənbiya surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir, nuzul sırası 73-dür. Ənbiya 
Peyğəmbərlər deməkdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-17. İnsanlarla Qiyamətdə haqq-hesab aparılması yaxınlaşıb halbuki 
onlar qəflətdədirlər və üz döndərirlər. Rəbblərindən onlara nə yeni öyüd-nə-
sihət gəlirsə ona oynayan və əylənən halda qulaq asırlar. Qurana qəlbləri ba-
til işlərə məşğul olan halda qulaq asarlar. Zalımlar öz sirli danışıqlarını giz-
lədərək “məgər bu Muhəmməd sizin kimin bir bəşər deyil?! Özünüz görə-
görə caduya tərəf gedirsiniz!”-deyərlər. 

Peyğəmbər dedi: “Mənim Rəbbim göydəvə yerdə olan hər bir danışı-
ğı bilir və O, eşidən və biləndir”. 

Hətta dedilər: “Sehr deyil, Muhəmmədin özünün və ya başqalarının 
gördüyü bir ovuc qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, özünün uydurduğu ya-
lanlardır. Xeyr, o şairdir bu kitab da onun şerləridir. Buna görə də, əgər 
doğru deyirsə gərək əvvəlkilər göndərildikləri kimi möcüzə gətirsin”. 
Onlardan qabaq da Bizim həlak etdiyimiz toplumların heç biri iman gə-
tirmədi. Bunlar iman gətirəcəklər?! Biz neçə-neçə zalım insan cəmiyyət-
lərini sarsıdıb məhv etdik və onlardan sonra başqa qövmlər yaratdıq.  

18-28.Əksinə, Biz haqqın vasitəsi ilə batilin başına vurarıq, onun be-
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yininə çatar. Beləliklə batil birdən məhv olar. Göylərdə və yerdə olan hər 
bir şey və hər bir kəs Ona məxsusdur Onun yanında olanlar Ona ibadət 
etməkdən heç vaxt boyun qaçırmazlar və heç vaxt yorulmaz, zəif düş-
məzlər. Əgər göylərdə və yerdə Allahdan başqa digər tanrılar olsaydı, 
şübhəsiz, hər ikisi xarab olardı. Buna görə də ərşin sahibi olan Allah sa-
daladıqları sifətlərdən pakdır. Bütpərəst müşriklər “Rəhman olan Allah 
mələklərdən övlad götürmüşdür!”-dedilər. Əksinə, onlar mələklər möhtə-
rəm bəndələrdir. Söhbətdə heç vaxt Allahdan qabağa keçməzlər və həmi-
şə Onun əmri ilə iş görərlər. Allah onların keçmişlərindən və gələcəklə-
rindən xəbərdardır. 

27-33. Məgər kafirlər qəlb gözü ilə görmədilər ki, göylər və yer bir-
birinə birləşik idilər və Biz onları parçalayaraq bir-birindən ayırdıq və 
sonsuz planetlər yaratdıq? Biz hər bir canlı varlığı sudan yaratdıq.Yenə 
də iman gətirmirlər?! Yerin onları silkələməməsi üçün yer üzündə möh-
kəm və sabit dağlar qoyduq və onda geniş yollar yaratdıq ki, bəlkə yol 
tapdılar. Və göyü onların başı üzərində uçub dağılmaqdan, şeytan və cin-
lərin keçmələrindən qorunmuş tavan kimi etdik. Halbuki onlar onun nişa-
nələrindən üz döndərirlər. Gecə, gündüz, günəş və ayı da yaradan Odur. 
Onların hər biri bir çevrədə üzür. 

34-35. Biz səndən öncə dünyada heç bir bəşərə əbədiyyət verməmi-
şik. Belə olan halda əgər sən ölsən bunlar əbədi qalacaqlar?! Hər bir kəs 
ölümü dadacaqdır. Sizi pislik və yaxşılıq xəstəlik və sağlamlıq, yoxsul-
luq və sərvət ilə imtahan edirik və Bizə tərəf qaytarılacaqsınız. Kafirlər 
səni görəndə ancaq məsxərə edir və deyirlər: “Sizin tanrılarınızı yad edən 
kəs budur?!” Halbuki onlar Rəhman olan Allahın zikrinə kafirdirlər . 

37-36. Gildən yaradılmış insan elə tələskəndir ki, sanki tələskənlik-
dən yaradılmışdır, bu səbəbdən Allahın əzabında da tələsir. Tezliklə Öz 
ayə və əzab nişanələrimizi sizə göstərəcəyəm. Buna görə də Məni tələs-
dirməyin. Və deyirlər: “Əgər doğruçusunuzsa, bu əzab və Qiyamət vədi 
nə vaxtdır?!” Əgər küfr etmiş kəslər üzlərindən və arxalarından Cəhən-
nəm odunu dəf edə bilməyəcəkləri və kömək də olunmayacaqları vaxtı 
bilsəydilər mütləq tələsməzdilər Xeyr, Bərzəx odu ölüm vasitəsi ilə onla-
ra qəfildən yetişəcək və onları elə mat qoyacaq ki, onu nə dəf edə bilə-
cəklər, nə də onlara möhlət veriləcəkdir. 
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47.Biz Qiyamət günü ədalətli ölçü və tərəzilər qoyacağıq. Beləliklə 
heç kəsə heç bir şəkildə zülm olunmayacaq və onların haqlarından kəsil-
məyəcək. Əgər insanın əməli kiçiklik baxımından xardal dənəsi ağırlı-
ğında olsa belə, onu tərəziyə gətirəcəyik. Bizim haqq-hesab çəkən olma-
ğımız kifayətdir. 

48-Həqiqətən, Biz Musa ilə Haruna haqqı batildən ayırmaq vasitəsi, 
aydınlıq gətirən və təqvalılar üçün öyüd-nəsihət səma kitabı Tövratı ver-
dik. O kəslər ki, gözlərin görmədiyi Rəbblərindən qorxur və Qiyamətdən 
də vahimədədirlər. 

51-70.Həqiqətən, Biz İbrahimə daha öncə Musa və Harundan qabaq, 
tövhid və ilahi maarif barəsində dərs almadan ona layiq bir ağıl-kamal və 
fitri hidayət əta etdik. O zaman İbrahim öz atasına və öz qövmünə dedi: 
“Bu heykəllər nədir ki, siz həmişə təzim və itaətkarlıqla onlara ibadətlə 
məşğulsunuz?!” Dedilər: “Biz atalarımızı onlara ibadət edən görmüşük 
və biz də onlara tabe olaraq həmin heykəllərə ibadət edirik”. Dedi: 
“Şübhəsiz, siz və atalarınız aşkar azğınlıqda olmusunuz”. Dedilər: “Bizə 
haqq bir mətləb gətirmisən yoxsa zarafat edirsən?!” 

Dedi: “Zarafat etmirəm, əksinə, sizin Rəbbiniz göylərin və yerin onları 
yaratmış Rəbbidir Mən bu həqiqətə şəhadət verənlərdənəm. İbrahim öz-
özlüyündə və ya onların bəzilərinin yanında dedi: “And olsun Allaha ki, si-
zin bütləriniz barəsində mütləq bir çarə qılacağam”. Beləliklə, bəlkə ona üz 
tutsunlar deyə bircə böyüklərindən başqa onların hamısını parça-parça etdi. 

Dedilər: “Bizim tanrılarımıza qarşı bunu bu böyük hörmətsizliyi kim 
edib? Şübhəsiz, o, zalımlardandır”. Onların bəziləri dedilər: “Eşitmişik 
İbrahim deyilən bir gənc onların adını dilə gətirərək pisləyir bəlkə onun 
işidir”. Digərləri dedilər: “Onu camaatın gözü qabağına gətirin, bəlkə şə-
hadət verdilər”. Onu gətirəndən sonra dedilər: “Ey İbrahim, bizim tanrı-
larımız barəsində bunu sən etmisən?” Dedi:“Xeyr, əksinə, onu bu böyük-
ləri edib. Buna görə də əgər danışırlarsa, özlərindən soruşun”. Belə olan 
halda onlar əvvəlcə bir anlıq özlərinə gəlib ayıldılar və dedilər: “Doğru-
dan da siz özünüz zalımsınız ki, cansız şeylərə ibadət edirsiniz!” Sonra 
fikirlərindən döndülər və öz əvvəlki əqidələrinə qayıdaraq İbrahimə dedi-
lər: “Sən bunların heç vaxt danışmadıqlarını yaxşı bilirsən”. 

Dedi: “Belə isə, bəs siz Allahın yerinə sizə heç bir xeyir-ziyan yetir-
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məyən şeyəmi ibadət edirsiz?! Tfu həm sizə, həm də Allahın yerinə iba-
dət etdiklərinizə! Heç düşünmürsünüz?! 

Dedilər: “Əgər doğrudan da bir iş görəcəksinizsə, İbrahimi yandırın 
və tanrılarınıza kömək edin!” Nəhayət onu böyük bir oda atdılar. Lakin 
Biz odun mahiyyətinə buyurduq: “Ey od, İbrahimə soyuq və zərərsiz ol!” 
Onun barəsində hiylə düşündülər. Lakin Biz onları daha çox ziyana uğ-
ratdıq çünki İbrahimə nəinki bir zərər-ziyan toxunmadı, əksinə onların bu 
əməli onun doğruluğuna qəti bir dəlil oldu. 

71-73.Biz ona və qardaşı oğlu Luta nicat verdik ki, aləmdəkilər üçün 
çox bərəkətli etdiyimiz yerə getsin. Və oğlu İshaqı və nəvəsi Yəqubu əla-
və bəxşiş kimi ona əta etdik və hamısını saleh və peyğəmbərlik məqamı-
na layiq etdik. Onları Bizim əmrimizlə doğru yola yönəldən rəhbərlər et-
dik və onlara xeyir işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy 
etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdilər. Və Biz Luta əta etdik və ona 
çirkin işlər görən cəmiyyətin içindən nicat verdik. Çünki onlar çirkin 
əməl sahibi və pozğun bir tayfa idilər. 

76-77. Və Nuhu –onun bundan öncə Allahını səslədiyi zamanı yada 
sal! Biz onun duasını qəbul etdik, onu və zövcəsi ilə bir oğlundan başqa 
bütün ailəsini o böyük qəmdən qurtardıq. 

78-80. Davudu və onun oğlu Süleymanı–onlar bir tayfanın qoyunla-
rının gecə vaxtı və çobansız səpələn yediyi əkin yeri barəsində hökm çı-
xardıqları zamanı yada sal! Onlar bu məsələnin hökmü barəsində məslə-
hətləşirdilər. Qədim adətə görə həmin qoyunlar bağa dəymiş xəsarətə 
görə bağ sahibinə çatırdı. Və Biz onların hökm çıxarmalarında iştirak 
edir və hökmlərinə şahid idik. Beləliklə, Biz onu əvvəlki hökmü ləğv 
edən yeni hökmü Süleymana öyrətdik ki, bağ yenidən yarpaqlayana və 
bar gətirənə kimi qoyunların özü deyil, gəliri bağ sahibinin olsun. Və Biz 
onların hər ikisinə hökm peyğəmbərlik, qəzavət və hakimiyyət və elm əta 
etdik. Dağları və quşları ram etdik ki, Davudla birlikdə Allahı pak sifət-
lərlə mədh etsinlər. Sizə görə Davuda zireh düzəltmək və döyüş geyimi 
hazırlamaq peşəsini öyrətdik ki, sizə müharibələrin çətinlik və zərər-zi-
yanından qorusun. Belə isə şükr edəcəksinizmi? 

81-82.Və Süleyman üçün bərk küləyi ram etdik ki, küləklər onun 
əmri ilə çox bərəkəli etdiyimiz əsərdi. Biz hər şeyi əzəldən bilirik. Şey-
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tanların bəziləri onun üçün dalğıclıq edir, bundan başqa şəhərlər salmaq, 
saraylar tikmək kimi digər işlər də görürdülər. Və Biz onları həmişə ita-
ətsizlikdən və təbiətlərində olan xəbisliklərin ardınca getməkdən qoru-
yurduq. 

83-84. Və Əyyubu-onun “mənə xəstəlik, çətinlik və bəla üz verib və 
Sən mehribanların ən mehribanısan”- deyə Rəbbini səslədiyi zamanı ya-
da sal! Biz onun duasını qəbul etdik, içində olduğu çətinlik və bəlanı on-
dan uzaqlaşdırdıq və ona rəhm etmək və abidlər üçün ibrət olsun deyə 
onun adamlarını və onlarla birlikdə bənzərlərini ona əta etdik. 

Açıqlama: Hz. Əyyub Hz. İbrahimin nəslindən olub, Eysin övladla-
rındandır və Hz. Yəqubla bir dövrdə yaşamışdır. Təbərə və Məsudi tarix 
kitabların da onun nəsli belə göstərilir: Əyyub ibn Əmvas, ibn Razix, ibn 
Rum, ibn Eys, ibn İshaq, ibn İbrahim. Onun anası isə Lutun qizi idi. Bib-
liyada Əyyubun kitabının baş qəhrəmanıdır. 

Təbərə yazır ki, Əyyub Bəsnə və Şam arasında yerləşən Əzruət kən-
dindəndir və sonralar bütün o sahələr Əyyuba məxsus olmuşdur. O, Yə-
qubun Liya adında qızı ilə evlənmişdir. Allah ona cürbəcür nemətlər ver-
mişdi. O dövrdə heç kəsin onun qədər dəvəsi, öküzü, atı, qoyunu və baş-
qa var-dövləti yox idi. 

Quranda Əyyub səbir və dözümlülük nümunəsi olan Peyğəmbər ki-
mi bildirilir. Allah ona çoxlu mal, qüdrət, övladlar vermiş, daha sonra 
onu sınaqdan çıxarmaq, dözümünü yoxlamaq üçün onların hamısını əlin-
dən almış, özünü də ağır xəstəliyə düçar etmişdir. İmtahan və bəla dövrü 
bitdikdən sonra, Əyyubun göstərdiyi heyrətamiz səbrə görə Allah-təala 
təzədən bütün var-dövlətini və övladlarını, hətta ondan artığını da ona 
qaytarmışdı. Bundan sonra onun dözüm və səbiri başqalarına nümunə 
olaraq nəql edilirdi. Qurani-Kərimin dörd surəsində onun adı çəkilir. Al-
lahın üstünlük verdiyi insanlar arasında onun haqqında belə buyurulur: 
“Onlar İbrahimin nəslindəndirlər. Davud, Süleyman, Əyyub,Yusif, Mu-
sa, Harun və biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırarıq.  

Əyyubun bəlalara mübtəla olmasının bir çox səbəbləri olmuşdur. 
Bunlardan biri də “Təfsiri Qummi,”-də “İləluş-şərau”s. 36. buyurulduğu 
bu əhvalatdır:”Allah Əyyuba çoxlu nemətlər verdiyinə görə o Allaha ge-
cə-gündüz şükür edərdi. O zaman asimanlara getməsi qadağan olunan 
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şeytan mələklərin danışığını və onların Əyyub barəsində salam vermələ-
rini eşitdi. Onun nemətlərə şükrlərini eşidib, ona paxıllıq etdiyindən Al-
laha dedi:-“Pərvərdigara! Əyyubun bu qədər təşəkkür və şükürləri ona 
verdiyin çoxlu nemətlərə görədir. Əgər nemətləri ondan alsan, Sənə 
şükür etməyəcəkdir”. 

Allah-təala onu Əyyubun malına hakim etdi. Şeytan Allahın icazəsi 
ilə Əyyubun mal-dövlətini və övladlarını məhv etdi. Əyyub yenə Allaha 
şükür etdi.Şeytan Allahdan izn alıb, onun bütün tarlalarını yandırıb məhv 
etdi. Əyyub yenə də Allaha şükür etdi. Şeytan yenə də Allahdan izn alıb 
onun mal-qarasını, heyvanlarını məhv etdi. Əyyub yenə də Allaha şük-
rünü azaltmadı. Şeytan bu dəfə ərz edib dedi:-Məni onun bədəninə hakim 
et! Allah buyurdu: “Dil, ağıl və gözlərdən savayı səni onun bütün bədəni-
nə hakim etdim!” 

Şeytan zəhərli nəfəsini onun bədəninə üfürdü, bədəni başdan-ayağa 
yara tökdü. Uzun müddət bu vəziyyətdə Allaha dua və şükür etdi. Elə ki, 
bədənində qurdlar əmələ gəlib üfunətə çevrildi, camaat onu kənddən çı-
xarıb kənarda olan bir xarabalıqda yerləşdirdilər. Həyat yoldaşından baş-
qa heç kəs onun yanına gedib-gəlmirdi. O qadın Əyyuba yemək hazırla-
maq üçün camaatın arasına gedir, çətinliklə ona yemək tapıb gətirirdi. 
Şeytan onun səbir və dözümünə məəttəl qalmışdı. Ona görə Şeytan Əy-
yubun ardıcıllarından olub, dağlara çəkilərək rahibliklə məşğul olan bir 
neçə nəfərin yanına gəlib dedi: “Gedin bu giriftar olmuş bəndənin yanı-
na, bəlalarını soruşun.” Rahiblər dəvələrə minib çox zəhmətlə Əyyubun 
yanına gələrək, ondan bu vəziyyətə qalmağının səbəbini soruşdular. Əy-
yub onlara cavabında buyurdu:- “And olsun Allahın izzətinə! Mən, yetim 
və zəif adam yanımda olmadan çörək yeməmişəm. Hər zaman Allaha ita-
ət sayılan iki iş qarşıma çıxıbsa, onların ən çətinini seçmişəm.” 

Bu zaman onlardan biri dedi: “Biz necə də pis iş gördük? Allahın 
Peyğəmbərini danladıq. O da məcbur olub Allaha etdiyi gizli ibadəti aş-
kar etdi.” 

Bu əhvalatdan sonra hz. Əyyub Allaha şikayət etdi. Allah onun cava-
bında buyurdu:”Mənə ibadət etmək qüdrətini sənə kim vermişdir ki, təsbih 
və həmd də edəsən? Boynunda minnəti olan bir şeyə görə Mənim boynuma 
minnət qoyursan? Həmçinin ona verdiyi nemətləri bir-bir ona xatırlatdı.” 
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Bu zaman hz. Əyyub bir ovuc torpaq götürüb, ağzına doldurub sonra 
dedi: “Pərvərdigara, haqq səninlədir, bu neməti sən mənə vermisən”. Belə-
liklə, etdiyi şikayətə görə Allahdan üzr istədi. Bundan sonra Allah bir mələk 
göndərib ona əmr etdi ki, ayağını yerə vur. Bu zaman yerdən bulaq qayna-
mağa başladı. Əyyub o suda yuyundu. Beləliklə, bütün yaraları və xəstəlik-
ləri sağaldı. İtirdiyi başqa nemətləri də Allah bir-bir ona qaytardı. 

Başqa bir rəvayətə görə Əyyubun əhvalatı Şeytanı çox qəmgin edir, 
bu işdə uduzduğu üçün özünə yer tapmır. Ona görə qışqıraraq bütün kö-
məkçilərini yanına çağırır. Onlara bu əhvalatı danışıb məşvərət etdikdən 
sonra Şeytanlardan biri belə deyir: “Bəs sənin məkr və hiylən necə oldu? 
Adəmi behiştdən necə çıxardın? Əyyubu da həmən yol ilə başdan çıxar.” 

Şeytan bu fikri bəyənir, bir kişi şəklində Əyyubun zövcəsinin yanına 
gəlib, onun sağalmaz bir dərdə düşdüyünü və bunun da əlacının, Allahın 
adı çəkilmədən kəsilən keçi ətinin olduğunu deyir. Əyyubun xanımı onun 
yanına gəlib əhvalatı ona danışdıqda, Əyyub hirslənib bu işin Şeytanın 
işi olduğunu xanımına başa salır və deyir ki, sağalandan sonra sənə 100 
şallaq vuracağam. 

Əyyub sağaldıqdan sonra əhdini yerinə yetirmək istədi. Bu vəfalı və 
imanlı qadına necə şallaq vuracağı haqda fikirləşirdi, Allah “Sad” surə-
sində vəhy etdiyi kimi ona da vəhy etdi ki, 100 nazik çubuğu bir yerə yı-
ğıb, yavaşcadan bir dəfə onu vursun: “And içməyin də kəffarəsi budur ki, 
əlinə and içdiyin qədər, bir dəstə çubuq al! And içdiyin kimi 100 çubuğu 
bir-bir yox, bir dəstə edib birdən vur və andını sındırma! Həqiqətən, biz 
onu etdiyimiz imtahanda səbr edən gördük! Nə gözəl bəndə! O, Allaha 
sığınan bir şəxs idi.” (əs-Sad-45) Əyyubu yada sal o zaman ki, Allahı ça-
ğırdı və dedi: “Mənə zərər yetişdi. Sən rəhm edənlərin ən rəhmlisisən.” 

Biz onun duasını qəbul etdik və onda olan zərəri götürdük. Bədəni 
sağaldı. Ona övladlar verdik. Öz tərəfimizdən nemət olan halda Allaha 
ibadət edənlər üçün nəsihət olmaqdan ötrü bir o qədər də üstünə əlavə et-
dik.” (əl-Ənbiya-83-84) 

Hz. Əyyubun ömrü 226 il qeyd edilmişdir. Hz. Əyyub bəlaya düçar 
olmamışdan qabaq 73 yaşı olmuş, 7 il xəstə olmuş, sonra isə 226 yaşa 
qədər yaşamışdır. O Həzrətin qüsl edildiyi yer və bulaq Nəva və Cövlan-
da qalmaqdadır. Bu yer Dəməşqlə İordaniyanın Təbəriyyi şəhərinin ara-
sında yerləşir. Hz. Əyyubun qəbri Bəsəniyada yerləşir. 
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85.Həmçinin İsmaili, İdrisi və Zəlkifli İlyası yada sal ki, onların ha-
mısı səbrlilərdən idilər. 

Açıqlama:Rum torpağında olan xalq Zülkifliyə iman gətirib, ona ta-
be oldular və ona inandılar. Ancaq Uca Allah onlara Allah yolunda cihad 
etmələrini əmr etdikdə, onlar bu əmri yerinə yetirməkdən boyun qaçırdı-
lar və dedilər: “Əyyubdan sonra oğlu Zülkifli (Bişr) ibn Əyyub Allahın 
əmri ilə Peyğəmbər olur. Əyyub ona Zülkifl ismini vermiş və xalqı 
Tövhid əqidəsinə-Allahın birliyinə inanmağa dəvət etməsini əmr etmişdi. 
O Şamda yaşayırdı. Allah Zülkifl haqqında Quranda belə buyurur: “İs-
maili, İdrisi və Zülkifli yada sal! Bunların hamısı səbir edən Peyğəmbər-
lərdəndirlər”. 

87-88.Və Zənnunu (balina sahibi Yunus ibn Mətanı) –onun qəzəbli 
halda qövmünün arasından çıxıb getdiyi zamanı da yada sal! O, Bizim 
onu heç vaxt sıxıntıya salmayacağımızı güman etdi. Amma iş o yerə çat-
dı ki, o, üç zülmət –gecənin, dənizin dibinin və balıqın qarınının qaran-
lıqları içində səsləndi: “Ey Allah! Səndən başqa bir məbud yoxdur, Sən 
hər bir eyb və nöqsandan uzaq və paksan! Mən doğrudan da diqqətsizlik 
üzündən axirət payımın azalmasına səbəb olan iş gördüyüm üçün zalım-
lardan olmuşam”. Biz onun istəyini yerinə yetirdik və onu qəmdən qur-
tardıq. Biz möminlərə bu cür nicat veririk. 

89-90.Və Zəkəriyyanı yada sal. O zaman ki, o, “ey Rəbbim, məni 
tək övladsız və varissiz qoyma. Sən varislərin ən yaxşısısan” -deyə öz 
Rəbbini səslədi. Biz onun istəyini yerinə yetirdik və ona Yəhyanı bağış-
ladıq. Çünki onlar həmişə xeyir işlərə tələsir, həmişə ümid və qorxu ilə 
Bizə dua edərək istək diləyir və həmişə Bizim qarşımızda itaətkar və qor-
xan idilər. 

91. Və öz iffətini qorumuş o qadını Məryəmi də yada sal. Biz ona Öz 
ruhumuzdan üfürdük və onun bətnində bir oğlan uşağı yaratdıq. Onu və 
oğlunu aləmdəkilər üçün bir nişanə etdik. 

96.İnsanın ixtiyara malik olması Qiyamət əlamətlərinin zühuruna, 
səddin sınması nəticəsində Yəcuc ilə Məcucun yolu açılana və onların 
yüksəkliklərdən sürətlə töküldükləri zamana kimi davam edir. 

97-103.Haqq olan Qiyamət yaxınlaşar, beləliklə kafirlərin gözləri 
qəflətən mənzərənin əzəmətindən və dəhşətindən bərələ və hərəkətsiz qa-
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lar və fəryad qopararlar ki: “Vay olsun bizə ki, bu çətin gündən qəflətdə 
olmuşuq: biz hətta zalım bir dəstə olmuşuq” Həqiqətən, siz və Allahın 
yerinə ibadət edənlər Cəhənnəmin odunusunuz, siz hamınız ona daxil 
olacaqsınız. Əlbəttə, tərəfimizdən dünyadakı imanlarına görə bağışlan-
ma, şəfaət və Cənnət vəd etdiyimiz kəslər, həmin oddan uzaq saxlanıla-
caqlar. Onlar Sirat körpüsündən keçəndə və daha sonra onun Cəhənnə-
min uğultusunu belə eşitməzlər və ürəkləri istəyən şey Cənnət nemətləri-
nin içində əbədi qalacaqlar. O böyük vahimə onları kədərləndirməz və 
mələklər onları qarşılayaraq deyərlər:-“Bu, sizə vəd olunmuş həmin o 
gününüzdür”. 

104-105. Yada sal o günü ki, Biz göyü yazı səhifəsinin bürmələnmə-
si kimi bürmələyəcəyik. Məxluqatı birinci dəfə zərrəciklərini su və tor-
paqdan toplayıb vücuda gətirdiyimiz kimi yenidən qaytaracağıq. Bu iş 
Bizim öhdəmizdə olan bir vəddir ki, Biz onu edəcəyik. Həqiqətən, Biz 
Lövhi-Məhfuzdan sonra bütün səma kitablarında, yazdıq və qərara aldıq 
ki, bu yerin varisi Mənim saleh bəndələrim olacaqlar. 

111-112.Ya Muhəmməd! Biz səni aləmdəkilər üçün yalnız bir rəh-
mət olaraq göndərmişik. Əgər üz döndərsələr de: “Sizə bərabər şəkildə 
elan və xəbərdarlıq etdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxın yoxsa uzaq olma-
sını bilmirəm”. Peyğəmbər dedi: “Ey Rəbbim, mənimlə bu müşriklərin 
arasında haqq əsasında hökm çıxar.” 

 
22. əl-Həcc surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir, nuzul sırası 103-dir. Əsasən 
Həcc ibadətindən bəhs edildiyi üçün “Həcc” adlanır. Bu surə Hz. İbrahim 
tərəfindən başlanan və Hz. Muhəmməd tərəfindən davam etdirilən Həcc 
əməlləri haqqında, Qiyamət gününün dəhşətləri, cihad və həlak edilmiş 
qovmlər haqqındadır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.Ey insanlar, öz Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən, Qiyamətin Su-
run birinci dəfə çalınmasından qabaq baş verəcək zəlzələsi çox böyük bir 
şeydir. Onu gördüyünüz gün, hər bir əmzikli qadın körpəsinə süd vermə-
yi unudacaq və hər bir hamilə qadın öz yükünü yerə qoyacaqdır. Və hə-
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min gün insanları sərxoş görərsən, amma onlar sərxoş deyildirlər. İnsan-
lardan eləsi var ki, həmişə, heç bir biliyi olmadan Allah barəsində müba-
hisə edir və hər bir murdar və itaətsiz şeytana tabe olur. Allahın əzəli el-
minə müvafiq olaraq Lövhi-Məhfuzda Şeytanın barəsində yazılıb və qə-
rara alınıb ki: “Kim onu özünə dost və başçı götürsə şübhəsiz, Şeytan 
onu azdıracaq və şöləli odun əzabına doğru aparacaqdır”. 

5-7.Ey insanlar! Əgər ölümdən sonra dirilməyə şübhə edirsinizsə, 
onda Biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra ələqdən daha sonra kamil 
və ya qeyri-kamil olan muzğədən yaratdıq ki, sizə bu tədrici yaradılışda 
qüdrət və hikmətimizin son həddini aydınlaşdıraq. Biz istədiyimizi müd-
dətədək uşaqlıqda saxlayırıq. Sonra sizi körpə olaraq çıxarırıq. Daha son-
ra cismi və ruhi kamala çatmağınız üçün sizi qoruyuruq. Sizdən bəzisi 
qocalmamış vəfat edir və bəziniz ömürün ən aşağı mərhələsinə kimi apa-
rılır ki, nəhayət o, çoxlu elmdən sonra heç nə bilməz. Və qışda yeri quru 
və ölmüş görürsən. Amma ona su göndərən kimi hərəkətə gəlir, qabarır 
və sevinc gətirən hər növ bitkidən bitirir. İnsan və bitkilərin bu cür yara-
dılmaları ona görədir ki, Allah haqdır, ölüləri dirildən Odur və O, hər şe-
yə qadirdir. Və buna görə ki, qiyamət mütləq gələcəkdir, onun barəsində 
heç bir şübhə yoxdur. Və Allah qəbirdə olanların hamısını dirildəcək və 
Məhşər səhnəsinə gətirəcəkdir. 

15-17. Məkkə müşriklərindən kim Allahın Muhəmmədə dünya və 
axirətdə əsla kömək etməyəcəyini güman edirdisə tavana bir kəndir uzat-
sın, sonra özünü boğazdan assın. O zaman baxsın ki, bu hiylə onun qəzəb 
və qeyzini aradan qaldırır? Biz bu kitabı beləcə aydın dəlillər olaraq nazil 
etdik və həqiqətən, Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Şübhəsiz, Allah 
Qiyamət günü Muhəmmədə və onun kitabına iman gətirənləri, yəhudilə-
ri, xaçpərəstləri, zərdüştiləri və müşrikləri şübhəsiz, bir-birindən ayıra-
caqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə şahiddir. 

18-22. Məgər göylərdə və yerdə olan hər bir kəsin, günəşin, ayın, ul-
duzların, dağların, ağacların, heyvanların, həmçinin insanların çoxunun 
Allah qarşısında səcdə etmələrini və bir çoxlarına əzabın təsbit olunduğunu 
qəlb gözü ilə görmürsən? Allahın alçaltdığı kəsi əsla əziz tutan olmaz. Çün-
ki Allah qəti istədiyini edir. Bu ikisi mömin və kafir dəstələri öz Rəbbləri 
barəsində çəkişən düşmənlərdir. Beləliklə küfr etmiş kəslər üçün oddan li-



 

  175 

baslar kəsilmişdir və Cəhənnəmdə onların başlarına qaynar su töküləcəkdir. 
Onunla da qarınlarında olanlar və dəriləri əriyəcəkdir.Və onlara əzab ver-
mək üçün dəmir toppuzlar da vardır. Nə vaxt qüssədən oradan çıxmaq istə-
sələr ora qaytarılarlar və onlara deyilər:-dadın yandırıcı əzabı! 

23. Şübhəsiz,Allah iman gətirib yaxşı işlər görmüş altından çaylar 
axan Cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada qızıl  və mirvari qolbağlar 
ilə bəzənərlər və onların oradakı libasları naxışlı ipəkdəndir. Onlar mə-
ləklərlə rastlaşanda və öz aralarında salam, şükr və bu kimi fərəh gətirən 
pak sözlərlə danışarlar. 

26-37.Və yada sal o zaman ki, İbrahim üçün Kəbənin sütunlarını 
Adəmin qoyduğu təməl üzərində qaldırsın deyə Kəbə evinin yerini hazır-
ladıq və ona dedik ki: “Heç nəyi Mənə şərik qoşma və Mənim evimi tə-
vaf edənlər, duranlar və ruku və səcdə edənlər üçün təmizlə!” 

“Və insanları ümumi şəkildə həccə çağır ki, piyada və hər uzaq yoldan 
gələn arıq dəvələr üstündə sənə tərəf üz tutsunlar. Müəyyən günlərdə (Zil-
hiccə ayının ilk on günündə, yaxud bayram günü və ondan sonrakı üç gün-
də) Allahın onların ruzisi etmiş heyvanları-dəvə, inək və qoyunu qurban kə-
sərkən onların başı üzərində Allahın adını çəksinlər.Beləliklə, ondan özünüz 
də yeyin, çox ehtiyac içində olan yoxsula da yedirin. Sonra başı qırxmaq, 
ehramdan çıxmaq və qüsl verərək təmizlik işləri aparmaqla öz bədənlərinin 
bulaşıq və çirklərini yox etsinlər.Və öz boyunlarında olan nəzirlərinə vəfa 
etsinlər və həmin əziz, qədim və azad evin ətrafında təvaf etsinlər!” Ya Pey-
ğəmbər! Budur İbrahimə və sənə yazdığım həcc! Kim Allahın müqəddəs 
ayinlərinə ehtiram göstərsə, onun üçün Rəbbinin yanında daha yaxşıdır. Bu-
na görə də murdar bütlərdən çəkinin və yalan, böhtan, yalandan şahidlik, 
mahnı oxumaq kimi və əyri sözlərdən uzaq olun.Kəsdiyiniz qurbanların Al-
laha əsla onların əti və qanları çatmaz, əksinə Ona sizin tərəfinizdən təqva 
çatar. Allah onları beləcə sizə ram etdi ki, sizi doğru yola yönəltməsinin 
müqabilində Allaha təkbir deyəsiniz . 

Açıqlama: Ömreyi-Təməttö -Ziyarət məqsədilə: 
1-ci Möhrüm olmaq:-Niyyət edərək qüsul töküb ehram geyinmək. 

Geyinərkən niyyət:“Ömreyi-Təməttö əməlini yerinə yetirmək üçün möh-
rüm oluram qürbətən iləllah. Sonra təlbiyyə-ləbbeyk demək. 

Həcc boyunca Hacılar ehram deyilən kəfənə bənzər, tikişsiz bir ge-
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yim ilə örtülürlər. Bu hərəkət insanın ölməsini və dünya ilə əlaqəsinin 
kəsilməsini təmsil edir. Bütün Hacılar Məkkəyə çatmamışdan qabaq eh-
ram paltarını geyinməlidirlər. Bunun üçün müəyyən olunmuş məkan əh-
kamı vardır ki, buna da Miqat deyilir. 

2-ci-Təvaf:-Yeddi kərə Kəbənin dövrəsində dolanmağa deyilir. Tə-
vaf “Həcəri-Əsvəd”dən Qaradaş qoyulan yerdən başlayır və yeddi dəfə 
Kəbənin dövrəsinə dolanandan sonra həmin yerdə qurtarır. Kəbəni təvaf 
edən zaman gərək insanın sol çiyni Kəbəyə tərəf olsun.Hər bir dövrə Hə-
cəri-Əsvəddə başlayıb və həmin yerdə qurtarır. 

3-cü-Təvaf namazı-iki rükətdir. Bu namaz Məscidil-həramın həyə-
tində, Məqamı-İbrahimdə qılınsın. Bu namaz gərək ki, düzgün və yüksək 
səviyyədə qılınsın, çünki vacib əməllərdəndir. 

Açıqlama: Məqamı-İbrahim ona görə deyilir ki, İbrahim Peyğəmbər 
Kəbə divarlarını daha hündür etmək üçün ayağının altına qoyduğu və da-
şın üzərində onun ayaqlarının izi qalıb. Başqa rəvayətə görə isə o bu da-
şın üzərinə çıxaraq insanları Həccə dəvət edib. Bu daş dördbucaq şəklin-
dədir, eni və uzunluğu 50 sm-dir. İbrahim məqamı Kəbənin məşriq tərə-
finin 13 metrliyində yerləşir. 

4-cü-Səy:-Ömreyi-Təməttö və Həcc əməllərini vacib olan rüknlərin-
dən biri də Səfa və Mərva dağı arasında 7 dəfə səy etməkdir. Səy etməyə 
başlarkən niyyət edilməlidir. Səy-Səfa və Mərva arasında 7 dəfə gedib-
gəlməkdir. Bu iki təpənin arasındakı məsafə 420 metrdir. Hər bir Hacı bu 
iki dağın arasını səy etdikdə 3 km-ə qədər, yəni 2940 metrə qədər, Alla-
hın əmrinə itaət edib, yol getmiş olur. Səy edilən yerə Məsa deyilir. Bu 
yerin uzunluğu 400 metr, eni isə 20 metrə qədərdir. 

5-ci-Təqsir:-Hacılar Səfa və Mərva arasında səy etdikdən sonra dır-
nağını, saçını və bığının tükünü qısaltmalıdır. 

Həccin vacibi əməllər:Həcci-Töməttönün vacib əməlləri:-Bu əməl 
zilhiccə ayının 9-cu günündən başlanır. 

1-ci-Niyyət, Ehram və Ləbbeyk demək. 
2-ci-Ərafatda vüquf-dayanmaq.Zilhiccə ayının 9-cu günü Ərafat səh-

rasında günorta azanından axşam azanına qədər qalmaq. Bu gün məhşər 
gününün bir nümunəsidir. 

Bu yerin Ərafat adlandırılmasının səbəbi budur ki, Hz. Cəbrail Həc-
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cin əməllərini Hz.Adəmə öyrədəndən sonra ondan soruşdu: “Ərəftə”-ta-
nış oldun,yəni Həccin əməllərini bildin? Hz. Adəm də dedi:- “Ərəftə”-
bildim. Elə bu səbəbdən də o yerə Ərəfat səhrası deyilir.Deyilənə görə bu 
səhra Məkkənin 24 km-də yerləşir və bu səhranın eni və uzunluğu bir 
yerdə 18 km-dir. 

3-cu-Müzdələfədə vüquf etmək-dayanmaq: Ərafatdan ayın 9-u ax-
şam namazından sonra çıxıb, gecə səhərə qədər Müzdələfədə dayanmaq. 
Müzdələfə Ərəfat ilə Mina arsında olan uzun bir səhradı və  niyyət edib, 
sübh namazınadək orada vüquf etmək, sonra da buradan 49 ədəd noxud-
dan böyük, fındıqdan kiçik daş yığıb, şeytanı daşlamaq üçün özü ilə gö-
türmək lazımdır. 

Zilhiccənin 10-cu günü, sübh namazından sonra Müztəlifədən çıxıb 
Minaya getmək və orada bir neçə əməli yerinə yetirmək vacıbdır. 

4-cü-Rəmyi-Cəmərə- “Şeytanı daşlamaq” adlı məşhur yerdən şeyta-
na daş atmaq.Zilhiccə ayının 10-cu günü, yəni Qurban bayramı günü Cə-
məreyi-Əqəbəni-böyük şeytanı daşlamaq.Hacıların Minada cəmərəyə daş 
atmaqlarının səbəbi budur ki, şeytan orada Hz. İbrahimin gözünə görü-
nüb və aldatmağa çalışmışdır. O, şeytanı daşla qovmuşdur və bu gündən 
də bu, sünnə olaraq qalmışdır. 

5-Qurban kəsmək-Əqəbəni-böyük şeytana daş atdıqdan sonra gərək Al-
lah yolunda bir qurban kəssin. Dəvəni ayaqüstə kəsən halda Allahın adını çə-
kin! “Bismilləh”,”Allahu Əkbər” deyib, sonra kəsin. Bir əlini bağlayın, o biri 
əl-ayağı üstə dursun. Dəvənin böyürləri yerə düşdükdə, və ya qoyunu kəsdik-
dən sonra onu fəqirlərə yedizdirin. Kəsdiyiniz qurbanların ətləri və qanları əs-
la Allaha yetişməz. Yalnız Allaha təqvalı olmaq qalar. 

6-ci-Sonra vacibdir ki, başı qırxmaq və ya saçı qısaltmaq və dırnaq-
ları kəsmək. Zilhiccə ayının 11-ci günü günorta azanından sonra Mina-
dan çıxıb Məkkəyə gəlmək və Allahın Beytini, Həcc-Töməttönün təvafı 
niyyəti ilə təvaf etmək lazımdır. 

7-ci-Kəbəni təvaf etmək, İbrahim məqamında iki rükət namaz qılmaq. 
9-cu-Namazdan sonra isə Səfa və Mərva arası 7 dəfə yenə səy etmək 

lazımdır. 
10-cu-Nisa təfavı, istər kişi, istərsədə qadın, yəni bütün Hacılar bu 

təvafı yerinə yetirməlidirlər. 
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11-ci-iki rükət Nisa təvafının namazını qılmaq. 
12-ci Sonra yenidən Minaya qayıdaraq, gecə səhərə qədər orada qa-

lıb, ibadət etmək. 
13-cü-Sonra isə Minada olan həm Cəməreyi-Ula-kiçik şeytanı, həm-

Vusta-orta şeytanı, həm də Əqəbəni, hər birinə 7 daş ataraq, daşlamaq la-
zımdır. 

38-39.Həqiqətən,Allah iman gətirmiş kəsləri müdafiə edir.Məcburi mü-
haribəyə məruz qalanlara cihad və döyüş icazəsi verildi. Çünki onlara zülm 
olunmuşdur. Allah onlara kömək etməyə əlbəttə, tam qadirdir. O kəslər ki, 
öz evlərindən haqsız yerə yalnız “bizim Rəbbimiz tək olan Allahdır”-dedik-
lərinə görə çıxarılmışlar. Əgər Allah insanların bəzisini digər bəzisi ilə dəf 
etməsəydi əlbəttə, rahiblərin monastırları, xaçpərəstlərin kilsələri, yəhudilə-
rin məbədləri və müsəlmanların Allahın adı zikr edilən məscidləri viran 
olardı. Allah şübhəsiz, Ona yardım edənə yardım edəcəkdir. 

42-46. Ya Peyğəmbər! Əgər səni təkzib etsələr bu təəccüblü deyil, 
çünki onlardan qabaq Nuhun qövmü, Hudun qövmü Ad və Salehin qöv-
mü Səmud da öz peyğəmbərlərini təkzib etmişdi. Həmiçnin İbrahimin və 
Lutun qövmü. Və eləcə də Şüeybin qömü. Musa da təkzib edilmişdi. Ka-
firlərə bir müddət möhlət verdim, sonra onları qəzəblə yaxaladım. 

47.Həqiqətən, sizin Allahınızın yanında bir gün, sizin dünyada say-
dığınız illərin min ili kimidir. 

58-63. Allah Onun yolunda cihad etmək, elm öyrənmək və ya digər 
ilahi bir iş üçün hicrət edib sonra öldürülmüş və ya ölmüş kəslərə mütləq 
gözəl ruzi verəcəkdir.Həqiqətən, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Hə-
qiqətən, Allah bilən və həlimdir. Kim cəzalandırıldığı miqdarda cəzalan-
dırsa ona zülm etmiş şəxsdən qisas yaxud da qanbahası alsa sonra ona 
zülm edilsə, şübhəsiz, Allah dünya və axirətdə ona kömək edəcəkdir. Hə-
qiqətən, Allah zülmə məruz qalmış şəxsi əfv edən və bağışlayandır . Bu, 
ona görədir ki, Allah gecəni gündüzə daxil və qalib edir və gündüzü ge-
cəyə qalib edib. Və ona görədir ki, eşidən və görəndir. Buna səbəb odur 
ki, yalnız Allah müstəqil mütləq haqqdır və Onun yerinə çağırdıqları ba-
tildir. Allah uca və böyükdür. 

65. Məgər Allahın yer üzündə olanları və həmçinin dənizdə Onun 
əmri ilə hərəkət edən gəmiləri sizə ram etməsini və göyü Onun izn və qə-
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ti istəyi olmadan yer üzünə düşməkdən saxladığını görmədin? Həqiqətən, 
Allah insanlara qarşı şəfqətli və mehribandır. Sizi dirildən, sonra öldürə-
cək, daha sonra ikinci sur çalınan zaman Qiyamətdə hamılıqla dirildəcək 
qüvvə Odur. Şübhəsiz, insan çox nankordur. 

66-72. Keçmişdə hər bir ümmətə bir din qərar verdik ki, ona əməl et-
sinlər. Onlar din məsələrində səninlə mübahisə etməməlidirlər. Çünki 
Musanın şəriəti bir cür, İbrahimin şəriəti isə başqa cür idi. Bəzi məsələ-
lərdə sənin dininlə, bəzi məsələlərdə İbrahimin dini ilə müxalifət edirdi-
lər. Onların mübahisələrinə fikir vermə. İnsanları öz Allahının tərəfinə 
dəvət et! Həqiqətən, sən doğru və düzgün dindəsən. Əgər şəriət məsələlə-
ri haqqında səninlə mübahisə etsələr, de ki, sizin etdiyiniz əməlləri Allah 
daha yaxşı bilir. Allah ixtilaf etdiyiniz məsələlər barədə Qiyamət günü 
aranızda hökm edəcəkdir. Əlbəttə onların hamısı bir kitabda Lövhi-Məh-
fuzda qeyd olunmuşdur. Şübhəsiz, bu, Allaha asandır. Bizim aydın dəlil-
lər olan ayələrimiz onlara oxunan zaman küfr etmiş kəslərin üzündə in-
kar əlamətləri görərsən.Az qalır ayələrimizi onlara oxuyan kəslərə hü-
cum etsinlər . De: “Sizə bundan da pisini xəbər verimmi? O, Allahın küfr 
etmiş kəslərə vəd etdiyi oddur və pis sonluqdur”. 

73-74.Ey insanlar! Bir məsəl çəkilib, ona qulaq asın: Həqiqətən, Al-
lahın yerinə çağırdıqlarınız əsla, hətta bunun üçün bir yerə yığılsalar be-
lə, bir milçək də yarada bilməzlər. Əgər milçək onlardan bir şey götürsə, 
onu ondan geri ala bilməzlər. İstəyənlə, istənilənin hər ikisi acizdirlər. 
Onlar Allahı Onun Öz məqam və dərəcəsinə layiq qiymətləndirib tanı-
madılar. Həqiqətən, Allah qüvvətli və yenilməz qalibdir. 

75-76.Allah mələklərdən və bəşər cinsindən elçilər seçər. Mələklər 
vasitəsilə Peyğəmbərlərə vəhyi göndərər və Peyğəmbərlər vasitəsi ilə də 
insanlara çatdırar. Həqiqətən, Allah eşidən və görəndir. Yəni, Allah mə-
ləklərdən Cəbrail və Mikail kimi elçilər seçər, insanlar arasında da Pey-
ğəmbərləri seçər. Onların önlərində və arxalarında olanı bilir. 

77-78.Allah sizin üçün İslam dinini seçdi, sizin üçün dində çətinlik 
yeri qoymadı, əksinə, atanız İbrahim millətinin genişliyi kimi, sizin dininizi 
genişləndirdi.Allah sizə İbrahimdən də qabaq müsəlman adı qoymuşdur. Bu 
Quranda siz müsəlman adlanırsınız ki, Peyğəmbər sizə şahid olsun.Siz də 
keşmiş Peyğəmbərlərin ümmətinə ya sizdən sonra gələn ümmətlərə şahid 
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olarsınız ki, Peyğəmbər hökmləri çatdırmışdır. Namaz qılın, zəkat verin, Al-
lahın dinindən yapışın! Sizin işinizə yetişən, kömək göstərən Allahdır. O nə 
yaxşı ixtiyar sahibi, necə də gözəl imdada yetəndir. 

Həcc surəsində 18 və 77-ci ayələr səcdə ayələridir. 
 

23. Muminun surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir, nuzul sırası 74-dür. Surənin 

başlanğıc ayələrində möminlərin siması və iman nişanələri bəyan olun-
duğundan onu “Muminun” adlandırmışlar. Surədə həzrət Nuh, Hud, Mu-
sa və İsa kimi peyğəmbərlərin sərgüzəştlərindən və onların qövmlərinin 
dəvətlərinə cavabından da danışılır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-11. Həqiqətən, İslamın əqidə əsaslarına iman gətirənlər nicat tapdı-
lar. O kəslər ki, namazlarında itaətkardırlar, bütün pis və çirkin işlərdən 
üz döndərirlər, zəkat verir və nəfslərini təmizləyirlər, öz şəhvət qüvvələ-
rini cilovlayırlar, özlərinin əmanətlərinə və əhd-peymanlarına riayət edir-
lər, namazlarını qoruyurlar, onlardır Uca Cənnətə varis olanlar. Onlar 
orada əbədidirlər. 

Açıqlama:Bu ayədə namaz, zəkat və nəfslərin təmizlənməsindən 
bəhs edilir. İslam cəmiyyətində namaz və namusun hifzi çox mühümdür. 
Həmin bir neçə ayədə namus “hafizun”, namaz isə “əla səlatihim yuhəfi-
zun” cümləsi ilə yad edilir. Hər gün namazlarının azan və iqaməsində 
“həyyə ələl fəlah” cümləsini dilə gətiririk. Son məqsədi fəryad çəkərək 
elan edirik ki, yolu itirməyək. ( “Həyyə ələl-fəlah”- “tələsin qurtuluşa!”) 

“Zəkat” sözünün lüğətdə mənası inkişaf və paklıq, terminoloji məna-
sı isə şəri vergi, dini vacibatdır. Zəkat İslamın beş bünövrəsindən biridir. 

Quranda 32 dəfə “zəkat”, 32 dəfə “bərəkət” ( bərək) sözü işlədilmiş-
dir. Sanki zəkatla bərəkət bərabərdir. Zəkat ödəməyənə öldüyü vaxt deyi-
lər: “Ya yəhudi, ya da məsihi kimi öl!” Zəkat ödəməyən şəxs öldüyü 
vaxt Allahdan istəyər ki, yaxşı işlər üçün onu geri qaytarsın. Amma onun 
möhləti başa çatmışdır. 

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər insanlar zəkat ödəsələr, yer üzündə 
zərrəcə yoxsulluq qalmaz.”Boş işlərdən uzaqlıq o qədər mühümdür ki, 
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uyğun məsələ namaz və zəkat mövzuları arasında zikr olunmuşdur. 
12-14.Şübhəsiz, Biz insanın ulu baba və nənəsini gilin cövhərindən 

yaratdıq. Sonra onun nəslini nütfə şəklində möhkəm bir yerə ana bətninə 
qoyduq. Sonra nütfəni ələqə etdik, laxta qana çevirdik, sonra ələqəni 
muzğə etdik, çeynənmiş ət şəklinə saldıq. Ondan sonra muzğəni yumşaq 
sümüklər etdik. Beləliklə sümüklərə ət libası geyindirdik. Sonra onu baş-
qa bir məxluq şəklində vücuda gətirdik. Buna görə də afərin Allaha! Ya-
radanların ən yaxşısı olan Allah, çox xeyir-bərəkətlidir! 

15-16.Siz ondan dünyaya gəlib yaşadıqdan sonra mütləq öləcəksiniz. 
Daha sonra siz şübhəsiz, Qiyamət günü qaldırılacaqsınız. Həqiqətən, Biz 
sizin başınız üzərində yeddi yol yaratmışıq və Biz yaradılış və yaradıl-
mışların işində əsla qafillərdən deyilik. 

21-22.Həqiqətən, heyvanlarda sizin üçün ibrət vardır. Onların qarın-
larında olanlardan sizə süd içirdirik və onlarda sizin üçün çoxlu mənfəət-
lər vardır və onların ətlərindən yeyirsiniz. 

23-30. Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə göndərdik.  
31-41.Sonra onların arxasınca digər bir cəmiyyət və nəsil vücuda gə-

tirdik. Onların içinə özlərindən bir elçi göndərdik ki: Tək olan Allaha 
ibadət edin, sizin Ondan başqa bir məbudunuz yoxdur. Məgər çəkinmir-
siniz?! Onun qövmündən küfr etmiş, axirət görüşünü təkzib etmiş və 
dünya həyatında rifah verdiyimiz başçılar dedilər: Bizim ölüb dirildiyi-
miz bu dünya həyatından başqa bir həyat yoxdur və biz heç vaxt dirildi-
lən deyilik. Peyğəmbərləri dedi: “Ey Rəbbim, onların təkzibləri müqabi-
lində Mənə kömək et!” Allah buyurdu: “Az bir zamandan sonra mütləq 
peşman olacaqlar”. Beləliklə, haqlı olaraq onları fəryad bürüdü. Onları 
sel üzərindəki çör-çöpə etdik. Buna görə də məhv və Allahın rəhmətin-
dən uzaq olsun zalım dəstə! 

45-49. Sonra Musa və qardaşı Harunu Öz ayə və nişanələrimizlə 
doqquz möcüzə və aşkar dəlil-sübutla göndərdik. Firona və onun qöv-
münün böyüklərinə və başçılarına tərəf. Onlar isə təkəbbür göstərdilər. 
Onlar üstünlük axtaran və məqampərəst bir dəstə idilər. Buna görə də de-
dilər: “Qövmləri bizim qulumuz və bizə müti ola-ola, özümüz kimi iki 
insana iman gətirək?” Beləliklə, o iki nəfəri təkzib etdilər və nəhayət 
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məhv edilənlərdən oldular. Və şübhəsiz, Biz Musaya kitab əta etdik ki, 
bəlkə onlar İsrail övladları doğru yola yönəlsinlər. 

52-53. Həqiqətən, İslam dininiz yeganə din və şəriətdir. Və Mən si-
zin Rəbbinizəm. Buna görə də Məndən qorxun! Beləliklə, onlar işlərini 
öz aralarında parçalayaraq firqə və dəstələrə bölündülər. Hər bir firqə 
əlində olana sevinir. Buna görə də onları bir müddətədək ölənə kimi öz 
qəflət və keflilik burulğanında boşla. Yoxsa belə güman edirlər ki, onlara 
yardım etdiyimiz mal-dövlət və oğullarla onların xeyirə nail olmalarına 
tələsirik? Xeyr, əksinə, anlamırlar ki, onların sınanmaları və bədbəxtlik-
də daha da irəliləmələri üçün vasitələr hazırlayırıq. 

Həqiqətən, Rəbblərinin əzabının qorxusundan iztirabda olanlar və 
Rəbblərinin ayə və nişanələrinə iman gətirənlər və Rəbblərinə şərik qoş-
mayanlar, mal və canlarından Allah yolunda verdikləri şeyi Rəbblərinə 
tərəf qayıdacaqlarını bildikləri üçün onun qəbul olunmamasından qorxan 
halda verənlər onlardır bütün xeyir əməllərə tələsənlər! Həmin xeyir 
əməllərdə qabağa düşən də onlardır. 

62. Biz heç bir kəsə qüdrətindən artıq vəzifə təyin etmirik. Bizim ya-
nımızda Lövhi-Məhfuz və ya hər bir bəndənin əməl dəftəri adlı haqq da-
nışan bir kitab vardır. Onlar cəza günü zülmə və mükafatın kəsilməsinə 
məruz qalmazlar. 

63-84.Lakin qəlbləri bu barədə nadanlıq və qəflət içərisindədir və 
onların bundan başqa etdikləri digər əməlləri də vardır. Onlara deyilər: 
Bu gün fəryad qoparıb nalə etməyin. Şübhəsiz, sizə Bizim tərəfimizdən 
kömək edilməyəcəkdir. Həqiqətən, Bizim ayə və nişanələrimiz sizə oxu-
nur, amma siz dal-dala keçmişinizə qayıdırdınız. Həmin üz döndərməklə 
lovğalanır və gecə yığıncaqlarında onların haqqında pis sözlər danışır və 
istehza edirdiniz. Doğrudan da, sən onları əqidə, əxlaq, əməl və davranış-
da doğru yola dəvət edirsən. Həqiqətən, axirətə iman gətirməyənlər doğ-
ru yoldan çıxıblar. Onlar da keçmişdəkilərin dediklərini dedilər. Dedilər: 
“Ölüb bir ovuc torpaq və sümük olduqdan sonra yenidən dirildilib qaldı-
rılacağıq?!” Əlbəttə, bu vəd bundan əvvəl də bizə və atalarımıza veril-
mişdi. Bu, keçmişlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil. 

96.Onların pislik və hörmətsizliklərini ən gözəl üsulla dəf et. Biz on-
ların dediklərini daha yaxşı bilirik. Və de: “Ey Rəbbim! Şeytanların vəs-
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vəsə və təhriklərindən Sənə pənah gətirirəm”. “Və onların mənim yanım-
da olmalarından Sənə pənah gətirirəm, ey Rəbbim!” 

99-108.Nəhayət onlardan birinin ölümü çatan zaman deyər: Ey Rəb-
bim, məni dünyaya qaytar, bəlkə dünyada qoyduğum şey barəsində yaxşı 
bir iş gördüm.Xeyir, bu, onun dediyi boş sözdür. Və onların qarşısında 
qəbirdən qaldırılacaqları günə qədər Bərzəx aləmi vardır. Beləliklə, sur 
ikinci dəfə çalınanda və insanların hamısı diriləndə, həmin gün onların 
arasında qorxu və dəhşətin çoxluğundan sanki bir bağlılıq və qohumluq 
olmaz və bir-birlərinin halını soruşmazlar. Beləliklə,kimin ölçülmüş eti-
qad, əxlaq və əməlləri ağır və dəyərli olsa, belələri həqiqətən, nicat tapar-
lar. Və kimin ölçülmüşləri yüngül və dəyərsiz olsa, öz varlıqları barəsin-
də ziyana düşmüş və Cəhənnəmdə əbədi qalacaq kəslər onlardır. Odun 
şölələri şiddətlə üzlərinə çırpılar və onlar orada qaşqabaqlı və xar olarlar 
və dodaqları yandığı üçün dişləri görünər. Allah onlara deyər: “Məgər 
Mənim ayə və nişanələrim həmişə sizə oxunmurdu və siz həmişə onları 
təkzib və inkaretmirdiniz?!” Deyərlər: “Ey Rəbbimiz! bədbəxtliyimiz bi-
zə qalib gəldi və biz yolunu azmış bir dəstə idik”. “Ey Rəbbimiz, bizi bu-
radan çıxar və dünyaya qaytar. Beləliklə əgər bir daha küfr və günah az-
ğınlığına qayıtsaq, deməli onda mütləq zalımıq”. Allah buyurar: “Orada 
zəlil vəziyyətdə sakit və uzaq olun, Mənimlə əsla danışmayın!” 

109-111. Həqiqətən, Mənim bəndələrimdən bir dəstəsi “ey Rəbbi-
miz, biz iman gətirdik.Buna görə də bizi bağışla və bizə rəhm et.Sən 
rəhm edənlərin ən yaxşısısan” deyərdilər. Lakin siz onları ələ saldınız və 
nəhayət bu halınız sizə Məni yad etməyi unutdurdu. 

112-118. Allah və ya bir mələk kafirlərə deyər: “Dünya həyatında və 
ya Bərzəx aləmində neçə il qalmısınız?”Onlar axirətin əbədi olmasını 
bildikdən və onu dünya və Bərzəx ilə müqayisə etdikdən sonra deyərlər: 
“Bir gün və ya günün bir hissəsini.” Allah və ya mələk deyər: “Bəli, lap 
az bir zaman qaldınız. Kaş biləydiniz!” Yoxsa güman edirdiniz ki, sizi 
əbəs yerə yaratmışıq və bir də heç vaxt Bizə tərəf qaytarılmayacaqsınız? 
Allah, varlıq aləminə mütləq hakim olan O haqq hökmdar ucadır! Rəb-
bindən başqa bir məbud yoxdur. Kim Allahla birgə barəsində dəlil-sübu-
tu olmayan başqa bir məbudu çağırsa, onun haqqhesabı yalnız Rəbbinin 
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yanındadır. Şübhəsiz, kafirlər nicat tapmayacaqlar. Və de: “Ey Rəbbim, 
bizi bağışla və rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan. 

 
24. ən-Nur surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 64 ayədir, nuzul sırası 103-dür. Surənin 
35-ci “Nur аyəsində” “nur”kəlməsi bеş dəfə işlədilmişdir. Məsələn, Alla-
hın nuru, еlm nuru, imаn nuru, mərifət nuru və s. Аllаh bütün vаrlıq аlə-
mini işıqlаndırаndır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-10.Bu, Bizim bəlkə ibrət götürəsiniz deyə nazil etdiyimiz, aydın 
ayə və dəlillər olan bir surədir. 

2-10. Ey müsəlmanların adil hakimləri! Zina etmiş qadınla zina et-
miş kişinin hər birinə yüz şallaq vurun. Əgər Allaha və axirət gününə 
imanınız varsa, nəbada Allahın dinində onun icrasında o zinakarlara qarşı 
mərhəmət və ürəyi yumşaqlığa düçar olasınız! Və gərək o ikisinin əzabı-
na möminlərdən bir dəstəsi şahid olsun. Və, iffətli qadınlara zina isnad 
verib sonra öz iddialarının isbatı üçün dörd kişi şahid gətirməyən kəslərə 
səksən şallaq vurun və daha heç vaxt onların şahidliklərini qəbul etmə-
yin. Onlar həqiqətən, fasiqdirlər. İttiham edilən qadından da şəriətdə təyin 
edilmiş cəzanı “o kişi ona zina nisbət verməkdə həqiqətən, yalançıdır”-deyə 
dörd dəfə Allaha şəhadət verdikdən sonra, beşinci şəhadət də “əgər o kişi 
doğru deyirsə, Allah onda mənə qəzəb eləsin!” deməlidir. Əgər Allahın sizə 
lütf və mərhəməti olmasaydı və Allah tövbə qəbul edən və hikmət sahibi ol-
masaydı çoxdan günahlarınızın ağır cəzasına düçar olardınız. 

11-21. Şübhəsiz, o böyük böhtanı Peyğəmbərin zövcələrindən birinə 
pis iş isnad vermək böhtanını araya gətirənlər sizin özünüzdən olan mütə-
şəkkil və yekdil bir dəstədirlər. Onu öz ziyanınıza saymayın, əksinə, o sizin 
xeyirinizədir. Çünki o, pakların bəraət qazanmalarına və yalançı və münfiq-
lərin rüsvay olmalarına səbəb olur. Onların hər biri üçün qazandığı günahın 
cəzası vardır. Onlardan bu böhtanın əsas hissəsini öhdəsinə götürən kəs 
üçün isə böyük bir əzab vardır. Nə üçün onu eşidəndə sizdən olan mömin 
kişi və qadınlar bir-birləri barəsində yaxşı gümanda olmadılar və “bu aş-
kar bir böhtandır” demədilər?! Nə üçün ona həmin ittihama dörd kişi şa-
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hid gətirmədilər?! Şahidləri gətirmə-dikləri üçün Allahın yanında onlar 
özləri yalançıdırlar. Əgər dünyada və axirətdə Allahın sizə lütf və mərhə-
məti olmasaydı etdiyiniz işə görə sizə mütləq böyük bir əzab yetişərdi. O 
zaman onu həmin böhtanı bir-birinizin ağızından götürür, barəsində mə-
lumatınız olmayan şeyi dilinizlə deyir və onu asan sanırdınız. Halbuki o, 
Allah yanında böyük günah idi. Allah sizə nəsihət verir ki, əgər imanınız 
varsa heç vaxt belə şey etməyəsiniz. Ey iman gətirənlər, Şeytanın addım-
larına tabe olmayın. Kim Şeytanın addımlarına tabe olsa, şübhəsiz, o, pis 
və çirkin işə əmr edir. 

Açıqlama:Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) hər səfərə çıxdığı za-
man həmişə zövcələrindən birini özü ilə səfərə aparardı. Bir səfərində Hz. 
Peyğəmbər zövcəsi xanım Aişəni özü ilə birlikdə səfərə aparmalı oldu. Səfər-
dən sonra Mədinəyə qayıtmaq üçün karvan hazırlandığı zaman xanım Aişə 
bir işdən ötrü çölə çıxır. Qayıtdıqda kəcavəsinə minərkən görür ki, boynunda 
olan boyunbağısı yoxdur. O həmin yerə qayıdaraq boyunbağını axtardığı za-
man karvan, kəcavədə xanım Aişənin olmadığını hiss etmədən yola çıxır (bu-
nu da nəzərə alaq ki, Peyğəmbərimizin bu zövcəsinin yaşı kiçik, özü də incə-
zərif idi, bu səbəbdən də kəcavədə olmamasını hiss etməmişdilər). Xanlm 
Aişə qayıdanda görür ki, karvan artıq köçmüşdür və onun kəcavəsini də apa-
rıblar. O yəqin bilirdi ki, onu axtarmağa gələcəklər. Odur ki, həmin yerdə əy-
ləşib gözləyir.Həmişə karvanın arxasından gələn və geridə qalanları götürən 
Sərvan Aişəni görür və onu tanıyaraq bir kəlmə də olsa danışmadan dəvəni 
yatırdıb, onu mindirərək Mədinəyə çatdırır. Bu hadisə Mədinə əhli arasında 
söz-söhbətə səbəb olur. 

Əslində isə bu şayiələri yayanlar Peyğəmbər və ailəsini gözdən sal-
maq istəyən fasiqlər idi. Müsəttəh ibn Əsanə Aişənin atası Əbu-Bəkr ilə 
xalaoğlu idi. O həm miskin, həm də mühacir idi və Aişənin barəsində ca-
maatın içində hamıdan çox danışan da elə o idi. Əbubəkr ona həmişə 
xərclik verərdi, lakin onun Aişə barəsində danışdığını eşitdikdə and içdi 
ki, ona xərclik verməyəcək. Aşağıdakı ayə nazil olandan sonra isə dedi: 
“And olsun Allaha! Mən istəyirəm ki, Allah məni bağışlasın, mən yenə 
də onun haqqını verəcəyəm.”Bəzi təfsirlərdə gəlmişdir ki, səhabələrdən 
bir dəstə də böhtançılara nəfəqə və sədəqə verməyəcəklərinə and içmiş-
dilər. Quranda bu haqda nazil olan ayə belədir: 
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Nur-22.“Sizin dövlətliləriniz yaxın qohumlara, miskinlərə, Allah yo-
lunda köçənlərə ehsan və yaxşılıq etməməyə görə and içməməlidirlər. 
Məgər siz istəmirsiniz ki, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın? Allah ba-
ğışlayan və rəhm edəndir.” 

23.Həqiqətən, iffətli, günahdan xəbərsiz, imanlı qadınlara zina isnad 
verən kəslər dünyada və axirətdə lənətlənmişlər və onlar üçün böyük bir 
əzab vardır. O gün ki, dilləri, əlləri və ayaqları onların ziyanına, dünyada 
etdiklərinə şəhadət verəcəklər.Allah həmin gün onların haqq cəzasını tam 
şəkildə əda edəcəkdir və onlar Allahın həmin sabit haqq və aşkar olması-
nı biləcəklər. 

26. Xəbis qadınlar xəbis kişilər üçün və xəbis kişilər xəbis qadınlar 
üçündürlər. Həmçinin pak qadınlar pak kişilər üçün və pak kişilər pak 
qadınlar üçündürlər. 

27. Ey iman gətirənlər, öz evinizdən başqa heç bir evə icazə alma-
yınca və həmin evin adamlarına salam verməyincə daxil olmayın. Bu si-
zin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə ibrət götürdünüz. Əgər onda bir kəsi tap-
masanız, sahibi tərəfindən sizə icazə verilməyincə ora daxil olmayın. 
Əgər “qayıdın” deyilsə, qayıdın. O, sizin üçün daha pakdır. Allah, etdik-
lərinizi bilir. 

30.Mömin kişilərə de ki, başqalarının ayıb yerləri və yad qadının bə-
dəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda gözlərini ondan çe-
virsinlər və ayıb yerlərini görünməkdən qorusunlar. Bu onlar üçün daha 
pakdır. Həqiqətən, Allah onların etdiklərindən xəbərdardır. 

31. Mömin qadınlara de ki, başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin 
bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda gözlərini ondan 
çevirsinlər və öz ayıb yerlərini, üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yeri-
ni yadların görməsindən qorusunlar.Həmçinin öz zinət və bəzəklərini və on-
ların yerlərini boyun, sinə, saç, biləklər, baldırlar və sairəni, naçarlıqdan öz-
özlüyündə görünən üst paltarları, əl və üz kimi şeylər istisna olmaqla, üzə 
çıxarmasınlar. Gərək boyun və sinələrinin örtülməsi üçün baş örtüklərini çə-
kib yaxalarına salsınlar və zinət və zinət yerlərini ərlərindən, atalarından, 
qayınatalarından, oğullarından, ərlərinin oğullarından, qardaşlarından, 
qardaşlarının oğullarından, bacılarının oğullarından, özlərindən olan mü-
səlman qadınlardan, kənizlərindən, şəhvəti olmayan qulluqçu kişilərdən 
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və qadınlarla yaxınlıq qüdrəti olmayan uşaqlardan başqa heç kəsə göstər-
məsinlər. Ayağına xalxal taxmış qadınlar gizlətdikləri zinətlərin bilinmə-
si üçün ayaqlarını yerə bərk vurmasınlar. Ey möminlər, hamınız Allaha 
tərəf qayıdın ki, bəlkə nicat tapdınız. 

32-34.Subay kişilərinizi və ərsiz qadınlarınızı, eləcə də qul və kəniz-
lərinizdən evlənmək istedadı olanları evləndirin. Əgər yoxsul olsalar, Al-
lah onları Öz lütfü ilə dövlətli edər. Allah sonsuz genişlik sahibi və bilən-
dir. Evlənmək imkanı tapmayanlar, Allah Öz lütfü ilə onların ehtiyacları-
nı aradan qaldırana kimi gərək iffətli olsunlar. Və iffətli olmaq istəyən 
cavan kənizlərinizi, dünya malı tələbi ilə zinaya məcbur etməyin. 

35-38. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nurunun din və kitabı-
nın məsəli içində çox işıqlı bir çıraq olan çıraqqabı kimidir. Həmin çıraq 
şüşənin içindədir və o şüşə ulduz kimi parlaq və nurludur. O çıraq nə şər-
qə, nə də qərbə məxsus olmayan çox bərəkətli bir zeytun ağacından ya-
nır. Onun yağı hətta ona od toxunmasa belə, az qalır işıq saçsın. Bu ilahi 
nur Allahın ucaldılmasına və orada Öz adının çəkilməsinə icazə verdiyi 
evlərdədir. Həmin evlərdə səhərlər və axşamlar Onu pak sifətlərlə mədh 
edərlər. Heç bir ticarət və alış-verişin Allahı yad etməkdən, namaz qıl-
maqdan və zəkat verməkdən yayındırmadığı kişilər. Onlar ürəklərin və 
gözlərin pərişan və fərqli olacağı gündən qorxurlar. 

39-40. Kafirlərin ibadət, sədəqə və ixtira kimi bütün əməlləri hamar 
yerdəki ilğım kimidir ki, susuz insan uzaqdan onu su sanar, nəhayət ça-
tanda onun heç bir şey olmadığını görər. Allah onun yaxşılıqlarının ilğı-
ma çevrilməsinə səbəb olan küfrünün və digər günahlarının cəzasını ve-
rər. Allah tez haqq-hesab çəkəndir. Yaxud da kafirlərin şər əməlləri dərin 
dənizdə üzərində daha bir dalğa olan dalğanın örtdüyü və onun da 
üstündə bir bulud olan qaranlıqların altda qalıb batan şəxsə nisbəti kimi-
dir. Allahın nur vermədiyi kəsin heç vaxt nuru olmayacaqdır. 

41-45-Məgər göylərdə və yerdə olan hər bir kəsin, həmçinin göydə 
qanad açıb uçan quşların Allahı pak sifətlərlə mədh etmələrini görmürsə-
n?! Onların hər biri öz dua, itaət, namaz və zikrini bilmişdir. Allah onla-
rın etdiklərini bilir. Göylərin və yerin həqiqi sahiblik və hökmranlığı Al-
laha məxsusdur. Və həyata gəlib sonra ölən hər bir kəsin qayıdışı Allaha 
tərəfdir. Məgər görmürsənmi ki, Allah buludu yavaş-yavaş qovur sonra 
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onun parçalarını bir-birinə qovuşdurur, daha sonra onları üst-üstə yığır? 
Beləliklə buludun arasından yağışın çıxdığını görürsən. Həmçinin Allah 
göydən, onda olan donmuş bulud dağlarından qar və dolu nazil edir. 
Onun vasitəsi ilə ziyan vurur və onu, istədiyi qövmdən sovuşdurur. Onun 
şimşəyinin parıltısı az qalır gözlərin işığını yox etsin. Allah gecə-gündü-
zü dəyişdirir. Həqiqətən, bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. Al-
lah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, 
bəzisi iki ayağı üstə yeriyir və bəzisi dörd ayağı üstə yeriyir. Allah istədi-
yini yaradır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. 

56-Namaz qılın, zəkat verin və bu Peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə 
rəhm olundunuz. 

58-59-Ey iman gətirənlər, sizin qullarınız və həddi-buluğa çatma-
yanlarınız şəxsi yaşayış yerlərinizə daxil olanda qəflətən girməli deyil, üç 
vaxtda icazə almalıdırlar: Sübh namazından qabaq, günorta paltarlarınızı 
çıxardığınız zaman və işa namazından sonra ki, üç vaxt sizin xəlvət vaxt-
larınızdır. Bundan sonra sizə və onlara günah deyildir, çünki onlar həmi-
şə sizin ətrafınıza dolanırlar. Allah ayələri sizə bu cür bəyan edir. Allah 
bilən və hikmət sahibidir. Uşaqlarınız da həddi-buluğa çatan zamandan 
sonra onlar icazə aldıqları kimi sizin yatdığınız yerə daxil olmaq üçün 
həmişə icazə almalıdırlar. Allah Öz ayələrini sizin üçün bu cür açıqlayır. 
Allah bilən və hikmət sahibidir. 

60-61.Heyz və hamiləlikdən kəsildiyi üçün təbii olaraq evlənmək 
meylləri olmayan qoca qadınların öz zinət və bəzəklərini göstərmədən 
baş örtüyü və bu kimi üst paltarlarını çıxarmalarında bir günah yoxdur. 
İffətli olmaları onlar üçün daha yaxşıdır. Allah eşidən və biləndir. 

63.Peyğəmbərin sizin aranızdakı dəvət və çağırışını sizdən birinin 
digərini dəvət və çağırması kimi hesab etməyin. Həqiqətən, Allah Pey-
ğəmbərin dəvətindən sonra onun məclisindən bir-birinin kölgəsində ya-
vaş-yavaş camaatın arasından çıxanları tanıyır. Buna görə də gərək Pey-
ğəmbərin əmrindən çıxanlar onlara dünyada bir bəla və ya axirətdə ağrılı 
bir əzab gəlməsindən çəkinsinlər. 

64. Bil ki, şübhəsiz, göylərdə və yerdə olanlar Allahın həqiqi mülkü-
dür. Şübhəsiz, O, sizin durumunuzu bilir və Allah bütün insanların Ona 
tərəf qaytarılacaqları gün, onları etdiklərindən xəbərdar edəcəkdir. 
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25. Furqan surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 73 ayədir, nuzul sırası 42-dir. Surənin bi-

rinci ayəsində Quran “Furqan” adlandırılır. “Furqan” dedikdə haqqı ba-
tildən ayıran nəzərdə tutulur. Surədə Quran “Furqan” adı ilə tanıtdırıldı-
ğından surə həmin adla adlandırılmışdır. Ruhu furqаn nuru ilə işıqlаnmış 
insаn hаqq və bаtilin qаrışdığı, bаtilin hаqq libаsı gеydiyi və hаqq yеrinə 
tаnıtdırıldığı dünyаdа оnlаrı bir-birlərindən fərqləndirə bilir. İnsаn Qurаn 
və vəhy işığındа hər şеyin həqiqi dəyərini öyrənə bilər. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Furqanı haqq ilə batili bir-birindən ayıran, Quranı aləmdəkilərin 
hamısını, kökləri kəsilənədək bütün insan və cinləri qorxutmaq üçün bən-
dəsinə tədricən nazil edən Allah uca, əbədidir. O Allah ki, göylərin və 
yerin mülkiyyət və hakimiyyəti Ona məxsusdur, Özü üçün övlad 
götürməmişdir və heç bir şəriki olmamışdır, 

4-10. Kafirlər dedilər: “Bu Quran, Muhəmmədin (s) özündən uydur-
duğu və yəhudilərin bunda ona kömək etdikləri yalandan başqa bir şey 
deyildir. Və Bu kitab onun istəyi ilə başqalarının onun üçün yazdıqları 
keçmişlərin əfsanələridir; həmin yazı səhər-axşam ona oxunur və o da 
eşitdiklərini əzbərləyərək camaata oxuyur”. De: “Quranı göylərdə və yer-
də olan örtülü bilən Allah nazil etmişdir”. 

Müşriklər dedilər: “Bu necə peyğəmbərdir ki, yemək yeyir və bazar-
larda gəzir?! Halbuki peyğəmbər mələk olmalıdır. Yaxud nə üçün ona bir 
xəzinə göndərilmir və ya onun bir bağı yoxdur ki, ondan istifadə etsin?!” 

Açıqlama: Hz.Əli (ə) buyurur: “Əgər Allah istəsəydi, peyğəmbərləri 
göndərən zaman onların ixtiyarına xəzinələr,qızıl mədənləri, yaşıl və xür-
rəm bağlar verərdi. Amma belə etsəydi, xalqın sınaq məsələsi aradan gö-
türülər, hamı var-dövlət və rifah tamahı ilə peyğəmbərin ətrafına topla-
nardı. Beləcə, niyyətlər xalis olmazdı.” ( “Nəhcül-bəlağə”, x. 192.) 

11-13. Əksinə, onlar Qiyaməti yalan hesab etdilər. Biz Qiyaməti ya-
lan sayan kəs üçün yandıran bir od hazırlamışıq.Həmin yandıran od 
uzaqdan onları görəndə, kafirlər onun hiddət və qəzəb nərəsini və şölələ-
rinin səsini eşidərlər. Əl-ayaqları bağlı və bir-birinə zəncirlənmiş halda 
həmin odda dar bir yerə atılan zaman onlar orada ah-vay və ölüm dilə-
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mək fəryadı ucaldarlar. Onlara deyilər: Bu gün ah-vay və ölüm fəryadını 
bir dəfə ucaltmayın, ah-vay və ölüm fəryadını çox ucaldın. De: “O yaxşı-
dır, yoxsa təqvalılara mükafat və qayıdış yeri olaraq vəd edilmiş əbədi 
Cənnət?!” Onlar deyəcəklər: “Paksan Sən ey Allah! Bizə Səndən qeyrisi-
ni dost götürmək yaraşmazdı.” 

Hz. Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş hədisdə deyilir: “Cəhənnəm əh-
li divardakı mıx kimi sıxıntıdadır.” (Təfsire-Məcməül-bəyan) 

22-33. Mələkləri, ölüm mələklərini və ya Bərzəx aləminin mələkləri-
ni və yaxud Qiymət səhnəsinin mələklərini görəcəkləri gündə günahkar-
lara bir müjdə olmaz və onlar mələklərə deyəcəklər: “Bizə təhlükəsiz bir 
sığınacaq verin”. Və yada sal o gün ki, göy onda olan ağ buludla parçala-
nar və mələklər xüsusi nizamla yerə endirilərlər. Həmin gün həqiqi mü-
lkiyyət və hakimiyyət Rəhman olan Allaha məxsus olar və o gün kafirlər 
üçün çox çətin bir gün olacaqdır. Və, zalım öz əllərinin arxasını çeynəyə-
rək deyəcək: “Kaş peyğəmbərlə birlikdə mən də Allaha tərəf gedərək bir yol 
tutaydım. Vay olsun mənə! Kaş filankəsi özümə dost tutmayaydım. Həqiqə-
tən, o, Allahın zikr edilərək xatırlan-ması mənə çatdıqdan sonra o məni 
zikrdən, Peyğəmbərdən və Qurandan yayındırdı”. Şeytan insanı həmişə xar 
edib və indi də edir. Həmin gün Allahın peyğəmbəri deyəcəkdir: “Ey mə-
nim Rəbbim! Həqiqətən, mənim qövmüm bu Quranı tərk etdi.” 

Küfr edənlər dedilər: “Nə üçün Quran ona bir yerdə, bütöv halda na-
zil olmayıb?” Onun vasitəsi ilə sənin qəlbinə sabitlik və möhkəmlik ver-
mək üçün belədir. Və onu yavaş-yavaş, bir-birinin ardınca iyirmi üç il ər-
zində müxtəlif həcmlərdə sənə oxuduq. 

35-40. Həqiqətən, Biz Musaya Tövratı verdik və qardaşı Harunu 
onun yanında yardımçı etdik. Beləliklə, onlara dedik: “Bizim ayə və ni-
şanələrimizi təkzib etmiş dəstənin Firon və onun tayfasının yanına ge-
din”. Onlar deyilən yerə getdilər və həmin tayfa onları təkzib etdi. Belə 
olduqda Biz onları ən ağır üsulla həlak etdik. Nuhun qövmünü Bizim el-
çilərimizi təkzib etdikləri zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir 
nişanə etdik. Və Hudun qövmü Adı, Salehin qövmü Səmudu, Şüeybin 
qömü olan və ya şam ağacına ibadət edən Rəss əhlini və bir çox cəmiy-
yətləri həlak etdik. 

45-48. Allahın qüdrətini görmürsənmi ki, sübhdən günəş çıxana qə-
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dər kölgəni necə uzatdı? Nə çox qaranlıq oldu ki, ürəklər sıxılsın, nə də 
isti və işıqlıq oldu ki, gözə zərəri olsun. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə, onu 
sakin və həmişəlik edərdi, günəş çıxmazdı. Sonra biz günəşi kölgə üçün 
dəlil tutduq. Günəş olmasaydı, kölgə bilinməzdi, o ucaldıqca, kölgə aza-
lar. Allah elə Allahdır ki, gecəni rahat olmağınız üçün örtük etdi, sizin 
bədəniniz üçün yuxunu rahatlıq və gündüzü də dirilik etdi. 

49-52. Buludları Öz rəhmətinin önündə yağışdan qabaq müjdəçilər 
olaraq göndərən Odur. Biz göydən pak edən bir su nazil etdik ki, onun 
vasitəsi ilə ölmüş torpağı dirildək və onu yaratdıqlarımızdan heyvanların 
və çoxlu insanların içməsi üçün ixtiyarına verək. Lakin insanların çoxu 
haqqa kafir və nemətə nankordurlar. 

53. İki dənizi bir-birinə birləşdirən Odur. Onlardan birinin suyu dadlı 
və şirin, o biri isə şor və acıdır. O, onların arasında bir-birlərinə qarışma-
maları üçün Öz qüdrəti ilə möhkəm maneə yaratmışdır. 

Açıqlama:-Bu ayədə bildirilən bir-birinə qovuşan, lakin suları qətiy-
yən bir-biri ilə qarışmayan dənizlərin bu xüsusiyyəti okeanoloqlar tərə-
findən bir müddət əvvəl kəşf edilmişdir. “Səth daralması” adlandırılan fi-
ziki bir qüvvə səbəbindən qonşu dənizlərin sularının bir-birinə qovuşma-
dığı ortaya çıxmışdır. Dənizin fərqli sıxlıqlarından qaynaqlanan səth da-
ralması, sanki bir divar kimi suların bir-birinə qarışmasına mane olur. 
Dünyanın ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən olan Fransız alimi J. Kusto, öz 
təcrübə və tədqiqatları nəticəsində aşkar etmişdir ki,Aralıq dənizinin özü-
nəməxsus temperaturu və duzluluğu vardır. Eyni zamanda bu dənizdə hə-
min şəraitə uyğun canlılar da var.Sonra isə Atlantik okeanında olan su 
kütləsini tədqiq etdi və onun Aralıq dənizindən tamamilə fərqli olduğunu 
gördü. Bu iki su kütləsi Cəbəllütariq boğazında birləşir və bu birləşmə 
min illərdir ki, davam edir. Buna əsasən iki dənizin bir-birinə qarışmadı-
ğını, hətta bu iki dənizin birləşmə nöqtəsində möcüzəvi su maneəsinin 
olduğunu kəşf etdilər.Bu kəşfdən sonra J. Kusto bu hadisənin Quranda 
14 əsr əvvəl yazıldığını öyrənir və İslam dinini qəbul edir. Quran ayələri-
ni öyrənən J. Kusto aşağıdakı sözləri dilə gətirir: - “Mən şahidlik edirəm 
ki, müasir elmi 14 əsr qabaqlayan Quran, Allah kəlamıdır.” 

Eyni vəziyyət 1962-ci ildə Ədən körfəzi ilə Qırmızı dənizin birləşdi-
yi Bab əl-Mənbəd boğazında alman alimləri tərəfindən aşkar edilmişdir. 
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Sonralar aparılmış tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, müxtəlif quru-
luşlara malik olan bütün dənizlərin birləşmə nöqtələrində həmin su ma-
neələri mövcuddur. 

54. Sudan-nütfədən insan yaradan və onu nəsəb və səbəb əlaqələri 
sahibi edən Odur. Sənin Rəbbin həmişə hər şeyə qadirdir. 

56-58. Ey Peyğəmbər! Biz səni yalnız müjdə verən və qorxudan bir 
peyğəmbər olaraq göndərmişik. De: “Mən bunun ilahi tapşırıqların çatdı-
rılmasının müqabilində sizdən kiminsə öz Rəbbinə tərəf yol tutmaq istə-
məsi istisna olmaqla, bir muzd istəmirəm”. Heç vaxt ölməyən O diriyə 
təvəkkül et və Onu həmd-səna ilə birgə pak sifətlərlə mədh et. Bəndələri-
nin günahlarından Onun xəbərdar olması kifayətdir. 

59. Göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaradan, son-
ra yaradılmışlar üzərində hakimiyyət taxtında qərar tutan! O, Rəhman 
olan Allahdır. Onlara“Rəhman olan Allaha səcdə edin”deyilən zaman 
məsxərə edərək deyərlər: “Rəhman nədir? Tanımadan sənin əmr etdiyinə 
səcdə edək?!” Və sənin sözün onların nifrət və uzaqlığını artırır. 

61-65. Göydə ulduzlardan bürclər vücuda gətirən və onda günəş və 
parlaq ay yaradan Allah uca, əbədi və bərəkətlidir.Onun nemətlərinə şükr 
etmək istəyən şəxs üçün gecə və gündüzü bir-birinin əvəzləyicisi edən 
Odur. Rəhman olan Allahın həqiqi bəndələri yerdə sakit və təvazökarlıq-
la yol gedən və nadanlar xoşagəlməz sözlərlə onlara xitab edən zaman 
“salam” xoş və yumşaq söz deyən kəslərdir. Tövbə edən, iman gətirən və 
yaxşı işlər görən kəs istisna olmaqla. Allah onların günahlarını yaxşılıq-
lara çevirər Allah çox bağışlayan və mehribandır. 

77. Müşriklərə de: “Əgər mənim Rəbbim sizi tövhid və imana dəvət 
etmək istəməsəydi, sizə əhəmiyyət verməzdi. Çünki həqiqətən, siz Onun 
ayələrini təkzib etdiniz. Buna görə də tezliklə sizin üçün daimi bir əzab 
olacaqdır”. 

 
26. əl-Şuəra surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir, nuzul sırası 47-dir. Bu surə bе-
sətin, pеyğəmbərliyin ilk vахtlаrındа Məkkədə nаzil оlmuşdur. Surədə 
Pеyğəmbərə əmr оlunur ki, öz yахınlаrını şirk və bütpərəstlikdən çəkin-
dirib, İslаmа dəvət еtsin. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-Ta, Sin, Mim. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih 

ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr 
və Muhəmmədə (s) ki, bu surə aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələridir. 

3-9. Ya Peyğəmbər!Bəlkə sən onlar iman gətirməyəcəklər deyə, özünü 
həlak etmək istəyirsən?! Əgər istəsək göydən onlara elə bir nişanə məcbure-
dici dəlil nazil edərik ki, onun müqabilində onlar məcburi şəkildə boyun əyib 
itaət edərlər. Onlara Allahdan elə bir yeni öyüd-nəsihət vasitəsi gəlməz ki, 
ondan üz döndərməsinlər. Beləliklə, həqiqətən, onlar Bizim ayələrimizi tək-
zib etdilər. Odur ki, istehza etdikləri şeyin xəbərləri tezliklə onlara yetişəcək-
dir. Məgər yer üzünə baxıb orada nə qədər növbənöv könül oxşayan bitkilər 
və ağaclar bitirdiyimizi görmədilərmi? Həqiqətən, bunda bir əlamət vardır. 
Amma onların əksəriyyəti iman gətirməmişlər. 

Açıqlama:Surənin məqsədi Həzrət Pеyğəmbərə təsəlli və аrаmlıq vеr-
məkdir. Çünki qövmü оnu, Аllаh tərəfindən nаzil оlmuş Qurаnı inkаr еdir, 
Həzrəti dаim incidirdilər. Qürеyşin ittihаmlаrındаn biri Pеyğəmbərin divаnə 
və şаir sаyılmаsı idi. Оnlаr Qurаnı şеr və şеytаni təlqin hеsаb еdirlər. Surədə 
bu ittihаmlаrа cаvаb vеrilir, müşriklərə kеçmişdə bu işi görənlərin аqibəti 
хаtırlаdılır. Оnа görə də Həzrət Musа, İbrаhim, Nuh, Hud, Sаlеh, Lut və 
Şüеyb pеyğəmbərin qövmləri hаqqındаkı əhvаlаtlаr nəzərdən kеçirilir, ilаhi 
pеyğəmbərləri inkаr еtmiş zаlımlаrın cəzаsı önə çəkilir. 

10-67. Bir zaman Rəbbin Musanı səslədi ki: “Get o, zalım tayfanın 
sorağına: Firon qövmünün sorağına, məgər qorxmurlar?!” Musa dedi: 
“Ey Rəbbim, doğrusu qorxuram ki, məni təkzib etsinlər. Sinəm daralır və 
dilim tutulur. Odur ki, Haruna göndər onu mənə köməkçi et. Onlarla bağ-
lı boynumda bir günah var, onlardan bir nəfəri öldürmüşəm. Buna görə 
də məni öldürəcəklərindən qorxuram”. Allah buyurdu: “Belə deyil. Siz 
ikiniz də Bizim ayələrimizi aparın.” Fironun yanına gedərək deyin: “Hə-
qiqətən, biz aləmlərin Rəbbinin göndərdiyi peyğəmbərlərik. Və İsrail 
övladlarını bizimlə göndər”. Firon dedi: “Məgər biz səni uşaqlıq çağında 
öz yanımızda böyütmədikmi? Ömrünün neçə ilini bizim yanımızda qal-
madınmı? Axırda bir kişini öldürdün, sən nankor olanlardansan!” Musa 
dedi: “O işi o vaxt edərkən mən xəbərsizlərdən idim. Buna görə də, siz-
dən qorxub qaçdım, sonra Rəbbim mənə peyğəmbərlik, hikmət və şəriət 
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elmi əta etdi, məni Öz peyğəmbərlərindən etdi”. Firon dedi: “Aləmlərin 
Rəbbi nədir?” 

Musa dedi: “O, göyləri, yeri və onların arasında olanları idarə və tər-
biyə edəndir, əgər yəqinlik əhli olsanız.” Firon öz ətrafındakılara dedi: 
“Onun sözlərinə qulaq asırsınızmı?! Mən ondan Rəbbin mahiyyətini so-
ruşuram, Musa isə mənə Onun işləri haqqında cavab verir?!” 

Musa dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir”. Firon dedi: 
“Həqiqətən, sizə göndərilmiş olan bu peyğəmbər, şübhəsiz, divanədir.” 
Musa dedi: O, “Şərqin və qərbin və bu ikisinin arasında olan hər bir şey-
in Rəbbidir, əgər düşünsəniz?” 

Firon dedi:“Şübhəsiz, əgər məndən savayı bir tanrı qəbul etsən, 
mütləq səni həbs etdirəcəyəm”. Musa dedi:“Hətta sənə açıq-aydın bir şey 
gətirsəm də?!” Dedi: “Əgər düz danışanlardansansa onu gətir”. Beləliklə, 
Musa öz əsasını atan kimi əsa, qəfildən açıq-aşkar bir əcdaha oldu. Və 
əlini qoynunun altından çıxardanda, o, baxanlara qəflətən ağappaq və 
nurlu göründü. Firon ətrafındakı əyanlara dedi: “Həqiqətən, bu, çox bi-
likli bir sehrbazdır!” “Sizi öz sehri ilə torpağınızdan çıxarmaq istəyir. 
Fikriniz nədir?” 

Dedilər: “Şəhərlərə toplayıcı məmurlar göndər. Bütün bilikli sehrbazları 
sənin yanına gətirsinlər”. Beləliklə, bütün sehrbazlar məlum bir günün müəy-
yən olunmuş vaxtında (bayram günündə) toplandılar.“Əgər sehrbazlar qalib 
gəlsələr, biz də onlara tabe olaq”. Sehrbazlar gəldikdə Firona dedilər: “Əgər 
qalib gəlsək, bizim üçün bir mükafat olacaqmı?!” 

Firon dedi: “Bəli! Və belə olan surətdə mütləq yaxın adamlardan olacaq-
sınız”. Musa onlara dedi: “Nə atacaqsınızsa atın”. 

Onlar öz iplərini və əsalarını yerə atdılar və dedilər: “Fironun izzətinə 
and olsun ki, mütləq biz qalib gələcəyik”. Belə olduqda Musa da öz əsasını 
atdı. O, onların düzəltdikləri həqiqi olmayan şeyləri qəfildən uddu. Sehrbaz-
lar Haqqın qüdrətindən, naçar səcdə halında torpağa qapandılar. Dedilər: 
“İman gətirdik aləmlərin Rəbbinə. Musanın və Harunun Rəbbinə”. 

Firon dedi: “Mən sizə izn verməzdən öncəmi ona iman gətirdiniz?! 
Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrətmiş olan böyüyünüzdür Belə isə tezliklə bi-
lərsiniz! Mütləq sizin əllərinizi və ayaqlarınızı bir-birlərinə çarpaz kəsdi-
rib sizi hamılıqla dar ağacından asacağam”. 
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Dedilər: “Bizə heç bir zərəri yoxdur, çünki biz öz Rəbbimizə doğru 
dönəcəyik və O hər şeyi yoluna qoyar”. Həqiqətən, biz umuruq ki, Rəb-
bimizilk iman gətirənlər olduğumuza görə günahlarımızı bağışlasın. Mu-
saya belə vəhy etdik: “Mənim bəndələrimi gecə vaxtı çıxart, çünki bu-
nunla da sizin qurtuluşunuzun və Fironun adamlarının həlakının müqəd-
diməsi hazırlanacaqdır”. 

Firon İsrail övladlarının qaçmasından xəbərdar olduqdan sonra şə-
hərlərə qüvvələr göndərdi. O belə deyirdi: “Həqiqətən, bunlar kiçik bir 
dəstədir”. Və əlbəttə, bunlar bizi qəzəbləndirmişlər. Beləliklə, Fironun 
adamları günəş doğduqda onların arxasınca getdilər. O iki dəstə bir-birlə-
rini gördükdə, Musanın adamları dedilər: “Şübhəsiz, biz artıq yaxalan-
maqdayıq”. Musa dedi:“Belə deyildir, şübhəsiz, Rəbbim mənimlədir, 
tezliklə mənə nicat yolunu göstərəcəkdir”. Sonra Musaya vəhy etdik ki: 
“Öz əsanla dənizə vur”. Dəniz əsanın vurulmasıyla on iki yerdən yol ki-
mi bölündü və hər bir hissə böyük bir dağ kimi oldu. Musaya və onunla 
birgə olanların hamısına nicat verdik. Sonra o biri dəstəni suda qərq et-
dik. Həqiqətən, də bunda bir nişanə ibrət vardır. 

69-89. Və onlara İbrahimin xəbərini və hekayətini söylə. O zaman 
ki, atasına və öz tayfasına demişdi: “Siz nəyə ibadət edirsiniz?” Dedilər: 
“Biz bütlərə ibadət edirik və daima onlarla birgəyik, onların dərgahlarına 
başımızı qoyuruq”. İbrahim dedi: “Onları çağırdığınız zaman səsinizi eşi-
dirlərmi? Yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verirlərmi?” Dedilər: “Yox, 
ancaq atalarımızın belə etdiklərini görmüşük”. İbrahim dedi: “Nəyə iba-
dət etdiyinizi görürsünüzmü? Sizlər və ulu babalarınız? Şübhəsiz, aləm-
lərin Rəbbindən başqa onların hamısı mənim düşmənimdirlər. Məni ya-
radan və mənə doğru yol göstərən Odur. Məni yedirdən dəiçirdən də 
Odur. Xəstələndikdə mənə şəfa verən də Odur. Məni öldürəcək, sonra di-
rildəcək Odur. Cəza günü günahımı bağışlamasına ümid etdyim də Odur. 
Ey Rəbbim, mənə əqli, dini elmlər bəxş et və məni salehlərə qovuşdur. 
Mənə gələcək nəsillər arasında gözəl bir ad, xatirə, doğru danışan bir dil 
və mənə haqqa doğru bir dəvət edən ver. Məni nemətlərlə dolu olan Cən-
nətin varislərindən et. Atamı bağışla! O, azanlardan oldu. (Azər İbrahi-
min qayınatası və ya əmisi idi, atası isə Allahın təkliyinə inananlardan 
idi.)Məni insanların dirildiləcəyi gün xar etmə. O gün ki, malın və oğul-
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ların bir faydası olmayacaq. Yalnız sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna 
gələn kimsədən başqa!” 

90-104. O gün Cənnət təqvalılara yaxınlaşdırılar. Cəhənnəm də az-
ğınlara aşkar olar. İblisin bütün əsgərləri də İblisin özünün nəsli və bala-
ları da oda sürüklənərlər. Onlar Cəhənnəm əhli bir-birlərilə dava-dalaş 
edən halda deyərlər: “Allaha and olsun ki, biz həqiqətən, açıq-aşkar yolu-
muzu azmışdıq. Kaş biz bir də dünyaya qayıda biləydik ki, möminlərdən 
olaydıq”. Həqiqətən də, bunda bir nişanə ibrət vardır. 

105-120. Nuhun qövmü Allahın bütün peyğəmbərlərini təkzib etdi. 
O zaman Nuh onlara dedi: “Məgər Allahın qəzəb və əzabından çəkinmir-
siniz? Həqiqətən, mən bir peyğəmbərəm. Allahdan qorxun və mənə itaət 
edin. Mən buna risalətə görə sizdən heç bir muzd istəmirəm. Mənim 
muzdum yalnız aləmlərin Rəbbinin öhdəsinədir”. 

Dedilər: “Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənəmi iman 
gətirək? Ey Nuh, əgər bu dəvətdən əl çəkməsən, mütləq daşqalaq olunan-
lardan olacaqsan”. Dedi: “Ey Rəbbim, həqiqətən, qövmüm məni təkzib 
etdi. Odur ki, mənimlə onların arasında aydınlaşdıran bir hökm çıxar, 
mənə və mənimlə birgə olanlara nicat ver”. Beləliklə, onu və onunla bir-
likdə insanlar, heyvanlar və azuqə ilə dolu olan gəmidəkiləri xilas etdik. 
Onların nicatından sonra qalanların hamısını suda qərq etdik. 

123-140.Ad qövmü də Allahın peyğəmbərlərini təkzib etdi. O zaman 
Hud onlara dedi: “Məgər şirk və küfrdən çəkinmirsiniz?! Həqiqətən, mən 
sizin üçün etibar olunası bir peyğəmbərəm. Belə isə, Allahdan qorxun və 
mənə itaət edin. Siz hər bir uca məkanda əbəs yerə və əyləncə xatirinə bir 
bina ucaldıb var-dövlət nişanəsini edirsiniz? Cah-cəlallı qəsrlər tikirsiniz, 
sanki əbədi qalacaqsınız?! Həqiqətən, mən Böyük Günün sizə çatacaq 
əzabından qorxuram”. Dedilər:”Bizim bu yaşayış və ölümümüz bəşərin 
əzəldən bəri olan yaşayış və ölümündən başqa bir şey deyildir. Odur ki, 
dirilmək və hesab-kitab adlı bir şey olmayacaqdır”. Beləliklə, onu Hudu 
təkzib etdilər və Biz də onları həlak etdik. Həqiqətən, bunda bir nişanə 
ibrət vardır və onların əksəriy-yəti haqqa iman gətirənlərdən deyildilər. 

141-159.Səmud qövmü də Allahın bütün peyğəmbərlərini təkzib et-
di. O zaman Saleh onlara dedi: “Məgər şirk və küfrdən çəkinmirsiniz? 
Həqiqətən, mən sizin üçün etibar olunası bir peyğəmbərəm. Belə isə, Al-



 

  197 

lahdan qorxun və mənə itaət edin”! Güman edirsiniz ki, burda olanların 
içində əmin amanlıqla başlı-başına buraxılacaqsınız?! Bağlar və çeşmələr 
içində?!Məharətlə və təkəbbürlə dağlardan evlər yonub düzəldirsiniz?! 
Nəhayət, Allahdan qorxun və mənə itaət edin”. 

Dedilər: “Həqiqətən, sən cadu olunmuşlardansan. Sən yalnız bizim ki-
mi bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bir ayə və möcüzə gətir”. 
Sonra, Salehin duası ilə dağdan dişi bir dəvə çıxdı və Saleh dedi: “Bu dişi 
bir dəvədir. Bu bulağın suyundan bir pay onunkudur və müəyyən bir 
günün payı da sizinkidir. Ona heç bir ziyan yetirməyin ki, Böyük günün 
əzabı sizi yaxalayar”. Amma onlar dəvəni tutub kəsdilər, sonra isə peşman 
oldular. Beləliklə, vəd olunmuş əzab onları yaxaladı. Həqiqətən, bunda bir 
nişanə ibrət vardır. Onların əksəriyyəti haqqa iman gətirən deyildi. 

160-175.Lutun qövmü də Allahın peyğəmbərlərini təkzib etdi. O za-
man ki, Lut onlara dedi: “Bu şirk və küfrünüzdən çəkinmirsinizmi?! Hə-
qiqətən, mən sizin üçün etibar ediləsi bir peyğəmbərəm. Odur ki, Allah-
dan qorxun və mənə itaət edin. Siz bu dünyadakı insanlardan yalnız er-
kəklərləmi yaxınlıq edirsiniz?! Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı zövcə-
lərinizi tərk edirsiniz?! Siz həddi aşan tayfasınız”. 

Onlar dedilər: “Ey Lut, əgər bu sözlərindən əl çəkməsən, mütləq sür-
gün olunanlardan olacaqsan!” Lut dedi: “Şübhəsiz, mən sizin bu əməli-
nizlə düşmən olanlardanam. Ey Rəbbim, mənə və ailəmə bunların gördü-
yündən nicat ver”. Sonra ona və bütün ailəsinə nicat verdik. Yalnız Lu-
tun zövcəsindən başqa. Onların başlarına daşdan bir yağış yağdırdıq. Hə-
qiqətən, bunda bir nişanə ibrət var və onların əksəriyyəti Haqqa iman gə-
tirən deyildi. 

176-191.“Əykə” camaatı da Allahın bütün peyğəmbərlərini təkzib 
etdi. O zaman ki, Şüeyb onlara dedi: “küfr və şirkinizdən çəkinmirsiniz-
mi?! Həqiqətən, mən sizin üçün etibar ediləsi bir peyğəmbərəm. Odur ki, 
Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Mən bunun bu risalətin müqabilində 
sizdən heç bir muzd istəmirəm, mənim muzdum yalnız aləmlərin Rəbbi-
nin öhdəsinədir. Alış-veriş zamanı tərəzi qabını dolu verin ölçüdə düz 
olun. Ziyan vuranlardan olmayın. Düzgün tərəzi ilə çəkin. İnsanların 
mallarını əskik verməyin və yer üzündə fəsad törədən hərəkət etməyin. 
Sizi və sizdən öncəki qövmləri yaradandan qorxun”. Onlar: “Həqiqətən, 
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sən cadu olunmuşlardansan” -dedilər. Sən yalnız bizim kimi bir insansan. 
Həqiqətən, biz səni yalançılardan hesab edirik”. Və istehza məqsədilə de-
dilər: “Əgər doğru danışanlardansansa, onda göyün parçalarını üstümüzə 
endir”. Şüeyb dedi: “Mənim Rəbbim sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir”. 
Beləliklə, Şüeybi təkzib etdilər və buludlu günün əzabı onları yaxaladı, 
başlarına od ələyən alovsaçan buludun kölgəsində idilər, Həqiqətən, o, 
böyük bir günün əzabı idi. 

192-221. Şübhəsiz, bu Quran aləmlərin Rəbbinin nazil etdiyidir Ru-
hul-əmin Cəbrail onu endirdi, Peyğəmbərlərdən olasan deyə, sənin qəlbi-
nə Quranı açıq-aydın ərəb dilində nazil etdi. Həqiqətən, də, bu kitabın adı 
keçmişdəkilərin kitablarında gəlmişdir. Məgər Bəni-İsrail alimlərinin bu 
kitabdan xəbərdar olmaları onlar üçün sübut və nişanə deyilmi? Əgər bu-
nu bu kitabı bütünlüklə bəzi əcəmlərə nazil etsəydik; 

Quranı onlara oxusaydı, əsla ona iman gətirməzdilər və deyərdilər: 
“Əcəm dilində olan Quran hara, ərəb milləti hara?” Biz onu belə günah-
karlarının qəlblərinə beləcə yeritdik. Ölüm, Bərzəx ya Qiyamətin ağrılı 
əzabını görməyincə ona iman gətirməyəcəklər. Bu əzab onlara qəflətən, 
özləri də bilmədən gələr. Sonra deyərlər: “Görəsən bizə bir möhlət veri-
ləcəkmi?” Ya Peyğəmbər! xəbər ver, əgər onları illərlə dünya həyatından 
bəhrələndirsək; Sonra da vəd olunduqları əzab onlara yetişsə; Quranı əsla 
şeytanlar Bizim Peyğəmbərimizə nazil etməmişlər. Allahla yanaşı başqa 
bir tanrı çağırma ki, əzaba düçar edilənlərdən olarsan. Və əvvəlcə yaxın 
qohumlarını qorxut və xəbərdarlıq et. Və öz mehr məhəbbət və təvazö-
karlıq qanadını möminlərdən sənə tabe olan hər bir kəsin üzərinə endir; 
cəzbedici çətirini onların başları üzərində aç. Və o qadir, qalib və mehri-
ban Allaha təvəkkül et. O Allaha ki, səni duranda, görür. Çünki, O eşidən 
və biləndir. 

221. Şeytanların kimə nazil olduğunu sizə xəbər verimmi? Onlar hər 
bir yalançı, böhtançı və günahkara nazil olarlar. Eşitdiklərini onlara təl-
qin edərlər və əksəriyyəti yalançıdır. Şairlərə yalnız azğınlar tabe olarlar 
uyarlar. Və onlar özləri etmədikləri şeyləri deyirlər?! 

227. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allahı çox zikr edən, zül-
mə uğradıqdan sonra intiqam alanlardan başqa! Zülm edənlər tezliklə bi-
ləcəklər ki, necə bir dönüş yerinə qaytarılacaqlar. 
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27. ən-Nəml surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir, nuzul sırası 48-dir. Surənin adı 

18-ci ayədə Hz. Sülеymаnın qоşununun qаrşısınа çıхmış qаrışqа hаqqın-
dа dаnışıldığı üçün о “Nəml” аdlаndırılmışdır 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1- 6.Ta, Sin. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin 
heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Möminlərə yol 
göstərən və müjdə verəndir. Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, bu Quran hik-
mətli olan və hər şeyi bilən Allah tərəfindən sənə verilir. 

7-14. O zaman ki, Musa öz ailəsinə demişdi: “Mən bir od uzaqdan 
gördüm, tezliklə sizə ondan qoparılmış bir köz gətirərəm ki, bəlkə qızına-
sınız”. Musa alovun yanına çatdıqda belə bir nida gəldi: “Ya Musa, həqi-
qətən, yenilməz qüdrət və hikmət sahibi olan Allah Mənəm. Əsanı at!” 
Musa əsasını yerə atdı. Onun–ilan kimi sürətlə hərəkət etdiyini gördükdə, 
arxaya döndü və elə getdi ki, heç arxasına belə baxmadı. Səs gəldi: “Ya 
Musa, qorxma! Həqiqətən, peyğəmbərlərim Mənim yanımda qorxmazlar. 
Əlini qoynuna qoy ki, doqquz möcüzənin biri kimi parıldayan, eyibsiz-
qüsursuz çıxsın. Beləliklə Firon və onun qövmünə sarı yollan. Həqiqətən, 
onlar fasiq və itaətsiz bir qövmdürlər” . Bizim aşkar və aydınlıq gətirən 
möcüzələrimiz onlara gəldikdə dedilər: “Bu, açıq-aşkar bir sehrdir”. 

15-44. Həqiqətən, Biz Davuda və Süleymana bir elm verdik və onlar 
dedilər: “Bizi öz mömin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd 
olsun!”. Süleyman peyğəmbərliyi, elmi, möcüzəni və mal-dövləti Davud-
dan irs olaraq apardı və dedi: “Ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və hər 
bir şeydən bizə verildi. Həqiqətən, bu, həmin açıq-aşkar fəzilətdir”. 

Süleymanın cin, insan və quşlardan ibarət olan qoşunu toplandı. On-
lar “Vadin-nəmlə” (Taifdəki, ya Şamdakı qarışqa vadisinə) endikdə, bir 
qarışqa dedi: “Ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu 
özləri də bilmədən sizi əzməsinlər!” Süleyman onun sözünə gülümsəyib 
dedi: “Ey Rəbbim, mənim özümə və ata-anama əta etdiyin nemətə şükr 
etmək və Sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham ver və məni 
Öz rəhmətinlə saleh bəndələrinin sırasına daxil et”. 

Sonra Süleyman quşları yoxlayıb dedi: “Mənə nə olub ki, Hüd-hüdü 
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görmürəm. Yoxsa o burada deyildir? Mütləq ona şiddətli bir əzab verər, 
ya da başını kəsərəm. Yaxud da o açıq- aşkar bir dəlil gətirsin”. Beləlik-
lə, çox keçmədi ki, Hüd-hüd dedi: “Mən elə bir şeydən xəbərdar olmu-
şam ki, sən xəbərdar deyilsən. Sənin üçün “Səba” şəhərindən Yəmənin 
paytaxtından mühüm və doğru bir xəbər gətirmişəm. Həqiqətən, mən on-
lara Səba əhlinə hökmranlıq edən bir qadın gördüm. hər şey verilmişdir. 
Onun böyük, əzəmətli bir taxtı vardır. Mən onun və tayfasının Allahı qo-
yub günəşə səcdə etdiklərini gördüm. Şeytan onların əməllərini nəzərlə-
rində zinətləndirmişdir, beləliklə haqq yoldan onları saxlamışdır. Buna 
görə də əsla düz yolu tapa bilmirlər. Allaha səcdə etməsinlər deyə Şeytan 
belə etmişdir.Süleyman dedi: “İndi isə, baxaq görək doğru deyirsən, yox-
sa yalançısan. Mənim bu məktubumu apar və onların tərəfinə at, sonra 
onlardan uzaqlaş, bax gör ki, nə danışırlar”. Hüd-hüd məktubu Səba mə-
ləkəsinə atdıqda, mələkə dedi: “Ey əyanlar və böyüklər, mənim üçün çox 
dəyərli və hörmətlibir məktub atılmışdır. Bu məktub Süleymandan gəl-
mişdir və o “Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə” başlayır. Və onun 
məzmunu belədir ki; “Məndən üstün olmağa çalışmayın və hamılıqla təs-
lim halında mənim yanıma gəlin”. Sonra dedi: “Ey əyanlar və böyüklər, 
işim barədə mənə rəyinizi söyləyin, çünki mən heç vaxt siz yanımda ol-
mayınca bir iş barədə qəti hökm verməmişəm”. Dedilər: “Bizim gücü-
müz vardır, şücaət sahibiyik, yüksək hərbi imkana malikik.Əmr sənindir. 
Odur ki, bax gör nə əmr edirsən”. Dedi: “Şübhəsiz, padşahlar elə ki, bir 
şəhərə daxil olarlar, oranı xarabazara çevirərlər və ölkənin başçılarını və 
qüdrətlərini zəlil edərlər və onlar adətən belə hərəkət edərlər. Mən onlara 
bir hədiyyə göndərəcəyəm, görüm elçilərim nə ilə qayıdacaqlar”. Belə-
liklə, elçi Süleymanın yanına gəldikdə və hədiyyəni təqdim etdikdə, 
Süleyman dedi: “Yoxsa mənə azacıq bir mal ilə yardım edirsiniz? Halbu-
ki Allahın mənə verdiyi peyğəmbərlik, səltənət sizə verdiyindən daha 
yaxşıdır; hələ bir siz öz hədiyyənizlə sevinirsiniz. Onların yanına qayıt! 
Biz mütləq elə bir ordu ilə onların üstünə gələcəyik ki, onun qarşısında 
durmağa qüdrətləri yoxdur və şübhəsiz, onları o torpaqdan əsir və zəlil 
halında çıxaracağıq”. Sonra dedi: “Ey əyanlar və böyüklər, onlar hamı-
lıqla təslim olaraq mənim yanıma gəlməzdən öncə, hansınız o qadının 
taxtını mənə gətirə bilər?” 
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Cinlərin çox zehinli və nəhəng olanı ifrit dedi: “Mən onu sən məclis-
dən qalxmamış sənin yanına gətirərəm və əlbəttə, mən bu iş üçün qüvvət-
li və etibarlıyam!” Kitabdan Lövhi-Məhfuzdan, ya səmavi kitablardan bir 
qədər elmi olan birisi dedi: “Mən onu sən göz qırpmadan öncə və ya sə-
nin bir şeyə baxışın həmin şeyin surətini beyinə ötürməmişdən öncə, sə-
nin yanına gətirərəm”.Beləliklə, elə ki, onu öz yanında hazır durmuş gör-
dü, dedi: “Bu Rəbbimin fəzlindəndir və məni yoxlamağı üçündür ki, 
görsün şükrmü edirəm, ya nankorluq?” 

Bu zaman Süleyman dedi: “Onun taxtını tanınmaz hala salın, baxaq 
görək onu tanımaqla yol tapacaq, ya yol tapmayanlardan olacaq”. Belə-
liklə, elə ki, Səba mələkəsi gəldi və ondan soruşuldu: “Sənin taxtın da 
belədirmi?” Dedi: “Sanki, özüdür. Bundan öncə bizə Süleymanın qüdrəti 
haqda elm verilmişdir və biz təslim olanlardan idik”. 

Ona deyildi: “Qəsrin həyətinə daxil ol”.Qəsrin həyətini gördükdə 
çoxlu su olduğunu güman etdi, odur ki, paltarının ətəyini baldırdan yuxa-
rı qaldırdı.” Süleyman dedi: “Bu gördüyün şüşədən ibarət olan şəffaf və 
sadə bir həyətdir”. Mələkə dedi: “Ey Rəbbim, həqiqətən, mən özümə 
zülm etmişəmmiş. İndi isə aləmlərin Rəbbinin müqabilində Süleymanla 
birgə müsəlman oldum”. 

45-53-Biz Səmud qövmünə Salehi göndərdik ki, Allaha ibadət etsin-
lər. Bu zaman onlar, bir-birilə çəkişən və düşmənçilik edən iki dəstəyə 
ayrıldılar. Saleh dedi: “Ey mənim tayfam, nə üçün yaxşılıqdan öncə pisli-
yə və əzaba tələsirsiniz. Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz 
ki, bəlkə sizə rəhm oluna?” Dedilər: “Ey Saleh, bizim uğursuzluğumuz 
sənin və yanındakıların nəhsliyindəndir”. 

Dedi: “Sizin şər və uğursuzluğunuzun Allah yanındadır. Əslində siz 
imtahan olunan bir tayfasınız. Və o şəhərdə doqquz nəfər var idi ki, yer 
üzündə fitnə-fəsad törədər və əsla yaxşı bir iş görməzdilər”. Onlar bir-
birlərinə dedilər: “Allaha birlikdə and için ki, ona və ailəsinə gecə ikən 
hücum edək, sonra da qəyyumuna deyərik ki, biz ailəsinin kim tərəfindən 
qətl olunduğunu görməmişik və əlbəttə, biz düz danışanıq”. 

Və onlar böyük bir məkr işlətdilər. Biz isə özləri də bilmədən böyük 
məkr işlətdik. Beləliklə, bir gör ki, onların məkrlərinin aqibəti necə oldu. 
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Biz onları və qövmlərini, hamılıqla yox etdik. Həqiqətən, bunda bilən bir 
qövm üçün ibrət nişanəsi vardır. 

54-58.Lutu yada sal, o zaman öz qövmünə dedi: “Belə həddindən ar-
tıq çirkin bir işi bir-birinizin gözü qarşısında edirsiniz?! Siz qadınları qo-
yub şəhvət məqsədilə kişilərləmi yaxınlıq edirsiniz?! Həqiqətən, siz daim 
cahillik edən bir qövmsünüz”. Beləliklə, onun qövmünün cavabı yalnız 
bu oldu: “Lutun ailəsini öz cəmiyyəti-nizdən çıxarın, çünki onlar təmiz 
qalmaq istəyən insanlardır”. Beləliklə, ona və ailəsinə nicat verdik, yal-
nız zövcəsindən savayı. Onların başına daşdan yağış yağdırdıq. O qorxu-
dulanların yağışı nə yaman pis bir yağış idi! 

59-75. Ya Peyğəmbər! de: “Şükr və sitayiş Allaha məxsusdur. Salam 
olsun Onun seçdiyi bəndələrinə. Məgər tək olan Allahla yanaşı başqa bir 
tanrı da var?” De: “Əgər düz deyirsinizsə, dəlil-sübutunuzu gətirin. Al-
lahdan başqa göylərdə və yerdə olan heç bir kəs qeybi bilmir və onlar 
bilmirlər ki, nə vaxt dirildiləcəklər. Qiyamət haqdır. Yer üzünü gəzib-do-
laşın, baxın görün günahkarların axırı necə oldu!”Ya peyğəmbər! Onla-
rın iman gətirməmələrinə və inadkarlıqlarına görə qəm yemə və etdikləri 
məkr və hiylələrə görə ürəyini sıxma çünki, Biz səni qoruyuruq. Və dedi-
lər: “Əgər doğru danışansınızsa bu vəd nə vaxt olacaqdır?!” De: “Bəlkə 
də tələsik istədiyinizin bir hissəsi sizin arxanızcadır”. 

76-90. Həqiqətən, bu Quran İsrail övladlarına ixtilafda olduqları şey-
lərin əksəriyyətini Üzeyirin və İsanın övladlığı, Məsihin qətli və bəzi ye-
məklərin haramlığı kimi xəbər verir. Həqiqətən, sənin Rəbbin onların İs-
rail övladlarının arasında Qiyamət günü ixtilafda olduqları bütün məsələ-
lərə dair Öz hökmü ilə hakimlik edəcəkdir. O, qüdrətli, qalib və biləndir. 
Belə isə, Allaha təvəkkül et. Sən, şübhəsiz açıq-aydın haqq yoldasan. 
Şübhəsiz, sən ölülərə, eşitdirə bilməzsən və öz dəvətini üz çevirib dönən 
karlara çatdıra bilməzsən. Hər bir ümmətdən Bizim ayələrimizi təkzib və 
inkar edən dəstələri toplayacağımız o gün, onları bir yerdə cəm edilər. 
Hazır olduqları zaman Allah buyurar: -Mənim nişanələrimi onlara elmi-
niz çatmadığı halda təkzib və inkarmı etdiniz? Və etdikləri zülmlərə görə 
onlar barəsində mütləq olan əzab sözü yerinə yetirirlər. Onlar heç danışa 
da bilməzlər. O günü ki, ilk dəfə Sur çalınar. Allahın istədiklərindən baş-
qa göylərdə və yerdə olanların canlıların hamısı vəhşətə düşər və ölərlər. 
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Və Surun ikinci dəfə çalınacağı gün Allahın istədiyi kəslərdən savayı 
göylərdə və yerdə olanların hamısı dirilərək vəhşətə düşər. Dirilənlərin 
hamısı Surun üçüncü dəfə çalınması ilə müti və zəlil bir vəziyyətdə he-
sab-kitab üçün Ona tərəf gələrlər. 

Həqiqətən, O, etdiklərinizin hamısından xəbərdardır. Və həmin gün 
haqq-hesab soruşulacaqdır. Hər kəs yaxşı əməllə gəlsə, əvəzində daha 
yaxşı mükafat onundur. Onlar həmin gün qorxu və dəhşətdən amandadır-
lar. Və hər kəs pis əməllə gəlsə, üzü üstə oda atılacaq və onlara deyilə-
cəkdir: “Məgər etdiklərinizdən qeyrisinə görəmi cəzalandırılırsınız?” 

91-93.Ya Peyğəmbər! De:“Mənə yalnız bu şəhərin Məkkənin Rəbbi-
nə ibadət etmək əmr olunmuşdur. Elə bir Allaha ki, o şəhəri möhtərəm 
saymış və ona toxunulmazlıq vermişdir. Mənə buyurulmuşdur ki, bu Qu-
ranı camaat üçün oxuyam. Kim düz yola gəlsə, yalnız öz xeyrinə yol tap-
mışdır və kim yoldan azsa, de ki; “Mən yalnız qorxudanlardanam və hə-
qiqi hidayət mənim əlimdə deyildir.Həmd Allaha məxsusdur.Tezliklə Al-
lah Öz qəti nişanələrini sizə göstərəcək, siz onu tanıyacaqsınız. Sənin 
Rəbbin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir!” 

 
28. əl-Qəsəs surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir, nuzul sırası 49-dur. “Qəsəs” əh-
vаlаt surənin 25-ci аyəsində Hz. Musаnın Hz. Şüеybə öz əhvаlаtını dаnı-
şаrkən işlədilir. Məhz bu səbəbdən surə “Qəsəs” аdlаndırılmışdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Ta, Sin, Mim. Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmz-
lərdir. Bu surə bu aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələrindən ibarətdir. 

3-43. Biz iman gətirən qövm üçün Musa və Fironun xəbərindən bə-
zisini haqq və düzgünlüklə Cəbrailin dili ilə sənə oxuyuruq. Həqiqətən, 
Firon Misrin padşahı idi və oranın camaatını müxtəlif dəstələrə parçala-
mışdı. O, İsrail övladlarından ibarət olan bir dəstəni zəifliyə və qul olma-
ğa sürüklüyürdü, oğlanlarının hamısının başını kəsir və qadınlarını isə 
sağ buraxırdı. Həqiqətən, o, fəsad törədənlərdən idi. Və biz, Firona, vəzi-
ri Hamana və qoşunlarına İsrail övladları tərəfindən qorxduqları şeyi 
göstərərik. 
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Biz Musanın anasına sirli bir şəkildə ilham etdik: “Onu əmizdir, elə 
ki, ondan ötrü Fironun adamlarının ondan xəbər tutmalarından qorxdun, 
onu bir sandığın içərisinə qoy və dəryaya at. Qorxma və qəmgin olma, 
şübhəsiz, Biz onu sənə qaytararıq və özünü də şəriət sahibi olan peyğəm-
bərlərdən edərik”. Beləliklə, Fironun ailəsi onu suyun üzündən götürdü-
lər ki, sonunda onlar üçün düşmən, hüzn və kədər səbəbi olsun! Həqiqə-
tən, Firon, Haman və qoşunları xatakar idilər. 

Və Fironun zövcəsi dedi: “Bu körpə mənim və sənin gözünün işığı-
dır. Onu öldürməyin, bəlkə gələcəkdə bizə bir xeyri olar, yaxud onu 
oğulluğa götürərik”. Onlar işin aqibətindən xəbərsiz idilər. Övladından 
çox narahat olduğuna görə Musanın anasının ürəyində heç bir şey yox 
idi. Əgər Biz möminlərdən olması üçün onun qəlbini möhkəm etməsəy-
dik, az qala mətləbi büruzə verəcəkdi. O, Musanın bacısına dedi: “Onun 
dalınca get”; beləliklə, bacısı körpənin Fironun adamlarının əlinə düşdü-
yünü uzaqdan gördü, onlar isə xəbərsiz idilər. Biz öncə, bütün süd verən 
qadınların südünü ona haram etdik. Körpə heç kimin döşünü qəbul etmir-
di. Bacısı onlara dedi: “İstəyirsinizmi sizə zamin olub ona uşağa yaxşı 
baxacaq və ona qarşı xeyirxah olacaq bir ailəni nişan verim?” Beləliklə, 
onu anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, qəm yeməsin və bilsin ki, hə-
qiqətən, Allahın vədi haqdır. Lakin onların əksəriyyəti bilmir. 

Musanın cismi qüvvələri kamilləşəndə və əqli gücü möhkəmlənəndə 
(təqribən qırx yaşlarında) Biz ona hikmət və elm verdik. Musa Fironun 
qəsrindən şəhərə istirahət vaxtı daxil oldu. İki nəfərin bir-birilə vuruşdu-
ğunu gördü. Biri onun tərəfdarlarından idi, o biri düşmənlərindən. Tərəf-
darlarından olan şəxs düşməninə qarşı ondan kömək istədi. Belə olduqda 
Musa bir yumruq vuraraq onu öldürdü, dedi: “Bu dava Şeytan əməlin-
dəndir, həqiqətən, Şeytan insanı açıq-aşkar zəlalətə salan bir düşməndir”. 
Musa dedi: “Ey Rəbbim, əlbəttə ki, mən bu qibtini vurub öldürməklə 
özüm-özümə zülm etdim, Buna görə məni bağışla”. Allah onu bağışladı. 
Həqiqətən, O, bağışlayan və mehribandır. Beləliklə, Musa Misirdə qorxu 
və vəhşət içərisində gözləyən halda sübhü qarşıladı. Bir də gördü ki, dü-
nən ondan kömək istəyən şəxs, yenə onu köməyə çağırır. Musa ona dedi: 
“Həqiqətən, sən açıq-aşkar bir azğınsan!” 

Beləliklə, o düşmən qibti, Musanın onu vurmaq istədiyini zənn edə-
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rək dedi: “Ey Musa, dünən bir nəfəri öldürdüyün kimi, mənidəmi öldür-
mək istəyirsən?! Sən yer üzündə yalnız zülmkar və hökmran olmaq istə-
yirsən, islahedici olmaq istəmirsən”. Və şəhərin o biri başından bir kişi 
tələsik gəldi, dedi: “Ey Musa, həqiqətən, qövmün böyükləri səni öldürmək 
barəsində məsləhət-məşvərət edirlər. Odur ki, Misirdən çıx get. Şübhəsiz, 
mən sənin xeyirxahlarındanam”. Musa qorxu və vəhşət içərisində şəhərdən 
çıxdı, dedi:“Ey Rəbbim, mənə zalımların qövmündən nicat ver”. 

O, Mədyən şəhərinə tərəf üz tutan zaman dedi: “Ümidvaram ki, Rəb-
bim məni düzgün yola yönəltsin”. Musa Mədyən şəhərinin suyuna yetiş-
dikdə, bir dəstə adamın öz qoyunlarına su verdiyini gördü. Onların ya-
nında isə öz heyvanlarını camaatın heyvanlarına qarışmağa qoymayan iki 
qadın görüb dedi: “Sizin işiniz nədir? Niyə burada durmusunuz?” Dedi-
lər: “Bu çobanlar öz heyvanlarını qaytarıb aparmayınca biz öz heyvanla-
rımıza su vermərik. Bizim atamız Şüeyb adında yaşlı qoca bir kişidir”. 

Beləliklə, Musa onlar üçün heyvanları suladı, sonra kölgəyə çəkildi 
və dedi: “Ey Rəbbim, həqiqətən, mən Sənin mənə nazil edəcəyin hər 
hansı bir xeyrə möhtacam” . O iki qadından biri – yüksək həya ilə utana-
utana onun yanına gəlib dedi: “Atam bizim üçün heyvanlarımıza su ver-
məyinin muzdunu ödəməkdən ötrü səni çağırır”. Musa onun yanına gəl-
dikdə öz əhvalatını qocaya söylədi. Qoca dedi: “Qorxma, artıq zalımlar 
tayfasından nicat tapmısan, bura Fironun hökumətinin hüdudlarından kə-
nardır”. O iki qadından biri dedi: “Atacan, onu muzdla işə götür, çünki 
bu güclü və etibarlı adam muzdla tutduqlarının ən yaxşısıdır”. Şüeyb de-
di: “Mən bu iki qızımdan birini sənə ərə vermək istəyirəm. Bunun müqa-
bilində isə mehriyyə əvəzində sən səkkiz il mənə xidmət edəsən. Əgər on 
ili tamamlasan ixtiyar səninlədir və mən səni çətinliyə salmaq istəmirəm. 
İnşallah, mənim salehlərdən olduğumu görəcəksən”. 

Musa dedi: “Bu müqavilə mənimlə sənin aranda sabit olsun. Beləlik-
lə, bu iki müddətdən hər birini tamamlamaqda, mənə qarşı heç bir tə-
cavüz və zor olmamalıdır. Allah dediklərimiz vəkildir”. Beləliklə, Musa 
təyin olunmuş müddəti tamamlayıb öz ailəsi ilə birlikdə Mədyəndən 
Misrə tərəf hərəkət etdikdə, Tur dağının yanında bir od gördü, ailəsinə 
dedi: “Siz burada dayanın, mən bir od gördüm, bəlkə, gedib yolu tapmaq 
üçün ondan sizə bir xəbər, yaxud bir köz gətirim ki, qızınasınız”.Musa 
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odun yaxınlığına gəldikdə o vadinin sağ tərəfindən, o bərəkətli mübarək 
torpaq sahəsindən, oradakı ağacdan nida gəldi ki: “Ya Musa, şübhəsiz, 
aləmlərin Rəbbi olan yeganə Allah Mənəm”. Və Əsanı yerə at.” Atdı və 
onun ilan kimi sürətlə hərəkət etdiyini gördükdə, geri dönüb qaçdı və ar-
xasına belə baxmadı. Buyuruldu: “Ey Musa, irəli gəl və qorxma, həqiqətən, 
sən amanda olanlardansan.Əlini qoynuna qoy ki, əlin oradan ağappaq, eyib-
siz-qüsursuz, parlaq çıxsın. Və hər hansı bir qorxudan çıxmaq üçün əlini 
qoynuna qoy ki, vahimən aradan getsin. Beləliklə, bu iki möcüzə: əsa və 
parlaq əl sənin Rəbbin tərəfindən Firona və onun əyanlarına qarşı iki dəlil-
sübutdur. Həqiqətən, onlar öncədən fasiq bir tayfa idilər”. 

Musa dedi: “Ey Rəbbim, mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm, qor-
xuram dəvətimi çatdırmazdan öncə məni öldürsünlər. Və qardaşım Haru-
nun dili mənimkindən daha fəsahətlidir. Buna görə onu da mənimlə 
kömək və arxa olaraq göndər ki, məni təsdiq etsin. Çünki qorxuram məni 
təkzib etsinlər və mən məqsədimi aydın bəyan edə bilməyəm”. Allah bu-
yurdu: “Tezliklə sənin qolunu qardaşınla möhkəmlədərik və siz ikinizə 
mübarizə və mübahisə etməkdə qüdrət və qələbə əta edərik. Belə ki, Bi-
zim ayə və möcüzələrimiz sayəsində əsla sizə əlləri çatmayacaq; siz və 
sizə tabe olanlar qalib gələcəksiniz!” 

Beləliklə, Musa Bizim aydın ayələrimizi onlara gətirdikdə, dedilər: 
“Bu uydurulmuş sehrdən başqa bir şey deyildir və biz tövhidə dəvəti öz 
ata-babalarımız arasında eşitməmişik”. Musa dedi: “Mənim Rəbbim 
Onun tərəfindən düz yola dəvət gətirən kəsin halını və bu evin gözəl aqi-
bətinin kimə məxsus olacağını daha yaxşı bilir. Şübhəsiz, zalımlar nicat 
tapmazlar”. 

Firon dedi: “Ey ölkə başçıları, mən sizin üçün özümdən başqa bir 
tanrı tanımıram. Ey Haman, palçıq üzərində od qala və kərpic bişir, mə-
nim üçün uca bir bina tik, bəlkə Musanın tanrısını görəm. Əlbəttə, mən 
onu yalançılardan hesab edirəm”. O və onun qoşunları yer üzərində haq-
sız yerə təkəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, Bizim hüzurumuza 
qaytarılmayacaqlar. Beləliklə, onu və qoşunlarını yaxaladıq və dənizə at-
dıq: Ya peyğəmbər! Bax gör ki, zülmkarların aqibəti necə oldu?! Biz on-
ları küfr və tüğyanları ilə gələcək nəsilləri Cəhənnəm oduna sarı çağıran 
rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcək!Bu dünyada 
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onların ardınca böyük bir lənət qoyduq. Qiyamət günü onlar eybəcər 
üzlülərdən, rüsvay edilmişlərdən və mənfurlardan olacaqlar. 

44-55.Ya Peyğəmbər! Biz Musanı “Nur” ağacından nübuvvət məqa-
mı üçün çağıranda da, sən Tur dağının yanında deyildin. Lakin sənin 
Rəbbindən olan bir mərhəmətə xatir səni onlardan xəbərdar etdik ki, sən-
dən öncə İsanın, ya İsmailin zamanından sənin əsrinə qədər heç bir qor-
xudan Peyğəmbər gəlməyən bir qövmü qorxudasan, bəlkə öyüd-nəsihət 
alsınlar. 

48. Beləliklə, Bizim tərəfimizdən onlara Peyğəmbər və haqq olan ki-
tab gəldikdə onlar dedilər: “Musaya verilənin bənzəri nə üçün ona veril-
məmişdir?!” Məgər bu müşriklər bundan öncə Musaya veriləni inkar et-
məmişdilərmi? Dedilər: “Bu Tövrat və Quran iki sehrdir cadudur ki, bir-
birlərinə arxa olmuşlar. Biz hər ikisini inkar edirik”. Ya Peyğəmbər! de: 
“Əgər siz düz danışansınızsa, Allah tərəfindən elə bir kitab gətirin ki, bu 
ikisindən Tövrat və Qurandan daha doğru yol göstərən olsun ki, mən ona 
tabe olum”. Beləliklə, əgər sənin dəvətinə cavab verməsələr, bil ki, onlar 
öz nəfsi istəklərinə uymuşlar. Allahın hidayəti olmadan, öz istəklərinə 
uyandan daha çox azğın kim ola bilər?! Həqiqətən, Allah zalım tayfanı 
doğru yola yönəltməz. Biz öz sözümüzü Quranın ayələrini və surələrini 
bir-birinin ardınca və bir-biri ilə əlaqəli halda bir neçə il ərzində ardıcıl 
onlara yetirdik, bəlkə, öyüd-nəsihət alsınlar. Bundan öncə səmavi kitab 
verdiyimiz kəslər məsələn, Tövrat və İncil əhlinin bəziləri, bu Qurana da 
iman gətirirlər. 

56-59.Ya Peyğəmbər! Şübhəsiz, sən özün istədiyin hər bir kəsi doğ-
ru yola yönəldə bilməzsən. Məkkə müşrikləri başqa bir bəhanə gətirərək 
dedilər: “Əgər səninlə birlikdə haqq yola tabe olsaq, bizi torpaqlarımız-
dan didərgin salar”. Biz öz yaşayışlarında tüğyan və təkəbbür edən neçə-
neçə insan toplumlarını məhv etdik. 

60-70. Sizə verilən şeylər yalnız dünya həyatında bəhrələnmək üçün 
bir qaynaq, onun bərbəzəyi və zinətidir. Allah yanında olan axirət nemət-
ləri isə daha yaxşı və daha əbədidir. Məgər düşünmürsünüz? Beləliklə, 
axirət səadəti barədə mütləq qovuşacağı gözəl bir vəd verdiyimiz kimsə 
dünya malını verdiyimiz sonra da Qiyamət günü gətiriləcək kəslə eyni 
ola bilərmi?! Və o günü ki, Allah onlara xitab edib deyər: “Tanrılıqda, 
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ibadət və ya itaətdə Mənimlə şərik olduqlarını güman etdiyiniz o şəriklə-
rim haradadırlar?!” Və deyiləcəkdir: “Belə isə, şəriklərinizi, Allahla bə-
rabər hesab etdiklərinizi, köməyə çağırın”. Beləliklə, onları çağırarlar, 
amma onlar cavab verməzlər; və əzabı (eynül-yəqinlə) görərlər və arzu 
edərlər ki, “kaş dünyada hidayət olmuş olaydılar”. 

O gün ki, Allah Məhşər əhlinin hamısına xitab edib, deyəcəkdir: “Bi-
zim peyğəmbərlərimizə nə cavab verdiniz?” Beləliklə, o gündə xəbərlər on-
lardan gizli qalar. Hətta onlar bir-birlərindən belə soruşa bilməzlər. Lakin 
tövbə edib, iman gətirən və yaxşı işlər görən kəsə gəlincə isə onun nicat ta-
panlardan olmasına ümid vardır. Və sənin Rəbbin onların sinələrinin gizli 
saxladığı və aşkar etdikləri hər şeyi bilir. Ondanm başqa heç bir tanrı olma-
yan Allah Odur. Dünyada və axirətdə həmd yalnız Ona məxsusdur. 

71-75. Ya Peyğəmbər! de: “Mənə deyin görüm, əgər Allah gecəni si-
zin üçün Qiyamət gününə qədər həmişəlik bərqərar etsəydi, yeganə Al-
lahdan başqa hansı tanrı sizə bir işıq gətirəbilərdi? Məgər eşitmirsinizmi-
?!” De: “Mənə deyin görüm, əgər Allah gündüzü sizin üçün Qiyamət 
gününə kimi həmişəlik bərqərar etsəydi, yeganə Allahdan başqa hansı bir 
tanrı aramlıq tapdığınız gecəni sizə gətirə bilərdi? Məgər görmürsü-
nüz?!” Gecə dincəlməniz və Allahın fəzl və kərəmindən ruzi axtarmanız-
dan ötrü sizin üçün gecə və gündüzü yaratması Onun Allahın mərhəmə-
tindəndir. 

76-86.Həqiqətən, Qarun Musanın qövmündən onun əmisi oğlu idi. 
Fironun vergisini İsrail övladlarından almaq üçün məmur olunmuşdu. O 
onlara qarşı həddini aşdı və zülm etdi. Ona o qədər xəzinələr vermişdik 
ki, onların açarları güclü bir dəstəyə ağırlıq edirdi. O zamanı ki, qövmü 
ona dedi: “Malına qürrələnib sevinmə. Çünki Allah malına qürrələnib se-
vinənləri sevməz. Və Allahın sənə vermiş olduğundan axirət evini qazan, 
dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi sən də 
yaxşılıq et və yer üzündə fəsad dalınca düşmə. Çünki Allah fəsad törə-
dənləri sevməz”. 

Qarun dedi: “Həqiqət budur ki, bu mal-dövlət məndə olan elm sayə-
sində mənə verilmişdir”. Məgər Qarun Allahın ondan öncə ondan da 
qüvvətli, sərvətli və sayca çox olan insan cəmiyyətlərini məhv etdiyini 
bilmirdimi? Bir gün Qarun şəxsi zinət və ehtişamı içində öz qövmünün 
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qarşısına çıxdı. Dünya həyatını istəyənlər dedilər: “Kaş Qaruna verilən 
qazanc bizə də veriləydi! Həqiqətən, o dünyada böyük bir qazanc sahibi-
dir”.İlahi və din elm verilmiş şəxslər isə, dedilər: “Vay sizin halınıza! 
İman gətirən və yaxşı iş görən şəxs üçün Allahın mükafatı Qarunun bü-
tün sərvətindən yaxşıdır və onu da yalnız səbirlilər əldə edərlər”. Beləlik-
lə, onu Qarunu və evini yerə batırdıq. Onun özü də özünü müdafiə edə 
bilmədi. Dünən Qarunun yerində olmağı arzu edənlər, elə hala düşdülər 
ki, deyirdilər: “Vay-vay, sən demə Allah öz bəndələrindən istədiyi hər 
bir kəsin ruzisini artırar və azaldarmış! Doğrudan Allah bizə lütf etdi, 
yoxsa bizi də torpağa batırardı. Vay-vay, sən demə kafirlər nicat tapma-
yacaqlarmış!” Biz bu yüksək və uca axirət evini yer üzündə təkəbbürlük, 
hökmranlıq və fitnə-fəsad iddiasında olmayanlara nəsib edirik. Gözəl 
aqibət təqvalılara məxsusdur. 

Əhvalat: Bir gün Qarun bir əxlaqsız qadını çağırıb deyir ki:-Sabah 
Bəni-İsrailin bir yerdə cəm olacağı yerə gedərək:”Musa mənimlə zina 
edibdir!”- söyləyərsən. Əvəzində o qadına iki min qızıl verir. Qadın bu 
işə razılıq verib, Qarunun möhürü ilə möhürlənmiş pulları götürərək evi-
nə gədir. Evinə çatanda peşman olaraq fikirləşir ki, mənim ömrüm neçə 
müddət Allahın əmrinə itaət etməməklə keçmişdir, indi də Allahın Pey-
ğəmbərinə böhtan atım? Səhəri gün pul kisələrini götürərək Bəni-İsrail 
cəm olan yerə gəlir. Bu zaman Hz. Musa əxlaq haqqında moizə edirdi. 
Moizə zamanında Qarun ayağa duraraq dedi: 

- “Ey Musa! Bəni-İsrail sənin filan qadınla zina etdiyini güman edir. 
Budur qadın, özü də insanların sözünü təsdiq edə bilər.” Hz. Musa üzünü 
həmin qadına tutaraq dedi: “Ey qadın! Səni dəryanı yarıb Bəni-İsrail ilə 
oradan salamat çıxaran Allaha and verirəm düzünü de!” Hər kəs yaxşı 
əməllə gəlsə, onun üçün ondan daha yaxşısı vardır və hər kəs pis əməllə 
gəlsə, pis iş görənlər yalnız günahları ölçüsündə cəzalandırılarlar. Qadın 
dedi:- “Hz. Musa heç vaxt bu işə mürtəkib olmayıbdır!” Qarun mənə iki 
min qızıl vermişdi ki, Musaya böhtan atım! Budur, bu da öz möhürülə 
möhürlədiyi pulları.”Camaat kisələrə baxanda görürlər ki, həqiqətən də 
kisələr Qarunun möhürülə möhürlənmişdir.” 

Hz.Musa qəzəblənərək Allah dərgahına üzünü çevirdi. Allahdan nida 
gəldi:”Ey Musa! Yerin ixtiyarını sənə verdim. 
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Hz. Musa dedi:-”Ey yer, Qarunu ud!”Beləcə yer, Qarunun ayağından 
kamını çəkməyə başladı. Qarun Musanı qohumluğuna and verirdi, lakin 
Musa dedi:”Ey Lavinin oğlu, danışma!” Yenə də torpağa onu kamına 
cəkməyə əmr verdi. Qarun gözdən itəndə Bəni-İsrail dedilər: -”Musa Qa-
runun malına sahib olmaq üçün onu yerə batırdı!” 

Bu zaman Hz. Musa dua edərək onun bütün var-dövlətini də yerə ba-
tırdı. Bunun üçün Allah buyurur:”Nəhayət biz Qarunu, onun evini və 
bütün malını yerə batırdıq! Ona kömək edən bir camaat olmadı. Allahdan 
başqa heç kəs Qaruna kömək edə bilməzdi”. Həqiqətən də, Allah istədiyi 
kəsin ruzisini verər, istədiyi kəsin ruzisini azaldar! 

88. Və yeganə olan Allahla yanaşı başqa bir tanrı çağırma, Ondan 
başqa heç bir tanrı yoxdur. Yalnız Onun zatından başqa hər şey məhv və 
puç olmağa məhkumdur. Hakimiyyət Ona məxsusdur. Və siz Ona tərə 
qaytarılacaqsınız! 

 
29. əl-Ənkəbut surəsi 

Hörümcək deməkdir. Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir, nuzul sıra-
sı 85-dir. Ənkəbut adı 41-ci аyədən götürülmüşdür. Burada: “Аllаhdаn 
bаşqаsını özlərinə dоst sеçənlər özünə yuvа qurmuş hörümçəyə bənzəyir-
lər. Еvlərin ən zəifi isə, şübhəsiz ki, hörümçək yuvаsıdır”. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Əlif, Ləm, Mim. 
2-7. Məgər insanlar “İman gətirdik”-demələri ilə onlardan əl çəkilib 

əməlləri ilə daha imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar?! Şübhəsiz, on-
lardan əvvəlkiləri imtahan etmişdik. Beləliklə, Allahın əzəli elmi düz da-
nışanlar barəsində də həyata keçər, yalançılar barəsində də həyata keçər. 
Və düz danışanların doğruluğu və yalançıların yalanı aşkar olunar. 

8. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik və dedik: 
“Əgər atan, anan bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik qoşmağa vadar etsələr 
onlara itaət etmə.”. 

10-13. Camaat arasında elələri vardır ki, “Allaha iman gətirdik”- de-
yərlər, amma Allah yolunda bir işkəncə görsələr, insanların fitnəsini Al-
lahın əzabı hesab edərlər. Əgər Rəbbindən bir kömək yetişsə, ciddi surət-
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də deyərlər: “Biz də sizinləydik”. Allah aləmdəkilərin sinələrində olanla-
rı daha yaxşı bilən deyilmi?! Məkkə müşriklərindən kafir olanlar iman 
gətirənlərə dedilər: “Siz bizim yolumuza tabe olun ki, biz sizin günahla-
rınızı öz öhdəmizə boynumuza götürərik”. Və onlar əsla bunların günah-
larından heç bir şeyi öz boyunlarına götürəsi deyillər. Onlar, həqiqətən, 
yalançıdırlar. Əlbəttə, onlar Qiyamət günü həm öz ağır yüklərini, həm də 
öz ağır yüklərindən əlavə daha ağır yüklər daşıyacaqlar. Mütləq Qiyamət 
günü onlar uydurduqları yalanlar barəsində sorğu-sual olunacaqlar! 

14-15.Həqiqətən, Biz Nuhu öz qövmünə Peyğəmbər göndərdik. Be-
ləliklə, onların arasında doqquz yüz əlli il qaldı, amma az bir qism istisna 
olmaqla ona iman gətirmədilər. Zalım olduqları halda tufan onları yaxa-
ladı. Beləliklə, Biz ona və gəmi əhlinə nicat verdik və aləmlər üçün bir 
nişanə etdik. 

16-35.Və İbrahimi göndərdik. Ozaman öz qövmünə demişdi: “Alla-
ha ibadət edin və Ondan qorxun, bu sizin üçün daha yaxşıdır, əgər bilsəy-
diniz! Həqiqətən, siz Allahı qoyub bütlərə ibadət edirsiniz və yalan uydu-
rursunuz. Şübhəsiz, Allahın yerinə ibadət etdikləriniz sizin üçün heç bir 
ruzi verməyə qadir deyildirlər. Siz əsla Qiyamət Allahdan başqa heç bir 
dost, hami və yardımçınız olmayacaqdır. Beləliklə, onun İbrahimin qöv-
münün cavabı“Onu öldürün, yaxud da yandırın!”–deməkdən başqa bir 
şey olmadı. Və onu oda atdılar. Amma Allah onu oddan xilas etdi, həqi-
qətən, bunda iman gətirən bir tayfa üçün nişanələr vardır. 

Və İbrahim dedi: “Həqiqət budur ki, Qiyamət günü sizin qalacağınız 
yer oddur və sizə heç bir kömək edən olmayacaqdır”. Beləliklə, qardaşı 
oğlu Lut ona iman gətirdi. Və İbrahim dedi: “Həqiqətən, mən Rəbbimə 
tərəf hicrət edirəm. Odur yenilməz qüdrət və hikmət sahibi”. İshaq və 
Yəqubu ona bəxş etdik və nübuvvəti və kitabı övladlarına əta etdik. Dün-
yada onun mükafatını verdik və əlbəttə axirətdə də salehlərdən olacaqdır. 
Və Lutu o zaman öz qövmünə dedi:“Həqiqətən, siz özünüzdən əvvəl 
aləmlərdəkilərdən heç birinin etmədiyi olduqca iyrənc bir işi görürsü-
nüz!” Beləliklə, onun qövmünün cavabı yalnız bu oldu: “Əgər düz danı-
şanlardansansa, bizə Allahın əzabını gətir!” Lut dedi: “Ey Rəbbim, bu 
fitnə-fəsad törədən qövmə qarşı mənə kömək et”. 
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Göndərdiklərimiz mələklər İbrahimə müjdəni övladı olması xəbərini 
gətirdikdə, dedilər: “Əlbəttə Biz bu şəhərin Lut qövmünün də həlak edə-
nik, çünki oranın əhalisi zalımdır”. İbrahim dedi: “Lut oradadır!” Dedi-
lər: “Biz orada olanları daha yaxşı bilirik, mütləq onu və ailəsini xilas 
edəcəyik”. Bizim göndərdiklərimiz elçilərimiz Lutun yanına gələndə, on-
lara görə halı pisləşdi və taqəti azaldı. Dedilər: “Qorxma və qəmgin ol-
ma, Biz sənin və ailənin xilaskarıyıq. Yalnız zövcəndən savayı. O əzab 
içində qalanlardandır”. Biz etdikləri pozğunluğa görə bu şəhərin əhalisi-
nə göydən bir əzab endirəcəyik”. 

36-40. Mədyən əhlinə Şüeybi göndərdik. O, dedi: “Ey mənim qöv-
müm! Allaha ibadət edin və axirət gününə ümidiniz olsun və yer üzündə 
fəsad törədici hərəkət etməyin”. Mədyənlilər onu təkzib etdilər, bu za-
man şiddətli bir zəlzələ onları yaxaladı. Öz evlərində üzləri üstə yerə 
düşdülər və həlak oldular. 

Ad və Səmud qövmünü də məhv etdik və onların viran olmuş məs-
kənlərindən sizə bəlli oldu. Şeytan onların əməllərini nəzərlərində zinət-
ləndirdi, beləliklə də onları Allahın yolundan saxladı. Halbuki bundan 
öncə bəsirət əhli idilər. Və Qarunu, Fironu və Hamanı da məhv etdik. 
Şübhəsiz, Musa Bizim aydın dəlillərimizi onlara gətirmişdi, onlar isə yer 
üzündə təkəbbür və tüğyan etdilər. Amma əsla Bizim iradəmizdən önə 
keçən deyildilər Bizim əzabımızdan qaça bilməzlər. 

41-42. Allahdan başqa və Onun müqabilində özlərinə hami və yar-
dımçı qəbul edən kəslər etimad etdikləri şeyin süstlüyü və mənfəətsizliyi 
baxımından özünə yuva qurmuş hörümçəyə bənzərlər. Şübhəsiz, evlərin 
ən zəifi hörümçək yuvasıdır. Kaş biləydilər. Şübhəsiz, Allah onların Al-
lahı qoyub nəyə ibadət etdiklərini hər nə olursa-olsun bilir ki, Allahın 
müqabilində təsirsiz və cansızlardan başqa bir şey deyillər. O, yenilməz 
qüdrət və hikmət sahibidir. 

43-56. Şübhəsiz, Allah onların Allahı qoyub nəyə ibadət etdiklərini 
hər nə olursa-olsun bilir. O, yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir. Və Biz 
belə məsələləri insanlar üçün çəkirik. Bu kitabdan sənə vəhy olunanı oxu 
və namaz qıl. Çünki, namaz insanı böyük günahlardan, xoşagəlməz hal-
lardan çəkindirir. Əlbəttə, insanın Allahı yad etməsi və Allahın insanı 
yad etməsi daha böyükdür. Allah nə etdiyinizi bilir.Və kitab əhli ilə zülm 
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edənləri istisna olmaqla, yalnız ən gözəl bir tərzdə Deyin: “Biz özümüzə 
nazil olana və sizə nazil olana iman gətirmişik və bizim də Allahımız və 
sizin də Allahınız birdir və biz Ona təslim olanlarıq”. Keçmiş peyğəm-
bərlərə necə kitab nazil etmişdiksə bu kitabı da sənə belə nazil etdik. Be-
ləliklə, kitab verdiyimiz kəslər bu kitaba iman gətirirlər. Sən bu Quran-
dan öncə heç bir yazı və kitab oxumurdun. Və öz əlinlə heç bir yazı yaz-
mırdın. Əgər belə olmasaydı, onda batilə uyanlar sənin peyğəmbərliyinə 
şəkk edərdilər. Xeyr, bu Quran elm verilmiş kəslərin sinələrində olan 
açıq-aydın ayələrdir. Bizim ayələrimizi zalımlardan başqa inkar etmir. 
Ey mənim iman gətirən bəndələrim, şübhəsiz, Mənim yerim genişdir. 
Odur ki, yalnız Mənə ibadət edin. 

57. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Sonra isə Bizim hüzurumuza Bi-
zim Bərzəx aləmimizə, Bizim Qiyamət səhnəmizə, Bizim Cənnətimizə 
və Cəhənnəmimizə qaytarılacaqsınız! 

58-64. İman gətirən və saleh işlər görən kəsləri, şübhəsiz, altından 
çaylar axan Cənnət otaqlarında əbədi olaraq yerləşdirəcəyik. Bir çox can-
lılar var ki, öz ruzilərini əldə edə bilmirlər . Onlara da, sizə də ruzini Al-
lah verir. O, eşidən və biləndir. Allah bəndələrindən istədiyi hər bir kəsin 
ruzisini artırar da, azaldar da. Bu dünya həyatı bihudə əyləncədən və 
oyun-oyuncaqdan başqa bir şey deyildir. Həqiqətən də, Axirət evi əbədi 
həyatdır. Kaş biləydilər! 

Açıqlama: Surənin 64-cü аyəsində dünyа həyаtının mаhiyyəti аçıqlа-
nır və buyurulur: “Bu dünyа həyаtı оyun-оyuncаqdаn bаşqа bir şеy dеyil. 
Ахirət yurdu isə, şübhəsiz ki, əbədi həyаtdır. Еy kаş biləydilər!” “Ləhv” 
dеdikdə insаnı mühüm və fаydаlı işlərdən аyırаn bütün puç və mənаsız 
işlər nəzərdə tutulur. Ləhv nümunələrindən biri də mаddi dünyа həyаtı-
dır. Çünki, ötəri dünyа insаnı öz bərbəzəkli yаlаnlаrı ilə əbədi ахirət hə-
yаtındаn, əbədi səаdətdən yаyındırır və özünə məşğul еdir. Uşаq оyunlа-
rını misаl göstərmək оlаr, dünyа həyаtı həm ləhv, həm də ləibdir. Dünyа 
həyаtı körpə uşаqlаrın bir yеrə tоplаşıb оynаmаsınа və bir müddət sоnrа 
dаğılışmаsınа bənzəyir. 

Bəli, hеyvаnlаr yаşаmаq uğrundа mübаrizə аpаrdıqlаrı kimi, insаnlа-
rın dа böyük bir qismi dünyəvi hədəflər uğrundа özlərini üzürlər. Bütün 
bu işlər хəyаl və mənаsızdır. Vаr-dövlətə görə sеvinmək, vəzifə uğrundа 
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döyüşmək, dünyаnın bərbəzəyi ilə öyünmək puç хülyаdаn bаşqа bir şеy 
dеyil. Bütün bu işlərin ömrü çox qısadır. 

65-68.Gəmiyə minən zaman dini yalnız Allaha məxsus edib Ona dua 
edərlər. Allah onları quruya çıxarıb, xilas edən kimi dərhal ona şərik qo-
şarlar. Məgər görmədilərmi ki, Biz dünya əhalisinə əmin-amanlıq olan 
bir hərəm yer etdik, halbuki əmin-amanlığın olmaması üzündən onların 
ətrafında insanlar oğurlanırdı? Belə isə, məgər batiləmi iman gətirirlər, 
Allahın nemətinimi din və kitabı inkar edirlər?! Allaha qarşı yalan uydu-
randan yaxud haqq ona yetişdikdə təkzib edəndən də daha zalım kimdir?! 
Məgər Cəhənnəmdə kafirlər üçün qalacaq yer yoxdur? 

69.Bizim yolumuzda öz nəfsi ilə və Bizim düşmənimizlə cihad edən-
lərə şübhəsiz, Öz dərgahımızdakı məqama yetişmək yollarımızı göstərə-
rik və həqiqətən, Allah yaxşı iş görənlərlədir. 

 
30. ər-Rum surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, altmış ayədir, nuzul sırası 84-dür. Rum qə-
dim imperatorluğun adıdır. Surənin Run adlanması da 2-ci ayədə sözü 
gedən Rumlular haqqında söz açılmasıdır. Bu 614-cü ildə iranlıların 
Qüds şəhərini ələ keçirmələri hadisəsidir. Surənin əsаs məqsədi Аllаhın 
dinə və möminlərə yаrdım və vədinin bəyаnıdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Əlif, Lam, Mim. 
2-6.Rumlular məğlub oldular. Hicaza, yəni Suriya və İordaniyaya ən 

yaxın olan bir yerdə. Onlar məğlubiyyətlərindən sonra tezliklə qalib gələ-
cəklər. Allahın köməyi və yardımı ilə, O, Allah istədiyinə kömək edər. O 
yenilməz qüdrət sahibi və mehribandır. Allahın vədidir, Allah əsla Öz 
vədinə xilaf çıxmaz, lakin camaatın əksəriyyəti bunu bilmir. Onlar dünya 
həyatının zahirini bilirlər və axirətdən isə olduqca xəbərsizdirlər. Və mə-
gər onlar öz-özlüklərində Allahın göyləri və yeri və o ikisinin arasındakı-
ları yalnız haqq ilə və yalnız məhdud və müəyyən bir müddət üçün yarat-
dığını fikirləşmədilərmi? Və şübhəsiz, insanların əksəriyyəti öz Rəbbi ilə 
görüşü, ölümdən sonrakı həyata inanmırlar inkar edir. 

Açıqlama: Аyədə bildirilir ki, İrаn qоşununа məğlub оlmuş Rum оr-
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dusu bir nеçə il sоnrа impеrаtоrluqlаrı həmin dövrün ən güclü və böyük 
dövlətləri idilər. Surə nаzil оlduğu vахt Rum və İrаn аrаsındа Şаmlа Hi-
cаz аrаsındаkı məntəqədə (Suriyа və indiki Ərəbistаn) sаvаş qızışdı. 
Rum impеriyаsı məğlub оldu. Qurаn bildirir ki, bir nеçə il sоnrа rumlulаr 
irаnlılаrа qаlib gələcək. Bu qеybi vəddə bir nеçə mаrаqlı nöqtə vаrdır: 1. 
Gələcəkdə bаş vеrəcək mühаribə və rumlulаrın qələbəsi. Bu prоqnоzun 
gеrçəkləşməsi Qurаn möcüzələrindəndir; 2. Bu prоqnоz istər müsəlmаn, 
istər qеyri-müsəlmаnlаrın Qurаnа оlаn еtimаdını аrtırdı; 3. Bu хəbərin 
gеrçəkləşməsi ilə müsəlmаnlаrın digər vədlərə оlаn еtiqаdı gücləndi. Mə-
sələn, 47-ci аyədə möminlərə vəd оlunаn yаrdımа ümid аrtdı. Bu inаm 
kаfirlərlə sаvаşdа оlаn müsəlmаnlаrın əzmini аrtırdı; 

9. Məgər onlar yer üzündə gəzib-dolanmadılarmı ki, görsünlər onlar-
dan öncəkilərin aqibəti necə olmuşdur? Onlar bunlardan daha qüvvətli 
idilər. Peyğəmbərləri onlara aydın dəlillər gətirdilər, beləliklə Allah onla-
ra zülm edən deyildi. Lakin onlar özləri-özlərinə zülm edirdilər. Sonra 
isə çirkin işlər görənlərin aqibəti Allahın ayələrini təkzib etmək və onlara 
istehza etmək oldu. 

11-16. Allah məxluqları əvvəlcə yaradır, onları öldürdükdən sonra, 
axirət günündə yenidən dirildir. O zaman siz Ona Onun Cənnətinə, ya 
Cəhənnəminə tərəf qaytarılacaqsınız. Qiyamət qopacağı gün günahkarlar 
sərgərdan, naümid olarlar. Onlar öz şəriklərini inkar edəcək və onlara 
ibadət etmələrini danacaqlar. Məhz o gün hamı bir-birlərindən ayrılacaq. 
İman gətirib yaxşı iş görənlər Cənnət bağlarında şadlıq və sevinc içəri-
sində olarlar. Lakin kafir olub Bizim ayələrimizi və axirət görüşünü tək-
zib edənlər Cəhənnəm əzabına gətiriləcəklər. 

17-20. Belə isə, Allahı həmişə təsbih edin, axşam düşərkən məğrib 
və işa namazlarını qılmaqlavə sübh açılırkən sübh namazını qılın. Göy-
lərdə və yerdə həmd-səna Ona məxsusdur. Allah dirini çıxarır və ölünü 
diridən çıxarır. O, yeri öldükdən sonra dirildir və siz də qəbirlərinizdən 
beləcə çıxarılacaqsınız. 

21.Sizin uçün onlarla ünsiyyət edəsiz deyə, oz cinsinizdən zövcələr 
xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi mərhəmət yaratması da, onun qüdrət 
əlamətlərindəndir. Həqiqətən bu yaranışda düşünən bir qövm üçün ibrət-
lər vardır. 
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Açıqlama:-Bu ayədən də məlum olur ki, qadın kişidən incə və möh-
tərəmdir və qadın kişi kimi deyildir. Allah bununla bizlərə bir daha anla-
dır ki, qadın zərif, incə, həssas və hörmətə layiqli bir məxluqdur. Qadının 
yaranış səbəbini anlamaq üçün, evliliyin həqiqətini dərk etmək, yəni qa-
dınların bir zövcə, cütlük və həyat yoldaşı olmaq üçün yaradılışını bil-
məkdir. Evlilik həqiqətini incələdikdə ilk görünən mənzərə, onun kainat-
da təməl və önəmli qanun olmasıdır. Bu qanun atomlarda müsbət-mənfi, 
canlılarda erkək-dişi, insanlarda kişi- qadın, dünyada gecə-gündüz şək-
lində əks etdirilir. Evlilik qanunu rahat, birlik, hörmət və şərəfi saxla-
maqla, Allahın ədalətinə, rəhmət və kərəminə bir ayna olur. Evlilik kai-
natda rəhmətin bir cilvəsi olduğu kimi, insanın da iradə və mənəviyyatını 
göstərir. 

23. Gecələr və gündüzlər yatmağınız və Allahın fəzlindən, ruzi istə-
məyiniz də Allahın qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən də bunda eşidən 
və fikirləşən qövmlər üçün əlamətlər vardır. 

Açıqlama: Bizim hər gün gecə yatıb, səhər oyanmağımız Allahın bi-
zə Qurani-Kərim vasitəsilə xəbər verib sübut etdiyi bir çox hikmətləri:-
Ölümün yox olmaq deyil, insanın bir haldan başqa bir hala düşməsini və 
hər gün yatıb yuxudan ayıldığımız kimi, Qiyamətdə də ikinci dəfə, yenə 
öz cismimizdə diriləcəyimizi və insan ruhunun həmişə yaşayıb və yaşa-
yacağını bildirir. Yəni bizim ruhlarımız heç cismimizə daxil olmadan əv-
vəl var olmuş, yatdığımız zaman öz aləmini, “Ruhlar aləmi” ni seyr edib, 
geri bədənə qayıtması ilə oyanmağımız isə bizlərə Qiyamət günü ruhu-
muzun cismimizə qayıdaraq, cismimizin təzədən oyanıb, diriləcəyini bir 
əlamət olaraq bildirir. Qiyamətdən sonra baş verəcəklər, Cənnət, Cəhən-
nəm xəbərləri isə ruhumuzun heç vaxt ölməyəcəyini və əbədi yaşayaca-
ğını bizlərə xəbər verir. 

25-27. Şimşəyi və ildırımı qorxu və ümid üçün sizə göstərməsi və 
göydən su nazil etməsi, onun vasitəsilə yeri öldükdən sonra diriltməsi də 
onun nişanələrindəndir. Onun nişanələrindən budur ki, göy və yer Onun 
mütləq iradəsi ilə durmaqdadır və sizi bircə dəfə yerin altından səsləməklə 
qəfildən hamınız torpağın köksündən çıxarsınız. Məxluqatı əvvəlcə yoxdan 
var edən, sonra da onları qaytaran Odur. Onun üçün olduqca asandır. 

28-29.Allah sizə özünüzdən bir məsəl çəkmişdir: “Sizin qullarınız 



 

  217 

içərisində sizə ruzi olaraq verdiyimiz şərik olanlar varmı ki, hamınız on-
dan bərabər olasınız belə ki, onların haqqını tapdalamaqdan özünüz kimi 
qul olmayanlardan qorxduğunuz kimi qorxasınız?” 

30-32. Ya Peyğəmbər! haqqa tapınaraq ürəyini İslam dininə sarı 
döndər. Allah həmin fitri din əsasında insanları yaratmışdır. Allahın xil-
qətində əsla bir dəyişiklik ola bilməz. Sabit və möhkəm olan din budur. 
Lakin camaatın əksəriyyəti bilmir. Tövbə edərək Ona tərəf qayıdın, On-
dan qorxun, namaz qılın və müşriklərdən olmayın. O kəslərdən ki, öz 
dinlərini parçaladılar, bölük-bölük oldular və hər bir dəstə özündə olana 
sevinər. İnsanlara bir çətinlik və ziyan yetişən zaman tövbə edib özləri-
nin Rəbbinə tərəf qayıdar. Sonra , Öz rəhmətindən onlara dadızdırdıqda 
isə dərhal onlardan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşar. 

37-38.Allahın istədiyi hər bir kəsin ruzisini bol etdiyini, yaxud azalt-
dığını görmürlərmi?! Şübhəsiz, bunda (bu işdə) mömin bir qövm üçün 
nişanələr vardır. Qohumların, fəqirin və yolda qalan kəsin haqqını ver. 
Yaxın qohumlarının yaşayış xərcini, Peyğəmbərin yaxın qohumlarına 
xumsu, yoxsullara zəkatı, yolda qalan kəslərə zəkat və xumsu ver. Bu cür 
xərcləmək Allahın razılığını istəyənlər üçün daha yaxşıdır və səadətə qovu-
şanlar onlardır. Xalqın var-dövləti hesabına sərvətinizin artması üçün başqa-
sına sələmlə verdiyiniz mal Allahın yanında artmaz, və zəkatdan Allahın ra-
zılığını diləyərək verdiyinizdən isə mənfəətlərini qat-qat artırar. 

41-47.İnsanların öz əlləri ilə etdikləri böyük günahlar üzündən suda 
və quruda fəsad aşkar olur. Ya Peyğəmbər! de: “Bu yer üzündə gəzin, 
dolanın, beləliklə baxın görün ki, sizdən öncəkilərin aqibəti necə oldu?! 
Onların əksəriyyəti müşrik idi”. Allah tərəfindən qarşısıalınmaz gün gəl-
məzdən öncə üzünü bu düzgün və möhkəm dinə doğru döndər. O gün 
parçalanıb bölük-bölük olarlar. Şübhəsiz, səndən öncə də qövmlərə pey-
ğəmbərlər göndərdik, onlara aydın dəlillər gətirdilər, bu zaman Biz gü-
nahkarlardan intiqam aldıq. Möminlərə daim kömək etmək Bizim öhdə-
mizdə olan bir haqdır və vacibdir. 

48-53. Küləkləri göndərib, buludu hərəkətə gətirən Allah onu göydə 
istədiyi kimi yayır və müxtəlif topalar şəklinə salır, bu zaman görürsən 
ki, yağış onun arasından çıxır. Elə ki, Allah o yağışı bəndələrindən istədi-
yinə yetirir, dərhal sevinir və şad olurlar. Həqiqətən, onlar başlarına ya-
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ğış yağmazdan öncə çox ümidsiz idilər. Əgər bir külək göndərsək və 
onun nəticəsində öz əkinlərini saralmış görsələr, mütləq ondan sonra küfr 
edərlər. Şübhəsiz, sən ölülərinə eşitdirə bilməzsən, öz dəvətini arxa çevi-
rib, dönüb gedən karlara yetirə bilməzsən. 

54-58. Allah sizi bir nütfədən yaratdı, zəiflik və gücsüzlükdən sonra 
həddi-büluğa yetişdikdən sonra gücsüzlük və qocalıq bərqərar etdiVə Qi-
yamət qopacağı gün günahkarlar and içəcəklər ki, dünyada, yaxud öldük-
dən sonra yalnız bircə saat qalmış və ölümlə dirilmə arasında heç bir fa-
silə olmamışdır. Elm və iman verilmiş kəslər isə deyərlər: “Siz, şübhəsiz, 
Allahın kitabına əsasən o aləmdə dirilmə gününə qədər qaldınız. Budur 
dirilmə və Qiyamət günü”. Beləliklə, o gün zülm edənlərin üzr diləmələri 
heç bir fayda verməyəcəkdir. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür mə-
səl çəkdik və əgər onlar üçün bir nişanə gətirsən, kafir olanlar mütləq de-
yəcəklər: “Siz yalnız batil əhli və boş danışanlarsınız”. Allah bilməyənlə-
rin qəlblərinə beləcə möhür vurar. 

60. Ya Peyğəmbər! Sən səbr et. Şübhəsiz, Allahın vədi haqdır və Al-
lahın vədlərinə yəqinləri olmayanlar, səni səbirsizliyə və iztiraba vadar 
etməsinlər. 

 
31. Loğman surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir, nuzul sırası 57-dir. Surənin 12-ci 
аyədə охuyuruq: “Həqiqətən, Lоğmаnа hikmət vеrdik ki, Аllаhа şükr еdə”. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 

1. Əlif, Lam, Mim. 
2-5. Bu ayələr hikmətamiz kitabın ayələridir. O yaxşı əməl sahibləri 

üçün düz yol göstərən və rəhmətdir. O kəslər ki, namaz qılır, zəkatı ödə-
yir və axirətə də yəqinlikləri vardır. Onlar öz Rəbbi tərəfindən doğru bir 
yol üzərindədirlər və nicat tapanlar da onlardır. 

6-9. İnsanlar arasında elələri vardır ki, cahilliyi üzündən Allah yo-
lundan azdırmaq və məsxərəyə qoymaq üçün boş və mənasız sözləri sa-
tın alar. Onların rüsvayedici bir əzabı olacaqdır. Bizim ayələrimiz ona 
oxunduğu zaman təkəbbürlə üz çevirir, elə bil onu eşitmir, elə bil hər iki 
qulağında ağırlıq vardır! Sən də ona ağrılı bir əzabla müjdə ver! Əlbəttə 
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iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün bol nemətli Cənnətlər və bağlar 
vardır. Orada həmişəlik qalacaqlar. 

10.Allah göyləri görə bilməyəcəyiniz bir sütunla yaratdı və sizi yır-
ğalamasın deyə yerdə sabit, möhkəm dağlar bərqərar etdi və ora hər növ 
canlılardan yaydı. 

Açıqlama:- Ayədə sütunların olmasından söhbət gеdir. Dеmək, sü-
tunlar var, ancaq biz onları görmürük. Ayələrdə səma cisimlərinin cazibə 
qüvvəsi nəticəsində səmada hərəkət еtməsi göstərilir, cazibə qüvvəsi isə 
“gözə görünməz” kimi ifadə olunur. 

12.Və həqiqətən, Biz Loğmana hikmət verdik ki: “Allaha şükr et. 
Kim şükr etsə, həqiqətən, öz xeyrinə şükr edər və kim kafir olsa, bilsin 
ki, Allah onun şükrünə möhtac deyil.” O zamanı ki, Loğman oğluna nəsi-
hət edərkən ona dedi: “Ey mənim əziz oğlum, Allaha şərik qoşma, çünki 
şirk olduqca böyük bir zülmdür”. Və Biz insana ata-anası barəsində 
tövsiyə etdik. Anası onu hamiləlik dövründə öz bətnində daşıyıb, süddən 
kəsmək isə iki il ərzində olur. Dedik ki: “Mənə və ata-anana şükr et ki, 
hamının dönüşü Mənə tərəfdir”. Əgər onlar cəhd etsələr ki, haqqında el-
min olmayan bir şeyi Mənə şərik qoşasan, əsla onlara itaət etmə. 

“Ey mənim əziz oğlum, insanın əməli bir xardal dənəsi ağırlığında 
olub möhkəm bir daşın içində, yaxud göylərdə və ya yerin təkində olmuş 
olsa, Allah onu Qiyamət günü Məhşərə gətirəcəkdir ki, onun əsasında haqq-
hesab çəksin, çünki Allah dəqiqdir, ən incə şeyləri görəndir və hər şeydən 
xəbərdardır. Ey mənim əziz oğlum, namaz qıl və yaxşı işləri əmr et və pis 
işlərdən qadağan et. Sənə yetişənə döz ki, bunlar vacib əmrlərdən və mü-
hüm işlərdəndir. Camaatdan təkəbbürlə üz çevirmə və yer üzündə lovğa-
lovğa yerimə ki, Allah heç bir özündən razını və lovğalanıb fəxredəni sev-
məz. Öz yerişində və rəftarında orta həddi gözlə və danışanda səsini azalt 
ki, ən pis səs ulaqların səsidir”. 

Açıqlama:Həzrət Pеyğəmbərdən nəql оlunmuş rəvаyətə əsаsən Lоğ-
mаn pеyğəmbər yох, düşüncəli bir bəndə оlmuşdur. О, Аllаhı, Аllаh isə 
оnu sеvərdi. Аllаh-taаlа Lоğmаnа еlm, ilаhi hikmət ətа buyurmuşdu. 12, 
13, 16, 19-cu аyələrdə Lоğmаnın öz övlаdınа çох mühüm tövsiyələri bə-
yаn оlunur. 

İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə bеlə dеyilir: “Аnd оl-
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sun Аllаhа, Lоğmаnа hikmət əsil-nəsəbinə, imаrətinə, vаr-dövlətinə, 
övlаdlаrınа, cisminin qüvvəsinə və gözəlliyinə görə vеrilmədi. Lоğmаn 
Аllаhın əmrlərinin icrаsındа sаbitqədəmlik və güc göstərdi. Аllаhın rаzı-
lığı оlmаyаn işlərdən uzаq dаyаndı. Lоğmаn sаkit bir insаn idi. Оnun də-
rin düşüncəsi və iti bахışı vаrdı. Dаim ibrət götürmək istəyirdi. Əlinə 
dünyа nеməti düşdükdə sеvinməz, dünyа mаlı əlindən çıхdıqdа kədərlən-
məzdi. Lоğmаn iki vuruşаn аdаmın yаnındаn düz kеçməz, dаyаnıb оnlаrı 
islаh еdər, dоstlаşdırаrdı. О, din аlimləri, hikmət sаhibləri ilə yахınlıq 
еdərdi. Lоğmаn nəfs istəklərinə qələbə yоlunu hikmət sаhiblərindən sо-
ruşаr və yаddа sахlаyаrdı. О dаim nəfsi ilə mübаrizə аpаrаr və şеytаndаn 
uzаq gəzərdi. Öz qəlbinə ibrətlə çаrə qılаrdı. Həmin bu səbəblərə görə də 
Аllаh-təаlа оnа hikmət və ismət ətа buyurdu.” ("Əl- mizаn”, c. 16, səh. 
331-333) 

Hədis: Hz. Loğman öz oğluna buyurdu:”Əziz oğlum! Bil ki, mən 
dörd Peyğəmbərə xidmət etdim. Onların danışdıqları sözlərindən dörd 
cümlə öyrəndim. О dörd cümlə budur: 

1. Namaz qıldığın hər zaman öz qəlbini qoru. 
2. Hər zaman süfrə başında otursan, öz boğazını qoru. 
3. Hər zaman başqasının evində olsan, gözünü qoru. 
4. Hər zaman camaat içində olsan, dilini qoru. 
İki şeyi yadda saxla və iki şeyi unut. Yadında saxlayacağın iki şey 

Allah və ölümdür. Yadından çıxaracağın iki şey isə sənin başqasına etdi-
yin yaxşılıq və başqasının da sənə etdiyi pislikdir. (Zübdətil əhədis) 

Hədis: Loğman oğluna deyərdi:-Hikmətdən mənə hər nə olubsa, an-
caq doğru danışmaq və əmanəti öz sahibinə dürüst qaytarmaq sayəsində 
olub. 

Dini hekayə:Loğman Peyğəmbərin adı Quranda keçir, hətta onun 
adına surə də vardır. Həbəşli və zənci olduğu rəvayət olunur. Loğman bir 
Padşahın xidmətində ikən, digər kölələr tərəfindən çox qısqanılırdı. Bir 
gün Padşah Loğmanı digər kölələr ilə birlikdə bağçaya meyvə yığmağa 
göndərir. Kölələr bağçadan topladıqları meyvələri görməmiş kimi böyük 
bir iştahla yedilər. Padşahın yanına gəlincə isə:-Meyvələrin hamısını 
Loğman yedi dedilər. Buna görə Padşah Loğmana acıqlanaraq, deyinir. 
Loğman Padşahın əsəbiləşməsinin səbəbini araşdırıb öyrənəndə belə de-
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yir:-Ey kərəm sahibi olan əfəndim! Kölələr haqqında bir qərar vermədən 
əvvəl onları bir imtahan et. Hamısına ilıq su içirt, sonra isə sən atlı, biz 
isə piyada olaraq qaçaq. O zaman meyvələrin kimin yediyi anlaşılar və 
haqqımızda doğru qərar verərsən. Padşah Loğmanın dediyi kimi edir. 
Sonra onları yuxarı, aşağı qaçırdır. Kölələr yorğunluqdan qusmağa başla-
yırlar. Bu vəziyyətdə kimin yalan danışdığı ortaya çıxır. ( “Zubdətul 
Əhadis.”)Qeyd: Loğman (Luqman) islamiyyətdən qabaqkı ərəblərdə əf-
sanəvi bir şəxs olub, Quranda zikr olunduğu kimi, sonrakı dövrlərin əfsa-
nə və şerində də özünə yer tapır. Loğman əfsanəsi öz inkişafında üç əsas 
mərhələyə bölünür:1. Qurandan qabaqkı mərhələ-Loğman əl-Müəmmər, 
Cahiliyyətin uzun ömürlü qəhrəmanı; 2. Quran mərhələsi-Loğman zərbi 
məsəl halına gəlmiş həkim-şair; 3. Qurandan sonrakı mərhələ – Loğman 
hikmətli lətifələr, hekayələr qəhrəmanı. 

Loğman Davud dövründə yaşamışdır. Əsli Misirli, özü Hud qəbiləsi-
nə mənsubdur. İsrail oğullarından bir adamın qulu olmuş, sonra onu azad 
edib var-dövlət vermişdir. Loğman Beytül-Müqəddəs yanındakı Remlə 
şəhərində vəfat etmiş, elə orada da dəfn edilmişdir. 

20-26.Məgər Allahın göylərdə və yerdə olanları sizin üçün ram etdi-
yini və Öz aşkar və gizlin nemətlərini sizə bol və geniş şəkildə bəxş etdi-
yini görmürsünüzmü?! İnsanlardan bəzisi heç bir elmi və düz yol göstə-
rəni aşkar və aydınlıq gətirən kitabı olmadan Allah barəsində mücadilə 
və mübahisə edir.Onlara deyildikdə ki:“Allahın nazil etdiyinə tabe olun”, 
deyərlər: “Xeyr, biz atalarımızdan gördüyümüzə tabe oluruq!” Bəs Şey-
tan onları Cəhənnəmin yanar əzabına tərəf dəvət edirsə necə?! Yenədəmi 
onlara tabe olarlar? Və kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim 
edərsə, şübhəsiz, möhkəm bir dəstəkdən yapışmış olur. Kim kafir olsa, 
onun küfrü səni kədərləndirməsin. Çünki, onların dönüşü Bizə tərəfdir. 
Biz onlara etdikləri əməlləri xəbər verəcəyik və cəzalandıracağıq. Şübhə-
siz, Allah sinələrin dərinliklərindəkini biləndir. Göylərdə və yerdə olan-
ların hamısı Allahın həqiqi mülküdür çünki, yaratmaq, qorumaq, idarə et-
mək və axırda fani etmək, hamısı Onun istəyinə tabedir. Həqiqətən, Al-
lah özü möhtac deyil və ehtiyacsızdır və həmd olunmağa layiqdir. 

27. Və əgər yer üzündəki hər ağac bir qələm olsaydı və dəryaya yed-
di dərya belə qoşulsaydı mürəkkəb olsaydı, Allahın kəlmələri tükənməz-
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di; çünki Allah yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir. Sizin hamınızı ya-
ratmaq və öləndən sonra diriltmək yalnız bir nəfəri yaratmaq və diriltmək 
kimidir. 

29. Məgər Allahın müəyyən fəsillərdə gecənin bir hissəsini tədriclə 
gündüzə və başqa fəsillərdə gündüzün bir hissəsini tədricən gecəyə daxil 
etdiyini, günəşi və ayı ram etdiyini görmürsənmi? Onların hər biri müəy-
yən bir müddətədək hərəkətdədir. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır! 

Açıqlama:Ən uzun gün 19 iyun 25 iyuna qədər davam edir. Ən uzun 
gecə 20 dekabrdan 26 dekabıra qədərdir. 

31-33-Sizə öz nişanələrindən bəzisini göstərsin deyə gəmilərin Alla-
hın nemətləri sayəsində dənizdə hərəkət etdiyini görmədinmi? Elə ki, də-
nizin dalğası kölgə salan buludlar kimi onları bürüyər, ixlaslı etiqad və 
dua ilə Allahı çağırarlar. Lakin elə ki, Allah onları sahilə çıxarıb nicat ve-
rər, yalnız onlardan bəzisi orta mövqe tutar. Bizim nişanələrimizi yalnız 
əhdə vəfasız, xain və nankorlar inkar edərlər. Ey insanlar, öz Rəbbiniz-
dən qorxun. O gündən qorxun ki, heç bir ata heç bir şeyi öz övladından 
uzaqlaşdıra bilməz,övlad da öz atasından heç bir şeyi kənarlaşdırıb uzaq-
laşdıra bilməz. Şübhəsiz, Allahın vədi haqdır. Belə isə dünya həyatı sizi 
məğrur etməsin və hiyləgər Şeytan sizi Allah barəsində aldatmasın! 

34-Həqiqətən, Qiyamət barəsində elm Onun yanındadır.Yağışı O yağ-
dırır. O, bətnlərindəkini, balanın bir, ya bir neçə olmasını, gələcək xüsusiy-
yətlərini, ruhi vəziyyətini, gələcək əməllərini və son mənzilini bilir. Heç kəs 
sabah nə qazanacağını, harada öləcəyini bilməz. Həqiqətən, Allah bilir və 
hər şeydən xəbərdardır. 

 
32. əl-Səcdə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir, nuzul sırası 75-dir.”Səcdə” iba-
dət məqsədilə alnı torpağa qoymaq mənasındadır. Surənin 15-ci аyəsində 
ilаhi аyələrin zikri zаmаnı möminlərin səcdə еtməsindən dаnışıldığı üçün 
bu surə “səcdə” аdlаndırılmış- dır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Əlif, Lam, Mim. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil 
edilməsində heç bir şəkk-şübhə yoxdur. Məkkə müşrikləri: “Muhəmməd 
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bu kitabı özündən uydurmuşdur”-deyirlər. Əksinə, bu qövmü qorxutma-
ğın üçün sənin Rəbbin tərəfindən nazil olan həmin haqdır. 

4-9.Göyləri və yeri və onların arasındakıları altı gündə yaradan, son-
ra isə ərşini hökmü altına alan Allahdır. Sonra sizin saydığınız illərdən 
min ilə bərabər olan bir gündə Onun dərgahına sarı yüksələr. O, insanı 
palçıqdan yaratmışdır. Sonra da onun nəslini zəif və dəyərsiz bir su dam-
cısından (nütfədən) əmələ gətirdi. Sonra onun üzvlərini ananın bətnində 
kamil etdi və ona Öz ruhundan üfürdü: sizin üçün qulaq və göz və ürək 
verdi, halbuki, çox az şükr edirsiniz. 

Açıqlama:Müasir еlmə görə günəş sistеmi tədricən yaranmışdır. Yu-
xarıdakı ayələrdən də bеlə çıxır ki, günəş sistеmi uzun müddətə yaran-
mışdır. Mövlana Furatı “Qırx sual” kitabında: Allah Kainatı bir anda ya-
ratmağa qüdrəti olduğu halda, onu 6 günə yaratmışdır. Onun kainatı ya-
ratmasını bazar günündən başlayıb cümə günündə tamamlaması, bəndə-
lərinin hər iş və hərəkətlərində səbirli və təmkinli olmalarını, tələsməmə-
lərini anlatmaq üçündür. Haqq-təala bu aləmləri altı gündə yaratdı. Bazar 
günü başladı, cümə günü tamamladı. Bazar ertəsi günü göyləri; çərşənbə 
axşamı günü ay və ulduzları; çərşənbə günü yerdə və dənizdə olan məx-
luqatı və yeddi qat göylərdə olan mələkləri, Cümə günü Cənnəti, huri və 
müxtəlif nemətləri yaratdı. Yenə cümə günü Adəmi və Həvvanı yaratdı 
və cümlə mələklərin Adəmə səcdə etmələrini əmr etdi. Mələklər də Hz. 
Adəmə səcdə etdilər. Şənbə günü cümlə əşya kəmal ilə bədən tapdı ki, 
dünyada şəkil almayan heç bir şey qalmadı. 

10-15.Müşriklər dedilər: “Məgər biz torpağın köksündə dağılıb yox 
olduqdan sonra, yenidənmi yaradılacağıq?! “Əksinə, onlar öz Rəbbi ilə 
görüşü inkar edirlər”. Ya Peyğəmbər! de: “Sizə müvəkkil olan ölüm mə-
ləyi sizin ruhunuzu kamil surətdə bədəninizdən ayırar, sonra öz Rəbbini-
zin hüzuruna qaytarılacaqsınız!” Kaş günahkarlar öz Rəbbinin hüzurunda 
başlarını aşağı salaraq “Ey Rəbbimiz! vəd verdiyin şeyi gördük və eşit-
dik, belə isə bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək, şübhəsiz, biz tam yə-
qinliklə inananlardanıq!” –deyəndə görəydin. Onlara deyərik: “Bu günkü 
günün görüşünə inanmadığınız üçün Cəhənnəm cəzasını dadın.” 

15.Həqiqətən, Bizim ayələrimizə və nişanələrimizə ayələrlə öyüd-
nəsihət verildikdə səcdə halında üzü üstə düşənlər və öz Rəbbinə həmd 
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deməklə, təsbih edənlər, Onu hər bir eyb və nöqsandan pak bilənlər, əsla 
təkəbbür və lovğalıq etməyənlər iman gətirər.Bu ilаhi аyələrin zikri zа-
mаnı möminlərin səcdə еtməsindən dаnışılır.  

Açıqlama:15-ci аyə səcdə аyəsidir və bu аyəni охuyаnlаr оnu bitir-
dikdən sоnrа hökmən səcdə еdilməlidir.Аyə cаnlı şəkildə охunduqdа оnu 
еşidənlərin səcdə еtməsi də vаcibdir. Аmmа bu аyə lеntə yаzılıb sоnrа-
dаn rаdiо və yа tеlеviziyа vаsitəsi ilə yаyımlаndıqdа оnu еşidənlərin səc-
də еtməsi vаcib оlmur. Qurаnın dörd surəsində vаcib səcdə vаrdır. Bu su-
rələr “əzаim” аdlаnır. Əzаim surələr və vаcib səcdəli аyələrlə tаnış оlаq: 
“Səcdə”-15, “Fussillət”-37, “Nəcm”-4, “Ələq” sоn аyə. 

16-22.Gecənin qaranlığında yataqlarından qalxaraq, Rəbbini qorxu 
ilə və umaraq çağıranlar onlara verdiyimiz ruzidən sərf edənlər və saleh 
əməllər edənlər üçün“Məva”Cənnətləri və bağları vardır,etdiklərinin mü-
kafatı olaraq bir qonaqlıqdır. Belə isə, məgər imanlı olanlarla fasiq olan-
lar eynidirmi? Əsla eyni deyildir! Öz Rəbbinin ayələri ilə öyüd-nəsihət 
verildikdən sonra onlardan üz döndərən kəsdən daha zalım kim ola bilə-
r?! Biz mütləq günahkarlardan intiqam alanıq. 

23-25. Şübhəsiz, Biz Musaya kitab verdik, belə isə sən onunla görüş 
barəsində şəkk və şübhədə olma. Biz onu İsrail övladları üçün doğru yol 
göstərən bir vasitə etdik. Səbr etdikləri və ayələrimizə yəqinliklə inandıq-
ları üçün Biz onlardan əmrimizlə haqq yolu göstərən imamlar təyin etdik. 

28-30. Və müşriklər istehza ilə dedilər: “Sizin bu qələbəniz nə vaxt 
olacaqdır, əgər düz danışansınızsa?!” Ya Peyğəmbər de: “Fəth günü kafir 
olanların iman gətirmələrinin heç bir faydası olmaz və onlara heç bir 
möhlət verilməz!” Belə isə onlardan üz döndər və gözlə ki, onlar da 
gözləyirlər. 

 
33. əl-Əhzab surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 73 ayədir, nuzul sırası 90-dır. “Əhzаb”, 
yəni müsəlmаnlаrа qаrşı əl-ələ vеrmiş düşmən dəstələrinin birliyidir. Su-
rədə əhzаb kəlməsi üç dəfə işlədilmişdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət 
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etmə, Sənə Rəbbin tərəfindən vəhy olunana tabe ol, həqiqətən, Allah da-
im etdiklərinizdən xəbərdardır. Allah heç bir kəs üçün daxilində iki ürək 
yaratmamışdır. 

4.Allah zövcələrinizi sizə ana etməmişdir; oğulluğa götürdüklərinizi 
də sizə oğul etməmişdir. Onları öz atalarının adı ilə çağırın. Bu, Allah 
yanında daha ədalətlidir. 

6.Peyğəmbərin zövcələrinin ehtiramının saxlanması və onlarla evlili-
yin haram olması baxımından onlar möminlərin anaları hökmündədirlər. 

Acıqlama: Şeyx Təbərsi (ö. h. 548) demişdir: “Onun həyat yoldaş-la-
rı da onların analarıdır”. Mənası budur ki, onlar möminlər üçün hörmət 
edilməkdə və nikah etməyin haram olmasında anaları kimidirlər.” Yəni 
Peyğəmbərin zövcələri ilə evlənməyin haram olması təkidlə bildirilir. 
(ət-Təbərsi, “Təfsiru Məcməil-Bəyən” 8/122). 

6.Qohumlar vərəsəlik məsələsində mömin və mühacirlərdən daha la-
yiqdirlər, əgər varisi olmayanlar öz dostlarına mal vəsiyyət etməkləri is-
tisnadır. 

Açıqlama: Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur:”Vəsiyyət etmək hər bir 
müsəlman üçün zəruridir”. (Mizanül-hikmə, c. 10-cu s. 494-495) 

9-27.Ey iman gətirənlər, Əhzab döyüşündə müxtəlif ərəb qəbilələrin-
dən olan çoxlu qoşunlar sizə üz tutduqları zaman Allahın sizə olan nemə-
tini yada salın! Biz onların üzərinə soyuq və güclü külək və sizin görmə-
diyiniz mələklərdən ibarət qoşunlar göndərdik. Onlar şəhərinizin yuxarı 
və aşağı tərəfindən sizə üz tutmuşdular. O zaman gözlər əyilmiş və ürək-
lər ağıza gəlmişdi və siz Allah barəsində nalayiq gümanlara düşmüşdü-
nüz. Məhz o zaman möminlər imtahan edilmişdilər. Münafiqlər və qəlb-
lərində iman zəifliyi olanlar deyirdilər: “Ey Mədinə əhli, bu meydan si-
zin qalmaq yeriniz deyildir odur ki, öz şəhərinizə qayıdın, yoxsa hamınız 
öldürüləcəksiniz”. Bir dəstə isə: “Bizim evlərimiz qoruyucusuzdur”– de-
yib Peyğəmbərdən qayıtmaq izni istəyirdilər, halbuki evləri qoruyucusuz 
deyildi, onlar ancaq cihaddan qaçmaq istəyirdilər. Və əgər “əhzab” dəs-
tələri Mədinənin ətrafından tökülüşüb onların evlərində başlarının üstünü 
alıb onlardan dinlərindən əl çəkmələrini istəsəyirdilər, mütləq bunu qəbul 
edərdilər və yalnız azca ləngiyərdilər. Halbuki, onlar bundan öncə İslamı 
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qəbul etmiş və döyüşdə düşmənə arxa çevirməyəcəkləri haqda Allahla 
əhd- peyman bağlamışdılar. 

De: “Əgər ölümdən, yaxud öldürülməkdən qaçırsınızsa, qaçmağınız 
əsla sizə heç bir fayda verməz.Belə olan halda dünyada yalnız az bir 
müddət keçinəcəksiniz, ya az bir bəhrə görəcəksiniz”.De: “Əgər Allah si-
zə bir pislik və əzab, yaxud bir yaxşılıq və mərhəmət istəsə, Ondan sizi 
kimdir qoruyan?! Və əsla onlar özləri üçün Allahdan savayı bir hami və 
yardımçı tapmazlar”. 

Möminlər içərisində elələri də vardır ki, Allahla döyüşdə ölənə qədər 
sabitqədəm olmaq barədə bağlamış olduqları əhdi doğrultdular. Onlardan 
bəzisi şəhid oldu, bəzisi isə şəhid olmağı gözləməkdədirlər.Onlar öz əhd-
lərində heç bir dəyişiklik etmədilər. Bu imtahanlar ona görə baş verir ki, 
Allah doğru danışanları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın. Çünki Allah 
daim bağışlayan və rəhm edəndir.Və Allah kafir olan kəsləri onlar hirsli və 
qəzəbli olduqları, heç bir mala və qələbəyə nail olmadıqları halda geri oturt-
du və möminlərin döyüş çətinliyini aradan qaldırdı. Allah daim güclüdür, 
qüdrətli qalibdir. Allah kitab əhlindən kafirlərə kömək edənləri, öz qalala-
rından endirdi, qəlblərinə qorxu və vəhşət saldı. Siz onlardan bir qismini öl-
dürür, bir qismini də əsir alırdınız. Allah onların yerlərini, evlərini, mallarını 
irs olaraq sizə verdi. Allah daim hər şeyə qadirdir. 

Açıqlama: “Əhzab”bütpərəst qüreyşilər, Mədinədən qovulmuş yəhu-
di Bəni-Nəzir qəbiləsi, bədəvi ərəb Qətəfan qəbiləsi və Mədinədə yaşa-
yan yəhudi Bəni-Qüreyzə qəbiləsinin ittifaqıdır ki, Mədinədə olan müsəl-
manlar və Peyğəmbərin əleyhinə təşkil olunmuşdu. 

Yəhudilərlə qürеyşilər Əbu-Süfyаnın kоmаndаnlığı аltındа, digər qə-
bilələri də ətrаflаrınа tоplаyıb, İslаmа qаrşı güclü bir оrdu yаrаtdılаr. Bu, 
islamın əleyhinə olan ilk ittifaq idi. Bu döyüşün rəhbərliyini öhdələrinə 
götürmüş Qüreyş başçıları öz ordularının say çoxluğunu və əllərində olan 
çoxlu döyüş avadanlıqlarını nəzərə alaraq belə güman edirdilər ki, bu 
döyüşlə onlar müsəlmanları tamamilə məhv edəcək və Muhəmmədi (s) 
aradan götürməklə onun və silahdaşlarının əlindən bir dəfəlik yaxa qurta-
racaqlar. Hicri 5-ci ilin şəvval və zülqədə aylarında 10 minlik müttəfiqlər 
ordusu Mədinəni mühasirəyə aldı. Bu mühasirə bəzi məlumatlara görə 27 
gün davam etdi. 
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Bu zaman Muhəmməd peyğəmbər (s) nizami şura təşkil etdi. Ühud 
müharibəsinin əksinə olaraq Mədinə əhalisi şəhərdə müdafiə mövqeyi 
tutmağı qərara aldı.Bu şurada Salman Farsı belə təklif etdi ki, Mədinənin 
kənarında xəndək qazıb kafirlərin şəhərə girməsinə mane olsunlar. İrəli 
sürülən bu təklif hamı tərəfindən razılıqla qarşılandı. Bir neçə gün müd-
dətində müsəlmanların göstərdiyi işgüzarlıq nəticəsində xəndək hazır ol-
du. Xəndəyin eni elə idi ki, düşmən atlıları onu keçə bilməzdilər. Dərinli-
yi də elə idi ki, onun içinə düşən asanlıqla qırağa çıxa bilməzdi. Mədinə 
üç tərəfdən xurma bağları və tikililərlə əhatə olunduğu üçün düşmənin bu 
üç səmtdən şəhərə daxil olma imkanı yox idi. Şimal tərəfdə xəndək qazıl-
ması süvarilərin hücumunun qarşısını almışdı. Məkkə qoşunu Mədinəyə 
çatmamış xəndək qazılıb, hazırlanmışdı.Düşmən ora çatan kimi təəccüb-
ləndi ki, hələ bu günə kimi irəliləyiş üçün belə bir maniəyə rast gəlmə-
mişdir. Süvarilər atlanıb xəndəki keçə bilmir və irəli gəldikdə isə ox 
atanlar onlara macal vermirdilər. Bu müharibədə Pəhlivan Əmr ibni Əb-
duvəd və bir çox kafirlər Hz. Əli tərəfindən öldürüldü. Zahiri görünüşdə 
Xəndək müharibəsi Mədinə üçün zərər gətirdi. Müsəlmanların kiçik bir 
qoşunu böyük bir qoşun müqabilində nə edə bilərdi? Peyğəmbər (s) baş-
da Ğətəfan qəbiləsini düşmən qoşunundan ayırmaq istədi. Onlara xəbər 
göndərdi ki, Qüreyşlə əlbir olmasanız Mədinənin məhsulunun üçdə biri 
sizə veriləcək. Onlar razılaşmadılar. Öz əqidəsini aşkar etməyən bir-iki 
müsəlman bir tərəfdən bəni Qurəyşə, digər tərəfdən isə Ğətəfan tayfası-
nın içərisinə girərək onları bir-birinə qarşı bədbin etdi. İlahi təqdirin bu-
rada köməkliyi oldu. Külək əsərək havanı soyutdu. Məkkəlilərin işi daha 
da ağırlaşdı. Əbu Sufyan geriyə dönmək əmrini verdi. 

Yəhudilərlə qürеyşilər аrаsındаkı müqаvilənin pоzulmаsı, hаvаnın 
sоyuqlаşmаsı, səhrаdаkı güclü tufаn, аzuqənin tükənməsi düşmənin əz-
mini qırdı. Bеləcə, аclıqdаn minikləri ölmüş müşriklər əldən düşmüş hаl-
dа Mədinəni tərk еtdilər! 

Xəndək müharibəsinin sonu müsəlmanlar üçün ümidverici olsa da 
məkkəlilər üçün həddən artıq sarsıdıcı oldu. Bundan əlavə biz, Hz. Pey-
ğəmbərin qabaqkı müharibələrində olan rəftarı ilə tanışıq.O, həmişə meh-
ribançılığı, güzəştə getməyi intiqam və qətldən üstün tutmuşdur. 

28-32.Ya Peyğəmbər, zövcələrinə de: “Əgər siz dünya həyatını və 
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onun bər-bəzəyini istəyirsinizsə, onda gəlin sizi mehriyyələrinizi ver-
məklə bəhrələndirim və gözəl bir tərzdə azad edim. Əgər Allahı, Onun 
Rəsulunu və axirət evini istəyirsinizsə, şübhəsiz, Allah içərinizdən yaxşı 
iş görənlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Siz, ey Peyğəmbərin 
zövcələri! Sizdən hansı biriniz açıq-aşkar çirkin iş görsə, axirətdə onun 
əzabı ikiqat artacaqdır. Siz, ey Peyğəmbərin zövcələri! Siz təqvalı olsa-
nız, başqa qadınlar kimi deyilsiniz. Buna görə də danışığınızda naz-qəm-
zə və işvə etməyin ki, qəlbində xəstəliyi olan kəs tamaha düşməsin. Vü-
qarla öz evlərinizdə qərar tutun, ilkin cahiliyyət dövründəki qadınların 
çıxdığı kimi bəzək-düzəkli, hicaba riayət etmədən camaat arasına çıxma-
yın, namaz qılın və zəkat verin”. 

Təthir-paklıq ayəsi: 33. Allaha və Onun Rəsuluna itaət edin, həqi-
qətən, Allah Peyğəmbərin Əhli-Beytindən hər cür pisliyi təmizləmək və 
sizi paklığın bütün cəhətlərində, pak etmək istəyir. Evlərinizdə oxunan 
Allahın ayələrini və hikməti xatırlayın. Həqiqətən, Allah daim ən kiçicik 
xırdalıqları belə görəndir və xəbərdardır. 

Açıqlama:Allahın Rəsulu buyurdu:“Təthir (paklıq)ayəsi 5 nəfər haq-
qında nazil oldu: Mənim, Əlinin, Fatimənin, Həsənin və Hüseynin haqqın-
da”. ( Müslim “Səhih” - Kitəbu fəzailus-səhabə; “İsafur-rağibin” səh. 116.) 

Rəsulallah (s), məscidə açılan qapıların bağlanmasını və məsciddə 
cənabətli və ya heyizli gəlib durmağın qadağan olduğunu buyurduqdan 
sonra həzrəti Əlinin qapısını istisna edərək, belə buyurmuşdur: “Əlinin 
qapısından başqa məscidə açılan bütün qapıları bağlayın”. 

Daha sonra belə deyir: Cənabət halında məscidə girmək və orada 
durmağın mübah olması, sadəcə həzrəti Əliyə məxsusdur. Amma bu, di-
gər insanların məscidə cünublu halda və ya heyizli girib-çıxa biləcəkləri-
nə dəlil ola bilməz. Hz. Peyğəmbərin bu cür fərqləndirməyi Əli, Fatimə 
və övladlarının tanıdılmasının səbəbi, onları pak bilməsinə görədir. Zatən 
Təthir ayəsi də onların hər cür çirkinlik və günahdan münəzzəh olduğunu 
açıq bir şəkildə bildirmişdir. 

Bunu da əlavə edək ki, Buxari və Müslim öz səhihlərində bu mövzu-
ya işarə edərək, cünublu halda kimsənin məscidə girmə və məsciddə dur-
ma haqqına sahib olmadığını söyləyib Rəsulu Əkrəmin belə buyurduğu-
nu nəql edirlər: “Mən və Əlidən başqa məsciddə cünub olmaq kimsəyə 
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layiq deyildir”.Hakim bu hədisi “Müstədrək”in ΙΙΙ cildinin 125-ci səhifə-
sin də, Süleyman Bəlxi əl-Hənəfi “Yənabiul-Məvəddə” nin 56-cı bölü-
münün 210-cu səhifəsində (Zahairul-Uqbadan nəql edən), İmamul-Hə-
rəm “Müsnəd Əhməd bin Hənbəl”dən, Xətib Xarəzmi “Mənaqib”in 261-
ci səhifəsində, İbni Hacər “Səvaiq”in 76-cı səhifəsində, İbni Əsir “Tari-
xul-Xuləfa”da, İbni Əsir Cəzri “Əsnəl-Mətalib”də və başqa şəxslər, az 
bir fərqlə Ömərin belə dediyini nəql etmişlər: “Şübhəsiz Əli ibn Əbu Ta-
libə üç xüsusiyyət verilmişdir”. 

Xüsusiyyətlər bunlardır: 
1- Peyğəmbər (s.ə.s.), onu öz qızı ilə evləndirdi. 
2- Peyğəmbər (s.ə.s.), Onun qapısından başqa məscidə açılan bütün 

qapıları bağladı və O Rəsulallah ilə birlikdə məsciddə oturdu və Peyğəm-
bərə məsciddə halal olan hər şey Ona da halal oldu. 

3- Peyğəmbər (s.ə.s.) Xeybər günündə, İslam bayrağını Ona verdi 
(Səhih Müslim "Fəzail" kitabı, "Fəqzaimi Əli" babı. Cild 5. Səh 268. 
"Darüşşəb" mətbəəsi.) 

Hədislər: Tirmizi "Səhih" kitabında öz sənədilə Peyğəmbərin (s) 
oğulluğu Ömər ibn Əbi Sələməddən rəvayət edərək deyir: “ Siz ey Əhli-
Beyt! Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək is-
tər!” Əhzab surəsi, 33 ayəsi nazil olan zaman Peyğəmbər (s) Fatiməni, 
Həsəni və Hüseyni çağırdı. Əlidə (ə) Peyğəmbər (s) arxasında dayandı. 
Peyğəmbər (s) əbasının onların üzlərinə saldı və dedi: - “Ey mənim Alla-
hım, bunlardır mənim Əhli-beytim, bunlardır mənim, sən onlardan çir-
kinliyi apararaq pak et.” Bu zaman Ümmü Sələmə dedi:-“Ey Allahın 
Peyğəmbəri, mən də onlarlayamı?” Dedi: "Sən öz yerindəsən və xeyrlə-
sən". (Səhihi-Tirmizi cild 2. Səh. 209.) (Əhməd "Müsnəd") 

35-36-Şübhəsiz, Allah müsəlman kişilər və qadınlar, füruid dininə 
qəlbən etiqad bəsləyən, itaətkar, müti, doğru danışan, səbirli, dözümlü, 
qəlbən təvazökar olan, sədəqə verən, oruc tutan, şəhvətlərini qoruyan və 
Allaha çox zikr edən kişilər və qadınların hamısı üçün bağışlanmaq və 
böyük bir mükafat hazırlamışdır! Və heç bir mömin kişiyə və möminə 
qadına yaraşmaz və şərən caiz və əqlən rəva deyildir ki, Allah və Onun 
Rəsulu bir fərman verdikdə, onların öz işlərində ixtiyar sahibi olsunlar. 
Və kim Allaha və Onun Rəsuluna itaətsizlik etsə, şübhəsiz, açıq-aşkar bir 
azğınlığa düşmüşdür. 



 

  230 

37-39.Ya Peyğəmbər, o zaman ki, Allahın nemət əta etmiş olduğu və 
sənin də ona nemət verdiyin şəxsə deyirdin: “Zövcəni saxla boşama, Al-
lahdan qorx”.Və sən gələcəkdə onun boşanmış zövcəsi ilə evlənməyə 
əmr olunmağını öz ürəyində gizli saxlayırdın və camaatdan qorxurdun ki, 
desinlər: “Öz oğulluğunun boşadığı zövcəsi ilə evlənmişdir”.Halbuki Al-
lah Ondan qorxmağa daha layiqdir. Beləliklə elə ki, Zeyd onunla əlaqəsi-
ni kəsib ona təlaq verdi onu səninlə evləndirdik ki, möminlər üçün öz 
oğulluqlarının zövcələri ilə evlənməkdə bir çətinlik və maneə olmasın və 
Allahın əmri daim olasıdır. 

Açıqlama: Bu ayə ögey oğullardan bəhs etdiyi üçün Peyğəmbərin Zey-
din zövcəsi Zeynəblə nigahının qanunlaşdırılması məqsədilə nazil olub. 

40-48.Muhəmməd (s) sizlərdən heç birinin atası deyildir. Lakin O, 
Allah Rəsuludur və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Və Allah həmişə hər 
bir şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin! Ona hər səhər 
və axşam təsbih deyin. Sizi zülmətindən elm, iman və təqva nuruna çı-
xarmaq üçün mələkləri ilə birlikdə salavat göndərən Odur. O, möminlərə 
daim rəhm edəndır. Allahla görüşəcəkləri gün onlara alqış və xeyir-dua 
“salam”dır. Ey Peyğəmbər, həqiqətən, Biz səni bir şahid və müjdəçi və 
qorxudan kimi göndərdik. Həmçinin Allahın izni ilə Ona tərəf dəvət edən 
və aydın və nur saçan bir çıraq olaraq göndərdik. 

49-53.Evlənmək və başanmaq haqdadır. Ey iman gətirənlər, möminə 
qadınlarla nigah bağlayıb sonra da cinsi əlaqədə olmadan onlara təlaq 
versəniz, beləliklə sizin onların öhdəsində olan bir “iddə”niz yoxdur. Be-
ləliklə, onları bəhrələndirin və onları ən gözəl bir tərzdə sərbəst buraxın. 

53.Ey iman gətirənlər, Peyğəmbərin evlərinə daxil olmayın, amma 
əgər yemək üçün sizə izn verilsə bu istisnadır. Erkən gedərək onun ye-
məyin hazırlanmasını gözləməyin. Lakin dəvət olunduğunuz zaman daxil 
olun və təamı yedikdən sonra söhbətə qapılmayıb dağılışın. Çünki bu, 
Peyğəmbəri incidir və o, sizdən xəcalət çəkir və heç bir şey demir. 

Əgər Peyğəmbərin zövcələrindən məişət ləvazimatlarından bir şey 
istəsəniz, pərdə arxasından istəyin ki, bu, həm sizin qəlbləriniz üçün həm 
də onların qəlbləri üçün daha təmiz olar. Sizə yaraşmaz və caiz deyil ki, 
Peyğəmbərə əziyyət verəsiniz və onu incidəsiniz. Və əsla caiz deyil ki, 
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ondan sonra zövcələri ilə evlənəsiniz, şübhəsiz, bu, iş Allahın yanında 
böyük bir günahdır. 

56.Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri daim Peyğəmbərə salam sa-
lavat göndərirlər. Ey iman edənlər!Siz də Peyğəmbərə Salavat Salam 
göndərib, layiqincə salamlayın! ( Allahummə Salli əla Muhəmmədin və 
ali Muhəmməd; Əssalamu əleykə əyyuhən- nəbiyyu və rəhmətullahu və 
bərakətuh!)-deyin. 

Hədis:- Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurmuşdur:-Əgər bir dəstə insan 
bir məclis düzəldib, orada Allahı zikr edib, Peyğəmbər və onun Əhli-
beytinə salavati-salamlar göndərərlər, asimandan bir carçı mələk onları 
səsləyər:-Qalxın, sizin pislikləriniz yaxşılıqlarla əvəz olundu. Zikr məc-
lislərində mələklər iştirak edərlər. (Hədisi Qüdsi) 

Hədis: Peyğəmbərimiz buyurur:”Qiyamət günü ən dəyərli insan mə-
nə və mənim Əhli-beytimə salavat gətirən kimsədir. Hər hansı bir məc-
lisdə oturub Allahı yad etməyən və Peyğəmbərə salavat gətirməyən bir 
camaat Qiyamət günü mütləq peşman olacaq.” ( “Zubdətul əhadis”Şeyx 
Abbas Qummu). 

59-60.Ey Peyğəmbər, öz zövcələrinə, qızlarına və möminlərin zöv-
cələrinə de ki, örpəklərini örtsünlər, boyun-boğaz, sinə, qolları və qıçları 
örtülsün. Bu onların hicab və iffətlə tanınması, nadürüstlərin onlara əziy-
yət verməməsi və incitməməsi üçün daha münasibdir. Allah həmişə ba-
ğışlayan və rəhm edəndir. 

63.Camaat səndən Qiyamət barəsində soruşar. De: “Onun elmi Allah 
yanındadır”. Və nə bilirsən, bəlkə də Qiyamət yaxındır! Allah kafirlərə 
lənət etmiş və onlar üçün yanar od hazırlamışdır. Üzləri odda çevrildiyi 
gün onlar deyərlər: “Kaş ki, dünyada Allaha itaət edəydik və Onun Rəsu-
luna tabe olaydıq!” 

71-73. Biz əmanəti, bu Quranı göylərə, yerə və dağlara təklif etdik, 
onlar onu götürməkdən boyun qaçırtdılar və qorxdular və insan onu boy-
nuna götürdü həqiqətən, o zülm edən və cahil idi. Əmanət insana təqdim 
olundu ki, nəticədə Allah münafiq kişi və qadınlara, müşrik kişi və qa-
dınlara əzab versin. Həmçinin Allah mömin kişi və möminə qadınlara 
nəzər yetirsin və onların tövbələrini qəbul etsin. Allah həmişə bağışlayan 
və rəhm edəndir. 
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34. əl-Səba surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir, nuzul 58-dir. Səba bir qövm 

adıdır. Səbа əhli Yəməndə yаşаyаn qədim ərəb qövmü idi. Dеyildiyinə 
görə оnlаrın ulu bаbаlаrının аdı Səbа оlmuşdur. Surədə ilаhi nеmətlər 
müqаbilində şükr еdilməsi çох təkid оlunur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2- Həmd göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının həqiqi sahibi olan 
Allaha məxsusdur. Yerə daxil olanı, yerdən çıxanı, göydən nazil olanı və 
göyə qalxanı– hamısını bilir. O, rəhm edən və bağışlayandır. Kafir olan-
lar dedilər: “Əsla bizə Qiyamət günü gəlməyəcəkdir. De: “Xeyr, qeybi 
bilən Rəbbimə and olsun ki, mütləq Qiyamət sizə gələcəkdir” O Allah ki, 
qeybi biləndir. Göylərdə və yerdə zərrə ağırlığında heç bir şey Onun el-
mindən gizlin deyildir. İman gətirən və yaxşı işlər görənlərə mükafat ver-
sin. Elm verilmiş kəslər gördülər və bildilər ki, Rəbbin tərəfindən sənə 
nazil olan haqdır. Kafir olanlar deyirlər: “Sizə siz yerin altında tamamilə 
parça-parça olub dağıldıqdan sonra mütləq yeni bir yaradılışla zahir ola-
cağınızı xəbər verən bir kişini göstərəkmi?! Görəsən o, Allaha qarşı ya-
lan uydurur, yoxsa onda bir dəlilikmi var?!” Belə deyildir, əksinə axirətə 
iman gətirməyənlər əzabda və uzun-uzadı bir azğınlıq içərisindədirlər. 

10-14. Həqiqətən, Biz Davuda Öz tərəfimizdən bir lütf və rəhmət əta 
etdik: “Ey dağlar və ey quşlar, onunla birgə Allahı zikr etməkdə səs-səsə 
verin, həmçinin dəmiri onun üçün yumşaltdıq ki, geniş zirehlər toxu.” Və 
Süleyman üçün küləyi ram etdik. Onun üçün mis bulağını axıtdıq. Cin 
tayfasından elələri var idi ki, Rəbbinin izni ilə xidmətində işləyirdi. On-
lardan hər kəs Bizim əmrimizdən boyun qaçırırdısa, ona alovlu oddan 
daddırırdıq. Onlar Süleyman üçün istədiyi hər bir şeyi-möhkəm qəsrlər, 
heykəllər, böyük hovuzlara bənzər kasalar və sabit, yerindən tərpənmə-
yən qazanlar düzəldirdilər. Və buyurduq: “Ey Davud ailəsi, şükr edin və 
Mənim bəndələrimdən şükr edən azdır”.Ölümü onun üçün o, əsaya söy-
kənmiş halda olarkən qərara aldıq və onu öldürdük. Yalnız yerdə hərəkət 
edən onun əsasını yeyən bir qurd (taxtabiti) ailəsini və cinləri onun 
ölümündən xəbərdar etdi. Süleyman yerə yıxılanda qeyb elmini bilmək 
iddiasında olan cinlər başa düşdülər ki, əgər qeybi bilsəydilər, o alçaldıcı 
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əzabda qalmazdılar. Yəni, uzun müddət müti halda artıq çoxdan dünyası-
nı dəyişmiş sultanın hüzurunda durmazdılar. 

Hədis:-İmam Həzrəti Sadiqdən rəvayət olunur ki, Hz. Süleyman öz 
əshablarına dedi:-Allah-təala heç kəsə vermədiyi səltənəti mənə verdi. 
Külək, cin, insan, quşlar və vəhşi heyvanları mənə ram etdi. Mənə hər 
şey verdi. Ancaq buna baxmayaraq, bir gün də olsa istirahət etməmişəm. 
Mən sabah öz sarayıma daxil olub, sarayın üstünə çıxacağam. Heç kəsə 
icazə verməyin mənim yanıma gəlsin. Qoyun bir az istirahət edim! Əs-
hablar onun sözünü qəbul etdilər. Sabahı gün Süleyman öz əsasını gö-
türüb saraya daxil oldu. Sarayın ən uca yerində əsaya söykənib, sevinclə 
sarayın ətrafına baxırdı. Allahın ona verdiyi nemətlərə sevinirdi. Birdən 
gözəl və təmiz geyimli bir cavanı gördü. Həmin cavan sarayın bir kün-
cündən peyda oldu. Süleyman (s.) onu görən kimi dedi:-Kim səni saraya 
girməyə icazə verdi? 

Cavan cavab verdi:-Əlbəttə sarayın Allahı mənə saraya girməyə ica-
zə verdi. Süleyman (s) dedi:-Əlbəttə sarayın Allahı məndən də böyük və 
layiqlidir. -İndi de görüm kimsən? Cavan dedi: -Mən ölum mələyiyəm, 
gəlmişəm canını alıb, ruhunu bədənindən çıxarım! Süleyman dedi: -Öz 
işini yerinə yetir. Bu gün mənim xoş və sevinc günüm idi. Lakin Allah 
istəmədi ki, onun ziyarət və görüşündən başqa heç nə ilə sevinəm. 

Sonra Süleymanın ölümünü hökm etdiyimiz zaman, onun öldüyünü 
ancaq Süleymanın əsasını yeyən xırda yer qurdu xəbər verdi, qurd əsanı 
yedi və bir ildən sonra Süleyman yıxıldı. Süleyman yıxılan zaman cinlər 
anladılar ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər bu qədər müddət ərzində alçaldı-
cı əzab içində qalmazdılar. 

Həqiqətən, İblisin onlar barəsində zənni düz çıxdı yalnız möminlər-
dən ibarət bir dəstə istisna olmaqla hamısı ona tabe oldular. Əsla İblisin 
onların üzərində heç bir hökmranlığı yox idi. Yalnız axirətə iman gətirən 
kəsi, ona şəkk-şübhə edəndən ayırmaq barəsində Bizim əzəli elmimiz hə-
yata keçsin. 

15-26. Həqiqətən, Səba qövmü üçün onların məskənlərində bir nişanə 
var idi. Orada sağ və sol tərəfdə iki bağça var idi. Onlara dedik: “Rəbbini-
zin ruzisindən yeyin və Ona şükr edin.Məskəniniz pak bir şəhərdir və Rəb-
biniz də bağışlayan”. Lakin onlar Allahdan və Onun dinindən üz döndərdi-



 

  234 

lər və Biz onlara “Ərim” bəndinin selini göndərdik. Onların müxtəlif mey-
vələrlə dolu olan iki bağını acı meyvələri, yulğun ağacları və bir qədər sidr 
ağacı olan iki bağa döndərdik. Biz onlara küfr və nankorluqlarına görə be-
lə cəza verdik. Məgər inkar və nankorluq edəndən başqasını cəzalandıra-
rıqmı?! Onlara nemət verdiyimiz şəhərlərın arasında gediş-gəliş müəyyən 
etmiş və məhdudlaşdırmışdıq ki, “Gecələr və gündüzlər bu şəhərlərin ara-
sında aramlıq və əmin-amanlıqla get-gəl edin”. Lakin onlar nemətin bollu-
ğundan və gediş-gəlişin rahat olmasından doydular, dedilər: “Ey Rəbbi-
miz, bizim düşərgələrimizin arasını uzaq et” ki, azuqə və miniyə ehtiyac 
olsun, beləliklə də varlıların üstünlüyü aydınlaşsın və onlar özlərinə zülm 
etdilər. Biz də onları yaddaşlarda ibrətamiz dastanlar etdik və onları tama-
milə pərən-pərən saldıq. Аllаh оnlаrа güclü sеl şəklində əzаb göndərdi, şə-
hərlərini хаrаbа qоydu, cəmiyyətlərini dаğıtdı. Оnlаrdаn yаlnız quru аd və 
tаriхçə qаldı. Nə Səbа şəhəri qаldı, nə də оnun əhаlisi. Həttа bu аdаmlаrın 
bədən əzаlаrı dа pərən-pərən оldu. Bеləcə, Səbа qövmünün əhvаlаtı gələ-
cək nəsillər üçün ibrətə çеvrildi. Bu qövm hаqqındа zərbülməsəl də vаrdır. 
Ərəblər məhv оlub puçа çıхаn hər hаnsı şеyi Səbа qövmünə охşаdır və dе-
yirlər: “Səbа şəhərinin nеmətləri və əhаlisi kimi məhv оldu”. ("Əl-mizаn”, 
c. 16, səh. 545) 

Süleyman Davudun yanında Beytul –Müqəddəsdə dəfn edilmişdir. 
28-34. Biz səni bütün insanlara qoruyan, müjdə verən və qorxudan 

Peyğəmbərlər göndərdik. Lakin camaatın əksəriyyəti bunu bilmir. Deyər-
lər: “Bu Qiyamət vədi nə zaman olacaqdır? Əgər siz düz danışansınızsa”. 
De: “Sizə vəd olunmuş gün elə bir gündür ki, əsla ondan nə bir saat təxir 
edərsiniz və nə də irəli keçərsiniz”. Və kafir olanlar dedilər: “Əsla bu 
Qurana və ondan öncə olana iman gətirmərik”. Və əgər zalımları Rəbbi 
qarşısında ayaq üstə saxlanılıb bir-birləri ilə danışan halda görsəydin çox 
təəccüblənərdin. Zəiflədilənlər təkəbbürlülərə deyərlər: “Əgər siz olma-
saydınız, biz mütləq mömin olardıq”. Təkəbbürlük edənlər zəiflədilənlə-
rə deyərlər: “Məgər sizə doğru yol gəldikdən sonra sizi ondan saxlayan 
bizmi idik?! Xeyr, əslində siz özünüz günahkar idiniz”. 

35-39.Və dedilər: “Bizim mal-dövlətimiz və övladlarımız sizinkin-
dən çoxdur və bizə heç bir vaxt əzab olunmayacaqdır”. De: “Həqiqətən, 
mənim Rəbbim istədiyi şəxs üçün ruzini bol edər və azaldar Sizi Bizim 
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dərgahımıza yaxınlaşdıran nə mal-dövlətiniz, nə də övladlarınızdır. La-
kin iman gətirən və yaxşı iş görənlərə etdiklərinin müqabilində iki qat 
mükafat vardır və onlar Cənnət otaqlarında əmin-amanlıq içindədirlər. O, 
ruzi verənlərin ən yaxşısıdır”. 

40-43.O günü ki, onların hamısını toplayacaq, sonra da mələklərə 
deyəcək: “Bunlar dünyada sizəmi ibadət edirdilər?” Mələklər deyərlər: 
“Sən paksan, bizim dostumuz və yardımçımız yalnız Sənsən. Onların bi-
zə ibadət etmələrinə razı deyildik. Əslində onlar cinlərə ibadət edirdilər 
və onların əksəriyyəti cinlərə iman gətirmişdi”. 

44-50.Biz onlara kitabları və səndən öncəki peyğəmbəri təkzib et-
mişdilər, De: “Mən sizə yalnız bir nəsihət verirəm. Sizdən istəmədiyim 
bütün muzdlar sizin olsun. Sizdən istədiyim muzd Əhli-Beytimə olan 
məhəbbət sizin öz xeyrinizədir, mənim mükafatım yalnız Allahın öhdəsi-
nədir və O hər bir şeydən agah və hər bir şeyə şahiddir. Həqiqətən, O, 
eşidən və yaxındır”. 

52-54-Onlar qəbirdə, ya Qiyamətdə deyərlər: “Biz ona iman gətir-
dik”. Halbuki, onlar həqiqətən, bundan öncə Quranı və Peyğəmbəri inkar 
etdilər. Və aqibətdə onların istədikləri şeylər arasında ayrılıq salındı, ne-
cə ki, bundan öncə onların bənzərləri barəsində edilmişdi. Çünki onlar 
axirət aləmi barəsində tərəddüdlü və qaranlıq bir şəkk-şübhə içərisində 
idilər. 

Açıqlama:Səba (Saba) Ərəbistanın cənub-qərbində, Əhdi-ətiqə görə 
yunan, Roma və ərəb ədəbiyyatında, xüsusən Cənubi Ərəbistan kitabələ-
rində tez-tez xatırlanan bir qövm və dövlətin adı. İlk ərəb mənbələri, baş-
lıca kitabələr və bəzən də yunan mənbələri eramızın ilk əsrlərindən Mu-
həmməd peyğəmbərin zamanına qədər bizə Səba tarixi haqqında xəbər 
verir. İslamiyyətin əvvəllərindən etibarən Səba ərəblərin xatirəsindən si-
linməyə başlamışdır. 

 
35. Fatir surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir, nuzul sırası 43-dür. 
Fаtir sözü yаrаdаn mənаsını dаşıyır və vаrlıq аləminin аdlаrındаndır. 

Surənin ilk аyəsində Аllаh-təаlа “Fаtirus-Səmаvаti vəl ərz”, yəni göyləri 
və yеri yаrаdаn kimi yаd еdilir və buyurulur: “Həmd оlsun göylərin və 



 

  236 

yеrin yаrаdаnınа...”Surədə dinin üç əsаsı-tövhid, nübüvvət və məаd mə-
sələləri хüsusi vurğulаnır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Həmd göyləri və yeri yaradan, ikiqanadlı, üçqanadlı, dörd-qanadlı 
mələkləri elçilər edən tək olan Allaha məxsusdur. O, yaradılışda istədiyi-
ni artırar və varlıq aləmində yayar, çünki Allah hər şeyə qadirdir. 

2-8.Allahın insanlar üçün açdığı hər hansı bir rəhmətin qarşısını ala-
caq heç bir kəs ola bilməz, Qarşısını aldığı bir şeyi isə Ondan sonra bir 
açacaq kəs ola bilməz. Ey insanlar, Allahın sizə olan nemətlərini yada sa-
lın, məgər yeganə olan Allahdan başqa elə bir yaradan varmı ki, sizə 
göydən və yerdən ruzi versin? Əgər səni təkzib etsələr, həqiqətən, səndən 
öncə də peyğəmbərlər təkzib olunmuşdur. Şübhəsiz, vədi haqdır, məbada 
o çox hiyləgər olan Şeytan sizi aldatsın! 

9.Buludu hərəkətə gətirən küləkləri göndərən Allahdır, Biz onu 
ölmüş bir torpağa tərəf sövq etdik və onunla o torpağı öldükdən sonra di-
riltdik müxtəlif bitkilərin toxumlarını cücərtdik. Qiyamət günü dirilmə də 
belədir. Torpağın köksündə parçalanıb dağılmış bədənlərin zərrələrini 
hərəkətə gətirərək, onları bir-birlərilə birləşdirəcək və dirildəcəyik. 

10-11.Hər kəs şərəf-şan, izzət-qüdrət və qələbə istəyirsə bilsin ki, 
bunlar birbaşa Allaha məxsusdur . Onun dərgahına tərəf yüksələr və pak 
sözü isə yaxşı əməl yuxarı qaldırar; hiyləgərliklə pis iş görənlər üçünsə 
şiddətli bir əzab vardır. Onların hiylələri puç və təsirsizdir. Allah sizi tor-
paqdan, sonra nütfədən yaratdı. Heç bir dişi Onun izni olmadan hamilə 
olmaz və bari-həmlini yerə qoymaz. Kitabda yazılmadan heç bir yaşlı kə-
sə uzun ömür verilməz və heç bir kəsin ömründən azaldılmaz. Həqiqətən, 
bunlar Allah üçün asandır. 

12-14.İki dəniz əsla bir-biri ilə eyni deyildir. Bunun biri pak, şirin və 
susuzluğu yatırandır o birisi duzlu və acıdır. Onların hər birindən təzə ba-
lıq və sairə yeyirsiniz və taxdığınız zinətləri çıxarırsınız. Allahın lütfün-
dən və nemətindən axtarmağınız üçün gəmiləri orada dənizin köksünü 
yara-yara üzən görərsən. Bəlkə şükr edəsiniz. Allah gecəni gündüzə qa-
tar, gündüzü də gecəyə qatar. O, günəşi və ayı Öz əmrinə ram etmişdir, 
onların hər biri müəyyən bir müddət üçün hərəkət edər. Hər bir şeyin hə-
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qiqi mülkiyyəti və varlıq aləminin hakimiyyəti Ona məxsusdur. 
15-26. Ey insanlar, sizin hamınız Allaha möhtacsınız. Allah isə heç 

kəsə möhtac deyil. Əgər istəsə sizi aradan aparar və yeni bir məxluq vü-
cuda gətirər. Bu, Allaha çətin və ağır deyildir. Günah yükü ilə yüklənmiş 
heç kəs digərinin günah yükünü götürməz. Sən ancaq öz Rəbbindən giz-
lində qorxan və namaz qılan kəsləri qorxudursan. Və kim paklıq axtarsa, 
ancaq öz xeyrinə paklıq axtarar. Korla görən eyni deyildir. Sən isə əsla 
qəbir əhlini eşitdirə bilməzsən. Sən yalnız bir qorxudansan. Elə bir 
ümmət olmamışdır ki, onların içindən qorxudan bir peyğəmbər gəlib-get-
məmiş olsun. Və əgər səni təkzib etsələr təəccüblü olmaz. Halbuki pey-
ğəmbərləri onlara möcüzələr və aydınlıq bəxş edən kitab gətirmişdilər. 

27. Məgər Allahın göydən suyu nazil etdiyini görmürsənmi?! Biz 
onun vasitəsilə müxtəlif növlü, sinifli və rəngli meyvələr çıxartdıq? Dağ-
lardan müxtəlif rəngli ağ, qırmızı, qara rəngli yollar yaratdıq. İnsanların, 
heyvanların və davarların da müxtəlif növ və rənglərdə olanları vardır. 

28.Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən, 
Allah yenilməz qüdrət sahibi və bağışlayandır. Şübhəsiz, Allahın kitabını 
daim oxuyan və namaz qılan, ruzi olaraq onlara verdiklərimizdən Allah 
yolunda gizli və aşkar xərcləyənlər, əsla kasıdlığı və ziyanı olmayan bir 
ticarətə ümidvardırlar ki, Allah onların mükafatlarını mükəmməl şəkildə 
əta etsin və Öz lütfündən onların mükafatlarını artırsın. 

31.Ya Peyğəmbər! Kitabdan sənə vəhy etdiyimiz özündən əvvəlkilə-
ri təsdiq edən bir haqdır. Həqiqətən, Allah bəndələrindən xəbərdardır və 
onları görəndir. 

32-39.Sonra Biz bu kitabı seçdiklərimizə miras verdik. Onlardan bə-
zisi özünə zülm edər, bəzisi mötədil, bəzisi isə Allahın izni ilə bütün xe-
yirlərdə irəli keçənlərdir. Onların daxil olacaqları əbədi Cənnətlər onların 
mükafatıdır, orada qızıl bilərziklər və incilərlə zinətlənərlər. Orada libas-
ları da ipəkdən olar. Kafir olanlar üçün Cəhənnəm odu vardır. Orada nə 
onların ölümünə hökm olunar. Onlar orada dad-fəryad edərlər: “Ey Rəb-
bimiz, bizi buradan çıxart ki, etdiklərimizdən fərqli olaraq yaxşı işlər gö-
rək”. Onlara deyiləcək: “Məgər sizə nəsihət qəbul etmək istəyən kimsə-
nin öyüd-nəsihət ala biləcəyi qədər ömür vermədikmi? Və sizə bir qorxu-
dan peyğəmbər gəlmədimi?! Belə isə, Cəhənnəmin əzabını dadın.” 
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40-45.Ya Peyğəmbər! De: “Allahın yerinə çağırdıqlarınız şəriklərə 
diqqətlə baxmısınızmı? Şübhəsiz, Allah göyləri və yeri qoruyub saxlayır 
və əgər yolundan azsa, əsla Allahdan başqa onları heç kəs qoruyub saxla-
ya bilməz. Əlbəttə ki, O, həmişə həlim və bağışlayandır. Müşriklər onla-
ra bir qorxudan peyğəmbər gələcəyi təqdirdə ümmətlər içərisində daha 
artıq düz yolda olacaqları barədə Allaha çox möhkəm and içmişdilər. 
Ancaq onlara bir qorxudan peyğəmbər gəldikdə onlara haqdan uzaqlaş-
maq və haqqa nifrətdən başqa bir şey artırmadı. Bu onların Yer üzündə 
təkəbbür göstərmələri, məkr və hiylələri ucbatından idi. Pis əməl, məkr 
hiylə yalnız öz əhlini bürüyər. Məgər onlar yer üzündə gəzib dolanıb, 
özlərindən öncəkilərin aqibətinin necə olduğunu görmür-lərmi? Halbuki 
onlar bunlardan daha qüvvətli idilər; Göylərdə və yerdə Allahı aciz qoya 
biləcək heç bir qüvvə yoxdur. O, hər şeyə qadirdir. Və əgər Allah insan-
ları etdikləri günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzərində heç bir canlını 
qoymazdı. Lakin Allah müəyyən bir müddətədək təxirə salır. Əcəlləri ye-
tişdikdə Allah bəndələrinin halını görəndir və hər kəslə əməlinə uyğun 
rəftar edəcəkdir. 

 
36. Yasin surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 83 ayədir, nuzul sırası 41-dür. Yasin surəsi 
“Quranın qəlbi” hesab olunur. Quranda həzrət Peyğəmbərin on iki adın-
dan beşi, ümmətin bəsirətinin artması üçün zikr olunmuşdur. Beş müqəd-
dəs adlar bunlardır: Məhəmməd, Əhməd, Əbdullah, Nun və Yasin. “Ya” 
nida ədatıdır, “Sin” də Rəsulallahın (s) mübarək adıdır; o həzrətin həqi-
qətinə, zahiriylə batininin bərabərliyinə işarədir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Ya, Sin. Müqəttəə hərfləridir. 
2-12-Bu hikmətli Qurana and olsun ki, sən Allah tərəfindən göndə-

rilmiş peyğəmbərlərdənsən. Sən düzgün olan bir yoldasan. Bu, qüdrətli 
və mehriban Allah tərəfindən nazil edilmiş bir kitabdır. Bu kitabla elə bir 
qövmü qorxudasan ki, onlar din həqiqətlərindən qafildirlər. Şübhəsiz, on-
ların əksəriyyətinə “Cəhənnəm onların yeridir” sözləri sabit olmuş və hə-
yata keçmişdir, buna görə də daha iman gətirməzlər. Həqiqətən, Biz on-
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ların boyunlarına çənələrinə kimi çatan zəncirlər keçirmişik, buna görə 
də başları yuxarı doğru qalmışdır. Biz onların önlərindən və arxalarından 
sədd çəkib onları hər bir tərəfdən örtdük. Buna görə də görmürlər. Onlar 
üçün birdir: onları qorxutsan da, qorxutmasan da, iman gətirməyəcəklər. 
Sən ancaq nəsihətverici Quranı qəbul edən və ona tabe olan, Rəhmandan 
gizlində qorxan kəsi qorxuda bilərsən; elə isə ona Allahın bağışlaması 
mükafatı ilə müjdə ver. Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların həyatda olar-
kən etdikləri əməlləri və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər bir şeyi 
açıq aşkar Lövhi-Məhfuzda ətraflı surətdə sayıb hesablamışıq. 

13-27.Ya Peyğəmbər! Sən onlara Antakiya əhalisinin dastanını mə-
səl çək. O zaman onlara, iki peyğəmbər göndərmişdik, amma onların iki-
sini də təkzib etdilər. Biz həmin peyğəmbərləri göndərdiyimiz üçüncü 
peyğəmbər ilə qüvvətləndirdik. Peyğəmbərlər dedilər: “Biz sizə göndəril-
miş peyğəmbərlərik”. Şəhər camaatı dedi: “Siz də bizim kimi ancaq adi 
bir insansınız, peyğəmbər isə mələklərdən olmalıdır və siz yalnız yalan 
danışır-sınız”. 

Onlar dedilər: “Rəbbimiz bilir ki, biz sizə göndərilmişik . Və bizim 
vəzifəmiz yalnız öz risalətimizi açıq-aşkar çatdırmaqdır” Dedilər: “Biz 
sizi zərər və ziyan yetişməsinin bir əlaməti hesab edirik, şübhəsiz, əgər 
dediklərinizdən əl çəkməsəniz, mütləq sizi daşqalaq edəcəyik. Bizim tə-
rəfimizdən sizə mütləq ağrılı bir əzab yetişəcəkdir”. Peyğəmbərlər dedi-
lər: “Nəhsliyiniz özünüzdəndir sizə öyüd-nəsihət verildikdə onu əzabla-
mı hədələyirsiniz. Siz həddini aşan bir qövmsünüz”. 

Şəhərin ən ucqar yerindən bir kişi tələsik gəlib dedi: “Ey mənim 
qövmüm, bu elçilərə tabe olun. Sizdən heç bir muzd istəməyən və özləri 
də hidayət olmuş kəslərə tabe olun. Axı mən niyə məni yaradana ibadət 
etməməliyəm, halbuki hamınız Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız”?! Bu 
zaman peyğəmbərlərə xitabən dedi: “Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə 
iman gətirdim, belə isə məni eşidin”. Axırda onu öldürdülər və ona deyil-
di: “Bərzaxdakı Cənnətə daxil ol!” O dedi: “Kaş qövmüm biləydi ki, 
Rəbbim məni bağışladı və məni hörmət sahiblərindən etdi”. 

Açıqlama: Antakiya-qədim dövrdə Antioxiya. Şəhər Mons Silpius 
dağının ətəyində, Kasius Mons (Kuşeyr Akra) dağ silsiləsinin şimal ya-
macında, Asi çayı vadisinin kənarında, Aralıq dənizinin 22 kilometrliyin-
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də yerləşir. Ərəblər Silpius dağının adını Həbib ən-Nəccar adına dəyiş-
dirmişlər. Həmin dağ indiyə kimi onların ibadət yeridir. Antakiyanın əsa-
sı eramızdan 300 il əvvəl iki tərk edilmiş qədim Roma koloniyasının ye-
rində imperator Selevkius (311-281) tərəfindən qoyulmuşdur. 

İsanın Antakiyada xristianlığın təbliği ilə məşğul olan iki nümayən-
dəsi, onun həvariləri (apostolları) Yəhya və Yunis olublar, üçüncü nüma-
yəndə Şəmun olmuşdur. 20-ci ayədə haqqında söhbət gedən adam Həbib 
ən-Nəccar ( “Dülgər Həbib”) adlanır. Şərhçilər belə hesab edirlər ki, bu-
rada söhbət Antakiya sakini Aqavdan (Aqapus) gedir. (Əhdi-cədid. Hə-
varilərin əməlləri, 11, 27-30;21, 10) 

Şəmsəddin Muhəmməd Diməşqi (v. 1327) öz əsərində Həbib ən-
Nəccar haqqında əfsanəni izah edir. O yazır ki, Həbib şəhid olduqdan 
sonra vurulmuş başını sol əliylə yuxarı qaldırdı, sonra sağ əlinə alaraq üç 
gün, üç gecə onun bədəni Antakiyanın küçə və bazarlarında gəzib dolaş-
dı; başı isə qışqıra-qışqıra Yasin surəsinin 26-27-ci ayələrində göstərilən 
sözləri deyirdi. (Diməşqi. Nühbət əddəhr və əcaib əl-bərr vəl-bəhr. 1866) 
    28-32.Biz ondan sonra qövmünün üstünə göydən heç bir qoşun nazil 
etmədik və nazil edən deyildik. Onların məhvi ancaq səmavi bir nərə idi. 
Dərhal hamılıqla sakit və ruhsuz, məhv oldular. Vay bu bəndələrin halı-
na! Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona daim istehza etməsinlər. 
Və onların hamısı istisnasız olaraq Bizim hüzurumuza çağırılacaqlar. 

33-36. Onlar üçün bir nişanə ölmüş həmin bu torpaqdır. Biz onu di-
riltdik və ondan dənli bitkilər çıxartdıq, onlar da ondan yeyirlər. Və ora-
da xurma və üzüm bağları vücuda gətirdik və müxtəlif bulaqlar qaynat-
dıq. Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Belə 
isə şükr etməzlər?! 

38-Gündüzü gecədən ondan çıxardan kimi onlar qaranlıq içində olar-
lar. Günəş də özü üçün müəyyən olunmuş qərargahına yetişmək üçün da-
im hərəkətdədir. 

Açıqlama:-Yer kürəsi günəş sisteminə daxil olan iri planetlərdən bi-
ridir. Günəş sistemi 150 milyarda qədər ulduzlardan ibarət nəhəng qalak-
tikaya daxildir. Günəş diametri 1.391.000 km olan közərmiş kürəşəkilli 
bir ulduzdur. Günəş sistеminin (planеtlər və Günəş) yaranması haqqında 
ilk nəzəriyyə alman filosofu İ.Kant tərəfindən vеrilmişdir. O, günəş sistе-
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minin qarmaqarışıq hərəkətdə olan toz buludundan əmələ gəlməsi fikrini 
irəli sürmüşdür. Sonra fransız alimi P. Laplas Günəş və planеtlərin artıq 
fırlanmaqda olan qaz dumanlığından əmələ gəlməsi fikrinə gəlmişdir. 
Müasir dövrdə isə rus akadеmiki O. J. Şmidt tərəfindən irəli sürülən nə-
zəriyyə əsas hеsab еdilir. Onun nəzəriyyəsinə görə isə Günəş və Yеr qaz-
toz buludu maddəsindən əmələ gəlmişdir. Bu nəzəriyyədən bеlə çıxır ki, 
Günəş sistеmi еyni mənşəyə malik maddədən yaranmışdır. hərəkət edər. 
Belə bir hərəkət bilən və qələbə çalan Allahın təqdiridir. 

39-40.Biz ay üçün mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, dönüb xur-
manın budağı kimi nazikləşər. Nə Günəş sürətlənərək Aya çatar, nə də 
gecə-gündüzü ötə bilər. Onlar bir-birinin ardınca gələrlər. Ay, Günəş və 
ulduzlar, hamısı göydə insanların suda üzdükləri kimi üzərlər. 

Açıqlama:-Bildiyimiz kimi planеtlər və Yеr Günəşin ətrafına fırla-
nırlar. Ancaq Yеr və planеtlər nə Günəşə yaxınlaşır, nə də ondan uzaqla-
şır. Bunun səbəbi İ. Nyuton tərəfindən ümumdünya cazibə qanunu kəşf 
еdilməklə tapılmışdır. Həmin qanundan bеlə çıxır ki, Yеrin və planеtlərin 
öz oxu ətrafında hərəkəti onun mərkəzdən qaçmasına, cazibə qüvvəsi isə 
onun mərkəzə tərəf cəzb olunmasına səbəb olur. Bu iki qüvvə bir-birini 
tarazlaşdırdığına görə Yеr və planеtlər nə Günəşdən uzaqlaşır, nə də ona 
yaxınlaşır. Gecələr açıq-aydın gördüyümüz Ay planetimizə ən yaxın olan 
səma cismidir. Yaşayış olmayan bu planetin diametri 3, 476 km-dir. Bu, 
Günəş şüalarını özündə əks etdirən bir planetdir. Deməli, Ay da başqa 
planetlər kimi özündən işıq saçmır. Günəş özündən işıq saçan plazma yı-
ğımından ibarətdir. Onun şüalarının sürəti 300. 000 km-dir. Bu işıq və is-
tilik mənbəyi olan sistemin şüaları Yeri, Ayı və digər səma cisimlərini 
işıqlandırır. Yer və ay özlərindən işıqsaçma qabiliyyətinə malik deyillər. 
Günəşə yaxın olan bu planetlər işıq və istiliyini günəş şüalarından alırlar. 

47.Onlar üçün gəmi kimi minik vasitələri yaratdıq. Əgər istəsək, on-
ları gəmidə olduqları halda qərq edərik. Yalnız Bizdən bir rəhmət olaraq 
və müəyyən bir müddətədək bəhrələnmək üçün nicat taparlar. Onlara: 
“Allahın sizə ruzi olaraq verdiyindən sərf edin!” -deyildikdə, kafirlər 
iman gətirənlərə: “Allahın istədiyi təqdirdə yedirə biləcəyi kəsəmi yemək 
verək?”-deyərlər Allah onun ac qalmağını istəmişdir! Siz yalnız açıq-aş-
kar azğınlıq içindəsiniz”. 
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48-50.Və Məkkə müşrikləri istehza etmək məqsədilə deyərlər: “Bu 
vəd Qiyamət nə zaman olacaqdır, əgər düz danışansınızsa?” Bir-birlərilə 
çəkişdikləri halda onları yaxalayacaq yalnız bir nərənin intizarındadırlar. 
Bu zaman nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də öz adamlarının 
yanına qayıda bilərlər. Sura ikinci dəfə üfürülər, onda onların hamısı dər-
hal qəbirlərindən öz Rəbbinə doğru tələsərlər. Deyərlər: “Vay halımıza! 
Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bəli, bu Allahın dünyada bizə vəd 
verdiyi həmin ölümdən sonrakı həyatdır. Onun peyğəmbərləri doğru de-
yirlərmiş”. Bu zaman surun üçüncü dəfə çalınması yalnız bir dəfə olar, 
onda dərhal hamılıqla Bizim hüzurumuzda hazır duracaqlar. Həqiqətən, 
Cənnət əhli o gün xoş bir əhval-ruhiyyədə, şadlıq və ləzzət içərisindədir-
lər. Onlar və zövcələri kölgələr altında öz bəzənmiş taxtlarına söykənər-
lər. Onlara salam vardır. Bu salam rəhimli Rəbbdən gələn bir sözdür. 

60-64-Günahkarlara belə xitab olunacaq: “Bu gün ayrılın, ey günah-
karlar məgər Mən sizə buyurmadımmı ki: Şeytana ibadət etməyin! Şüb-
həsiz, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir?!” Və: “Yalnız Mənə ibadət edin 
ki, bu, düz yoldur!” Şübhəsiz, Şeytan sizin içinizdən bir çox dəstələrı az-
dırdı, heç düşünmürdünüzmü?! Bu, daim onunla təhdid olunduğunuz Cə-
hənnəmdir. 

65-75.Bu gün onların ağızlarını möhürləyərik. Onların əlləri Bizimlə 
danışar, ayaqları isə etdikləri əməllər barəsində şəhadət verərlər. Əgər is-
təsək onların gözlərini yox edərik. Əgər istəsək onları öz yerlərindəcə 
məsx edərik gedə, nə də qayıda bilərlər. Kimə də uzun ömür versək, onu 
xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik, heç düşünmürlərmi?! Onlar üçün hey-
vanlarda mənfəətlər və içəcəklər vardır, belə isə, şükr etməzlərmi?! 

76-80.Ya Muhəmməd! onların sözü səni qəmgin etməsin, çünki Biz 
onların qəlblərində gizlətdiklərini də, dilləriylə aşkar etdiklərini də bili-
rik. Məgər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə 
məad məsələsində açıq-aşkar bir düşmən oldu?! Bizə bir məsəl də çəkib 
dedi: “Bu sümükləri çürümüş və toz-torpaq olduqları halda kim dirildə-
cək?” De: “Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O hər xilqəti, 
hər bir yaradılışı biləndir”. O kəs ki, sizin üçün yamyaşıl ağacdan quru 
və yandırıcı od əmələ gətirdi. Məgər göyləri və yeri yaradan kəs onların 
bənzərini yaratmağa qadir deyilmi?! 
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82-83- Bir şeyin var olmasını istədiyi zaman Allahın əmri və məqa-
mı ona ancaq: “Ol!”– deməkdir. O da dərhal olar. Hər şeyin həqiqi 
mülkiyyəti və kamil hökmranlığı əlində olan Allah pakdır. Siz insanlar 
hamınız Ona tərəf qaytarılacaqsınız. 

 
37. əl-Saffat surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir, nuzul sırası 56-dır. Saffat səff-
səff duranlar- deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-11-And olsun uzun, möhkəm səf bağlayanlara Allah itaəti üçün 
cərgəyə durmuş mələklərə; camaat namazında səfə durmuş möminlərə; 
cihad üçün cərgəyə düzülmüş əsgərlərə. And olsun bəşər övladını günah-
lardan saxlayan; buludları bir yerdən digər bir yerə qovan mələklərə; pis 
əməllərdən saxlayan möminlərə. And olsun Quranı tilavət edənlərə. Hə-
qiqətən, sizin Tanrınız təkdir. O, göylərin, yerin və onların arasında olan-
ların Rəbbidir. 

Açıqlama:Surənin bаşlаnğıcındа “sаffаt”, “zаcirаt”, “tаliyаta” аnd 
içilir və bildirilir ki, həqiqətən də, Аllаh birdir. Əslində bu аnd müşriklə-
rin bаtil əqidələrini rədd еdir. Müşriklərin çох sаylı bütləri, tаnrılаrı inkаr 
оlunur və аnd içilərək, Аllаhın birliyi təkid еdilir.Təbii ki, “sаffаt”, “zаci-
rаt”, “tаliyаt” kəlmələrinin mənаlаrı охucunu mаrаqlаndırаcаqdır. “Sаf-
fаt” səff çəkmişlər dеmək-dir. “Zаcirаt”- qаdаğаn еdənlər, “tаliyаt” isə 
охuyаnlаr mənаsını bildirir.Təfsirçilər bu üç kəlməni müхtəlif şəkildə 
mənаlаndırmışlаr. Dаhа çох еhtimаl оlunur ki, bu üç dəstə vəhy gətirmək 
əmri аlmış mələklərdən ibаrətdir. Bu mələklər gətirdikləri vəhyi şеytаnın 
müdахilələrindən qоrumuş, pеyğəmbərlərə, хüsusi ilə də İslаm pеyğəm-
bəri Həzrət Məhəmmədə (s) çаtdırmışlаr. 

Həqiqətən, Biz yaxın göyü ulduzlarla bəzədik. Və onu hər hansı bir 
asi və xəbis Şeytandan qoruduq. Onlar uca aləmin mələklərinin sözlərinə 
qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən oxlanmağa məruz qalarlar. Şiddətlə 
qovularlar və onlar üçün Qiyamətdə daimi bir əzab vardır. Ancaq şeytan-
lardan biri oğrun-oğrun qulaq asmaq istəsə, onu da yandırıb-yaxan bir 
şölə və parlaq ulduz təqib edər. 
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11-70.Ya Muhəmməd! Belə isə Məkkə müşriklərindən soruş ki, xil-
qətcə bunlar daha möhkəmdirlər, ya Bizim yaratdıqlarımız? Əslində sən 
təəccüblənirsən, onlar isə məsxərəyə qoyurlar. Və deyərlər: “Bu, yalnız 
açıq-aşkar bir sehr və cadudur. Məgər biz öldükdən, torpaq və sür-sümük 
olduqdan sonra -yəni doğrudanmı dirildiləcəyik?!” De: “Bəli, özü də xar 
və aciz bir halda olacaqsınız”. Həqiqətən, dirilmə yalnız surun ikinci dəfə 
üfürülməsi ilə olan səmavi bir nərə və səslədir. Qəfildən hamılıqla qəbir-
lərdən çıxaraq baxarlar. Və deyərlər: “Vay halımıza! Bu, cəza günüdür”. 
Bəli, bu dünyada yalan hesab etdiyiniz Allahın hökm etmə və yaxşıların 
pislərdən ayrılması günüdür. Mələklərə əmr olunar: “Zülm edən kəsləri, 
onların taylarını yığın bir yerə. Onları Cəhənnəmin yoluna yönəldin. Və 
onları saxlayın ki, onlar sorğu-sual olunmalıdırlar. Ey Cəhənnəm əhli, si-
zə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?! Onlardan bir qismi digərlə-
rinə üz tutar, bir-birindən soruşarlar. Xeyir və yaxşılıq adı altında bizim 
yanımıza gələn sizlər idiniz Beləliklə, bizim barəmizdə Rəbbimizin sözü 
və vədi həyata keçdi. Biz mütləq Cəhənnəm əzabını dadacağıq!” Hamısı 
cəzanı dadacaqlar, yalnız Allahın ixlaslı və seçilmiş bəndələrindən başqa. 

Onlar üçün məlum bir ruzi vardır, Onlar üçün növbənöv meyvələr 
vardır; Üz-üzə qoyulmuş taxtlar üzərində oturar və saf şərabla dolu kasa-
lar dolandırılar, Nə onda bir baş ağrısı və bədən zərərləri vardır, nə də 
onun vasitəsilə ağılları başdan çıxar. Və onların yanında xumar baxışlı, 
ərindən savayı digərlərindən gözlərini çəkən, iri və gözəl gözlü qadınlar 
vardır, Onlar sanki örtülmüş quş yumurtalarıdır, Onlardan bir qismi di-
gərlərinə üz tutar, bir-birlərilə söhbət edərlər. Onlardan biri belə deyər: 
“Həqiqətən, mənim dünyada bir yoldaşım var idi”. Mənə deyərdi: “Yəni 
doğrudan sən ölümdən sonra dirilmək məsələsini təsdiq edənlərdənmisə-
n?!Yəni biz öldükdən, torpaq və sür-sümük olduqdan sonra məgər yeni-
dən dirilərək cəzalanacağıqmı”?! 

Sonra o dostlarına deyər: “Ona baş çəkərək əhvalından hali olmaq 
istərsinizmi?”O, özü nəzər salar və onu Cəhənnəmin düz ortasında görər. 
Deyər: “Allaha and olsun, həqiqətən, az qalmışdı sən məni də həlakətə 
sürükləyəsən”. Cəhənnəmdəkilərin qonaqlığı üçün olan “zəqqum”ağacını 
zalımlar üçün bir əzab vasitəsi etdik. O elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin 
lap dibindən baş qaldırar. Tumurcuqları sanki şeytanların başlarıdır. Hə-
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qiqətən, onlar o qədər ondan yeyərlər ki, qarınlarını onunla doldurarlar. 
Sonra onlar üçün onun üstündən qaynar su ilə qarışmış içki vardır . 

71-82. Şübhəsiz, onlardan Məkkə müşriklərindən qabaq, əvvəlkilərin 
də çoxu yollarını azmışdılar. Həqiqətən, onların arasına qorxudanlar gön-
dərdik. Buna görə də bax gör qorxudulanların aqibəti necə oldu. Allahın 
seçilmiş və xalis bəndələri istisna olmaqla! Həqiqətən, Nuh Bizi çağırdı. 
Biz ona və onun ailəsinə böyük qüssədən nicat verdik.Və sonrakı üm-
mətlər arasında ondan gözəl ad qoyduq. Aləmlər içərisində Allahın sala-
mı olsun Nuha. Şübhəsiz, o, Bizim mömin bəndələrimizdən idi. Sonra di-
gərlərini suda batırdıq. 

83-99.Həqiqətən, İbrahim onun davamçılarından idi. O zaman o, tə-
miz qəlblə öz Rəbbinə tərəf gəldi. O zaman atasına və qövmünə dedi: 
“Siz nəyə ibadət edirsiniz?! Yalan və iftira ilə Allahdan qeyri məbudlar-
mı istəyirsiniz?!” Beləliklə o, diqqətlə ulduzlara baxdı. Və dedi: “Həqi-
qətən, mən xəstəlik astanasındayam”. Onlar ondan üz döndərib qayıtdı-
lar. Sonra böyüklərindən başqa bütlərin hamısını sındırdı. Onlar bayram-
dan qayıdanda, bu iş barəsindəki ittihamla tez ona üz tutdular. İbrahim 
dedi: “Özünüz yonduğunuz şeyə ibadət edirsiniz?!” Onlar bir-birlərinə 
dedilər: Onun üçün bir bina tikin və onu od cəhənnəminə atın! Onun ba-
rəsində hiylə işlətmək qərarına gəldilər və Biz onları alçaltdıq və İbrahi-
mə də oddan nicat verdik. 

100-108. İbrahim dedi:Ey Rəbbim! Mənə salehlərdən bir övlad bəxş 
et! “Biz onu həlim bir oğlan uşağı, İsmail ilə müjdələdik.” Oğlu onunla 
birlikdə işləmək və çalışmaq həddinə çatanda İbrahim dedi: “Oğulcığa-
zım! Mən yuxuda hey görürürəm ki, sənin başını kəsirəm . Bəs bax nəzə-
rin nədir? “ İsmayil dedi: “Ey ata! Sənə əmr ediləni yerinə yetir. Allahın 
istəyi ilə məni səbirlilərdən görəcəksən!” Beləliklə, elə ki, onların hər 
ikisi Allahın əmrinə təslim oldular və o, oğlunu üzü üstə yerə yıxdı. Biz 
ona xitab etdik ki: “Ey İbrahim! Həqiqətən, sən yuxunu həyata keçirdin. 
Çünki həmin yuxunun mənası bıçağın hulquma çəkilməsi idi, hərçənd ki, 
həm ata, həm də oğul onun mənasının uşağın başının kəsilməsi olduğunu 
başa düşmüşdülər. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq.” 
Şübhəsiz, bu hadisə həmin aşkar imtahandır. Və Biz ona böyük bir qur-
banlıq böyük bir qoyun fəda etdik. 
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Ondan sonrakı ümmətlərin arasında yaxşı ad qoyduq. 
109-113.Salam olsun İbrahimə! Biz yaxşı əməl sahiblərini belə müka-

fatlandırırıq. Onu İshaq adlı bir övladla-salehlərdən olan peyğəmbərlə müj-
dələdik. Ona və İshaqa peyğəmbər olması ilə O ikisinin övladlarından bəzi-
ləri yaxşı əməl sahibi, bəziləri özlərinə aşkar zülm edəndirlər. 

114-122. Həqiqətən, Biz Musa və Haruna da nemət verdik. O ikisinə 
və qövmlərinə böyük bir qüssədən nicat verdik. Və o ikisinə aydınlıq gə-
tirən kitab verdik. Salam olsun Musaya və Haruna. Biz yaxşı əməl sahib-
lərini belə mükafatlandırırıq. 

123-132.Həqiqətən, İlyas da Bizim peyğəmbərlərimizdən idi. O za-
man o, öz qövmünə dedi:“Məgər Allaha qarşı itatəsizlik etməkdən və 
Ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuz?” Beləliklə, onlar İlyası təkzib etdi-
lər. Şübhəsiz, onlar hüzura gətiriləcəklər. Salam olsun İlyasa və Yasinin 
övladlarına! Həqiqətən, o, Bizim mömin bəndələrimizdən idi. 

133-137. Həqiqətən, Lut da Bizim peyğəmbərlərimizdən idi. O za-
man Biz ona və bütün ailəsinə nicat verdik, arvadından başqa. 

139-148. Əlbəttə, Yunus da Bizim peyğəmbərlərimizdən idi. O za-
man dolu gəmiyə tərəf qaçdı və ona mindi. Beləliklə, gəmidə yaranmış 
təhlükəyə görə müsafirlərin bəzilərinin suya atılmaları lazım gəldikdə o, 
püşk atmada iştirak etdi və məğlublardan oldu. O, məzəmmətə layiq iş 
gördüyü və özünü qınadığı halda balıq onu uddu. Buna görə də əgər o, 
Allahı zikr edərək pak sifətlərlə mədh edənlərdən olmasaydı, mütləqin-
sanların qəbirlərdən qaldırılacaqları günə kimi həmin balıqın qarnında 
qalardı. Beləliklə, onu xəstə halda tavan və kölgəsiz bir yerə atdıq. Onun 
başı üzərində balqabaq növündən bir tağ bitirdik. Və onu yüz min və ya 
daha artıq adama peyğəmbər göndərdik. Beləliklə, onlar iman gətirdilər 
və Biz onları bir müddətədək həyatdan bəhrələndirdik. 

149-157-Məkkə müşriklərindən soruş: “Qızlar sənin Rəbbinin, oğ-
lanlar isə onlarındır?! Yoxsa ki, Biz mələkləri qız cinsindən yaratmışıq 
və onlar orada olub şahid olublar?!” Bil ki, onlar yalançı olduqları üçün 
deyirlər: “Allah övlad törətmişdir”. Onlar mütləq yalançıdırlar! Məgər 
Allah qızları oğlanlardan üstün tutmuşdur?! Belə isə əgər doğru deyirsi-
nizsə yazı və kitabınızı gətirin. 

158-166.Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq əlaqəsinin olmasına 
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qail oldular, halbuki cinlər özləri qiyamət günü hesab və əzab üçün hüzu-
ra gətiriləcəklərini bilirlər. Allah onların sadaladıqları sifətlərdən pak və 
uzaqdır. Mələklər edərək deyərlər: “Bizim hər birimizin Allah yanında 
müəyyən məqam və rütbəsi vardır”. Şübhəsiz, sıralanan bizik. Əlbəttə, 
Allahı pak sifətlərlə həmd edən bizik. 

167-179. Müşriklər həmişə deyərdilər: “Əgər bizim yanımızda keç-
mişlərdən bir yada salan kitab olsaydı, mütləq, Allahın xalis və seçilmiş 
bəndələri olardıq.” Amma elə ki, keçmişlərin kitablarından yaxşı bir ki-
tab gəldi ona kafir oldular. Belə olan halda onlar tələskənliklə Bizim əza-
bımızı tələb edirlər? Əzab onların kandarlarına enən zaman, qorxudulan-
ların səhəri necə də pisdir! Yenə bir müddətədək onlardan üz döndər. 

180-182-Sənin Rəbbin izzət, qüdrət sahibidir. Salam olsun peyğəm-
bərlərə. Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur! 

 
38. Sad surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir, nuzul sırası 38-dir. Bu surə 
müqəttəə hərflərindən olan “Sаd” hərfi ilə bаşlаyır. Bu surəyə Davud su-
rəsi də deyilir. İmаm Musа ibn Cəfərdən nəql оlunmuş bir rəvаyətə görə 
“Sаd” ərş sütunlаrının birindən qаynаyаn çеşmədir. Оnа “аbе-hеyvаn” 
dа dеyirlər. Pеyğəmbər mеrаc gеcəsi həmin bu çеşmədə dəstəmаz аldı və 
Аllаh hüzurundа ucа аləmdə ilk nаmаzı qıldı. ("Əl-mizаn”, c. 18, s. 4-8) 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-Sad. And olsun şərəfli və yada salan Qurana ki, sən peyğəmbərsən 
və sözlərin doğrudur! 

2-11-Onların deyilənləri qəbul etməmələrinin səbəbi küfr təkəbbür 
və qürur və düşmənçilik içərisində olmalıdır. Onlardan qabaq bir çox in-
san cəmiyyətlərini məhv etdik. Onlar özlərinə qorxudan gəlməsindən tə-
əccüb etdilər. Və kafirlər dedilər: “Bu, yalançı bir cadugərdir!” Qüreyş 
və müşriklər Peyğəmbərə qarşı yönəldilmiş toplantılarından çıxdılar və 
bir-birlərinə dedilər: “Gedin öz məbudlarınız üzərində möhkəm dayanın. 
Həqiqətən, bu planlaşdırılmış, Muhəmmədin istədiyi bir başçılıq arzusu-
dur. Quran bizim aramızdan ona mal və məqam sahibi olmayan o kişiyə 
nazil edilmişdir?!” Onlar Mənim Quranım barəsində şübhə içərisindədir-
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lər. Bəlkə hələ Mənim əzabımı dadmayıblar. Onlar öz yerlərində qədim 
peyğəmbərlərlə vuruşan keçmiş dəstələrin qalıqlarından ibarət azacıq və 
məğlubiyyətə uğramış bir qoşundurlar. 

Açıqlama:Surənin ilk аyələri bu şəkildə nаzil оldu: Həzrət Pеyğəm-
bər öz dəvətini аşkаrlаdıqdа qürеyişlər Əbu Tаlibin yаnınа gеdib, dеdi-
lər: “Еy Əbu Tаlib, sənin qаrdаşın оğlu bizim əqidəmizi səfеhlik аdlаndı-
rır və tаnrılаrımızı təhqir еdir. О, bizim gənclərimizi çаşdırır və cəmiyyə-
timizə təfriqə sаlır. Əgər оnu bu işə yохsulluq vаdаr еtmişsə, biz оnа о 
qədər vаr-dövlət vеrərik ki, qürеyşin ən vаrlı insаnı оlаr və оnu bаşçı sе-
çərik”. Əbu-Tаlib əhvаlаtı həzrət Pеyğəmbərə dаnışdı. Həzrət buyurdu: 
“Əgər günəşi sаğ, аyı sоl əlimə vеrsələr də təkliflərini qəbul еtmərəm. 
Аmmа mən оnlаrdаn еlə bir kəlmə istəyirəm ki, ərəbi öncül еtsin, qеyri-
ərəbi оnlаrın dininə çəksin və bеhişt pаdşаhlаrı оlsunlаr”. Оnlаr bu təklifi 
qəbul еtdiklərini bildirdilər və dеdilər: “Qəbul еdirik. Bizdən bir yох, оn 
kəlmə istə”. Sоnrа həzrət Pеyğəmbər (s) оnlаrа buyurdu: “Şəhаdət vеrin 
ki, Аllаhdаn qеyri məbud yохdur və mən оnun rəsuluyаm.” Оnlаr dеdi-
lər: Təəccüblüdür! Dеmək, 360 tаnrımızı burахıb bir Аllаhа pərəstiş еdə-
k? Həmin vахt Аllаh-təаlа bu аyəni nаzil еtdi: “Biz оnlаrdаn qаbаq nеçə-
nеçə qövmləri məhv еtdik. Оnlаr fəryаd çəkib kömək istəyirdilər.” Lаkin 
аrtıq qаçıb-qurtulmаğа vахt yох idi. Оnlаr öz içərilərindən qоrхudаn bir 
pеyğəmbərin gəlməsinə təəccüb еtdilər və dеdilər: “Bu yаlаnçı bir sеhr-
bаzdır; təəccüblüdür, о bütün tаnrılаrı bir tаnrımı еdir?” Dоğrudаn dа, bu 
çох təəccüblü bir şеydir: “Biz bunlаrı sоnuncu dində-məsihilikdə də еşit-
məmişik. Bu аncаq bir uydurmаdır”. 

12-14. Onlardan qabaq Nuhun qövmü, Hudun qövmü saray və ordu 
sahibi Firon da Bizim peyğəmbərlərimizi təkzib etdi. Həmçinin Saleh 
peyğəmbərin qövmü Səmud, Lutun qövmü və Əykə əhli, onların hamısı 
Bizim peyğəmbərlərimizi təkzib etdilər. Beləliklə onlar barəsində Mənim 
cəzam gerçəkləşdi. 

15-28.Məkkə kafirləri bir möhlət və təxir olmayan qorxunc səsi göz-
ləyirlər. Onlar istehza ilə dedilər: “Ey Rəbbimiz! Bizim əzab payımızı 
hesab günündən qabaq, tez ver”. Onların dediklərinə səbr et və Davudu- 
Bizim güc və qüdrət sahibi olan bəndəmizi yadına sal. Biz dağları ona 
ram etdik. Onlar hər səhər-axşam onunla birlikdə Allahı pak sifətlərlə 
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mədh edirdilər. Quşları onun ətrafına toplayıb ona təslim etdik. Və onun 
hökmranlığını qüvvətləndirdik və ona hikmət əta etdik. Bir-biri ilə çəki-
şən o bir neçə mələk Davudun mehrabının divarını qəflətən aşıb, icazəsiz 
Davudun yanına gəldilər və Davud onlardan qorxuya düşdü. Onlar dedi-
lər: “Qorxma! Biz birimiz digərinə qarşı haqsızlıq etmiş çəkişən iki id-
diaçıyıq. Bizim aramızda haqq əsasında hökm çıxar.” Onlardan biri dedi: 
Həqiqətən, bu şəxs mənim qardaşımdır. Onun doxsan doqquz dişi qoyu-
nu, mənim bir dişi qoyunum var. O mənə “onu da mənə ver” dedi və o, 
söhbətdə mənə qalib gəlmişdir. Davud dedi: “Şübhəsiz, o, sənin dişi qo-
yununun öz qoyunlarına qatılmasını istəməklə sənə zülm etmişdir. Həqi-
qətən, malları bir-birinə qarışmış kəslərin çoxu bir-birlərinə qarşı haqsız-
lıq edirlər. İman gətirib yaxşı işlər görən kəslər istisna olmaqla ki, onlar 
çox azdırlar.” Davud birdən bu tələsik hökm çıxarılmasında onu sınadığı-
mızı bildi. Buna görə də öz Rəbbindən bağışlanmasını istədi və rüku və 
səcdə edərək üzü üstə düşüb Allaha tərəf qayıtdı. Biz də Davudun ittiham 
olunan tərəfdən bir şey soruşmadan iddia irəli sürülən hökmünü və ya 
mələklərin qurma mühakiməsində hökm çıxararkən səhvə düçar olmasını 
ona bağışladıq. Sonra dedik: “Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə et-
dik. Buna görə də insanların arasında haqq əsasında hökm çıxar və nəfsi 
istəklərə tabe olma”. Əlbəttə, Bizim yanımızda onun üçün yaxınlıq mə-
qamı və qayıdışın gözəlliyi və gözəl qayıdış yeri vardır. 

28-30. Məgər Biz iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə fəsad 
törədənlərlə bir tutacağıq?! Yoxsa təqvalıları günahkarlarla bir tutacağı-
q?! Bu Quran, ayələrində düşünüb arxasınca getmələri və ağıl sahibləri-
nin ibrət götürmələri üçün sənə nazil etdiyimiz xeyir dolu və mübarək bir 
kitabdır. 

31-37. Biz Davuda oğlu Süleymanı əta etdik. O, gözəl bəndə idi. Hə-
qiqətən, o, Bizə tərəf çox qayıdan idi. O zaman ki, günün sonunda ona 
nəcib və iti gedən atlar təqdim edildi. Dedi: “Mən cihad atlarını Rəbbimi 
yada salmaq üçün sevirəm”. Onun başı atlara tamaşa etməyə qarışdı və 
duasının vaxtı keçdi. O dedi: “Mən bilmədən atların sevgisini Rəbbimin 
zikrindən üstün tutdum, nəhayət günəş batdı. Deməli, mən daha üstün 
əməli tərk etdim”. 

Dedi: “Atları qaytarın!” Həqiqətən, Biz Süleymanı imtahana çəkdik 
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və onun taxtı üzərinə cansız bir cəsəd atdıq. Sonra o, Allaha tərəf qayıtdı 
və haqqa təslim oldu. Dedi: “Ey Rəbbim! Məni bağışla və mənə məndən 
sonra heç kəsə nəsib olmayan bir hökmranlıq əta et. Çünki çox əta edən 
Sənsən!” Beləliklə, Biz küləyi ona ram etdik. Külək onun əmri ilə müla-
yimliklə onun istədiyi yerə gedirdi. Həmçinin hər bənna və dalğıcdan 
olan şeytanları ona ram etdik. Habelə digər şeytanları onun ölkəsində fə-
sad törətməmələri üçün birlikdə zəncirlənmiş halda ona ram etdik. De-
dik: “Bu bizim sənə ətamızdır.”Əlbəttə, Bizim yanımızda onun üçün ya-
xınlıq məqamı və gözəl qayıdış yeri vardır. 

41-44.Və Bizim bəndəmiz Əyyubu, onun öz Rəbbini çağırıb “şeytan 
məni cismimə zərər vurmaq, mal və övladlarımı məhv etmək kimi çətin-
lik və əzaba düçar etmişdir”- dediyi zaman. Ona dedik: “Ayağını yerə 
vur!” Elə ki, o ayağını yerə vurdu, yerdən bir bulaq çıxdı. Ona dedik: 
“Bu sərin çeşmə yuyunmaq və içmək üçündür”. İbrət olsun deyə yenidən 
onun zövcəsindən başqa hamısı məhv olmuş ailəsini və onlarla birlikdə 
onların mislini ona əta etdik. Ona dedik: Zövcəni ədəbləndirmək barəsin-
dəki anda vəfa etmək üçün bir dəstə çubuq götür və onunla yavaşca zöv-
cəni vur və andını pozma. Doğrudan da onu səbirli gördük. Həqiqətən, o 
Bizə tərəf çox qayıdan idi. 

45-47. Bizim bəsirətlər sahibi olan bəndələrimiz İbrahim, İshaq və 
Yəqubu yada sal. Biz onları axirət evinin fikirində olmaqdan ibarət saflıq 
və xalislik sifəti ilə seçdik. Əlbəttə, onlar Bizim yanımızda seçilmişlər-
dən və yaxşılardandırlar. 

48-Və İsmaili, əl-Yəsəi və Zəlkifli yada sal ki, hamısı yaxşılardan idilər. 
Açıqlama: Yəsə ibni Əxtub ibni Əcuz –Bəni-İsrayil peyğəmbərləri-

nin birinin adıdır ki, İlyas peyğəmbərin (ə) canişini və şagirdi olmuşdur. 
Tövratda onun adı Yəşə kimi qeyd edilmişdir. 

Quranda iki dəfə gəlib, bu surədəvə Ənam-86-da “-Biz İsmail, Yəsə, 
Yunus və Lutu aləmlərin bütün əhlindən üstün tutduq.” ( “Üsuli-kafi” c-
1. s. 242-247-də) belə nəql olunur ki, Hz. İlyas bir səfərində Binəva bir 
qadının evində qalırdı. Bu qadının əri Əxtub, rəhmətə getmişdi. Bu za-
man Əxtubun oğlu Yəsə ağır xəstələndi. İlyas ona şəfa verdi və özü ilə 
apardı. Yəsə İlyasın vəsiyyəti ilə Peyğəmbər oldu. O da Bəni-İsraili dinə 
dəvət edib və Tövratı təbliğ etmişdir. Sonra o Allahdan istədi ki, onu İl-
yasa qovuşdursun. 
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İman Rza müxtəlif dinlərin rahiblərlə ilə mübahisə edərkən xristian 
alimi Casəliqə buyurdu:- “Yəsə də İsa görən işləri gördü. Suyun üzərində 
yol getdi, ölüləri diriltdi, kor və dəri xəstəliyinə düçar olanlara şəfa verdi. 
Onun ümməti isə onu Allahın Peyğəmbəri bilmədilər.” 

49.Təqvalılar üçün mütləq gözəl qayıdış və aqibət vardır. Qapıları 
üzlərinə açıq olan əbədi cənnətlər! Orada taxtlara söykənmiş halda fira-
van meyvələr və içki istəyərlər. Yanlarında ərlərindən başqasından göz 
yummuş və bir-birinə bənzəyən zövcələr vardır. Bu, hesab günü üçün si-
zə vəd edilən nemətlərdir. 

56-70.Azğınlar üçün isə mütləq pis dönüş yeri vardır. Daxil olacaq-
ları və hərarətini dadacaqları cəhənnəm! Bu onların dadmalı olduqları 
qaynar və yandırıcı çirkab cəhənnəm suyudur. Və o cinsdən olan müxtə-
lif əzablar və digər yeməklər var ki, onları dadmalıdır. Onlar deyərlər: Ey 
Rəbbimiz! Bu vəziyyəti bizim qarşımıza çıxaran kəsin oddakı əzabını, 
özlərinin və bizi azdırmalarının əzabı olaraq ikiqat artır! Şübhəsiz, cə-
hənnəm əhlinin bir-biri ilə bu dava-dalaşı qəti və olasıdır. De: “Quran və 
qiyamət xəbəri böyük bir xəbərdir. Siz ondan üz döndərirsiniz.” 

71-85.O zaman Rəbbin mələklərə buyurdu: “Həqiqətən, Mən gildən 
bir bəşər yaratmaq istəyirəm. Elə ki, onun bədəninin yaradılmasını ta-
mamladım və Öz ruhumdan ona üfürdüm, hamınız səcdə halında onun 
qarşısında yerə düşün”. Beləliklə, mələklərin hamısı Adəmə səcdə etdi-
lər. Təkəbbür göstərən və kafirlərdən olan İblisdən başqa. Allah buyurdu: 
“Ey İblis! Sənə Mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane 
oldu?”. Təkəbbür göstərdin, yoxsa doğrudan da üstünlərdənsən? 

Dedi: “Mən ondan daha yaxşıyam. Çünki məni oddan, onu isə gildən 
yaratmısan”. Allah buyurdu: “Belə isə oradan göylərdən, mələklərin için-
dən və ilahi dərgaha yaxınlıq məqamından xaric ol ki, sən həqiqətən, qo-
vulmuşsan! Və şübhəsiz, cəza gününə kimi Mənim lənətim sənin üstündə 
olacaqdır”. 

İblis dedi:“Ey Rəbbim! Belə isə onların qəbirlərdən qaldırılacağı 
günə kimi mənə möhlət ver”. 

Allah buyurdu:“Həqiqətən, sən möhlət verilənlərdənsən, məlum vax-
tın gününə qədər”. 

İblis dedi: “İzzətinə and olsun ki, onların hamısını kökü kəsilənə ki-



 

  252 

mi Adəmin nəslinin hamısını aldadıb doğru yoldan çıxaracağam. Onların 
arasından Sənin xalis və seçilmiş bəndələrin istisna olmaqla”. 

Allah buyurdu: “Haqq Məndəndir və Mən haqq danışanam. Cəhən-
nəmi mütləq səninlə və insanlardan sənin arxanca gedən kəslərlə büs-
bütün dolduracağam”. 

86-88.Ya Peyğəmbər! De: “Mən peyğəmbərlik və kitabın müqabilin-
də sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən yalandan özlərinə bir şey 
nisbət verən və yersiz iddia edən kəslərdən deyiləm. Bu Quran, aləmdə-
kilərin hamısı üçün yalnız bir ibrət və yada salmadır. Əlbəttə, onun xəbə-
rini bir müddət sonra biləcəksiniz”. 

 
39. Zumər surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur,75 ayədir, nuzul sırası 59-dur.“Zumər”- 
“zümrə” sözünün cəm fоrmаsıdır və dəstələr, qruplаr mənаsının dаşıyır. 
“Dəstə-dəstə”mənаsını vеrən “zumər” kəlməsi Qurаndа cəmi iki dəfə, 
“zumər” surəsinni 71-72-ci аyələrində işlədilmişdir. Həmin bu iki аyədə 
kаfirlərin dəstə-dəstə cəhənnəmə qоvulmаsındаn, müttəqilərin isə dəstə-
dəstə bеhiştə hidаyət оlunmаsındаn dаnışılır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.Bu kitab qüdrət və qələbə sahibi, möhkəm olan Allah tərəfindən 
nazil edilmişdir. Bilin ki, xalis din, etiqad və itaət Allaha məxsusdur. Hə-
qiqətən, Allah arasında, haqqında ixtilafda olduqları şey barəsində qiya-
mət günü hökm çıxaracaqdır. Əlbəttə, Allah yalançı, kafir və nankor kəs-
ləri hidayət etməz. O, tək, qalib və hər şeyə hakim Allahdır. 

5-16.Göyləri və yeri haqq olaraq yaratmışdır. Həmişə gecəni gün-
düzə və gündüzü gecəyə bürüyür. Günəş və ayı ram etmişdir. Onların hər 
biri müəyyən müddətədək hərəkətdədir. Bil ki, yenilməz qüdrət sahibi və 
çox bağışlayan Odur! Allah sizin hamınızı bir şəxsdən Adəmdən yaratdı. 
Sonra onun zövcəsini Həvvanı onun növündən yaratdı və onların ikisinin 
evlənməsi ilə insan növü törəyib artdı. Siz canlıları bir tək hüceyrəli var-
lıqdan yaratdı. Sonra onun üçün bir cüt yaratdı. Sizin üçün heyvanlardan 
səkkiz qism, hər birindən erkək-dişi olmaqla dəvə, inək, qoyun və keçi 
endirdi. Sizi analarınızın bətnlərində üç zülmət pərdə, uşaqlıq və bətn 
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içərisindəki yaradılışdan sonra digər bir yaradılışla yaradır. Budur Allah, 
sizin Rəbbiniz! O, sizi etdiklərinizdən xəbərdar edəcəkdir. İnsana bir zə-
rər-ziyan toxunan zaman o, öz Rəbbinə tərəf qayıdan halda Onu çağırar. 
Sonra, Öz tərəfindən ona bir nemət əta edən zaman, keçmişdə, səbəbin-
dən Allahı çağırdığı şeyi unudar və şəriklər qoşar.De:“Bir müddət öz 
küfründən bəhrələn ki, mütləq od əhlindən olacaqsan”. Yoxsa gecənin 
saatlarını səcdə və qiyam, itaət və xüzu ilə keçirən, axirətdən qorxan və 
Rəbbinin mərhəmətinə ümid bəsləyən şəxs? De: “Məgər bilənlərlə bil-
məyənlər birdirlər?” Yalnız əsil ağıl sahibləri ibrət götürərlər. De: “Həqi-
qətən, əgər Rəbbimə qarşı itaətsizlik etsəm, böyük günün əzabından qor-
xuram. Mən etiqad və itaətimi Allah üçün xalisləşdirdiyim halda yalnız 
Ona ibadət edirəm”. 

17-20. Hər bir itaətsiz batil qüvvədən və Allahdan qeyri məbuddan 
ona ibadət etməmək üçün çəkinmiş və Allaha tərəf qayıtmış kəslərə müj-
də olsun! Buna görə də müjdə ver Mənim bəndələrimə! Sözlərə qulaq 
asıb onların ən yaxşısına tabe olan kəslərə! Allahın hidayət etdiyi kəslər 
onlardır və onlardır əsil ağıl sahibləri!Məgər barəsində əzab kəlməsi ger-
çəkləşmiş və təsbit olmuş kəs nicat tapacaq? Lakin Rəbbindən qorxan 
kəslər üçün bir-birinin üzərində tikilmiş otaqlar vardır ki, onların altından 
çaylar axır. Allahın vədidir. Allah heç vaxt vədinə xilaf çıxmaz. 

21-29. Məgər Allahın göydən su endirməsini, onu yerdə çeşmələrə 
daxil etməsini, daha sonra onun vasitəsi ilə müxtəlif bitkiləri çıxardığını 
görmürsən? Sonra onların inkişafı sona çatır və onlar quruyurlar. Beləlik-
lə onu saralmış görürsən. Sonra onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, 
bunda əsl ağıl sahibləri üçün ibrət vardır. Buna görə də məgər Allahın si-
nəsini İslam üçün açdığı, beləliklə də Rəbbi tərəfindən bir nura əsaslanan 
kəs qəlbi zülmətdə olan kəs kimidir? Odur ki, qəlbləri Allahı unutmaq 
nəticəsində bərkimiş kəslərin vay halına! Onlar aşkar azğınlıq içərisində-
dirlər. Allah sözün ən gözəlini – ayələri biri digərinə bağlı və bir-birini 
açıqlayan, təfsir edən, kitab nazil etmişdir. Rəbblərindən qorxan kəslərin 
dəriləri onu eşidəndə titrəyər. Sonra onların dəriləri və ürəkləri yumşalar 
və onlar rahatlıq və Allaha inam taparlar. Bu, Allahın hidayətidir. Doğru-
dan da Biz bu Quranda insanlar üçün bəlkə ibrət götürdülər deyə hər cür 
məsəl çəkdik. Kəlmə və mənalarında heç cür əyrilik olmayan ərəbcə bir 
Quran! Bəlkə çəkindilər. 
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30-38.Şübhəsiz, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Sonra siz ha-
mınız Qiyamət günü Rəbbinizin hüzurunda mübahisə edəcəksiniz. Belə 
isə kim Allaha iftira yaxandan və həqiqət peyğəmbərlik və sənin kitabın 
ona çatanda onu təkzib edəndən daha zalımdır?! Məgər cəhənnəmdə ka-
firlər üçün yer yoxdur?! Həqiqəti gətirən və onu təsdiq edən kəs, əsl təq-
valılar və məsumluq məqamında olanlar onlardır. 

39-40. De: “Ey mənim qövmüm! Siz öz dini və etiqadi durumunuz 
əsasında davranın, mən də Allaha təslimçilik və imana əməl edənəm. Be-
ləliklə, tezliklə biləcəksiniz ki, dünyada xar və rüsvayedici əzab kimə gə-
ləcək və axirətdə daimi əzaba kim düçar olacaq”. 

41. Həqiqətən, Biz bu kitabı sənə insanlar üçün, haqq olaraq nazil et-
dik. Buna görə də kim doğru yola gəlsə öz xeyirinə hidayət olub və kim 
yolunu azsa yalnız öz ziyanına azır. Sən onların işlərinin vəkili deyilsən. 

42-51.Ölüm zamanı insanların tamamilə, ölməmiş kəsdən isə yuxuda 
alan Allahdır. Beləliklə, ölümünü qətiləşdirdiyi ruhu Bərzəx aləmində sax-
layır, o birini isə müəyyən müddətədək bədənə göndərir. Şübhəsiz, bunda 
düşünənlər üçün nişanələr vardır. De: “Şəfaət və vasitəçilik bütünlüklə Alla-
ha məxsusdur. Sonra sizin hamınız Ona tərəf qaytarılacaqsınız”. Əgər yer 
üzündə olanlar və onun daha bir misli zülm etmiş kəslərin olsa, şübhəsiz, 
Qiyamət günü hamısını özlərini əzabın pislik və çətinliyindən qurtarmağa 
fəda edərlər. Onlar üçün Allah tərəfindən güman etmədikləri şiddətli əzab 
zahir olacaqdır. Həqiqətən, bu sözü onlardan qabaqkılar da demişdilər. La-
kin əldə etdikləri malları onlardan Allahın əzabından bir şeyi dəf etmədi. 
Beləliklə, əldə etdiklərinin pis cəzası onlara yetişdi. 

52. Məgər onlar ruzini istədiyi kəs üçün genişləndirən və daraldanın 
Allah olmasını bilməyiblər? Həqiqətən, bunda iman gətirənlər üçün nişa-
nələr vardır. De: “Ey Mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşan bəndələ-
rim, Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Şübhəsiz, Allah bütün 
günahları bağışlayır. Çünki bağışlayan və mehriban Odur! Özünüzün də 
xəbəriniz olmadan qəfil əzab sizə yetişməmişdən öncə Rəbbiniz tərəfin-
dən sizə nazil edilən ən gözəl şeylərə tabe olun. 

60-75. Allaha yalan yaxanların üzlərini Qiyamət günü qaralmış görə-
cəksən. Məgər cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur?! Allah təq-
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vası olanlara uğurlarına görə nicat verər. Onlara nə pislik yetişər və nə də 
qəmgin olarlar. Göylərin və yerin xəzinələri və onların açarları Ona məx-
susdur. Ziyana uğrayanlar Allahın ayələrini inkar edənlərdir. Allahı 
Onun məqamına layiq meyarla ölçmədilər və tanımadılar. Halbuki qiya-
mət günü yer bütünlüklə Allahın ovucunda olacaq, bütün göylər Onun 
qüdrətli əli ilə büküləcəkdir. O pakdır və Onun şəriki güman edilənlərdən 
üstündür. Sur birinci dəfə çalınacaq. Allahın istədiyi kəs birinci ölümü 
dadan və Bərzəx aləmində olanlar istisna olmaqla göylərdə və yerdə olan 
hər bir kəs həlak olacaq. Sonra o, ikinci dəfə çalınacaq. Onda onların ha-
mısı birdən ayağa qalxıb baxacaqlar. Həmin gün yer öz Rəbbinin nuru ilə 
işıqlanacaq və Lövhi-Məhfuz bir tərəfə qoyulacaq. Və bütün peyğəmbər-
lər və şahidlər gətiriləcək, Məhşər əhlinin arasında haqq əsasında hökm 
çıxarılacaq və onlara zülm edilməyəcək, haqları kəsilməyəcək. Hər bir 
kəsə etdiyinin mükafatı tam şəkildə veriləcək və Allah, onların etdiklərini 
daha yaxşı bilir. Kafirlər dəstə-dəstə Cəhənnəmə tərəf sürüklənəcəklər. 
Nəhayət, ora çatanda onun qapıları açılacaq və gözətçiləri onlara deyəcək-
lər: “Məgər sizə özünüzdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu 
günün görüşündən qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdi?” Onlar deyərlər: 
“Bəli gəlmişdilər, lakin biz öz küfr və inadkarlığımıza israr etdik və nəha-
yət Allahın əzab vədi kafirlərə qəti oldu”. Onlara deyilər: “Cəhənnəmin 
qapılarından əbədi məskunlaşmaq üçün ona daxil olun!”. Pis yerdir tə-
kəbbürlülərin yeri! Rəbblərindən qorxanlar dəstə-dəstə cənnətə tərəf aparı-
larlar. Nəhayət ora çatanda onun qapıları açılar. Onun gözətçiləri onlara 
deyərlər: “Salam olsun sizə! Həm cism, həm də ruh baxımından pak oldu-
nuz. Buna görə də əbədi məskunlaşmaq üçün ora daxil olun!” Onlar de-
yərlər: “Şükr bizim barəmizdəki vədini gerçəkləşdirən və cənnət yerini irsi 
olaraq bizə verən Allaha məxsusdur ki, cənnətin istədiyimiz yerində məs-
kən seçirik.Əməl edənlərin mükafatı gözəldir!”Həmin gün mələkləri 
Rəbblərinə şükr etməklə birlikdə Onu pak sifətlərlə mədh edən halda Ərşi 
əhatə edən görərsən. Onların bütün Məhşər əhlinin arasında haqq əsasında 
hökm çıxarılar və Qiyamət hadisələri qurtardıqdan sonra deyilər: “Həmd 
və şükr aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur!” 
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40. Ğafir surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 85 ayədir, nuzul sırası 60-dır. Surənin 3-cü 

аyəsində Аllаhdаn günаhlаrı bаğışlаmаsındаn dаnışılır. “Qаfir” bаğışlа-
yаn dеməkdir. “Ğаfiruz-zunub” isə günаhlаrı bаğışlаyаn mənаsını vеrir. 
Surənin digər bir аdı “Mumin”dir. Firоn mömininin əhvаlаtı surənin 20-
46-cı аyələrində nəql оlunur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3-Ha Mim. Bu kitab yenilməz qüdrət sahibi və günahı bağışlayan, 
tövbəni qəbul edən bilən Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Hamının qayı-
dışı Ona tərəfdir. 

4-9-Allahın ayə və möcüzələri barəsində kafirlərdən başqa heç kəs 
mübahisə etməz. Buna görə də onların və mal, övlad və qüdrətlərinin 
çoxluğu səni aldatmasın. Onlardan qabaq da Nuhun qövmü və onlardan 
sonra gələn tayfalar, Hudun, Salehin, Lutun və digər peyğəmbərlərin 
qövmləri öz peyğəmbərlərini təkzib etdilər. Hər bir ümmət öz peyğəmbə-
rini tutmaq üçün onun qəsdinə durdu. Buna görə də bax gör Mənim cə-
zam necə oldu! Rəbbinin bütün kafirlər barəsindəki hökmü belə sabit və 
gerçəkdir ki: “Onlar od əhlidirlər!” İman gətirmiş kəslər isə deyərlər: “Ey 
Rəbbimiz! Rəhmət və elmin hər şeyi əhatə etmişdir. Odur ki, tövbə edə-
rək Sənin yolunu gedənləri bağışla və onları Cəhənnəm əzabından qoru! 
Ey Rəbbimiz! Onları özlərinə və əməlisaleh ata, zövcə və övladlarına 
vəd etdiyin əbədi Cənnətlərə daxil et. Çünki yenilməz qüdrət və hikmət 
sahibi Sənsən!” 

10-12-Həqiqətən, küfr etmiş kəslərə nida edilər ki: “Şübhəsiz, Alla-
hın sizə olan nifrət və qəzəbi sizin özünüzə və bir-birinizə olan nifrət və 
qəzəbinizdən daha çoxdur. Çünki siz imana tərəf çağırılır və buna bax-
mayaraq küfr edirdiniz”. Onlar deyərlər: “Ey Rəbbimiz! bizi iki dəfə 
öldürüb iki dəfə diriltdin dünyada öldürüb Bərzəxdə diriltdin və Bərzəx-
də öldürüb Qiyamətdə diriltdin, beləliklə biz öz günahlarımızı etiraf et-
dik. Belə isə buradan çıxmaq üçün bir yol varmı?” 

Bu əzablar ona görədir ki, Allah tək çağırılan zaman siz Onun birli-
yinə küfr edirdiniz və ona şərik qoşulana iman gətirirdiniz. Buna görə də 
hakimlik uca məqamlı və böyük Allaha məxsusdur. 
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13-20. Öz ayələrini sizə göstərən və sizin üçün göydən bir ruzi nazil 
edən Odur. Bu nemətlərdən yalnız Allaha könül vermiş və Allaha tərəf 
qayıdan kəs ibrət alar. O, Ruh mələyini Öz əmri ilə bəndələrindən istədi-
yinə göndərir ki, insanları qovuşma günü ilə qorxutsun. O gün hər bir kəs 
qazandığı əməllərin müqabilində cəzalandırılacaqdır. Həqiqətən, Allah 
tez haqq-hesab çəkəndir. Sən onları o böyük hadisə Qiyamət günü ilə öz 
qəm-kədərlərini udduqları halda ürəklərin qırtlağa çatacağı zamanla qor-
xut! O, xəyanətkar gözləri və sinələrin gizlətdiklərini bilir. 

21-30.Məgər onlar yer üzündə gəzmədilərmi ki, özlərindən qabaqkı-
ların işlərinin sonunun necə olmasını görsünlər?Həqiqətən, Biz Musanı 
Öz ayələrimizlə və aşkar və aydınlıq gətirən dəlillə Fironun, Hamanın və 
Qarunun yanına göndərdik! Onlar dedilər: “Bu kişi çox yalançı sehrbaz-
dır”. Elə ki, Musa onlara Bizim tərəfimizdən haqqı gətirdi, dedilər: “Mu-
sa ilə Allaha iman gətirənlərin oğullarını öldürün və qadınlarını diri sax-
layın”. 

Firon dedi: “Qoyun Musanı öldürüm və o öz Rəbbini köməyə çağır-
sın və Rəbbi onu qurtarsın. Çünki onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən 
və ya bu torpaqda fəsad törədəcəyindən qorxuram”. Musa Firona dedi: 
“Həqiqətən, mən hesab gününə imanı olmayan hər bir təkəbbür sahibin-
dən öz Rəbbimə və sizin Rəbbinizə pənah aparmışam”. 

Fironun ailəsindən olub imanını onlardan gizlədən mömin bir kişi 
dedi: “Məgər siz “mənim Rəbbim Allahdır” deməyə görə bir kişini, sizin 
üçün Rəbbiniz tərəfindən aydın dəlillər gətirdiyi halda öldürəcəksiniz?!  
Əgər o yalançı olsa, yalanı öz ziyanınadır. Əgər doğruçu olsa vəd etdiyi-
nin bir hissəsi sizə yetişər”. Həqiqətən, Allah israfçı və yalançını hidayət 
etmir və Musa doğruçu olduğu təqdirdə siz israfçı və yalançısınız. Ey 
mənim qövmüm, bu gün mülkiyyət və hakimiyyət sizə məxsusdur və siz 
bu torpaqda qalib və üstünsünüz. Beləliklə əgər bizə bir əzab gəlsə, Alla-
hın əzabından bizə kim kömək edər?! Firon dedi:“Mən sizə Musanın 
öldürülməsinin məsləhət olmasından başqa bir nəzər bildirmirəm”. İman 
gətirmiş şəxs dedi: “Ey mənim qövmüm, şübhəsiz, mən sizin üçün tayfa-
ların qarşılaşdıqları günün bənzərindən qorxuram”. 

32-33. “Ey mənim qövmüm! Həqiqətən, mən sizin üçün “bir-birini 
səsləmə “günündən qorxuram”. Həqiqətən, Yusuf Musadan qabaq sizin 
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üçün aydın dəlillər gətirdi. Siz həmişə onun gətirdiyi barəsində şəkk içə-
risində idiniz. Nəhayət elə ki, o öldü, dediniz: “Allah ondan sonra heç 
vaxt peyğəmbər göndərməyəcəkdir. Bir dəlil gəlmədən Allahın ayə və 
nişanələri barəsində mübahisə edənlər Allahın və iman gətirmiş kəslərin 
yanında böyük qəzəbə və nifrətə düçardırlar”. 

36-49. Musanın özü və möcüzələri qarşısında zəifləmiş və artıq, eti-
nasızlıqla qətl fərmanı verə bilməyən Firon dedi: “Ey Haman, mənim 
üçün çox uca bir bina tik, bəlkə müəyyən vasitələr əldə etdim. Və bu yol-
la Musanın Allahından xəbərdar olum. Əlbəttə, mən onu yalançı sanı-
ram”. Beləcə pis əməlləri Firona gözəl göstərildi və o, yoldan saxlanıldı. 
Fironun məkr və hiyləsi yalnız puç və batil idi. Beləliklə, Allah onu onla-
rın hiylələrinin şərindən qorudu və fironçulara ağır bir əzab gəldi və on-
ları bürüdü. Fironçuların Bərzəx aləmində hər səhər-axşam məruz qal-
dıqları həmin od! Qiyamət qopduğu gün isə “fironçuları ən şiddətli əzaba 
daxil edin” deyiləcəkdir.Təkəbbür göstərənlər deyərlər:“Biz hamılıqla 
buradayıq.Həqiqətən, Allah bəndələrinin arasında hökmünü vermişdir və 
bir nicat yolu yoxdur”. Od içində olanlar Cəhənnəmin gözətçilərinə de-
yərlər: “Rəbbinizi çağırın bu əzabı bizdən heç olmasa bir gün yüngülləş-
dirsin”. Gözətçilər deyərlər: “Məgər peyğəmbərləriniz dünyada sizə ay-
dın dəlillər gətirmirdilər?” Onlar deyərlər: “Bəli!” 

Gözətçilər deyərlər: “Belə isə Allahı özünüz çağırın və bilin ki, ka-
firlərin çağırışları yalnız azğınlıqda olacaqdır”. Həmin zalımlara üzrxah-
lıqları fayda verməyəcəkdir. Onlar üçündür Allahın lənəti və onlar üçün-
dür xoşagəlməz ev! 

53-59-Həqiqətən, Biz Musaya hidayət Tövrat kitabı verdik və İsrail 
övladlarını həmin kitabın varisi etdik. Şübhəsiz, bir dəlil gəlmədən Alla-
hın ayə və nişanələri barəsində mübahisə edən kəslərin sinələrində çat-
mayacaqları təkəbbürdən başqa bir şey yoxdur. Buna görə də Allaha pə-
nah apar. Çünki Odur eşidən və bilən! 

60-65. Rəbbiniz buyurdu: “Məni çağırın ki,Mən də duanızı qəbul 
edim. Əlbəttə, Mənə ibadət etməyi özünə sığışdırmayanlar tezliklə xar və 
xəcalətli şəkildə Cəhənnəmə daxil olacaqlar”. Allah gecəni onda asayiş 
və rahatlıq tapmağınız üçün yaradan, gündüzü işıqlı edəndir. Allah yeri 
sizin üçün yaşayış yeri və göyü bina edən, sizi şəkillərə salan və surətlə-
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rinizi gözəl edən və sizə paklardan ruzi verəndir. Sizin Rəbbiniz bu Al-
lahdır. Buna görə də aləmlərin Rəbbi olan Allah müqəddəs və bol xeyir-
bərəkətlidir. Diri və əzəli və əbədi olan Odur. 

67-69. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, daha sonra laxtalanmış qan 
parçasından yaradan Odur. Sonra sizi uşaq ikən çıxardır. Sonra öz kamal 
həddinizə çatasınız deyə sizi diri saxlayır. Sonra qocalasınız deyə sizi ya-
şadır. Sizdən bəzisi ondan uşaqlıq, həddi-büluğ və qocalıq mərhələlərin-
dən qabaq vəfat edir. Və müəyyən müddətə çatmağınız üçündür və onun 
üçündür ki, düşünəsiniz. Həyat verən və öldürən Odur. Bir şeyi qəti şə-
kildə yaratmaq istəyəndə ona yalnız “ol!” deyir, beləliklə o da olur. 

70-75. Bu kitabı və Bizim Öz peyğəmbərlərimizi ona görə göndərdi-
yimiz dini, hökmləri təkzib və inkar edən həmin kəslər! Buna görə də 
tezliklə biləcəklər.Zəncirlər və halqalar boyunlarına bərk bağlanaraq yer-
də Cəhənnəmə sürükləndikləri zaman! Vücudları qaynar suyun, sonra 
odun içində odla dolacaq. Sonra onlara deyiləcək:“Haradadır Allaha qoş-
duğunuz şəriklər və Onun yerinə ibadət etdikləriniz?” Onlar deyəcəklər: 
“Onlar bizdən qeyb oldular. Ümumiyyətlə biz heç bundan əvvəl əsla bir 
şeyi çağırmırdıq”. Allah kafirləri bu cür öz azğınlıqlarında boşlayır ki, 
onlar Qiyamətdə də yalandan əl çəkmirlər. Cəhənnəmin qapılarından da-
xil olun ki, orada əbədi qalacaqsınız. Təkəbbürlülərin yeri pis yerdir. Bu-
na görə də səbr et. Əlbəttə Allahın vədi haqdır. 

81-85. Allah həmişə Öz nişanələrini sizə göstərir. Belə isə Allahın 
ayələrinin hansı birini inkar edirsiniz?! Məgər onlar yer üzündə gəzmədi-
lərmi, özlərindən qabaqkıların aqibətinin necə olmasını görsünlər? Belə-
liklə, peyğəmbərləri onlara aydın dəlillər gətirən zaman onlar özlərində 
olan elmə ürək qızdırdılar və istehza etdikləri şey onlara yetişdi və onları 
bürüdü. Bizim əzabımızı görəndə dedilər: “Tək olan Allaha iman gətirdik 
və Allaha qoşduğumuz şəriklərə kafir olduq”. Lakin əzabımızı gördükləri 
zaman imanlarının onlara xeyir verməsi mümkün deyildi. Bu, Allahın bən-
dələri barəsində həyata keçmiş qanunudur. Kafirlər orada ziyana uğradılar. 

 
41. Fussilət surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir, nuzul sırası 61-dir. “Fussilət” kəl-
məsi “şəhr еdilmiş”-dеməkdir. Bu surədə vacib səcdə surəsi var. İlk səcdə 
surəsi ilə səhv sаlınmаmаsı üçün bu surəyə "Hа Mim Tənzil” dеyirlər. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1.Ha Mim. 
2-7.Bu kitab ümumi rəhmət və xüsusi mərhəmət sahibi olan Allah 

tərəfindən nazil edilmişdir. Bu, ərəbcə bir Quran halında ayələri ayrılaraq 
müfəssəl açıqlanmış bir kitabdır. Müjdə verən və qorxudan bir Qurandır. 
Lakin onların çoxu üz döndərdilər.Və dedilər: “Qəlblərimiz sənin bizi ça-
ğırdığın şey üçün örtülüdür, qulaqlarımızda ağırlıq var və bizimlə sizin ara-
nızda pərdə mövcuddur. Buna görə də sən öz işini gör, biz də mütləq sənə 
qarşı fəaliyyətdəyik”. De: “Mən sizin kimi yalnız bir bəşərəm mənə vəhy 
olunur ki, sizin yeganə məbudunuz bir olan məbud-dur. Buna görə də Ona 
tərəf üz tutun və Ondan bağışlanma diləyin. Vay olsun müşriklərə!” 

7-8. O kəslərə ki, zəkat vermirlər, yoxsullara maddi yardım etmirlər 
və axirət gününə inanmırlar. Əlbəttə, iman gətirib yaxşı işlər görmüş kəs-
lər üçün minnətsiz və tükənməz bir mükfat vardır.  

9-12. De: “Siz doğrudan yer kürəsini iki gündə yaradana kafir olur 
və Ona şərik qoşursunuz?” O, yer üzərində sabit və möhkəm dağlar qoy-
du və ona xeyir-bərəkət verdi və onun azuqələrini bərabər olan dörd 
gündə təyin etdi. Yerin yaradılışından sonra tüstü olan göyə yönəldi. Be-
ləliklə ona və yerə buyurdu: “İstər-istəməz vücuda gəlin!” O ikisi dedi-
lər: “İstəyərək gəldik”. Beləliklə, onları iki gündə yeddi göy etdi və hər 
bir göydə onun işlərini oranın mələklərinə vəhy etdi. Və sizə yaxın olan 
birinci göyü ulduzlardan ibarət çıraqlarla bəzədik və onu cin və şeytan-
lardan qoruduq. Bunlar qüdrətli və hər şeyi bilən Allah. 

13-14.Beləliklə, əgər üz döndərsələr, de: “Sizi Ad və Səmudun ildırımı 
kimi bir ildırımla qorxutdum. Özlərindən qabaqkı və sonrakı peyğəmbərlər 
onların yanına gələndə: “Allahdan başqasına ibadət etməyin!”- dedilər. On-
lar dedilər: “Əgər bizim Rəbbimiz istəsəydi, mütləq, mələklər göndərərdi. 
Buna görə də biz sizin göndərildiyiniz şeyi inkar edirik “. 

15-18-Hud peyğəmbərin qövmü Ada gəldikdə isə, onlar yer üzündə 
nahaq yerə təkəbbür göstərdilər və bizim nişanələrimizi inkar edirdilər. 
Beləliklə, onlara dünya həyatında alçaldıcı əzabı daddırmaq üçün nəhs 
günlərdə çox soyuq və uğultulu bir külək göndərdik. Əlbəttə, axirət əzabı 
daha alçaldıcıdır və onlara əsla kömək edilməyəcəkdir. Saleh peyğəmbə-
rin qövmü Səmuda yolu göstərdik. Lakin onlar qəlbikorluğu doğru yol-
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dan üstün tutdular. Beləliklə qazandıqları günahların cəzası olaraq onları 
alçaldıcı əzab ildırımı vurdu. İman gətirib həmişə pərhizkarlıqla məşğul 
olanlara nicat verdik. 

19-24. O gün ki, Allahın düşmənlərini qəbirlərdən və müxtəlif yer-
lərdən oda tərəf toplayacaqlar. Nəhayət onların hamısı oda çatanda ətləri, 
gözləri və bədənlərinin dəriləri onlara qarşı, dünyada etdiklərinə şəhadət 
verərlər. Onlar öz dərilərinə deyərlər: “Nə üçün bizim əleyhimizə şəhadət 
verdiniz?”. Dəriləri deyərlər: “Bizi hər şeyi dilə gətirən Allah danışdırdı. 
Sizin hamınızı ilk dəfə O yaradıb və indi də Ona tərəf qaytarılırınız”. Siz 
dünyada günah edən zaman qulaq, göz və dərilərinizin sizə qarşı şəhadət 
vermələrindən qorxub gizlənmirlər, Allahın sizin camaatdan gizlin etdik-
lərinizin çoxunu bilməməsini güman edirdiniz. Rəbbiniz barəsində olan 
bu gümanınız sizi həlak etdi və beləliklə, ziyana uğrayanlardan oldunuz. 
Əgər səbr etsələr, onların yeri oddur. 

Açıqlama: Bildiyimiz kimi, əzаlаrın şəhаdəti о zаmаn mənаyа mаlik 
оlа bilər ki, həmin üzvlər insаnın digər üzvlərini dərk еtmiş оlsun. Bаşqа 
hаldа оnlаrın şаhidliyi təsəvvür оlunmur. Dеmək, bədən üzvlərinin bir 
növ idrаkı, еlmi vаrdır. Оnlаr bаş vеrənləri dərk еdərək qiyаmət günü di-
lə gəlir, еtdikləri işə şəhаdət vеrirlər. ( “Əli-mizаn”, c. 17, səh. 574) 

26-28. Küfr edənlər dedilər: “Bu Qurana qulaq asmayın və oxunan 
zaman ona bihudə və puç sözlər atın ki, bəlkə qalib gəldiniz”. Buna görə 
Biz də küfr etmiş kəslərə şiddətli əzab daddıracaq və mütləq onları etdik-
ləri çox pis işlərə görə cəzalandıracağıq. Allahın düşmənlərinin cəzası 
həmin o oddur. Onda onlar üçün Bizim nişanələrimizi inkar etmələrinin 
cəzası olaraq əbədi ev vardır. Kafirlər həmin gün deyərlər: “Ey Rəbbi-
miz! Cin və insanlardan bizi azdırmış o iki dəstəni bizə göstər, xar olub 
alçalmaları üçün onları ayaqlarımızın altına salıb tapdayaq”. 

30. Şübhəsiz,“bizim Rəbbimiz Allahdır!”- deyən, sonra möhkəm du-
ran kəslərə mələklər nazil olarlar və deyərlər: “Əsla qorxmayın və qəm-
gin olmayın; sizə vəd olunmuş Cənnətlə müjdə olsun sizə!” 

34-44. Yaxşı iş ilə pis iş əsla bir deyil. Əgər şeytan tərəfindən bir 
vəsvəsə səni təhrik etsə, onda Allaha pənah apar. Çünki eşidən və bilən 
Odur. Onun nişanələrindən biri də budur ki: Sən yeri quru və ölmüş gö-
rürsən. Onun üzərinə su endirdiyimiz zaman o, canlanar və qalxar. Həqi-
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qətən, onu dirildən şübhəsiz, ölüləri dirildəcəkdir. Çünki O hər şeyə qa-
dirdir. Həqiqətən, öyüd verən bu Quran onlara gələn zaman onu inkar 
edənlər odda olacaqlar. Doğrudan da bu Quran möhkəm, qalib və məğlu-
bedilməz bir kitabdır. Əgər bu kitabı ərəbcədən qeyri bir dildə Quran et-
səydik mütləq deyərdilər: “Onun ayələri nə üçün aydın və aşkar bəyan 
olunmayıb?!” De: “Bu kitabın nazil olmasında hədəf dil deyil. Bu kitab 
iman gətirmiş kəslər üçün başdan-ayağa hidayət və şəfadır. İman gətir-
məyənlərin qulaqlarında bir növ ağırlıq var”. 

37. Gecə, gündüz, günəş və ay Onun tövhid, qüdrət nişanələrindən-
dir. Əgər siz yalnız Ona ibadət edirsinizsə günəşə və aya səcdə etməyin, 
onları yaradan Allaha səcdə edin. (Vacibi səcdə ayəsidir.) 

45-46. Həqiqətən, Biz Musaya kitab verdik. Beləliklə onun barəsin-
də ixtilaf düşdü. Doğrudan da onlar Tövrat barəsində şübhə və tərəddüd 
doğuran şəkk içərisində idilər. Bunlar da bu gün Quran barəsində şübhə 
və tərəddüd doğuran şəkk içərisindədirlər. Kim yaxşı iş görsə öz xeyiri-
nədir və kim pis iş görsə öz ziyanınadır. Sənin Rəbbin bəndələrinə əsla 
zülm edən deyildir. 

47-48.Qiyamətin elmi yalnız Ona aiddır. O bilmədən meyvələr qa-
bıqlarından çıxmır, heç bir dişi hamilə qalmır və hamiləlik yükünü yerə 
qoymur. Allah müşrikləri “hardadır Mənim şəriklərim?” Onların ondan 
öncə çağırdıqları dünyada tanrı və şəfaətçi kimi qəbul etdikləri nəzərlə-
rindən itəcək və onlar özləri üçün heç bir qaçış yolunun olmadığına yə-
qin edəcəklər. 

49-50. İnsan heç vaxt xeyir tələb etməkdən yorulmaz və doymaz. 
Ona şər və zərər yetişdikdə isə məyus olar. Əgər düçar olduğu zərər-zi-
yandan sonra ona Öz tərəfimizdən bir rəhmət dadızdırsaq, mütləq deyə-
cək: “Bu mənə məxsusdur və güman etmirəm, Qiyamət qopa. Əgər Rəb-
bimə tərəf qaytarılsam, Onun yanında mənim üçün mütləq gözəl bir hə-
yat olacaqdır”. Buna görə də Biz şübhəsiz, küfr etmiş kəsləri əməllərin-
dən xəbərdar edəcək və onlara mütləq ağır və ağrılı bir əzab daddıraca-
ğıq. İnsana bir nemət əta etdiyimiz zaman Bizdən üz döndərir və özünü 
kənara çəkir. Ona bir şər və zərər yetişəndə isə israrlı və geniş dua et-
məklə məşğul olur. 

53-54.Tezliklə varlıq aləmində və onların öz vücudlarında Özümü-
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zün nişanələrimizi müsəlmanların həmin əsrdəki zəfərlərini, İslamın gə-
ləcəkdə dünyada yayılmasını və insanların Allahın onların vücudlarında 
olan hikmətlərini başa düşmələrini onlara göstərəcəyik ki, Allahın və Qu-
ranın haqq olması onlara aydın olsun. Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid ol-
ması kifayət deyil?! Bil ki, onlar Rəbbləri ilə görüşəcəkləri barəsində 
şübhə və tərəddüd içərisindədirlər Bil ki, Allah hər şeyi əhatə etmişdir. 

 
42. əl-Şura surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 53 ayədir, nuzul sırası 62-dir. İmаn əhlinin 
хüsusiyyətlərindən biri budur ki, оnlаr öz işlərində bir-birləri ilə məslə-
hətləşsinlər. Həzrət Pеyğəmbərdən nəql оlunmuş bir rəvаyətdə bildirilir 
ki, yаlnız bаşqаlаrı ilə məsləhətləşənlər tərəqqi yоlunu tаpırlаr. Surənin 
38-ci аyəsində möminlərin uyğun хüsusiyyətindən dаnışıldığı üçün surə 
“Şurа” аdlаndırılmışdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. Ha, Mim, Eyn, Sin, Qaf. Bu kitab həmin bu həriflərdən təşkil 
olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. 
And olsun Bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki, ta-
lelərdə baş verənlər əzəli qəzavü-qədərin hökmündən keçmişdir. Qüdrət-
li, hikmət sahibi olan Allah sənə və səndən öncə olmuşlara peyğəmbərlə-
rə bu cür kəlmələr vəhy edir. Onun zatı, sifətlərinin kamilliyi və işləri ba-
xımından uca və böyükdür. 

5-12- Vəhy nazil olan zaman göylər az qalır yuxarılarından yarılsın. 
Və mələklər Rəbblərinə şükr etməklə birlikdə həmişə Onu pak və mü-
qəddəs bilir və yer üzündə olan kəslər üçün bağışlanma diləyirlər. Bil ki, 
həqiqətən, bağışlayan və mehriban məhz Allahdır.Və beləcə biz sənə 
ərəbcə bir Quran vəhy etdik ki, Ummul-qura Məkkə və onun ətrafındakı-
lara xəbərdarlıq edəsən və barəsində şübhə olmayan toplantı günündən 
qorxudasan. Bir dəstə Cənnətdədir, bir dəstə alovlu odda. Əgər Allah is-
təsəydi onların hamısını tək bir ümmət edərdi.Lakin istədiyi kəsləri Öz 
rəhmətinə daxil edir. Zalımların nə başçı və yoldaşları var, nə də yardım-
çıları. O, göyləri və yeri yaradandır. Sizin üçün mələk və cinlərdən deyil öz 
cinsinizdən zövcələr yaratdı və dördayaqlılardan erkək-dişi, cütlər yaratdı. 
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Sizi bu evlənmək tədbiri ilə artırır və yayır. Göylərin və yerin xəzinələri 
Ona məxsusdur. Ruzini istədiyi kəs üçün genişləndirir və ya daraldır. 

13-18.Ya Muhəmməd!Allah sizin üçün dindən Nuha tövsiyə etdiyi-
ni, sənə vəhy etdiyimizi və İbrahim, Musa və İsaya tövsiyə etdiyimizi qa-
nun etdi. Bu qanundan məqsəd odur ki, bu dini bərqərar edəsiniz və onu 
parçalanmayasınız. Yalnız onlara kamil elm gəldikdən sonra aralarındakı 
zülm, həsəd və məğrurluq üzündən parçalandılar. Əlbəttə, onlardan sonra 
kitabın varisi olan kəslər tərəddüd doğuran şübhə içərisindədirlər. Buna 
görə də insanları ona tərəf dəvət et, sənə əmr olunduğu kimi səbatlı ol, 
onların nəfsi istəklərinə tabe olma və de: “Allahın nazil etdiyi bütün ki-
tablara iman gətirdim və mənə sizin aranızda ədalətli davranmaq əmr 
olunmuşdur. Allah bizim və sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, 
sizin əməlləriniz özünüzə məxsusdur. Artıq bizimlə sizin aranızda müba-
hisə etməyə və dəlil yoxdur. Allah Qiyamət günü bizim hamımızı bir ye-
rə toplayacaqdır və hamının qaydışı Ona tərəf dir”. Ona imanı olmayan-
lar onun gəlməsinə tələsir, ona imanı olanlar isə ondan qorxur və onun 
həqiqət olduğunu bilirlər. Bil! Qiyamət barəsində şübhə edənlər şübhə-
siz, uzun-uzadı azğınlıq içərisindədirlər. 

19-22.Allah Öz bəndələrinə qarşı mülayim rəftarlı, onları çətinliyə 
salmayan və diqqətlidir. İstədiyinə ruzi verir və O, qüvvətli və yenilməz 
qüdrət sahibidir. Kim axirət əkini istəsə, axirət məhsulu üçün əməl toxu-
mu əksə, onun əkinini artırarıq, ən azı on bərabərini verərik və kim dün-
ya əkini istəsə əməli dünya məqsədi ilə etsə, Biz Öz yazımıza əsasən on-
dan ona verərik və həmin şəxsin daha axirətdə bir payı olmayacaqdır. 
Həqiqətən, zalımlar üçün ağrılı bir əzab vardır. İman gətirərək yaxşı işlər 
görmüş kəslər isə Cənnətin təravətli bağlarında olacaqlar. Rəbblərinin 
dərgahında onlar üçün istədikləri şey hazırdır. Bu, həmin böyük lütfdür. 

23.Bu, Allahın, iman gətirərək yaxşı işlər görmüş bəndələrini müjdə-
lədiyi həmin şeydir. De: “Sizdən ilahi tapşırıqların çatdırılmasının müqa-
bilində qohumlarım barəsində məhəbbətdən başqa bir muzd istəmirəm”. 
Kim bir yaxşı iş görsə, Biz onun üçün həmin işdə yaxşılıq artırarıq. Həqi-
qətən, Allah bağışlayan və qədirbiləndir. 

Açıqlama:-Allahın ən sevimli bəndəsi, Allahın Rəsulu bu ayələrdə 
də göründüyü kimi öz ümmətinə Qurani-Kərimi və bir də Əhli-Beytini 
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əmanət etmiş, onları dəyərləndirib, əzizləməyi tövsiyə etmişdir. Bunun 
əvəzində isə Quranın ayələrindən və Merac hadisəsindən də məlum oldu-
ğu kimi Allahdan yalnız öz ümmətinin Cəhənnəmdə yanmaması üçün 
bağışlanma diləmişdir. 

Hz. Peyğəmbər buyurmuşdur: “Mənim Əhli-Beytim sizin aranızda 
misalı Həztəri-Nuhun tayfasındakı gəmiyə bənzəyir, ona minənlər nicat 
tapdı, ondan qaçanların hamısı boğuldu.” (Müstədriki-həkim, c3, s, 151, 
Əssəvaiqül-Mühriqə. c 184, 234, Süyutinin tarixi) 

"Səqəleyn” hədisi: (Mən sizin üçün Allahın kitabı və Əhli-Beytim-
dən olan ailəmi tərk edirəm. Əgər onlardan yapışsanız, zəlalətə uğramar-
sınız). Peyğəmbərin (s) tapşırdığından belə aydın olur ki, zəlalətə düşmə-
mək üçün əsas şərt, Kitab və ailəyə olan bağlılıqdır. Xəta və səhvləri olan 
bir şəxsin zəlalətdən amanda olması ağıl qəbul etməyən bir məsələdir. 
Bu "Səqəleyn"in ismətinə (günahsızlığına) olan bir dəlildir. Allahın kita-
bı (ən böyük ağır yük) ki, Allah-təala onun barəsində buyurur: (ayə) və 
Əhli-Beyt (böyük ağır yük). 

Peyğəmbərin Əhli-beyti haqqında nazil olan bu ayəni Fəxr Razi öz 
“Kəbir” təfsirində belə açıqlayır:- “Kəşşaf”sahibi - belə nəql edir ki: - 
Hər kəs Peyğəmbər övladını dost tutan halda vəfat etsə, onda o, tövbə et-
miş halda ölmüşdür. Hər kəs onları dost tutsa, kamildir. 

Hədis: İbni Abbasdan nəql edilir: Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi: “Ey 
insanlar, mən də sizin kimi bəşərəm və nə vaxtsa Rəbbimin elçisi Əzrayıl 
gələcək və mən də ona cavab verəcəyəm. Mən sizin üçün iki ağır şeyi si-
zə əməanət verərək bu dünyanı tərk edirəm. Onlardan biri Allahın kitabı-
dır ki, onda hidayət və nur vardır. Allahın kitabı ilə o hidayət və nuru 
götürün. Allahın kitabı ilə götürərək ondan yapışın... və Əhli-Beytim, Al-
lah-Allah Əhli-Beytimi sizə xatırladıram.” (Səhihi-Müslim. “Fəzail” ki-
tabı 1.”Fəzaili Əli” babı, 5-ci cild, 272-ci səh. “Daruşşəb bişərhin-nəvə-
vi”mətbəəsi, Muhəmməd bin Yusif Gənci Şafei”Kifayətüt-Talib”, İbni 
Hacər Məkki”Əs-səvaiqul- muhriqə”, Təbərani, Cabir bin Əbdullah Ən-
sari və Xətib Xərazmi “Mənaqib” kitabından.) 
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miş halda ölmüşdür. Hər kəs onları dost tutsa, kamildir. 
24-25- Yoxsa onlar:“Muhəmməd peyğəmbərlik və Quranın Allah tə-

rəfindən olması barəsində Allaha iftira yaxmışdır”-deyirlər? Belə deyil! 
Çünki iş Allahın əlindədir. Buna görə də əgər istəsəydi sənin qəlbini 
möhürləyərdi və səndən ayələri bəyan etmək qüdrətini alardı. Allah 
özünün peyğəmbərlərə vəhy etdiyi kəlmələri vasitəsi ilə batili məhv edir 
və haqqı gerçəkləşdirir. Həqiqətən, O, ürəklərdə olanları bilir. 

27-36.Əgər Allah bəndələrinin ruzisini bol etsəydi şübhəsiz, yer 
üzündə zülm və tüğyan edərdilər. Lakin O, istədiyini qədər və ölçü ilə 
nazil edir. Çünki O, bəndələrindən xəbərdar. Sizə yetişən müsibətlər özü-
nüzün qazandığınız günahlara görədir və O, hələ onların çoxundan keçir. 
Dənizdə üzən dağ gövdəli gəmilər Onun nişanələrindəndir. Əgər istəsə 
küləyi saxlayar, beləliklə, gəmilər suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Hə-
qiqətən, bunda çox səbr və şükr edən hər bir kəs üçün nişanələr vardır. 
Yaxud gəmidəkiləri günahlarının müqabilində məhv edər. O, günahların 
çoxundan da keçir. 

37-48.Həmçinin böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinən və 
qəzəblənəndə, intiqam almaq əvəzinə onu bağışlayan kəslər üçün, Və o 
kəslər ki, Rəbblərini qəbul ediblər, namaz qılıblar, işləri aralarında məş-
vərət ilə aparılır və özlərinə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyir-
lər. Və onlara zülm olunduqda bir-birlərindən kömək istəyən və bir-birlə-
rinə kömək edən kəslər üçün mükafat Allahın öhdəsinədir. 

Həqiqətən, zülmə məruz qaldıqdan sonra intiqam alan kəslərə qarşı 
həddi aşmaq və təcavüz etməyə ağıl və şəriət baxımından əsla bir yol 
yoxdur. Cəza və tənbeh yalnız insanlara zülm edən və yer üzündə haqsız 
yerə hökmranlıq və fəsad axtaran kəslərə qarşıdır. Onlar üçün ağırılı bir 
əzab vardır. 

49-53.Göylərin və yerin həqiqi mülkiyyət və hakimiyyəti Allaha 
məxsusur. O, istədiyini yaradır. İstədiyinə qızlar bağışlayır, istədiyinə 
oğlanlar əta edir. Yaxud da oğlan və qızları birlikdə, bir yerə toplayır. İs-
tədiyini də sonsuz edir. Çünki O, doğrudan da bilən və qüdrətlidir. Heç 
bir insana Allahla danışmaq yaraşmaz və mümkün olmaz, vəhy, yaxud 
qeyb pərdəsi arxasından danışmaq və ya mələklərdən bir elçi göndərərək 
Öz izni ilə istədiyini şəxsin görməsi və səsini eşitməsi ilə vəhy etməsi is-
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tisnadır. Həqiqətən, Allah uca məqamlı və hikmət sahibidir. Beləcə bu üç 
yolla sənə Öz əmrimizdən bir ruh Öz fərmanımızdan qaynaqlanan Quran 
və dini təlimlər vəhy etdik. Sən bundan öncə kitabın nə, imanın hansılar 
olmasını bilmirdin. Lakin Biz bu Quranı, vasitəsi ilə bəndələrimizdən is-
tədiyimizi kamillik mərtəbələrinə çatdırmışıq. O Allahın yoluna ki, göy-
lərdə və yerdə olanların hamısı Onun həqiqi mülküdür Bil! Bütün işlər 
Məhşər günü Ona tərəf qayıdacaqdır. 

 
43. əl-Zuxruf surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 89 ayədir, nuzul sırası 63-dür.“Zuхruf” qı-
zıl, hər hаnsı zinət dеməkdir. Bəzən təsvir əsəri, rəsmə də zuхruf dеyilir. 
Hədisdə bildirilir ki, həzrət Pеyğəmbər Məkkənin fəthi zаmаnı Kəbənin 
kənаrındа dаyаnıb içəri dахil оlmаdı və göstərişi vеrdi ki, Kəbənin “zuх-
rufu”, yəni bərbəzəyi sökülüb аtılsın. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4. Ha Mim. And olsun bu aydın və aydınlıq gətirən kitaba ki, Biz 
bu kitabı bəlkə siz düşünəsiz deyə ərəbcə olan bir Quran etdik. Həqiqə-
tən, Quran Bizim yanımızda ana kitabda uca məqam və möhkəm quruluş, 
dəqiq məzmun və mətin bəyan sahibidir. 

6-22. Keçmiş insanlara çoxlu peyğəmbərlər göndərdik. Onlar özləri-
nə gələn hər bir peyğəmbərə məsxərə edirdilər. Beləliklə, Biz ərəblərdən 
daha güclüləri həlak etdik və keçmişlərin məsəl və vəsfi bu Quranda nəql 
edilib. Əlbəttə, əgər Məkkə müşriklərindən “göyləri və yeri kim yaradıb” 
-deyə soruşsan, mütləq “onları həmin qüdrətli və bilən Allah yaratmış-
dır”- deyəcəklər.Həmin O Allah ki, yer üzünü sizin üçün rahatlanmaq ye-
ri etdi, göydən müəyyən miqdarda su nazil etdi və onun vasitəsi ilə ölü 
bir ölkəni diriltdik. Varlıqların bütün növlərini və bütün cüt məxluqatı 
yaratdı və sizin üçün mindiyiniz gəmi və heyvanları vücuda gətirdi ki, 
Rəbbinizin nemətini xatırlayıb deyəsiniz: “Bunu bizə tabe və ram edən 
pakdır; yoxsa bizim buna gücümüz çatmazdı”. “Və şübhəsiz, biz Rəbbi-
mizə tərəf qayıdacağıq”. Və müşriklər Allaha nisbət verdilər, mələkləri 
Onun qızları adlandırdılar. Doğrudan da insan çox küfr edən və aşkar 
nankordur. Halbuki onlardan birinə Rəhman olan Allaha nisbət verdiyi 
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şey ilə müjdə verilən zaman içi qüssə və hüzn ilə dolu halda üzü qaralar. 
23-25.Və beləcə Biz səndən əvvəl hansı cəmiyyətə bir qorxudan 

peyğəmbər göndərdiksə, onların naz-nemət içində olanları dedilər: “Biz 
atalarımızı bir dində görmüşük və biz onların arxasınca gedirik” Onların 
peyğəmbərləri dedi: “Hətta əgər sizin üçün öz atalarınızı üzərində gördü-
yünüz dindən daha artıq hidayət edən bir din gətirmiş olsam belə yenə 
onların arxasınca gedəcəksiniz?” Dedilər: “Şübhəsiz, biz sizə göndərildi-
yiniz şeyi inkar edirik” Beləliklə, Biz onlardan intiqam aldıq. Bax gör 
təkzib edənlərin aqibəti necə oldu! 

26-44. O zaman ki, İbrahim atasına və öz qövmünə dedi: “Şübhəsiz, 
mən sizin ibadət etdiklərinizdən tamamilə bezaram, əlbəttə O, tezliklə 
məni hidayət edəcəkdir”. Aydınlıq gətirən elçi, Quran və Muhəmməd (s) 
yanlarına gələnə kimi Məkkə kafirlərini və İbrahimin tövhidini qəbul et-
məyən atalarını dünya nemətlərindən bəhrələndirdik. Və elə ki, haqq on-
lara tərəf gəldi, “bu cadudur və biz onu tamamilə inkar edirik”- dedilər. 
Həmçinin dedilər: “Nə üçün bu Quran bu iki şəhərin birindən böyük bir 
kişiyə (Məkkədən Vəlid ibn Muğeyrəyə və Taifdən Urvə ibn Məsuda) 
nazil edilməyib?!” Məgər sənin Rəbbinin mərhəməti onların topladıqla-
rından daha yaxşıdır. Şübhəsiz, həmin şeytanlar onları yoldan saxlayarlar 
və onlar doğru yolu tapmış olduqlarını güman edərlər. Nəhayət qəlbi kor 
olmuş həmin şəxs Qiyamətdə bizim yanımıza gələn zaman şeytanına de-
yər: “Ey kaş mənimlə sənin aranda şərqlə qərb arasındakı fasilə qədər 
uzaqlıq olaydı, sən pis yoldaş və dostsan!” 

Odur ki, sənə edilən vəhydən yapış. Çünki sən doğru yoldasan Əl-
bəttə, bu Quran sənin özün və qövmün üçün bir öyüddür və tezliklə sor-
ğu-sual ediləcəksiniz. 

45-80.Səndən qabaq göndərdiyimiz peyğəmbərlərdən və təhrif edil-
məmiş kitablardan və yaxud meracda onların ruhlarından soruş gör heç 
Biz tarixin əvvəlindən indiyə kimi Rəhman Allahdan başqa ibadət edilən 
bir məbudlar təyin etmişik?! Həqiqətən, Biz Musanı Öz ayə və nişanələ-
rimizlə birlikdə Fironun və onun qövmünün başçı və böyüklərinin yanına 
göndərdik. O dedi: “Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm”. Elə ki, onlara 
Bizim ayələrimizi gətirdi, onlar birdən onlara güldülər. Və dedilər: “Ey 
sehrbaz! Səninlə bağladığı əhdə əsasən bizim üçün Rəbbini çağır, ki, biz 
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mütləq doğru yolda olacağıq”. Beləliklə, elə ki, əzabı onlardan qaldırdıq, 
dərhal əhd-peymanı pozdular. Firon öz qövmünün arasında səsini ucalda-
raq dedi: “Ey mənim qövmüm! Məgər Misirin hökmranlığı mənə məxsus 
deyil və bu çaylar mənim altımdan axmırlar? Məgər görmürsünüz?!Hətta 
mən xar və həqir olan və aydın danışa bilməyən bu şəxsdən daha yaxşı-
yam”. (Firon bu sözləri ilə Musanın dilininn pəltək olmasına işarə edir.) 

Açıqlama:Həzrət Musa (ə) uşaq olan zaman bir atəş parçası yediyi-
nə görə dili pəltək idi. İmam Sadiq (ə) bu haqda buyurur: “Allah Musa-
nın (ə) məhəbbətini Fironun və həyat yoldaşının qəlbinə salır. Fironun 
saqqalı uzun idi. Musa (ə) onun saqqalını əlinə keçirir və ətrafında olan-
lar nə qədər səy göstərirlərsə, saqqalı onun əlindən aça bilmirlər. Nəhayət 
özü onu buraxır. Bu hadisədən sonra Firon qərara alır ki, onu öldürsün. 
Fironun həyat yoldaşı isə onun uşaq olduğunu söyləyərək və bilərəkdən 
etmədiyini Firona deyir. Firondan istəyir ki, onu imtahana çəksin. Yanan 
kömür və dinar gətirsinlər və onun qarşısında qərar versinlər. Musa (ə) 
əlini kömürə qoyur və əli yanır və atəşin istisini hiss edən kimi kömürü ağ-
zına qoyur və dili bu atəşin təsirindən ziyan görür. Allah bu yolla Musanın 
(ə) canını qoruyur. Musa (ə) peyğəmbərliyə məbus olandan sonra Allahdan 
istəyir ki, dilində olan bu düyünü açsın və ona qulaq asanlar sözlərini başa 
düşsünlər”. Allah onun duasını qəbul edir və danışmağı düzəlir. 

Bununla bağlı Firon insanlara xitab edərək deyir: “Hətta mən xar və 
həqir olan və aydın danışa bilməyən bu şəxsdən daha yaxşıyam”. Firon 
bu sözləri ilə Musanın dilinin pəltək olmasına işarə edir. ( “Zuxruf” 52). 

“Bəs nə üçün onun üzərindən qızıl bilərziklər asılmayıb,yaxud onun-
la birlikdə çiyin-çiyinə mələklər gəlməyiblər?” Beləliklə, elə ki, Bizi qə-
zəbləndirdilər, onlardan intiqam aldıq və onların hamısını suda qərq et-
dik. Elə ki, Məryəm oğlu İsa məsəl çəkildi sənin qövmün dərhal ona görə 
səslərini ucaltdılar. Və dedilər: “Bizim tanrılarımız yaxşıdır.” Əslində onlar 
inadkar və davakar bir dəstədirlər. İsa yalnız nemət verdiyimiz və İsrail 
övladları üçün bir məsəl etdiyimiz bir bəndə idi. Əgər Biz istəsək siz insan-
lardan yer üzündə mələklər törədər və ya sizin yerinizə yer üzünə sizin cani-
şinləriniz olan mələklər gətirərik. Həqiqətən, o Qiyamət elmi üçün bir nişa-
nədir. Buna görə də ona şübhə etməyin və Mənə abe olun ki, doğru yol bu-
dur. İsa özünün peyğəmbərlik möcüzələrindən aydın dəlillər gətirən zaman 
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dedi: “Mən sizin üçün şəriət hökmləri və gətirdim ki, sizə barəsində ixtilaf-
da olduğunuz şeyin bəzisini açıqlayım. Odur ki, Allahdan qorxun və mənə 
itaət edin. Şübhəsiz, sizin və mənim Rəbim tək olan Allahdır”. Beləliklə, 
onun ümmətinin içərisindən dəstələr ixtilaf etdilər, bəziləri yəhudilikdə 
qaldı, bəzisi iman gətirərək ifrat varıb həddi aşdı və bəzisi orta yol ilə 
getdilər. Buna görə də ağrılı günün əzabından vay olsun zülm edənlərə. 
Qiyamət günü təqvalılardan başqa dostlar bir-birlərinə düşmən olacaqlar. 
Və onlara belə xitab olunacaq: “Ey Mənim bəndələrim! Bu gün sizə nə 
bir qorxu var və nə də qəmgin olacaqsınız!” Ey Bizim ayə və nişanələri-
mizə iman gətirərək həmişə Bizə təslim olan kəslər! Siz və zövcələriniz 
tam sevinc, kamil zinət və son dərəcə hörmətlə Cənnətə daxil olun! Və 
onların ətrafında yeməklə dolu qızıl kasalar və pak içki ilə dolu kuzələr 
dolandırılacaqdır. Orada ürəklərin istədiyi və gözlərin ləzzət aldığı hər 
şey hazırdır. Siz orada əbədisiniz. Bu sizin dünyada yerinə yetirdiklərini-
zin müqabilində varis olduğunuz Cənnətdir. Orada sizin üçün çoxlu mey-
vələr var ki, onlardan yeyəcəksiniz.Həqiqətən, günahkarlar cəhənnəm 
əzabında əbədidirlər. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada 
ümidsizdirlər. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zülmkar idilər. 
Onlar Cəhənnəmin məmurunu çağırarlar: “Ey Cəhənnəmin maliki! Rəb-
binə de, bizi öldürsün və məhv etsin”. O deyər: “Şübhəsiz, siz burada qa-
lacaqsınız”. Biz sizə haqqı gətirdik, lakin sizin çoxunuzun haqdan xoşu 
gəlmirdi. Yoxsa onlar Bizim onların ürəklərinin sirlərini və pıçıltılarını 
eşitmədiyimizi güman edirlər? Xeyir eşidirik! Bizim onların yanında 
olan elçilərimiz yazırlar. 

81.De: “Əgər Rəhman Allahın övladı olsaydı, mən özüm ona ilk iba-
dət edən olardım” Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi onların vəsf et-
diklərindən pakdır! Qiyamətin baş vermə zamanını O bilir və Ona tərəf qay-
tarılacaqsınız.Bunların Allahın yerinə çağırdıqları bilərək haqqa şəhadət ve-
rən kəslər istisna olmaqla – heç bir şəfaətə malik olmayacaqlar. Allah Pey-
ğəmbərin şikayətlənərək məyuscasına dediyi: “ey mənim Rəbbim! Həqiqə-
tən, bunlar iman gətirməyəcək bir dəstədirlər” sözünü bilir və ondan xəbər-
dardır. Ey Peyğəmbər! Buna görə də onlardan üz döndər və de: “Sağ-sala-
mat! Tezliklə Mədinədə hökumət qurulduqdan sonra biləcəklər”. 
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44. əl-Duxan surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 59 ayədir, nuzul sırası 64-dür. Surənin adı 

10-cu ayədə işlənən Duxan kəlməsindən götürülmüşdür. Duxanı-Mubin 
aşkar bir duman deməkdir. Bu sözü iki cür təfsir edirlər. 1-ci aclıq və qıt-
lıq zamanı çox ac olan kimsənin gözləri zəifləyir və göy üzü dümanlı gö-
rünür. 2-ci isə Ərəblər nə çox qüvvətli olan şərə “dumanlı havaya” “Du-
xan” deyirlər. Bu kəlmə adı Quranda çəkilən isti bir kosmik tüstünü ifadə 
edir. Bu gün alimlər ulduzların isti qaz buludundan meydana gəldiyini 
bildirirlər. İsti qaz kütləsindən meydana gəlmək həm də kainatın yaradıl-
ması ilə əlaqədardır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-8. Hə Mim. And olsun bu aydın və aydınlaşdırıcı kitaba ki,Biz onu 
çox bərəkətli bir gecədə, Qədr gecəsində nazil etdik. Həmin gecə bütün 
möhkəm işlər, ilin hadisələri, o cümlədən gələn Qədr gecəsinə kimi hadi-
sələr bir-birindən ayrılır və icraçı məmur-mələklərə çatdırılır. Çünki Biz 
həmişə mələkləri yaradılış işlərini idarə etmək və peyğəmbərlərə şəriətlə-
rini çatdırmaq üçün göndərən olmuşuq,Rəbbinin mərhəmətinə xatir. 
Çünki O ehtiyacı olanların söz və əməl istəklərini eşidən və biləndir. 

9-16. Lakin onlar iman gətirmək əvəzinə tövhid və məad barəsində 
şəkk-şübhə içərisində və oyunla məşğuldurlar. Buna görə də göyün aşkar 
tüstü gətirəcəyi günü gözlə O bütün insanları bürüyəcək. Və deyiləcək: 
“Bu ağrılı bir əzabdır”. Hamı belə deyəcək: “Ey Rəbbimiz! Bu əzabı biz-
dən dəf et ki, biz iman əhliyik”. Həmin əzab kafirləri ən böyük və ən ağır 
bir tərzdə əhatə edəcəyimiz gün olacaqdır. Çünki Biz intiqam alanıq. 

17-33.Həqiqətən, Biz onlardan qabaq Fironun qövmünü sınadıq və 
onlara möhtərəm bir peyğəmbər gəldi.Və onlara dedi ki: “Allahın bəndə-
lərini zülmə məruz qalmış İsrail övladlarını mənə qaytarın. Həqiqətən, 
mən sizin üçün etibarlı bir peyğəmbərəm. Və Allaha qarşı təkəbbür gös-
tərməyin. Çünki mən sizə aşkar bir dəlil-sübut gətirmişəm”. 

Lakin onun dəvətinin onlara xeyiri olmadı. Buna görə də öz Rəbbini 
çağırdı ki: “Bunlar o qədər günahkar bir tayfadırlar ki, hamılıqla ölümə 
layiqdirlər”. Dedik: “Belə isəMənim bəndələrimi gecə yola çıxart. Çünki 
siz təqib edilirsiniz.Və elə ki, dənizi sənin üçün yardıq və ondan keçin və 
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qoy dənizdəki geniş yol qalsın.Çünki şübhəsiz onlar qərq olunmağa məh-
kum bir ordudurlar”. Onlar özlərindən sonra nə qədər bağlar və bulaqlar 
qoyub getdilər. Və necə əkinlər və gözəl, nemət dolu mənzil və yerlər! 
Və necə də sevinib şad olduqları eyş-işrətlər. Bəli, belə idi. Biz başqa bir 
tayfanı onların hamısının varisi etdik. Həqiqətən, Biz İsrail övladlarına o 
alçaldıcı əzabdan nicat verdik. Biz onları bilərək aləmdəkilərdən üstün 
etdik. Və onlara ayə və möcüzələrin əsa, ağ əl, dənizin yarılması, düş-
mənlərin məhvi, Tövratın nazil olunması, bildirçin və qüdrət halvası, köl-
gə salan bulud kimi aşkar nemətlər verdik. 

34-37. Əlbəttə Qüreyş kafirləri deyirlər:“Həyatın sonu yalnız ilk 
ölümdür və biz heç vaxt dirildilməyəcəyik. Buna görə də əgər doğruçu-
sunuzsa, bizim atalarımızı dirildib gətirin”. Biz onlardan daha artıq olan 
Ad və Səmud kimi tayfaları elə bu sözlərinə görə məhv etdik. 

38-50.Biz göyləri, yeri və o ikisinin arsında olanları oyun-oyuncaq 
yaratmamışıq. Biz o ikisini yalnız haqq olaraq yaratmışıq, lakin onların 
çoxu bilmir. Şübhəsiz, “ayırma” günü onların hamısının vəd edilmiş vax-
tıdır. Heç bir dost və yoldaşın öz dost və yoldaşından heç bir zərəri dəf 
etməyəcəyi və onlara kömək olunmayacaq bir gün! Allahın rəhm etdiyi 
kəs istisna olmaqla.Şübhəsiz, Cəhənnəmin dibində bitən və budaqları 
onun bütün təbəqələrinə çatan Zəqqum ağacı peşəsi günah olan kəsin ye-
məyidir.O qarınlarda qaynayan əridilmiş mis kimidir. Qaynar suyun qay-
naması kimi! Onu tutun və zorla cəhənnəmin ortasına çəkin. Sonra başı-
nın ortasından bütünlüklə əzab və işkəncə olan qaynar su tökün. Və de-
yin: “Dad ki, doğrudan da sən həmin qüdrətli və möhtərəmsən!” Bu, si-
zin, barəsində şübhə etdiyinizdir həmin əzabdır. 

51-57. Həqiqətən, təqvalılar xəstəlik, qəm-qüssə, qocalıq və ölüm-
dən amanda olan bir yerdə olacaqlar. Bağların və çeşmələrin arasında. 
Nazik və qalın ipək paltarlar geyinəcək, bir-birləri ilə üz-üzə oturacaqlar. 
Onların halı belədir. Və onları hurul-eyn (ağ bədənli və iri gözlü cənnət 
qadınları) ilə evləndirərik. Orada xatircəm halda bütün növ meyvələrdən 
istəyərlər. Onlar dünyadan Bərzəx aləmində olan birinci ölümdən və Qi-
yamətə keçmək vasitəsi olan ikinci ölümdən başqa orada ölümü dadma-
yacaqlar.Allah onları həmişəlik olaraq Cəhənnəm əzabından qoruyur. 
Bu, sənin Rəbbin tərəfindən olan bir lütfdür. 
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58-59. Əslində Biz Quranı sənin dilinlə asanlaşdırdıq ki, bəlkə sənin 
qövmün ibrət götürdülər.Onlar ibrət götürmədikləri üçün onlara əzab gəl-
məsini gözlə ki, əlbəttə onlar da gözləyirlər. 

 
45. əl-Casiyə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 37 ayədir, nuzul sırası 65-dir. “Cаsiyə” iki 
dizi üstə оturmuş dеməkdir. Qiyаmət günü insаnlаrın diz üstə çökməsi 
оnlаrın zəifliyindən, hаqq qаrşısındа təslim оlmаsındаn dаnışır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Hə Mim. Bu kitab yenilməz qüdrət, möhkəm yaradılış və güclü şəriət 
sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Şübhəsiz, göylərdə və yerdə 
iman əhli üçün nişanələr vardır. Və həmçinin sizin özünüzün yaradılışınız-
da, gecə ilə gündüzün get-gəlində, onların artıb azalmasında, Allahın göy-
dən nazil etdiyi su vasitəsi ilə yeri öldükdən sonra diriltdiyi, ruzidə, eləcə də 
küləklərin dolandırılmasında düşünənlər üçün nişanələr vardır. 

7-11.Vay olsun peşəsi günah olan hər bir yalan uyduran ki, Allahın 
həmişə ona oxunan aylərini eşidir, sonra onları eşitməmiş kimi təkəbbür-
lə israr edir. Buna görə də onu ağrılı bir əzabla müjdələ. Onların arxasın-
da Cəhənnəmdir. Onların əldə etdikləri və Allahın yerinə başçı və dost 
götürdükləri şey Allahın onlardan bir şeyi dəf etməyəcəkdir. Onlar üçün 
böyük əzab vardır. 

12-15. Allah gəmilərin Onun əmri ilə dənizdə üzmələri və həmçinin 
sizin Onun lütfünü, qurudakı və sudakı nemətlərini diləməyiniz üçün və 
bəlkə şükr etdiniz deyə dənizi sizin xeyirinizə ram edəndir. Göylərdə və 
yerdə olanları və Onun tərəfindən olanların hamısını sizin xeyirinizə ram 
etdi. Həqiqətən, bunda düşünən dəstə üçün nişanələr vardır. Kim yaxşı iş 
görsə öz xeyirinədir və kim pis iş görsə öz ziyanınadır. 

16-35. Həqiqətən, Biz İsrail övladlarına kitab Tövrat, İncil, Zəbur və 
səhifələri verdik, onlara pak şeylərdən ruzi verdik. Bu Quran və şəriət 
inananlar üçün başdan ayağa hidayət və mərhəmətdir. Yoxsa günahlara 
batmış kəslər onları iman gətirib yaxşı işlər görmüş şəxslər kimi edəcəyi-
mizi, həyat və ölümlərinin onlarla eyni olacağını güman edirlər? Nə pis 
mühakimə yürüdürlər! Öz elminə və onun məlumatına əsasən özbaşına 
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buraxdığı, qulağını və qəlbini möhürlədiyi və gözünə pərdə çəkdiyi kəsi 
gördünmü? Belə olan halda onu Allahdan başqa kim hidayət edə bilər? 
Məgər ibrət götürmürsünüz? Məadı inkar edən müşriklər dedilər: “Bizim 
bu dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur; daim ölürük və dirilirik, 
bizi yalnız zamanın keçməsi öldürür”. 

Bizim məad barəsindəki ayələrimiz oxunan zaman onların “əgər 
doğruçusunuzsa bizim atalarımızı qəbirlərdən çıxarıb gətirin, biz də iman 
gətirək”-deməkdən başqa bir dəlilləri yoxdur. De: “Allah sizə həyat bəxş 
edir, sonra öldürür, daha sonra sizi Qiyamət gününə toplayacaqdır. Lakin 
insanların çoxu bilmir”. 

Batilə uyanlar Qiyamətin qopacağı gün, həmin gün ziyana uğraya-
caqlar. O gün bütün ümmətləri bir yerə toplaşmış və diz çökmüş görər-
sən. Hər bir ümmət öz kitabına tərəf çağırılacaq və belə xitab olunacaq 
ki: “etdiklərinizin müqabilində bu gün cəzalandırılacaqsınız”. Bu Bizim 
sizin əməllərinizə qarşı haqq və doğru danışan kitabımızdır. Çünki Biz 
sizin etdiklərinizin üzünü köçürürdük.“Siz dünyada bu günki görüşünüzü 
unutduğunuz kimi Biz də bu gün sizi unudacağıq. Sizin yeriniz oddur və 
sizə əsla kömək edənlər olmayacaqdır”. Bu əzabların səbəbi sizin Allahın 
ayələrinə məsxərə etməyiniz və dünya həyatının sizi aldatmasıdır. Odur 
ki, bu gün onlar Cəhənnəmdən çıxarılmayacaq, üzrxahlığa çağırılmaya-
caq və onlardan Allahın razılığını əldə etmələri istənilməyəcək. 

36-37.Buna görə də həmd-səna göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləm-
dəkilərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur və hikmət sahibi Odur! 

 
46. əl-Əhqaf surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 35 ayədir, nuzul sırası 66-dır. Əhqаf Аd 
qövmünün yаşаdığı yеrin аdıdır. Bu diyаr Ərəbistаn yаrımаdаsının cənu-
bundа yеrləşirdi. Bu gün оndаn hеç bir əsər-əlаmət qаlmаmışdır. Həzrət 
Hud həmin qövmün pеyğəmbəri оlmuşdur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3.Hə Mim. Bu kitab yenilməz qüdrət, möhkəm yaradılış və güclü 
qanunlar sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Biz göyləri, yeri 
və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq və müəyyən müddətədək 
yaratmışıq. 
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4-11.De: “Mənə xəbər verin, görüm Allahın yerinə çağırdıqlarınız 
bu yerdə nə yaratmışlar?” Yoxsa onlar göylərin yaradılmasında şərikdir-
lər? Əgər doğru deyirsinizsə mənə bundan əvvəl olmuş bir kitab və ya el-
mi dəlil-sübut gətirin. Bizim aydın ayələrimiz onlara oxunan zaman ka-
firlər “bu aşkar bir cadudur”-deyərlər. Yaxud “bu Quranı özündən uydu-
rub” deyərlər. De: “Əgər onu uydurmuş olsam siz mənim üçün Allahın 
əzabından əsla bir şeyə dəf etməyə malik deyilsiniz”. Mənimlə sizin ara-
nızda Onun şahid olması kifayətdir. Bağışlayan və mehriban Odur! 

12-14.Quran Musanın kitabını ərəbcə təsdiqləyən bir kitabdır ki, 
zülm edənləri qorxutsun və yaxşı əməl sahibləri üçün bir müjdə olsun. 
Şübhəsiz, “bizim Tanrımız Allahdır” deyib sonra möhkəm dayananlar 
üçün nə bir qorxu var və nə də qəmgin olarlar. Onlar cənnət əhlidirlər. 
Onlar etdiklərinin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar. 

15-20.Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməsini tövsiyə etdik. Çünki 
anası onun vücud yükünü çətinliklə daşıyıb və əziyyətlə yerə qoyub. 
Onun ana bətnində daşınması və süddən ayrılması otuz aydır. Nəhayət o, 
öz qüvvəsinin kamal həddinə və qırx yaşına çatanda deyər: “Ey Rəbbim! 
Məni ilhamlandır və müvəffəq et ki, mənə və ata-anama verdiyin nemə-
tin şükrünü yerinə yetirim və Sənin razı qaldığın saleh əməllər edim. Və 
övladlarımı mənim üçün əməlisaleh et. Mən Sənə tərəf qayıtdım və 
şübhəsiz, təslim olanlardanam”. 

Öz ata-anasına “heyf sizə! Məndən əvvəl əsrlər boyu insanların gəlib 
keçdikləri bir halda siz mənə öləndən sonra torpaqların arasından çıxarı-
lacağımı vəd edirsiniz?!” -deyən kəsə gəldik də isə: O ikisi daim Allah-
dan onun iman gətirməsi barəsində kömək diləyir və deyirdilər: “Vay ol-
sun sənə! İman gətir. Allahın vədi mütləq haqdır”. Lakin o deyirdi: “Si-
zin bu sözləriniz keçmişlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir”. Be-
lələri doğrudan da ziyana uğramışdılar. 

21-28.Ad qövmünün, Hudu və onun hekayətini yada sal. O zaman 
ki, o, Yəməndəki qumluqda öz qövmünü qorxutdu. Əlbəttə ondan əvvəl 
də, sonra da qorxudanlar olub keçmişdilər. O dedi: “Allahdan başqa heç 
kəsə ibadət etməyin. Çünki mən sizin üçün böyük günün əzabından qor-
xuram”. Dedilər: “Bizi öz məbudlarımızdan döndərməyə gəlmisən? Belə 
isə əgər doğruçulardansansa bizə vəd etdiyini gözlənilməz və kütləvi 
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əzabı gətir!”. Dedi: “Elm yalnız Allahın yanındadır, göndərildiyim şeyi 
çatdırıram. Lakin sizi həmişə nadanlıq edən bir tayfa görürəm”. Beləlik-
lə, əzabı yayılmış buludu görəndə dedilər: “Bu, bizim üçün yağış yağdı-
racaq bir buluddur”Hud dedi: “Xeyir, əksinə, o sizin tələskənliklə istədi-
yinizdir, ağrılı əzabı olan bir küləkdir ki, Rəbbinin əmri ilə hər şeyi həlak 
və məhv edəcəkdir “. Beləliklə onlar elə həlak oldular. Biz günahkarların 
tayfasını belə cəzalandırırıq. 

29-33.O zaman cinlərdən bir dəstəsini Qurana qulaq asmaq üçün sə-
nin yanına göndərdik. Elə ki, onun yanına çatdılar, bir-birlərinə dedilər: 
“Sakit olun və dinləyin!” Və elə ki, Quran oxunub sona çatdı, onlar qor-
xudan olaraq öz qövmlərinin yanına qayıtdılar. Dedilər: “Ey qövmümüz! 
Həqiqətən, biz Musadan sonra nazil olub özündən əvvəlkiləri təsdiqlə-
yən, haqqa və doğru yola yönəldən bir kitab dinlədik. Ey bizim qövmü-
müz! Allahın dəvətçisini İslam Peyğəmbərini qəbul edin və ona iman gə-
tirin ki, Allah bəzi günahlarınızı bağışlasın və axirətdə sizə ağrılı əzab-
dan sığınacaq versin”. Kim Allahın dəvətçisini qəbul etməsə, yer üzündə 
Allahı əsla aciz qoya bilməyəcəkdir. Onun Allahdan başqa başçı və yar-
dımçıları yoxdur. Belələri aşkar azğınlıq içərisindədirlər. 

34-35. Kafirlərə Cəhənnəm odu göstərilən gün onlara deyiləcək: 
“Məgər bu haqq deyil?”. Onlar deyəcəklər: “Bəli, and olsun Rəbbimizə 
ki, haqdır”. Allah buyuracaq: “Belə isə, etdiyiniz küfrün cəzası olaraq 
dadın bu əzabı!” Buna görə də Allahın elçilərindən möhkəm əzm sahib-
ləri səbr etdikləri kimi səbr et və onlar üçün tələsmə. Onlar vəd edilən 
gün belə güman edərlər ki, dünyada və ya Bərzəx aləmində sanki günün 
yalnız bir saatını dayanıblar. Bu kitab bir bildirişdir. 

Açıqlama: Şalixdən sonra onun oğlu Hud Allahın hökmü ilə şəriyyət 
sahibi oldu. Xalqı hidayət etdiyi üçün ona Hud deyirdilər. Ona 40 yaşın-
da Peyğəmbərlik verildi. Samın övladlarından möminlər, Ham və Yəfəs 
övladlarından da ona çox az insan iman gətirdilər. Hud Hz.Adəmə çox 
oxşayırdı. Rəvayətlərdə onun ömrünün 807 il olduğunu yazırlar. O, Mək-
kə yolunda Əhqafda yaşayıb. Bəzi rəvayətlərə görə Hudun qövmü 13 qə-
bilə idi ki, nəsilləri Ad ibni Ovs, ibni İrəm, ibni Nuha çatırdı. Bu qövmün 
camaatı varlı, cismi qüvvəli və uzun ömürlü idilər ki, sərvətləri başların-
dan aşırdı. Onların Əhqaf idi və Ərəbistan yarımadasının cənub-qərbin-
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də, Yəmən və Həzrəmutun arasında yerləşirdi. Öz qonşuları arasında 
misli olmayan bir yer kimi tanınırdı. Əhalisinin boyları uca, ömürləri isə 
(400-500 il) çox uzun idi. Bu sərvət onları qəflət yuxusuna dalmağa və 
dünyadan xəbərsiz olmağa gətirib çıxarmışdı. Camaat bütpərəst olduqla-
rına görə Hudun Peyğəmbərliyini qəbul etmirdilər. Allah o kafir və 
günahkar bəndələrə bəla nazil edərək, yeli onlara müsəllət etdi. Külək o 
dağları ovub qumlu səhralara çevirdi. 

Qurani-Kərimdə Hud Peyğəmbərin adına bir surə və bir çox ayələr 
nazil olmuşdur. Ad qövmünə qardaşları Hudu göndərdik. Hud dedi:”Ey 
mənim qövmüm! Bütlərə deyil, Allaha ibadət edin. Allahdan başqa sizin 
üçün heç bir Allah yoxdur. Siz ancaq yalançılarsınız. Mən Peyğəmbərli-
yim üçün sizdən əcr və muzd istəmirəm. Mənim əcrim ancaq məni yox-
dan yaradanın yanındadır. Allahdan bağışlanmaq istəyin, ona tərəf qayı-
dın. Allah sizin üçün yağış göndərər, torpağınız göyərər, torpağınız bar 
verər, gücünüz artar.” 

Onlar dedilər:”Ey Hud, sən bizə heç möcüzə gətirmədin ki, sənin 
sözünlə biz Allahlarımızı tərk edib sənə iman gətirək. Biz sənə heç bir 
söz demirik.Təkcə bunu bil ki, allahlarımızın bəzisi sənə pislik yetiribdir. 
Onlar sənə ziyan vurmuş, sən də ağlını itirmisən.” 

Hud dedi: “Mən Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, həqiqə-
tən mən sizin şərik tutduğunuz bütlərdən uzağam. Siz hamılıqla mənə 
hiylə edin, sonra möhlət verməyin. Mən o Allaha təvəkkül etdim ki, mə-
nim və sizin Allahınızdır. Yerdə hərəkət edən elə bir yaranmış yoxdur ki, 
Allah onun əlindən tutmasın. Həqiqətən, O ədalətlidir. Mən artıq hökm-
ləri sizə yetirdim, elə hökmlər ki, onun üçün göndərilmişdim. Əgər siz 
məndən üz döndərsəniz, küfrünüzə görə Allah sizi həlak edəndən sonra 
başqa bir qövmü sizin yerinizə gətirər.” Bu Ad qəbiləsidir ki, Allahın 
ayələrini və möcüzələrini inkar etdilər. Allahın Peyğəmbərinə asi oldular. 
Dünya və axirətdə Allahın rəhmətindən uzaq oldular. Xəbərdar ol! Ad 
qövmü öz Allahlarına kafir oldular. Xəbərdar ol! Hud qövmündən olan 
Ad qəbiləsi Allahın rəhmətindən uzaq oldu. Ad qövmü bizim ayələrimizi 
inkar etdilər. 

Sonra biz onların üstünə nəhs günlərdə güclü yel göndərdik ki, bu 
dünyada onlara rüsvay olma əzabını dadızdırsın. Əlbəttə, axirət əzabı dünya 
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əzabından daha çox çətindir. İlahi əzabı dəf etməyə onlara nüsrət verilməz. 
Allah iman gətirməyən qövmün üstünə Sərsər və Əqim küləklərini göndər-
di. Deyilən külək yeddi gecə və səkkiz gündüz əsdi. Hamını cansız heykəl-
lərə döndərdi və hər yer xarabalığa çevrildi. Hər şey Əhqaf çölünün qumları 
altında dəfn olundu. Beləliklə, həyat səhifələri dünyanın lənəti və axirətin 
əzabı ilə bağlandı və əbədi olaraq ilahi rəhmətdən uzaq oldular. 

Rəvayətə görə həlakdan sonra Hud öz ailə və səhabələri ilə Məkkəyə 
gedirlər. Hudun əcəli yetişən zaman Allahın əmri ilə Faliğ adlı oğlunu 
vəsiy qərar verir. Ona öz yanında olan İsmi-Əzəmi, hikməti, Peyğəmbər-
lik miraslarını və Tabutu təslim edir. Hud orada vəfat etmiş və Kəbə 
evinin yanında  Hicri-İcmaildə dəfn edilmişdir. 

Hud oğlu Faliğdən sonra digər oğlu Yəruğ öz atasının şəriət işlərini 
əlinə alıb, onun təriqətini davam etdirdi. Onun zamanında Ovc ibni Ənaq 
nəslindən olan Əfrasiyab adlı bir kafir Padşah var idi. O Yəruğu Peyğəm-
bər olduğuna görə qətlə yetirir. Sonradan onun övlalarından daha beş nə-
fəri də qətlə yetirir. Ümumiyyətlə, Ovc ibni-Ənaq nəslindən olan zalım-
lar 814 Peyğəmbəri qətlə yetiriblər. Qətlə yetirilən Peyğəmbərlər yanla-
rında olan əmanətləri hər dəfə sonrakı vəsiyə təslim edirdilər. 

 
47. Muhəmməd surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 38 ayədir, nuzul sırası 95-dir. Surənin 2-ci 
аyəsində Hz. Pеyğəmbərin mübаrək аdı çəkildiyindən surə “Muhəm-
məd” аdlаndırılmışdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Allah küfr edən, Allahın yolundan üz döndərən və onun qarşısını 
alan kəslərin əməllərini puç etdi. 

2-9.İman gətirərək yaxşı işlər görən və Muhəmmədə, Rəbbləri tərə-
findən haqq olaraq nazil olana iman gətirənlərin günahlarını təmizlədi. 
Buna görə də kafirlərlə müharibədə qarşılaşan zaman onların boyunlarını 
vurun.Nəhayət elə ki, onları möhkəm qırıb əldən saldınız, bağlarını möh-
kəm bağlayın. Sonra onlara ya azad etməklə minnət qoyun və yaxud fid-
yə alın ki, müharibə, silahını yerə qoysun və yatsın. Budur Allahın əmri. 
Əgər Allah istəsəydi onlardan Özü intiqam alardı. Lakin sizin bəzinizi 
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digər bəziniz ilə sınamaq üçün belə edir. Allah yolunda öldürülmüş kəs-
lərin əməllərini əsla itirmir və onlara çoxlu mükafat verir. Və onları, 
hüdud və sərhədlərini bildirdiyi və onlar üçün bəzəyib ətirlədiyi Cənnətə 
daxil edəcəkdir. 

10-14.Məgər onlar özlərindən qabaq olmuş kəslərin aqibətlərinin ne-
cə olmasına nəzər salmaq üçün yer üzündə gəzmədilər?! Allah onların 
nəyi vardısa məhv etdi və əlbəttə o aqibət və cəzaların bənzəri bu kafirlər 
üçün də olacaqdır. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri al-
tından çaylar axan cənnət və bağlara daxil edəcəkdir. Küfr edənlər isə 
dünyada bəhrələnir və heyvanlar kimi yeyirlər və nəhayət onların yeri 
oddur. Səni çıxartmış cəmiyyətindən daha güclü neçə-neçə cəmiyyətlər 
var idi. Biz onları məhv etdik. Onlara bir kömək edən də yox idi. 

15-19.Təqvalılara vəd edilmiş cənnətin vəsfi belədir: Orada dad və 
ətiri qaçmamış sudan çaylar, tamı dəyişməmiş süddən çaylar, içənlər 
üçün büsbütün ləzzət olan şərabdan çaylar və saflaşdırılmış baldan çaylar 
vardır. Orada onlar üçün hər cür meyvə və həmçinin Rəbbləri tərəfindən 
bağışlanma vardır. Məgər bunlar odda əbədi qalacaq və bağırsaqlarını 
parçalayan su içirdiləcək kəslər kimidirlər?! Onların elələri var ki, sənin 
sözlərinə qulaq asır, nəhayət sənin yanından çıxanda elm verilmiş kəslərə 
istehza ilə: “Peyğəmbər indi nə dedi?” deyirlər. Onlar Allahın qəlblərinə 
bədbəxtlik möhürü vurulduğu üçün nəfsi istəklərinə tabe olan kəslərdir. 
Belə isə məgər onlar Qiyamətin qəflətən onlara yetisməsindən ayrı bir 
şey gözləyirlər? Şübhəsiz, onun əlamətləri artıq gəlmişdir. Odur ki, Qiya-
mət gəlib onlara yetişəndə, öyüd-nəsihətləri onlara necə və nə vaxt fayda 
verəcək?! Bil ki, Allahdan başqa bir məbud yoxdur. Öz günahların və 
mömin kişi və qadınların günahları üçün bağışlanma dilə. 

20-24.İman gətirmiş kəslər “nə üçün cihad barəsində bir surə nazil 
edilmədi?” deyirlər. Müharibədən söz salınanda isə qəlblərində xəstəlik 
olanları ölüm bihuşluğunun burüdüyü bir kəs kimi sənə baxan görərsən. 
Müharibə ciddiləşən zaman əgər Allaha sadiq olsalar, könüllü şəkildə ci-
hada getsələr, bu əlbəttə, onlar üçün daha yaxşı olar. Onlar Allahın lənət 
etdiyi və qulaqlarını kar, gözlərini kor etdiyi kəslərdir. 

25-32.Həqiqətən, Şeytan doğru yol aydın olduqdan sonra geriyə dönən 
kəslərin gözündə günah işləri zinətləndirmiş və onları uzun-uzadı arzulara 
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salmışdır. Allah onların gizli işlərini bilir. Belə isə mələklər onların üzlərinə 
və arxalarına vura-vura canlarını alan zaman onların halı necə olacaq? O 
əzab onların Allahı qəzəbləndirən şeyə tabe olmalarına və Onun razılığını 
xoşlamadıqlarına görədir. Buna görə də onların əməllərini puç və batil etdi. 
Yoxsa qəlblərində xəstəlik kəslər Allahın onların kin və ədavətlərini heç 
vaxt üzə çıxarmayacağını zənn edirlər?! Əgər istəsək onları sənə göstərərik 
və sən onları üz və simaları, danışıq tərzləri ilə tanıyarsan. 

33-38. Ey iman gətirənlər Allaha, Onun peyğəmbərinə itaət edin və 
öz xeyir əməllərinizi batil etməyin. Bu dünya həyatı oyun və əyləncədən 
başqa bir şey deyildir. Əgər iman gətirsəniz və təqvalı olsanız, O, müka-
fatlarınızı verəcəkdir. Əgər mallarınızı istəsə və sizə israr etsə, xəsislik 
göstərərsiniz və Allah boynunuza bu dini vəzifəni qoymaqla sizin kinlə-
rinizi üzə çıxararaq faş edər. Bilin ki, siz Allah yolunda xərcləməyə çağı-
rılanlarsınız. Sizlərdən bəzisi xəsislik edir. Kim xəsislik etsə yalnız  qarşı 
xəsislik edir. Ehtiyacsız olan Allah, möhtac olan isə sizsiniz. Əgər üz 
döndərsəniz sizin yerinizə digər bir dəstəni gətirər və onda onlar sizin ki-
mi olmazlar. 

 
48. əl-Fəth surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir, nuzul sırası 112-dir. Fəth et-
mək, qələbə deməkdir. Surə Hudəybiyyə sülh müqаviləsindən sоnrа nаzil 
оlmuşdur. Hz. Pеyğəmbərin (s) Mədinəyə hicrətindən sonra müsəlmаn-
lаrlа Məkkə kаfirləri аrаsаndа üç sаvаş оlmuşdu: hicrətin 2-ci ilində Bədr 
sаvаşı, hicrətin 3-cü ilində Ühud sаvаşı, hicrətin 5-ci ilində Хəndək (Əh-
zаb) sаvаşı. İslаmın əhаtə dаirəsi gеnişləndikdən sоnrа hicrətin 6-cı ilin-
də Məkkəlilərlə Hudəybiyyə sülh müqavıləsi bağlanır və hicrətin 8-ci 
ilində Məkkə fəth оlunur. Surədə həmin “Fəthul-mubin” müqaviləsi ilə 
bаğlı bəzi hаdisələr də zikr оlunur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3. Həqiqətən, Biz sənə aşkar bir zəfər, fəth bəxş etdik ki, Allah sə-
nin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlasın sənə olan nemətini tamam-
lasın, səni doğru yola hidayət etsin və sənə güclü və yenilməz bir yar-
dımla kömək etsin. 
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4-6. Möminlərin qəlblərinə xatircəmlik və rahatlıq nazil edən Odur. 
Göylərin və yerin orduları Allaha məxsusdur. Allah həmişə bilən və hik-
mət sahibidir. Mömin kişi və qadınları həmişəlik qalmaları üçün altından 
çaylar axan cənnətlər vardır. Bu, Allah yanında böyük uğurdur. Və Allah 
barəsində pis gümanda olan münafiq kişi və qadınlar üçün əzab vardır. 
Allah onlara qəzəb edib, onlara lənət edərək uzaqlaşdırıb və onlar üçün 
Cəhənnəmi hazırlayıb. Ora pis dönüş yeridir! 

7-26.Allah həmişə yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir. Ya Muhəm-
məd! Həqiqətən, Biz səni müjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq 
göndərdik. Həqiqətən, Hudəybiyyədə sənə beyət edənlər əslində Allaha 
beyət edirlər. Buna görə də kim əhdi pozsa, yalnız öz ziyanına pozur və 
kim barəsində Allahla əhd bağladığı şeyə vəfa etsə Allah tezliklə ona 
böyük bir mükafat verəcəkdir. Tezliklə bədəvi ərəblərdən Hudəybiyyədə 
səninlə birgə iştirak etməyib yerdə qalanlar sənə deyəcəklər: “Mal-dövlət 
və ailələrimiz bizi məşğul etdi. Odur ki, bizim üçün bağışlanmaq dilə”. 
Onlar dilləri ilə qəlblərində olmayan şeyi deyirlər. De: “Əgər Allah sizə 
bir zərər və ya xeyir vermək istəsə Allahın qarşısında kim bir şeyə malik-
dir. Sizin cihadı tərk etməyinizin əsas səbəbi o deyildi və siz güman edir-
diniz ki, Allah Öz peyğəmbərinə kömək etməyəcəkdir”. Siz fəsad törə-
dən və məhvə layiq bir dəstə idiniz. Kim Allaha və Onun Peyğəmbərinə 
iman gətirməsə bilsin ki, əlbəttə Biz kafirlər üçün şöləli bir od hazırlamı-
şıq. Hudəybiyyə hadisəsindən yerdə qalanlar siz Xeybərdən qənimətləri 
götürməyə yollananda tezliklə sizə deyəcəklər: “Qoyun biz də sizin arxa-
nızca gələk və qənimətlər əldə edək”. Onlar Allahın özünü dəyişdirmək 
istəyirlər. De: “Əsla bizim dalımızca gəlməyəcəksiniz. Allah bundan əv-
vəl belə buyurmuşdur”. Bədəvilərdən sizinlə getməyib yerdə qalanlara 
de: “Tezliklə möhkəm və cəngavər insanlara tərəf çağırılacaqsınız ki, on-
larla vuruşasınız, ya da onlar İslamı qəbul etsinlər. Beləliklə əgər itaət et-
səniz Allah sizə gözəl mükafat verəcəkdir. Əgər bundan əvvəl üz döndər-
diyiniz kimi yenə üz döndərsəniz sizə ağrılı bir əzab verəcəkdir”. Cihad-
da iştirak etməməyə görə kora da günah yoxdur, topala da günah yoxdur, 
xəstəyə də günah yoxdur. Şübhəsiz, Allah möminlərdən Hudeybiyyədə 
ağacın altında sənə beyət edən zaman razı qaldı, onların qəlblərində olanı 
bildi, nəticədə onlara xatircəmlik nazil etdi və onlara yaxın qələbəni Xeybər 
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qələbəsini mükafat verdi. Həmçinin Xeybərin fəthində götürəcəkləri çoxlu 
qənimətləri mükafat verdi.Allah həmişə yenilməz qüdrət və hikmət sahibi-
dir. Məkkənin göbəyində Hərəmə yaxın olan Hudeybiyyədə sizi qalib etdik-
dən sonra onların əllərini sizdən və sizin əllərinizi onlardan çəkən Odur. Al-
lah həmişə etdiklərinizi görəndir. Onlar küfr edən, sizi Məscidul-haramın 
ziyarətindən saxlayan və həmçinin sizin qurbanlığınızın öz yerinə çatmasına 
mane olan kəslərdir. Hudeybiyyədə Peyğəmbərin və onun səhabələrinin 
Məkkəyə daxil olmamalarına dair müqavilə imzalamışdılar. 

27-29. Həqiqətən, Allah Öz peyğəmbərinin yuxusunu haqq olaraq 
gerçəkləşdirdi ki: Siz Allahın istəyi ilə mütləq təhlükəsiz, başınızı qırx-
mış, tük və dırnaqlarınızı qısaltmış halda və heç kəsdən qorxmadan Məs-
cidul-harama daxil olacaqsınız. Beləliklə, Allah sizin üçün doğrudan da 
böyük qələbə olan Hudəybiyyə sülhünü qoydu. Bütün dinlərə qalib et-
mək üçün Öz peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. Mu-
həmməd Allahın peyğəmbəridir. Onunla birgə olanlar kafirlərin qarşısın-
da güclü və sərt, öz aralarında isə mehribandırlar. Onları həmişə rüku və 
səcdə halında daim Allahın lütf və bəxşişini və Onun razılığını diləyən 
görərsən. Onların nişanəsi səcdə nəticəsində üzlərində görünür. Bu onla-
rın Musanın Tövratındakı vəsfidir.İsanın İncilindəki vəsfidır. Bu Allahın, 
pöhrələrini çıxardığı və gücləndirdiyi, nəhayət qalınlaşaraq möhkəmlən-
miş və əkinçiləri təəccübə salan bir tərzdə öz gövdəsi üzərində dayanan 
əkin kimidir. Allah, onların vasitələri ilə kafirləri qəzəbləndirmək üçün 
belə edib. Allah onlardan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə bağışlanma 
və böyük mükafat vəd etmişdir. (Hudəybiyyə müqavıləsi haqqında 
Tövbə surəsində ətraflı məlumat verilmişdır. Bəqərə surəsi 190-193-cü 
ayələr də bu müqavilə haqqındadır.) 

 
49. əl-Hucurat surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir, nuzul sırası 107-dir. Hücrələr, 
otaqlar deməkdir. Surənin adı 4-cü ayədə xatırlanan əl-hucurat ( “hücrə-
lər”) kəlməsindən alınıb. Surədə dini əhkаm məsələlərindən dаnışılır. Bu 
hökmlərə əməl еtməklə insаnın fərdi və ictimаi həyаt səаdəti tаmаmlаnır 
və cəmiyyətdə sаğlаm nizаm hökm sürür. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-5. Ey iman gətirənlər! Allahdan və Onun peyğəmbərindən qabağa 

keçməyin. Allahdan qorxun ki, Allah eşidən və biləndir. Peyğəmbərin 
məqamına hörmət olaraq səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırma-
yın və onunla bir-birinizlə danışdığınız kimi ucadan danışmayın. Məbada 
özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olsun. Çünki peyğəmbəri incitmək 
əməllərin mükafatının puç olmasına səbəb olan amillərdəndir. Ya Pey-
ğəmbər! Səni otaqlarının arxasından çağıranların çoxu başa düşmürlər. 
Əgər onlar sən onlara tərəf çıxana kimi səbr etsəydilər, əlbəttə, onlar 
üçün daha yaxşı olardı. Allah çox bağışlayan və mehribandır. 

6-8. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə xəbər gətirsə onu araşdı-
rın ki, məbada, bilmədən bir dəstəyə ziyan yetirəsiniz və sonra etdiyiniz-
dən peşman olasınız. Bilin ki,Allahın peyğəmbəri sizin aranızdadır. Əgər 
işlərin çoxunda o, sizə tabe olsa, mütləq çətinliyə düşər və məhv olarsı-
nız. Lakin Allah imanı sizə sevdirdi, onu qəlblərinizdə cilvələndirdi ki, 
məhvdən nicat tapasınız. 

9-10. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onların arasını 
düzəldin. Əgər onlardan biri digərinə təcavüz etsə Allahın əmrinə qayı-
dana kimi həmin təcavüzkar dəstə ilə vuruşun. Beləliklə, əgər qayıtsa on-
ların aralarında ədalətlə sülh bərqərar edin. Həmişə ədalətli olun ki, Allah 
ədalətliləri sevir. Həqiqətən, bütün möminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. 
Buna görə də qardaşınız olan iki şəxs və ya iki dəstənin arasını düzəldin. 
Allahdan qorxun, bəlkə rəhm olundunuz. 

11-12. Ey iman gətirənlər! Heç vaxt bir dəstə digər bir dəstəni lağa 
qoymasın. Lağa qoyulan həmin dəstə onlardan yaxşı ola bilər. Bir-biri-
nizdə eyb axtarmayın və bir-birinizi çirkin ləqəblərlə çağırmayın. İman-
dan sonra fisq pis ad qoymadır. Kim tövbə etməsə, məhz onlardır zalım-
lar! Ey iman gətirənlər! Gümanlardan çox çəkinin. Çünki gümanların bə-
zisi günahdır və arayıb-axtarmayın və bir-birinizin qeybətini etməyin. 
Məgər sizin biriniz öz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyər? Şübhəsiz 
ondan iyrənərsiniz. Allahdan qorxun ki, Allah çox nəzər yetirən, tövbə 
qəbul edən və mehribandır. 

13. Ey insanlar! Şübhəsiz, Biz sizin hamınızı bir kişi və qadından ya-
ratdıq və sizi bir-birinizi tanıyasınız deyə böyük və kiçik qəbilələr etdik. 
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Həqiqətən, sizin Allah yanında ən hörmətliniz sizin ən pəhizkarınızdır. 
Həqiqətən, Allah çox bilən və xəbərdardır. 

14-18. Bədəvilər dedilər: “Biz iman gətirdik”. Ya Peyğəmbər, onlara 
de: “İman gətirməmisiniz”. Lakin zahirdə“İslamı qəbul etdik”-deyin. 
Çünki iman hələ sizin qəlblərinizə daxil olmayıb. Möminlər yalnız Alla-
ha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirmiş, sonra əsla şəkk-şübhə etməyib 
mal və canları ilə Allah yolunda cihad etmiş kəslərdir. Allah hər şeyi bi-
lir. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De: “İslamı 
qəbul etdiyinizə görə mənə minnət qoymayın, əksinə əgər doğruçusunüz-
sa, sizi imana hidayət etdiyi üçün boynunuzda haqqı olan Allahdır”.  
Şübhəsiz, Allah göylərin və yerin qeybini bilir. Allah etdiklərinizi görür. 

 
 

50. Qaf surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir, nuzul sırası 34-dür. “Qаf” müqət-

təə hərflərindəndir. Surənin əsаs mövzusu məаd, ölümdən sоnrаkı həyаtdır. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-5. Qaf. Onlar nəinki qəbul etmədilər hətta onlara mələk və cinlər-

dən deyil, özlərindən bir qorxudan peyğəmbər gəlməsinə təəccübləndilər. 
Buna görə də kafirlər dedilər: “Bu qəribə bir şeydir! Məgər ölüb torpaq 
olandan sonra yenidən dirildiləcəyik? Bədənlərin dağılmış və bir-birinə 
qarışmış hissələri bir-birindən ayrıldıqdan sonra bir yerə necə toplana bi-
lər?” Heç də uzaq deyil! Çünki şübhəsiz, Biz yerin onların cəmiyyətin-
dən nəyi azaltdığını və qəbirdə onların cəsədlərindən nəyi əskiltdiyini 
əzəldən bilirik. Çünki Bizim yanımızda qorunmuş Lövhi-Məhfuz adlı bir 
kitab vardır. 

6-11.Məgər başlarının üzərindəki göyə baxıb görmürlər ki, onu necə 
tikmişik və bəzəmişik və onda heç bir nöqsan və çatışmamazlıq görün-
mür?! Biz yeri sərdik, onda sabit və möhkəm dağlar yaratdıq və gözəl, 
qəlbi oxşayan bitkilərin hər sinif və cütündən bitirdik. Göydən xeyir-bə-
rəkət dolu su endirdik. Onun vasitəsi ilə bağlar və biçilməli dənli bitkilər 
bitirdik. Və uca boylu və məhsuldar xurma ağacları yetisdirdik ki, bir-bi-
rinin üstünə çıxmış salxımları və sıx meyvələri vardır. Həmçinin su vasi-
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təsi ilə ölmüş torpağı diriltdik. Qiyamət günü ölülərin qəbirlərdən baş 
qaldırmaları da belədir. 

12-14. Məkkə müşriklərindən qabaq Nuhun qövmü, Rəss Yoldaşları 
və Səmud da qövmi öz peyğəmbərlərini təkzib etmişdi. Həmçinin Hudun 
qövmü Ad və Lutun qövni. Şüeyb qövmü. Onların hamısı peyğəmbərləri 
təkzib etdilər. Beləliklə Mənim qəti vədim inkar edənlərə əzab vermək 
barəsindəki təsbit oldu. 

15-16. Məgər Biz varlıq aləminin ilk yaradılışında aciz qalmışıq ki, 
onların yenidən qaytarılmalarında da aciz qalaq?! Şübhəsiz, insanı Biz 
yaratdıq və nəfsinin ona nə ilə vəsvəsə etdiyini bilirik. Biz ona şah dama-
rından da yaxınıq. 

17-18. O zaman ki, insanın düşüncə və əməllərini qəbul edən o iki 
mələk onun sağında və solunda oturub qəbul edirlər. Dilinə elə bir söz 
gətirməz ki, bu zaman yanında deyilənləri yazmağa hazır olan nəzarətçi 
mələk dayanmasın. 

19-29. Ölüm bihuşluğu, həqiqətən, bu sənin qaçdığın həmin şeydir. 
Və Sur ikinci dəfə çalınar. Həmin gün hər bir kəs bir sürükləyənlə və 
əməllərinə şəhadət verəcək bir şahidlə gələcəkdir. Ona deyiləcəkdir:- Hə-
qiqətən, sən bu gündən qafil idin. Biz qəflət pərdəsini kənara çəkdik. 
Odur ki, bu gün gözün iti görür. Və onun yanındakı gözətçi deyər: Mənim 
yanımda hazır olan şəxs budur. Və onun şahid yoldaşı deyər: Onun Mənim 
yanımda hazır olan əməl səhifələri bunlardır. Əmr gələr ki: Siz iki nəfər, 
gözətçi və şahid mələk hər bir inadkar kafiri cəhənnəmə atın! Hər bir xeyi-
rin qarşısın alanı, təcavüzkarı, qəlblərə şəkk-şübhə salanı. Tək olan Allahla 
yanaşı özünə başqa bir məbud götürəni. Buna görə də onu şiddətli və ağrılı 
bir əzaba atın! Onun yoldaşı olan şeytan deyər: “Ey Rəbbim! Onu itatəsizli-
yə mən vadar etmədim, lakin o özü uzun-uzadı bir azğınlıq içərisində idi. 
Mən yalnız dəvət etdim, o da öz xoşu ilə qəbul etdi”. 

Allah buyurar: “Mənim hüzurumda bir-birinizlə dava-dalaş salma-
yın. Mən sizə əvvəlcədən əzab vədi vermişdim. Kafirlərin cəhənnəmin 
odunu olmaları barəsində Lövhi-Məhfuzda yazılmış qəti sözdür. Deyilə-
nin əksi olmaz və onun hökmü ləğv edilməz və Mən bəndələrə əsla zülm 
edən deyiləm”. 

30-35. O zaman Biz Cəhənnəmə deyərik: “Doldun?”O deyər: “Daha 
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artıq varmı?”Və Cənnəti təqvalılara məsafə olmadan çox yaxınlaşdırar-
lar. Onlara deyilər: Bu sizə vəd olunandır. Allaha çox könül verən və qo-
ruyan hər bir kəs üçündür.Rəhman olan Allahdan gizlində qorxan və 
tövbəkar və sızıltılı qəlblə gələn kəs üçün deyiləcək: “Allah və mələklər 
tərəfindən salamla ora daxil olun. Müjdə olsun sizə ki, bu gün əbədiyyət 
günüdür”. Orada onlar üçün istədikləri hər bir şey vardır. 

36-37. Biz Məkkə müşriklərindən qabaq neçə-neçə nəsilləri məhv et-
dik. Şübhəsiz, bu əhvalatlarda, oyaq qəlbi olan kəs üçün bir öyüd- nəsi-
hət vardır. 

38-45.Həqiqətən, Biz göyləri, yeri və bu ikisinin arasında olanları al-
tı gündə yaratdıq və Bizə heç bir inciklik və yorğunluq üz vermədi. yeni-
dən diriltmək də belə olacaqdır. Buna görə də onların dediklərinə səbr et 
və günəş çıxandan qabaq və onun batmasından öncə öz Rəbbini həmd-
səna ilə birlikdə pak sifətlərlə mədh et. Və gecənin bir hissəsində də Onu 
pak sifətlərlə mədh et. Carçının yaxın yerdən car çəkəcəyi gün qulaq as 
və həmin nidanı gözlə! Haqq olan həmin nərəni eşidəcəkləri gün hamının 
qəbirlərdən çıxma günüdür. Şübhəsiz, dirildən də, öldürən də Bizik və 
dönüş Bizə tərəfdir. Biz onların dediklərini daha yaxşı bilirik və sən on-
lara hakim deyilsən. Odur ki, Mənim hədələrimdən qorxan kəsə bu Qu-
ran vasitəsi ilə öyüd-nəsihət ver. 

 
51. əl-Zariyat surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir, nuzul sırası 67-dir. “Zаriyаt” 
“tоz-tоrpаğı hаvаyа qаldırаn külək” mənаsını bildirən “zаriyə” sözünün 
cəm fоrmаsıdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-6. And olsun buludları dağıdan, toz-torpağı qaldıran, bitkiləri və 
ağacları mayalandıran küləklərə! And olsun insan nəslini yer üzündə ya-
yan əməlisaleh qadınlara! Necə də maraqlı və bərəkətli bir yayım! And 
olsun buludlarla yüklənmiş küləklərə, yağışla yüklənmiş buludlara və 
ikicanlı dişilərə, asanlıqla üzən gəmilərə, yüngül əsən yellərə və sakit hə-
rəkətdə olan ulduzlara, bulud və yağışları bölüşdürən küləklərə və döllərə 
ruhlar, canlılara həyat, beyinlərə elm və ruzi yeyənlərə ruzi paylayan mə-
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ləklərə, həqiqətən, sizə ölümdən sonrakı vəziyyət barəsində vəd edilən 
şey doğrudur. Şübhəsiz, cəza günü olacaq və gerçəkləşəcəkdir. 

Açıqlama:Quranda bu küləyin bir neçə xüsusiyyəti əks olunmuşdur: 
1. “Əqim” küləyi, yəni sonsuz (Ərəbcə, Əqim sonsuz kişi və qadına) 

deyilir. Yəni elə bir külək ki, nə ağacları tozlandırır, nə havanı saflaşdı-
rır, nə də heyvanlara faydası var, bəlkə də nəyə yetişsə, onu qurudub 
məhv edər. 

2. “Sərsər” küləyi. Onun üçün müxtəlif mənalar yazırlar. Məsələn 
deyirlər soyuq külək mənasındadır, ona şiddətli külək də deyillər. 

3. “Atiyə” küləyi. Yəni tüğyan və fəğan edən külək. Rəvayətdə buyuru-
lur ki, elə bir şiddətli küləkdir ki, hər bir şeyə yetişsə, onu çürümüş sümük 
kimi una döndərər. Nəhayət, sağlam bir şey qoymaz, hər şeyi yerlə-yeksan 
edər. ( Məcməül-bəyan cild 9, səh. 189-190, Qumminin təfsiri, səh. 306.) 

7-14.And olsun zinətli və gözəl görünüşlü göyə, mütənasib yaradılı-
şa və mələklərin müxtəlif qalxma və enmə yollarına ki, həqiqətən, siz 
Məkkə əhlinin Peyğəmbər və onun Quranı barəsində sözləriniz müxtəlif 
və fərqlidir. Ölüm olsun Peyğəmbər, Quran və məad barəsində iftira söy-
ləyən yalançılara! Onlar “cəza günü nə vaxtdır?” deyə soruşurlar. Onla-
rın odun içində əzab verilib yanacaqları gün! Onlara belə deyiləcək: “Gü-
nahlarınızın müqabilində əzabınızı dadın. Bu sizin tələsdiyiniz şeydir”. 

15-16. Şübhəsiz, təqvalılar bağlarda və bulaqların basindadırlar Rəb-
lərinin onlara əta etdiyi axirət nemətlərini alarlar. Çünki onlar gecənin az 
bir hissəsini yatırdılar. Və səhərlər Allahdan bağışlanma diləyirdilər. Və 
onların mallarında əl açanlar və məhrumlar üçün bir haqq var idi. 

20-23. Yer üzündə yəqini olanlar üçün Allahın nişanələr vardır. 
Həmçinin sizin öz vücudunuzda, cisminizin kəmiyyət və keyfiyyət baxı-
mından hərəkətində də nişanələr vardır. Sizin ruziniz və sizə vəd edilən 
şey göydədir. Beləliklə, and olsun göyün və yerin Rəbbinə ki, bu, bir hə-
qiqətdir 

24-37. İbrahimin əziz qonaqlarının xəbəri sənə çatıbmı? Onlar İbra-
himin yanına gəlib salam verəndə o dedi: “Salam olsun sizə”. Gizlincə 
ailəsinin yanına getdi və kabab edilmiş kök bir buzov gətirdi. Onu onla-
rın qabağına qoydu və yemədiklərini görüb dedi: “Yemirsiniz?!” 
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Beləliklə, qonaqlardan qorxuya düşdü. Onlar dedilər: “Qorxma!” Və 
ona çox bilikli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdilər. Həmin vaxt onun zöv-
cəsi fəryad qopara-qopara onlara üz tutdu və üzünə vuraraq dedi: “Qısır 
bir qarı doğa bilər?!” Dedilər: “Rəbbin belə buyurub. Şübhəsiz, O, hik-
mət sahibi və hər şeyi biləndir”. İbrahim dedi: “Ey ilahi elçilər işiniz nə-
dir?” Dedilər: “Biz günahkar bir dəstəyə, Lutun qövmünə göndərilmişik 
ki, onların başına gildən hazırlanmış daşlar yağdıraq. Beləliklə, oradakı 
möminlərin hamısını çıxartdıq. Həmin diyarda yalnız bir müsəlman evi 
Lutun evini tapdıq. İnsanları həlak etdikdən sonra orada ağrılı əzabdan 
qorxanlar üçün bir nişanə qoyduq.” 

38-46. Musanın barəsində də onu aydın dəlil-sübutla Fironun yanına 
göndərdiyimiz zaman Bizim qəzəb və qüdrətimizə dəlalət edən nişanə var-
dır. Beləliklə, Firon Musadan üz döndərdi və dedi: “Bu kişi cadugər, yaxud 
da dəlidir”. Buna görə də məzəmmətə layiq işlər gördüyü üçün onu və ordu-
sunu tutub dənizə atdıq. Həmçinin Hud peyğəmbərin qövmü Ad da, onlara 
qısır külək göndərdiyimiz zaman o nəyin üstünə əsirdisə onu çürümüş sü-
müyə döndərməyincə buraxmırdı. Həmçinin Saleh peyğəmbərin qövmü Sə-
mudda möcüzə olaraq göndərilmiş dəvəni öldürdükdən sonra onları gözləri 
baxa-baxa ildırım yaxaladı. Və Nuhun qövmünü bundan əvvəl həlak etdik. 
Şübhəsiz ki, onlar fasiq və itaətsiz bir dəstə idilər. 

47-55. Göyü Öz qüdrət əlimizlə ucaltdıq. Şübhəsiz, Biz genişləndirə-
nik. Və yeri sərdik. Biz gözəl sərənik və hər bir şeyi cüt yaratdıq. Ya 
Peyğəmbər! Onlara de: Allaha tərəf qaçsınlar. Həqiqətən, mən sizin üçün 
Onun tərəfindən aşkar və aydınlıq gətirən bir qorxudanam. Allahla yana-
şı başqa bir məbud götürməyin. Beləcə onlardan qabaqkılara elə bir pey-
ğəmbər gəlmədi ki, onlar ona “cadugər, ya da dəlidir” deməsinlər. Buna 
görə də onlardan üz döndər ki, sən məzəmmətə layiq deyilsən. Və mö-
minlərə öyüd-nəsihət ver. 

56-60. Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmı-
şam. Şübhəsiz, Allah Özü ruzi verən, güc sahibi və qüvvətlidir. Odur ki, hə-
qiqətən, zülm edənlər üçün keçmiş ümmətlərin payı kimi böyük bir əzabdır. 
Buna görə də onu Məndən tələsik istəməsinlər. Odur ki, vəd olunduqları 
günə görə vay olsun kafirlərin halına! 
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52. əl-Tur surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədir, nuzul sırası 76-dır. “Tur” dаğ 

dеməkdir. Bu surədə Fələstində yеrləşən bir dаğ nəzərdə tutulur. Həmin 
dаğdа Həzrət Musаyа vəhy nаzil оlmuşdur. Həmin dаğ müqəddəs mə-
kаnlаrdаn sаyılır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-28. And olsun dağa və ya Musanın, üstündə vəhyi eşitdiyi Turi-Si-
naya! Yazılmış kitaba. And olsun o abad olan Kəbəyə. Və ucaldılmış ta-
vana-göyə. Və su ilə dolu və qiyamətdən qabaq alovlanan dənizə! Bütün 
bunlara and olsun ki, şübhəsiz, sənin Rəbbinin axirətdə kafirlər üçün əza-
bı sabit və qətidir. Onu əsla heç kəs dəf edə bilməz. O gün göy möhkəm 
bir titrəyişlə lərzəyə gələcək. Və bütün dağlar toz kimi havada gəzişəcək. 
Odur ki, həmin gün vay təkzib edənlərin halına! O kəslər ki, batil və na-
layiq sözə bataraq oynayırlar. Onlar o gün zorla və sərtliklə cəhənnəmə 
sürüklənəcəklər. Onlara deyiləcək: Bu sizin dünyada təkzib etdiyiniz od-
dur. Ona daxil olun və yanın. Səbr etsəniz də, səbr etməsəniz də sizin 
üçün eynidir. Siz yalnız etdiklərinizin müqabilində cəzalandırılırsınız. 
Şübhəsiz, təqvalılar bağlar və firavan nemət içərisindədirlər. Rəbbləri on-
ları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Onlara deyiləcək:“Yeyin, için, 
dünyada etdiklərinizin müqabilində nuş olsun sizə!” Hər bir insan öz 
əməlinin girovudur. 

29-46. Buna görə də ey Peyğəmbər, öyüd nəsihət ver, ki sən Rəbbi-
nin lütf və neməti sayəsində nə cin və şeytanlardan ilham alan kahinsən 
və nə də dəli! Yoxsa onlar sənin haqqında: “ O, şairdir, onun üçün zama-
nın hadisələrini və ölümün gəlməsini gözləyirik”- deyirlər. De:”Gözlə-
yin! Mən də mütləq, sizinlə gözləyənlərdənəm”. Yoxsa “Quranı özündən 
uydurub”- deyirlər? Əksinə, onlar həqiqəti bilə-bilə iman gətirmirlər. 

Əgər Quranın insanın uydurması olması barəsində dediklərində doğ-
ruçudurlarsa, onun kimi Quran və ya bir kəlam gətirsinlər. Yoxsa göyləri 
və yeri onlar yaradıblar? Yoxsa Rəbbinin xəzinələri onların yanındadır? 
Yoxsa onların, üstündə durub yuxarı aləmdəki söhbətlərə qulaq asdıqları 
nərdivanları var? Qızlar Allaha, oğlanlar isə sizə məxsusdur?! Yoxsa 
qeyb elmi onların yanındadır? Yoxsa onların Allahdan başqa məbudları 
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var? Əgər onlar göyün bir parçasının yerə düşməsini görsələr, “üst-üstə 
qalanmış buluddur” deyəcəklər. Buna görə də onları boşla və onlarla 
mübahisə edərək höcətləşmə ki, nəhayət məhv olacaqları və ya surun bi-
rinci dəfə çalındığı günə qovuşsunlar. 

47-49.Şübhəsiz, zülm etmiş kəslər üçün ondan öncə də Məkkədə qıt-
lığın yaranması və Bədr müharibəsi kimi bir əzab vardır, lakin onların 
çoxu bilmir. Rəbbinin hökmünün yerinə yetirilməsinə və onun insanlara 
yetirilməsinə səbr et. Çünki sən Bizim gözümüz önündəsən. Onu gecənin 
bir hissəsində də pak sifətlərlə mədh et. Həmçinin ulduzlar arxa çevirən 
və batan zaman, səhərlər sübh namazını qıl. 

 
53. ən-Nəcm surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 62 ayədir, nuzul sırası 23-dür. “Nəcm” ul-
duz dеməkdir və bütün pаrlаq səmа cisimlərinə аiddir. Ulduzlаrа “nəcm” 
dеyirlər. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1- And olsun nəcmə, ya da and olsun batmaqda olan ulduza. Şeytan-
ları vurmaq üçün yuxarıdan aşağıya axan ulduzlara and olsun! 

“40 sual” kitabında:-Allah-təala tərəfindən ulduzların böyüklərinə on 
mələk, kiçiklərinə isə bir mələk təyin olunmuşdur. Allahın təqdiri ilə on-
ları hərəkət etdirib, lazım olan vaxtlarda doğdurub batırarlar. Ulduzlar 
göydə olan atəş parçaları ilə mələklərin söhbətlərinə qulas asmaq üçün 
göylərə qalxan şeytanları atəş parçaları ilə daşlayıb, yandırarlar. 

Açıqlama: “Nəcm” sözünün bir neçə mənası vardır: yavaş-yavaş nazil 
olmaq, gövdəsiz ağac, ulduz və sair mənalarda işlədilir. Bu ayədə ulduz 
mənasında işlədilərək ona and içilir. Gecə vaxtı göy üzündə olan ulduzla-
rın sayı hədsizdir. İnsanların ixtira etdikləri müasir cihaz və teleskoplar va-
sitəsi ilə hələ də ulduzların sayı müəyyənləşməyibdir. Ümumiyyətlə, yara-
dılış sistemi çox böyük dür. Astronomiya elmi müəyyənləşdirib ki, bəzi 
qalaktikaların ulduzları Günəşdən bir neçə milyon dəfə böyükdür. Bəzi ul-
duzların işığının yerə gəlib çatması üçün milyon işıq ili qədər vaxt keçir. 
İşığın, açıq səmada sürəti saniyədə (300 000 km) üç yüz min km-dir. Buna 
görə də bəzi ulduzların işığı yerə gəlib çatmır. Ulduzların dərəcələri vardır, 
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onlardan biri Səyyarə ulduzudur. Bu ulduz ərəblər içərisində uca tutulur, 
çünki onun doğması və qürub etməsi qışın əlamətidir. 

Qeydlər:"Hubble" kosmik teleskopu Günəşdən azı 100 dəfə böyük 
olan doqquz nəhəng ulduz aşkar edib. Bu doqquz ulduzdan biri olan "R 
136a1" hazırda kainatda bilinən ən nəhəng ulduzdur. Bu ulduzların həm 
də həddindən artıq parlaq olduğu olduğu qeyd edilir. 

2-18. Sizin yoldaşınız və dostunuz Muhəmməd (s) nə yolundan çıxıb 
və nə də haqdan azıb. O, əsla nəfsi istəkləri ilə danışmır. Dedikləri yal-
nız, yuxarı aləmdən ona ilham olunan vəhydir. Onu Peyğəmbərə qüvvə-
ləri möhkəm və güclü olan əmanətdar Cəbrail öyrətmişdir. O, özünün əsl 
qiyafəsində Peyğəmbərin (s) qarşısında dayandı. O üstün üfüqdə olduğu 
halda. Peyğəmbərə yaxınlaşdı və daha yaxın oldu. Beləliklə, onunla Pey-
ğəmbərin arasında iki kaman və ya daha az məsafə var idi. Beləliklə də, 
Allahın bəndəsinə Muhəmmədə (s) həqiqət və sirlərdən vəhy etdiyini 
vəhy etdi. Peyğəmbərin Cəbrailin üzünü və onun yaxınlaşmasını görmə-
sində yanılmadı və yalan demədi. Şübhəsiz Cəbraili öz gözü ilə əsl qifa-
yəsində, Allahı isə Meracda qəlbinin gözü ilə görmüşdü. Sidrətul-müntə-
hanın yanında. Axirət yeri olan Cənnəti onun yanındadır. Nur, gözəllik 
və saysız mələklər o sidrəni əhatə edən zaman Peyğəmbərin gözü 
gördüyünü əsla səhv görmədi. Şübhəsiz, öz Rəbbinin çox böyük nişanə-
lərindən bir qismini gördü. 

31-32.Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. O, pislik edən-
lərə əməllərinin cəzasını verəcək, yaxşılıq edənləri isə ən gözəl mükafat-
la mükafat verəcək! O yaxşılıq edənlər ki, kiçik günahlar istisna olmaqla, 
böyük günahlardan və rəzil işlərdən (zinadan) çəkinərlər. Həqiqətən, sə-
nin Rəbbin çox bağışlayandır. Sizi torpaqdan yaradan da, siz analarınızın 
bətnlərində rüşeym halında olanda da sizi ən gözəl tanıyan Odur. Özünü-
zü təmizə çıxartmayın. O, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənin kim 
olduğunu ən gözəl biləndir! 

33-35.Ya Peyğəmbər! İndi gördünmü imandan dönəni, Bir az pul, 
mal verib qalanına xəsislik göstərəni? Məgər o, qeybi bilirmi ki, öz dos-
tunun əzabına yüklənə biləcəyini görsün?! 

Açıqlama: Müşriklərdən Vəlid ibn Müğirə islama meyl göstərmişdi. 
Bunu eşidən digər bir müşrik onu babalarının dinindən üz döndərməkdə 
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ittiham edərək möhkəm danlamış və demişdi ki, əgər Müğirə ona müəy-
yən məbləğ pul, mal versə və islamı atıb öz dininə qayıtsa, o, axirətdə 
Müğirənin əzabını öz üzərinə götürəcəkdir. Müğirə islamdan üz döndər-
miş, lakin xəsislik göstərib həmin şəxsə vəd etdiyi məbləğin hamısını de-
yil, bir qismini vermişdi. 

36-44. Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?! 
Və çox vəfalı olan İbrahimin sühüfündəkilər bildirilmədi?! Tövratda və 
İbrahimin səhifələrində deyilənlər bunlardır: “Heç bir günahkar başqası-
nın günahına yüklənməz! İnsana ancaq öz zəhməti, səyi, çalışması, əməli 
qalar! Şübhəsiz ki, qiyamət günü onun zəhməti görünəcəkdir! Sonra da 
ona əməlinin tam əvəzi veriləcəkdir!” Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəb-
binədir! Güldürən də, ağladan da Odur! Öldürən də, dirildən də Odur! 

45-49.İnsanlardan və heyvanlardan ibarət iki cifti erkək və dişi ola-
raq yaradan Odur. Bir qətrə nütfədən, ata belindən analığa axıb tökülər-
kən. Ölüləri də yenidən diriltmək də Ona aiddir! İstədiyini dövlətli də 
edən, kasıb da edən Odur! Sirius (əş-Şira) ulduzunu yaradan da Odur. 

Açıqlama: Quranda verilən bu məlumatın doğruluğunu genetika və 
mikrobiologiya elmlərinin inkişafı qəti şəkildə təsdiq etdi. Cinsiyyətin tama-
milə kişidən gələn sperma hüceyrələri tərəfindən müəyyən edildiyi, qadının 
isə bu işdə heç bir rolunun olmaması meydana çıxdı. Cinsiyyəti müəyyən 
edən əsas amil xromosomlardır. İnsanın quruluşunu müəyyən edən 46 xro-
mosomdan ikisi cinsiyyət xromosomudur. Bu iki xromosom kişidə XV, qa-
dında isə XX kimi tanınır. V xromosomu özündə kişilik, X xrosomu isə qa-
dınlıq genləri daşıyır. Yeni doğulan uşağın cinsiyyəti kişidəki xromosomlar-
dan hansının qadının yumurtası ilə birləşməsindən asılıdır. 

50-55. Biz Ad qövmünü məhv etdi. Səmudu da həmçinin! Daha əv-
vəl Nuh qövmünü məhv etdi, çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsə-
lər idi. Lut qövmünün yurdu Mötəfikənin də altını üstünə O çevirdi. On-
ların başlarına nə müsibətlər gəldi! Ey insan! Sən öz Rəbbinin hansı ne-
mətlərinə şəkk edirsən?! 

56. Bu Muhəmməd əleyhissəlam da əvvəlki peyğəmbərlər kimi in-
sanları Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbərdir! Ey insanlar! Qiya-
mət yaxınlaşdı. Onu Allahdan başqa heç kəs dəf edə bilməz! İndi siz bu 
Qurana təəccübmü edirsiniz? Həm də gülürsünüz, heç ağlamırsınız! Siz 
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qəflət içində oynayır-əylənirsiniz. Ey insanlar! Gəlin Allaha səcdə edin, 
Allaha ibadət edin! Ondan başqasına itaət etməyin! 

 
54. əl-Qəmər surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 55 ayədir, nuzul sırası 37-dir. Surədə 
Peyğəmbərin аyı ikiyə bölməsi hadisəsi nəql edildiyinə görə Qəmər 

adlanır. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-5. Qiyamət çox yaxınlaşdı və ay parçalandı. Müşriklər bir əlamət və 

möcüzə görəndə üzlərini döndərərək “bu şəxsin həmişə etdiyi daimi bir 
sehrdir” deyərlər. Və səni və sənin Quranını təkzib edərək nəfsi istəklərinin 
arxasınca getdilər. Şübhəsiz, keçmiş ümmətlərin xəbərlərindən onlara öyüd-
nəsihət olacaq miqdarı gəlmişdir. Bu Quran da tam və dolğun hikmətli kə-
lamdır. Lakin qorxutmaların müşriklərə bir faydası yoxdur. 

Açıqlama: Surənin 1-ci ayəsində Peyğəmbərin аyı ikiyə bölməsi ( 
“şəqqul-qamər”) hadisəsinə işаrə оlunur. Bu hadisə bеlə bаş vеrmişdir: 
Qürеyş müşrikləri həzrət Pеyğəmbərdən (s) möcüzə istədilər. Həzrət 
Pеyğəmbər аyın iki yеrə bölünməsini Аllаhdаn dilədi. Аllаh Hz.Pеyğəm-
bərin duаsını qəbul еtdi. Аy ikiyə pаrçаlаndı. Оnun bir pаrçаsı dаğın 
аrхаsındа, bir pаrçаsı isə dаğın önündə qаldı. Sоnrаdаn bu iki hissə yеni-
dən yахınlаşıb, birləşdi. Аllаh düşmənləri bu möcüzəni gördükdən sоnrа 
imаn gətirmək əvəzinə inkаr yоlunu tutdulаr. Оnlаr dеdilər: “Muhəmməd 
bizi sеhirləmişdir”. Bu vахt bir kişi dеdi: “Əgər bu sеhrdirsə, təkcə bizə 
аid оlmаlıdır. Bütün хаlqı sеhrləmək оlmаz.”. Оnа görə də qərаrа gəldi-
lər ki, yоldаn ötən müsаfirləri çаğırıb оnlаrdаn sоruşsunlаr. Müsаfirlərə 
аyı göstərib, pаrçаlаnmа hаqqındа sоruşdulаr. Оnlаr dеdilər: “Bəli, biz 
аyın ikiyə bölündüyünü gördük.” Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, kаfirlər bu 
аşkаr möcüzəni inkаr еtdilər və оnu sеhr аdlаndırdılаr. Bu əhvаlаt bəyаn 
оlduqdаn sоnrа bildirilir ki, bеlə hаdisələr kеçmişdə də bаş vеrmişdir. 

6-8.Buna görə də onlardan üz döndər və onlarla mübahisə etmə. Car-
çının qorxunc bir şeyə tərəf dəvət edəcəyi günü gözlə. İkinci surun çalın-
ması ilə onlar gözləri qorxu və zillətlə dolmuş halda dağınıq çəyirtgələr 
kimi qəbirlərdən çıxarlar. Onlar boyunları uzanmış və gözləri bərəlmiş 
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halda tələsik və qorxu ilə carçıya tərəf gedərlər. Kafirlər “bu çox çətin bir 
gündür” deyərlər. 

9-16.Onlardan qabaq Nuhun qövmü də öz peyğəmbərlərini təkzib et-
mişdi. Bizim bəndəmizi Nuhu yalançı adlandıraraq “cin vurmuş bir dəli-
dir” demişdilər. O öz Rəbbini çağırdı ki: “Mən məğlub olmuşam, buna 
görə də düşmənlərimdən intiqam al!” Biz də çox şiddətlə axan bir su ilə 
göyün qapılarını açdıq. Həqiqətən, Biz onu bir nişanə qoyduq. Amma 
heç bir ibrət götürən varmı? 

17-42. Həqiqətən, Biz Quranı öyüd və ibrət olması üçün asan və an-
laşılan etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Ad qövmü də öz pey-
ğəmbərini təkzib etdi. Biz onların üzərinə soyuq bir külək göndərdik. O, 
insanları yerindən qoparılmış xurma gövdəsi kimi yerindən qoparır və 
yerə çırpırdı. Salehin ümməti olan Səmud qövmü də bizim qorxudanları-
mızı və xəbərdarlıqlarımızı təkzib etdi. Salehə buyurduq: “Həqiqətən, 
Biz onların istədiyi o dişi dəvəni, yoxdan möcüzəvi şəkildə onları sına-
maq üçün göndərdik. Və onları suyun onların arasında bölünməsindən, 
bir gün onların, bir gün də dəvənin olmasından xəbərdar et. Beləliklə, on-
lar həmin dəvəni öldürmək üçün bir yerə toplaşdılar və yoldaşlarını ça-
ğırdılar. O da qılınc götürüb dəvənin ayaqlarını kəsdi. Biz onlara qorxunc 
bir səs göndərdik. Beləliklə, onların hamısı quru və sınmış çubuqlar, ağıl 
sahibinin tədarük gördüyü quru ot halına düşdülər.” 

Lutun qövmü də qorxudanları təkzib etdi.Biz, Lutun ailəsi istisna ol-
maqla, onlara daş yağdıran tufan göndərdik. Onlara səhər çağı nicat ver-
dik. Həqiqətən, Lut qövmünü Bizim şiddətli cəzamızla qorxutdu, lakin 
onlar təhdidlər barəsində mübahisə və şübhə etdilər. Doğrudan da, onlar 
Lutdan qonaqlarını təslim etməsini istədilər. Buna görə də Biz onların 
gözlərini kor etdik və “belə isə dadın Mənim əzabımı və təhdidlərimin 
cəzasını”-dedik. Fironçulara da qorxudanlar və təhdidlər gəldi. Onlar Bi-
zim bütün ayə və nişanələrimizi təkzib etdilər. Biz də onları qalib və 
qüdrətli hökmdar kimi yaxaladıq. 

43-48. Məgər sizin kafirləriniz onlardan daha yaxşı və daha üstün-
dürlər? Yoxsa onlar “biz müttəfiq, əlbir və düşməndən intiqam alanıq” 
deyirlər? O vəhdət və əlbirlik, tezliklə dağılacaq və onlar Bədr müharibə-
sində baş verdiyi kimi düşmənə arxa çevirəcəklər. Hələ onların vəd yeri 
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qiyamətdir! Və qiyamət daha müsibətli və acınacaqlıdır. Od içərisində 
üzü üstə sürüklənəcəkləri həmin gün onlara “dadın cəhənnəmin hiss olu-
nan ağrısını!” deyiləcəkdir. 

49-55.Həqiqətən, Biz varlıq aləmindəki hər şeyi müəyyən ölçüdə və 
məhdud çərçivədə yaratmışıq. Bizim işimiz bir göz qırpımı kimi olan qə-
ti istəkdən başqa bir şey deyildir. Hər bir kiçik və böyük (əməl onda) ya-
zılmışdır.Həqiqətən, təqvalılar cənnətlər, bağlar, axar çaylar, daimi rifah 
və aydınlıq içərisində olacaqlar. Kamal və qüdrət sahibi olan hökmdarın 
yanında, doğruluq məqamında olacaqlar. 

 
55. ər-Rəhman surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir, nuzul sırası 97-dir. Rəhman- Alla-
hın İsmi şəriflərindəndir. Bağışlayan, əsirgəyən, rəhməti həddən artıq olan 
Bütün yaranmışlara:"Dünya həyatında mömin-kafir olmasından asılı olma-
yaraq, məxluqatın hamısına qarşı mərhəmətli olandır.”-deməkdir. 

“Belə isə ey insan və cin tayfaları, Rəbbinizin nemətlərinin hansı bi-
rini təkzib və inkar edirsiniz?!”-bu sual surədə 31 dəfə təkrar olunur. Rə-
vаyətlərdə bildirilir ki, “Ər-Rəhmаn” Qurаnın gəlinidir. ("Məcməul-bə-
yаn”, c. 24, səh. 54) 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-13- Rəhman olan Allah! Quranı Cəbrail vasitəsi ilə Peyğəmbərə 
öyrətdi. İnsanı yaratdı. Ona bəyan etməyi, danışmağı öyrətdi. Günəş və 
ay müəyyən hesab ilə hərəkətdədirlər. Ot və ağac yaradılışı ilə Allah qar-
şısında səcdə edir. Göyü ucaltdı və qanun və mizanı qoydu. Və əmr etdi 
ki, ölçüdə həddi aşmayasınız və tərəzini əskiltməyəsiniz.Və bu yeri yara-
dılmışların hamısı üçün yaratdı. Onda hər növ meyvə və tumurcuqlu sal-
xımları olan xurma ağacı vardır. Belə isə ey insan və cin tayfaları, Rəbbi-
nizin nemətlərinin hansı birini təkzib və inkar edirsiniz?! “Siz Rəbbinizin 
hansı mərhəmətini yalan sayırsınız?”. 

14-16. İlk insanı İnsanı Adəmi saxsı kimi toxunduqda səs çıxardan 
quru palçıqdan O yaratdı. Cinlərin əcdadı Cannı da tüstüsüz təmiz oddan 
O xəlq etdi. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan hesab edirsiniz? 

Mərufətnamə:-Allah-təala ruhlar aləmini yaratdıqdan 2 min il sonra 
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cisimlər aləmini yaratdı.Altı gündə Ərş-Əladan qaranlıq pərdələrə çatana 
qədər, hamısını yaratdı. Müqərrəb mələkləri üçün Ərşi-Əzəmi, sonra isə 
Haffun və Saffun mələkləri üçün Ərşin yanında məskən yaratdı. Digər 
mələklərin də hər birinə bir məkan düzəltdi. Kainatın hər tərəfini mələk-
lərlə dolduran Allah yer üzünü də müxtəlif yaranmışlarla doldurur. Sonra 
Allah Yer üzündə, öz hikməti ilə rəngsiz, dumansız və hərarətsiz tüstü-
dən Cannı yaratdı, adını Maric qoydu. Sonra qarısını yaratdı, ona da Ma-
ricə adını verdi. Onların izdivacından Cin tayfası törənmişdir ki, İblis də 
bunlardandır. Zamanla bu Cin tayfası çoxalaraq yer üzünə dolmuşdur. 
Onların əsil surəti insanlara bənzəyirdi, bədənləri isə mələklər kimi lətif 
olduğu üçün istədikləri şəkillərə girə bilirdilər. Nəhayət, dünyaya yerləşə 
bilməyəcək dərəcədə çoxalan cinlər Allahın əmri ilə dünya səmasına çıx-
mış və orada yaşamağa başlamışlar. Bütün cinlər gecə-gündüz Allaha 
ibadət edər və onun əmrindən əsla çıxmazdılar. Lakin 7 min il sonra, cin-
lərin yer üzündə qalanları pis işlər görməyə, qan tökməyə başlamış və 
ibadəti tərk edərək Allaha üsyan etmişlər. 12 min il ərzində Allah tərəfin-
dən onlar üçün göndərilən 120 Peyğəmbəri qətlə yetirmişlər. Sonra Allah 
onlara qarşı qəzəblənərək dünya səmasında yaşayan, İblis ilə uşaqlarını 
yer üzünə göndərmiş və dünyadakı cinlər ilə birlikdə toplayaraq, tumları-
nı atəş ilə yandırmışdır. Sonra başqa bir göydən göndərdiyi İblis torunla-
rını, bir dənizin adalarında yerləşdirmişdir. O zaman İblis Allaha çox iba-
dət və itaətdə olduğundan, Allah da onu göyün yeddinci qatına çıxarmış-
dır. Nəhayət İblisdən razı olmasının əvəzi olaraq onu Cənnətə qoymuş-
dur. Yer üzü boş qalmasın deyə yeri dünya səmasından göndərdiyi mə-
ləklərlə doldurmuşdur. Bunlar da 1000 il Allaha ibadət etmişlər. Beləcə 
Cinlərin yaradılmasının üstündən 20 min il keçmişdi. 

Allah-təala Adəmi yaratmaq istəmiş, bunun üçün Hz. Əzraili göndə-
rərək, quru torpağı gətirtmiş, sonra isə Hz. Cəbrailə torpağı su ilə yoğu-
rub, xəmir halına gətirməsini əmr etmiş və 40 gün gözləmişdir. Allah hə-
min xəmirə, ən gözəl şəkil vermiş və öz ruhundan başına üfürərək bitir-
mişdir. Bütün mələklərə Adəmə səcdə etmək üçün əmr etmişdir. Yalnız 
İblis ona səcdə etməmiş və lənətlənmişdir. 

17-28. İki şərqin və iki qərbin Rəbbidir. Bir-birinə qovuşan iki dəni-
zi bir-birinə qarışdırdı. Onların ikisinin arasında pərdə, Bərzax vardır. O 
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iki şirin və şor dənizdən inci və mirvari çıxır. Uca dağlar kimi düzəldilib 
dənizdə üzən gəmilər Ona məxsusdur. Yer üzündə olan hər bir kəs fəna-
ya məhkumdur. Yalnız əzəmət, camal və mərhəmət sahibi olan Rəbbinin 
zatı qalacaqdır. 

29-45. Göylərdə və yerdə olan hər bir kəs Ondan istəyi və O hər gün, 
hər an bir işdədir. Ey insan və cin dəstələri! Tezliklə sizinlə məşğul ola-
cağıq. Belə isə ey insan və cin tayfaları, Rəbbinizin nemətlərinin hansı 
birini təkzib və inkar edirsiniz?! Qiyamət günü belə xitab olunacaq ki: 
“Ey insan və cin tayfaları! Əgər göylərin və yerin keçə bilsəniz, keçin. 
Sizin üstünüzə alov şöləsi və qatı tüstü, yaxud əridilmiş mis parçaları 
göndərilicək, onda özünüzü əsla müdafiə edə bilməyəcəksiniz. Göyün 
yarılaraq qırmızı dəri kimi qıpqırmızı olacağı zaman! Həmin gün insan 
və cinlərin heç birindən günahı barəsində bir şey soruşulma-yacaqdır. 
Çünki günahkarlar üzlərindən tanınırlar. Buna görə də onların kəkillərin-
dən və ayaqlarından tutacaq və Cəhənnəmə atacaqlar. Onlar həmin od və 
qaynar suyun içərisində susuzluqdan və ardı-arası kəsilməyən dəhşətdən 
fırlanacaqlar”. 

46-59.Rəbbinin hökmranlığından və hər şeyi əhatə etməsin-dən və 
ya özünün Rəbbinin hüzurunda dayanmasından qorxan kəs üçün iki Cən-
nət vardır. Həmin iki cənnətdə müxtəlif qollu-budaqlı ağacları vardır. O 
iki cənnətdə daim axan iki bulaq vardır. O iki cənnətdə, hər meyvədən iki 
növ vardır. Astarları qalın ipəkdən olan yataqların üzərində söykənərlər 
və hər iki bağın meyvələri yaxın və əlçatan olar!Həmin cənnətlərdə 
gözlərini ərlərindən qeyrisindən yığan və ondan başqasını sevməyən, nə 
bir insanın nə də cinin toxunmadığı qadınlar vardır. Onlar paklıq və par-
laqlıqda sanki yaqut və mərcandırlar. 

60-78.Məgər yaxşılığın əvəzi yaxşılıqdan qeyri bir şeydir? O iki 
cənnətdən aşağı digər iki cənnət vardır. Onların hər ikisi yaşıllığın 
çoxluğundan qaraya çalırlar. O iki cənnətdə fəvvarə vurub qaynayan 
iki bulaq vardır. O iki cənnətdə hər növ meyvə ağacı, xurma və nar 
ağacları vardır. Onlarda gözəl təbiətli və gözəl üzlü qadınlar vardır. 
Çadırlar içərisində pərdə arxasında oturmuş hurilər. Bunlardan qabaq 
onlara nə bir insan, nə də bir cin toxunub. Cənnət əhli yaşıl balışlara 
və gözəl yataq və döşənəcəklərə söykənərlər! Cəlal, əzəmət, üstünlük, 
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kərəm, camal və mərhəmət sahibi olan Rəbbinin adı xeyir-bərəkətlidir. 
Surədə bəzi ilаhi nеmətlər sаdаlаnmışdır. Bu nеmətlərdən bəziləri 

dünyа, bəziləri isə ахirət həyаtınа аiddir. Bеlə görünür ki, cin tаyfаsı dа 
bu nеmətlərdən hаnsısа şəkildə birbаşа və dоlаyısı ilə fаydаlаnır. Оnа 
görə də Аllаh həm insаnlаrа, həm də cinlərə mürаciət еdərək təkrаr-tək-
rаr buyurur: “Bеlədirsə, Rəbbinizin hаnsı nеmətlərini inkаr еdirsiniz?!” 
Həmin bu аyə surədə 31 dəfə təkrаrlаnmışdır. Yəni surənin üçdə birindən 
аrtıq hissəsi insаnlаrа və cinlərə həmin bu хitаbdаn ibаrətdir. Аllаhın nе-
mətləri sаdаlаndıqdаn sоnrа bu cümlə təkrаrlаnır. 

Surədə ilаhi nеmətlərin sаdаlаnmаsı “əlləməl-Qurаn”, yəni “Аllаh 
Qurаnı öyrətdi” cümləsi ilə bаşlаnır. Qurаni-kərim ilаhi nеmətlərin ən 
əzəmətlisi оlduğundаn və bu nеmət digər nеmətlərdən üstün sаyıldığın-
dаn Аllаh-taаlа оnu digər nеmətlərdən qаbаq yаd еdir. Qurаnın təlimi 
həttа оnun nаzil еdildiyi insаn və cinin yаrаnışındаn dа qаbаq gəlmişdir. 
Bəli, Qurаn nеmətlərin üstünüdür. О dоğru yоlu göstərir və hаmının аr-
zusundа оlduğu хоşbəхtliyə dоğru sövq еdir. 

 
56. əl-Vaqiə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 96 ayədir, nuzul sırası 46-dır. Vaqiə “vaqe 
olan”, “mütləq baş verəcək hadisə”-deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-6. Həqiqət olan Qiyamətin baş verəcəyi zaman, yerin möhkəm tit-
rəyəcəyi və dağların parçalanaraq toz halına düşəcəyi zaman. 

7-14. Və siz üç dəstəyə bölünəcəksiniz. Birinci dəstə, sağ tərəf əhli! 
Səadət və xoşbəxtlik təcəssümü. İkinci dəstə, sol tərəf əhli, şər və bəd-
bəxtlik təcəssümü. Üçüncü dəstə, imanda təqvada qabaqcıllar! Onlar Al-
lahın dərgahına yaxın olanlardır. Onlar nemət dolu cənnət və bağlarda 
olacaqlar. Böyük bir dəstə keçmiş məsumlardan. Bir azı son ümmətin 
məsumlarından olacaqlar. 

15-23. Onlar qızıldan toxunmuş, daş-qaşla bəzədilmiş taxtlar üzərin-
də, söykənmiş halda bir-biri ilə qarşı-qarşıya oturarlar. Onların dövrəsin-
də cavan və qolbağı taxmış oğlanlar dolanacaqlar. Çeşmədən axan şərabı 
kuzə və piyalələri ilə içərlər. Bu şərabdan nə başları ağrıyar, nə də ağılla-
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rını itirərlər. Və seçdikləri meyvələri, istədikləri quş ətini yeyərlər. Orada 
onlar üçün ağ dərili, iri gözlü gözəl qadınlar vardır. Sədəfdə gizlənmiş 
inci kimidirlər. 

24-40.Dünyada etdiklərinin yaxşı əməllərin mükafatı olaraq, cənnət-
lərdə əsla bihudə və günah sözlər eşitməyəcəklər. Salamdan başqa! Sağ 
tərəf əhli əməl dəftərləri sağ əllərinə verilmiş mübarəklərdir.Tikansız sidr 
ağacı bağları içərisində olacaqlar.Orada meyvələri bir-birinin üstündə 
olan banan ağacı və hər növ meyvələr vardır. Orada uzanan daimi kölgə-
lik və şəlalələrdən tökülən sular vardır ki, nə tükənəndir, nə də istifadəsi 
qadağandır. Orada hündür və bir-birinin üstünə salınmış döşənəcəklər və 
xasiyyət və gözəlliyi çox üstün olan və ərlərini sevən bakirə zövcələr 
vardır. Bunların hamısı sağ tərəf əhli üçündür. 

41-56. Sol tərəf əhlinə gəldikdə isə, əməl dəftərləri sol əllərinə veril-
miş bədbəxtlər! Onlar içlərinə nüfuz edən odun hərarəti və qaynar su içə-
risində və qatı qara tüstüsünün kölgəsindədirlər. Nə sərindir, nə də xeyir-
li. Həqiqətən, onlar dünyada əyyaş nemət sahiblərindən idilər. Və həmişə 
Allahın əhdlərinə qarşı böyük vəfasızlıqlara israr edirdilər. Və deyirdilər: 
“Məgər biz ölüb torpaq və sümük parçaları olduqdan sonra doğrudanmı 
dirildiləcəyik?!” De: “Şübhəsiz, əvvəlkilər də, sonuncular da mütləq Qi-
yamət günündə vədə yerinə tərəf toplanılacaqlar. Sonra siz ey peyğəm-
bərlik və qiyaməti inkar edən azğınlar! Mütləq, görünüş, dad və iyi pis 
olan zəqqum ağacından yeyəcəksiniz, qarınlarınızı onunla dolduracaqsı-
nız. Onun da üstündən qaynar suyu susuzluğa düçar olmuş dəvə kimi içə-
cəksiniz. Bu, cəza günü onlara göstərilən ilk xidmətdir.” 

57-94. Sizi Biz yaratmışıq. Bəs nə üçün təsdiqləmirsiniz?! Uşaqlığa 
nütfədən nə axıtdığınızı görmüsünüz? Onu kamil insan olana kimi, müx-
təlif mərhələlərdə siz yaradırsınız, yoxsa yaradan Bizik? Sizin aranızda 
ölümü müəyyənləşdirən Bizik. 

Dünyada oxşarlarınızı sizin yerinizə qoymaq və axirətdə sizi yeni-
dən, bilmədiyiniz hal və surətlərdə yaratmağımız üçün! Şübhəsiz, siz 
dünyada ilk yaradılışı və həmişə dəyişməkdə olmağınızı bildiniz. Bəs nə 
üçün ibrət götürmürsünüz?! Heç əkdiyinizi görmüsünüz? Onu siz bitirir-
siniz, yoxsa bitirən Bizik? Əgər qəti şəkildə istəsək onu mütləq çör-çöpə 
çevirərik və siz təəccüb və təəssüflə deyərsiniz: “Həqiqətən, biz ziyana 



 

  300 

uğramışıq, hətta məhrum və bədbəxtik!” Heç içdiyiniz suyu görmüsü-
nüz? Onu yağış doğan ağ buluddan siz nazil etdiniz, yoxsa Bizik nazil 
edən? Əgər istəsək onu acılaşdırarıq. Belə isə nə üçün şükr etmirsiniz?! 
Heç yandırdığınız odu görmüsünüz? Onun ağacını siz yaratmısınız yoxsa 
Bizik yaradan? Biz onu, Qiyamət odunun yada salınması bəhrələnmək 
vasitəsi etmişik. Buna görə də əzəmətli Rəbbinin adını zikr. 

75-94. Beləliklə, and olsun ulduzların batma və düşmə zamanına və 
Quranın hissələrinin nazil olma vaxtlarına. Həqiqətən, bu, bir Qurandır. 
O, örtülü bir yazıdir. Ona pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu 
Quranın xətlərinə paklardan başqa heç kəs toxunmaz; onun arifanə həqi-
qətlərini yalnız məbuddan qeyrisinə ürək bağlamayan paklar dərk edər-
lər. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən lövhi məhfuza, oradan Cəbrailə, ondan 
Peyğəmbərin qəlbinə və oradan da cəmiyyətə nazl edilmişdir. İnsanlara 
deyilmiş bu Quranla boş və yüngül davranırsınız?! Və onu təkzib edirsi-
niz? Belə isə nə üçün canınız boğaza çatan zaman, siz yalnız baxırsınız. 
Biz və mələklərimiz həmin can verən şəxsə sizdən daha yaxınıq, lakin siz 
görmürsünüz. Bəs nə üçün əgər siz doğruçusunuzsa həmin canı qaytar-
mırsınız?! Beləliklə, əgər həmin şəxs Allahın dərgahına yaxınlardan olsa, 
onda onun üçün asayiş, pak ruzi və nemət dolu Cənnət vardır. Əgər az-
mış təkzib edənlərdən olsa, onda ona ilk xidmət qaynar sudur və cəhən-
nəmə daxil olaraq onun hərarətini dadmaq! 

95-96.Doğrudan da, bu qəti və şübhəsiz, bir həqiqətdir. Odur ki, öz 
böyük Rəbbinin adını zikr et! 

 
57. əl-Hədid surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir, nuzul sırası 94-dür. Surənin 25-
ci аyəsində dəmir hаqqındа dаnışıldığındаn surə “Hədid” аdlаndırılmışdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-6. Göylərdə və yerdə nə varsa, canlı və cansız varlıqların hamısı, 
hər biri öz dilində Allahı pak sifətlərlə mədh edir. O yenilməz qüdrət və 
möhkəm yaradılış sahibidir. Həmd olsun o Allaha ki, Əvvəl də, Axır da, 
Zahir də, Batin də Odur. Göyləri və yeri altı gündə yaradan, sonra taxta 
hakim olan Odur. O, həm yerə girəni, həm yerdən çıxanı, həm göydən 
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enəni, həm də göyə qalxanı bilir. Harada olsanız, O, sizinlədir. Allah et-
diklərinizi görəndir. Göylərin və yerin həqiqi malik və sahibi Odur. Və 
varlıq aləminin bütün işləri Ona tərəf qaytarılır. Gecəni gündüzə daxil 
edirvə gündüzü gecəyə daxil edir. O, ürəklərdə olanı biləndir. 

7-11.Allaha və Onun peyğəmbərinə iman gətirən və mallarını Allah 
yolunda xərcləyənlərin axirətdə böyük mükafatı olacaqdır. Sizi qaranlıq-
lardan hidayət nuruna tərəf çıxarmaq üçün həmişə Öz bəndəsinə Muhəm-
mədə (s) ayə və aydın dəlillər nazil edən Odur. Göylərin və yerin mirası 
Allaha məxsus olduğu halda, Allah yolunda mal xərcləyib cihad edənlər 
əsla başqaları ilə bir deyildirlər. Allaha borc verən, yəni xalis niyyətlə 
malının ən yaxşısından möhtac olan yerə gözəl borc verən kimsəyə, Al-
lah neçə qat artığını dünya və axirətdə ona qaytarar. 

12-14.Mömin kişi və qadınların nurlarının qabaqlarında və sağ tərəf-
lərində irəlilədiyini görəcəyin gün, onlara “bu gün sizə altından çaylar 
axan, əbədi qalacağınız Cənnət və bağlarla müjdə olsun” deyiləcəkdir.Bu 
həmin böyük uğur və qurtuluşdur! Həmin o gün ki, münafiq kişi və qa-
dınlar məhşər əhlinin yolunda iman gətirənlərə deyəcəklər: “Bizə görə 
bir az dayanın və möhlət verin və ya bizə tərəf baxın ki, nurunuzdan işıq 
götürək”. Onlara deyiləcək: “Geriyə, dünyaya qayıdın və orada nur axta-
rın”. Həmin vaxt onların, mömin və münafiqlərin arasında qapısı olan di-
var çəkiləcək. Möminlər üçün Cənnətə sarı olan içəri tərəfində mərhə-
mət, kafirlər üçün Cəhənnəmə sarı olan çölündə isə o tərəfdən əzab var-
dır. Onlar möminləri “məgər biz dünyada sizinlə deyildik?” -deyə səslə-
yəcəklər. Möminlər deyəcəklər: “Bəli, lakin siz özünüzü həlakətə atdınız 
və möminlər üçün hər cür fəlakət, şər gözlədiniz, haqq dinə şübhə etdi-
niz, batil arzular sizi məğrur etdi və nəhayət, Allahın sizin məhviniz ba-
rəsindəki əmri gəlib yetişdi və yalançı şeytan sizi Allah barəsində aldat-
dı”. Odur ki, bu gün nə sizdən və nə də açıq-aşkar küfr edənlərdən nicat 
tapmağınız üçün bir fidyə qəbul edilməyəcəkdir. Sizin yeriniz oddur. Si-
zə ora daha layiqdir və ora pis dönüş yeridir. 

17-19.Bilin ki, həqiqətən, Allah yeri ölümündən sonra dirildər və hə-
qiqətən, siz düşünəsiz deyə Özümüzün tövhid və əzəmət nişanələrimizi 
sizin üçün  aydınlaşdırdıq. Rəbbləri yanında siddiqlər, yəni söz və əməl-
ləri bir-biri ilə düz olan Allaha və Onun peyğəmbərlərinə iman gətirmiş 
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kəslərdir. Küfr edən və Bizim nişanələrimizi təkzib və inkar edənlər cə-
hənnəm əhlidirlər. 

20-21.Bilin ki, bu dünya həyatı yalnız oyun, əyləncə, bəzənmək, bir-
birinizə öyünmək və mal-dövlət və övladda bir-birinizi üstələməkdən 
ibarətdir. Necə ki, yağışın yetişdirdiyi bitkiləri əkinçiləri heyrətə salar, 
sonra solar və onu saralmış görərsən və daha sonra quruyub sınar. Dünya 
həyatı aldadıcı maldan başqa bir şey deyildir. Yaxşı əməllər vasitəsi ilə 
Rəbbiniz tərəfindən olan bağışlanmaya və Cənnətə tərəf bir-birinizlə 
ötüşün. Bu, Allahın istədiyi kəsə verdiyi lütf və mərhəmətdir. 

22-24. Həm yer üzündə zəlzələ, qıtlıq və hərc-mərclik kimi, həm də 
sizin özünüzdə yaralanmaq, xəstəlik və ölüm kimi nə müsibət üz verirsə, 
Biz onu yeri və sizi yaratmamışdan qabaq Lövhi-Məhfuzda qeyd etmiş-
dik. Həqiqətən, bu iş, Allah üçün asandır. Bu, əlinizdən çıxan şey üçün 
təəssüflənməməyiniz və sizə verilən şey üçün yersiz sevinməməyiniz 
üçündür! Allah heç bir öyünən təkəbbürlünü sevmir. Kim Allah yolunda 
vacibi xərcləri xərcləməkdən üz döndərsə, özü üçün döndərər. Şübhəsiz 
ki, Allah Özü ehtiyacsızdır. 

25.Biz elçilərimizi dəlil və möcüzələr ilə göndərib onlara kitab və 
mizan nazil etdik ki, insanlar bir-biri ilə ədalətlə rəftar etsinlər. Həddən 
artıq möhkəm olan və insanlara fayda verən dəmiri icad etdik. Yer üzün-
də onun mədənini yaratdıq. Onda şiddətli qorxu və insanlar üçün başqa 
mənfəətlər var. 

Açıqlama:Dəmir kimyəvi elementlərdən biridir. Bu ayədə xüsusi 
olaraq dəmirlə bağlı işlədilən “ənzəlnə”, yəni “endirmək” kəlməsi, məca-
zi anlamda dəmirin insanların xidmətinə verilməsi mənasında başa 
düşülə bilər. Lakin kəlmənin “göydən fiziki olaraq endirmə” şəklində hə-
qiqi mənasına diqqət verəndə bu ayənin çox mühüm elmi möcüzə olması 
məlum olur. Çünki müasir astronomiya elmi yerdəki dəmir mədənlərinin 
kosmosdakı böyük ulduzlardan gəldiyini sübut edir. Təkcə Yerdə deyil, 
bütün Günəş sistemindəki dəmir kənardan əldə edilmişdir. Kainatdakı 
ağır metallar böyük ulduzların nüvələrindən hazırlanır. Günəş sistemi də-
mir elementini hazırlaya biləcək bir xassəyə malik deyil. Çünki günəşin 
hərarəti dəmir elementinin əmələ gəlməsinə kifayət etmir. Dəmir ancaq 
günəşdən də böyük olan ulduzlarda bir neçə yüz milyard dərəcəyə çatan 
istidə əmələ gələ bilər. Nova və Supernova adlandırılan bu ulduzlardakı 
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dəmirin miqdarı müəyyən həddi keçəndə ulduz artıq onu saxlaya bilmir 
və partlayır. Bu partlayış nəticəsində dəmirə çevrilən meteoritlər kosmo-
sa səpələnir və bir göy sisteminin cazibə qüvvəsinə məruz qalıb onun 
üzərinə enənə, yəni onun tərəfindən cəzb olunana qədər kosmik boşluqda 
hərəkət edir. Daha çox yaşı olan Supernova hadisələrini göstərən dəlillər 
var. Dəniz tavanında yığılmış dəmir 60, Günəşdən 90 işıq ili uzaqlıqda, 
təxminən 5 milyon il əvvəl meydana gələn bir Supernova partlayışının 
dəlili olaraq izah edilir. Bütün bunlardan göründüyü kimi, dəmir mədən-
ləri yerdə əmələ gəlməmiş, Supernovalardan göy daşları vasitəsi ilə yerə 
endirilmişdir. 

26-27.Həqiqətən, Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik və peyğəmbərlik 
məqamını və səmavi kitabı o ikisinin nəsilində qoyduq. Sonra onların ar-
xasınca digər peyğəmbərlərimizi, Məryəmin oğlu İsanı da göndərdik. 
Ona İncili verdik və ona tabe olanların qəlblərinə rəhm və mehribanlıq 
saldıq. Və özlərindən Bizim onlar üçün qərara almadığımız tərkidünyalıq 
və ibadət üçün insanlarla əlaqələri kəsməkdən ibarət olan rahiblik icad 
etdilər. Lakin həmin seçim Allahın razılığını əldə etmək üçün idi ki, ona 
da layiqli şəkildə riayət etmədilər. Beləliklə, Biz onların iman gətirənləri-
nə muzdlarını verdik və onların çoxu fasiq idilər. 

28-29.Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və Onun peyğəmbərinə 
Muhəmmədə (s) iman gətirin ki, sizə Öz mərhəmətindən iki pay əta et-
sin, vasitəsi ilə yol, dünyada ictimai həyat yolunu, məhşərdə isə Cənnət 
yolunu sizə bağışlasın. Kitab əhlindən olanlar peyğəmbərlərin sonuncusu 
həzrət Muhəmmədə (s) iman gətirməyincə Allahın lütfündən bir şey əldə 
edə bilməyəcəklər. Allah böyük lütf, mərhəmət sahibidir. 

 
58. əl-Mücadilə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 22 ayədir, nuzul sırası 106-dır. Surə əri 
üçün mücadilə edən qadın haqqında olduğu üçün Mücadilə adlanır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1- Şübhəsiz, Allah əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha 
şikayət edən qadının sözünü eşitdi və qəbul etdi. Allah sizin danışığı-
nızı eşidir. Həqiqətən, Allah eşidən və görəndir. 
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Açıqlama:Xovlə binti Sələbi öz əri, Ənsarlardan olan Ovs ibn əs Sa-
mitdən Peyğəmbərə şikayət edir. Bu zaman Cəbrail bu ayəni nazil edir. 

2-6. Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin, çox haram bir söz 
olan:- “Səninlə cinsi əlaqədə olmağım, mənim üçün anamla cinsi əlaqədə 
olmağım kimidir” -deyən kəslərin, zövcələri onların anaları deyildir. On-
ların anaları yalnız onları dünyaya gətirənlərdir. Onlar əlbəttə, pis və ha-
ram söz danışırlar. Bu pis söz üçün mütləq kəffara vermək lazımdır. Hə-
qiqətən, Allah çox əfv edən və bağışlayandır. 

Qadınları ilə zihar edib sonra da dediklərindən dönənlərin, (təzədən 
yaxınlıq etmək istəyənlər) həmin zövcələri ilə təmasda olmazdan əvvəl 
bir qul azad etmələri vacibdir. Bu, sizə verilən bir öyüddür və zihardan 
uzaq olun.Kim azad etməyə qul tapmazsa, həmin zövcəsi ilə təmasda ol-
mazdan öncə onun iki ay dalbadal oruc tutması vacibdir.Oruc tutmağa 
qadir olmayan bir kəs altımış fəqiri doyuzdurmalıdır.Bu, Allaha və Onun 
Rəsuluna iman gətirməniz və cahiliyyət adətlərindən əl çəkməniz 
üçündür. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün etdikləri əməlləri onlara 
xəbər verəcəkdir; o işlər barəsində ki, Allah onların hamısını axıradək 
saymış, onlar özləri isə unutmuşlar. Allah hər şeyə şahiddir və hazırdır. 

Açıqlama:Əhvаlаt bеlə bаş vеrmişdir: Xovlənin əri Оvs аrvаdı ilə 
аrаlаrındа bаş vеrmiş söz-söhbətə görə çох əsəbləşmiş və оnа dеmişdi: 
“Sən mənim üçün аnаm kimisən!” Bu sözlərlə dеmək istəmişdi ki, аrvа-
dını аnаsı kimi özünə hаrаm bilir və аrtıq оnu özünə аrvаd sаymır. Cаhi-
liyyət dövründə bu sözlərin dеyilməsi bоşаnmа kimi bаşа düşülürdü. Bе-
lə bir təlаq, bоşаnmа “zihаr” аdlаnırdı. Bеlə bir bоşаnmаdаn sоnrа yеni-
dən еvlənmək mümkünsüz idi. Zihаr qаdını еlə bir vəziyyətə sаlırdı ki, о 
bоşаndıqdаn sоnrа ikinci dəfə ərə gеdə bilmirdi. Аrvаdı ilə аrаsındа оlаn 
mübаhisədən sоnrа Оvs pеşmаn оlsа dа, zihаr оnlаrın bir yеrdə yаşаmа-
sınа icаzə vеrmirdi. Qərаrа gəldilər ki, Xovlə həzrət Pеy-ğəmbərin yаnı-
nа gеtsin və İslаmın zihаr hökmünə münаsibətini öyrənsin. Xovlə Həzrət 
Pеyğəmbərin хidmətinə gəlib, əhvаlаtı оnа dаnışdı. Xovlə dеdi: “Mən öz 
ərimi sеvirəm, о mənim övlаdlаrımın аtаsıdır...” Həzrət buyurdu: “Sən 
аrtıq оnа hаrаm оlmusаn.” Həmin vахt bеlə bir bоşаnmаnı аrаdаn qаldı-
rаn аyə nаzil оlmаmışdı. Qаdın аğlаdı və Аllаhdаn isrаrlа istədi ki, оnа 
mərhəmət еtsin. Bu vахt həzrət Pеyğəmbərə аyə nаzil оldu. Bu аyə zihаr 
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hökümünün yаrаtdığı çətinliyi həll еtdi. Surənin 3-4-cü аyələrində zihаr-
dаn çıхış yоlu, оnun kəffаrəsi bəyаn оlunmuşdur. Zihаrlа bоşаnmış şəхs 
yеnidən еvlənmək üçün bir qul аzаd еtməli, bu işi bаcаrmаdıqdа 2 аy аr-
dıcıl оruc tutmаlı, оruc tutа bilmədikdə isə аltmış fəqiri dоyurmаlı idi. 

7.Üç nəfər arasında elə bir pıçıltılı və gizli söhbət baş verməz ki, O, 
onların dördüncüsü olmasın və nə də beş nəfər arasında ki, O, onların al-
tıncısı olmasın. Onlar bundan az və çox olsalar da, harada olsalar belə, 
Allah onlarladır. Pıçıltı və gizli danışıq qadağan olunduqdan sonra yeni 
də möminlər haqqında yalandan, fərziyyələrlə danışanlaraq, günah edən 
kəslərə Allah Qiyamət günü etdikləri haqqında xəbər verəcəkdir. Həqiqə-
tən, Allah hər şeyi biləndir. 

Açıqlama: Hz.Pеyğəmbərin cihаdа göndərdiyi qоşundаn bir müddət 
хəbər gəlmədiyi üçün İslаmın qаtı düşməni оlаn münаfiqlər və yəhudilər 
möminlərin və möminlərə yахın insаnlаrın yоlu üstə оturub, bir-birləri 
ilə pıçıldаşаr və mücаhidlərin yахınlаrını gözаltı nəzаrətdən kеçirərdilər. 
Оnlаr bu işаrə və pıçıldаşmаlаrı ilə şübhə yаrаdırdılаr ki, İslаm qоşunu 
məğlub оlmuşdur və mücаhidlərin bаşındа nə isə bir bədəbəхtlik vаr. 
Hz.Pеyğəmbər (s) bu işdən хəbər tutduqdаn sоnrа оnlаrа qаdаğаn qоydu. 
Оnlаr iki-üç gün öz çirkin işlərini dаyаndırsаlаr dа, yеnidən əvvəlki və-
ziyyətə qаyıtdılаr. Bu sabəbdən bu ayə nazil oldu. 

8.Yəhudilər və münafiqlər sənin yanına gəlib sənə elə salam verdilər 
ki, Allah sənə o cürə salam verməmişdi. Onlar gəlib Peyğəmbərə deyirdi-
lər: “Əs-Samu əleykə” (yəni, sənə ölüm olsun). Onlar belə düşünürdülər 
ki, Peyğəmbər bu sözü “Əs Salamu əleykə” kimi başa düşəcək. Bir-birlə-
rinə deyirdilər ki, əgər bu adam Peyğəmbərdirsə, dediyimiz sözün müqa-
bilində nə üçün Allah bizə cəza vermir? Allah onların cavabında buyu-
rur:”Cəhənnəm onlara kifayətdir ki, ora yetişəcəklər və orada yanacaqlar, 
ora nə pis qayıdacaq yeridir. 

9-10. Ey iman gətirənlər, bir-birinizlə pıçıldaşdığınız, gizli söhbət et-
diyiniz zaman heç olmasa pis söz, günah barədə pıçıldaşmayın. Yaxşılıq 
və təqvaya tövsiyə etmək üçün pıçıldaşın. Şübhəsiz ki, kafirlərin və 
münafiqlərin etdikləri pıçıltı Şeytandandır. Halbuki, Şeytan və o pıçıltılar 
Allahın izni olmadan onlara heç bir zərər yetirə bilməz və möminlər yal-
nız Allaha təvəkkül etməlidirlər. 
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11. Ey iman gətirənlər, sizə: “Məclislərdə yer verin!” deyildiyi za-
man yer verin ki, Allah da sizə yer, ruzi, qəlb və Behiştdə vüsət versin. 
“Yer vermək və fəzilət əhlini irəli çəkmək üçün qalxın!”- deyildiyi za-
man qalxın ki, dünyada və axirətdə dərəcələrinizi yüksəltsin. Allah etdik-
lərinizdən xəbərdardır. 

Açıqlama:-Bir gün cümə namazında məscid camaatla dolmuşdu. Hz. 
Peyğəmbər Bədr müharibəsində iştirak edən möminləri başqa mühacir və 
ənsarlardan çox sevərdi. Bu məclisə həmin möminlərdən bir neçəsi girib 
Peyğəmbərə və orada əyləşənlərə salam verirlər. Orada oturanlar salamın 
cavabını qaytarsalar da, onlara yer vermirlər və onlar ayaq üstə qalırlar. 
Bu iş Həzrətə ağır gəldiyindən orada oturan ənsarlara üz tutub buyurur 
ki:”Ey filankəslər, yerinizdən qalxın ki, gələnlər əyləşsinlər.” Ayağa du-
ranlara bu söz ağır gəlir və onlar narazı olurlar. Bu vəziyyətdən münafiq-
lər tez istifadə edib, onlarla Peyğəmbərin arasını vurmaq üçün Peyğəm-
bərin onlara qarşı ədalətsiz rəftar etdiyini bildirdilər. Bundan sonra Allah 
tərəfindən həmin bu ayə nazil oldu, sizdən iman gətirənləri və elm sahib-
lərini, Allah iman gətirməyənlərdən və cahillərdən neçə dərəcə uca edər. 
Çünki alim, Allaha və Peyğəmbərə itaət etməyə görə başqaları ilə bəra-
bər və elminə görə onlardan uca ola bilər. Allah etdiyiniz əməllərdən xə-
bərdardır. 

14-21.Məgər Allahın qəzəb etdiyi qövmü (yəhudiləri) özlərinə dost 
tutanları (münafiqləri) görmədinmi?! Onlar nə sizdəndirlər və nə də on-
lardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər ki, sizdəndirlər. Beləliklə, bu 
vasitə ilə özlərini və camaatı Allahın yolundan saxlamışlar, onlar üçün 
alçaldıcı bir əzab vardır. Malları və övladları Allahın əzabından heç bir 
şeyi onlardan uzaqlaşdırmayacaq, onlar od əhlidirlər və orada əbədi qala-
caqlar. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün Allaha and içəcəklər, necə 
ki, dünyada sizin üçün and içirlər.Agah ol ki, onlar həmin yalançılardır. 
Şeytan onlara hakim olub və onlar Şeytanın firqəsidirlər.Agah ol ki, Şey-
tan firqəsi həmin ziyankarlardır.Şübhəsiz, Allah və Onun Rəsulu ilə 
düşmənçilik edənlər ən zəlil kəslər zümrəsindədirlər. Şübhəsiz, Allah 
qüvvətli, qüdrətli və məğlub edilməzdir. 

22-Allaha və axirət gününə iman gətirən qövmün,Allah və Onun Rə-
sulu ilə düşmənçilik edənlərlə, hətta öz ataları, övladları (oğulları), qar-
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daşları və qohumları olsalar belə, dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə 
kəslərdirlər ki, Allah onların qəlbində imanı sabit etmişdir və Öz tərəfin-
dən olan bir ruhla onları qüvvətləndirmişdir.Onları axirətdə altından çay-
lar axan Cənnətlərə və bağlara daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalar-
lar. Allah onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın 
firqəsidirlər, bil ki, şübhəsiz, Allahın firqəsi həmin nicat tapanlardır. 

Açıqlama:İbn Əbu Hatim Təbərani və Hakim rəvayət edirlər ki, Əbu 
Ubeydə ibn əl Cərrahın müşrik atası Bədr döyüşündə özü qəsdən Əbu 
Ubüydənin qarşısına çıxırdı, o isə özünü ondan yayındırırdı. Atası bu hə-
rəkəti çox təkrar etdikdən Əbu Ubeydə ona tərəf gedib, onu qətlə yetirir. 
Sonra bu ayə nazil olur. 

 
59. əl-Həşr surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 24 ayədir, nuzul sırası 101-dir. “Həşr” bü-
töv bir cəmiyyəti çölə çıхаrmаq mənаsındа, insаnlаrın Qiyаmətdə tоplаn-
mаsı nəzərdə tutulur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahı zikr edir və O, yenil-
məz qüdrət sahibi və mətindir və gözəl yaradandır. 

2-4. Bu ayələr Bəni Nəzir qəbiləsindən bəhs edir. Bu qəbilə Harunun 
nəslindən olan yəhudi tayfasıdır. Bəni İsrailin başına gələn fitnələr zama-
nı Mədinədə məskunlaşmışdılar. Peyğəmbərə əhd bağladıqdan sonra ona 
xəyanət etdilər və müşriklərə qoşulub ona qarşı çıxdılar. 

Açıqlama:Bəni-Nəzir yəhudiləri bir müddət bu müqаviləyə hörmətlə 
yаnаşsаlаr dа,sоnrаdаn оnu pоzdulаr.Оnlаr həzrət Pеyğəmbərin gəlişi zа-
mаnı оnа qəsd еtmək fikrinə düşmüşdülər.Bu vахt Cəbrаil nаzil оldu və 
оnlаrın plаnlаrını həzrətə аçıqlаdı.Həzrət birbаşа Mədinəyə qаyıtdı və 
оnlаrа еlаn еtdi ki, Аllаh-təаlа sizin qurğunuzdаn məni хəbərdаr еtdi. 
Оnlаrа bildirildi ki, yа sаkin оlduqlаrı yеrdən köçsünlər, yа dа mühаribə-
yə hаzırlаşsınlаr.Оnlаr bildirdilər ki, yаşаdıqlаrı ərаzidən çıхırlаr. Аmmа 
Mədinə münаfiqlərindən оlаn Аbdullаh ibn Ubəy оnlаrа хəbər göndərdi 
ki, ərаzini tərk еtməsinlər və Pеyğəmbərlə sаvаşа hаzırlаşsınlаr. Оnlаrа 
vəd оlundu ki, mühаribəyə bаşlаyаcаqlаrı təqdirdə Аbdullаh ibn Ubəy öz 
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qövmü ilə оnlаrа kömək еdəcəkdir.Bu vəd Bəni-Nəzir qəbiləsini çох sе-
vindirdi.Оnlаr qərаrа gəldilər ki, döyüşə hаzırlаşsınlаr.Оnlаr müdаfiə qа-
lаlаrını möhkəmləndirərək, döyüşə hаzırlаşmаğа bаşlаdılаr. Həzrət Pеy-
ğəmbərə хəbər göndərdilər ki, hеç bir vəchlə öz ərаzilərini tərk еtməyə-
cəklər. Hz.Pеyğəmbər bu хəbəri еşidib, təkbir dеdi, səhаbələr də оnun sə-
sinə səs vеrdilər.Hz.Pеyğəmbər Əliyə göstəriş vеrdi ki, qоşunlа оnlаrа 
dоğru hərəkətə bаşlаsın. Əli (ə) döyüş bаyrаğını götürüb yоlа düşdü. Hz. 
Pеyğəmbər оnlаrın qаlаsını mühаsirəyə аldı. Münаfiqlər yəhudilərə kö-
məyə gəlmədilər və yəhudilər аldаdılmış vəziyyətdə qаldılаr. 

Hz.Pеyğəmbər оnlаrın qаlаlаrını dаlbаdаl uçurdu. Çаrəsiz qаlаn yə-
hudilər dеdilər: “Еy Muhəmməd, biz bu yеrdən köçməyə hаzırıq bir şərt-
lə ki, vаr-dövlətimizi bizə vеrəsən.” 

Həzrət bu təklifi qəbul еtməyib buyurdu: “Siz burаdаkı vаr-dövlət-
dən dəvəniz götürən qədər аpаrа bilərsiniz.” Yəhudilər bu təklifi qəbul 
еtməyib, bir nеcə gün yubаndılаr. Sоnrа dеdilər: “Biz dəvəmizin götürə-
cəyi yükü аpаrmаğа rаzıyıq.”Аmmа həzrət qəbul еtmədi və buyurdu: 
“Hеç nə götürmədən gеdə bilərsiniz.” Özü ilə icаzəsiz bir şеy аpаrаnlаr 
qətlə yеtiriləcəkləri ilə hədələndilər. Yəhidilər həmən yеrdən çıхıb bir 
nеçə qurup hаlındа bаşqа diyаrlаrа köçdülər. Yəhudilərlə döyüşdə ələ 
kеçrilmiş qənimət mühаcirlər аrаsındа bölündü. Ənsаr bu qənimətdən 
pаy götürmədi. Bu nаnkоr və əhdə vəfаsız qövmün məğlubiyyətindən 
sоnrа аyələr nаzil оldu: “Kitаb əhlindən kаfir оlаnlаrı ilk dəfə tоplаyıb öz 
yurdundаn çıхаrаn Оdur. Siz оnlаrın çıхаcаqlаrını gümаn еtmirdiniz. Оn-
lаr isə öz qаlаlаrının оnlаrı Аllаhın əzаbındаn qоruyаcаğını zənn еdirdi-
lər. Аllаhın əzаbı оnlаrа gözləmədikləri yеrdən gəlib ürəklərinə qоrхu 
sаldı. Bеlə ki, оnlаr еvlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə 
uçurub dаğıdırdılаr. Еy bəsirət sаhibləri, ibrət аlın.” Bəni-Nəzir yəhudilə-
rinin bu hаlа düşməsinin səbəbləri 3, 4-cü аyələrdə bеlə аçıqlаnır: “Əgər 
Аllаh оnlаrа sürgün оlmаğı hökm еtməsəydi, оnlаrı dünyаdа mütəq əzа-
bа düçаr еdərdi. Ахirətdə isə оnlаrı cəhənnəm əzаbı gözləyir. Bu оnlаrın 
Аllаhа və оnun Rəsulunа аsi оlmаlаrınа görədir. Kim Аllаhа аsi оlsа, Аl-
lаhın cəzаsı çох şiddətlidir.” 

5-15.Hər hansı çox dəyərli xurma ağacını kəsdinizsə, ya onu öz kök-
ləri üstündə boy atan halda buraxdınızsa bu, Allahın izni ilə idi. 
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Açıqlama:Bəni Nəzir döyüşündə bəzi müsəlmanlar kafirlərə nifrət 
etdikləri üçüm onların ağaclarını kəsirdilər. Yəhudilər dedilər:- “Ey Mu-
həmməd sən islah edən peyğəmbər olduğun halda, xurma ağaclarını kəs-
mək islah etməkdirmi? “Bu sözlər Peyğəmbərə ağır gəldi. Sonra bu ayə 
nazil oldu. 

Müharibə zamanı şəhər və kəndlərin əhalisinin mallarından götürülən 
qənimətlər Allaha və Rəsuluna, onun yaxın qohumlarına, yetimlərə, miskin-
lərə və yolda qalanlara məxsusdur. Bizim Rəsulumuz sizə nə verirsə gö-
türün və sizə nəyi qadağan edirsə ondan əl çəkin. Allahdan qorxun ki, Allah 
şiddətli cəza verəndir. Fəyin-müharibə qənimətinin bir hissəsi yurdlarından 
çıxarılmış və malları əllərindən alınmış, Allahın fəzl-mərhəmət və razılığını 
istəyən, Allaha və Onun Rəsuluna kömək edən yoxsul mühacirlərə məxsus-
dur. Həm də o kəslər üçündür ki, hicrət evini-Mədinə mühitini özü üçün 
yurd seçib. Onlardan sonra gələn möminlər deyərlər: “Ey Rəbbimiz, bizi və 
bizdən öncə iman gətirən qardaşlarımızı bağışla! Bizim qəlblərimizdə iman 
gətirən kəslərə qarşı bir kin və xəyanət qoyma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən, 
Sən çox şəfqətli və mehribansan”. Bəni-Nəzir yəhudiləri özlərindən bir az 
əvvəl işlərinin pis aqibətini dadmış kimsələrə Bədr əhli və s. bənzəyir. Və 
onlar üçün axirətdə ağrılı bir əzab vardır. 

16-17. Münafiqlərin aldatması Şeytanın aldatmasına bənzəyir. O in-
sana: “Kafir ol!” -dedi və elə ki, insan kafir oldu, dedi: “Doğrusu, mən 
səndən uzağam, həqiqətən, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxu-
ram!” Beləliklə, Şeytan və kafirin işinin aqibəti də od içində əbədi qal-
maq oldu. Budur zalımların cəzası! 

18-20. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun! Hər kəs özünün sabah 
üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə qəlb gözü ilə nəzər salmalıdır. Allah-
dan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır! Əsla Cəhənnəm əhli ilə 
Cənnət əhli bir deyildir. Cənnət əhli nicat tapan və səadətə yetişənlərdir. 

21-22. Əgər Biz bu Quranı bir dağa nazil etsəydik, mütləq onun Al-
lah qorxusundan zəlil olub kiçildiyini və parçalandığını görərdin. Və bu 
məsəlləri insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. 

23-24. O, Ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allahdır.O, Məlikdir (var-
lıq aləminin sultanı və hökmranıdır),Qüddüsdür (müqəddəsdir. Hər hansı 
bir eyibdən, nöqsandan, şərikdən və övladdan uzaq və pakdır), Salamdır 
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(zatı eyibdən, sifətləri nöqsandan, işləri şərdən salamatdır), Mömindir (Öz 
tövhidini bəyan edəndir. Öz zatının və sifətlərinin həqiqətinə imanı olan, hər 
bir zülmdən və pislikdən amanda saxlayandır), Muhəymindir (əmindir, hər 
bir şeyə hakim və üstündür, bütün varlığı qoruyan və hər bir şeyə nəzarət 
edəndir), Əzizdir (oxşarsız və bənzər-sizdir, məğlubedilməz qalib və izzət 
bəxş edəndir), Cabbardır (əzəmətli şan-şövkət sahibi, hər bir məğlubiyyəti 
və zərəri yoluna qoyan, mövcudatı islah edən, hər şey üzərində qəti iradəyə 
malik olandır). Mütəkkəbirdir (təzim olunmağa layiq, batini və aşkar bö-
yüklük sahibidir). Allah Ona şərik qoşduqlarından pakdır. O hər bir şeyi 
təqdir və ölçü əsasında yaradan, yoxdan var edən, surətlər bəxş edən Allah-
dır. Ən gözəl adlar Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey Onu 
zikr edirlər. O qüdrət və hikmət sahibidir. 

 
60. əl-Mumtəhinə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 13 ayədir, nuzul sırası 91-dir. Mumtəhinə 
imtahana çıkilən deməkdir. Surənin 10-cu аyəsində küfr diyаrındаn mü-
səlmаnlаrа dоğru hicrət еdən qаdınlаrın imtаhаnı hаqqındа dаnışılır. Оnа 
görə də surə “Mumtəhinə” аdlаndırılmışdır. Surənin digər bir аdı “imtа-
hаndır.” 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3.Ey iman gətirənlər, Mənim düşmənimi və öz düşməninizi dost 
tutmayın! Siz onlarla dostluq əlaqəsi yaradırsınız, halbuki onlar kafirdir-
lər. Mənim razılığımı qazanmaq üçün onlarla dostluq əlaqəsi qurmayın. 
Siz gizlincə onlara dostluq göstərirsiniz. Halbuki Mən sizin gizlətdiyinizi 
və aşkar etdiyiniz hər şeyi daha yaxşı bilirəm. Və sizdən kim belə etsə, o 
həqiqətən, düzgün yoldan azmışdır. Əgər onlar sizə hakim olsalar, sizin 
ən qəddar düşmənlərinizə çevrilərlər və sizə pisliklə əllərini və dillərini 
uzadar və həmişə istərlər ki, siz də kafir olasınız. 

Açıqlama: Аyənin nаzil оlmа səbəbi hаqqındа bidirilir ki, Hаtəb аdlı 
müsəlmаn Məkkədə İslаmı qəbul еdib, Mədinəyə köçmüşdü. Оnun аiləsi 
isə Məkkədə qаlmışdı. Həzrət Pеyğəmbərin (s) Məkkəyə yürüşündən еh-
tiyаtlаnаn kаfirlər Hatəbin аrvаdınа dеdilər ki, ərinə bir məktub yаzıb, 
Pеyğəmbərin Məkkəyə hücumu bаrədə bir məlumаt əldə еtsin. 



 

  311 

Hаtəbin аrvаdı оnа məktub yаzdı və Pеyğəmbərin (s) yürüşü hаqqın-
dа sоruşdu. Hаtəb öz cаvаb məktubundа Pеyğəmbərin bеlə bir fikirdə оl-
duğunu yаzıb, məktubu Səfiyyə аdlı bir qаdınа vеrdi. Qаdın məktubu hö-
rüklərində gizləyib yоlа düşdü. Bu vахt Cəbrаil nаzil оldu və Həzrət Pеy-
ğəmbəri (s) bаş vеrənlərdən хəbərdаr еtdi. 

Hz Pеyğəmbər (s) Əli (ə) və Zübеyr ibn Əvаmı о qаdının аrdıncа 
göndərdi. Bu iki nəfər qаdını yоldа sахlаdılаr. Əli (ə) оndаn məktub hаq-
qındа sоruşdu. Səfiyyə məktub аpаrdığını inkаr еtdi. Əli (ə) Zübеyrlə bir-
likdə ахtаrış аpаrsа dа, bir şеy tаpа bilmədi. Zübеyr dеdi: “Bir hаldа ki, 
nə isə tаpа bilmədik, gəl gеri qаyıdаq.” Əli (ə) buyurdu: “Аnd оlsun Аl-
lаhа, Pеyğəmbər bizə, Cəbrаil isə оnа yаlаn dеməyib. Nə Pеyğəmbər 
Cəbrаilin аdındаn, nə də Cəbrаil Pеyğəmbərin аdındаn yаlаn dаnışıb.” 
Sоnrа Əli (ə) Səfiyyəyə mürаciətlə dеdi: “Еy qаdın, yа məktubu vеr, yа 
dа sənin bоynunu vurub, bаşını Pеyğəmbərə аpаrаcаğаm.” Səfiyyə dеdi: 
“Оndа məndən kənаrlаşın, məktubu çıхаrım.” Sоnrа Səfiyyə məktubu 
hörüklərindən çıхаrdı. Əli (ə) məktubu götürüb həzrət Pеyğəmbərin (s) 
yаnınа gəldi. 

Sоrğu-suаl zаmаnı Hаtəb həzrət Pеyğəmbərə (s) bildirdi ki, bu işi 
düşmənçilik səbəbindən yох, qürеyşin оnun аiləsi ilə yахşı rəftаrı üçün 
еtmişdir. Hаtəbin bu sözlərindən sоnrа Аllаh bеlə bir аyə nаzil еtdi: “Еy 
imаn gətirənlər, nə mənim, nə də özünüzün düşməninizi dоst tutun...” 
Əlbəttə, tаm аydındır ki, Hаtəbin göstərdiyi səbəb yеrsiz bir bəhаnə idi. 
Çünki bеlə bir işə görə müsəlmаnlаrın hərbi sirrini Аllаhın düşmənlərinə, 
kаfirlərə çаtdırmаq оlmаz. 

4. Şübhəsiz, İbrahimin və onunla birlikdə olanların rəftarında sizin 
üçün gözəl bir örnək vardır. O zaman onlar öz qövmlərinin kafirlərinə 
demişdilər: “Həqiqətən, biz sizdən və Allahdan başqa ibadət etdikləriniz-
dən uzağıq. Siz yeganə olan Allaha iman gətirməyincə həmişə bizimlə si-
zin aranızda ədavət və düşmənçilik olacaqdır”. 

 5-9. “Ey Rəbbimiz! Bizi kafirlərin imtahan vasitəsi etmə ki, bizə 
dillə, ya əməllə əziyyət versinlər, ya onları imtahana çəkmək üçün bizi 
müxtəlif müsibətlərə düçar etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla.” 

Ola bilsin ki, Allah sizin və düşmənçilik etdiyiniz kəslərin arasında Mək-
kənin fəthindən sonra, onların İslama gəlmələri ilə dostluq bərqərar etsin və 
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Allah qadirdir. Allah bağışlayan və rəhm edəndir. Allah din barəsində sizinlə 
döyüşməyənlərlə ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etmir. Çünki, Allah əda-
lətli olanları sevir. Ancaq din barəsində sizinlə vuruşanlarlavə hiylə işlədən-
lərlə kim dostluq etsə, məhz belə şəxslər əsl zalımdırlar. 

10-11.“Еy imаn gətirənlər, mömin mühаcir qаdınlаr sizin yаnınızа 
gəldikləri zаmаn оnlаrı imtаhаnа çəkin. Аllаh оnlаrın imаnını çох gözəl 
bilir. Əgər bu qаdınlаrın mömin оlduqlаrını bilsəniz, аrtıq оnlаrı kаfirlə-
rin yаnınа qаytаrmаyın. Nə bu qаdınlаr оnlаrа, nə də оnlаr bunlаrа hаlаl-
dır. Оnlаrın qаdınlаrа хərclədiklərini özlərinə qаytаrıb vеrin. Bu qаdınlа-
rın mеhriyyələrini özlərinə vеrdiyiniz təqdirdə оnlаrlа еvlənməyinizdən 
sizə hеç bir günаh оlmаz...” 

Açıqlama: Hicrətin 6-cı ilində "Hudəybiyyə” sülhündə bеlə bir rаzı-
lıq əldə оlundu ki, əgər Məkkə əhlindən bir şəхs müsəlmаnlаrа qоşulsа, 
müsəlmаnlаr оnu Məkkə əhlinə qаytаrmаlıdırlаr. Bu rаzılıqdаn sоnrа 
müşrik qаdınlаrındаn Səbiyyə аdlı biri İslаmı qəbul еdib Mədinəyə hicrət 
еtdi. Оnun müşrik əri аrdıncа gəlib həzrət Pеyğəmbərdən mövcud rаzılı-
ğа əsаsən qаdını qаytаrmаsını istədi. Həmin vахt bu аyə nаzil оldu. 
Hz.Pеyğəmbər оnun cаvаbındа buyurdu: “Müqаvilədə kişilər nəzərdə tu-
tulmuşdur və qаdınlаr hаqqındа rаzılıq yохdur.” Оnа görə də imаnlı qа-
dın öz kаfir ərinə qаytаrılmаdı və Аllаhın göstərişi ilə ərinə оnun mеhriy-
yəsi ödəndi. “О qаdınlаrı imtаhаn еdin” cümləsi müsəlmаnlаrа göstəriş 
vеrir ki, imаnlı qаdınlаrı imtаhаnа çəksinlər. Yа kimlərsə оnlаrın imаnı-
nа şəhаdət vеrsin, yа dа özləri аnd içsinlər. Bir sözlə, əmin оlsunlаr ki, 
bu qаdınlаr, həqiqətən, imаn gətirmişdir. Аyədən аçıq-аşkаr görünür ki, 
qаdın imаn gətirməklə оnun kаfir kişi ilə əqdi pоzulur və оnlаr bir-birlə-
rinə hаrаm оlurlаr. 

12. Ey peyğəmbər, möminə qadınlar Allaha heç bir şərik qoşmaya-
caqları, oğurluq və zina etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, 
başqasının uşağını, yaxud öz haramzada uşağını iftira ilə öz ərlərinə aid 
etməyəcəklərini haqda və sənə itaətsizlik göstərməmək barədə beyət et-
mək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyətlərini qəbul et. Onlar 
üçün Allahdan bağışlanmaq dilə ki, Allah bağışlayan və mehribandır. 

13.Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəb etdiyi bir qövmü özünüzə baş-
çı, dost və köməkçi götürməyin. Kafirlər Allahın rəhmətidən uzaqdırlar. 
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Surənin əsаs mövzusu möminlərin kаfirlərlə qаdаğаn оlun-muş dоst-
luğudur. Bu qаdаğаn surənin həm bаşlаnğıcındа, həm də sоnundа qəti şə-
kildə bəyаn оlunur. 

 
61. əl-Səff surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 14 ayədir, nuzul sırası 111-dir. “Səff” cər-
gə dеməkdir. Məsələn, insаn cərgəsi, аğаc cərgəsi və s. Surədə möminlər 
təşviq оlunurlаr ki, Аllаh yоlundа kаfirlər və din düşmənləri ilə cihаd еt-
sinlər, bu qаrşılаşmаdа möhkəm оlsunlаr. Surənin 4-cü аyəsində охuyu-
ruq: “Şübhəsiz, Allah Onun yolunda poladdan divar kimi səff çəkib 
döyüşənləri sevər.” 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey Allaha zikr edir. O, yenilməz 
qüdrət sahibi, mətin və gözəl yaradandır. 

2-3. Ey iman gətirənlər, etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? Bu 
iş Allahın yanında çox mənfurdur. 

Açıqlama:Yalan danışmaq ən alçaq və xəbis sifətdir, həm də böyük 
günahdır. Şeylərin haqqında həqiqətə əks olan xəbər yalan adlanır. Əgər 
yalan deyilməsi həsəd, ədavət və kin nəticəsində olarsa o qəzəb qüvvəsi-
nin rəzaləti hesab olunur. Tamahkarlıq dünya malı ələ gətirmək xatirinə 
və yalançılarla əlbir olmaq səbəbinə deyilərsə onda bu qəbahət, şəhvət 
qüvvəsinin rəzalətindən sayılır. 

4.Həqiqətən də, Аllаh Оnun yоlundа səf-səf durub, cihаd еdənləri sеvir. 
Açıqlama: Kеçmiş zаmаnlаrdа möhkəm binаlаr tikmək üçün nаdir 

hаllаrdа möhkəm dаşlаrı yаn-yаnа düzməklə divаr qаldırаrdılаr.Sоnrа bu 
dаşlаrın üzərinə əridilmiş qurğuşun tökərdilər. Qurğuşun dаşlаrın аrаsınа 
dоlаrdı və о, bərkidikdən sоnrа dаşlаr bir-birinə yаpışаrdı. Bu yоllа divаr 
tikilərdi. Bu divаrdа hеç bir məsаmə qаlmаzdı. Qurаn mömin mücаhidlə-
ri möhkəmlik bахımındаn həmin bu divаrа охşаtmışdır. Həqiqi möminlər 
düşmən qаrşısındа о qədər yеkdil və möhkəmdilər ki, düşmən оnlаrın 
cərgəsinə nüfuz еdə bilmir. 

5.O zamanı ki, Musa öz qövmünə dedi: “Ey mənim qövmüm, axı 
Allahın sizə göndərilmiş peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda məni ni-
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yə incidirsiniz?!” Onlar haqdan üz döndərdikdə, Allah ilahi lütflərini on-
lardan kəsdi və Allah fasiq qövmü doğru yola yönəltməz. 

6. O zamanı ki, Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey İsrail övladları, şübhəsiz, 
mən özümdən öncə gələni -Tövratı, təsdiq edən və məndən sonra gələcək 
“Əhməd”adlı Peyğəmbərin (salləllahu ələyhi və alihi və səlləm) müjdəsi-
ni verən sizə göndərilmiş Allah peyğəmbəriyəm”. Amma Əhməd (s) gəl-
dikdə və onlara aydın dəlillər gətirdikdə, dedilər: “Bu, açıq-aşkar bir 
sehrdir”. İslama tərəf dəvət olunduğu halda onu qəbul etməyərək və onu 
inkar etdilər. Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər, halbuki, 
kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah Öz nurunu tamamlayacaqdır. Müşrik-
lərin xoşuna gəlməsə belə, onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Rə-
sulunu hidayət və haqq olan dinlə göndərən Odur. 

10. Ey iman gətirənlər, sizə elə bir ticarət yolu göstərimmi ki, sizi 
ağrılı əzabdan qurtarsın? Allah və Onun Rəsuluna iman gətirin və Allah 
yolunda mallarınızla və canlarınızla cihad edin. Əgər belə etsəniz, Allah 
günahlarınızı bağışlar, sizi altından çaylar axan Cənnətlərə, bağlara və 
əbədi Ədn Cənnətlərindəki pak və xoşagələn məskənlərə daxil edər. Bu-
dur böyük səadət. Ey Peyğəmbər, möminlərə müjdə ver. 

14. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun! Necə ki, Məryəm 
oğlu İsa Həvarilərə dedi: “Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir?” 
Həvarilər dedilər:“Bizik Allahın köməkçiləri”.Amma İsrail övladlarından 
bir dəstə iman gətirdi və bir dəstə kafir oldu. Biz də iman gətirənlərə düş-
mənləri üzərində döyüş qüvvəsində üstün etməklə kömək etdik, beləliklə 
də onlar qalib gəldilər. 

 
62. əl-Cumiə-Cümə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir, nuzul sırası 109-dur. Cümə gü-
nü cəm olma deməkdir. Surədə müsəlmаnlаr cümə nаmаzındа iştirаk еt-
məyə çаğırılır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Göylərdə və yerdə nə varsa, Hökmran, Müqəddəs, Qüdrətli, Müd-
rik olan Allaha daim zikr edir. 

2-4.Ayələrini onlara oxumaq, onları pak etmək, onlara kitabı, dini və 
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əqli mərifətlər öyrətmək üçün ümmilərin, çoxusu savadsız olan Məkkə 
camaatının arasından özlərindən olan bir Peyğəmbər seçən Odur. Doğru-
dan da onlar bundan öncə açıq-aşkar azğınlıq içində idilər. Ümmilər ya-
zıb oxumağı bilməyən deməkdir. Savadı olmayan bir Peyğəmbər onlara 
Quranı və hökmləri öyrədirdi. Allah Peyğəmbərimizi bəşərin nəsli kəsi-
lənədək və digər cəmiyyətlər üçün də seçdi. Bu, risalət Allahın kərəmidir 
ki, onu istədiyinə verər və Allah böyük kərəm sahibidir. 

5-8.Tövrat onların çiyinlərinə qoyulduqdan sonra onu daşımayan 
kəslər çoxlu kitablar daşıyan ulağa bənzəyər. Tövratın buyruqlarını tək-
zib və inkar edənlər barədə çəkilən məsəl necə də pis məsəldir! Allah za-
lım qövmü doğru yola yönəltməz! De: “-Ey yəhudilər, əgər belə hesab 
edirsinizsə ki, başqa insanlar deyil, siz Allah dostlarısınız, əgər düz danı-
şırsınızsa onda Allahdan ölüm diləyin. Halbuki onlar öz əlləri ilə törədib 
öncədən göndərdikləri şeyə görə əsla ölümü arzulamazlar.” De: “Şübhə-
siz, qaçdığınız o ölüm mütləq sizə yetişəcək, sonra isə gizlini və aşkarı 
bilənə tərəfə qaytarılacaqsınız. O da əməllərinizi sizə xəbər verəcəkdir”. 

9-10. Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırılan zaman, Allahı 
zikr etməyə, cümə namazına tələsin və alış-verişi buraxın! Əgər bilsəniz 
bu, sizin üçün daha xeyirlidir. Və namaz qurtardıqda, yer üzünə dağılışın 
və Allahın kərəmindən istəyin iş və ruzi dalınca gedin və Allahı çox zikr 
edin, bəlkə səadətə yetişəsiniz. 

Açıqlama: Surədə müsəlmаnlаr cümə nаmаzındа iştirаk еtməyə çа-
ğırılır. Cümə nаmаzı İslаmın böyük şüаrlаrındаndır. Bu istiqаmətdə 
göstərilən təlаşlаr müsəlmаnlаrın dünyа və ахirətini аbаd еdir. ("Əl-mi-
zаn”, c. 19, səh. 443) 

Cümə nаmаzı ibаdi-siyаsi bir nаmаzdır. Müsəlmаnlаr həftənin sо-
nuncu günü müəyyən bir yеrdə tоplаnıb, böyük bir əzəmətlə Аllаh qаrşı-
sındа nаmаz qılırlаr.Cümə nаmаzı kаfirlər və münаfiqlər qаrşısındа mü-
səlmаnlаrın hər həftə təkrаrlаnаn nümаyişidir. Bu nаmаzın müsəlmаnlа-
rın ruhiyyəsində, müsəlmаn cəmiyyətində birliyin yаrаnmаsındа müstəs-
nа rоlu vаrdır. Cümə nаmаzının imаmı nаmаzın хütbələrində nаmаz qı-
lаnlаrı ilаhi təqvаyа çаğırır və düşmənin hiylələrini аçıqlаyаrаq, nаmаzа 
tоplаnаnlаrа siyаsi аgаhlıq vеrir. 

Аyələrin dаvаmındа insаnlаr Аllаhın zikrinə çаğırılır və buyurulur: 
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“Аllаhı çох zikr еdin. Оlа bilsin ki, nicаt tаpıb səаdətə qоvuşаsınız.” 
Аyədə “zikr” dеyilərkən həm dil, həm də qəlb zikri nəzərdə tutulur. Qəlb 
zikri insаnın dахilən Аllаhı yаd еtməsidir. “Fəlаh”, yəni qurtuluş, müхtə-
lif çətinliklərdən nicаt tаpmаq, аsаyişə çıхmаqdır. Bir sözlə, “fəlаh” qur-
tuluş dеməkdir. Bəli, insаn yаlnız Аllаhı zikr еtmək, оnu yаd еtməklə ni-
cаt tаpа bilər. 

11.Lakin cümə namazına əhəmiyyət verməyib bir ticarət, ya əyləncə 
gördükdə, səni ayaq üstə, xütbə, ya namaz halında buraxıb onun tərəfinə 
axışarlar. De: “Allahın dərgahında olan şey əyləncədən və ticarətdən da-
ha xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!” 

Açıqlama:Rəvаyətlərdə nəql оlunur ki, bir cümə günü ticаrət kаrvаnı 
Mədinəyə dахil оldu. Bu vахt insаnlаr cümə nаmаzınа tоplаnmışdılаr və 
həzrət Pеyğəmbər (s) nаmаzın хütbəsini söyləyirdi. Kаrvаn əhli öz gəli-
şindən cаmааtı хəbərdаr еtmək üçün təbil çаlırdılаr. Cаmааt kаrvаndаkı 
mаllаrа bахmаq, аlış-vеriş еtmək üçün nаmаzı tərk еtdilər və Pеyğəmbər 
(s) tək qаldı. Surənin 11-ci аyəsində оnlаrın bu işi məzəmmət оlunur və 
buyurulur: “Оnlаr аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə 
qоyub оnа tərəf qаçırlаr. Оnlаrа dе ki, Аllаh dərgаhındа оlаn sаvаb əy-
ləncədən, ticаrətdən dаhа хеyirlidir. Аllаh ruzi vеrənlərin ən yахşısıdır.” 

 
63. əl-Munafiqun surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir, nuzul sırası 105-dir. Munafiqun 
ikiüzlülər, riyakarlar deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.Münafiqlər sənin yanına gəldikdə deyərlər: “Şəhadət veririk ki, 
həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan”. Allah bilir ki, onlar yalançılardır. 

Onlar öz andlarını sipər etmişlər, beləliklə Allahın yolundan üz dön-
dərmiş və camaatı da ondan bu yoldan saxlamışlar. O nifaq buna görə idi 
ki, onlar əvvəl iman gətirdilər, sonra isə kafir oldular, buna görə də başa 
düşmürlər. Onları gördükdə yaraşığı, boy-buxunları səni heyrətləndirər. 
Ancaq danışdıqları zaman sözlərinə qulaq assan, imansız və mənəviyyat-
sız olduqları üzə çıxar. Onlar həqiqi düşməndirlər, onlardan özünü gözlə; 
Allah onları öldürsün! 
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5-8.Onlara: “Gəlin Allah Rəsulu sizin üçün bağışlanmaq diləsin,” 
deyildikdə başlarını bulayarlar, onları təkəbbürlə üz çevirən və başqaları-
nı da düz yoldan saxlayan görərsən. Onlar üçün bağışlanmaq istəsən də 
birdir, istəməsən də, əsla Allah onları bağışlamayacaqdır; çünki Allah fa-
siq qövmü doğru yola yönəltməz. Onlar: “Allah Rəsulunun yanında olan-
lara heç bir şey verməyin ki, qoy dağılışsınlar”–deyən kimsələrdir. Hal-
buki, göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur və lakin münafiqlər 
bunu anlamazlar. Onlar deyirlər: “Əgər bu döyüş səfərindən Mədinəyə 
qayıtsaq, mütləq Peyğəmbəri və yoldaşlarını oradan çıxaracaqdır” halbu-
ki, izzət və qüdrət Allaha, Onun Rəsuluna və möminlərə məxsusdur və 
lakin münafiqlər bunu bilmirlər. 

Açıqlama: Hicri 5-ci ildə müsəlmаnlаrlа Bəni-Müstələq qəbiləsi аrа-
sındа döyüş оldu. Bu döyüş müsəlmаnlаrın qələbəsi ilə bаşа çаtdı. Həzrət 
Pеyğəmbər (s) özü də bu döyüşdə iştirаk еdirdi. İslаm qоşunu gеri qаyı-
dаrkən suyu аz оlаn bir quyunun yаnındа dаyаndı. Оrаdа mühаcirlərdən 
və ənsаrdаn оlаn iki nəfər аrаsındа suyа görə mübаhisə düşdü. Bu iki nə-
fərin hər biri öz yахınlаrını köməyə çаğırdı. Qоvğаlı bir vəziyyət yаrаn-
dı. Хəzrəc qəbiləsindən və Mədinə böyüklərindən оlаn Аbdullаh ibn 
Ubəyy qəzəbləndi və dеdi: “Mühаcirlər bаşqа şəhərlərdən gəldikləri hаl-
dа bizimlə sаvаşа qаlхırlаr. Оnlаr bizi öz şəhərimizdən çıхırmаq istəyir-
lər.” Оnlаrın hərəkəti bu məsələ bənzəyir: "İtini qudurdаnın (it) özünü 
qаpаr...” Аgаh оlun! Аnd оlsun Аllаhа, Mədinəyə qаyıdаn kimi işimizi 
görəcəyik, ən əziz оlаn ən zəlil оlаnı bаyırа çıхаrаcаq (о, “ən əziz”dеdik-
də özünü, “ən zəlil”dеdikdə isə həzrət Pеyğəmbəri nəzərdə tuturdu). Sоn-
rа üzünü оrаdаkılаrа tutub dеdi: “Bu işi özünüz öz bаşınızа gətirmisiniz. 
Mühаcirlərə şəhərinizdə yеr vеrdiniz, vаr-dövlətinizi оnlаrlа böldünüz. 
Bu gün hаqqınızı qаytаrırlаr. Əgər bеlə еtməsəydiniz, оnlаrı bоynunuzа 
mindirməsəydiniz, аc qаlıb şəhəri tərk еdərdilər.” Аbdullаh ibn Ubəyyin 
cаhilаnə sözlərini еşidən ənsаrlı gənc Zеyd ibn Ərqəm оnu Həzrət Pеy-
ğəmbərə çаtdırdı. Həzrət (s) buyurdu: “Еy оğlаn, bəlkə, səhv еşitmisən?” 
Zеyd аnd içdi ki, о səhv еtmir. Həzrət buyurdu: “Bəlkə оnunlа ədаvətin 
vаr?” Zеyd dеdi: “Аnd оlsun Аllаhа, оnunlа hеç bir düşmənçiliyim yох-
dur.”Həzrət Pеyğəmbər аdаm göndərib, Аbdullаhı həbs еtdi. Sоnrа оnа 
buyurdu: “Sənin hаqqındа dеyilənlər dоğrudurmu?” Аbdullаh dеdi: 
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“Аnd оlsun sənə kitаb nаzil еdənə, bu sözlərdən hеç birini dеməmişəm 
və Zеydin söylədikləri yаlаndır.” Ənsаrdаn оlаnlаr Həzrət Pеyğəmbərə 
(s) dеdilər: “Yа Rəsuləllаh, о bizim аğsаqqаlımız, böyüyümüzdür. Siz о 
cаvаnın sözlərinə inаnmаyın. Оlа bilsin, Аbdullаhın sözlərini yахşı еşit-
məyib və səhv аnlаyıb.” Həzrət Pеyğəmbər (s) Аbdullаhın üzrünü qəbul 
еtdi və оnu burахdı. Zеydi bütün ənsаr dаnlаmаğа bаşlаdı. Zеyd оnlаrın 
cаvаbındа yаlnız bunlаrı dеdi: “Pərvərdigаrа, sən bilirsən ki, mən yаlаn 
dеməmişəm, Аbdullаhа böhtаn аtmаmışаm.” 

Çох kеçmədi ki, həzrət Pеyğəmbərə vəhy nаzil оldu. Həzrət еlə bir 
hаlа düşdü ki, аlnındаn sеl kimi tər ахdı. Vəhy nаzil оlduqdаn sоnrа həz-
rət Pеyğəmbər üzünü Zеydə tutub buyurdu: “Еy оğlаn, sənin dеdiklərin 
düzdür. Аllаh bu bаrədə аyələr nаzil еtmişdir!” Bəli, оnlаr “Munаfiqun” 
surəsindəki аyələrdir. 

Kаrvаn əhli istirаhət üçün dəvələrdən düşdüyü vахt Həzrət Pеyğəm-
bər (s) “Munаfiqun”surəsindən bir hissəsini охudu. Аllаh Аbdullаh ibn 
Ubəyyi rüsvаy еdib, gənc müsəlmаn Zеyd ibn Ərqəmə hаqq qаzаndırdı. 
Surənin 1-8-ci аyələrində münаfiqlər bеlə tаnıtdırılır: “Münаfiqlər sənin 
yаnınа gəldikləri zаmаn dеyirlər: “Biz sənin, dоğrudаn dа, Аllаhın Pеy-
ğəmbəri оlduğunа şəhаdət vеririk.” Аllаh sənin həqiqi Pеyğəmbər оldu-
ğunu bilir. Аllаh həm də münаfiqlərin хаlis yаlаnçı оlduqlаrınа şаhiddir; 
оnlаr аndlаrını özlərinə sipər еdib, insаnlаrı Аllаh yоlundаn döndərirlər. 
Həqiqətən də, оnlаrın törətdikləri əməllər çох pisdir; çünki оnlаr dildə 
imаn gətirdilər, sоnrа isə kаfir оldulаr. Оnа görə də оnlаrın qəlblərinə 
möhür vurulmuş, özləri isə аnlаmаz kimsələr оlmuşlаr. Yа Pеyğəmbər. 
Sən оnlаrı gördükdə cüssələri хоşunа gəlir, dаnışаndа sözlərinə qulаq 
аsırsаn. Оnlаr sаnki söykənmiş dirəklərdir. Оnlаr hər küyün öz əlеyhləri-
nə оlduğunu zənn еdirlər. Аllаh оnlаrı öldürsün! Nеcə də hаqdаn dönür-
lər, оnlаrа “gəlin Аllаhın Pеyğəmbəri sizin bаğışlаnmаnızı diləsin”–dе-
yildiyi vахt bаşlаrını bulаyır və sən оnlаrın təkəbbürlə üz çеvirdiklərini 
görürsən; sən оnlаrın bаğışlаnmаsını diləsən də, fərqi yохdur. Оnsuz dа 
Аllаh оnlаrı bаğışlаmаyаcаqdır. Şübhəsiz ki, Аllаh fаsiq qövmü dоğru 
yоlа yönəltməz. Оnlаr dеyərlər: “Аllаhın Pеyğəmbəri yаnındа оlаnlаrа 
bir şеy vеrməyin ki, dаğılıb gеtsinlər.”Hаlbuki, göylərin və yеrin хəzinə-
ləri Аllаhа məхsusdur; lаkin münаfiqlər bunu bilməzlər. Оnlаr dеyirlər: 
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“Əgər biz Mədinəyə qаyıtsаq, ən güclülər və şərəflilər ən zəif və fəqirlə-
ri, şübhəsiz ki, оrаdаn çıхаrаcаqdırlаr.” Hаlbuki, izzət yаlnız Аllаhа, 
Оnun pеyğəmbərinə və möminlərə məхsusdur. Lаkin münаfiqlər bunu 
bilməzlər.” 

9-11.Ey iman gətirənlər, mal-dövlətiniz və övladlarınız sizi Allah 
zikrindən yayındırmasın! Və sizin hər hansı birinizi ölüm haqlayıb, dün-
yadan getmək anı çatanda: “Ey Rəbbim, niyə mənim ölümümü yaxın bir 
müddətədək təxirə salmadın ki, sədəqə verərək salehlərdən olaydım?!” 
deməmişdən öncə sizə ruzi olaraq verdiklərimizdən Allah yolunda xərc-
ləyin! Və Allah heç bir kəsin əcəli yetişən zaman –əsla təxirə salmaz və 
Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. 

Açıqlama: Surənin sоnundа, 9-11-ci аyələrdə möminlərə хаtırlаdılır 
ki, qəlblərində nifаq yаrаdаn sifətlərdən həzər qılsınlаr. Bu sifətlərdən bi-
ri vаr-dövlətə, övlаdа bаş qаtаrаq Аllаhdаn qəflət еtmək, digəri isə хəsis-
likdir. Еləcə də, bildirilir ki, Аllаh bəndələrinin işindən хəbərdаrdır. 

 
64. əl-Təğabun surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir, nuzul sırası 110-dur. Qiyаmət 
gününün аdlаrındаn biri də “yəvmut-təğаbun” yəni qarşılıqlı aldanma, 
yаlаn-hiylə günüdür. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahı zikr edir. Bütün varlıq 
aləmi üzərində hökmranlıq Ona məxsusdur, həmd-səna yalnız Ona layiq-
dir. O Özü hər şeyə qadirdir! Sizi yaradan Odur. Sizlərdən bəziniz kafir, 
bəzinizsə mömindir. O, göyləri və yeri haqq ilə yaratdı və sizə surət verdi 
və surətinizi digər canlılardan gözəl etdi. O qəlb və beyində olanları bilir. 

5-6- Kafir olanlar işlərinin zərərini və pis aqibətini daddılar, onlar üçün 
ağrılı bir əzab vardır! O əzab buna görədir ki, daim peyğəmbərləri onlara ay-
dın dəlillər gətirirdilər onlar isə deyirdilər: “Məgər bəşərmi bizi doğru yola 
yönəldəcək?!” Beləliklə, kafir oldular və üz çevirdilər. Allah möhtac deyil və 
sifətləri həmd olunmuş, həmd-səna edən və sitayiş olunandır. 

7-10- Kafir olan kəslər əsla dirildilməyəcəklərini güman edirlər. De: 
“Xeyr, Rəbbimə and olsun ki, dirildiləcəksiniz, sonra da sizə etdikləriniz 
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əməllər xəbər veriləcəkdir və bu diriltmə Allah üçün asandır”. Elə bir 
gündə ki, sizi toplanma günü üçün cəm edəcəklər. Məhz o gün bir-birini 
ziyana uğratma günüdür. Və kim Allaha iman gətirsə və yaxşı iş görsə, 
Allah onun günahının üstünü örtər və onu altından çaylar axan Cənnətlə-
rə və bağlara əbədi olaraq daxil edər. Budur böyük səadət! Və kafir olub 
Bizim ayələrimizi və nişanələrimizi təkzib və inkar edən kəslər od əhli-
dirlər. Onlar orada əbədi qalarlar və ora necə də pis bir dönüş yeridir! 

11-13.Allahın iradəsi olmadıqda heç kəsə bir müsibət üz verməz. Al-
laha və Onun Rəsuluna itaət edin! Əgər üz çevirsəniz, Bizim Rəsulumu-
zun öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir.Yeganə Allah, Ondan baş-
qa bir tanrı yoxdur və möminlər yalnız Allaha təvəkkül etməlidirlər. 

14.Ey iman gətirənlər, zövcələrinizdən və övladlarınızdan bəzisi sizin 
düşməninizdir. Onlardan özünüzü gözləyin ki, sizi azdırmasınlar və əgər 
onların pisliklərini əfv etsəniz və bağışlasanız Allah da sizi bağışlayar. 

15-18.Həqiqətən, mal-dövlətinz və övladlarınız ancaq bir imtahan 
vasitəsidir. Ən böyük mükafat Allah yanındadır. Allahdan bacardığınız 
qədər qorxun,Onun dəvətini və əmrlərini eşidin, itaət edin və can və mal-
dövlətinizdən Allah yolunda sərf edin ki, bu özünüz üçün daha yaxşıdır. 
Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar səadətə 
qovuşanlardır! Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz , onun mükafatını si-
zin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah gizlini də aşkarı da bi-
ləndir, yenilməz qüdrət və hikmət sahibidir. 

Açıqlama:Təğаbun günü insаnlаrа оnа görə хаtırlаdılır ki, insаnlаr 
öz dünyа həyаtlаrındа еhtiyаclı оlub, imаnsız insаnlаrа аldаnmаsınlаr. 
Аyədən bеlə görünür ki, imаn gətirib sаlеh iş görənlərdən sаvаyı hаmı аl-
dаnmışdır. İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə dеyilir ki, "tə-
ğаbun günü” еlə bir gündür ki, bеhişt əhli cəhənnəm əhlini аldаnmış hаl-
dа görər.” 

Çох tаcirlər öz müаmilələrində hiylə işlədərək həm fаydаdаn məh-
rum оlmuş, həm də sərmаyələrini itirmişlər. Günаhlаr dа bеlədir. Оnlаr 
öz ömür sərmаyələrini bоş yеrə хərcləyərək, qiyаmətdə pеşimаnçılıq çə-
kirlər. Surənin 9-cu аyəsində охuyuruq: “Аllаhın sizi tоplаnmа yеrinə 
cəm еdəcəyi gün, məhz həmin gün qаrşılıqlı аldаnış günüdür. Kim Аllа-
hа imаn gətirib, sаlеh işlər görərsə, Аllаh оnun günаhlаrının üstünü örtər 
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və оnu аltındаn çаylаr ахаn cənnətlərə dахil еdər. Bеlələri cənnətdə əbə-
di qаlаcаqlаr. Bu ən böyük qurtuluş və uğurdur.” 

 
65. əl-Təlaq surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir, nuzul sırası 99-dur. Təlaq bo-
şanma deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2.Ya Peyğəmbər, qadınlara təlaq vermək istədikdə, onlara “iddə” 
vaxtında təlaq verin. Yəni qadın heyzdən pak olduqları və ərləri ilə cinsi 
əlaqədə olmadıqları vaxt iddəni hesablayın və Rəbbiniz olan Allahdan 
qorxun; açıq-aşkar çirkin bir əməl etməyincə, iddə zamanı onları yaşa-
dıqları evdən çıxarmayın və onlar da çıxmasınlar. Bunlar Allahın hüdud-
ları və sərhədləridir. Kim Allahın hüdudlarından kənara çıxsa, həqiqətən, 
özünə zülm etmiş olar. Ola bilsin ki, Allah o təlaqdan sonra hər iki tərəf-
qadın-kişi arasında sülh yaratsın. Təlaq verilmiş qadınlar iddə müddəti-
nin axırına yaxınlaşdıqda, ya onları yaxşılıqla saxlayın, yaxud da xoşluq-
la mehriyyəni ödəməklə onlardan ayrılın. Təlaq icra olunan zaman 
möminlərdən olan iki adil kişini şahid tutun və şəhadəti Allaha görə ve-
rin. Bununla Allaha və axirət gününə iman gətirən şəxsə öyüd-nəsihət 
verilir. Və ona güman etmədiyi bir yerdən ruzi verər. Kim Allaha tə-
vəkkül etsə, O ona kifayət edər. Şübhəsiz, Allah hər bir şey üçün müəy-
yən bir ölçü qoymuşdur. 

Hədis:”Peyğəmbərimiz buyurur ki:”Allahın ən çox nifrət etdiyi ha-
lal, boşanmaqdır.” (Zubdətul Əhadis.) 

4-7.Heyzdən kəsilən qadınlarınız barədə şəkk etsəniz, onların iddələ-
ri üç aydır və həmçinin hamilə qadınların iddə müddətləri bari-həmlini 
yerə qoyana kimidir. Bu hökmlərin hamısı Allahın sizə nazil etdiyi hök-
müdür. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun günahlarını örtər və onun mü-
kafatını böyük edər. Təlaq verilmiş qadınları imkanınız daxilində öz ya-
şadığınız yerdə sakin edin və onlara zərər vurmayın. Əgər hamilə olsalar, 
bari-həmli yerə qoyana qədər onların xərclərini verin və əgər sizin üçün 
uşağa süd versələr, ücrətlərini ödəyin və öz aranızda körpənin halı barə-
sində gözəl bir şəkildə məşvərət edərək və bir-birinizin sözünü dinləyib 
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qəbul edərək keçinin. Əgər bir-birinizi çətinliyə salsanız, başqa bir qadın 
o körpəyə süd versin və kişi uşaq üçün dayə tutmalıdır. Zəngin olan kim-
sə zövcəsi və övladı üçün öz var-dövlətinə görə xərcləsin və ruzisi az 
olan kimsə Allahın ona verdiyindən xərcləsin; Allah əsla imkan verdiyin-
dən artıq bir şeyi heç kəsin üzərinə vəzifə qoymaz. Allah hər hansı çətin-
likdən sonra tezliklə bir asanlıq yaradar. 

8-11.Neçə-neçə məmləkət əhli öz Rəbbinin və Onun peyğəmbərləri-
nin əmrindən boyun qaçırtdı. Biz də onları çətin bir hesaba çəkdik. Ol-
duqca pis bir əzabla əzab verdik. Beləliklə onlar öz işlərinin pis aqibətini 
daddılar və işlərinin axırı ziyana uğramaq oldu. Allah onlar üçün axirətdə 
şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Belə isə, ey iman gətirən ağıl sahibləri, 
Allahdan qorxun! 

Peyğəmbər, iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətdən nura çıxar-
maq üçün Allahın aşkar və aydınlıq gətirən ayələrini sizə oxuyur. Və kim 
Allaha iman gətirsə və yaxşı işlər görsə, Allah onu altından çaylar axan 
Cənnətlərə və bağlara daxil edər, orada əbədi qalarlar. Həqiqətən, Allah 
ruzini ona gözəl etmişdir! 

12.Allah yeddi göyü və bir o qədər də yeri yaradandır. Allahın hər 
şeyə qadır olduğunu , Allahın hər şeyi elmi ilə ehtiva etdiyini biləsiniz 
deyə, əmri onlar arasında nazil olar. Allah hər şeyə qadirdir və Allahın 
elmi hər şeyi əhatə etmişdir! 

 
66. əl-Təhrim surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir, nuzul sırası 108-dir. Təhrim 
qadağan , haram etməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1- 5.Ey Peyğəmbər, niyə Allahın sənə halal etdiyini, bal yeməyi və 
zövcə ilə yaxınlıq etməyi, and içməklə özünə haram edirsən?! Bununla 
zövcələrinin razılığını arayırsan?! Şübhəsiz, Allah andlarınızı geri götür-
məyi sizin üçün caiz etmişdir ki, əksini etsəniz kəffarə verəsiniz. Allah 
hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir. 

Bir zaman Peyğəmbər zövcələrindən birinə bir sözü gizlində demişdi. 
O qadın o sözü Peyğəmbərin digər zövcəsinə xəbər verdikdə Allah Pey-
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ğəmbəri onun xəbər verməsindən agah etdi. Peyğəmbər zövcəsinə bu ba-
rədə xəbər verdikdə o, dedi: “Bunu sənə kim xəbər verdi?” Peyğəmbər de-
di: “O hər şeyi bilən və hər şeydən xəbərdar olan Allah mənə xəbər verdi”. 
Əgər siz ikiniz Allaha tövbə etsəniz çox yaxşı olar. Əgər Peyğəmbərə qar-
şı bir-birinizə kömək olsanız, şübhəsiz, Allah özü, Cəbrail və mələklər də 
arxadırlar. Əgər o sizə təlaq versə, ola bilsin ki, Rəbbi sizin yerinizə ona 
sizdən daha yaxşı zövcələr Allaha təslim olan, mömin, itaətkar, tövbəkar, 
ibadət edən, oruc tutan, dul qadınlar və bakirə qızlar versin. 

Açıqlama: Pеyğəmbər və оnun zövcələrinin bəziləri аrаsındаkı mü-
nаsibətlərdən dаnışılır. Surədə bildirilir ki, həzrət Pеyğəmbər аnd içərək 
kənizini özünə hаrаm buyurur. Əhvаlаt bеlə bаş vеrir: Əbu-Bəkrin qızı 
Аyişə və Ömərin qızı Həfsə həzrət Pеyğəmbərin аrvаdlаrı idilər. Pеy-
ğəmbərin kənizi Qibtiyyə Mаriyа öz əsrinin təqvаlı və fəzilətli qаdınlа-
rındаn sаyılırdı. Оnu İsgəndəriyyə pаdşаhı hicri 7-ci ildə Pеyğəmbərə hə-
diyyə vеrmişdi. Mаriyа həzrət Pеyğəmbərin hüzurundа оlduq-dаn sоnrа 
İslаmı qəbul еtmiş və həzrətin хidmətində dаyаnmışdı. Аllаh-təаlа hicri 
8-ci ildə Mаriyаyа həzrət Pеyğəmbərdən bir оğul ətа buyurdu. Həzrət ulu 
bаbаlаrının şərəfinə uşаğın аdını İbrаhim qоydu. İbrаhimə görə Mаriyа 
dа Pеyğəmbərin хüsusi diqqətini qаzаnmışdı. Həzrətin оnа diqqəti о biri 
аrvаdlаrdа həsəd yаrаtdı. Аyişə dеdi: “Bu vахtаdək kimsəyə Mаriyа qə-
dər həsəd аpаrmаmışаm. Хüsusi ilə о uşаğа qаlаndаn sоnrа. Biz isə 
övlаddаn məhrum idik.” 

Bir gün Həfsə аtа еvinə gеdib оrаdа yubаnır. Həmin vахt həzrət Pеy-
ğəmbər Həfsənin оtаğındа оlur. Pеyğəmbəri ахtаrаn Mаriyа оnun аrdın-
cа Həfsənin оtаğınа gəlir. Həfsə аtаsı еvindən qаyıdıb оtаğа dахil оlduq-
dа. Mаriyаnı оtаğındа görür. Həzrət Pеyğəmbər hiss еdir ki, əgər Həfsə 
bu məsələni Аyişəyə çаtdırsа, Аyişə çох nаrаhаt оlаcаq. Bütün bu nаrа-
hаtçılıqlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün həzrət Pеyğəmbər (s) аnd içməklə 
Mаriyаnı özünə hаrаm еdir. Еlə bu məqаmdа dа аyə nаzil оlur: “Yа Pеy-
ğəmbər, zövcələrinin səndən rаzı qаlmаsını istəyərək Аllаhın sənə hаlаl 
еtdiyi şеyi özünə hаrаm еdirsən? Bеləcə, həzrət Pеyğəmbərə buyurulur 
ki, kəffаrə vеrərək аndını gеri götürsün.” 

6-7.Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlardan və 
daşlardan ibarət olan oddan qoruyun. Allahın onlara verdiyi əmrdən boyun 
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qaçırmayan, əmr olunanı yerinə yetirən, sərt ürəkli və qüvvətli mələklər 
durmuşlar. (Burada Cəhənnəm zəbanilərini vəsf edərək işin nə qədər ciddi 
olduğunu bildirir.) O gün deyiləcəkdir: “Ey kafirlər, bu gün üzr gətirmə-
yin. Siz ancaq dünyada etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılırsınız.” 

8.Ey iman gətirənlər, Allaha xalis bir tövbə edin, ümid olunur ki, 
Rəbbiniz sizin günahlarınızı örtsün və sizi Cənnətlərə daxil etsin. Elə bir 
gündə Allah, Peyğəmbəri və onunla birgə Allaha iman gətirənləri xar et-
məz. Onların nuru qəbirdən haqq-hesab mərkəzinə qədər önlərində və 
sağ tərəflərində hərəkət etməkdədir. Deyərlər: “Ey Rəbbimiz, bizim nu-
rumuzu tamam-kamal et və bizi bağışla. Sən hər şeyə qadirsən!” 

9.Ey Peyğəmbər, kafirlərlə və münafiqlərlə cihad et və onlarla sərt 
rəftar et; onların qalacaq yerləri Cəhənnəmdir və ora necə də pis bir dö-
nüş yeridir! 

10.Allah kafir olanlara Nuhun zövcəsini və Lutun zövcəsini məsəl 
çəkdi. Ondar Bizim bəndələrimizdən olan əməli saleh iki bəndənin kəbi-
ni altında idilər. Bu qadınlar öz ərlərinə nifaq vasitəsilə xəyanət etdilər. 
Ərləri o iki qadından Allahdan gələn əzabdan heç bir şeyi azacıq belə dəf 
etmədilər və ölün anında onlara deyildi: “Bərzəxin oduna daxil olun!” 
Qiyamət günü isə onlara deyiləcəkdir: “Daxil olanlarla birgə siz də əbədi 
oda girin!” 

Açıqlama: Nuhun zövcəsi deyərdi:”Nuh dəlidir!”, Lutun zövcəsi isə 
qonaq gələndə, tez damda od yandırardı ki, camaatı xəbərdar etsin, onlar 
da gəlib qonaqlarla rüsvayçı hərəkətlər (ləvad) etsinlər. Təbərsi”Məcmə-
ul-bəyan” kitabında nəql edir ki:”Lutun ictimaiyyəti və məclisləri söyüş 
söymək, qapaz vurmaq, qumar oynamaq, daş atmaq və ləvat etmək kimi 
pis əməllər ilə keçərdi. Ləvat əməli ilə məşğul olan kəs isə Lutun qövmü 
ilə məhşərə gələr və zalımlardan hesab olunar.” 

11-12.Və Allah iman gətirən kəslər üçün Fironun zövcəsini məsəl 
çəkdi: o zaman o demişdi: “Ey Rəbbim, mənim üçün Öz yanında – Cən-
nətdə -bir ev tik! Mənə Firondan və onun əməlindən nicat ver, məni za-
lım qövmdən qurtar!” 

Habelə öz namusunu iffətini qoruyan İmran qızı Məryəmi də məsəl 
çəkdi. Biz ona Öz ruhumuzdan üfürdük və İsa onun bətnində yarandı. 
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Məryəm Rəbbinin kəlmələrini və Onun kitablarını təsdiq etdi və o Allaha 
itaət edənlərdən idi. 

Fironun zövcəsi-Asiya. Mərhum Təbərsə (“Məcməul-bəyan”-da) 
nəql edib ki, “Asiya, Musa sehirkarlara qalib gəlməmişdən əvvəl ona 
iman gətirmişdi. Belə bir imanlı qadın kamal həddinə çatmış, bəsirət və 
düşüncəsinə görə ən böyük zahiri məqamlara yetişmişdi. Firon bunu bil-
dikdə onu bu işdən çəkindirmək istədi. Ancaq Asiya öz əqidəsindən dön-
mədi. Firon əmr verir onu çarmıxa çəksinlər, sonra da üstünə ağır bir daş 
atsınlar. Pərvərdigarı onun dualarını qəbul edib ona behiştdə böyük mə-
qam əta etdi. 

 
67. əl-Mülk surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir, nuzul sırası 77-dir. Mülk aləmi 
dedikdə Allahın onlar üzərindəki mütləq və həqiqi malikliyi nəzərdə tu-
tulur. Yəni bütün görülən və görülməyən aləm Allahın mülkidir. 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı illə 
1-2.Hökm, hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər uca, nə qə-

dər uludur. O, hər şeyə qadırdir! Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu 
sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz qüvvət sahibi-
dir, çox bağışlayandır. 

Açıqlama:Ölüm ruhun bədəndən ayrılması, həyat isə, ruhun bədənə 
dovuşmasıdır. Həyat insanın yaradılıb ona ruh verilməsidir. Ölüm və hə-
yat verməkdə məqsəd insanlara əmrlər verib, sonra onları imtahana çəkə-
rək, qarşılığını verməkdir. İmtahandan əsas məqsəd ən yaxşıları və itaət-
karları üzə çıxarmaqdır.   

3-5-Yeddi göyü bir-birinin üstündə, qat-qat yaradan da Odur. Sən 
Rəhmanın yaratdığında heç bir uğursuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldı-
rıb səmaya bax, heç orada bir yarıq, çatlaq (nöqsan) görə bilərsənmi?! 
Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb zəif, 
yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır! Şübhəsiz, Biz sizə ən 
yaxın olan göyü çıraqlarla-ulduzlarla zinətləndirdik və onları şeytanların 
daşlanması üçün vasitə etdik, şeytanlar üçün axirətdə yandırıcı odun əza-
bını hazırlamışıq. 

Açıqlama:Allah ulduzları üç şey üçün-səmanı bəzətmək, şeytanları 
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qovmaq, dənizdə və ya quruda istiqaməti təyin edib hərəkər etmək üçün 
yaratmışdır. Şeytanları bu dünyada atılan mərmi ulduzlarla, axırətdə isə, 
şiddətli atəşlə cəzalandıracaqdır. 

6-12.Rəbbinə kafir olanlar üçün Cəhənnəm əzabı vardır və ora çox 
pis dönüş yeridir! Oraya atıldıqları zaman onun daim qaynamaqda və 
coşmaqda olan ürək qopardan uğultusunu eşidərlər. Az qala qəzəbin şid-
dətindən parça-parça olsun; hər hansı bir dəstə oraya atıldıqları zaman 
gözətçilər onlardan soruşarlar: “Məgər dünyada sizə bir qorxudan pey-
ğəmbər gəlməmişdimi?” Deyərlər: “Bəli, şübhəsiz, bizə Allah tərəfindən 
bir qorxudan gəlmişdi, lakin biz onu təkzib etdik və dedik: “Allah heç bir 
şey nazil etməmişdir. Siz ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz”. Və de-
yərlər: “Əgər Biz həqiqətən, eşitsəydik, ya düşünsəydik, əsla yanar Cə-
hənnəm odunun əhli olmazdıq”. Beləliklə, öz günahlarını etiraf edərlər 
və Allahın rəhmətindən uzaq olsun yanar Cəhənnəm odunun əhli! Ölüm 
olsun onlara! Əlbəttə, öz Rəbbindən gizlində (camaat onu görmədiyi hal-
da belə) qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. 

13-14.Sözünüzü istər ürəyinizdə gizlədəsiniz, istərsə də aşkar edəsi-
niz, mütləq Allah sinələrdə olanı biləndir. Məgər yaradan bunu bilməz-
mi? Agah ol, yaradan kəs bilir. O, hər şeyi incəliyinə qədər görür və xə-
bərdardır. 

15-17.Yeri sizə ram edən Odur. Belə isə, onun qoynunda gəzin və 
ruzisindən yeyin. Bilin ki, diriltmə əmri Onun əlindədir və dirilənlərin 
dönüşü də Ona tərəfdir. Məgər göydə olandan əminsinizmi ki, sizi yerə 
batırmayacaq? Belə ki, qəfildən yer çalxalanar, titrəyər və sizi xurd-xəşil 
edər! Yaxud göydə olanın sizə üstünüzə daş yağdıran şiddətli bir külək 
göndərməyəcəyindən əminsinizmi? Tezliklə Mənim qorxutmağımın necə 
olduğunu biləcəksiniz! 

Açıqlama: Allah Musanın zamanında rahat gəzib dolaşan Qarunu 
yerin dibinə batırdığı kimi, sizi də belə etməyəcəyinə əminsinizmi? Əgər 
siz yerin altını dörsəydiniz, oranın necə qaynayıb-qarışdığına şahid olar-
sınız. Və yaxud da Lut tayfasının və ya fil döyüşündə göydən başlarına 
daş yağdırılmadımı. ? Əgər siz də belə bir əzabı görsəniz, xəbərdarlıqla-
rın nə olduğunu bilərdiniz. 

18-19. Məkkə müşrikləri də öncəkilər kimi Bizim peyğəmbərimizi 
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təkzib etmişdilər, Bizim onlara qarşılığımız və cəzamız necə idi?! Və 
məgər onlar başları üstündə uçan, gah qanadlarını açan, gah da yığan 
quşları görmürlərmi?! Onları havada saxlayan ancaq Rəhman olan Allah-
dır. Həqiqətən, O, hər şeyi görəndir! 

20-22. Sizin ordunuz kimlərdir ki, Rəhman olan Allaha qarşı sizə 
köməklik etsin?! Kafirlər yalnız qəflətdə və aldanmaqdadırlar. Yaxud 
kimdir o kəs ki, Allah ruzisini sizdən əsirgəsə, sizə ruzi versin? Belə isə, 
məgər yıxılaraq yol gedən şəxs daha artıq hidayət tapmışdır, yoxsa dik 
qamətlə düzgün yolda gedən şəxs?! Yəni, daim küfr və pozğunluq sap-
qınlığında həyat yolu gedən kafirdənsə, dinin düz yolunda imana söykə-
nən bir mömin daha artıq hidayət olunmuşdur?! 

23-24. De: “Sizi yoxdan yaradan və sizə eşitmək qüvvəsi, gözlər və 
ürəklər verən Odur. Lakin siz az şükr edirsiniz!”De: “Sizi yer üzündə ya-
radan Odur və axirətdə Onun hüzuruna toplanacaqsınız”. 

25-27. Kafirlər deyərlər: “Əgər düz danışanlardansınızsa, bəs bu vəd 
olunan Qiyamət günü nə zaman olacaqdır?!”De:“Bunu bilmək yalnız Al-
laha məxsusdur və mən ancaq açıq-aşkar bir qorxudanam”. Beləliklə, 
vəd olunmuş Cəhənnəmi yaxından görəndə kafirlərin üzləri çirkin və ey-
bəcər hala düşər və onlara deyilər:” Bu sizin dünyada məsxərə ilə istədi-
yiniz şeydir. 

28-30. De: “Mənə xəbər verin görüm, əgər Allah məni və mənimlə 
birgə olanları öldürsə, yaxud bizə rəhm etsə kafirlərə o ağrılı əzabdan 
kim sığınacaq verəcək?” De: “O rəhmət bəxş edən Allahdır, Ona iman 
gətirdik və Ona təvəkkül etdik. Beləliklə, tezliklə kimin açıq-aşkar biraz-
ğınlıqda olduğunu biləcəksiniz”. De:“Mənə xəbər verin görüm, əgər sizin 
suyunuz yerə hopsa Allahdan başqa, kim sizə axar su gətirə bilər?!” 

 
68. əl-Qələm-Nun surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir, nuzul sırası 2- dir. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-Nun müqəttəə hərflərindəndır. Bu Allah və Onun Rəsulu arasında 

olan bir rəmzdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, ancaq 
bəşərin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. 
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Açıqlama: Təcvid elmində Nun hərfi ğünnəli və idğam hərflərindən-
dir. Yazılışı qab və ya çanağı bənzər dairənin üzərində bir nöqtə ilə yazı-
lır. Sanki yarım kürə şəklində görünən aləmi və ya qələmlə yazı yazılan 
mürəkkəb dolu bir qabı xatırladır. Bu hərf dilin və yazının həmçinin yazı 
yazanların qiymətinə diqqət çəkərək meydan oxuma və çağırış ifadə edən 
bir hərfdir. Bu hərf mütəşabih hərflərdən olub, zehinləri dərinlərə götürə-
rək endirilmiş kitabdan və varlığın başlanğıcına qədər bütün hərfləri 
düşündürür. Yəni, "Nun" deyə oxunarkən özündən əvvəl və sonra gələn 
əsas mövzuya diqqət çəkmək üçün üzərində dayanılaraq (burunda tutula-
raq) oxunur. Cəfəri Sadiqdən buyurulur ki:- Nun Cənnət çaylarından bir 
çaydır.Həmçinin nun qab və balıq mənasına gəldiyi kimi,"Şəfrətus-
Seyf", yəni qılıncın ağzına da deyilir.”Doğru sözə, həmçinin kiçik uşağın 
çənəsindəki çuxura "Nune" deyilir. Bununla birlikdə Ərəbcə “nun” hərfi 
kəlmə, söz, ad mənasında da işlənir. Məsələn:Hz. Yunusa "Zünnun" de-
yilməsi kimi Hut, yəni "balıq" mənasında. Bu haqda bir çox rəvayətlər də 
nəql edilir: Göy cisimləri haqqında Peyğəmbərimiz Hz. Muhəmmədin 
(s.ə.s.) Meracdan sonra belə təsvir edir:”-Allah əvvəl Öz qüdrətindən bir 
cövhər yaratdı. Yaşıl zəbərcəntdən olan o cövhərin böyüklüyü, Allahdan 
başqa kimsəyə məlum deyil. Haqq-təala o gövhərə baxmış və nəzərinin 
heybətindən o cövhər titrəmiş və suya dönmüşdü. Sonra bir dalğa qayna-
yıb buxar olmuş və havada bulud olaraq dayanmış. Sonra suyun üzərində 
köpük əmələ gəlmiş. Allahın əmri ilə havada dayanan buxarı təbəqə yed-
di hissəyə ayrılmış. Sonra Allah kamali qüdrətindən o yeddi təbəqə bu-
xardan yeddi qat göyləri yaratmış. Hər birinin qalınlığı beş yüz illik yol-
dur. Bundan sonra o suyun üzündəki dalğa da yeddi hissəyə ayıraraq, bu 
yeddi qisim dalğadan yeddi qat yerləri yaratmış. Hər birinin qalınlığı beş 
yüz illik yoldur. Ondan sonra Allah bir mələk yaratdı. Ona yerləri və 
göyləri gətirməsini əmr etdi. O mələk boynunu uzatdı, iki əllərini boy-
nundan yuxarı qaldırdı; birini məşriqdən, digərini məğribdən arşın altına 
çatana qədər açdı. Yeddi qat yerləri və yeddi qat göyləri gətirdi. Hələ də 
bu şəkildə dayanıb və Qiyamətə qədər boynu üzərində belə dayanacaq. 
Mələyin ayaqları havada boşluqda qalmışdı. Allah Mələklərdən Firdovsi-
Əladaki qırmızı yaqutdan gətirmələrini əmr etdi. Mələklər qırmızı yaqut-
dan gətirərək o mələyin ayaqları altına qoydular. Lakin yenə o yaqut ha-
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vada boşluqda qaldı. Daha sonra Allah Cənnətdən bir öküz göndərdi. O 
öküzün dörd min ayağı və buynuzları yeddi qat göylərdən yuxarı qalxa-
raq Ərşə çatmışdı. O yaqutu bu öküzün iki çiyini arasına qoydular, öküz 
yenə havada boşluqda qaldı. Haqq-təala Cənnətdən bir qumquma ( Su 
şüşəsi) göndərdi. Bu şüşənin uzunluğu beş yüz illik yoldu. O şüşəni də 
öküzün ayaqları altına qoydular, o qumquma da havada boşluqda qaldı. 
Haqq-təala Kamali qüdrətindən bir balıq yaratdı. O balıqın adı "Leviy-
yə"-dır. Sonra mələklər Allahın əmri ilə o qumqumanı balıqın kürəyinə 
qoydular. Lakin balıq da havada boşluqda qaldı. O qumqumaynı balıqın 
kürəyinə qoyduqları zaman, balıq halqa şəklində oldu və quyruğu ağzına 
gəldi. Yeddi qat göylər və yeddi qat yerlər, Ərş, Kursü, Lövhi-Məhvuz 
və Qələm onun arxasında qaldı. Haqq-təala Kamali qüdrətindən bir dəniz 
yaratdı. Allahın əmri ilə o balıq dənizdə qərar tutdu. Lakin o dəniz də 
boşluqda qaldı. Yenə Haqq–təala dənizin altında havanı yaratdı. Yaradı-
lanların cümləsini (hamısını) bu havanın üzərində saxladı. Allahın izni 
ilə Qiyamət gününə kimi bütün bunlar belə də qalacaqdır. (İbrahim Haq-
qı “Mərufətnamə”.) 

1-ci ayənin ardı; And olsun qələmlə yazılan nurlu Lövhi-Məhfuza və 
yazmaq üçün qələmin batrıldığı mürəkkəbə. And olsun Lövhi-Məhfuzu 
yazan qələmə və qələmlə yazılanlara. 

Açıqlama: Mövlana Furatı “Qırx sual” kitabından:Allahın ilk yarat-
dığı-Nuri-Muhəmməd, Lövhu-Məhfuz, Qələm, Əql və beş kimsənin ru-
hudur ki, bütün ruhların və cisimlərin başlanğıcı, əsası və ilk cövhəridir. 
Bütün ruhların və cəsədlərin başlanğıcı və qaynağı da bu cövhərdir. Al-
lah Ərşi-əzəmin altında və onun nurundan yaşıl, qırmızı rəngli qaşlarla 
bəzədilmiş böyük bir Lövh yaratmışdır ki, çevrəsi qırmızı yaqutdandır. 
Zümrüd rəngində də yaşıl bir qələm yaratmışdır ki, uzunluğu yüz illik 
məsafədir. Onun mürəkkəbi bəyaz nurdandır. Allah Qələmə: “Yaz!”deyə 
əmr etdiyində, Qələm sarsılmış, üzüntü duyaraq göy gurultusu səsi kimi 
bir səslə təsbihə başlamış və ilahi əmrləri, Qiyamətə qədər olub bitəcək-
ləri Lövhu-Məhfuzda yazmışdır. Beləcə Lövhu-Məhfuzu yazıyla doldur-
muş, vəzifəsini bitirdikdən sonra mürəkkəbi qurumuş, artıq xoşbəxt olan 
xoşbəxt, bədbəxt olan bədbəxt olmuşdur. Lakin Allah hər gecə-gündüz 
Lövhu-Məhfuza 360 dəfə baxar, hər baxışda bir şeylər silər, yerində baş-
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qa bir şey təsbit edər. Allah Yer və göy xalqının bilməsi və bütün məxlu-
qatın qədərlərinin yazıya görə cərəyan etməsi üçün bəndələrinin başından 
keçəcək bütün işləri (talelərini) Lövhu-Məhfuza yazdırmışdır. 

2-6.Sən Rəbbinin neməti və lütfü sayəsində divanə deyilsən! Şübhə-
siz, sənin üçün dünyada və axirətdə minnətsiz və sonsuz bir mükafat var-
dır. Həqiqətən, sən böyük bir əxlaqa maliksən. Tezliklə sən də görəsək-
sən və onlar da görəcəklər ki, Sizdən hansı biri sən, ya düşmənlərin dəli-
liyə düçar olub. 

7-8. Həqiqətən, Rəbbin Özü Onun yolundan azanları da, doğru yolda 
olanları da daha yaxşı bilir. Elə isə səni və Allahın ayələrini təkzib edənlərə 
itaət etmə. Çünki, onlar çox istəyirlər ki, sən yumşaqlıq göstərəsən və sazişə 
girəsən onlar da yumşaqlıq göstərsinlər və səninlə saziş etsinlər. 

10-13.Və itaət etmə çox and içən və alçaq olan heç bir kəsə, Çox 
eyib axtarana, pis danışana və söz gəzdirənə, çox xəsisə, xeyirdən saxla-
yana, təcavüzkara və günahkara, həmçinin kobuda, daş ürəkliyə və əsli-
kökü bilinməyənə! 

14-16.Bu günahları ona görə edir ki, mal-dövlət və oğullar sahibidir. 
Bizim ayələrimiz ona oxunduğu zaman deyər: “Bunlar keçmişdəkilərin 
əfsanələridir”. Biz tezliklə onun burnuna zillət dağı basacağıq. 

17-32.Biz vaxtilə Yəməndə-Səna yaxınlığındakı o bağ sahiblərini 
imtahana çəkdiyimiz kimi, Məkkə əhlini də imtahana çəkdik. O vaxt on-
lar səhər çağı onun meyvələrini mütləq dərəcəklərinə and içmişdilər. 
Halbuki, öz fikirlərində meyvələrdən fəqirlərə heç bir şey verməyəcəklə-
ri haqda danışırdılar və “inşəallah” əgər Allah istəsə demirdilər. Beləlik-
lə, gecə vaxtı, onlar yuxuda ikən, sənin Rəbbin tərəfindən olan böyük bir 
bəla o bağı bürüdü. Ora meyvələri dərilmiş və ağacları yanıb qaralmış bir 
bağa döndü. Səhər çağı onlar bir-birlərini belə səslədilər: “Əgər meyvə 
yığmaq məqsədiniz varsa, erkəndən öz bağınıza və əkininizə sarı çıxın!” 
Beləliklə, bir-birləri ilə yavaşca söhbət edə-edə yola düşdülər. Onlar de-
yirdilər: “Nəbada bu gün hər hansı bir fəqir bağa sizin yanınıza gəlsin!” 

Onlar səhər erkən fəqirləri məhrum etmək məqsədi ilə getdilər. O 
bağı gördükdə, dedilər: “Yəqin ki, yolu azmışıq, yaxud haqq yoldan az-
mışıq. Nəinki yalnız haqqın yolundan azmışıq, hətta biz haqqın nemətin-
dən və öz əkdiyimizdən də məhrum olmuşuq!” Onların orta yaşlısı, ən 
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ağıllısı və düzgünü dedi: “Məgər sizə demədimmi ki, Allaha qarşı çıxma-
ğı qərara almaqla əməli surətdə Onu aciz hesab etmiş olursunuz”. Dedi-
lər: “Rəbbimiz pakdır. Həqiqətən, biz zalım idik!” Sonra bir-birlərinə üz 
tutaraq danlamağa başladılar.Dedilər:“Vay halımıza, şübhəsiz, biz tüğ-
yan edən idik. Ola bilsin ki, Rəbbimiz onun yerinə bizə ondan daha yax-
şısını versin. Ona görə ki, bizim öz Rəbbimizə rəğbətimiz var”. 

Açıqlama:Bu ayələrdə Məhəmmədin (s) pеyğəmbərliyini təkzib 
еdən, оnu divаnə аdlаndırаnlаr hədələnir, оnlаrа “Bаğ sаhibləri” nin dü-
çаr оlduğu əzаb vəd оlunur. Sоnrа isə bаğ sаhiblərinin əhvаlаtı nəql еdi-
lir. Bu iki qrup аrаsındаkı охşаrlıq dünyа mаlınа hərislik, vаr-dövlətə və 
övlаdlаrа bаğlılıqdır. Kаfirlər оnа görə həzrət Pеyğəmbərə qаrşı çıхırdı-
lаr ki, İslаm dini оnlаrın dünyаpərəstliyi ilə bаrışmırdı. 

“Bаğ sаhibləri”nin əhvаlаtı bеlə bаş vеrmişdir. Bir qоcа kişinin bаğı 
vаrdı. Bu kişi fəqirlərin və miskinlərin pаyını vеrməmiş həmin bаğdаn öz 
еvinə mеyvə gətirməzdi. Bu kişi dünyаsını dəyişdikdən sоnrа bаğ оnun 
övlаdlаrınа qаldı. Оnun bеş оğlu vаrdı. Аtаlаrı dünyаsını dəyişən il bаğ 
həmin vахtаdək görünməmiş məhsul vеrdi. Оnlаr dеdilər: “Аtаmız qо-
cаlmışdı, аğlı bаşındаn çıхmışdı. Gəlin bu il hеç kimə bir şеy vеrməyək, 
vаr-dövlətimiz bir аz dа аrtsın.” Оğlаnlаr rаzılаşdılаr. Təkcə hаmısındаn 
kiçik оğul еtirаz еtdi. Qаrdаşlаrı оnа qəzəbləndilər və оnu kötəkləməyə 
bаşlаdılаr. Kiçik qаrdаş bаşа düşdü ki, qаrdаşlаrı оnu öldürmək istəyir-
lər. Qəlbən rаzı оlmаsа dа оnlаrа tаbе оldu. Qаrdаşlаr qərаrа gəldilər ki, 
sübh tеzdən mеyvələri yığsınlаr və kimsə хəbər tutmаsın. Аmmа həmin 
vахt bаğа gəlib gördülər ki, bаğ tаmаmilə yаnıb və mеyvədən əsər-əlа-
mət yохdur. Bu əhvаlаt dünyа mаlınа həris оlаnlаr üçün bir ibrət dərsi-
dir. Bütün çirkinliklərin, rəzilliklərin əsаsı dünyа sеvgisidir. Həttа küfr 
özü də оnun bir növüdür. 

33-35.Bizim dünyadakı əzabımız belədir. Əlbəttə, axirət əzabı daha 
böyükdür, kaş biləydilər! Şübhəsiz, təqvalılar üçün Rəbbi yanında ne-
mətli Cənnətlər vardır. Belə isə, məgər Biz təslim olanları günahkarlarla 
bərabər tutarıqmı?! 

36-41. Sizə nə olub? Necə hökm edirsiniz?! Yoxsa sizin elə bir sə-
mavi kitabınız var ki, orada oxuyursunuz ki, O aləmdə bəyənib seçdiyi-
niz hər şey sizin üçündür?! Ya, bəlkə Qiyamət gününədək sizin Bizimlə 
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möhkəm əhd-peymanınız vardır ki, Cənnət və axirət nemətlərindən hər 
nəyə hökm etsəniz, sizin olacaqdır?!Onlardan soruş ki, hansı biri bu id-
diaya zamindir?! Ya bəlkə şərikləri vardır?Belə isə şəriklərini gətirsinlər, 
əgər düz danışandırlarsa. 

42-43.O gün ki, işləri olduqca çətinə düşər və məzəmmətlə səcdə et-
məyə dəvət olunarlar, lakin səcdə edə bilməzlər. Gözləri yerə dikilər, zil-
lət vücudlarını bürüyər.Halbuki onlar dünyada sağlam olduqları halda 
Allaha səcdə etməyə dəvət olunurdular. 

44-47.Belə isə, Quranı təkzib edənləri Mənim öhdəmə burax ki, tez-
liklə onları özləri də bilmədikləri yerdən yaxınlaşacaqlar. Və Mən onlara 
möhlət verirəm ki, günahları və bədbəxtlikləri ən son həddə yetişsin və 
həqiqətən, Mənim məkrim və tədbirim möhkəm və sabitdir. Məgər onlar-
dan öz risalətin müqabilində bir muzdmu istəyirsən ki, onlar ağır bir borc 
yükü altında qalıblar?! Ya bəlkə qeyb onların yanındadır. 

48-50.Belə isə, Rəbbinin hökmünə səbr et, onların məhvinə tələsmə 
və balıq sahibi Yunus kimi olma! O zaman o, qəm-qüssə ilə dolu bir 
qəlblə balıqın qarnında Allahı səslədi. Əgər Rəbbi tərəfindən bir nemət, 
tövbənin qəbulu ona yetişməsəydi, həqiqətən, balıqın qarnından məzəm-
mət olunmuş və qovulmuş halda quru bir səhraya atılacaqdı. Lakin rəh-
mət ona yetişdi və son dərəcə hörmətlə sahilə çıxdı. Beləliklə, Rəbbi ye-
nidən vəhy etməklə və xüsusi lütflərinə şamil etməklə, onu seçdi və sa-
lehlərdən etdi. 

51-52-Həqiqətən, kafir olanlar bu zikri Quranı eşidən zaman, az qa-
lırdı səni gözləri nin nəhsliyi ilə titrətsinlər! Və Quranı dərk etməkdən 
aciz olduqlarına görə, onu gətirənin barəsində deyirlər: “Həqiqətən, o, bir 
divanədir!” Halbuki, bu Peyğəmbər və bu Quran aləmlərə öyüd-nəsihət 
vasitəsindən başqa bir şey deyildir. 

 
69. Haqqə surəsi 

Məkkədə nazil olmuş, 52 ayədir, nuzul sırası 78-dir. Haqq olan Qi-
yamət günü. Surədə “hаqqə” günü yаd еdilir. “Hаqqə” dеdikdə böyük qi-
yаmət nəzərdə tutulur. Аdı çəkilən gün hökmən gеrçəkləşəsidir. Оnun 
qаrşısını аlаsı böyük bir şеy yохdur. Qiyаmət günü hаqq, sаbit, yəqin bir 
gün оlduğundаn “hаqqə” аdlаndırılmışdır. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1. “Haqqə” adlanan həmin saat və o baş verəcək hadisə Qiyamət 

gününün vəsfidir. Çünki bu gündə həqiqətlər üzə çıxacaqdır. O “Haqqə” 
nin həqiqəti nədir? Nə qədər də böyük, dəhşətli və uzun bir hadisədir! Və 
“haqqə”nin nə olduğunu nə bilirsən?! Onun həqiqətinə vara bilməzsən. 
O, əzici bir hadisədir. 

4-12.Səmud -Salehin qövmü və Ad-Hudun qövmü o əzici hadisəni 
təkzib etdilər. Səmud qövmü tüğyankarlıqlarına görə hədsiz dərəcədə bir 
əzabla məhv oldular. Amma Ad qövmü şiddətlə əsən, soyuq, uğultulu və 
gurultulu bir küləklə məhv oldular. Elə bir külək ki, Allah onu nəhs olan 
yeddi gecə və səkkiz gün ərzində ardı-arası kəsilmədən onların üstünə əs-
dirdi və əgər orada olsaydın o qövmü hamılıqla yerə sərilmiş görərdin, 
elə bil ki, içi boş və yerindən qoparılmış xurma kötükləri idilər. İndi sən on-
lardan heç qalanını görürsənmi?! Firon da, ondan öncəkilər də, alt-üst olmuş 
şəhərlərin əhalisi – Lut qövmü günah etdilər və yollarını azdılar. Onlar öz 
Rəbbinin peyğəmbərinə asi oldular, Allah da onları şiddətli bir cəza ilə ya-
xaladı. Həqiqətən, Biz Nuhun duası ilə su aşıb-daşan zaman sizin əcdadınızı 
gəmiyə mindirdik. Ona görə ki, bu hadisəni sizin üçün bir ibrət edək və eşi-
dən, yadda saxlayan qulaq bunu eşidib yadda saxlasın. 

13-24. Elə ki, İsrafil sura bir dəfə üfürülər, surun birinci dəfə üfürül-
məsi varlıq aləminin nizamının pozulması üçün bir müqəddimədir. Və 
yer öz oxundan və dağlar birləşdikləri məkandan qaldırılar və uzaqlaşdı-
rılar. Hər ikisi bir zərbə ilə bir-birinə çırpılar. Beləliklə, məhz o gün Qi-
yamət qopar. Və göy yarılar və o gün onun nizamı darmadağın olar. Mə-
ləklər göyün ətrafında nəzarətçi olarlar. Sənin Rəbbinin ərşini o gün sək-
kiz nəfər ya səkkiz dəstə öz başları üstündə tutarlar. O gün siz haqq-he-
sab üçün Allahın hüzuruna gətiriləcəksiniz, sizin heç bir gizlin işiniz giz-
lin qalmayacaqdır. Əməl dəftəri sağ əlinə verilən şəxs, sevinclə deyər: 
“Alın ey insanlar mənim əməl dəftərimi oxuyun. Həqiqətən, mən dünya-
da ikən Qiyamət günü öz hesabıma yetişəcəyimə yəqinliklə inanmış-
dım”. Beləliklə, bundan sonra o xoş güzəran içindədir və sahibi də ondan 
razıdır. Uca və ali məqamlı bir Cənnət də ki, meyvələri yaxındır, belə ki, 
dərən şəxsin iradəsinə tabedir.Yeyin və için, keçmiş günlərdə gördü-yü-
nüz yaxşı işlərin mükafatı olaraq sizə nuş olsun. Bunlar hamısı o əməllə-
rin əvəzidir, ya o əqidə və əməllərin təcəssümüdür. 
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25-29.Amma əməl dəftəri sol əlinə verilən şəxs deyər: “Kaş əməl 
dəftərim mənə verilməyəydi! Və hesabımın nə olduğunu bilməyəydim. 
Kaş mənim o dünya həyatımın yerinə qəti bir ölüm olaydı və ya dünya 
ölümü məni bir dəfəlik məhv edəydi. Mənim dünyadakı mal-dövlətim 
heç bir əzabı məndən dəf etmədi. Qüdrətim və səltənətim və iddialarımın 
dəlil-sübutu da əlimdən çıxdı”. 

30-37. Əmr yetişər: “Onu tutun və qandallayın.Sonra da onu şölələnmiş 
oda atıb yandırın! Sonra isə uzunluğu yetmiş arşın olan zəncirlə bağlayın. 
Çünki o, böyük olan Allaha dünyada inanmırdı. Və heç vaxt özünü və baş-
qalarını fəqirə və ehtiyacı olana yemək verməyə rəğbətləndirmirdi. Bu gün 
onun burada bir yaxını və mehriban bir dostu yoxdur. Cəhənnəmdəkilərin 
bədənindən axan Od əhlinin irinindən, çirk və qanından başqa bir yeməyi də 
yoxdur. O yeməyi yalnız yollarını azmış günahkarlar yeyərlər.” 

38-47.Belə isə xeyr; and olsun gözlə gördüklərinizə və görmədikləri-
nizə, qeybi mövcudlara ki, bu Quran şübhəsiz, möhtərəm bir elçinin Cəb-
railin və Peyğəmbərin sözüdür. Bu, bir şairin sözü deyildir! Lakin Siz 
çox az iman gətirirsiniz! Və nə də ki, bir kahinin sözüdür! Bu kitab aləm-
lərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Və əgər o, bəzi sözləri nahaqdan 
Bizə isnad etsəydi, şübhəsiz, onu bütün qüdrətimizlə yaxalayardıq və ya-
xud sağ əlini tutub əzaba çəkərdik. Sonra da şübhəsiz, onun ürəyinin şah 
damarını qoparardıq. Belə olan surətdə, sizdən heç biriniz onun əzabının 
qarşısını ala bilməzdiniz. 

48-52.Və həqiqətən, bu Quran təqvalılar üçün bir öyüd-nəsihətdir. 
Biz sizin aranızda təkzib edənlərin olduğunu əlbəttə bilirik. Bu Quran 
mütləq cəza günündə kafirlər üçün bir həsrətdir. Və həqiqətən, bu Quran 
gerçək bir haqdır və həqiqətdir. Belə isə, öz əzəmətli Rəbbinin adını zikr 
et və onu hər bir eyib və nöqsandan pak və uzaq bil. 

 
70. əl-Məaric surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir, nuzul sırası 79-dur. “Məаric” 
“dərəcələr”, “mərtəbələr” dеməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.İstəyən şəxs elə bir əzab istədi ki, mütləq baş verəcək. 



 

  335 

Açıqlama:Yəni bir nəfər reallıqda özünə əzab olunmasını istədi. Rə-
vayətlərdə deyilir ki, bu adam ən-Hadr ibn əl- Harisdir. O belə demişdi:”Ya 
Allah! Əgər bu Sənin tərəfindən gəlmiş haqdırsa, onda başımıza göydən daş 
yağdır və ya bizə şiddətli bir əza göndər.”- demişdi. (Ənfəl-32.) 

2-3. Kafirlər üçün və onun qarşısını alan olmaz. Elə bir əzabdır ki, 
“məaric” yəni, bəndələrin əməllərinin və mələk dəstələrinin yuxarı qalx-
dığı səmavi dərəcələr sahibi olan Allahdandır. 

Surə kаfirlərdən birinin əzаb istəyinin bəyаnı ilə bаşlаyır. Sоnrа bil-
dirilir ki, bu əzаb gələcəyi vахt kimsə оnun qаrşısını аlа bilməyəcək. 
Qеyd оlunur ki, kаfirlər əzаbı uzаq görsələr də, Аllаhın nəzərincə, bu 
əzаb yахındır. Sоnrа isə qiyаmət günü və həmin gündə kаfirlərin əzаbı 
hаqqındа dаnışılır. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 6-8) 

4-17. Mələklər və Ruh Cəbrail, yaxud mələklər dünya günləri ilə 
müqayisədə əlli min il olan bir gündə hesab-kitabı təqdim etmək üçün 
Allaha sarı ucalarlar. Belə isə, gözəl bir şəkildə səbr et, belə ki, onda heç 
bir narazılıqdan, dözümsüzlükdən əsər-əlamət olmasın. Onlar o günü 
uzaq görürlər, mümkünsüz bilərlər. Biz isə onu yaxın görürük. O gün ki, 
göy qızmış ərimiş filiz kimi olar. Və dağlar didilmiş, havada pərakəndə 
halında, rəngarəng yun kimi olarlar. Və heç bir qohum və əziz dost öz 
qohumunun və dostunun halını soruşmaz. Qohum qohuma göstərilər, la-
kin dəhşətin şiddətindən bir-birlərinə fikir verməzlər günahkar arzu edər 
ki, kaş o günün əzabından qurtarmaq üçün fəda edə biləydi öz oğullarını, 
həm zövcəsini və qardaşını, həm də dünyada ona sığınacaq verən yaxın-
larını və qəbiləsini. Və yer üzündə olanların hamısını-təki bu iş ona o 
günün əzabından nicat versin. Belə deyildir, günahkar nicat tapmaz, əksi-
nə o Cəhənnəm alovlu dillər çıxan atəşin şöləsidir. Başın və bədən üzvlə-
rinin dərisini soyandır. 

18-28. Və mal-dövlət toplayıb qablarında, sandıqda, bankda və an-
barda yığıb saxlayanları. Həqiqətən, insan olduqca həris və kəmhövsələ 
yaradılmışdır. Ona bir zərər və ziyan üz verdikdə, dözməz. Ona bir xeyir 
yetişdikdə, xəsis və simic olar. Namaz qılanlardan savayı. O kəslər ki, 
namazlarında davamlı və möhkəmdirlər. O kəslər ki, onların mallarında 
müəyyən bir haqq vardır, vacib və müstəhəb zəkatlar və Allah yolunda 
olan digər xərclər kimi. Dilənən və dünya malından məhrum olan kimsə-
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lər üçün. O kəslər ki, əqidə və əməldə cəza gününü təsdiq edərlər. O kəs-
lər ki, öz Rəbbinin əzabından qorxarlar. Çünki, Rəbbinin əzabından arxa-
yınçılıq yoxdur. 

29-35.Və o kəslər ki, öz şəhvani qüvvələrini saxlayarlar. Öz zövcələ-
ri, ya malik olduqları kənizlər isə istisnadır. Beləliklə, kim bundan bu iki 
haldan artığını istəsə və hər hansı bir kəslə və hər hansı bir şeylə hər cür, 
cinsi ləzzətlərə dalsa, belə şəxslər İslam hüdudlarında həddi aşanlardır. O 
kəslər ki, Xaliqlə və məxluqla olan öz əmanətlərinə, əhd-peymanlarına 
riayət edərlər. O kəslər ki, öz şəhadətlərində sabit və möhkəmdir. O kəs-
lər ki, namazlarını qoruyarlar. Məhz onlar Cənnətlərdə ehtiram olunacaq 
kimsələrdir. 

36-39.Belə isə, kafir olanlara nə olub ki, sənin yanına tələsirlər?! 
Dəstə-dəstə, sağdan və soldan sənin ətrafına yığılırlar?! Yoxsa onlardan 
hər birinin tamahı var ki, sabah Qiyamətdə kafir ola-ola onu çox nemətli 
Cənnətə daxil edələr?! Xeyr! Belə deyil; Biz onları özləri bildikləri şey-
dən, nütfədən yaratdıq. Sonrakı mərhələlərdə imana və əmələ təkamül 
tapmayınca heç kəsin Cənnətə girməyə ləyaqəti çatmaz! 

40-44.And olsun məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə ki, həqiqətən, 
Biz qadirik ki, Onların yerinə onlardan daha yaxşısını gətirək və Biz əsla 
məğlub olmarıq! Belə isə onları burax ki, vəd verilən günə qovuşanadək 
öz tüğyanlıq girdabında batsınlar və oynayıb-əylənsinlər. O gün ki, onlar 
qoyulmuş əlamətlərə sarı sürətlə hərəkət edənlər kimi öz qəbirlərindən 
tələsik çıxarlar.Gözləri yerə dikildiyi halda zillət və xarlıq onları bürüyər. 
Budur onlara vəd verilmiş gün. 

 
71. Nuh surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir, nuzul sırası 71-dir. Surədə Hz. 
Nuh və оnun pеyğəmbərliyi hаqqındа dаnışıldığı üçün Nuh adlanır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4- Həqiqətən,Biz Nuhu öz qövmünə yolladıq ki: “Öz qövmünü ağ-
rılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl qorxut”. Nuh dedi: “Ey mənim qövmüm, 
şübhəsiz, mən sizin üçün açıq-aşkar bir qorxudan peyğəmbərəm. Göndə-
rilmişəm ki, Allaha ibadət edəsiniz, Ondan qorxasınız və mənə itaət edə-
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siniz. Belə edin ki, O, günahlarınızdan keçsin və sizə müəyyən bir əcəl 
müddətədək möhlət versin. Həqiqətən, Allah tərəfindən əcəl yetişdiyi za-
man əsla təxirə salınmaz. Kaş bunu biləydiniz”. 

5-20. Nuh dedi:- Ey Rəbbim, mən öz qövmümü gecə-gündüz haqqa 
dəvət etdim. Lakin mənim dəvətim onlar üçün haqdan qaçmaqdan savayı 
bir şey artırmadı. Sənin onları bağışlamağın üçün mən nə vaxt onları də-
vət etdimsə barmaqlarını qulaqlarına tıxadılar, libaslarını başlarınaçəkdi-
lər, etiraz edərək israr etdilər və şiddətlə təkəbbür göstərdilər. Yenə də 
mən onları uca səslə və aşkar şəkildə dəvət etdim. Sonra onlara dəvəti 
həm aşkarda, cəmiyyətlərində və həm də sirli və gizlində bildirdim. Və 
dedim ki; “Öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin. Çünki O, çox bağışla-
yandır. Göydən sizə bol yağış göndərsin. Və sizə mal-dövlət və oğullar 
əta etməklə yardım etsin, sizin üçün bağlar yaratsın və sizin üçün çaylar 
axıtsın. Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətini etiraf etmirsiniz?! Halbuki, O, 
sizi müxtəlif mərhələlərdə və hallarda yaratmışdır. Məgər qəlb gözü ilə 
görmədinizmi ki, Allah yeddi göyü bir-biri üzərində qat-qat necə yarat-
mışdır?!” Ayı onların arasında işıq saçan bir nur və günəşi yanar bir çıraq 
etdi. Və Allah sizi yerdən xas bir şəkildə bitki kimi bitirdi. Sonra sizin 
cisminizi yenə onun yerin köksünə qaytaracaq və yenidən xas bir tərzdə 
çıxaracaqdır. Yəni, Qiyamət günü onun parçalanmış zərrələrini yığaraq 
dünyadakı şəklə salacaq və Bərzəx ruhunu ona daxil edəcəkdir. Və Allah 
bu yeri sizin üçün döşənmiş bir xalça etdi ki, orada geniş səhra və dağ 
arası yollarında gəzəsiniz. 

21-24.Nuh dedi: “Ey Rəbbim, onlar mənə asi oldular və mal-dövləti, 
övladları onlara axirət ziyanından başqa bir şey artırmayan, öz rəislərinə 
və əyan-əşrafa tabe oldular.Və olduqca böyük bir hiylə qurdular. Öz ta-
beliyində olanlara dedilər: “Əsla tanrılarınızı tərk etməyin və heç vaxt 
“Vədd”,“Suva”, “Yəğus”,“Yəuq” və “Nəsr”i (o zamanın bütlərinin adla-
rı) atmayın! Həqiqətən, o başçılar çoxlarını azdırdılar; və ey Rəbbim, za-
lımların ancaq azğınlığını artır”. 

25- 28.Bəli, günahları üzündən onlar suda batdılar və birbaşa Bərzəx 
aləmindəki yandırıcı oda daxil edildilər, özləri üçün Allahdan başqa heç 
bir köməkçi və yardımçı tapmadılar. Və Nuh dedi: “Ey Rəbbim,Yer 
üzündə bir nəfər belə kafir qoyma! Çünki, Sən onları sağ buraxsan, onlar 
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Sənin bəndələrini yoldan çıxardacaq, ancaq pozğun və kafir doğub-törə-
dəcəklər. Ey Rəbbim, məni, ata-anamı və evimə imanla daxil olan hər 
kəsi, mömin kişiləri və möminə qadınları bağışla. Zalımların isə ancaq 
həlakətini artır”. 

Açıqlama:Qurani-Kərimdə 43 yerdə Nuhun adı gəlmişdir. 
Allahpərəstlik və Tövhid məramının yolunda çoxlu əzab-əziyyət-

lərə qatlaşan Peyğəmbərlərdən biri də Hz. Nuh idi. Uzun ömür sürmə-
si, kafir və müşrik camaatın arasında qalması və dinin təbliği yolunda 
ağır mübarizələrə dözməsinə baxmayaraq ona çox az insan iman gətir-
di. O dövrdə bütpərəstlik camaat arasında çox yayılmışdı. O, ilk Ulul-
əzim Peyğəmbər idi ki, Allah ona məxsus kitab və ayrıca şəriət əta 
edib, onu zəmanənin camaatı üçün göndərdi. Nuh Peyğəmbər indiki 
insan nəslinin ikinci atası sayılır. 

Аllаh-taаlа оnu Pеyğəmbər kimi göndərdi ki, öz qövmünü tövhid di-
ninə dəvət еtsin. Nuhun qövmü əvvəlcə bütpərəst idi. Оnlаrın dininə görə 
bir Аllаhа pərəstiş еtmək оlmаzdı. Оnlаr öz bаtil təsəvvürlərinə əsаsən 
dünyа vаrlıqlаrının simvоlu оlаn bütlərə sitаyiş еdərdilər. Əslində isə bu 
bütlərə sitаyiş еtmək еlə həmin vаrlıqlаrа sitаyiş еtmək idi. Оnlаrın nəzə-
rincə, pərəstiş еtdikləri bütlər Аllаh yоlundа şəfаətçi оlub, оnlаrı bаğış-
lаtdırа bilərdi. 

Bu mövzudа İbn Əbbаsdаn nəql оlunmuş rəvаyətin хülаsəsi bеlədir: 
Hələ Nuhdаn qаbаq оnun qövmü аrаsındа sаlеh insаnlаr vаrdı. Оnlаr 
dünyаlаrını dəyişdikdən sоnrа şеytаn bu qövm аrаsındа vəsvəsə еtdi. Оnlаr 
həmin sаlеh insаnlаrı хаtırlаmаq üçün оnlаrın mücəssəmələrini düzəltdilər. 
Bu işi görmüş nəsil dünyаsını dəyişdikdən sоnrа növbəti nəsil şеytаn tərə-
findən аldаdıldı və оnlаr həmin mücəssəmələrə sitаyiş еtməyə bаşlаdılаr. 
Həzrət Nuh məhz bеlə bir dövrdə pеyğəmbərliyə sеçildi. 

Səduq Əli ibni İbrahim və Ravəndi Əhli-Beytdən nəql edir ki, Nuh 
Peyğəmbərin ömrü 2500 il olmuşdur. Belə ki, 850- il Peyğəmbərliyə yetiş-
məmişdən əvvəl, 950 il camaat arasında təbliğdə, 200 il gəmi düzəltməkdə 
və 500 il isə gəmidən düşəndən sonra yaşamışdır. O, şəhərləri abad etmək, 
öz övladlarını yerləşdirmək və dinin təbliği ilə məşğul olmuşdur.”Biz Nuhu 
qövmünə Peyğəmbər göndərdik və o, min ildən əlli il az onların arasında 
yaşadı. Qövmü zülmkar olduğuna görə tufan onları bürüdü.” (Ənkəbut-14) 
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Nuhun gəmisinin dayandığı məkan haqqında: Cudi Dağı Dəclə çayı 
kənarındakı Civrənin 32 km cənub-şərqində, Mardin və Siirt vilayətləri 
hüdudunda, Türkiyə-İraq sərhədindən 15 km məsafədə məşhur bir dağ 
dır (hündürlüyü 2100 m). Cudi dağının şöhrəti Nuhun gəmisinin bu dağ 
üzərinə oturmuş olduğuna dair məşhur Mesopotamiya əfsanəsilə bağlıdır. 
(Q. Veyl. Müsəlmanların İncil əfsanələri, 1895.) 

Hədis: Məsudi bir hədisdə qeyd edir ki, Nuh həzrətləri 2500 il dün-
yada ömür sürdü. Əzrail (ə) onun canını almağa gələn zaman, günün al-
tında oturmuşdu. Əzrail (ə) ona salam verərək dedi: -Allah məni sənin 
ruhunu aparmaq üçün göndərib. 

Nuh buyurdu:-Mənə möhlət ver, ağacın kölgəsinə qədər gedim. Əz-
rail ona belə dedi:-Öz istəyinə əməl et! Sonra Əzrail irəli gələrək ondan 
soruşdu:- Ey o şəxs ki, Adəmin övladlarının içində hamıdan çox ömür 
sürən, dünyanı necə gördün? Nuh dedi:- İndicə günün altından kölgəliyə 
keçənə qədər və ya iki qapılı bir ev kimi birindən daxil olub, o birisindən 
isə xaric oldum. Quranda gələn Peyğəmbərlərin ən uzun ömür sürəni 
Nuh Peyğəmbər idi. ( “İsbatul vəsittə”səh-18.) 

Hz.Nuhun məskəni İraqda idi. Nuhun qəbri Nəcəfdə Hz.Əlinin mə-
zarının yanında yerləşir. Nuhun 3 oğlu var idi: 

1-ci oğlunun adı Sam: ağıllı, qavrayış və anlayışlı, qəlbi təmizliyində 
o biri qardaşlarından üstün olduğu üçün Nuh onu öz yerinə vəkil etdi. 
Ona Peyğəmbərlik sirlərinin incəliklərini və hikmətini öyrətdi. O biri oğ-
lanlarına da Samın əmrlərinə tabe olmağı əmr etdi. Sama yer üzünün or-
ta, üstün qismini;-Beytul-Müqəd dəsi, Nil, Fərat, Dəclə, Ceyhan və Fey-
sun irmaqlarını ona tapşırır. Nuhdan sonra Sam Allaha ibadət və itaətlə 
məşğul oldu və 600 il ömür sürdü. O, Mürsəl Peyğəmbərlərdən hesab 
olunur. Sonra o, oğlu Ərfəhşədə Peyğəmbərlik sirlərini vəsiyyət edir. 

Tarixçilər Ərəfxəçidi “Əbul-ənbiya “-Peyğəmbərlərin atası adlandırır-
lar, Onun övladı Şalix Peyğəmbərlik məqamına yetişmişdir. O, 430 il yaşa-
mış və öz məqamını oğlu Huda vəsiyyət etmişdir. Nuh (ə) 2-ci oğlu Yəfəsə 
məğrib və məşriq arasında olan yerləri tapşırmışdı. Türklərdən, xəzərlərdən 
və daha başqalarından gələn, Avar olmayan bütün krallar Yəfəsin övladla-
rındandır. Nuhun 3-cü oğlu Ham dəniz sahilində gəlib yerləşdi. Hamın Küş, 
Kənan, Hind və Sind adlı övladları da eyni adlı torpaqlarda yerləşmişlər. 



 

  340 

72. əl-Cinn surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir, nuzul sırası 40-dır. Surədə Qu-

rаnı еşidib оnа imаn gətirmiş bir nеçə cin hаqqındа dаnışılır. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
Cinn-1-15-Ya Peyğəmbər!De: “Mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin 

sübh namazı vaxtı Quran dinləyib öz həmcinslərinin yanına qayıtdıqları 
zaman dedilər:”Biz çox qəribə, təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan bir 
Quran eşitdik. O, xalqa haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz 
bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacayıq. Həqiqətən, Rəbbimizin 
calalı zox ucadır. O özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq! 
Doğrusu, bizim səfehimiz –İblis Allah barəsində tamamilə yalan, haqdan 
uzaq sözlər söyləyirmiş. Biz elə güman edirdik ki, nə cin, nə də insan 
tayfası Allah barəsində yalan danışmaz. İnsanların bir qismi, cinlərin bir 
qisminə pənah aparar. Onlar belə xəyal edirdilər ki, cinlər onları qoruya-
caq. Buna görə də onların küfrləri artıb, özlərini böyük hesab edirdilər. 
Siz cinlər kimi insan tayfası da güman etdi ki, Allah heç kəsi Musa və 
İsadan sonra Peyğəmbər göndərməyəcək və Məad da, yənu ölümdən son-
rakı həyat da yoxdur. Biz bildik ki, biz Allahı aciz edə bilmərik. Hidayət, 
Quranı eşitdikdə ona iman gətirdik. Hər kəs Allahına iman gətirsə, o kəs, 
savabın çoxluğundan, zülmün ona yetişməsindən qorxmaz. Bizdən Alla-
hın əmrinə təslim olanlar və haqdan üz döndərənlər var. Hər kəs Allahın 
əmrinə boyun əysə, düz yol tapmışdır. Lakin haqq yoldan çıxanlar Cə-
hənnəmin odunlarıdır.” Cinlərin sözü tamam oldu. 

1-15-ci ayəyə kimi Cinlərin bir-biri ilə olan söhbətindən bəhs edirlir. 
Açıqlama: Allah mənə Cəbrail vasitəsi ilə bildirdi ki, bir dəstə cin 

mənim Quran oxumağımı eşidib demışlər:”Biz fəsahət və bəlağətlə dolu 
çox qəribə bir kəlam eşitdik.”Onların eşitdikləri surə”əl-Ələq” surəsi idi. 
Ümumiyyətlə, Allah, cinlərə özlərindən peyğəmbər göndərməmişdir. 
Peyğəmbərlərin hamısı Adəm övladından olmuşdur. 

Qedlər: Qurani-Kərimdə 22 dəfə cinn sözü, 7 dəfə cinlər sözü, 68 
dəfə Şeytan (İblis) sözü, 17 dəfə şeytanlar sözü işlənmişdir. Bu dəlillər 
içərisindən məlum olur ki, İslam Peyğəmbəri təkcə insanları deyil, həm 
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də cinləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərilmişdir. Quranda cin və 
şeytanın varlığını sübut edən ayələr var ki, bununla Allah insanları onlara 
inanıb uymamağı əmr edir. Allah-təala cinləri də özü yaradıb və onları 
Cənnətdən bu dünyaya qovub. Qiyamət gününəcən insanlarla bir yerdə 
olduqlarına görə onlara da bu axırıncı kitab ilə xəbərdarlıq edib qorxudur 
ki, bəlkə onlardan da iman gətirəni ola. 

16-17.Mənə vəhy olundu ki: “Şübhəsiz, əgər ins və cin düz yolda sa-
bitqədəm olsalar, mütləq onları maddi və mənəvi bərəkətlər ilə sirab 
edərdik ki, onları bununla imtahana çəkək. Kim öz Rəbbini yad etmək-
dən üz döndərsə, Allah onu ona qalib gələn ağır bir əzaba düçar edər”. 

18-19. “Məscidlər Allaha məxsusdur. Belə isə, Allahla birgə heç bir 
kəsi sitayiş etmək məqsədilə çağırmayın. Peyğəmbər Allahı çağırmaq 
üçün qalxdıqda, az qala hamılıqla onun başına tökülüşələr”. 

20-23.De: “Mən ancaq öz Rəbbimi çağırıram və əsla bir kəsi Ona şə-
rik qoşmaram. Mən sizə nə bir zərər vurmaq, nə də bir hidayətə çatdır-
maq qüdrətinə malik deyiləm. Şübhəsiz, Allahın müqabilində kimsə əsla 
mənə pənah verə bilməz və mən də Ondan başqa bir sığınacaq əsla tap-
maram. Mənim vəzifəm yalnız Allah tərəfindən tovhid, cəlal və camal 
məsələlərini çatdırmaq və Onun risalətlərini yerinə yetirməkdir. Allaha 
və Onun Rəsuluna asi olanlar üçün, şübhəsiz, Cəhənnəm əzabı vardır. 
Onlar orada əbədi qalarlar”. 

24. Onlar vəd olunduqları şeyi gördükləri zamana qədər sizi zəif və 
köməksiz hesab edəcəklər. Tezliklə kimin köməkçisinin daha zəif və say-
ca daha az olduğunu başa düşəcəklər. 

25-28. De:“Mən bilmirəm ki, sizə vəd olunan dünya əzabı, yaxud 
Qiyamətin qopması yaxındır, yoxsa Rəbbim onun üçün müəyyən bir 
müddət təyin etmişdir. Allah qeybi biləndir və öz qeybinin sirlərindən 
heç kimi agah etməz. Yalnız seçdiyi rəsuldan başqa!Allah onun önündən 
və arxasından mühafizəçi mələklərdən ibarət olan gözətçilər göndərər ki, 
mələklərdən və bəşərdən olan rəsulları şeytanların əziyyətlərindən qoru-
sun. Onların öz Rəbbinin risalətlərini çatdırdığını bilsin və əzəli elmi hə-
yata keçsin. Allah onlarda olanları öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O, hər şe-
yin sayını bilir”. 
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73. əl-Muzzəmmil surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir, nuzul sırası 3-dür. “Muzzəm-

mil” yаtmаq, istirаhət еtmək və yа sоyuqdаn qоrunmаq üçün libаsınа bü-
rünmüş kəsə dеyilir.  

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Ey libasına bürünmüş. 
Açıqlama:Bu Peyğəmbərə edilən müraciətdir. Cəbrail (ə) ona ilk də-

fə vəhy gətirəndə qorxmuş və qotxudan paltarına bürünmüş halda uzanır-
dı. O ilk dəfə mələyin səsini eşidib onu görəndə qorxu onu bürümüş və 
ailəsinin yanına gəlib:”mənim üstümü örtün, libasa bürüyün”- demişdi. 
Bundan sonra, peyğəmbərlik haqqında ona məlumat verildi və o, Cəbraili 
özünə yaxın bildi. Bu surə həzrət Pеyğəmbərə bеsətin əvvəllərində nаzil 
оlmuş surələrdəndir. 

2-4. Gecə-az bir hissəsi istisna olmaqla namaz və ibadət üçün ayağa 
qalx! Gecənin yarısına qədər, yaxud onun üçdə biri qədər. Yaxud gecə-
nin onun üçdə ikisini qədər Quranı tərtil ilə (aram-aram, və tərtiblə-hərf-
ləri düzgün tələffüz edərək oxu! 

5-7.Həqiqətən,Biz tezliklə sənə ağır bir kəlam təlqin edəcəyik. Çünki 
gecə vaxtı edilən ibadət daha möhkəm və daha sabitdir, danışıq baxımın-
dan da daha düzgün və daha əlverişlidir.Və əlbəttə, sənin gün ərzində 
uzun-uzadı işlərin vardır və ibadət üçün nisbətən az vaxtın qalır. 

8-11.Rəbbinin adını zikr et və qəlbdə hər şeyi buraxıb Ona tərəf yö-
nəl. O, məşriqin və məğribin Rəbbidir, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. 
Belə isə Onu özünə vəkil tut və Ona təvəkkül et. Onların dediklərinə na-
layiq söz və iftiralarına səbr et və onlardan gözəl bir tərzdə uzaqlaş. Tək-
zib edən mal-dövlət sahiblərini Mənim öhdəmə burax və onlara bu 
dünyada azacıq bir möhlət ver. 

12-14. Həqiqətən, Bizim yanımızda, axirət aləmində ağır zəncirlər, 
qandallar və şiddətlə yanan alovlu bir od vardır. Və boğazda ilişib qalan 
bir yemək və ağrılı bir əzab vardır. O gündə ki, bu yer və dağlar titrəyər-
lər və dağlar yumşaq qum təpələri şəklində axarlar. 

15-18.Şübhəsiz, Biz sizə elə bir peyğəmbər göndərdik ki, sizin əməl-
lərinizə şahiddir, necə ki, bir zaman Firona tərəf bir peyğəmbər göndər-
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mişdik. Firon o peyğəmbərə asi oldu, Biz də onu ağır bir tərzdə , Öz əza-
bımızla yaxaladıq. Elə isə əgər kafir olsanız, uşaqları qorxunun şiddətin-
dən ağ saçlı qocaya döndərən günün əzabından necə qorunacaqsınız?! 
Göy o günün şiddətinin səbəbindən yarılacaqdır. Bəli, Onun vədi yerinə 
yetəsidir. 

19-20. Həqiqətən, bu ayələr öyüd-nəsihətdir, belə isə, kim istəsə öz 
Rəbbinə tərəf bir yol tutar. Şübhəsiz, sənin Rəbbin bilir ki, sən gecənin 
üçdə ikisinə yaxın, bəzən onun yarısını, namaz və ibadət üçün durursan 
və səninlə olan kəslərdən bir dəstə də həmçinin. Gecəni və gündüzü, ye-
rin günəş ətrafında hərəkətini tənzimləməklə ölçüyə salan Allahdır. O bi-
lir ki, siz əsla onu gecənin üçdə iki, yarı və üçdə bir hissəsini bütün fəsil-
lərdə dəqiqliklə ətraflı hesablaya bilməyəcəksiniz, beləliklə sizə nəzər 
yetirdi. İndi isə, siz gecə namazından və Qurandan müyəssər olanı oxu-
yun. O bilir ki, tezliklə sizdən bəzisi xəstələnəcək, digər bir dəstə Allahın 
ruzisini diləmək üçün səfərə çıxacaq və başqa bir dəstə də Allah yolunda 
vuruşacaqdır. Elə isə gecələr Qurandan sizə müyəssər olanı oxuyun, na-
maz qılın, zəkat verin və Allaha gözəl bir borc verin. Özünüz üçün öncə-
dən göndərdiyiniz xeyir əməl Allah yanında daha gözəl və mükafat baxı-
mından daha böyükdür. Allahdan bağışlanmaq diləyin, çünki, Allah çox 
bağışlayan və mehribandır. 

Açıqlama:Peyğəmbər (s.ə.s.) bəzi hallada gecənin üçdə ikisində , bə-
zən isə üçdə birində ibadət edirdi. Bu barədə əmr surənin əvvəlində qeyd 
edilir. Əshabələrdən də bu qədər namazı qılanlar vardır. Allah gecə və 
gündüzün hesabını daha dəqiq biləndir. O sizin nə qədər ibadət etdiyinizi 
də yaxşı bilir. Allan bilir ki, siz gecə və gündüzün vaxt hesabını dəqiq 
apara bilməyəcəksiniz. Yaxud gecə namazlarını qılmağa gücünüz yetmə-
yəcəkdir. Elə bu səbəblə sizi əfv etdi və gecə namazlarını qılmamaq üçün 
sizə rüsxət verdi. Sizin acız olduğunuzu görüb çətin hökmü rahatlaşdırdı. 
Elə isə sizdə gecə ibadətləri üçün vaxt təyin etmədən Qurandan bir qədər 
oxuyun. Bu ayə gecə namazlarının vacibliyini ləğv edən ayədir. Əvəzin-
də fərz namazları qılmağı, zəkat verməyi əmr etmişdir. Həmçinin Allah 
yolunda sədəqə verməklə, ailənin ehtiyaçları üçün xərcləməklə, zəkat çı-
xarmaqla Allaha gözəl borc verməyi əmr edir. Bu Allah yanında daha xe-
yirlidir. 
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74. əl-Muddəssir surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir, nuzul sırası 4-dür. “Muddəssir” 

yаtаn zаmаn libаsınа bürünmüş аdаmа dеyilir. Аlt pаltаrın üstündən gе-
yilən libаs “disаr”аdlаnır. Bu surə də “Muzzəmmil” surəsi kimi bеsətin 
ilk illərində nаzil оlmuş surələrdəndir. Surəyə bu adın verilməsinin səbə-
bi onun ilk ayəsində Peyğəmbərə bu söz ilə xitab edilməsidir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Ey libasına bürünmüş və ey gecə əbasını başına çəkmiş və ey nü-
buvvət libasını canına və kamal libasını ruhuna geyindirən. 

Açıqlama: Həzrət Pеyğəmbərə uyğun surə bеlə bir hаldа nаzil оldu-
ğundаn оnа “yа əyyuhəl muddəssir” dеyə mürаciət оlunur. Bеlə bir mü-
rаciət lütf nişаnəsidir. Muhəmməd peyğəmbərə Hira dağında vəhy gəldi-
yi zaman o bu hadisənin dəhşətindən sarsılmış və Xanım Xədicənin yanı 
qayıdaraq: “Məni örtün!”- demişdir. Onu toxunma paltara bürüdülər. 
Sonra Allah Cəbrail vasitəsilə bu ayəni nazil etmişdir. 

2-7. Qalx və ins və cin mükəlləflərini qorxut! Öz Rəbbinə “təkbir” 
de və Onu uca tut! Və libaslarını pak et. Və pislikdən və əzaba səbəb ola-
caq  şeylərdən uzaqlaş. Əvəzində daha çoxunu əldə etmək, ya onu öz nə-
zərində çox hesab etmək üçün bir şey bağışlama! Yaxud etdiyin ibadəti 
çox hesab etməklə Allaha minnət qoyma Və öz Rəbbin üçün səbr et. 

8-11.Elə ki, sura üfürülər. O gün çətin bir gündür. Kafirlər üçün asan 
deyildir. Məni Öz yaratdığım kimsə ilə tək burax. 

12.Ona bolluca mal-dövlət və hazır oğullar verdim. Ona artıqlaması 
ilə cah-cəlal, mal-dövlət və övladlar verdim. Bununla belə bütün bunları 
artırmağıma tamahlanır. Əsla artırmaram, çünki, o daim nişanələrimizə 
qarşı inad edir. 

Açıqlama: Аllаh-təаlа çохlu vаr-dövlət, хidmətində dаyаnаn övlаd-
lаr vеrdiyi, аmmа Оnun аyələrinə qаrşı inаd göstərən, Оnun hаqq оldu-
ğunu qəbul еtməyən birinə mürаciət еdir.Bu аdаm dеyirdi ki, Qurаn sеhr-
dən bаşqа bir şеy dеyil. Аllаh bu şəхsə оnun inаdkаrlığınа görə “səqər”-
оd vəd еdir. Bu оd kimsəyə аmаn vеrmir və dəriləri qаrаldır. “Təfsirе-
Qummi”də аyələrdə Vəlid ibn Müğirə hаqqındа dаnışıldığı bildirilir. Bu 
şəхs həzrət Pеyğəmbərə (s) istеhzа еdən аdаmlаrdаn оlmuşdur. 
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17-25.Tezliklə onu çox məşəqqətli bir yoxuşu çıxmağa vadar edərəm 
çətin bir axirət əzabına düçar edərəm. Həqiqətən, o, Quran barəsində fi-
kirləşdi, ölçdü-biçdi. Ölüm olsun ona! Necə ölçdü-biçdi! Yenə də ölüm 
olsun ona! Necə ölçdü-biçdi?!bSonra baxdı. Bu zaman üz-gözünü turşut-
du, qaş-qabağını tökdü. Sonra Quranın haqq olmasına arxa çevirdi və tə-
kəbbür göstərdi. Və dedi: “Bu, yalnız keçmiş cadugərlərdən gəlib çatan 
bir cadudan savayı bir şey deyildir. Bu, bəşər kəlamından başqa bir şey 
deyildir”. 

Açıqlama:Həzrət Pеyğəmbər (s) bəzən “hicri-İsmаil” аdlаnаn yеrdə 
оturub, Qurаn охuyаrdı. Bir gün Vəlid ibn Müğirənin ətrаfınа tоplаnmış 
qürеyşilər оndаn sоruşdulаr: “Məhəmmədin dеdikləri nədir? Bunlаr şеr-
dir, yохsа хütbə?” Vəlid həzrət Pеyğəmbərin yаnınа gəlib dеdi: “Еy Mə-
həmməd, qоşduğun şеrlərdən mənim üçün охu.” Həzrət buyurdu: “Mə-
nim dеdiklərim şеr dеyil, Аllаh kəlаmlаrıdır.” Vəlid dеdi: “Оndаn mə-
nim üçün bir qədər охu.” Həzrət Pеyğəmbər (s) оnа Аd və Səmud qövm-
lərinin uğrаdığı əzаbdаn dаnışаn аyələr охudu. Vəlidi titrətmə tutdu. 
Qürеyşlilərə хəbər аpаrmаdаn birbаşа еvinə gеtdi. Оnu Məhəmmədin (s) 
dininə qоşulmаqdа ittihаm еdən qürеyşlilər Əbu-Cəhli оnun еvinə gön-
dərdilər. Əbu-Cəhl оnu görüb dеdi: “Sən bizi bаşıаşаğı еtdin və Məhəm-
mədin dininə qоşuldun.Mən оnun dinini qəbul еtməmişəm. Аmmа оndаn 
еlə bir kəlаm еşitmişəm ki, insаnı lərzəyə sаlır...” Əbu Cəhl Vəliddən sо-
ruşdu: “Sənin bu bаrədə fikrin nədir?” О öz suаlı ilə qürеyişlər üçün cа-
vаb istəyirdi. Vəlid dеdi: “Dеyin ki, Məhəmmədin sözləri sеhrdir. Çünki 
insаnın qəlbini оvsunlаyır.” 

26-29.Tezliklə onu Səqərə atacağam və yandıracağam. Və sən nə bi-
lirsən ki, Səqər nədir! Elə bir Cəhənnəmdir ki, yandırmamış bir şey qoy-
maz və ya məhv edildikdən sonra yenidən dirildilər və yenə də yandırar. 
O gün insanlar üçün aşkardır, bədənin dərisini yandıran və qaraldandır. 

30-33.Onun üstündə on doqquz nəfər, ya dəstə gözətçi qoyulub. Və Biz 
Cəhənnəm odunun məmurlarını yalnız mələklərdən etdik. Biz onların sayını 
ancaq kafirlərin imtahana çəkilməsi üçün on doqquz etdik ki, özlərinə kitab 
verilmiş kəslər, yəhudilər və məsihilər Quranın öz kitabları ilə uyğun gəl-
məsini görüb yəqinlik hasil etsin, möminlərin imanı daha da artsın, kitab əh-
li və möminlər şəkk-şübhə etməsinlər və bir də kafirlər desinlər: Allah bu 
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məsəllə, Cəhənnəm məmurlarının sayını deməklə, nə demək istəmişdir? 
Heç ola bilərmi ki, yalnız on doqquz nəfər Cəhənnəmin saysız-hesabsız əh-
linin yerləşdiyi geniş bir mühiti idarə etsin?! Beləcə Allah istədiyi kəsi az-
ğınlıqda buraxar və istədiyi kəsi də hidayət edər. Rəbbinin ordularını sayını 
Özündən başqa heç kim bilməz. Bu Quran ayələri bəşər üçün yalnız bir xa-
tırlatma öyüd-nəsihət vasitəsidir. Xeyr, onların zənn etdikləri kimi deyil. 
Onlar Quran və Cəhənnəmi yalan zənn edirlər. 

Açıqlama:Bu ayələrdən də göründüyü kimi onlara: “Ətrafı qaranlıq, 
təhlükəli və əbədi olaraq qalacağınız, əzab çəkəcəyiniz bu Cəhənnəmdə 
yaşayın”-deyilir. Atıldıqları yerdə Cəhənnəm atəşi yanar və onlar bu atə-
şin yanacağı olarlar. 

Mərufətnamə: Zəbanilər onları Cəhənnəmə atdıqları zaman, Haviyə 
Cəhənnəmi onları toplar. Artıq onlar üçün bir ümid yeri yoxdur. Onlar 
üçün yalnız həlak üstündən həlak vardır. Qurtarmaqları imkansızdır. 
Ayaqları, boyunları bağlı olduğu halda, günahdan üzləri qaralmış olar, 
fəryad edib durarlar. 

Ey Malik! Biz cəzamızı bildik. Bu atəşdən də çox, bu dəmir buxov-
lar bizə daha ağır gəlir. Belə ki, hər dəfə dərimiz əriyib axmaqdadır. Nə 
olar bizi buradan çıxar. Bir daha üsyan etmərik”- deyə bağırarlar. Lakin 
zəbanilərin: “Boş yerə qurtarmaq haqqında düşünməyin, artıq çox gec-
dir. Səsinizi kəsin və bir daha danışmayın. Çünki siz buradan çıxarılsa-
nız belə, yenə əvvəlki vəziyyətinizə, küfr və üsyanınıza dönərsiniz”-de-
dikləri zaman, üsyankarlar artıq onlar üçün bir qurtuluş yerinin olmadı-
ğını anlarlar. Həyatdakı fürsətlərini tamamən itirdikləri üçün peşman 
olarlar. Lakin bu peşmanlıq onlara fayda verməz. Üzüqoylu Cəhənnəm 
atəşinə yuvarlanarlar. Cəhənnəm atəşi bir anda hər tərəflərini sarar. On-
ların yeyəcəkləri, içəcəkləri və yatacaqları sadəcə atəşdir. Atəş dalğaları 
arasında qıvrılır, dəmir toxmaqlar altında, zəncirlərin bədənlərinə verdi-
yi əziyyət içində qıvrılıb dururlar. Hər inləyəndə, bağıranda başlarına 
qaynar su tökülər. Dəriləri üzülüb, bağırsaqları tökülər. Başlarına dəmir 
toxmaqlarla hər vurulanda ağızlarından qan və irin tökülər. Ciyərləri su-
suzluqdan yanıb, ətləri tökülər. Sümükləri çılpaq qalar. Sonra onlara 
təkrar can verilər və təkrar əzab başlar. Çəkdikləri əzab ilə təbii olan 
ölümü çox arzularlar. Ancaq bu da onlar üçün imkansızdır.Bütün bunlar 



 

  347 

Cəhənnəmliklərin bəzi hallarıdır. Cəhənnəmin əzabları həddən çox, 
müxtəlif və daha çətindir. 

34-38.And olsun aya, And olsun qayıdıb getməkdə olan gecəyə, Və 
and olsun işıqlanmaqda olan səhərə ki, həqiqətən, Quran ayələri Allahın 
lütfünün, Cəhənnəm isə Onun qəzəbinin ən böyük nişanələrindən biridir 
və bəşər üçün bir qorxuducudur. 

39-47.Hər kəs öz əməlinin girovundadır.”Əshabi-yəmin”-dən, girov-
dan azad olmuş əməl dəftəri sağ əlinə verilmiş salehlərdən başqa. Onlar 
bağlar içində olarlar və bir-birlərindən günahkarların halını soruşarlar. 
Sonra onlardan soruşarlar: “Sizi Cəhənnəmə daxil edən nədir?” Deyərlər: 
“Biz namaz qılanlardan deyildik. Fəqirə və yoxsula təam verməzdik. Ba-
til əhli ilə birlikdə bihudə işlərə və söhbətlərə dalardıq. Cəza gününü tək-
zib və inkar edərdik. Ölüm bizi yaxalayana qədər”. 

48-56. Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara heç bir fayda verməyəcəkdir. 
Onlara nə olub ki, öyüd-nəsihətdən üz döndərirlər?! Onlar sanki, hürk-
müş vəhşi eşşəkdirlər. Elə eşşəklər ki, ovçunun və ya şirin çəngindən qa-
çırlar. Əslində onların hər biri istəyir ki, Allah tərəfindən ona açıq mək-
tublar verilsin ki; “Bu Peyğəmbəri qəbul et”. Belə deyil, əslində onlar 
axirətdən qorxmurlar. Quran isə öyüd-nəsihət və xatırlatma vasitəsidir. 
Belə ki, kim istəsə onu xatırlaya bilər. Və Allah istəməyincə onlar xatır-
laya bilməzlər. O, qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiqdir. 

 
75. əl-Qiyamət surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir, nuzul sırası 31-dir. Qiyamət 
qalxma, ayağa durma “ölümdən sonra həyata dönmə”. Surə Qiyаmət 
gününə аndlа bаşlаdığı üçün Qiyamət аdlаndırılmışdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-4.And içirəm Qiyamət gününə!And içirəm günah etdiyi üçün, ya-
xud yaxşı “əməlim azdır”-deyə özünü məzəmmət edənlərin nəfsinə ki, 
Qiyamət haqdır. İnsan belə güman edir ki, Biz əsla onun sümüklərini, öl-
dükdən sonra torpaqların arasından bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, bir 
yerə yığacağıq, hələ bir üstəlik onun barmaqlarının ucunu da əvvəldə ol-
duğu kimi sirli xətlərlə düzəltməyə qadirik. 
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Açıqlama: Qurani-Kərimdə insanların ölümdən sonra dirilməsi Allah 
üçün çox asan olduğu bildirilir. Bu ayədə barmaq uclarının vurğulanması 
son dərəcə hikmətlidir. Çünki bütün insanların barmaq izləri tamamilə 
bənzərsiz və təkrarsız, tamamilə özünəməxsusdur. Yer üzündə yaşamış 
insanların barmaq izləri də bir-birindən fərqlidir. Elə bu səbəblə barmaq 
izi hər kəsə məxsus çox əhəmiyyətli bir “şəxsiyyət vəsiqəsi” sayılır və 
bütün dünyada bu məqsədlə istifadə edilir. Ancaq əhəmiyyətli olan, bar-
maq izinin bu xüsusiyyətinin ancaq XIX əsrin sonlarına yaxın kəşf edil-
miş olmasıdır. Ondan əvvəl insanlar barmaq izini heç bir xüsusiyyəti və 
mənası olmayan xətlər olaraq görmüşlər. Lakin Quranda o dövrdə heç ki-
min diqqətini cəlb etməyən barmaq izləri vurğulanır və bu izlərin ancaq 
dövrümüzdə kəşf edilən əhəmiyyətinə diqqət çəkilir. 

5.İnsan ölümü yada salmamaq və qarşıdakı günlərini günah işlət-
məklə keçirmək istəyərməsidir. Günahi tez, tövbəni isə gec etmək istəyir. 

6-13.Onlar istehza ilə soruşarlar: “Qiyamət günü nə vaxtdır?” Ölümün 
çətinliyindən, yaxud da Məhşərin dəhşətindən donub qalacağı vəgözlərin 
bərələcəyi, ayın nurunun sönəcəyi, günəşlə ayın birləşəcəyi zamandır Qiya-
mət. Məhz o gün insan: “Qaçıb qurtulmaq üçün yer haradadır?” –deyəcək-
dir. Xeyr, o gün heç bir sığınacaq yeri olmayacaq. O gün son qərargah yal-
nız sənin Rəbbinin tərəfinədir. O gün insana öncədən göndərdiyi, dünyada 
etdiyi xeyir və şər işləri barəsində xəbər veriləcəkdir. 

14-15.Əslində insan öz batinində nəfsini görəndir. Baxmayaraq ki, 
zahirdə hər cür üzrxahlıq edər. 

Açıqlama: Nəfs beş qisimdir: 
1. Nəfsi əmmarə-hər zaman pisliyə əmr edir. 
2. Nəfsi ləvvamə-günah edən kimi özünü məzəmmət edir. 
3. Nəfsi mütməinnə-haqqa yəqin edib ona yetişməyə can atır. 
4. Nəfsi raziyyə-Allah tərəfindən yetişən nemət və bəlalara razı olar. 
5. Nəfsi müləhhimə-Allah tərəfinə, səadətə və işin aqibətinə ilham 

olunar. 
16-19.Bir dəfə Cəbrail nazil olan zaman Peyğəmbər Quranı oxuma-

ğa tələsirdi ki, bəlkə yadından çıxar. Bunun üçün Allah buyurdu:-Quranı 
əzbərləməyə tələsmək üçün dilini tərpətmə! Çünki Quranı sənin qəlbinə 
cəm etmək və oxutmaq bizə aiddir. Elə ki, biz onu sənə oxuduq, Cəbrai-
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lin dili ilə vəhyi tamam etdik, onu oxumağa tabe ol! Sonra onun həqiqət-
lərini və sirlərini bəyan etmək də Bizim öhdəmizdədir. 

20-25.Əslində siz bu tez keçib-gedən dünyanı sevirsiniz və axirəti 
buraxırsınız. O gün neçə-neçə üzlər şad-xürrəm olacaq! Qəlb gözü ilə öz 
Rəbbinə tərəf baxacaqdır. Və neçə-neçə üzlər də o gün qaşqabaqlı ola-
caq. Bel qıran bir əzaba, ya burunlarına oddan dağ basılmasına məruz qa-
lacaqlarını bilərlər. 

26-30. Can boğazın dövrəsindəki sümüklərə yetişdiyi zaman, can verə-
nin başına toplananlar deyərlər: “Şəfa verən təbib varmı?” Və mələklər de-
yərlər:“Kimdir onun ruhunu yuxarı aparan? Rəhmət mələyi, ya qəzəb?”Ar-
tıq can verən bilər ki, bu zaman dünyadan ayrılıq zamanıdır. Qıçı-qıçına do-
laşar və dünya həsrəti axirət əzabına qarışar. Ölüm günü gedəcəyin yer yal-
nız Rəbbinə tərəfdir. Yəni, Bərzəxdəki görüş, Qiyamət, məhkəməsindən tut-
muş Cənnətə, ya Cəhənnəmə kimi. 

31-40.O, Allahı nə təsdiq etdi, nə də namaz qıldı, sonra da özünü 
darta-darta öz ailəsinin yanına getdi. Vay sənin halına, Cəhənnəm sənə 
daha çox layiqdir.Yoxsa insan elə güman edirdi ki, özbaşına buraxılacaq, 
əzaba layiq olmayacaq və öləndən sonra dirilmə, Qiyamət yoxdur? Məgər 
o, qadının bətninə tökülən bir damcı “məni”dən ibarət deyildimi?! Sonra 
“ələqə”(laxtalanmış qan) oldu, beləliklə Allah onu yaratdı və onun bədən 
üzvlərini düzgün və kamil etdi. Bu zaman ondan iki cüt-bir erkək və bir di-
şi-yaratdı. Məgər belə bir Allah ölüləri diriltməyə qadir deyilmi?! 

Açıqlama:-Üsuli dinin 5-ci maddəsi Məaddır. Məad-lüğətdə “qayıt-
maq” mənasını verir. Yəni, Qiyamət günü ruhun ikinci dəfə bədənə qay-
tarılması və insanın bu dünyada yenidən dirildilməsidir. Məad müqəddəs 
İslam dininin əsaslarındandır. Məad məsələsinə inanmaq:-Əvvəli ölümlə 
başlayan qəbir əzabına, sonra Bərzəx aləminə, daha sonra isə Qiyamət 
gününün olacağına və bu gündə hər kəsin Allahın hüzurunda duracağına, 
özünün dünyadakı əməlləri barəsində haqq-hesab verəcəyinə inanmaqdır. 

 
76. əl-İnsan surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 31 ayədir, nuzul sırası 98-dir. Bu surənin 
bir adı Dəhr bi adı da “Həl əta”dır. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1. İnsаn üçün еlə bir dövr оlub kеçmişdir ki, zikr оlunаsı dеyil. Bəli, 

onun ilk maddəsinin formalaşmağa başladığı zamandan insan şəklinə 
düşdüyü və ruhun ona üfürüldüyü zamanadək, müxtəlif dövrlər olmuş-
dur. Bu, dövrdə o insan adlandırılacaq şəkildə olmamışdır. 

2-3.Həqiqətən, Biz insanı ilk iki insanın nəslini qarışıqlardan ibarət 
olan bir nütfədən, kişi ilə qadının mənisindən yaratdıq, onu bir haldan 
başqa bir hala saldıq ki, imtahana çəkək. Nəhayət onu eşidən və görən bir 
varlıq etdik. Sonra onu düz yola yönəltdik – istər şükr edən olsun, istərsə 
də nankor. 

4-6.Əlbəttə, Biz kafirlər və nankorlar üçün zəncirlər, qandallar və 
alovlu bir od hazırlamışıq. Ancaq yaxşı əməl sahibləri o aləmdə sərin və 
xoş ətirli kafur qatılmış camdan içəcəklər. Orada elə bir bulaq vardır ki, 
Allah bəndələri ondan içəcək və onu hər hansı bir tərzdə istəsələr, axıda-
caqlar. 

7-10. Onlar öz nəzirlərinə əməl edər, şəri və əzabı olduqca geniş 
olan bir gündən qorxarlar. Və onlar yeməklərini, özlərinin ehtiyacı olub 
çox istədikləri halda Allaha olan məhəbbət üzündən fəqirə, yetimə və 
əsirə verərlər. Onlar həm dildə, həm də qəlbdə deyərlər: “Biz sizə Allah 
rizası üçün yemək veririk. Biz sizdən hər hansı bir mükafat və təşəkkür 
istəmirik. Həqiqətən, Biz öz Rəbbimizdən, çox sərt, olduqca çətin, dəh-
şətli gündən qorxuruq”. 

Açıqlama:vSəhih hədislərdə rəvаyət dеyilir ki, bu аyələr Pеyğəmbər 
əhli-bеytinin, yəni Əlinin (ə), Fаtimənin (ə), оnlаrın iki övlаdlаrının hаq-
qındа nаzil оlmuşdur. İmаm Sаdiqdən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə əh-
vаlаt bеlə bəyаn оlunur: Xanım Fаtimənin (ə) bir qədər аrpаsı vаrdı. О 
vахtlаr аrpаnı yаğа qаtıb bişirərdilər.Həzrət Fаtimə (ə) də bеlə еtdi. Bi-
şirdiyini süfrəyə qоyduğu vахt bir miskin gəldi və dеdi: “Аllаh sizə mər-
həmət еtsin. Аllаhın sizə vеrdiyi ruzidən bir qədər mənə vеrin.” Əli (ə) 
təаmın üçdə birini miskinə vеrdi. Çох kеçməmiş bir yеtim gəldi və dеdi: 
“Аllаh sizə mərhəmət еtsin. Аllаhın sizə vеrdiyi ruzidən bir qədər mənə 
vеrin”. Əli (ə) yеnə də təаmın üçdə birini оnа vеrdi. Çох kеçməmiş bir 
əsir göründü. О dеdi: “Аllаh sizə mərhəmət еtsin. Аllаhın sizə vеrdiyi ru-
zidən bir qədər mənə vеrin.” Əli (ə) təаmın ахırıncı üçdə birini də əsirə 
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vеrdi. Həmin gеcə bu аilə süfrədəki təаmın dаdınа bеlə bаха bilmədi. Аl-
lаh uyğun аyələri bu аilənin hаqqındа nаzil еtmişdir. Еləcə də, аyələr еy-
ni şəkildə rəftаr еdən möminlərə də şаmil оlunа bilər. 

11-22.Allah onları o günün şərindən saxladı və onları şadlıq və se-
vinclə üzləşdirəcəkdir. Və onları etdikləri səbr müqabilində Cənnətlə və 
ipəklə mükafatlandıracaqdır. Orada taxtlara söykənəcək, orada nə istinin 
şiddətini nə də soyuğun şiddətini görəcəklər. Ağaclarının kölgələri onla-
rın başları üstünə kölgə salacaq, yetişmiş meyvələri isə asanlıqla əyiləcək 
və onların ixtiyarına veriləcək. Və onların dövrəsində gümüş kasalar və 
büllur qədəhlər dolandırılacaqdır. Cövhəri gümüşdən olan elə büllur qə-
dəhlərdir ki, onları istədikləri ölçüdə hazırlamışlar. Cənnətdə onlara xoş 
ətirli zəncəfil qatılmış camdan içirdərlər. Orada elə bir bulaqdan çağlayır 
ki, ləzzət verdiyi və tez həzm olunduğu üçün “Səlsəbil” adlanır. Onların 
dövrəsində xidmət üçün olan oğlanlar dolanarlar. Onları gördükdə ətrafa 
səpələnmiş mirvari olduqlarını zənn edərsən. Oranı bolluca nemətli 
böyük bir mülk olduğunu görərsən. Onların əyinlərində yaşıl rəngli, na-
zik və qalın ipəkdən libaslar olacaq, gümüş bilərziklərlə zinətləndirilə-
cəklər və Rəbbi onlara pak olan və bütün kin-küdurətdən təmizləyən pak 
edici bir şərab içirəcəkdir. Onlara deyilər: “Həqiqətən, bu nemət və rəh-
mət sizin mükafatınızdır və səyiniz təqdirəlayiqdir”. 

23-27.Ey Peyğəmbər, şübhəsiz, Biz Özümüz bu Quranı sənə tədriclə 
nazil etdik. Odur ki, Rəbbinin əmrinə səbr et və onlardan heç bir günah-
kara, yaxud kafir və nankora itaət etmə. Və öz Rəbbinin adını səhər-ax-
şam yad et. Və gecənin bir qismində Ona səcdə et və gecə uzunu da Onu 
zikr et. Şübhəsiz, onlar bu tez keçən dünyanı çox sevər və Qiyamət 
gününə arxa çevirərlər. 

28-31.Biz onları yaratmışıq və oynaqlarının bəndlərini bərkitmişik 
və istədiyimiz zaman onları öldürərik və özləri kimilərlə əvəz edərik. 
Şübhəsiz, bu deyilənlər bir öyüd-nəsihətdir, belə isə, kim istəsə öz Rəb-
binə tərəf bir yol tutar. Allah istəməsə siz əsla istəyə bilməzsiniz. Həqi-
qətən, Allah hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir! Allah istədiyi və layiq 
gördüyü şəxsi Öz mərhəmətinə daxil edər və zalımlara ağrılı bir əzab ha-
zırlamışdır. 
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77. əl-Mursəlat surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 50 ayədir, nuzul sırası 33-dür. “Mursəlаt” 

göndərilmişlər dеməkdir. Söhbət həzrət Pеyğəmbərə (s) ilаhi vəhyi gəti-
rən mələklərdən gеdir. Surənin bаşlаnğıcındа müхtəlif ifаdələrlə həzrət 
Pеyğəmbərə (s) vəhy gətirmiş mələklərə аnd içilir. ("Əl-mizаn”, c. 20, 
səh. 234) 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-7.And olsun bir-birinin ardınca göndərilən mələk dəstələrinə. And 
olsun öz məqsədlərinə doğru şiddətli yel kimi gedənlərə. And olsun xü-
susi bir tərzlə həyat ruhunu canlılara, ruzini dirilərə, vəhyi peyğəmbərlə-
rə və əməl dəftərlərini yayan mələklərə. And olsun aşkar bir tərzlə haqqı 
batildən ayıranlara, Quranı və öyüd-nəsihəti insanların qəlbinə çatdıran-
lara. And olsun ki, sizə vəd edilən Qiyamət gününə ki, şübhəsiz, baş ve-
rəcəkdir. 

8-11.Ulduzlar məhv olacağı, Göy yarılacağı, dağlar yerindən qopa-
cağı, Allah və peyğəmbərlərinin ümmətin mühakimə olunması və onlara 
şahidlik etmələri üçün hazır ediləcəkləri vaxt müəyyən olduqda, Qiyamət 
baş verər. 

12-15.Qiyamət hansı bir günə kimi təxirə salınmışdır? Mühakimə və 
yaxşıların pislərdən ayrılma günü üçün. Sən nə bilirsən “ayrılma” günü 
nədir?! O gün vay halına təkzib edənlərin! 

16-19.Məgər Biz əvvəlki tüğyankar və kafirləri məhv etmədikmi?! 
Sonra axırda gələnləri də onların ardınca məhvə və əzaba daxil edərik. 
Biz günahkarlarla belə rəftar edirik. O gün vay halına təkzib edənlərin! 

20-24.Məgər sizi zəif və dəyərsiz sudan-nütfədən yaratmadıqmı? Biz 
onu möhkəm bir yerdə-ana bətnində qoyduq. Müəyyən bir müddətədək. 
O gün vay halına təkzib edənlərin! 

25-28. Məgər yeri fəzada sürətlə hərəkət edən və geniş və məskun-
laşdırıcı etmədikmi? Dirilər və ölülər üçün? Onun üzərində möhkəm dur-
muş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik. O gün vay halına təkzib 
edənlərin! 

29-34.Məhşər haqq-hesabı qurtardıqdan sonra onlara deyiləcəkdir: 
“Təkzib etdiyinizə tərəf gedin. Gedin üç qolu olan kölgəyə tərəf.” O nə 
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kölgə salar və nə də odun şöləsindən qoruyar. Həqiqətən, elə qığılcımlar 
saçar ki, sanki hər biri uca bir binadır və ya sarı rəngli dəvələrdir. O gün 
vay halına təkzib edənlərin! 

35-37. Bu elə bir gündür ki, onlar danışmazlar dinməzlər. Və onlara 
söz deməyə izn verilməz, beləliklə də üzr istəyə bilməzlər. O gün vay ha-
lına təkzib edənlərin! 

38-40. Bu, sizi də, sizdən əvvəlkiləri də hamılıqla bir yerə topladığı-
mız, mühakimə və yaxşıları pislərdən ayırma günüdür. Əgər bir çarəniz 
və hiyləniz varsa, Mənə qarşı işlədin. O gün vay halına təkzib edənlərin! 

41-45. Həqiqətən, təqvalılar kölgəliklərdə və çeşmələr başında meyl-
ləri çəkən hər növ meyvələr içində olarlar.Etdiyiniz yaxşı əməllərin 
müqabilində mükafat olaraq yeyin və için, sizə nuş olsun. Həqiqətən, Biz 
yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. O gün vay halına təkzib 
edənlərin! 

46-48.Siz isə, ey kafirlər dünyada yeyin və qısa müddət ərzində aza-
cıq bəhrələnin. Həqiqətən, siz günahkarsınız və öz cəzanıza çatacaqsınız. 
O gün vay halına təkzib edənlərin! 

48-49. Onlara “Allahın müqabilində rüku edin, müti olun”-deyildiyi 
zaman rüku etməz, və müti olmazlar. O gün vay halına təkzib edənlərin! 

50-Əgər onlar bu kitaba da iman gətirmirlərsə, bəs bundan sonra 
hansı bir sözə kəlama iman gətirəcəklər?! 

Surənin əsаs mövzusu diqqətin qiyаmət məsələsinə yönəldilməsi və 
qiyаməti təkzib еdənlərin hədələnməsidir. Оnа görə də surədə “Vаy hə-
min günü inkаr еdənlərin hаlınа” ifаdəsi surədə оn dəfə təkrаrlаnmışdır. 
Surənin bеşdə birini həmin bu ifаdələr təşkil еdir. 

 
78. ən-Nəbə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir, nuzul sırası 80-dır. “Böyük bir 
хəbər” deməkdir. “Əhəmiyyətli”, “faydalı” və “insanın ona elmi və ya 
gümanı olduğu” xəbərə “nəbə” deyilir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-5.Böyük bir xəbər, Qiyamətin gəlməsi, haqqında bir-birindən soru-
şurlar? Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ixtilafdadırlar. Xeyr, onlar 
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Qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər! Bir daha xeyr! Onlar 
hökmən biləcəklər! 

6-16.Məgər Biz yeri rahatlıq beşiyi etmədikmi? Dağları yerin səthində 
mıxlar etmədikmi? Biz sizləri erkək və dişi olmaqla, cüt-cüt yaratdıq. Yuxu-
nuzu rahatlıq vasitəsi etdik. Gecəni hər şeyi bürüyən örtük etdik. Gündüzü 
yaşayış və dolanışıq üçün çalışma vaxtı etdik. Sizin başınızın üstündə yeddi 
möhkəm və sabit göy qurduq. Olduqca parlaq və yandırıcı bir çıraq, günəş 
yaratdıq. Buluda təzyiq göstərən küləklərdən və topa halında bir-birinə sı-
xılmış buludlardan yağış, qar və dolu şəklində bolluca axar su nazil etdik ki, 
Onunla dən və bitkiləri torpağın köksündən çıxaraq. Eləcə də çoxlu sayda 
və bir-birinə sarmaşan ağacları olan bağlar yaratdıq. 

17-30. Həqiqətən, hökmetmə və haqla batilin ayrılma günü və müka-
fat və cəzaların verilmə vədəsidir. Sura (üçüncü dəfə) üfürüləcəyi gün siz 
qəbirlərdən çıxıb haqq-hesab olunmaq üçün dəstə-dəstə gələcəksiniz. O 
gün göy açılar və çoxlu sayda mələklərin nazil olması üçün qapılar şəkli-
nə düşər. Dağlar öz yerlərindən hərəkətə gətirilər və ilğıma dönər. Əlbət-
tə, Cəhənnəm o gün bir pusqudur. Mələklər “sirat” körpüsünün yanında 
möminləri düşməndən qorumaq və kafirləri Cəhənnəmə çəkmək üçün 
pusqu qurarlar. Üsyankarlar üçün dönüş yeridir. Onlar uzun müddət, əbə-
diyyətə qədər orada qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, su dadarlar, 
nə də içəcək. Qaynar sudan və çirk və qan qarışıq sudan irindən başqa 
Onların dünyadakı əqidə, əxlaq və əməllərinə uyğun cəza olaraq. Həqi-
qətən, onlar haqq-hesab gününə heç bir ümid bəsləmirdilər. Odur ki, da-
dın əzabı! Biz sizə əzabdan başqa əsla bir şey artırmayacağıq! 

31-36. Həqiqətən, təqvalılar üçün qurtuluş, səadət və nicat yeri var. 
Hasara alınmış bağlar və üzümlüklər, həmyaşıd qızlar, müxtəlif şərablar 
və şərbətlərlə dolu camlar vardır. Onlar orada əsla nə boş söz eşidərlər, 
nə də bir yalan və təkzib; Bu sənin Rəbbinin tərəfindən bir mükafatdır, 
keçmiş əməllərə görə verilən bir bəxşişdir. 

37-40. O,göylərin,yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Məh-
şər əhlinin Onun hüzurunda söz deməyə əsla ixtiyarı olmaz. Ruhun və 
mələklərin səf-səf duracağı gün Rəhman olan Allahın izn verdiyi kəslər-
dən başqa heç kəs danışmayacaq, danışan da doğru danışacaq. O gün 
haqq olan gündür. Həqiqətən, Biz sizi yaxın olan əzabla qorxutduq. Elə 



 

  355 

bir günləki, o gün hər kəs öz əlləri ilə öncədən göndərdiklərinə baxar, ka-
fir deyər:”Kaş mən torpaq olaydım və torpaq halında da qalaraq, nə yeni-
dən qayıdardım, nə də bu əzabı görərdim.” Onlar Cəhənnəmdə həmişəlik 
qalacaqlar. 

 
79. ən-Naziat surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 46 ayədir, nuzul sırası 81-dir. “Nəz” bir 
şеyi öz yеrindən qоpаrmаqdır. “Nаziаt” sözü müхtəlif cür təfsir оlun-
muşdur. Bu təfsirlərdən birinə əsаsən “nаziаt” kаfirlərin cаnını аlаn və 
bədənlərdən аyırаn mələklərə dеyilir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. And olsun kafirlərin canlarını şiddətlə bədənlərindən çəkib çıxa-
ran mələklərə. And olsun möminlərin canlarını yumşaqlıqla və rahatlıqla 
alan mələklərə. Şərqdən aramla çıxan və qərb tərəfə gedən ulduzlara, 
And olsun insanların ruhlarını aldıqdan sonra sürətlə Bərzəx Cənnətinə, 
ya Cəhənnəminə aparan mələklərə. And olsun Allahın əmrlərini yerinə 
yetirməkdə bir-birlərini ötən mələklərə.And olsun haqq yolunda döyü-
şənlərin bir-birlərini qabaqlayan atlarına.And olsun dünyanın işlərini ida-
rə edən mələklərə. Bu andlardan məqsəd budur ki, siz hamınız diriləcək-
siniz. 

6-12. O gün surun birinci dəfə üfürülməsi bütün kainatı şiddətlə tit-
rədəcək və bütün canlılar öləcəklər.Sonra surun ikinci dəfə üfürülüşü 
onun ardınca Allahdan başqa heç kimin bilmədiyi bir fasilə ilə gələcəkdir 
və bütün ölüləri dirildəcəkdir. O gün ürəklər bərk iztirab və qorxu içində 
olar. Gözləri zəlilcəsinə yerə dikilər. O kəslər ki, bu gün deyirlər: “Məgər 
biz öldükdən sonra yenidən həyatımızın əvvəlindəki vəziyyətimizə qay-
tarılacagıq? Özü də çürümüş parça-parça sümüklər olduğumuz zamanmı-
?! Elə isə bu, ziyanlı bir dönüşdür!” 

13-14. Həqiqətən, o dönüş yalnız bir nərənin, surun ikinci dəfə üfü-
rülməsi ilədir. Qəfildən onların hamısı dümdüz, boş bir yerdə olacaqlar. 

15-26.Musanın hekayəti sənə gəlib çatdımı? O zaman ki, Rəbbi onu 
müqəddəs “Tuva” vadisində səslədi: “Fironun yanına get! Çünki o tüğ-
yan etmişdir”. Və de ki: “Küfr və tüğyandan təmizlənmək istəyirsənmi? 
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Səni Rəbbinə tərəf hidayət edimmi ki, Ondan qorxasan?” 
Beləliklə, o çox böyük nişanəni, ilana dönən əsanı ona göstərdi. O, 

isə təkzib etdi və asi oldu. Sonra Musanın əleyhinə çalışdı və dedi: “Mən 
sizin ən uca rəbbinizəm”. Beləliklə, Allah onu əvvəlinci və axırıncı küfr-
lü sözlərinin cəzası olaraq yaxaladı. Axirətin və dünyanın ibrətamiz əza-
bına giriftar etdi. Şübhəsiz, bu hadisədə Allahdan qorxan bir kəs üçün ib-
rət vardır. 

27-33.Ölümdən sonra sizi yaratmaq daha çətindir, yaxud göyü yarat-
maq ki, Allah onu yaratdı? Tavanını ucaltdı və nizama saldı.Gecəsini qa-
ranlıq və gündüzünü də aşkar etdi. Və bundan sonra yeri döşədi və ha-
marladı və onu öz oxunun ətrafında hərəkətə və günəş ətrafında hərəkətə 
gətirdi fırlatdı. Onun daxilindəki sularını, otlaqlarını və bitkilərini çıxart-
dı. Dağları sabit və möhkəm etdi. Bütün bunlar sizin və heyvanlarınızın 
dünyada bəhrələnməsi üçündür. 

34-41.Qiyamət yetişdikdə, O gün insanın etdiyi əməlləri yadına sala-
caqdır, Cəhənnəm hər bir görənə aşkar olacaqdır. Amma kim dünyada 
tüğyan etmişsə və dünya həyatını axirətdən üstün tutmuşsa, şübhəsiz, 
onun yeri Cəhənnəmdir! Amma kim öz Rəbbinin məqamından qorxub 
nəfsini həvayi-həvəsdən saxlamışsa, şübhəsiz, onun yeri Cənnətdir. 

42-45.Daim səndən Qiyamətin nə vaxt qopacağı barəsində soruşar-
lar. Sən onun vaxtını nə bilirsən? Onun həqiqətinə, necəliyinə və zamanı-
na dair elm Allaha məxsusdur. Həqiqətən, sən Qiyamətdən qorxanları çə-
kindirənsən. 

46. Onlar Qiyaməti gördükləri gün belə güman edəcəklər ki, dünya-
da, yaxud bütün Bərzəx aləmi boyunca, elə bil yalnız bir axşam, yaxud 
bir səhərdən artıq qalmamışlar. Axirət aləminin əbədiyyətinin müqabilin-
də nəzərlərinə belə gələcəkdir. 

 
80. Əbəsə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir, nuzul sırası 24-dür.”Əbəsə” 
Qaşqabaqlı çöhrə deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-12. Qaşqabağını tökdü və üz çevirdi. O, kor yanına gəldiyinə görə. 
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Sən nə bilirsən? Bəlkə də o, günahdan paklanacaqdır?! Yaxud haqq sözü 
eşitməklə, bu öyüd-nəsihət ona fayda verəcəkdir və İslama gələcəkdir?! 
Amma dövlətli, yaxud özünü dövlətli və ehtiyacsız hesab edənə gəldikdə 
isə, onu yaxşı qarşılayırsan və istiqanlı rəftar edirsən! Halbuki, onun İsla-
mı qəbul etməməsinə görə sən məsul deyilsən. Sənin yanına gələrək doğ-
ru yol və xeyir tapmağa çalışan kəsə diqqət yetirmək əvəzinə başqaları 
ilə məşğul olursan?! Belə olmamalıdır. Bu Quran ayələri bir xatırlatma 
və öyüd - nəsihətdir. Kim istəsə, onun məzmununu xatırlayar və haqq 
yola yetişər. 

Açıqlama: Qürеyş böyüklərindən оlаn, Pеyğəmbərin əmisi Əbu Tа-
lib dünyаsını dəyişdikdən sоnrа müsəlmаnlаrа qаrşı əzаb-əziyyət, işgən-
cələr еlə bir həddə çаtdı ki, müsəlmаnlаrdаn çохu cаnlаrını qоrumаq 
üçün Həzrət Pеyğəmbərdən hicrət icаzəsi istədilər. Bеləcə, bir çох 
müsəlmаnlаr Məkkədən Həbəşəyə hicrət еtdilər. Müsəlmаnlаrı həbs еt-
məklə, оnlаrа işgəncə vеrməklə, qətlə yеtirməklə və digər vаsitələrlə оn-
lаrı İslаmdаn uzаqlаşdırа bilməyən şirk bаşçılаrı bаşqа bir yоl sеçməyə 
məcbur оldulаr. Оnlаr həzrət Pеyğəmbərlə müzаkirələr аpаrmаğ qərаrınа 
gəldilər. Həzrət Pеyğəmbər də öz növbəsində müsəlmаnlаrа vеrilən əziy-
yətlərdən nаrаhаt idi. Bеlə bir şərаitdə İslаmın gеnişlənə bilməməsi həz-
rəti nigаrаn еdirdi. Həm də düşünürdü ki, əgər qürеyş bаşçılаrı İslаmа 
imаn gətirsələr Məkkə təslim оlаr. Məkkənin təslim оlmаsının ən üstün 
cəhəti isə müsəlmаnlаrın əzаb-əziyyətdən qurtаrmаsı оlаrdı. Bеlə bir şə-
rаitdə Pеyğəmbərin əmisi Əbbаs ibn Əbdül-Müttəlib kimi şəхslərin gеt-
gəlindən sоnrа şirk bаşçılаrı müzаkirəyə hаzır оldulаr. Nəhаyət, həzrət 
Pеyğəmbər (s) bir məclisdə Əbu-Cəhl, Utbə, Ubəyy, Uməyyə kim qürеyş 
təkəbbürlüləri ilə görüşə bildi. Həzrət (s) оnlаrın görüş təklifini ədəblə 
qəbul еtdi. Görüş zаmаnı müşriklər kinli bахışlаrını həzrətə dikib, оnun 
sözlərini dinləyirdilər. Həzrət Pеyğəmbər ümid еdirdi ki, Qurаnın nüfuz-
lu kəlаmlаrı bu cəhаlət pərdəsini yаrıb kеçə biləcək və yаtmış vicdаnlаrı 
оyаdаcаq. Həzrət (s) оnlаrın təkəbbürdən uzаqlаşıb, İslаmа üz tutаcаqlа-
rınа ümid bəsləyirdi. Bu аrаdа hаqqа könül vеrmiş Аbdullаh ibn Ümmi-
Məktum аdlı kоr kişi həzrət Pеyğəmbərə (s) yахınlаşdı. Əbdullаh dаyаn-
mаdаn dеyirdi: “Yа rəsulallаh, Аllаhın sənə öyrətdiyindən mənə də 
öyrət”. Əbdullаhın qəfildən məclisə dахil оlmаsı ümumi söhbəti kəsdi və 
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məclis süstləşdi. Həzrət Pеyğəmbər (s) hiss еtdi ki, bu vəziyyət dаvаm 
еtsə, məclisin qurulmаsı üçün çəkdiyi zəhmətlər puç оlub gеdəcək. Оnа 
görə də Аbdullаhа cаvаb vеrmədi və çöhrəsində nаrаzılıq əlаməti görün-
dü. Аllаh-təаlа Həzrət Pеyğəmbərin хоş niyyətindən хəbərdаr оlsа dа, 
оnа аşаğıdаkı аyələrlə mürаciət еtdi: “(vаr-dövlətinə güvənib) Еhtiyаc 
hiss еtməyən kimsəyə gəldikdə, sən üzünü о tərəfə çеvirirsən; оnun tə-
mizlənməməsindən sənə nə? Yüyürə-yüyürə sənin yаnınа gələn; və Аl-
lаhdаn qоrхаn kimsəyə gəldikdə isə, sən оndаn üç çеvirirsən...”Аyələrdə 
əvvəlcə üçüncü şəхs hаqqındа dаnışılır. “Qаş-qаbаğını töküb üzünü çе-
virdi” dеyərkən sаnki dоstundаn incimiş, оnunlа üz-üzə gəlmək istəmə-
yən biri dаnışır. Sоnrа isə həmin şəхsə məhəbbətlə mürаciət оlunur. Uy-
ğun аyələrdə həzrət Pеyğəmbərə (s) öz pеyğəmbərlik vəzifəsinin icrаsı 
üçün öyüd-nəsihət vеrilir. 

13-16. Bu Quran çox dəyərli və şərəfli səhifələrdə və yazılardadır. 
Bu hikmət dolu möhtərəm kitab Lövhi-Məhfuzdan enmişdir. Allahın ya-
nında bu kitabın çox böyük qədir-qiyməti vardır. Bu kitaba yalnız pak 
olanlar toxunarlar. Bu kitab şeytanlardan və kafirlərdən qorunan kitabdır. 
Bu kitab Allahın əmri ilə elçi mələklər tərəfindən Peyğəmbərə çatdırilib. 
Çox möhtərəm bu mələklər Allahın əmirlərinə müti və sadiqdirlər. 

17-22. Ölsün insan! Nə qədər də kafir və nankordur! Allahı onu nə-
dən yaratmışdır? Onu qarışıq, bir nütfədən yaratdı, sonra da bir ölçü-bi-
çim verdi. Sonra yolunu xeyir və şər seçmək yolunu, ağıl, iradə və ixtiyar 
verməkl ona asanlaşdırdı. Sonra onu öldürdü və qəbrə qoydu. Sonra da 
istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir. 

Açıqlama:Peyğəmbər demişdir: “Sizlərdən hər kəs anasının bətnində 
xəlq edilərkən ilk qırx gün ərzində nütfə halında, sonrakı qırx gündə qan 
laxtası, daha sonrakı qırx gündə isə ət parçası olur. Sonra Allah onun ya-
nına bir mələk göndərir. Bu mələyə dörd şey yazmaq əmr edilir və ona: 
“Bu uşağın əməlini, ruzisini, əcəlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını 
yaz!”– deyilir. Sonra ona ruh üfürülür...” (əl-Buxari, 3208). 

23-32. İnsan Allahın əmrlərinə və bu nemətlərin müqabilində itaət 
və şükr etməmişdir və hələ də ona əmr olunanı yerinə yetirməmişdir. Be-
lə isə, Haqqın qüdrət əlini müşahidə etmək üçün insan öz yeməyinə bax-
malıdır! Biz suyu xüsusi bir tərzdə yağış, qar və dolu şəklində yağdırdıq. 
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Sonra da yeri xüsusi bir üsulla yardıq ki, cücərən kiçik və zəif bitki yeri 
yarıb üzə çıxsın. Beləliklə, orada dənli bitkilər bitirdik. Üzüm ağacı və 
hər il bir neçə dəfə biçilən göyərtilər, zeytun və xurma ağacı və iri göv-
dəli və böyük ağaclarla dolu hasarlanmış bağlar bitirdik ki, siz və hey-
vanlarınızın bəhrələnsin. 

33-42.Beləliklə, qulaqları kar edən o nərə, surun ikinci dəfə üfürül-
məsi gəlib çatdıqda, insan qaçar öz qardaşından, anasından və atasından, 
zövcəsindən və oğullarından. O gün hər bir insanı özü ilə məşğul olacaq, 
çünki öz pis halına kiminsə şahid olmasından qorxub, bir-birlərinindən 
qaçarlar. O gün bir çox üzlər parıldayacaq, güləcək və sevinəcək.O gün 
bəzi üzlərdə isə toz-torpaq və küdurət olacaqdır. Qaranlıq və zülmət on-
ları bürüyəcəkdir. Onlar həmin kafirlər və pozğunlardır! 

 
81. əl-Təkvir surəsi. 

Məkkədə nazil olmuşdur, 29 ayədir, nuzul sırası 7-dir.Təkvir sözünün 
mənasi, yumru bir cismi yuvarlamaq, bükmək, sarımaq, dolamaq və ya işi-
ğini aparıb qaraltmaq mənasını bildirir. Bu surə Tövbə surəsindən sonra 
Məkkədə nazil olmuşdur. Bu surəyə “Kuvviat”surəsi də deyilir. Qiyamətə 
yaxın baş verəcək 12 mühüm hadisədən xəbər verdiyi üçün özündən əv-
vəlki Əbəsə surəsi ilə bir əlaqə vardır. (Tirmizi, Tefsiru sureti, 81) 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-14 .Günəş sarınacağı, sanki sönüb hərarətsiz olaraq əmmamə kimi 
büküldüyü zaman. Ulduzlar qaralıb yerə töküləcəyi zaman. Dağlar hərəkətə 
gətiriləcəyi, parça-parça olub dağılacağı zaman. Boğaz (on aylıq hamilə) də-
vələr başlı-başına buraxılıb sahibsiz qalacağı zaman. Bütün vəhşi heyvanların 
bir yerə toplanacağı zaman. Dənizlərin dolacağı və qaynayacağı zaman. Ruh-
ların bir-biri ilə qovuşacağı zaman.Diri ikən torpağa gömülmüş günahsızlar 
barəsində soruşulacağı zaman. Onların qatillərindən: “Bunlar hansı günaha 
görə öldürüldülər?” –deyə soruşular. Əməl dəftərləri Allah tərəfindən məhşər 
əhli arasında yayılacağı və hər bir şəxsin əməl səhifəsi onun öz qarşısında açı-
lacağı zaman. Göy götürüldüyü zaman. Cəhənnəm alovlandırılıb şölələndiyi 
zaman. Cənnət təqvalılar üçün yaxınlaşdırıldığı zaman. Hər kəs dünyada bu 
gün üçün yaxşı, pis, nə hazır etdiyini biləcəkdir. 
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15-21.Yox-yox, and olsun gündüz gizlənən, gecə qayıdan ulduzlara. 
And olsun qaralmaqda və çəkilməkdə olan gecəyə. Və and olsun sökül-
məkdə olan dan yerinə. Bu Quran şübhəsiz, möhtərəm və şərəfli bir elçi-
nin Cəbrailin gətirdiyi sözdür. Elə bir elçi ki, çox qüvvətlidir və ərşin sa-
hibi Allahın yanında məqam və mənsəb sahibidir. Orada mələklər arasın-
da itaət ediləndir, həm də güvəniləndir. 

22-29.Sizin dostunuz Peyğəmbər divanə deyildir. Həqiqətən, Pey-
ğəmbər Cəbraili açıq və uca olan üfüqdə görmüşdür. Və o vəhy vasitəsilə 
Allahın əmrlərini ona çatdırmışdır. Və bu Quran Allah dərgahından qo-
vulmuş Şeytanın sözü deyildir. Bu, aləmlər üçün yalnız bir öyüd-nəsihət-
dir. Sizdən düzgün olmaq istəyənlər üçün aləmlərin Rəbbi olan Allah is-
təməyincə siz istəyə bilməzsiniz. 

 
82. əl-İnfitar surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir, nuzul sırası 82-dir. İnfitar-par-
çalanma deməkdir. Surənin bаşlаnğıcındа göyün pаrçаlаnmаsınа işаrə 
оlunur. Bu qiyаmətin nişаnələrindəndir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-5. Göy yarıldığı zaman. Ulduzlar dağılıb səpələndiyi zaman. Də-
nizlər yarıldığı və yaxud qaynayıb dolduğu zaman. Qəbirlər alt-üst oldu-
ğu və ölülər çölə atıldığı zaman. Hər bir kəs öncədən göndərdiyi, özün-
dən sonra qoyub getdiyi yaxşı-pis əməllərini biləcəkdir. 

6-8. Ey insan, səni kərim olan Rəbbinə qarşı məğrur edən nədir?! O 
Allah ki, səni yaratdı və bədəninin üzvlərini hikmətinə düzəltdi və ni-
zamladı. İstədiyi şəkildə sənə quruluş verdi. 

9-19. Belə deyildir, əslində siz “Cəza” gününü təkzib edirsiniz. Və əl-
bəttə, sizin üstünüzdə gözətçilər, möhtərəm mələklər vardır. Onlar sizin nə 
etdiklərinizi bilirlər. Şübhəsiz, yaxşı əməl sahibləri axirətdə bolluca nemət 
içində olarlar.Və şübhəsiz, pis əməl sahibləri isə odlu Cəhənnəm içində 
olarlar. Cəza günü oraya daxil olarlar, onun hərarətini dadar və yanarlar. 
Onlar əsla oradan çıxan deyillər əbədilik oradadırlar. Və sən nə bilirsən ki, 
cəza günü nədir?! Elə bir gündür ki, o gün heç kəs başqası üçün bir iş gör-
məyə qadir olmayacaqdır. O gün əmr yalnız Allaha məxsusdur. 
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83. əl-Mutəffifin surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 36 ayədir, nuzul sırası 83-dür. "əl-Mutaffi-

fin" -Çəkidə və ölçüdə aldadanlar deməkdir. 
 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-4.Vay halına əskik satanların! O kəslər ki, özləri insanlardan ölçü 

ilə bir şey aldıqda, onu tam ölçüb alarlar. Ancaq onlar üçün bir şey ölç-
dükdə və ya çəkdikdə isə onu əskildərlər. Məgər onlar güman etmirlərmi 
ki, haqq-hesab üçün dirildiləcəklər. 

Açıqlama:İmаm Bаqirdən (ə) bеlə bir rəvаyət nəql оlunmuşdur ki, 
bu surə nаzil оlаndа Həzrət Pеyğəmbər (s) Mədinəyə vаrid оlmuşdu. Hə-
min vахt Mədinə əhli tərəzi, ölçüyə diqqət bахımındаn оlduqcа pis və-
ziyyətdə idilər. Nаzil оlаn surə оnlаrın bu nöqsаnını islаh еtdi. ("Təfsiri-
Qummi”, c. 2, səh. 410) 

5-9. Böyük bir gündə?! O gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbinin 
hüzurunda duracaqlar! Onlar elə güman edirlər ki, heç bir hesab-kitab 
yoxdur. Şübhəsiz, pis əməl sahiblərinin cəza əməl dəftəri “Siccin” dədir. 
Və sən nə bilirsən ki, “Siccin” nədir? O, əhatəli yazılmış bir kitabdır və 
bütün pis əməl sahiblərinin cəzası orada qeyd olunmuşdur ki, onda yazı-
lan əməllər onların xoşuna gəlməz. 

Açıqlama: Cəhənnəmin 6-cı təbəqəsinin  adı Siccindir.Cəhənnəmlik-
lərin əməl dəftərləri oradadır. Sakinlərinə:-Kutatə deyərlər. 

10-17.Vay halına o kəslərin ki, cəza gününü təkzib edirlər. Və onu 
ancaq həddini aşan daim günah edən şəxs təkzib edər. O kəs ki, Bizim 
ayələrimiz ona oxunduğu zaman “Bu keçmişdəkilərin əfsanələridir”- de-
yər. Belə deyildir, əslində onların qəlblərini qazandıqları günahlar pas-
landırmışdır. Şübhəsiz, o gün onlar Rəbbinin lütfündən məhrum olacaq-
lar. Sonra onlar mütləq cəhənnəmə daxil olacaqlar və onun hərarətini da-
dacaq və orada yanacaqlar. Sonra da onlara: “Bu, həmin təkzib və inkar 
etdiyinizdir!” deyiləcəkdir. 

18-28.Həqiqətən, yaxşı əməl sahiblərinin mükafat əməl dəftəri 
“İlliyyin”dədir. Sən nə bilirsən ki, “İlliyyin” nədir? O, əhatəli yazılmış 
bir kitabdır və yaxşıların mükafatı orada qeyd olunmuşdur. Allah dər-
gahına yaxın olanlar onu görərlər və mələklər onun yanında hazır olar-
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lar. Şübhəsiz, yaxşı əməl sahibləri bolluca nemət içindədirlər. 
Zinətlənmiş fəxri kürsülər üzərində əyləşib Cənnət nemətlərinə və 

Haqqın camalına tamaşa edərlər. Sən onların üzlərində bolluca nemət se-
vinci və təravəti görərsən. Onlara saf və xalis, möhürlənmiş şərabdan Rə-
hiq-içirdilər. Onun möhrü müşkdəndir və son qurtumları müşk ətri verər. 
Qoy yarışanlar bu nemətlər üçün yarışsınlar! Dünyada xeyir əməllərdə 
bir-birini ötsünlər. Və o şərabın qarışığı “təsnim” çeşməsindəndir. O elə 
bir çeşmədir ki, ondan Allah dərgahına yaxın olanlar içərlər. 

29-36.Həqiqətən, günahkarlar dünyada iman gətirənlərə gülürdülər. 
Onların yanlarından keçərkən, məsxərə edərək, qaş-gözlə bir-birinə işarə 
edirdilər. Öz adamlarının yanına dönəndə, onlara məsxərə etdiklərinə 
görə şad halda dönürdülər. Onları gördükdə: “Şübhəsiz, bunlar azmışlar-
dır”-deyirdilər. Halbuki, onlar möminlər üzərində nəzarətçi göndərilmə-
mişdilər. Bu gün isə iman gətirənlər kafirlərə gülərlər. Onlar Cənnət taxt-
larının üzərində əyləşərək Cənnətdəkilərin və Cəhənnəmdəkilərin halına 
tamaşa edərlər. Kafirlərə etdikləri əməllərinə görə cəza veriləcəkdir. 

 
84. əl- İnşiqaq surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir, nuzul sırası 83-dür. İnşiqaq –
Yarılma deməkdir. “Səmаnın inşiqаqı” ifаdəsi qiyаmətin bаşlаnğıcını 
bildirən bir əlаmətdən, səmаnın yаrılmаsındаn dаnışır. Surənin bаşlаnğı-
cındа qiyаmətin əlаmətləri bəyаn edilir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-5.Göylər yarılacağı və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib 
itaət edəcəyi zaman. Yerin genişlənəcəyi, toza dönən dağlarsız, dənizlər-
siz, dümdüz olacağı zaman, Qoynunda olanları çölə tullayıb boşaldacağı 
zaman, Öz Rəbbinin mütləq iradəsinə qulaq asacağı zaman; Onun belə 
etməsi daha layiqlidir. İnsan öz Rəbbinə qovuşacaq və onunla haqq-he-
sab çəkiləcəkdir. 

6-12.Ey insan, şübhəsiz, sən öz Rəbbinə doğru böyük bir səylə çalı-
şıb çabalayırsan. Beləliklə, sən Ona qovuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri 
sağ əlinə verilərsə. Onunla tez, asan, haqq-hesab çəkiləcək. Və o, yaxın-



 

  363 

larının, Cənnətdəki doğmalarının yanına sevinc və şadlıqla qayıdar. Ki-
min əməl dəftəri arxa tərəfindən sol əlinə verilərsə, O, tezliklə fəryad 
edib öz ölümünü istəyər. Və şölə çəkən oda daxil olar və yanar. 

13-15.O, öz yaxınlarının arasında axirətdən qəflətdə, mal dövlət və 
rütbəyə görə sevinc içində idi. O elə zənn edirdi ki, əsla Allaha tərəf qa-
yıtmayacaq. Xeyr qayıdacaqdır, həqiqətən, Rəbbi daim onun hər bir halı-
nı görəndir. 

16-19. Xeyr, and olsun qürubdan sonrakı, məğribin qırmızılığına, şə-
fəqə. Və and olsun gecəyə və gecənin (gündüz ora-bura yayılmış canlıla-
ra) topladıqlarına. And olsun hilal halında tədriclə nuru kamilləşməkdə, 
bədirlənməkdə olan aya ki, şübhəsiz, siz haldan-hala düşəcəksiniz! 

Açıqlama: Surənin 16-19-cu аyələrində аnd içilir ki, insаnlаr müхtə-
lif əhvаl,müхtəlif mərhələlərdən kеçəcəklər.Qurаn insаnın diqqətini оnun 
qаrşısındаkı müхtəlif mərhələlərə yönəldir. Оnlаrı qаrşıdа dörd mərhələ 
gözləyir: 1. Dünyа həyаtı; 2. Ölüm; 3. Ölümdən qiyаmət gününədək dа-
vаm еdən bərzəх həyаtı; 4. Ахirət həyаtınа kеçid və sоrğu ilə cəzа. 

20-25.Bəs, onlara nə olub ki, iman gətirmirlər?! Onlara Quran oxun-
duqda, səcdəyə qapanmırlar?! Əksinə, kafir olanlar daim təkzib edirlər. 
Allah onların öz qəlblərində gizlətdiklərini daha yaxşı biləndir. Belə isə, 
onlara ağrılı bir əzabın müjdəsini ver! Yalnız iman gətib yaxşı iş görən-
lərdən başqa. Onlar üçün minnətsiz və bitib-tükənmək bilməyən bir mü-
kafat vardır. 

 
85. əl-Buruc surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 22 ayədir, nuzul sırası 27-dir. Bu surədə 
bürc kəlməsi, ulduzlаrın səmаdа yоlunа və mövqеyinə işаrədir. Surənin 
adı ilk ayədə “bürclər” (əl-buruc) mənasına gələn kəlmədən alıb. Məz-
munundan da göründüyü kimi möminlərə edilən işgəncənin başladığı bir 
zaman kəsiyində nazil olmuşdur. Nübuvətin 4-cü və ya 5-ci ilində nazil 
olduğu təxmin edilir. Bu surə, əl-Mufassalut Tival deyilən “qısa surələrin 
qismən uzun olanları”nın sonun cusudur. Surənin əsas mövzusu inanca 
qarşı aparılan mütəşəkkil təzyiqdir. Nə qədər təcavüzkar olursa olsun 
gücün sözünün sözün gücünə qalib gəlməyəcəyi fikri surənin ana fikridir. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1.And olsun bürcləri olan göyə. 
Açıqlama: Ulduzlar toplusu bürc adlanır. Astronomiya elminə əsa-

sən səmada on iki bürc mövcuddur. Bunlardan üçü yazda, üçü payızda, 
üçü yayda və üçü qışda müşahidə edilir. Səmada qoyulan bürclər Uca Al-
lahın kamil qüdrət və geniş mərhəmət sahibi olmasına dəlalət edir. 

2-3.Və and olsun vəd olunmuş günə Qiyamət gününə. Və and olsun 
“Uxdud” hadisəsini müşahidə edənə və onların müşahidə etdiklərinə, “Ux-
dud” da yandırılanlara, öz ümmətinə şahid olan hər bir peyğəmbərə, axirət-
də isə bütün keçmiş peyğəmbərlərə şahid olacaq İslam Peyğəmbərinə və 
onun şahid olduğu kəslərə, axirətdə insanların əməllərinə şahid olan hər bir 
mələyə, onların şahid olduğu əməli saleh insanlara, Allah evini ziyarət 
edənlərə şahid olan “Həcərül-Əsvəd”ə və onun şahid olduqlarına. 

4-8.Ölüm olsun o “Uxdud” hadisəsində ki, “xəndək”sahiblərinə on-
lara qarşı çıxan möminləri odla dolu xəndəyə atan kafir və zalım şaha və 
onun köməkçilərinə! O odunla dolu şölələnən atəş. O zaman onlar odun 
ətrafında tamaşa etmək üçün əyləşmişdilər. Və möminlərin başlarına gə-
tirdiklərinə tamaşa edirdilər. Onlar möminlərə yalnız yenilməz qüdrət sa-
hibi olan Allaha iman gətirdiklərinə görə eyib və irad tuturdular. 

Açıqlama: Bu ayələrdə “Uхdud”əhvаlаtınа işаrə оlunur. Burada qə-
dim dövrdə Yəməndə iman gətirənləri xəndəyə atıb yandıran və kənarın-
da yığışıb bu işgəncəni seyr edən kafirlər nəzərdə tutulur. Uca Allah 
“məhv olsun” deyərək onlara lənət etdiyini, onları öz mərhəmətindən 
uzaq saldığını bildirir. Uхdud yеrdə yаrаnmış çаlа və böyük çаtа dеyilir. 
Аmаnsız zаlımlаr оlаn Uхdud səhаbələri yеrdə çаlаlаr qаzıb оnun içində 
böyük tоnqаllаr qаlаyаrdılаr. Аlоv şölələri göyə ucаldıqdа möminləri 
yаlnız Аllаhа imаn gətirdikləri üçün bu tоnqаlа аtаrdılаr. Özləri çаlаnın 
ətrаfındа оturub, bu səhnəni ləzzətlə sеyr еdərdilər. 

Möminlərə bu sаyаq işgəncə vеrənlər uyğun surədə cəhənnəm əzаbı 
ilə hədələnirlər. Möminlərə isə bеhişt və qurtuluş müjdəsi vеrilir. 

“Büruc” surəsi bеsətin əvvəllərində nаzil оlmuşdur. Həmin vахt İslа-
mа yеnicə imаn gətirənlər işgəncələrə məruz qаlmışdılаr. Surədə kаfirlə-
rə əzаb, möminlərə isə bеhişt vəd оlunur. Surə bоyu müsəlmаnlаrın 
mübаrizə ruhu gücləndirilir. 
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9-11.O Allah ki, bütün göylərin və yerin həqiqi mülkiyyəti və mali-
kiyyəti Ona məxsusdur. Şübhəsiz, mömin kişilərə və möminə qadınlara 
əzab və işgəncə verib sonra da tövbə etməyən kimsələr üçün cəhənnəm 
əzabı və yandırıb-yaxan atəş əzabı vardır. Şübhəsiz, iman gətirib saleh 
əməllər edənlər üçün ağaclar altında çaylar axan Cənnətlər vardır! Budur 
böyük qurtuluş! 

12-16.Həqiqətən, sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir. Həqiqətən, 
məxluqları yoxdan var edən və öldükdən sonra yenidən əvvəlki halına 
qaytaran Odur. Odur! İtaətkarları bağışlayan və çox sevən! O, ərşin sahi-
bi şanlı-şövkətlidir. İstədiyini qüdrətlə yerinə yetirəndir. 

17-20. O, qoşunların, Allahın və Onun peyğəmbərlərinə qarşı qoşun 
çəkən keçmiş ümmətlərin xəbəri sənə gəlib çatdımı? Firon və Saleh pey-
ğəmbərin qövmü olan Səmud qoşunları necə məhv oldular?! Yalnız onlar 
təkzib etmədilər, sənin qövmündən kafir olan kəslər, daha şiddətlə inkar 
etməkdədir. Halbuki, Allah onları hər cəhətdən, vücud, elm və qüdrət ba-
xımından əhatə edəndir. 

21-22. Bu kitab sehr və əfsanə deyildir, əksinə o,oxunmalı,şanlı-şöv-
kətli bir kitabdır. O, yalan,təhrif, şeytan və cinlərdən qorunmuş və Lövhi-
Məhfuzda yazılmışdır. 

 
86. əl-Tariq surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 17 ayədir, nuzul sırası 36-dir. Tariq kəlmə-
si-Gecə gələrək, qapını döyən deməkdir. Аmmа bu surədə tаriq ulduzа 
işаrədir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. And olsun göyə və gecə gələnə! Sən nə bilirsən o, gecə gələn nə-
dir?! Onun nuru qaranlıqları yaran parlaq bir ulduzdur. 

Açıqlama:Bu ayədə Tariq sözü gecə çox güclü işiq saçan ulduz de-
məkdir. Məcazı mənası isə mühüm möhtəşəm bir kişi deməkdir. Yəni ca-
hillik dövründə-gecə qaranlığında olan insanlar üçün, gecəni aydınladan 
və sabahı müjdələyən Peyğəmbərim sabah, zöhr ulduzuna bənzədilmişdir. 
Peyğəmbərə qarşı müşriklərin əzab və cəfası və Əhli-Beytinin təcəlli edə-
cəyi bildirilir. Buradakı Allahın yaratdıqlarına, özünün and içərək əmin et-
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məsi, biz insanların diqqətini daha çox cəlb etmək və inandırmaqdır. 
4.Bütün bunlara and olsun elə bir kəs yoxdur ki, onun yanında olan, 

əməllərini dəftərə yazan, onu dünyada hadisələrdən saxlayan, Bərzəxdə 
və Qiyamətdə, həmçinin əbədi mənzilin sərhədinə yetişənəcən onu qoru-
yan gözətçi olmasın! 

Açıqlama:Bəli, gündüzlər səmаdа bir dənə də оlsun ulduz görünmür. 
Gеcələr isə оnlаr sаnki yеnidən cаnlаnırlаr. İnsаn dа bеlədir. Mələklər Аllа-
hın əmri ilə insаnın ruhunu оnun ölümündən sоnrа dа hifz еdirlər. İnsаn 
öldükdə оnun ömür yоlu qаpаnmır. Əksinə, qiyаmət günü о ikinci həyаtа 
qədəm qоyur. Ахirət həyаtının nеcəliyini dünyа həyаtı müəyyən еdir. 

5-7. Elə isə, insan baxmalıdır ki, nədən yaradılmışdır. O, sıçrayan bir 
sudan, kişi və qadın nütfəsinin qatışığından yaradılmışdır. O, su kişinin 
belindən və qadının sinə sümüyünün arasından çıxır. 

8-9.Şübhəsiz ki, Allah insanı ölümdən sonra həyata qaytarmağa da 
qadirdir. Gizlin sirlərin aşkar olacaqı gün onun nə bir gücü, nə də bir kö-
məkçisi olar. 

11-14.And olsun dönüşü olan göyə! Buxarlar göyə qalxdıqdan sonra 
yağış şəklində qayıdırlar və ulduzları qürub etdikdən sonra şərq tərəfdən 
geri qayıdırlar. And olsun bulaqların qaynamasına, bitkilərin bitməsinə 
və Qiyamət günü qoynundakıları çölə tökmək üçün yarıqları olan Yerə 
ki, Quran şübhəsiz, haqla batili ayıran qəti bir kəlamdır! Və əsla boş bir 
söz və zarafat deyildir! 

15-17.Əlbəttə, onlar daim hiylə və məkr işlədirlər. Və mən də hiylə-
lərinin müqabilində bir tədbir tökərəm. Belə isə, ya Peyğəmbər! kafirlərə 
möhlət ver və onları bir az öz başlarına burax. 

 
87. əl-Əla surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir, nuzul sırası 8-dir. “Əlа” üstün 
və ucа, hər şеyə qаlib dеməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Ən üstün və uca olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tut! 
Onun şəninə təriflər de! 
Açıqlama: Bu ayədə Uca Allah öz Peyğəmbərinə - salləllahu aləyhi 
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və səlləm - bütün məxluqatın fövqündə olan Uca Rəbbini bütün eyib və 
nöqsanlardan uzaq tutaraq Onun adını zikr etm əyi, “Subhənəllah” (Allah 
pak və nöqsansızdır) deyərək tərifləməyi buyurur. 

Ruzi vеrmə, diriltmə, öldürmə kimi sırf Аllаhа хаs оlаn işləri Аllаh-
dаn qеyrilərinə аid еtmə. Еləcə də, аcizlik, zülm, cəhаlət, qəflət və bu kimi 
digər nöqsаnlı sifətləri Аllаhа lаyiq bilmə. ("Əl-Mizаn” c. 20, səh. 439) 

2-3.O kəs ki, bütün varlığı xəlq etdi və onları əsl məqsədə uyğun 
olaraq qaydaya saldı. Və O hər bir məxluq üçün kəmiyyət və keyfiyyət 
baxımından bir əndazə, ölçü qoydu, beləliklə də onları öz kamilliklərinə 
doğru yönəltdi. 

Açıqlama: Bəli, vаrlıq аləminin yаrаdıcısı bu аləmdəki zərrələrdən 
еlə bir tərkib хəlq еtmişdir ki,bundаn üstününü təsəvvür еtmək mümkün-
süzdür. Hər bir zərrə ən çох fаydа vеrəcəyi bir nöqtədə оturdulmuşdur. 
("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 441) 

4-5.O kəs ki, yerin köksündən otlaq çıxartdı. Al-əlvan rənglərə bo-
yandıqdan sonra onu qara rəngli quru çör-çöpə döndərdi. 

6-10.Ya Peyğəmbər! Tezliklə sənə bütün Quranı, əzəli elmdə və 
Lövhi-Məhfuzda olduğu kimi oxudarıq, belə ki, əsla unutmazsan. Allah 
həqiqətən, aşkar olanı da, gizli olanı da bilir. Və səni dəvətdə vəhidayət-
də ən asan yol üçün hazır edərik. Əgər öyüd-nəsihət fayda verəcəksə on-
lara öyüd-nəsihət ver. Allahdan qorxmaq qabiliyyətinə malik olan şəxs 
tezliklə öyüd-nəsihət alacaqdır. 

Açıqlama:Аllаh öz Pеyğəmbərinə vəd еdir ki, аğır risаlət işini оnun 
üçün yüngülləşdirəcək. Sоnrа isə Pеyğəmbəri dinin təbliğinə, хаlqı öyüd-
nəsihət еtməyə rəğbətləndirəcək. 

11-13.Ən bədbəxt şəxs və Allahdan qorxmayan, öyüd-nəsihətdən 
uzaqlaşar. O kəs ən böyük oda girəcək və yanacaqdır. Sonra isə orada nə 
həqiqətən, öləcək və nə də rahat yaşayacaqdır. 

14-15.Həqiqətən, o kəs nicat tapdı ki, özünü əxlaqi rəzalətlərdən və 
çirkin əməllərdən pak etdi və zəkat verdi. Və öz Rəbbinin adını zikr etdi 
və namaz qıldı. 

16-17.Lakin siz dünya həyatını üstün tutursunuz. Halbuki axirət da-
ha xeyirli və daha baqidir. 

18-19.Həqiqətən, bu deyilənlər bütün keçmiş səmavi kitablarda ya-
zılmışdır. İbrahimin və Musanın kitablarında. 
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88. əl-Ğaşiyə surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 26 ayədir, nuzul sırası 68-dir. Ğaşiyə-

bürüyən, əhatə edən deməkdir. Qiyamətin adlarından biridir. Bu surə Qi-
yamət günü insanları bürüyəcək dəhşətli fəlakət haqqında olan xəbəri 
öyrənməyə təşviq etməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-7. Dəhşəti bütün aləmi bürüyəcək Qiyamətin xəbəri sənə yetişdi-
mi? O gün bəzi üzlər zəlil və çökmüş olar. Onlar, zəhmətə düşənlərdir. 
Onların dünyəvi əməlləri axirət əzab-əziyyətinə səbəb olar. Çox hərarətli 
oda girəcəklər, onun hərarətini dadacaq və yanacaqlar. Qaynar bulaqdan 
içəcəklər. Onların yeməyi qurumuş, acı tikandan başqa bir şey olmaz. O 
yemək onları nə kökəldər və nə də aclıqdan qurtarar. 

8-16. O gün bəzi üzlər isə şad və təravətli olar.Onlar öz dünyəvi səy-
lərindən razı və xoşhal olacaqlar. Ali və uca məqamlı Cənnətdə olarlar. 
Əsla orada boş və bihudə bir söz eşitməzsən və eşitməzlər. Orada daim 
axan bulaq Səlsəbil var. Orada uca, qiymətli taxtlar var. Bulağın yanında 
onların qarşısına piyalələr qoyulmuşdur. Bir-birinin yanına düzülmüş 
yastıqlar və döşənmiş, dəbdəbəli xalçalar vardır. 

17-20.Məgər onlar dəvəyə baxmırlarmı ki, necə yaradılmışdır? Və 
göyü görmürlər ki, necə dirəksiz ucaldılmışdır? Və dağlara baxmırlar ki, 
yerin səthinə necə mıxlanmış və qamətləri dikəlmişdir? Və bu yeri gör-
mürlər ki, necə döşənmiş və düzənlənmişdır? 

21-24. Belə isə, öyüd-nəsihət ver ki, sən Peyğəmbər olaraq ancaq 
öyüd-nəsihət verənsən. Sən onların üzərində hakim deyilsən. Lakin kim 
sənin öyüd-nəsihətindən sonra üz çevirib kafir olarsa, Allah ona ən bö-
yük əzabla əzab verər. 

25-26.Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizə tərəfdir! Bu zaman, şüb-
həsiz, onları haqq-hesaba çəkmək də Bizim öhdəmizdədir. 

 
89. əl-Fəcr surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir, nuzul sırası 10-dur. Surənin bi-
rinci аyəsində fəcrə, yəni dаn yеri аğаrtısınа аnd içildiyindən surə “Fəcr” 
аdlаndırılmışdır. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1.And olsun dan yerinə, yaxud sübh namazına. Dan yeri gündüzün 

başlanğıcıdır. Bu, qaranlıq zülmətdən aydın səhərədək keçən vaxtdır. 
Uca Allahdan başqa heç kəs gündüzün işığını gətirə bilmədiyinə görə 
Uca Allah burada dan yerinə and içir. 

2.And olsun on gecəyə. Zilhiccə ayının ilk on günü, yaxud Ramazan 
ayının axır on gecəsinə. Bu ayədə Ramazan ayının axır on gecəsi nəzərdə 
tutulur. Bunlar ən fəzilətli gecələridir. Həmçinin, bu on gecədə min ay-
dan daha xeyirli olan Qədr gecəsi vardır. Məhz buna görə Uca Allah on-
lara and içir. 

3.And olsun cütə və təkə, erkək və dişi olmaqla cüt olan bütün məx-
luqlara, tək olan Allaha və yaxud gecənin axırlarında qılınan “şəffi” və 
“vitr” namazına. Bu ayədə Uca Allah “cütə” and içdikdə məxluqlarını, 
“təkə” and içdikdə isə Özünü nəzərdə tutur. 

4.And olsun sübhə tərəf keçib getməkdə olan gecəyə ki, Allah kafir-
lərə əzab verəcəkdir. Gecə günbatan andan sübh açılanadək keçən vaxt-
dır. Gecə daima hərəkətdədir. Gecənin son üçdə bir hissəsi daha fəzilətli-
dir. Bu vaxt edilən dualar qəbul olunur. 

5. Ağıl sahibi olan üçün bu işlərdə bir and varmı? Əlbəttə ağıl sahibi olan 
kimsə Allahın and içdiyi bu varlıqların bu anda layiq olduğunu dərk edər. 

6-8.Məgər qəlb gözü ilə görmədin və bilmədin ki, sənin Rəbbin Hu-
dun Ad qövmü ilə necə rəftar etdi? Həmçinin, hündür qəsrləri, uca sütun-
ları və qədd-qamətli insanları olan İrəm şəhərinin əhalisi ilə. 

Açıqlama:Bu ayədəki müraciət hər kəsə ünvanlanır. Ad qədim dövr-
də Ərəbistan yarımadasının cənubunda yaşayan qövmün adıdır. Uca Al-
lah onlara Hud peyğəmbəri göndərmiş, onlar isə təkəbbür göstərib Allaha 
küfr etmişdilər. Onlar öz qüvvələri ilə öyündülər, lakin Uca Allah 
Özünün yaradan olduğunu xatırlatmaqla onların Allah qarşısında aciz ol-
duqlarını bildirir. Çünki Yaradan yaradılandan daha qüvvətlidir. Səhər 
açılanda onlardan yalnız boş məskənləri qalmışdır. Sütunlar sahibi İrəm 
qəbiləsinə-halbuki, yer üzündə onlar kimisi xəlq edilməmişdi. İrəm qə-
dim dövrdə möhkəm tikililər inşa edən qəbilənin və ya yerin adıdır. On-
lar öz əlləri ilə inşa etdiklərinə görə qürrələnib dedilər: “Bizdən güclü 
kim ola bilər?” Аd həzrət Hudun qövmü idi. Оnlаr Əhqаf yurdundа yаşа-
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yırdılаr. Оnlаrın şəhəri İrəm аdlаnırdı. Аbаdlıqdа bu şəhərin охşаrı yох 
idi. Оnun ucа qəsrlərinin sütunlаrı göyə ucаlırdı. Kişiləri cüssəli, güclü 
idilər. Оnlаrın bаrlı-bərəkətli əkin sаhələri vаrdı. Digər qövmlər içində 
üstün mövqеyə mаlik idilər. Bu qövm Аllаh аyələrini inkаr еtdiklərin-
dən, Pеyğəmbər göstərişləri qаrşısındа üsyаn qаldırdıqlаrındаn, zаlımlаrа 
itаət еtdiklərindən dəhşətli bir tufаnlа üzləşərək, Аllаhın bu əzаbı ilə yеr 
üzündən silinib gеtdilər. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 470) 

9. Habelə vadidə qayaları yonan Salehin qövmü olan Səmud qöv-
münə? Səmud qədim dövrdə Hicr adlanan yerdə yaşayan qövmün adıdır.  
Açıqlama: Səmud böyük bаğlаrı, çеşmələri, əkin sаhələri, хurmа-lıqlаrı 
оlаn bir qövm idi.Оnlаr əzəmətli dаğlаrın bаğlаrını yаrаrаq özləri üçün 
sığınаcаqlаr düzəldirdilər.Həmin dövrdə bеlə sığınаcаqlаr ən möhkəm 
məskən sаyılırdı.Аllаh оnlаrı dоğru yоlа dəvət еtmək üçün pеyğəmbərlər 
göndərdi. Pеyğəmbərlər həmin qövm tərəfindən təkzib оldulаr. Bu pеy-
ğəmbərlərdən biri də Sаlеh idi. Sаlеh dаğın köksündən dəvənin çıхmаsı 
kimi bir möcüzə ilə göndərilmiş Pеyğəmbərdi. Аmmа zаlım qövm Аllа-
hın möcüzə оlаrаq göndərdiyi bu dəvəni öldürdü, sоnrа isə ilаhi əzаbа 
düçаr оlub məhv оldu. 

10-13.Və güclü qoşunları olan, mıxlar sahibi olan Fironla. O kəslər 
ki, şəhərlərdə tüğyan etdilər. Və oralarda çoxlu fitnə-fəsad törətdilər. Be-
ləliklə, Rəbbin onların başlarına müxtəlif əzabların qamçısını endirdi. 

Açıqlama:Firоn bu surədə “Zil-əvtаd”, yəni “mıхlаr sаhibi”ləqəbi ilə 
yаd еdilir. Firоn bir şəхsə işgəncə vеrmək istədikdə оnu yеrə və yа bir 
tахtа üzərinə uzаdаr, əl-аyаğını bаğlаyаr, sоnrа 4 ədəd böyük mıхlа оnu 
tоrpаğа və yа tахtаyа mıхlаyаrdı. İşgəncə vеrilən insаn bu vəziyyətdə də 
sахlаnılаr, nəhаyət, qаnахmа və zəiflikdən ölərdi. ("Əl-mizаn”, c. 20, 
səh. 479) Şübhəsiz ki, Аllаhın qəzəbi təkcə Аd, Səmud və Firоnа аid dе-
yil. İlаhi əzаb bütün zаlımlаrın, zоrа güvənənlərin nəsibi оlаsıdır. 

14. Həqiqətən də, sənin Rəbbin onlara nəzarət edir. Ancaq insana 
gəldikdə, nə zaman Rəbbi onu imtahana çəksə, ehtiram göstərsə və ne-
mət bəxş etsə, deyər: “Rəbbim məni əziz tutmuşdur” Ancaq nə zaman 
onu imtahan edib ruzisini azaltsa, “Rəbbim məni alçaltdı” -deyər. Belə 
deyildir, güman edirsiniz ki, nemətin çoxluğu əməldə azadlıq verməkdir, 
onun azlığı alçaldılmaq. Həm gümanınız yalnışdır. Siz azlıq və çoxluqla 
imtahan olunursunuz. 
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Açıqlama: Möminə gəldikdə isə o belə deyildir. Uca Allah ona lütf 
edərək nemət verəndə Rəbbinə şükür edir və bunu Allahdan verilən lütf 
olduğunu etiraf edir. Həmçinin, Uca Allah onun ruzisini azaldanda səbir 
edir və səbir etdiyinə görə Rəbbindən mükafat umur. Peyğəmbər – sallal-
lahu aleyhi və səlləm -demişdir:“Möminin işi qəribədir! Həqiqətən, onun 
bütün işləri xeyirdir. Bu, mömindən başqa bir kəsə məxsus deyildir. Ona 
sevindirici bir şey gəldikdə, şükür edər və bu, onun üçün xeyir olar. Ona 
xoşagəlməz bir şey gəldikdə isə səbir edər və bu, onun üçün xeyir olar”. 
(Muslim, 2999). 

18-20.Əslində siz yetimə ehtiram göstərmirsiniz. Bir-birinizi yoxsul-
ları yedirtməyə rəğbətləndirmirsiniz. Və öz mirasınızı başqalarının mirası 
ilə birgə yeyirsiniz. Və dünya malını lap çox sevirsiniz. 

21-26.Sizin güman etdiyiniz kimi deyil. Bu yerin yüksəklikləri ardıcıl 
bir-birinə çırpılıb parça-parça olacağı və yer saf və dümdüz şəklə düşəcəyi 
zaman.Rəbbinin mütləq hakimiyyətinin təcəllisi yetişəcəyi və mələklər 
Məhşər səhnəsinə enib səf-səf gələcəyi və Cəhənnəmin yaxına gətiriləcəyi 
gün-məhz o gün insan yaradılış və şəriət məqsədlərini xatırlayar, ancaq at-
rıq gecdir və o: “Kaş ki, mən öz əbədi həyatım üçün əvvəlcədən yaxşı 
əməllər göndərmiş olaydım!”- deyər. Beləliklə, o gün heç kim Allahın 
əzabı kimi əzab verə bilməz! Elə bir əzab ki, dünyada heç kim onun misli-
ni edə bilməzdi. Və heç kim Onun kimi zəncirləyə bilməz. 

27-31.Ey təqvanın kamalı sayəsində arxayın olmuş nəfs, elə bir nəfs 
ki, həvayi-həvəslər və şeytanlar onu azdırmağa qadir deyildir. Dön Rəb-
binə, sən Ondan, O da səndən razı olaraq! Mənim bəndələrimin zümrəsi-
nə daxil ol! Və Mənim Cənnətimə daxil ol! 

 
90. əl-Bələd surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir, nuzul sırası 35-dir. Bələd-şəhər 
deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-And olsun bu şəhərə, əzəmətli Məkkəyə. Sənin yerləşdiyin bu şə-
hərə. Və and olsun ataya və dünyaya gətirdiyi övlada, Adəmə və onun 
övladlarından olan məsumlara, Kəbənin və Məkkənin baniləri olan İbra-
himə və övladı İsmailə və saleh övladı olan hər bir saleh möminə. 
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Açıqlama: Məkkə şəhəri şərəfli və əzəmətli yer olduğuna görə Uca 
Allah ona and içir. Məkkə şəhəri yer üzündə Allah üçün ən sevimli olan 
yerdir. Sоnrа bildirir ki, bu şəhər həzrət Pеyğəmbərin (s) məskəni оlduğu 
üçün dаhа şərəflənmişdir. Sоnrа həzrət İbrаhim, оnun övlаdı Həzrət İs-
mаilə аnd içilir. Çünki Kəbəni bu insаnlаr tikmişdir. 

4-7.Şübhəsiz, Biz insanı zəhmətdə və məşəqqətdə yaratmışıq. Kam 
almağı nakamlığla, ləzzətləri acılıqlarla müşayət olunur. Yoxsa o elə 
güman edir ki, əsla heç kimin ona gücü çatmayacaqdır, buna görə də küfr 
və tüğyan edir?! Minnət qoymaq və bəxş etdiklərini qabartmaq məqsədi 
ilə “Mən çox mal tələf etdim!”-deyir. Yoxsa güman edir ki, heç kim onu 
bəxşiş etdiyi zaman görməmişdir?! 

8-10. Məgər Biz ona iki görən göz vermədikmi?! Və eləcə də bir dil 
və iki dodaq vermədikmi?! Və ona ağıl vermək və peyğəmbər göndər-
məklə iki yolu, maddi və mənəvi cəhətdən xeyir və şər yolunu göstərmə-
dikmi?! 

11-16.Beləliklə o, aşırımı və çətin yolu “Əqəbə”ni aşa bilmədi. Və 
sən nə bilirsən ki, çətin yol “Əqəbə” nədir?! O bir qul azad etməkdir. Ya-
xud qıtlıq və aclıq günü yemək verməkdir. Qohum olan bir yetimə. Və ya 
yerə sərilmiş bir miskinə! 

Acıqlama:Nəql оlunur ki, çохlu mаl tələf еtdiyini, itirdiyini bildirən 
şəхs Əbül-Əsədеyn оlmuşdur. Bu şəхs günаh bir iş görmüşdü. Həzrət 
Pеyğəmbərdən çıхış yоlu istədi. Həzrət оnа buyurdu ki, kəffаrə vеrsin. 
Əbül-Əsədеyn dеdi: “Еy vаy! Məhəmmədin dininə gəldiyim gündən bü-
tün vаr-dövlətim kəffаrəyə, infаqа gеdib.” ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 493) 

17-18.Bunlardan əlavə, iman gətirən və bir-birinə səbr, mehribanlıq 
və bağışlamaq tövsiyə edən kəslərdən olmaqdır. Onlar xeyir-bərəkət və 
səadət sahibləridir. 

19-20.Bizim ayələrimizi və nişanələrimizi inkar edənlər isə nəhslik 
və bədbəxtlik sahibləridirlər. Onlar üçün hər yanı qapalı bir od vardır, çı-
xış yolu isə bağlıdır 

 
91. əl-Şəms surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 15 ayədir, nuzul sırası 26-dır. Şəms-günəş 
deməkdir. Аllаh surənin bаşlаnğıcındа günəşə, оnun nurunа аnd içir. 
Аyənin dаvаmındа bаşqа аndlаr dа içilir. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-8.And olsun günəşə və onun saçdığı şöləyə. And olsun günəşin ar-

dınca çıxmaqda olan aya. And olsun yeri işıqlı, havanı nurlu və günün 
ortasında daha çox parlaq olan gündüzə. And olsun günəşi örtməkdə, 
üfüqləri və havanı qaranlıq etməkdə olan gecəyə. And olsun göyə və onu 
bina edən O qüdrətli varlığa. And olsun bu yerə və onu döşəyən O qüdrət 
sahibinə. Və and olsun insanın nəfsinə və ona doğru-düzgün biçim verə-
nə. Bədən üzvlərini bir-birinə mütənasib və xüsusiyyətlərini isə həm bə-
dən, həm də xarici mühitlə uyğun yaradana. Sonra da günahlarını və təq-
valı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir. 

9-10.Nəfsini təkamülə çatdıran, fikir və nəfs pisliklərindən onu tə-
mizləyən kəs şübhəsiz, nicat tapmışdır! Nəfsini pisliklərə bulaşdırıb cə-
halət, küfr və pozğunluq pərdəsi altında gizlədən kəs, şübhəsiz, ziyana 
uğramışdır!  

11-15.Səmud qövmü azğınlıq üzündən Salehi təkzib etmişdi. Səmud 
qəbiləsinin ən rəzil adamı Qədar ibn Salifin ayağa qalxdığı və Salehin 
dəvəsini könüllü olaraq öldürdüyü zaman. Halbuki, Allahın peyğəmbəri 
Saleh onlara demişdi: “Allahın dəvəsinə ziyan yetirməkdən və ona öz 
növbəsində su içməyə mane olmaqdan çəkinin!” Ancaq onlar Salehi tək-
zib etmişdilər və Allahın dəvəsini öldürmüşdülər. Rəbbi də günahlarının 
cəzası olaraq onların hamısının kökünü kəsib yerlə yeksan etdi. Allah bu 
işin aqibətinə görə heç bir kəsdən qorxmaz. 

 
92. əl-Ləyl surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir, nuzul sırası 9-dur. Leyl-gecə 
deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. And olsun hər yeri zülmətə bürüməkdə olan gecəyə. And olsun, 
cilvələnməkdə olan gündüzə. And olsun kişi və qadına ki, həqiqətən, si-
zin səy və çalışmanız olduqca müxtəlifdir. 

Açıqlama:Surədə gеcə ilə gündüz, kişi ilə qаdın yаrаdаn Аllаhа аnd 
içildikdən sоnrа bildirilir ki, insаnlаr düşüncə və əməl bахımındаn müх-
təlifdirlər. Bəli, gеcə ilə gündüz, kişi ilə qаdın fərqli оlduqlаrı kimi insаn-
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lаrın işləri də fərqlidir. Düşüncə və əməllər fərqli оlduğu kimi, nəticələr 
də fərqlidir. 

5-7. Amma kim öz malından və var-yoxundan Allah yolunda bəxş 
etsə və təqvalı olsa və Allahın vədlərini təsdiq etsə, Biz onu tezliklə asan 
olan yola iman və itaətə hazırlayarıq. Elə bir ruh yüksəlişi verərik ki, təq-
va yolunu getmək onun üçün rahat olar. 

Açıqlama:İmаm Rizаdаn (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə “vəl-ləyli izа 
yəğşа” аyəsinin nаzil оlmаsı hаqqındа buyurulur: Bir kişinin bаşqа bir 
müsəlmаnın həyətində хurmа аğаcı vаrdı. О, bu аğаcı bəhаnə еdib, tеz-tеz 
оnun həyətinə dахil оlur və еv sаhibini nаrаhаt еdirdi. Həyətində хurmа 
аğаcı оlаn müsəlmаn həzrət Pеyğəmbərin (s) yаnınа gəldi. Həzrət аğаc sаhi-
bini çаğırdı. Оnа təklif еtdi ki, bu хurmа аğаcını bеhişt хurmа аğаcı ilə də-
yişsin.Аmmа kişi еtirаz еtdi.Ənsаrdаn оlаn Əbi-Dəhdаh Kunyəli bir kişi bu 
işdən хəbər tutub аğаc sаhibinin yаnınа gəldi və dеdi: “Хurmа аğаcını tоr-
pаq sаhəsi müqаbilində mənə vеrərsənmi?” Аğаc sаhibi rаzılаşdı. Əbi-Dəh-
dаh həzrət Pеyğəm-bərin yаnınа gəldi və ərz еtdi: “Filаnkəsin хurmа аğаcı-
nı tоrpаq sаhəm müqаbilində аldım.” Həzrət buyurdu:“Sən öz tоrpаğın 
müqаbilində bеhiştdə bir хurmа аğаcı аldın.”Еlə bu məqаmdа Аllаh bu su-
rədə zikr оlunmuş аyələri nаzil еtdi. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 517) 

8-11.Amma kim xəsislik etsə və özünü Allaha və Onun yardımına 
möhtac olmadığını sansa və İlahi vədləri təkzib etsə,tezliklə onu çətin bir 
yola hazırlayarıq. Elə bir əhval-ruhiyyə verərik ki, təqva yolunu getmək ona 
çətin olar. Və bədbəxtlik uçurumuna, ya qəbir quyusuna, ya Cəhənnəmin 
dibinə düşəcəyi zaman mal-dövlətinin ona heç bir faydası olmayacaq. 

Açıqlama: Qurani-Kərimdə və Peyğəmbərin səhih hədislərində Cə-
hənnəm odunu vəsf edən bir çox məlumatlar vardır. Peyğəmbər demiş-
dir: “Qiyamət günü ən yüngül əzaba məruz qalacaq od sakinləri o kimsə-
lər olacaq ki, onların hər ayağının altına qızmar bir köz qoyulacaq və 
onun istisindən onların beyni, mis qazan və ya kiçik su qabı qaynadığı 
kimi, qaynayacaqdır.” (əl-Buxari, 6562). 

12-16. Şübhəsiz, insanları din hökmlərinə hidayət etmək Bizim öhdə-
mizdədir. Və şübhəsiz, axirət də dünya da Bizə məxsusdur və Bizim iradə-
mizə tabedir. Beləliklə, Mən sizi şölələnən oddan çəkindirdim. Ora yalnız 
ən azğın kafir girər və yanar. O kəs ki, təkzib etdi və ondan üz çevirdi. 
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17-21.Tezliklə ən təqvalı şəxslər Cəhənnəmdən uzaqlaşdırılacaq, ni-
cat tapacaq. O kəs ki, paklanmaq üçün öz malını Allah yolunda verir və 
onun boynunda heç kəsin neməti və minnəti də yoxdur və o , ancaq Rəb-
binin razılığını qazanmaq üçün çalışir, məhz onlar axirətdə Haqqın son-
suz lütfləri ilə mükafatlanacaqlar. 

 
93. əl-Zuha surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir, nuzul sırası 11 dir. “Zuhа”  gü-
nəş işığının yüksəlməsi, görünməsidir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-5.And olsun günəşin doğmasına və aydın gündüzə. And olsun sa-
kitləşməkdə və hər yeri bürüməkdə olan gecəyə ki, Ya Muhəmməd, Rəb-
bin səni tərk etməyib və sənə acığı tutmayıb. Və şübhəsiz, axirət sənin 
üçün dünyadan daha xeyirlidir. Həqiqətən, Rəbbin tezliklə sənə o qədər 
əta edər ki, Ondan razı qalarsan. 

Açıqlama:Surənin nаzil оlmа səbəbi hаqqındа dеyilir ki, həzrət Pеy-
ğəmbərə bir müddət vəhy nаzil оlmаdı. Müşriklər həzrətə tənə еdərək dе-
yirdilər ki,Məhəmmədin Аllаhı оndаn üz döndərib, оnа qəzəblənib. Müş-
riklər öz tənələri, аcı sözləri ilə həzrət Pеyğəmbərə əziyyət vеrirdilər. Bu 
səbəbdən də həzrət Hirа dаğınа gеdib öz Аllаhı ilə rаz-niyаz еdir, хаlqın 
cəhаlətindən və düşmənlərin küdurətindən Аllаhа şikаyətlənirdi. Аllаh 
Cəbrаili nаzil еdib, həmin bu surəni həzrətə çаtdırdı. ( “ Minhаcus-sidi-
qin”, c. 10, səh. 270) 

Axirət-insanların Qiyamət günü dirilərək axırıncı mənzillərinə,Cən-
nətə və ya Cəhənnəmə daxil olacaqları gündür. Uca Allah öz Peyğəmbə-
rinə Cənnətin ən uca mənzilini–Firdovs Cənnətini vəd etmişdir. Cənnət-
də heç bir kəsin görmədiyi, eşitmədiyi və heç bir bəni-bəşərin ağlına belə 
gəlmədiyi nemətlər vardır. Cənnət elə bir yerdir ki, orada bir qamçı boy-
da yer dünya və onun içində olanların hamısından daha xeyirlidir. Pey-
ğəmbər fani dünya həyatı haqqında isə belə demişdir: “Mənimlə bu dün-
yanın məsəli, ağacın kölgəsində dincini alıb sonra yoluna davam edən 
müsafirin məsəlinə bənzəyir” (Sünən İbn Macə). 

Şübhəsiz ki, Rəbbin sənə nemət bəxş edəcək, sən də razı qalacaqsan! 
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Həmçinin, bu böyük nemətlərdən biri də Qiyamət günü Allahın onu in-
sanlara şəfaətçi təyin etməsidir. Əlidən (ə) nəql оlunmuş bir rəvаyətdə 
Pеyğəmbərə istinаd еdilərək uyğun ilаhi ətа hаqqındа dеyilir: “Ümməti-
mə о qədər şəfаət еdərəm ki, (bаğışlаtdırаrаm) ki, Аllаh bеlə хitаb еdər: 
“Еy Məhəmməd rаzı qаldınmı? Ərz еdərəm: Bəli, Pərvərdigаrа, rаzı оl-
dum.” ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 526) 

6-9.Məgər O səni yetim ikən tapıb, sığınacaq və pənah vermədimi?! 
Və səni dindən xəbərsiz tapıb, vəhy vasitəsilə yol göstərdi. Və səni fəqir 
və ehtiyac içində tapıb, ehtiyacsız etdi. Belə isə əsla yetimi alçaltma və 
qovma! Və dilənçini də acıqla qovma. 

11.Və Rəbbinin sənə əta etdiyi nemətindən söhbət aç! De ki, sən 
özün Allahın varlıq aləminə olan ilk hədiyyəsisən, yaradılış qapısının 
fəth olunma vasitəsisən, ən kamil insaniyyətə, ən kamil ağıla, əzəmətli 
əxlaqa, peyğəmbərliyin xətm olunmasına, ən dolğun bir dinə, əbədilik 
Qurana, zat müqəddəsliyinə və canişinlərin ismətinə maliksən. 

Açıqlama: Muhəmməd peyğəmbər Uca Allahın ən sevimli bəndəsi-
dir. Uca Allah ona Xəlilullah olmaq xüsusiyyətini bəxş etmişdir. Bu isə 
Allahın ən sevimli dostu deməkdir. İbrahim və Muhəmməddən başqa heç 
bir bəndə bu böyük xüsusiyyətə sahib deyildir. Quranı-Kərimdə Peyğəm-
bərimiz üçün endirilən, ona xitab olunan Duha surəsi sanki bütün Mu-
həmməd ümmətinə xitab edilmişdir. Bu ayələri oxuyarkən, düşünürsən 
ki, Uca Yaradan bizə həqiqətən də həyatımız boyu mərhəmət və lütf et-
mişdir. Quranı-Kərimi səhər-axşam oxuduqca, bir müddətdən sonra isə 
bütün başına gələn hadisələr zamanı “Mən səni önrün boyu heç tək qoy-
madım və səni heç vaxt yalqız qoymayacağam” deyən bir səsi qəlbində 
hiss edəcəksən. Bax elə o duyğu Allahın Məcid ismi şərifidir. Uca Allah 
Ona qəlbdən inanıb, iman gətirən bəndəsini həyat yollarında yalqız bu-
raxmaz. O, Ona inanmayan bəndələrindən belə Öz lütf və mərhəmətini 
əsirgəməz. O kərəmi, lütfü və ehsanı bol olandır. 

 
94. əl-Şərh-İnşirah surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir, nuzul sırası 12-dir. “Şərh” аçmаq 
və ya genişlənmə mənаsındа işlənir. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-3.Məgər Biz sənin sinəni köksünü genişləndirmədikmi? Sənə bol-

luca səbr və hövsələ vermədikmi ki, böyük bir tutumla Xaliqə yetişmək 
və hikmət və din hökmlərinin bəşər cəmiyyətinə çatdırasan və rəhbərlik 
edəsən. Və nübuvvət yükünün ağırlığını səndən götürmədikmi? Onu sə-
nin üçün yüngül etmədikmi? Elə bir yük ki, onun ağırlığı sənin belini 
bükmüşdü. 

4-Və adını sənin üçün ucaltdıq ki, bütün kainatda uca məqamlarda 
zikr olunsun, Allahın adı ilə birgə çəkilsin, tovhid və peyğəmbərliyə bir-
likdə şəhadət verilsin. Allah, mələklər və insanlar səni mədh etsinlər, 
şöhrətin tədriclə yer kürəsini əhatə etsin və axirətdə Məhmud – bəyənilən 
olasan. 

5-8.Bil ki, şübhəsiz, hər bir çətinliklə yanaşı bir asanlıq var. Bəli, hər 
bir çətinlikdən sonra bir asanlıq vardır! Ya Peyğəmbər! Elə ki risaləti 
təbliğ etməkdən azad oldun, Allahın ibadətində çalış! Və öz Rəbbinə rəğ-
bət göstər! 

Açıqlama: “Şərhе-sədr” sinənin, köksün ilаhi nurа, аrаmlığа, mənəvi 
qüvvəyə аçılmаsıdır. Bu аçılış möminləri gücləndirir. ("Əl-mizаn”, c. 20, 
səh. 530) Həzrət Pеyğəmbərin köksünün аçılıb gеnişləndirilməsi dеdikdə 
оnа vəhyin qəbulu üçün qüdrət, dözüm ətа оlunmаsı nəzərdə tutulur. 
Vəhyi qəbul еtmək üçün Həzrətin хüsusi bir tutumа еhtiyаcı vаrdı. Yаl-
nız bеlə bir tutum оlаrdısа о, vəhyi qəbul еdib хаlqа çаtdırа bilərdi və di-
nin təbliği yоlundа rаstlаşdığı çətinliklərə dözərdi. 

“Şərh” surəsində çох mühüm bir ilаhi qаydаyа, sünnəyə tохunulur. 
Аllаhın müqəddərаtı bеlədir ki, hər çətinlikdən sоnrа bir аsаnlıq gəlir. 
Bəli, insаn çətinliklərə dözməklə аsаnlığа yоl tаpır. Çətinliklərin ömrü 
qısаdır. Hаqq yоldа qаrşısınа çətinlik çıхаn insаn bilməlidir ki, bu çətin-
liklər ötəridir və tеzliklə rаhаtlığа çıхаsıdır. Оnа görə də hаqq yоldаkı çə-
tinlikləri həvəslə qəbul еtmək və аsаyiş intizаrındа оlmаq lаzımdır. 

Rəvаyətdə nəql оlunmuşdur ki, “Zuhа” və “Şərh” surələri vаhid bir su-
rədir. Nаmаzdа Həmddən sоnrа surələrdən birini охumаq istəyən şəхs “Zu-
hа” və yа “Şərh” surəsini охusа, kifаyət еtməz. Fəqihlərin nəzərinə görə, bu 
surələrin hər ikisini охumаq zəruridir. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 529) 

 



 

  378 

95. əl-Tin surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir, nuzul sırası 28-dir. Surədə zеy-

tun, əncir, turе-sinа və şəhrе-əminə аnd içilir. “Tin” əncir dеməkdir. Mu-
safda 95-ci surə olsa da nüzul sıralamasında təxminən 28-ci surədir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-2. And olsun əncirə və onun ağacına, zeytuna və onun ağacına (və 
ya Dəməşqdə və Beytül-Müqəddəsdə olan iki dağa- “Tin” və “Zeytun” 
dağlarına. Və and olsun Sina dağına Allah Musa ilə orada danışmış və 
Tövratı üç gün dalbadal ayaq üstə qalan Musanın qulağına çatdırmış, 
onun qəlbinə nazil etmişdi. 

3-4.Və and olsun bu əmin-amanlıq olan şəhərə, şəriət baxımından to-
xunulmaz olan Məkkeyi-Müəzzəməyə ki, həqiqətən, Biz insanın cismini 
və ruhunu ən gözəl bir biçimdə yaratdıq ona düzgün qamət, mütənasib 
üzvlər, düşünən beyin və fəzilətlərə qadir olan bir ruh verdik.  

5-Sonra isə onu rəzillərin ən aşağı dərəcəsinə qaytardıq. Yəni, maddi 
cəhətdən cismi və fikri zəiflik halında, mənəvi cəhətdən-bütün dəlillər təq-
dim edilib tamamlandıqdan sonra cəhl və bədbəxtlik halında buraxarıq. 

6. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa. Onlar üçün 
minnətsiz və saysız-hesabsız bir mükafat vardır. 

7-8.Belə isə ey insan, bundan sonra səni cəza gününü təkzib etməyə 
vadar edən nədir?! Məgər Allah hökm edənlərin, hakimlərin ən yaxşısı 
deyilmi? 

 
96. əl-Ələq surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir, nuzul sırası 1-dır. “Ələq” “lахtа 
qаn” dеməkdir. Bu, insаnın аnа bətnindəki yаrаnış mərhələlərindən biridir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Oxu! Bu kitabı bütün məxluqatı yaradan Rəbbinin adı ilə. 
Rəvayət edilir ki, Aişə demişdir: “Allahın elçisinə ilk vəhyin gəlməsi 

gözəl yuxu vasitəsilə başlamışdır. Onun gördüyü elə bir yuxu yox idi ki, 
sübh çağının aydınlığı kimi gerçək olmasın. Sonra onun qəlbinə tənhalı-
ğa çəkilmək meyli salındı. Peyğəmbər -ona və ailəsinə Allahın salavatı 
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və salamı olsun - Hira dağındakı mağarada xəlvətə çəkilib, ailəsinin ya-
nına qayıdanadək müəyyən gecələri orada ibadət edərdi. Sonra Xədicə-
nin yanına qayıdıb yenə bir o qədər müddət qalmaq üçün azuqə götürər-
di. Nəhayət, Peyğəmbər Hira dağındakı mağarada olarkən ona haqq nazil 
oldu. Mələk onun yanına gəlib: “Oxu!”– dedi. O isə: “Mən oxumağı ba-
carmıram!”– deyə cavab verdi. Peyğəmbər özü bu haqda demişdir: “O 
zaman mələk məni tutub taqətim kəsilənədək sıxdı, sonra da buraxıb: 
“Oxu!”–dedi. Mən də: “Oxumağı bacarmıram!”–dedim. O ikinci dəfə 
məni tutub nəfəsim kəsilənədək sıxdı, sonra da buraxıb: “Oxu!”–dedi. 
Mən isə: “Oxumağı bacarmıram!”–dedim. O üçüncü dəfə məni tutub nə-
fəsim kəsilənədək sıxdı,sonra da buraxıb dedi: “Yaradan Rəbbinin adı ilə 
oxu! O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu! Sənin Rəbbin müqayisəsiz 
səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öy-
rətdi.”Bu hadisədən sonra Peyğəmbər qorxudan ürəyi əsə-əsə həmin ayə-
lərlə geri döndü. O, Xədicə bint Xuveylidin yanına daxil olub: “Üstümü 
örtün, üstümü örtün!”–dedi. Onun üstünü örtdülər. Nəhayət, qorxu ondan 
keçib getdi və Peyğəmbər başına gələn hadisəni xanım Xədicəyə xəbər 
verib dedi: “Mən başıma bir iş gələcəyindən qorxdum.” Xədicə dedi: 
“Xeyr! Allaha and olsun ki, Allah səni heç vaxt rüsvay etməz. Çünki sən 
qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirir, zəiflərin yükünü daşıyır, yoxsula 
pay verir, qonağa yaxşı baxır və haqq yolunda insanlara yardım edir-
sən...” (əl-Buxari, 3). 

2. O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Bu ayədə Uca Allah insanı 
qan laxtasından yaratmağa başladığını bildirir. Uca Allah Qurani-Kəri-
min digər ayələrində insanı müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçirərək 
yaratdığını xəbər verir. Peyğəmbər demişdır: “Sizlərdən hər kəs anasının 
bətnində xəlq edilərkən ilk qırx gün ərzində nütfə halında, sonrakı qırx 
gündə qan laxtası, daha sonrakı qırx gündə isə ət parçası olur. Sonra Al-
lah onun yanına bir mələk göndərir. Bu mələyə dörd şeyi yazmaq əmr 
edilir və ona:“Bunun əməlini, ruzisini, əcəlini, bədbəxt və ya xoşbəxt 
olacağını yaz!”–deyilir. Sonra ona ruh üfürülür...” (əl-Buxari, 3208). 

3-6. Oxu və tərəddüd etmə ki, sənin Rəbbin bütün kərimlərdən daha 
kərimdir. O səni oxuma-yazma bilməsən belə oxuda bilər. O Rəbbin ki, 
bəşərə qələm vasitəsilə elm öyrətdi. İnsana bilmədiyini öyrətdi. 
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6-8. İnsan bu nemətlər üçün şükr edirmi?! Xeyr Belə deyil, əksinə 
insan həqiqətən, azğınlıq edər! Özünü ehtiyacsız gördüyü üçün. Şübhə-
siz, bütün canlıların öldükdən sonra dönüşü sənin Rəbbinədir. 

9-14. Mənə de, məgər o kəs ki, mane olur. Bir bəndəyə namaz qıldı-
ğı vaxt, məgər o, əzaba layiq deyilmi?! Mənə de, əgər namaz qılan şəxs 
doğru yoldadırsa, yaxud başqalarını təqvalı olmağa çağırırsa, onda ona 
mane olmaq yaxşı bir işdirmi?! Mənə de, əgər bu mane olan haqqı təkzib 
edir və üz döndərirsə, məgər əzaba layiq deyildirmi?! Məgər bilmir ki, 
Allah onun bütün əməllərini görür?! 

15-16.Belə deyildir! Onun güman etdiyi kimi deyil. O güman edir ki, 
ona əzab verməyəcəyik. Şübhəsiz, əgər inadından əl çəkməsə, onun kəki-
lindən yapışıb əzaba doğru sürüyəcəyik. Yolunu azmış günahkar yalançı-
nın kəkilindən!” 

Açıqlama:Surənin nаzil оlmа səbəbi hаqqındа bеlə nəql еdilir: Bir 
gün Əbu-Cəhl ətrаfındаkılаrа dеdi: “Dоğrudurmu ki, Məhəmməd üzünü 
sizin qаrşınızdа tоrpаğа qоyur?” Dеdilər: “Bəli.” Dеdi: “Аnd оlsun аndа 
lаyiq оlаnа, əgər оnu bu hаldа görsəm bоynunu tаpdаlаyаcаğаm.” Bu 
аrаdа səs gəldi ki, Məhəmməd nаmаz qılır. Əbu-Cəhl öz çirkin niyyətini 
həyаtа kеçirmək üçün irəli gəldi. Аmmа çох kеçmədi ki, üzünü iki əli ilə 
tutmuş vəziyyətdə gеriyə çəkildi. Sаnki о nədənsə qоrхmuşdu və özünü 
qоrumаq istəyirdi. Оndаn sоruşdulаr: “Nə оlub?”Dеdi: “Аrаmızdа оd dо-
lu bir хəndək vаr, оnlаr qаnаdlıdırlаr.”Həzrət Pеyğəmbər buyurdu: “Аnd 
оlsun cаnım əlində оlаn Аllаhа, əgər mənə yахınlаşsаydı, mələklər оnu 
tikə-tikə еdərdilər.”Еlə bu yеrdə də аyə nаzil оldu:“Mаnе оlаn kəsi 
gördünmü?!” (Səhih Muslim). 

17-19.Əgər istəyirsə öz tərəfdarlarını köməyə çağırsın. Biz də od 
məmurlarını çağırarıq. Belə deyildir o heç bir şey edə bilməz. Sən əsla 
ona itaət etmə! Öz Rəbbinə səcdə et və Ona yaxın ol! 

Açıqlama: “Ələq”surəsi dörd əzаim surədən biridir. Yəni bu surədə 
vаcib səcdə vаrdır. Surənin sоnuncu аyəsi səcdə аyəsidir. Uca Allah bu 
ayədə Peyğəmbərinə səcdə etməyi və səcdə etməklə Ona yaxınlaşmağı 
buyurur. Çünki səcdə bəndəni Allaha yaxınlaşdıran ən üstün məqamdır. 
Peyğəmbər demişdir: “Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu məqam səcdə 
məqamıdır. Odur ki, səcdədə çox dua edin!” (Səhih Muslim.) 
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Bəziləri ilk nazil olan surənin "Müddəssir" olduğunu düşünürlər. İbn 
Sələmədən nəql olunan bir rəvayətdə deyilir: Cabir ibn Abdullah Ənsari-
dən soruşdum: "İlk dəfə hansı surə və ya ayə nazil olmuşdur?" Dedi: “Ey 
(libasına) bürünüb sarınan!” ayəsi. Dedim: "Bəs, “Ya Peyğəmbər! Bütün 
məxluqatı yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə Bismillah deyərək oxu!...” 
ayəsi necə?" Dedi: Peyğəmbərdən (s) eşitdiyim sözü sizin üçün deyirəm. 
Onun (s) belə dediyini eşitdim: "Bir müddət vaxtımı Həra dağında keçirt-
dim. Sonda dağdan endim və vadinin ortasına yetdim. Bu zaman bir səs 
eşitdim. Hər tərəfə baxdım. Kimsə görmədim. Sonra başımı səmaya qal-
dırdım. Birdən onu Cəbraili gördüm. Məni titrətmə tutdu. Xədicənin ya-
nına gəldim. Məni örtməsini istədim. Bu zaman “Ey libasına bürünüb sa-
rınan! Qalx, qövmünü Allahın əzabı ilə qorxut!” ayəsi nazil oldu. Bəzilə-
ri bu hədisi əsas götürərək vəhyin başlanğıcında Peyğəmbərə (s) nazil 
olan ilk surənin "Müddəssir" surəsi olduğunu bildirmişlər. Əllamə Təbər-
si "İzah" kitabında ustad Əhməd Zahidin Səid ibn Müsəyyib vasitəsilə ilə 
İmam Əlidən (ə) nəql etdiyi bir rəvayəti qeyd edir. Rəvayətə görə, İmam 
buyurur: Peyğəmbərdən (s) Quran oxumağın savabı haqqında soruşdum. 
O həzrət (ə) nazilolma ardıcıllığı ilə hər bir surənin savabını açıqladı. 
Məkkədə nazil olan ilk surə kimi "Fatihə" surəsini saydı. Sonra "Ələq", 
daha sonra isə "Qələm" surələrinin adını çəkdi. Vahidi Nişapuri "Əsbab 
ən-nüzul" əsərində besətin başlanğıcı haqqında yazır: "Bəzən Peyğəmbər 
(s) tənha olduqda səmadan səs eşidirdi və bu onun qorxmasına səbəb 
olurdu. Sonuncu dəfə mələk onu səslədi: "Ey Məhəmməd!" Həzrət (s): 
"Bəli!"-deyə cavab verdi. Mələk dedi: "De: “Mərhəmətli, rəhmli Allahın 
adı ilə!Həmd Allaha–aləmlərin Rəbbinə məxsusdur”.Vahidi Nişapuri 
"Əsbab ən-nüzul" əsərində besətin başlanğıcı haqqında yazır: “Bəzən 
Peyğəmbər (s) tənha olduqda səmadan səs eşidirdi və bu onun qorxması-
na səbəb olurdu.Sonuncu dəfə mələk onu səslədi:“Ey Məhəmməd!" Həz-
rət (s): "Bəli!"-deyə cavab verdi. Mələk dedi: "De: “Mərhəmətli, rəhmli 
Allahın adı ilə! Həmd Allaha- aləmlərin Rəbbinə məxsusdur”. 

Əlbəttə, Peyğəmbər (s) besətin əvvəlindən az ətrafı ilə (Əli (ə), Cə-
fər, Zeyd, Xədicə) namazı İslam sünnəsinə uyğun qılırdı və təbii ki, "Fa-
tihə"siz namaz olmazdı. Hədisdə deyilir: "Cəbrailin Peyğəmbərə (s) öy-
rətdiyi ilk şey dəstəmaz və namaz idi". Bu, besətin "Həmd" surəsinin na-
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zil olması ilə eyni vaxta təsadüf etməsini zəruriləşdirir. Cəlal əd-Din 
Süyuti deyir: "Heç bir zaman İslamda namaz "Fatihə"siz olmamışdır". 
Sözü gedən üç versiyanı müəyyən şəkildə bir yerə toplamaq olar. Çünki 
"Ələq" surəsinin ilk üç yaxud beş ayəsinin besət zamanı nazil olmasına 
şübhə yoxdur. Bu, yekdil versiyadır. Sonra "Müddəssir" surəsinin əvvə-
lindən bir neçə ayə nazil olmuşdur. Lakin Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk 
bütöv surə "Həmd" surəsidir. 

 
97. əl-Qədr surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir, nuzul sırası 25-dir. Qurаnın Qədr 
gеcəsi nаzil еdildiyi bəyаn оlunur. Bu gеcə min аydаn üstün sаyılır. 
                               Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

   1.Həqiqətən, Biz Quranı Qədr gecəsində nazil etdik.Quran bütünlüklə, 
bir dəfəyə, Lovhi-məhfusdan birinci səmaya, sonra isə 23 il ərzində tədri-
cənPeyğəmbərin mübarək qəlbinə Cəbrail vasitəsilə çatdırılmışdır.  

   2-3.Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi min aydan 
daha xeyirlidir. 

4. O gecə mələklər və Ruh , Cəbrail, ya mələklərdən olmayan başqa 
bir şərəfli varlıq Rəbbinin izni ilə həmin gecədən gələn ilin Qədr gecəsi-
nədək dünyada baş verəcək hər bir işin təqdir, tənzim və sabit edilməsin-
dən ötrü yerə enər. 

5. O gecə dan yeri sökülənə qədər hamı salamatlıqda və Allahın rəh-
mətində olar. Və o gecə mələklərin yer üzündəki məsumu və saleh bən-
dələri salamlama gecəsidir. 

Qеyd еtməliyik ki, Qurаn iki şəkildə nаzil оlmuşdur: 
1. Surənin 1-ci аyəsində göstərildiyi kimi, Qurаn əvvəlcə bütöv şə-

kildə nаzil оlmuşdur və bеlə bir göndəriş “inzаl” аdlаnır. Bu mərhələdə 
Qurаn vаhid ruh kimi həzrət Pеyğəmbərə bütövlükdə nаzil оlmuşdur. 
Həzrətin mаlik оlduğu bu ruh “Qurаn ruhu” аdlаnır. 

2. Qurаn ikinci mərhələdə tədricən nаzil оlmuşdur və bеlə bir göndə-
riş “tənzil” аdlаnır. Bu mərhələdə Qurаnın kəlmələri, nəql оlunmuş əhvа-
lаtlаr müхtəlif münаsibətlərdə həzrət Pеyğəmbərə tədricən 23 il ərzində 
nаzil оlmuşdur. Qədr gеcəsinin min аydаn üstün оlmаsı оnun dəyərini 
göstərir. Qurаn qədr kеcəsi nаzil оlmuşdur. 
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Rəvаyətlərdə bildirilir ki, qədr gеcəsi оlunаn ibаdət min аylıq ibаdət-
dən üstündür. Qədr gеcəsi qаrşıdаkı ildə bаş vеrəcək hаdisələr müəyyən-
ləşir. Bu gеcə mübаrək rаmаzаn аyının 19, 20, 21-27-ci gеcələrindən bi-
ridir. Qədr gеcəsi yеrlə göy аrаsındа əlаqə yаrаnır. Göyün qаpılаrı yеrin 
üzünə аçılаr, sаnki göylə yеr birləşir. Mələklər və ruh həmin gеcə insаnа 
nаzil оlаr. Əlbəttə ki, mələklərin nаzil оlmаsı üçün insаnın qəlbi münаsib 
hаldа оlmаlıdır. 

Həmin gеcə sübhədək əmin-аmаnlıqdır. О gеcə Аllаhın mərhəməti 
оnа üz tutmuş bütün bəndələrə şаmil оlаr. Həmin gеcə şеytаnlаrın hiyləsi 
təsirsizləşər. Qədr gеcəsi əzаb qаpılаrı bаğlı, Аllаhın mərhəmət qаpılаrı 
isə аçıqdır. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 564) 

Allah bu surədə Özü ilə dünya və ya Özü ilə insanlar arasında rabitə 
yaratmaq məqsədilə insanlara ilahi qanunları və doğru, hidayət yolunu ən 
gözəl şəkildə anlatmaqdadır. 

 
98. əl-Bəyyinə surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 8 ayədir, nuzul sırası 100-dür. “Bəyyinə” 
“аşkаr dəlil” dеməkdir. Bu surədə isə bəyyinə həzrət Pеyğəmbərə işаrədir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Kitab əhlindən kafir olan kəslər və müşriklər özlərinə açıq-aydın 
bir dəlil gəlməyincə Peyğəmbərin gəlməsi barədə bir-birilə mübahisə et-
məkdən və çəkişmədən ayrılmadılar. Kitab əhli onun gəlməsini İddia et-
sələr də, müşriklər onu inkar edirdilər və dəlil gəldikdən sonra birləşib 
onun əleyhinə çıxdılar. 

2.Bu dəlil isə pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən göndə-
rilmiş peyğəmbərdir. 

3.O səhifələrdə sabit və möhkəm yazılar, İlahi hökmlər və mərifətlər 
vardır. 

4.Lakin səmavi kitab verilən kəslər onlara yalnız açıq-aydın dəlil, 
Peyğəmbər və Quran gəldikdən sonra etiqadlarında təfriqəyə və ixtilafa 
düşdülər və onu qəbul etmək məsələsində parçalandılar. 

5.Halbuki, onlara bu səmavi kitabda yalnız bu əmr edilmişdi ki, öz 
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etiqadlarında, dinlərində və itaətlərində Allaha ixlasla və Haqqa dönərək 
ibadət etsinlər, namaz qılsınlar və zəkat versinlər. Sabit və möhkəm din 
budur! 

6. Şübhəsiz, kitab əhlindən İslama qarşı çıxıb kafir olanların və müş-
riklərin yeri Cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar ya-
radılmışların ən pisidir. 

7.Şübhəsiz, iman gətirib və saleh iş görənlər isə yaradılmışların ən 
yaxşılarıdırlar. 

8.Onların Rəbbi yanındakı mükafatları altından çaylar axan Ədn cən-
nətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır və onlar da 
Allahdan razıdırlar. Bu mükafat öz Rəbbindən qorxan kəslər üçündür. 

Açıqlama: Bu аyələrdə buyurulur: “Kitаb əhlindən kаfir оlаnlаr və 
müşriklər оnlаrа аşkаr bir dəlil gələnədək аyrılmаdılаr. Аşkаr dəlil isə 
pаk səhifələri оnlаrа охuyаn, Аllаh tərfindən göndərilmiş, pеyğəmbərdir; 
О səhifələrdə hаqq hökümlər vаrdır. Kitаb əhli yаlnız оnlаrа аşkаr dəlil 
gəldikdən sоnrа pаrçаlаndılаr. Hаlbuki оnlаrа əmr еdilmişdi ki, dini yаl-
nız Аllаhа məхsus еtsinlər, digər bütün bаtil dinlərdən İslаmа gələrək 
оnа ibаdət еtsinlər, nаmаz qılıb zəkаt vеrsinlər. Budur dоğru-düzgün din; 
Həqiqətən, kitаb əhlindən kаfir оlаnlаrın və müşriklərin yеri cəhənnəm 
оdudur. Оnlаr оrаdа əbədi qаlаcаqlаr. Оnlаr yаrаdılışlаrın ən pisidirlər; 
İmаn gətirib yахşı əmələr еdənlər isə yаrаdılışlаrın ən yахşılаrıdır; Оnlа-
rın öz Rəbbi yаnındа mükаfаtı аltındаn çаylаr ахаn Ədn cənnətləridir. 
Оnlаr оrаdа əbədi qаlаcаqlаr. Аllаh оnlаrdаn rаzıdır, оnlаr dа Аllаhdаn. 
Bu Rəbbindən qоrхаnlаr üçündür. Surənin tərcüməsindən göründüyü ki-
mi, kаfirlər ən pis yаrаnmışlаrdır. Möminlər isə mövcudlаrın, yаrаnmış-
lаrın ən üstünüdürlər. 

 
99. əl-Zəlzələ -Zilzal- surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 8 ayədir, nuzul sırası 93-dür. Musaf sırası 
99 nüzul sırası 31-dir. Surə “Zəlzələ” mənasına gələn adını ilk ayəsindən 
alır. İlk tərtib kitablarında Zəlzələ adı ilə yanaşı Zilzal adı ilə də anılmış-
dır. Rəvayətlərdən surənin səhabənin dilindəki adının “iza zulzillət”oldu-
ğu da qeyd edilir. 

 



 

  385 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1-4.Yer özünə məxsus, yaradılışın tarixində yalnız bircə dəfə baş verə-

cək bir titrəyişlə titrədiyi zaman. Yer öz qiymətli yüklərini və çox dəyərli 
mallarını, ölüləri, mədənləri və xəzinələri çıxarıb atacağı zaman. Və onun 
köksündən çıxan insan təəccüb və dəhşətlə: “Buna, nə olub?!” – deyəcəyi 
zaman. Məhz o gün yer öz xəbərlərini açıb söyləyər. Köksündəkiləri çıxarıb 
atmağı onun elə danışmasıdır. Yaxud da o elə dilə gələrək danışar. 

5.Ona görə ki, sənin Rəbbin ona vəhy etmişdir. 
6.O gün insanlar əməllərinin, haqq-hesabının özlərinə göstərilməsi 

üçün qəbirlərdən dəstə-dəstə çıxıb haqq-hesab səhnəsinə tərəf gələrlər və 
əməllərinin qarşılığı, ya eyni ilə təcəssümü onlara göstərilsin deyə haqq-
hesab mərkəzindən öz əbədi məskənlərinə doğru çıxarlar. 

7-8.Hər kim bir zərrə ağırlığında yaxşı iş görmüşsə, onun qarşılığını, 
yaxud eyni ilə təcəssümünü görəcəkdir. Və hər kim bir zərrə ağırlığında 
pis iş görmüşsə, onu görəcəkdir. 

Açıqlama:Surənin ilk ayələri qiyamət və ondan sonrasını ehtiva edir. 
Ayə bəlli bir bölgədə deyil bütün yer kürəsində baş verəcək bir zəlzələ-
dən xəbər verir. Yer üzünün eyni anda şiddətli bir sarsıntı ilə sarsılması 
hadisənin böyüklüyünü, dəhşətini göstərir. Rixter şkalasının ölçməkdə 
aciz qalacağı bu zəlzələ yer üzünü tamamən dəyişdirəcək; "Orda nə bir 
çuxur, nə də bir dağ görərsiniz". Surədə həmçinin qiyаmət günü, insаnlа-
rın sоrğu-suаl üçün yеnidən dirildilməsi və həmin gün bаş vеrəcək hаdi-
sələr bаrədə dаnışılır. О gün insаnlаr əməllərinin özlərinə göstərilməsi 
üçün dəstə-dəstə çıхаcаqlаr. Kim zərrə qədər yахşı iş görmüşsə, оnun 
хеyirini görəcəkdir”. 

Dünyаdа bаş vеrən zəlzələlər nə qədər qоrхulu оlsа dа, оnlаrı qiyа-
mət zəlzələsi ilə müqаyisə еtməyə dəyməz. Dünyа zəlzələləri, аdətən, 
hаnsısа bir məntəqədə bаş vеrir və yеr üzünün bir ərаzilərində bu zəlzələ 
zаmаnı yеr öz аğır yükünü çıхаrаr. Аğır yük dеdikdə əsrlər bоyu tоrpаq-
dа dəfn оlunmuş ölülər nəzərdə tutulur. İnsаn tоrpаğın qоynundаn çıх-
dıqdаn sоnrа dəhşət və təəccüb içində sоruşаr: “Nə оlub?” Həmin gün 
yеr Аllаhın əmri ilə оnun sinəsi üstə bаş vеrmiş hаdisələrdən dаnışаr. 
Аyələrdən bеlə görünür ki, yеrin də şüuru vаrdır. О, qоynundа bаş vеrən 
hаdisələri dərk еdir və yаdındа sахlаyır. Qiyаmət günü isə Аllаh оnа izin 
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vеrdiyi vахt gördüklərinə şəhаdət vеrir. Bəli, yеr insаnlаrın əməl və rəf-
tаrlаrınа şаhid durur. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 582) 

İnsаn həmin gün öz хеyir və şər işlərinin nəticəsini görər. Ən kiçik 
əməl bеlə diqqətdən yаyınmаz. "Kim zərrə qədər yaxşılıq etmişsə onu 
görəcək; Kim zərrə qədər pislik etmişsə onu görəcək. " Surənin bu son 
ayələri insanoğlunun etdiyi heç bir şeyin gizli qalmayacağını və hər şeyin 
açıqca ortaya çıxarılacağını ifadə edir. 

Yəni bu ayələr insan əməllərinin hamısının qeyd edildiyini bəyan 
edir. İlahi məhkəmədə hər kəs nə etdiyini, nə üçün etdiyini görəcək və 
inkar etmək üçün heç bir bəhanəsi olmayacaqdır. 

 
100. əl-Adiyat surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir, nuzuı sırası 14-dür. Adiyat-qa-
çan atlar deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. And olsun tövşüyə-tövşüyə çapan cihad atlarına, 
2. And olsun dırnaqları ilə daşdan qığılcım qoparan atlara, 
3.And olsun sübh çağı düşmən üzərinə hücum edənlərə, 
4.Hücumları ilə toz-torpaq qaldıranlara, 
5.O hücumla düşmənlərin mərkəzinə yol tapanlara and olsun 
6.Həqiqətən, insan öz Rəbbinə qarşı çox nankor, xəsis və 
itaətsizdir! 
7.Və şübhəsiz, o özü də buna şahiddir. 
8.Həqiqətən, insan mal-dövlətə fitrətən çox hərisdir. 
9-11.Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar Qiyamət günü  çıxarıla-

cağı və sinələrdə olanlar və fəzilət və rəzilət dolu əməl dəftərlərinin ca-
maat arasında açılacağı zaman. Şübhəsiz, o gün onların Rəbbi halların-
dan xəbərdardır. 

Açıqlama:Аyələrdə məаdа, insаnın yеnidən dirilməsinə, оnun çirkin 
fikirlərinin аşkаrlаnmаsınа və hər şеydən хəbərdаr оlаn Аllаhın mühаki-
məsinə işаrə оlunur. Hədislərdə bu surənin Zatəs-səlasil müharibəsində 
nazil olması bəyan edilmişdir. Hicrətin səkkizinci ilində Peyğəmbərə (s) 
xəbər verirlər ki, Yabisdə on iki min nəfər atlı bir yerə yığışıb Peyğəm-
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bərlə (s) Əlini (ə) öldürməyincə, müsəlmanların birliyini dağıtmayınca 
sakit oturmamaq barədə əhd-peyman bağlayıb. Peyğəmbər (s) bəzi səha-
bələrin başçılığı altında həmin dəstənin üstünə böyük bir dəstə göndərir. 
Lakin onlar apardıqları danışıqlardan bir nəticə əldə edə bilməyib geri 
dönürlər. Nəhayət Peyğəmbər (s) Əlinin (ə) başçılığı ilə onların üstünə 
mühacir və ənsardan ibarət bir qoşun göndərir. Onlar sürətlə hərəkət 
edirlər və gecələri yol gedərək sübh tezdən düşməni mühasirə edirlər. İs-
lam qoşunu düşməni İslama dəvət edir, amma onlar qəbul etmirlər. 
Müsəlmanlar hava işıqlanmamış düşmənə hücum edərək onları darmada-
ğın edirlər, onların bir hissəsini öldürərək qadın və uşaqları əsir götürür, 
çoxlu qənimət əldə edirlər. İslam qoşunu qayıdıb hələ Mədinəyə çatma-
mış Adiyat surəsi nazil olur. Peyğəmbər (s) sübh namazında məscidə gə-
lərək namazda bu surəni oxuyur. Namazdan sonra orada olan səhabələr 
Peyğəmbərə (s) indiyə kimi həmin surəni eşitmədiklərini bildirirlər. Pey-
ğəmbər (s) buyurur: “Bəli, Əli düşmənə qalib gəlib və dünən gecə Cəbra-
il bu surəni gətirməklə mənə müjdə verdi”. ("Məcməul-bəyаn”, c. 27, 
səh. 235) 

 
101. əl-Qariə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, on bir ayədir, nuzul sırası 30-dür. Qаriə- 
ürəkləri dəhşətə salan, Qiyаmət gününün bir adıdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1-3. “Qаriə” nədir Qаriə?! Sən nə bilirsən ki, nədir Qаriə?! “Qulaq-
ları və ürəkləri döyəcləyən və Allah düşmənlərini əzən o dəhşətli hadi-
sə.” Nədir bu hadisə?!Və sən nə bilirsən ki, o döyəcləyən dəhşətli hadisə 
nədir? O hadisə Qiyamətin qopmasıdır. 

4.O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnər. 
Açıqlama: “Fərаş” pərvаnələr dеməkdir. Аyədə insаnlаr pərvаnəyə 

bənzədilirlər. Əgər pərvаnəyə diqqət yеtirsəniz, görərsiniz ki, о əvvəlcə 
qurd şəklində оlur. İpək qurdu dа оnun bir növüdür. Bu qurdlаr аğаc yаr-
pаqlаrını yеyib, növbəti inkişаf mərhələsinə çаtdıqdа hərəkətsiz gö-
rünürlər. Kənаrdаn bахаnlаr оnlаrı ölmüş zənn еdə bilərlər. Аmmа bir 
müddət sоnrа оnlаr pərvаnə şəklinə düşürlər. Öz qınlаrını dəlib оndаn 
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хаric оlurlаr. Bəli, əvvəlki qurd növbəti həyаt mərhələsində pərvаnə şək-
linə düşür. İnsаnlаr dа həmin bu pərvаnələr kimidirlər. Оnlаr ölümlə fənа 
оlsаlаr dа, ruhlаrı bərzəх аləmində qаlır. Bir müddət sоnrа qiyаmət günü 
оnlаr yеni bir həyаtа bаşlаyırlаr. 

5.Dağlar didilmiş rəngarəng yun kimi havada parça-parça olacaqdır. 
Açıqlama: Burada xüsusilə müxtəlif rəngdə yun kimi didilmiş, zərrə 

zərrə uçuştuğu haldır. Çünki dağlar əvvəl xirdalanacaq, sonra qorxunc 
qum yığını olacaq, sonra bulud kimi keçərək "atılmış rəngli yunlar” kimi 
olacaq. Sonra da ilğım olacaq. Bu iki hal, yəni insanların "yayılmış kəpə-
nəklər" kimi və dağların "atılmış rəngli yunlar" kimi olmaları halı, bizim 
idrakımızı görə bütün yer kürəsinin vulkan kimi partlaması göz önünə 
gətirməkdədir. 

8-9.Amma ölçülmüş əməlləri yüngül və dəyərsiz gələn, əqidə və 
əməlləri fəsadlı olan kəsin isə məskəni və pənah yeri Haviyə olacaqdır. 

10-11. Sən nə bilirsən ki, Haviyə nədir? Olduqca qaynar və yandırıcı 
bir oddur. Düyada elə bir isti yoxdur ki, onunla müqayisə olunsun. Cə-
hənnəm sonsuz əzab yeridir. 

Cəhənnəmin 7-ci- təbəqənin iki adı var:1-Haviyə-köhnə uçurumlu 
olduğuna görə belə adlanır. 2-Əsfəldir, ən aşağı təbəqə olduğuna görə be-
lə adlanır. Yalançılar, münafiqlər və sairləri girəcək, onun atəşi, hərarəti, 
əzab və şiddəti hamısından üstündür. 

 
102. əl-Təkasur surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir, nuzul sırası 16-dır. “Təkаsur” dе-
dikdə insаnlаrın bir-birləri qаrşısındа dünyəvi nаiliyyətlərə görə öyünmə-
si, fəxr etməsi nəzərdə tutulur. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Mal-dövlət, rütbə və övlad çoxluğu ilə öyünmək və onları çoxalt-
maqda bir-birinizlə yarışa girmək sizi Allahın zikrindən yayındırdı. 

2.O vaxta qədər ki, qəbiristanlıqları ziyarət etdiniz. 
3. Belə deyildir. Siz güman edirsiniz ki, yalnız dünya üçün çalışmaq 

lazımdır, tezliklə Bərzəx aləminə daxil olduğunuz zaman biləcəksiniz. 
4.Əsla belə deyildir, tezliklə Cəza günü biləcəksiniz. 
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5. Belə deyildir. Əgər işin həqiqətini elmül-yəqinlə, yəni şəkk-şübhə 
ehtimalı olmayan bir elmlə bilsəydiniz, 

6.Şübhəsiz, Cəhənnəmi qəlb gözü ilə görərdiniz . Lakin qəlb gözü ilə 
görə bilmədiniz. 

7.Sonra, şübhəsiz, onu Cəza günü eynül-yəqinlə Cəhənnəmə daxil 
olub, orada yanmaqdan hasil olan tam bir yəqinliklə görəcəksiniz. 

8.Sonra isə o gün, şübhəsiz, siz dünyada əta etdiyi nemətilər barəsin-
də sorğu-sual olunacaqsınız. 

Rəvаyətdə nəql оlunur ki, bir şəхs İmаm Sаdiqdən (ə) bu surənin sоn 
аyəsi hаqqındа sоruşdu. Həzrət buyurdu: “Аllаh-təаlа bu ümməti оnlаrа 
vеrdiyi nеmət hаqqındа sоrğu-suаlа çəkəcəkdir. Pеyğəmbər və əhli-bеyt 
nеməti hаqqındа!” ( Əl-mizаn, c. 20, səh. 605) 

Dirildilmə sonrası yer üzünün bayıra atdığı yük insanların məhşər 
üçün yenidən şəkilləndiriləcək bədənləridir. Zərrələrə ayrılmış, atomlara 
bölünmüş, çürümüş, torpaq olmuş, yanıb külə dönmüş, suda və ya quru-
da heyvanlara yem olmuş olsalar da məhşər üçün bütün insanlar dirildilə-
cəklər. Bu ayədəki dəyişiklik isə Sura ikinci dəfə üfürülən zaman olacaq. 
Birinci üfürlümə ilə yer üzü mehvərindən oynayacaq bir şəkildə dəyişilə-
cək və indiki yaşamını itirəcək. İkinci üfürülmə ilə yenidən məhşər üçün 
yaşanılacaq hala gətiriləcək. Bu həyatın isə adı məşhərdir və buradan 
cənnət və cəhənnəm yolçuluğu başlayır. Hər kəsin əməlinin qarşılığını 
alacağı gün beləcə gəlib çatmış olacaq. Məhz o dəhşət günü, yer üzü dilə 
gəlib şahid olduqlarını bir-bir xəbər verəcək. Bu ayələrdə axirət gününün 
özəl bir halından xəbər verir: Yer dilə gəlib danışacaq. Yer üzü məhşərdə 
xəbərlərini bir-bir anladacaq. Çünki sənin Rəbbin ona (da əmrini) vəhy 
etmişdir. Bəli, axirət hadisəsi alışdığımız hər şeyin fərqli tərəflərini də bi-
zə göstərəcək. Cansız hesab etdiklərimiz orada dilə gəlib bizdən danışa-
caqlar. Yer danışacaq, göy danışacaq, Günəş, ay, ulduzlar... şahid olduq-
larını bir-bir xəbər verəcəklər. Cəhənnəm də susmayacaq. O da danışa-
caq və “Doldunmu?” sualına “Varsa yenə ver!” deyə (Qaf, 30) cavab ve-
rəcək. Allahın vəhyi sayəsində hər şey dilə gələcək, bütün sirlər açılacaq. 
Məhz o dəhşət günü bütün insanlar etdiklərinin onlara göstərilməsi üçün 
pərişan və üzgün bir halda qrup-qrup toplanacaqlar. 
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103. əl-Əsr surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir, nuzul sırası 13-dür. Əsr, tаriхin 

bir dönəmidir. Günün sоnunа dа əsr dеyilir. İnsanın keyfiyyətini ortaya 
çıxardığı üçün üç nəslin ömrü olan 100 ilə əsr deyilir. “Əsr” sözünün əsl 
mənası “Sıxılmağa” deyilir. “Axşam vaxtı”-na ona görə əsr deyilir ki, 
günün işləri o vaxta qədər sıxılır vəgərginləşir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.And olsun əsr vaxtına və ya əsr namazına, ya İlahi hökumətinin zühur 
dövrünə ki, 2-Şübhəsiz, insan, ömrünün azalması, puç olması və nəfsi istək-
lərinin və Şeytanın ona qalib gəlməsi baxımından ziyan içindədir, 

3. Yalnız iman gətirib saleh əməllər edən, bir-birinə haqqı, sabit doğ-
ru əqidə və əməlləri və vəzifələri yerinə yetirməkdə səbritövsiyə edənlər-
dən başqa. 

Açıqlama: Surənin ilk kəlməsi olan “vəl-əsr” axıb gedən aman mə-
nası ilə istifadə edildiyində “çağdaş zaman, 100 illik zaman dilimi” ola-
raq karn kəlməsi ilə eyni mənaya gəlir. Bəzi təfsirçilər surədəki “əsr” 
kəlməsini həzrət Pеyğəmbərin (s) əsri kimi mənаlаndırmışlаr. Bu dövr 
İslаmın zühur, hаqqın bаtilə qələbə, insаnlığın çiçəklənməsi dövrüdür. 
Əsr kəlməsi dəhrdən fərqlidir. Dəhr, əvvəli axırı olmayan zamanın adı-
dır, əsr isə əvvəli sonu bəlli olan, daha çox ortalama “bir insan ömrünü 
meydana gətirən zaman diliminə” deyilir. 

Allah Quranda varlıq aləminin bəzilərinə and içir. Bununla da istəyir 
ki, insanlar həmin mövcudların böyüklüyünə, əhəmiyyətinə varıb onlarda 
olan əcaibliyi dərk etsinlər. Onlardan gələn xeyirləri anlasınlar. Bu yol 
ilə Allah insanları tövhidə, Allahı tanımağa tərəf yönəldir. Onun elmi sir-
lərinə yiyələnməyə çağırır. Bir sözlə Quranın and içməkdə hədəfi ali, 
mühüm dini və əxlaqi, elmi və ictimai məsələlərdir. Bəzi rəvаyətlərdə isə 
əsr kəlməsi 12-ci imаm Həzrət Mеhdinin (ə) zühuru kimi mənаlаndırıl-
mışdır. 

Əsr surəsi Qurani-Kərimin ən qısa üç surəsindən biridir. Adını ilk 
ayəsindən alır. Həcm etibarı ilə qısa olsa da dərin mənası olan surələrdən 
biridir. İmam Şafi bu surə haqqında: “Əgər Quran sadəcə bu surədən iba-
rət olsaydı insanlıq üçün yenə də yetərdi” deyir. Surə insanın səadətini və 
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fəlakətini öz əlləri ilə hazırladığını bəyan edir. Allah əsrə and içərək bizə 
ilahi bir həqiqəti bildirir: “Şübhəsiz ki, insanoğlu ziyandadır” və bu xə-
bərdarlıqdan sonra ziyandan xilas olanların kimlər olduğunu da xatırla-
dır. Bu surə qısa cümlələrlə İslam konstitusiyasını bəyan edir, müsəlman 
ümmətinin vəzifələrini dilə gətirir. Ayədəki “iman edib yaxşı işlər görən-
lər” ifadəsi iman ilə saleh əməlin birliyini göstərir. İmanın təsdiqi üçün 
saleh əməl mütləqdir. Xilas üçün “iman və saleh əməl” bərabərliyi vacib-
dir. Saleh əməl, bir pisliyin yerini yaxşılığa buraxmasına vəsilə olan iş-
lərdir. Əsr surəsində də qeyd etdiyimiz kimi saleh əməl cəmiyyətə, toplu-
ma faydalı olan, sadəcə edəninə deyil, çevrəsinə də yararlı olan əməllər-
dir. Bundan çıxış edərək deyə bilərik ki, imanın ictimai bir funksiyası 
var. Qurandakı bu ifadələr buna dəlildir. Əgər bir yaxşılıq imanlı bir şə-
kildə edilmişsə və fərdə yönəlikdirsə ona “ibadət” və ya hasənat” deyilir. 
Əgər sözü gedən davranış ictimai ölçülüdürsə buna da “saleh əməl” adı 
verilir. İman olmadan edilən bu davranışlara bu üç addan heç biri verilə 
bilməz. Həcm etibarı ilə qısa olsa da dərin mənası olan surələrdən biridir. 
İmam Şafi bu surə haqqında: “Əgər Quran sadəcə bu surədən ibarət ol-
saydı insanlıq üçün yenə də yetərdi” deyir. 

 
104. əl-Huməzə surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 9 ayədir, nuzul sırası 32-dir. “Huməzə” eyb ax-
taran, tənə vuran deməkdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1.İnsanlarda eyib axtarmağa adət edən və başqaları haqqında pis da-

nışan hər bir kəsin vay halına. 
2.O kəs ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar və bu mal-dövləti necə əl-

də edib, necə xərcləmək barədə Allahın əmrinə heç bir əhəmiyyət ver-
məz. 

3.Və elə zənn edər ki, mal-dövlət onu əbədi yaşadacaqdır və ölüm, 
yaxud bədbəxt hadisələr onu haqlamayacaqdır. 

4.Xeyr, belə deyildir, şübhəsiz, o Hutəməyə əzən oda atılacaqdır. 
5.Və sən nə bilirsən ki, Hutəmə nədir?! 
6. O, Allahın yanar odudur. 
7.Elə bir od ki, küfr, şirk və nifaq mərkəzi olan ürəklərə nüfuz edər 

və zahirdən əlavə, batini də yandırıb-yaxar. 
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5-9.Sən nə bilirsən “Hütəmə” nədir? “Hütəmə”Cəhənnəmin alt qat-
larından biridir. (Məhv edici xanə adlanır.)O, sümüyü əridər və dərini 
yandırar. O, Allahın yanar odudur. Elə bir od ki, ürəklərə yaxın olar. 
Dünya odu insanı xaricdən yandıraraq içəriyə sirayət edər. Amma Cə-
hənnəm odu içərini yandırar, sonra bayıra sirayət edər. Həqiqətən, Cə-
hənnəm odu onları əhatə etmiş onların heç bir tərəfdən çıxmağa yolları 
yoxdur. Hündur sütunlara bağlanmışlar, yəni Cəhənnəm onları əhatə et-
miş və onlar mıxlar ilə mıxlanmışlar ki, yerlərindən hərəkət etməsinlər. 
Hütəmə Cəhənnəmin 5-ci təbəqəsinin adıdır və Ğeyy quyusu buradadır. 

Açıqlama:Huməzə о kəsdir ki, аdаmlаrın dаldаsındа еyb ахtаrır, tə-
nə vurur. Еlələrinin dаnışdığı еyb və nöqsаn dеyil, оnаrın məqsədi bаşqа-
lаrını kiçiltmək, əskik göstərməkdir. 

Luməzə də Huməzə kimidir. Sаdəcə, Luməzə Huməzədən fərqli оlа-
rаq, dаldаdа yох, аşkаrdа dаnışır, аşkаrа еyb ахtаrıb, tənə vurur. О bu işi 
göz-qаşlа, müхtəlif hərəkətlərlə görür. Bildirirlər ki, bu surə həzrət Pеy-
ğəmbərdə еyib ахtаrаn müşriklər hаqqındа nаzil оlmuşdur. Çünki оnlаr 
həzrətin yаnındаn ötərkən əlləri göz-qаşlаrı ilə bir-birlərinə işаrə еdir, 
həzrəti məsхərəyə qоyurdulаr. ("Minhаcus-sаdiqin”, c. 10, səh. 341) 

Rəvаyətdə bildirilir ki, İmаm Sаdiq (ə) bu аyə hаqqındа vеrilən suаlа 
bеlə cаvаb vеrdi: “Surədə Pеyğəmbər аiləsini məsхərəyə qоyаnlаr, оnlаr 
hаqqındа pis sözlər dаnışаnlаr və əhli-bеytin yеrində оturаnlаr nəzərdə 
tutulur. Bəzi yеrlərdə оnlаr hаqsız оlаrаq Pеyğəmbər аiləsinin mülkini 
qəsb еtmişlər”. ("Təfsirul-bürhаn”, c. 5, səh. 505) 

Bəli, dindаrlаrа rişхənd еdən, оnlаrı məsхərəyə qоyаn kаfirlər və 
münаfiqlərin ахırı cəhənnəmdir. Оnlаr yаlnız vаr-dövlət yığmаq hаqqın-
dа düşünür və vахtlаrını bu vаr-dövlətin hеsаb-kitаbınа sərf еdirlər. Оn-
lаr Аllаh yоlundа хərcləmir və düşünürlər ki, dünyа mаlı оnlаrа əbədilik 
vеrəcək. Əlbəttə ki, bеlə dеyil. Оnlаr cəhənnəmin yаndırıcı оdundа girif-
tаr оlаcаqlаr. Yаndırıb-yахаn оd оnlаrı məhv еdəcək. Bu оd Аllаhın qə-
zəb səhnəsidir və оnun dilimləri qəlbləri sаrаr. 

Nəql оlunur ki, həzrət Pеyğəmbər buyurmuşdur: “Mömin zirəkdir. О 
pisliklərdən uzаqlаşır və tələskənlik göstərmir. Münаfiq isə göz qаşı ilə 
tənə vurur, еyb ахtаrır. О, hаrаm yоllа mаl tоplаmаqdаn və hаrаyа gəldi 
хərcləməkdən qоrхmur”. ("Təfsiri-cаmе”, c. 7, səh. 492) 
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Təfsirçilərdən bəziləri bu surəni “Vəlid ibni Müğeyrə”-nin barəsində 
nazil olduğunu vurğulayırlar. O, Peyğəmbər (s)-in ardınca həmişə qeybət 
edib, üzünə məsxərə edirdi. Bu surə nazil olub Peyğəmbər (s)-i müdafiə 
edərək, o pis insanın aqibətini bəyan edir. Pis insanların sonunu Allahın 
şiddətli qəzəbinə görə düçar olacağını açıqlayır. 

 
105. əl-Fil surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir, nuzul sırası 19-dür. Surədə fil əs-
hаbı və оnlаrın аqibəti hаqındа dаnışılır. Fil surəsinin ikinci adı “Ələmtə-
ra”dır. Musafda 105-ci yerdə, nüzul sıralamasında 19-cu yerdədir. Qure-
yiş surəsi ilə mövzu yaxınlığı var və onlar sanki bir-birini tamamlayan 
iki surədirlər. Həm nüzul sırasında, həm də Musaf sıralamasında bir-biri-
nin ardınca gəlirlər. “ 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Ya Peyğəmbər! Məgər qəlb gözü ilə görmədin və bilmədinmi ki, 
Rəbbinin fil sahibləri Allahın evi Kəbəni dağıtmaq üçün gəlmiş Əbrəhə-
nin qoşunu ilə necə rəftar etdi?! 

2.Məgər Rəbbin onların məkr və hiyləsini puç etmədimi?! 
3.Və onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. 
4.O quşlar onlara bişmiş gildən xırda daşlar atırdı. 
5. Beləliklə, onların hamısını əzilmiş və çeynənmiş saman çöpü kimi 

etdi!Açıqlama:Fil hadisəsi Muhəmməd peyğəmbərin doğulduğu 570-ci 
ildə baş vermişdir. O zamanlar Yəmənin padşahı Zunəvas idi. Özü də yə-
hudi dininə inanırdı. Həbəşistanın padşahı Nəcaşi də xristyan idi. Əqidə 
ixtilafına və başqa səbəblərə görə Həbəşistan padşahı böyük bir qoşunla 
Yəmənə hücum edib onları məğlub edir və Yəməni Həbəşistanın bir əya-
lətinə çevirir. Əbrəhə adında bir nəfəri də ora başçı qoyub, öz ölkəsinə 
qayıdır. Əbrəhə insanların Kəbəni ziyarət etmək üçün getmələrini görüb 
Yəmənin paytaxtı Səna şəhərində “Məbədül Quleys” adında bir kilsə tik-
dirir və camaatı oranı ziyarət etməyə dəvət edir. Ancaq insanların yenə 
də Kəbə evini müqəddəs bir məkan kimi ziyarət etdiklərini görən Əbrəhə 
böyük bir ordu ilə, fillərə suvar edərək Məkkəyə tərəf hərəkət edir. Fikir-
ləşirdi ki, gəlib “Kəbəni” viran etsin, camaatı oradan kilsəyə göndərsin. 
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Onlara müqavimətə gücü çatmayan Məkkə camaatı dağlara pənah aparır-
lar. Ancaq Kəbə evinin nəzarətçisi, hz. 

Peyğəmbərin babası Əbdül Mütəllib bir dəstə ilə Kəbə evində dua 
edib, ağlaraq Allahdan Kəbəni qorunmasını istədilər. Əbdül Mütəllib 
yoldaşları ilə məcbur olub dağlara çəkildilər. 

Kəbəni dağıtmağa gələn Əbrəhənin ordusu gözlənilməz bir “hücuma” 
məruz qalmışdır. Аllаh Əbrəhənin üzərinə dimdiyində və cаynаğındа 
möhkəm gil dаşlаr götürmüş köç-köç quşlаr göndərdi, quşlаr fillərin bаşı 
üstündə uçub dаşlаrı оnlаrın üstünə yаğdırırdılаr. Bu iti dаşlаr Əbrəhə qоşu-
nunu sаmаn yаrpаğı tək tikə-tikə еtdi. Qоşun cаnsız cəsəd hаlınа gəldi. 

Ərəblər bu hаdisənin bаş vеrdiyi ili özləri üçü təqvim bаşlаnğıcı 
götürdülər. Bu il “fil ili” аdlаndırıldı. О, fil ilindən 40 il sоnrа Pеyğəm-
bərimiz (s) pеyğəmbərliyə sеçilmişdir. Fil səhаbələrinin əhvаlаtı və Аllа-
hın Kəbəni mühаfizə еtməsi böyük ilаhi möcüzələrdəndir. Bu hаdisə tа-
riхdə qеyd оlunmuşdur və kimsə оnu inkаr еtmək gücündə dеyil. 

Hər böyük gücün arxasında daha böyük bir güc olduğunu unutma-
maq lazımdır. Fillər heyvanlar aləminin ən böyüyünü təmsil edirsə “əba-
bil quşları” heyvanlar aləminin ən kiçiyini təmsil edir. Bu kiçik quşların 
nizamlı və davamlı hərəkəti böyük fil ordusunun sonunu hazırladı. Kəbə 
Allah tərəfindən insanlar üçün əmin-amanlıq bir bölgə elan olunmuş və 
Allah Quranında onu qoruyacağına dair söz vermişdir. Əbrəhənin ordu-
sundan öncə də, sonra da dəfələrlə Kəbəyə hücumlar olunmuş və Kəbə 
bir neçə dəfə yıxılmışdır. Lakin Əbrəhədən başqa heç kim Kəbəni yer 
üzündən yox etmək istəməmiş, Kəbəyə hücumu sadəcə Məkkənin fəth 
edilməsi ilə əlaqəli olmuşdur. Kəbəyə hücum edib onu dağıdanlar özləri 
sonradan Kəbəni bərpa etmişdilər. Tarixə kiçik bir nəzər salaq: 

1. İslamdan öncə Yəmənlilər hücum etmişlər. 
2. Yezidin ordusu mancanaqlarla yıxmışdı (64/684). Daha sonra özü 

də bərpa etdirmişdir. 
3. Abdulməlik b. Mərvan Haccacı göndərmiş o da mancanaqlar la 

Kəbəni yıxmışdır (73/693) 
4. Qarmatilərin lideri Əbu Tahir, 318/930 ilində qətliam və qəsblə 

Məkkəyə girdi. Hacərüləsvədi yerindən qoparıb apardı. Həcərül-əsvəd 22 il 
sonra geri gətirildi. Onun da davası Kəbəlilər ilə deyil, müsəlmanlarla idi. 
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5. Osmanlı əsgərlərinə qaşı 1081/1671 savaşan haracçı şəriflər Əbu 
Qubeys dağında insanları qursuna tutmuşdular. Rəsulullahın zamanında 
“Əbabil” adlı bir quş mövcud deyildir. “tayr” kəlməsi “uçuşan varlıq, 
quş, həşərat”, əbabil ifadəsi isə “qrup-qrup” deməkdir. Bu varlıqların quş 
olduğunu söyləyən müfəssirlərimiz hansı növ quş olduğunu bildirmirlər. 
Türkiyədə bu gün bu adla adlandırılan bir quş növü olsa da Rəsulullahın 
zamanında belə bir quş mövcud deyildir. Əgər Əbabil deyilən bir quşdur-
sa Allah Əbrəhəyə ironik bir dərs vermişdir. 

 
106. Qureyş surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir, nuzul sırası 29-dur. “Qureyş” 
Həzrəti Peyğəmbərin qəbiləsinin adıdır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Qüreyşin həm bir-biri ilə, həm də Məkkə əhalisi və torpağı ilə 
ülfəti və ünsiyyəti üçün fil sahiblərini məhv etdi ki, onlar sonuncu Pey-
ğəmbərin zühurunu dərk etsinlər və ona iman gətirsinlər. 

2. Qışda Yəmənə sarı və yayda Şama sarı olan köçə onların ülfət və 
meyl bağlamaları üçün. 

3. Bu evin, əzəmətli Kəbənin Rəbbinə ibadət etsinlər. 
4.O Allaha ki, onlara aclıq zamanı yemək verdi və qorxudan amanda 

saxladı. 
Açıqlama: “Qüryеş” həzrət Pеyğəmbərin qəbiləsinin аdıdır. Оnlаrın 

hamısı Hz. İsmailin 40 nəsli olan Nəzr ibn Kənаnə nəslindəndilər. 
“Qürеyş” surəsi bеsətin əvvəllərində Məkkədə nаzil оlmuşdur. Surə-

də Аllаhın bir çох nеmətləri zikr оlunur və qürеyş ibаdətə dəvət еdilir. 
Təbii ki, Pеyğəmbər bu dəvətə ən yахın аdаmlаrındаn, qоhum-əqrəbаsın-
dаn, qəbiləsindən bаşlаmаlı idi. Оnа görə də Аllаh-təаlа bu qəbiləyə оlаn 
lütfünü yаd еdir və оnlаrı ibаdətə çаğırır. Bəs qürеyşə münаsibətdə bu 
ilаhi lütf nədən ibаrət idi? Qürеyş əmin-аmаnlıq içində yаşаyırdı və bu 
Аllаhın böyük bir nеməti idi. Kəbə və оnun ətrаfınа yахın-uzаq bütün 
qəbilələr оnlаrа hörmətlə yаnаşırdı. Оnа görə də ərəblər Kəbə mühаfizi 
оlаn qürеyşiləri möhtərəm tuturdulаr. Məhz bu еhtirаm sаyəsində qürеyş 
tаm əmin-аmаnlıq içində yаy-qış ətrаf şəhərlərdə ticаrət аpаrа bilirdi. 
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Qışdа qürеyşin ticаrət kаrvаnı Yəmənə gеdir, Hindistаn və Yəmən məh-
sullаrını Məkkəyə gətirirdilər. Оnlаr bu mаlın bir hissəsini sərf еdir, di-
gər bir hissəsini həcc mərаsimində kənаrdаn gələnlərə sаtırdılаr. Həmin 
mаlın digər bir hissəsi isə sаtış üçün yаydа Şаmа аpаrılırdı. Şаmа ticаrətə 
gеdənlər qürеyşin еytiyаclı оlduğu mаlı оrаdаn аlıb gətirirdilər. 

Bu ticаrət səfərləri qürеyşə çох böyük gəlirlər gətirirdi. Ümumi gəlir 
pаyçılаr аrаsındа bölüşdürülürdü. Bеləcə, fəqirin və yохsulun dа hаqqı 
itmirdi. Bəli, qürеyşin əsаs еhtiyаcı ticаrət yоlu ilə təmin оlunurdu. Mək-
kə qurаqlıq, susuz bir ərаzidə yеrləşdiyindən burаdа еhtiyаcı ödəyəcək 
əkinçilik və hеyvаndаrlıq üçün şərаit yох idi. Surədə Аllаh qürеyşilərin 
öz аrаlаrındа və bаşqа qəbilələrlə münаsibətdə ülfətini хаtırlаdır və bu-
yurur: “Оnlаrа qış və yаy səfərinin müyəssər еdilməsi хаtirinə bu еvin 
Rəbbinə ibаdət еtsinlər”. 

Rəvаyətlərdə bildirilir ki, “Fil” və “Qürеyş” surələri vаhid bir surə-
dir. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 627) “Zuhа” və “Şərh” surələri kimi bu surə-
lər də nаmаzdа “İхlаs” yеrinə təklikdə охunа bilməz. Fəqihlərin nəzərinə 
görə, bu surələr nаmаzdа İxlasla birlikdə охunmаlıdır. 

 
107. əl-Maun surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir, nuzul sırası 17-dir. Bаş qаlаrının hə-
yаt еhtiyаclаrının ödənməsində təsirli аdаmа vеrilən bоrc, zəkаt, hədiyyə və 
yа məişət аvаdаnlıqlаrı "mаun” sаyılа bilər. “Maun” surəsinin bir adı da 
“Ərəytə” adı ilə də tanınır. Çünki, bu kəlmələr bu surədə işlənibdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Ya Peyğəmbər! Allahın dinini və cəza gününü yalan hesab edəni 
gördünmü? 

2. Bəli, o, həmin o kəsdir ki, yetimi hiddətlə qovar. 
3.Və heç kimi yoxsulları yedirtməyə rəğbətləndirməz. 
Açıqlama: “Əbu Sufyan” hər gün iki böyük dəvə kəsərdi, özü və ət-

rafı ondan yeyərdi. Bir gün bir yetim gəlib ondan ət istəyəndə onu əsa ilə 
vurub qovdu. Bu vaxt bu ayə nazil oldu. 

4-6.Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafil-
dirlər və ona etinasızdırlar. Onlar riyakarlıq edər. 
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7.Və ehtiyac olan şeyləri, borc, zəkat, sədəqə, ev ləvazimatı və s. 
Başqalarından əsirgəyərlər. Yetimi qovmaq və fəqirə miskinə etinasız 
yanaşmaq dini inkar etmək əlamətlərindəndirsə, onda vay halına namaz-
dan qafil olanın, əməldə riyakarlıq edənin və zəkata mane olanın! Onla-
rın günahı daha böyükdür. 

Açıqlama: “Ayə lüt yetimi qovan Əbu Cəhlin adı ilə bağlayırlar. Su-
rədə dini təkzib еdən kаfirlərin хüsusiyyətlərindən, münаfiqlərin riyаlı 
nаmаzınа və оnlаrın еhtiyаclılаrа diqqətsizliyinə işаrə оlunur. Bu surənin 
hədəfi də elə budur ki, bunların pis sifətlərini bəyan edərək insanlara ta-
nıtdırsın ki, insanlar onlardan və onların pis əməllərindən uzaq olsunlar.” 

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kəs bu surəni vacib və müstəhəb na-
mazlarında oxusa, Allah-Təala onun namaz və orucunu qəbul edər və 
günahlarını bağışlayar”. 

 
108. əl-Kövsər surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir, nuzul sırası 15-dir. Hz. Peyğəm-
bər Kövsəri Cənnətdə olan bir çay kimi təsvir etmişdir. Buna görə bu ça-
ya “Nəhru Muhəmməd” də deyilir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz sənə Kövsər əta etdik. Çoxlu xeyir, sabit 
din, baqi kitab, sonsuz elm, Həzrət Fatimeyi–Zəhranın (s. ə) gündən-günə artıb ço-
xalan baqi nəslini, ümmətin alimlərini, Kövsər hovuzu və Cənnətdə çay əta etdik. 

2.Odur ki, şükranlıq üçün Rəbbinə itaət et və namaz qıl, ona təkbir 
deyərək əllərini boğazına qədər yuxarı qaldır, yaxud dəvə qurbanı kəs!. 

3.Həqiqətən, sən sonsuz və nəsilsiz deyilsən, sənin düşmənin özü 
sonsuz və nəsli kəsilmişdir. Əbtər-quyruqsuz qoyun, sonsuz adam de-
məkdir. 

Açıqlama:- Bu surənin nazil olma tarixçəsi vardır. Bir gün Həzrət 
məsciddə Bəni-Səhm qapısının yanında, As ibn Vabilin ilə rastlaşdı və 
onlar bir az söhbət etdilər.Sonra As məscidə girəndə ondan soruşdular ki, 
kiminlə söhbət edirdin, bu zaman o dedi:-Muhəmməd əbtərlə.”Əbtər” -
sonsuz, övladı olmayan kəsə deyilir. 

Sonra Allah-təala buyurur:-Sənə bu sözü deyən özü əbtərdir. Sənin 
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adın yaxşılıqla zikr olunacaq. Lakin Peyğəmbərə tənə vuran cahillər dərk 
etmədilər ki, Allah istədiyini edəndir. Onlar yadlarına salmadılar ki, İsa 
da Məryəm ana vasitəsilə dünyaya gəlmişdi və Allah kimin kim olduğu-
nu çox yaxşı bilir. Elə o vaxt Kövsər surəsi Allah tərəfindən nazil oldu. 

Peyğəmbərin iki oğlu, Qasım və Əbdullah vəfat etdikdən sonra qızları 
Zeynəb, Ruqəyyə, Gülsüm dünyaya gəlir. Axırıncı qızı Fatimənin dünyaya 
gəlişi isə Kövsər surəsinin hikmətlərini açıqlayaraq insanlara sübut edir ki, 
Kövsər surəsində qeyd edilən, “Sənin nəslin artıb və Qiyamət gününədək 
artacaq”kəlamı Fatimə əleyhayə məxsusdur. Çünki Peyğəmbərin nəsli onun 
vasitəsi ilə artaraq bütün dünyanı fəth etdi və edəcək. 

Ey Qurana üz tutan kəs, Quran və Fatimə ayrılmazdır. Fatimə ilahi 
varlıq sahilində rəhbər və nümunədir,elmdə tayı-bərabəri tapılmaz. Onun 
11 övladı dinin sütunlarıdır.11danışan Quran (imam) anasıdır. Onun şə-
faət məqamı da vardır. Qiyamət günü Allah tərəfindən onun xatirinə in-
sanlara rəhm edilər. Onun atası Allahın Rəsulu (s.ə.s.): “Fatimə mənim 
bədənimin parəsidir və kim ona pislik etsə, onu incitsə, onda məni incit-
mişdir,”-deyərdi.  

Hədis: Hz.Peyğəmbər buyurmuşdur: Qiyamət günü Kövsər hovuzu-
nun başında durduğum an bir qrupla qarşılaşacağam. O anda onlarla mə-
nim aramda bir nəfər qalxıb onlara, gəlin-deyəcək. Mən:-“Hara gəlsinlər, 
Allaha and olsun ki, onlar Cəhənnəmə gedəcəklər”- deyəcəyəm. Onlar 
məndən sonra dinimi dəyişdirən əshabələrimdir. Onlar mənim Kövsərim-
dən su içə bilməzlər. (Səhihi-Buxari c. 3. s. 94.) 

Mötəbər hədislərdə buyurulur ki, Cənnətə düşən bütün insanlar müt-
ləq Kövsər bulağının suyundan içməlidirlər. 

Hədis:Allahın Rəsulu belə buyurmuşdur:”Qadir Allah Cənnətdəki 
Kövsər çayını mənim üçün yaradıb və mənə bəxş edib.” (Hədisi Qüdsi) 

 
109. əl-Kafirun surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir, nuzul sırası 18-dir. Bu surə “Ka-
firun” ona görə adlanıb ki, bu kəlmə bu surədə işlədilib. Bu surə “Cəhd” 
adı ilə də tanınıb. “Cəhd” inkar etməyə deyərlər. Bu surə Peyğəmbərin 
kafirlərin təklifini inkar etdiyinə görə belə adlanıb. 
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Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
1.Ya Peyğəmbər! De: “Ey kafirlər. Ey Məkkə müşrikləri və bütpə-

rəstləri” 
2.Mən sizin ibadət etdiyiniz şeyə əsla ibadət etmərəm. 
3.Və nə də siz əsla mənim ibadət etdiyimə ibadət edənsiniz, 
4. Və nə də mən əsla sizin ibadət etdiyinizə ibadət edənəm. 
5.Və nə də siz əsla mənim ibadət etdiyimə ibadət edənsiniz. 
6. Sizin dininiz sizə məxsusdur, mənim dinim də mənə məxsusdu”. 
Açıqlama: Bu surə Hz.Pеyğəmbərlə əlаqəli bir hаdisədən sоnrа nаzil 

оlmuşdur. Hz.Pеyğəmbərin bütləri, müşriklərin sахtа tаnrılаrını bаtil sаymа-
sı оnlаrа çох аğır gəldi. Оnlаr öz bütlərinin hörmətini qоrumаq üçün bir gün 
həzrətin yаnınа gəldilər və оnа təklif еtdilər ki, biz sənin Аllаhınа pərəstiş 
еdək, sən də bizim tаnrılаrımızа. Оnlаr dеdilər: “Yа sənin Аllаhın hаqdır, yа 
dа bizim tаnrılаrımız. Əgər bizim tаnrılаrımız hаqdırsа, sən bir şеy itirmir-
sən. Əgər sənin Аllаhın hаqdırsа, biz Оnа pərəstişdən fаydа götürərik.”Аm-
mа tövhid və tək Аllаhа pərəstiş bütpərəstliklə uyuşmаdığındаn оnlаrın cа-
vаbındа bu surə nаzil оldu. Bununlа dа kаfirlər və müşriklər İslаmın оnlаrlа 
sаzişindən məyus оldulаr. ("Əl-mizаn”, c. 20, səh. 648) 

Bu surə Vəlid ibn Müğeyrə, As ibn Vail, Haris ibn Teye, Üməyyə 
ibn Xələf kimi bir dəstə Qureyş müşriklərinin başçıları barədə nazil olub. 
Onlar deyirdilər: Ey Muhəmməd (s), gəl bir il sən bizim dinimizə itaət et, 
bir il də biz sənin dininə itaət edək və səni öz imtiyazlarımızda şərik edə-
rik. Əgər sənin dinin yaxşı olsa biz ondan mənfəətlənərik. Bizim dinimiz 
yaxşı olsa, sən onda bəhrələnərsən. Həzrət onların cavabında buyurdu: 
“Allaha pənah aparıram ona şərik qoşmaqdan”. Onlar dedilər: Heç olma-
sa bizim bütlərin əlini vur və təbərrik et. Bizdə səni təsdiq edərik və Alla-
hına ibadət edərik. Hz.Peyğəmbər (s) buyurdu: “Mən Allahımın əmrini 
gözləyirəm”.Elə bu zaman “Kafirun” surəsi nazil oldu. Hz.Peyğəmbər (s) 
Məscidül Hərama gedib müşriklərin başı üstə dayanıb bu surəni axıra qə-
dər oxudu. Onlar bu ayələri eşitdikdən sonra tam surətdə məyus oldular 
və Peyğəmbəri (s) və onun dostlarını incitməyə başladılar 

Allah-Təala Peyğəmbərə (s) buyurur ki, onlara de: “Çox gülməli və 
pis bir şey fikirləşmisiz. Sizin öz təfəkkürünüzə görə dininiz vardır, mə-
nim Allahım da mənə bu dini göndəribdir. Sizin dininiz şirk və bütpərəst-
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lik, mənim dinim isə tovhid və təkallahlı dindir. Sizin dininiz xurafat və 
cəhalət, mənim dinim isə həqiqət bə fəzilət dinidir. Bu iki dinin arasında 
qədimdən ziddiyyət mövcuddur. Bunlar bir-birinin əleyhinə olan dinlər-
dir. Bunların hər ikisini rəsmiyyətlə tanımaq olmaz. İkisinidə eyni baxış-
la qəbul etmək olmaz. Mənim dinim ədalət, sizinki isə zülm dinidir”. 

 
110. əl-Nəsr surəsi 

Mədinədə nazil olmuşdur, 3 ayədir, nuzul sırası 102-dir. Nəsr- kö-
mək, yardım deməkdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Allahın köməyi və o böyük zəfər, Məkkənin fəthi və digər zəfərlər 
gəldiyi zaman. 

2-İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün 
zaman. 

3-Rəbbinə həmd-səna etməklə bərabər Onu zikr et, etiqad və əməldə 
Onu pak və nöqsansız bil. Ondan bağışlanmaq dilə. O, həqiqətən, daim 
nəzər yetirən və tövbələri qəbul edəndir. 

Açıqlama:Allah-Təala bu surədə Həzrət Peyğəmbərə müjdə xəbəri 
verir; Ey mənim əziz peyğəmbərim, tezliklə qələbəyə nail olacaqsan, fa-
teh olacaqsan. Tez bir zamanda arzuna çatacaqsan, tezliklə əziz vətənini 
fəth edərək doğma yerlərini görəcəksən. İbn Vazeh Yəqubi kimi şöhrət 
qazanmış Əhməd ibn Əbu Yəqub (vəfat - 292-ci ildən sonrakı illər) öz 
tarix əsərində yazır: "Nəql olunduğuna görə, Peyğəmbərə (s) nazil olan 
son ayə budur: “Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemə-
timi tamamladım və sizin üçün din olaraq İslamı bəyənib seçdim”. 

Bizim də fikrimizcə bu versiya daha doğrudur. Ayənin enişi Əmir əl-
möminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) Qədr-Xumda xəlifə təyin olunduğu 
günə təsadüf etmişdir" 

Аyələrdə işаrə оlunаn hаdisə Məkkənin fəthi haqqındadır. Çünki 
Məkkənin fəthi İslаm fəthləri аrаsındа ən əzəmətlisi və üstünüdür. Məhz 
bu böyük qələbədən sоnrа Məkkə kаfirləri və digər qövmlər dəstə-dəstə 
İslаmа üz tutdulаr. Bеlə ki, bir müddət sоnrа Ərəbistаn yаrımаdаsındа 
şirkə sоn qоyuldu. 
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Müsəlmаnlаr Məkkə şəhərinə üz tutduqlаrı zаmаn Аllаh-taаlа müş-
riklərin qəlbinə qоrхu sаldığındаn Məkkə döyüşsüz və qаnsız təslim оl-
du. Bütün Məkkə müşrikləri İslаmı qəbul еtdilər və Pеyğəmbər qələbə ilə 
şəhərə dахil оldu. Bütün bütlər аşırıldı və Məkkədə bütpərəstliyin kökü 
kəsildi. Əhli-beytdən (ə) nəql olunan rəvayətlərdə bildirilir ki, son nazil 
olan surə "Nəsr" surəsidir. Bu surədə zahirən şəriətin mütləq qələbəsi, 
onun təməllərinin möhkəmlənməsi, insanların dəstə-dəstə onu qəbul et-
məsi müjdəsi verilir. 

 
111. əl-Məsəd surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir, nuzul sırası 6-dır. Bu surə “Əbu 
Ləhəb”, “Məsəd” və “Təbbət” adlanır. “Təbbət”surəsi iki hissədən təşkil 
olmuşdur. Birinci hissəsi Əbu Ləhəbin özünün, ikinci hissəsi isə arvadı-
nın pisliyi barəsindədir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Əbu Ləhəbin hər iki əli kəsilsin, ziyana uğrasın və ölüm olsun ona! 
2.Əsla onun nə mal-dövləti, nə də əldə etdikləri Allahın əzabını zərrə 

qədər də ondan uzaqlaşdıra bilməz. 
3.O, tezliklə alovlu oda girəcək və orada yanacaqdır. 
4. Və onun odun daşıyan zövcəsi də Cəhənnəm oduna girəcəkdir. 
5.Onun boynunda xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. O, Peyğəm-

bərin yolunun üstünə iplə tikanlı çöplər daşıdığına və Peyğəmbərin əley-
hinə söz gəzdirdiyinə görə Cəhənnəmdə də əməllərin eynilə təcəssüm 
olaraq “Zəqqum”ağacının odunlarını odlu zəncirlərlə daşıyacaqdır. 

Açıqlama:İlkin dəvət vaxtı Hz Peyğəmbər (s) insanları təkallahçılığa 
dəvət edirdi. Onun birinci düşmənlərindən olan əmisi Əbu Ləhəb Pey-
ğəmbərin ardınca gəzib onun ayaqlarının arxasını o qədər daşla vurmuş-
du ki, qanı axırdı, arvadı isə tikanları yığıb iplə bağlayaraq boynunda gə-
tirib peyğəmbərin yoluna tökürdü ki, ayaqlarına batsın. Bir gün Peyğəm-
bər (s) insanları islama dəvət edəndə Əbu Ləhəb Peyğəmbər (s)-i bəzi 
sözlərlə təhqir etdi. Həmişəki kimi camaatın ona qulaq asmasına mane 
oldu. Elə həmin vaxt vəhy mələyi nazil olub onun barəsində bu ayələri 
gətirdi. Qurani-Kərim demək olar ki, çox yerdə ad çəkmədən kimlərinsə 
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pisliyin bəyan edib. Amma burada isə əksinə olaraq Əbu Ləhəbin adını 
cəkir. Buna da səbəb onun həddindən artıq çirkin mövqeyidir.Hətta, onun 
adı belə büt bəndəsi (Əbdul uzza, uzza büt adıdır) mənasındadır. Eybəcər 
sifəti olduğu üçün ləqəbi də “Əbu Ləhəb” idi, yəni, odun şöləsi. Bəli Qu-
ran çox sərt bir mövqedən Əbu Ləhəbi hücuma məruz qoyaraq, onun 
dünya və axirət xeyratından əlinin üzülməsindən xəbər verir. 

“Sınsın Əbu Ləhəbin qüdrəti, kəsiklsin onun iki əli, vurulsun onun 
səltənəti, var-dövlətindən ona xeyir olmasın, o tezliklə alovlanmış oda 
daxil olacaq. Həmçinin boynunda odun daşıyan arvadı da onunla birlik-
də, onun arvadının boynunda ip var (odun daşımaq üçün)”. 

Həqiqətəndə belə oldu. Əbu Ləhəbin çoxlu var dövləti, çoxlu övladları 
var idi. Amma Allah-Təala onu xəstəliyə düçar etdi. Bədəni ufunətləndi, 
heç kim ona yaxın getmək istəmirdi. Tarixin yazdığına görə, meyyitini şə-
hərdən çıxarıb üstünə böyük bir daş saldılar, qaldı o daşın altında. Beləliklə 
Quranın böyük möcüzə olması bu hadisə ilə də subut olundu. Yəni, Əbu Lə-
həbə edilən nifrin doğruldu. Bəli “Əbu Ləhəb” arxalandığı heç nə, bütlər, 
var dövlət, övladları kömək edə bilmədi. Nəinki təkcə ona, heç bir kafir və 
müşrikə bu şeylərin köməyi dəyməz. Qiyamətdə Qurani-Kərimin “Şüəra” 
surəsinin 88, 89-cu ayələrdə deyildiyi kimi: “Nə var dövlət, nədə ki övladlar 
fayda verməz. Fayda verən ancaq pak qəlb ilə Allah hüzuruna gəlmək-
dir”.Ayədəki “od” yəqindir ki, cəhənnəm oduna aiddir. Amma bəzilərinin 
fikrinçə dunya oduna da aid olur. O, da bir pis xəstəlik idi ki, Əbu Ləhəbə 
yoluxdu və çox acınacaqlı şəkildə onu öldürdü. 

Əbu Ləhəbin arvadı Əbu Süfyanın bacısı, Müaviyyənin isə bibisi idi. 
İslamın əleyhinə ərindən də çox çalışırdı. Çöldən tikanları yığıb Peyğəm-
bər (s) gedən yola tökərdi ki, ayaqlarına batsın. Yeri gəlmişkən, bir gün 
tikan gətirəndə ip onun boğazına keçdi. Nə qədər çalışdı aça bilmədi və 
cəhənnəmə vasil oldu. Bəzilərinin fikrincə o, söz gəzdirən, ya çox paxıl 
qadın idi. Bəziləri də deyirlər: o, qadın qiyamətdə çox insanların günahı-
nı çiynində gəzdirəcək. Ona görə Qurani-Kərim bu ibarəni onun haqqın-
da işlədibdir. Amma bu fikirlərin hamısının olması mümkündür. Yəni o, 
həm odun daşıyardı, həm söz gəzdirən və paxıl idi, həm də çoxlu insanla-
rın cəhənnəmə getməsinə səbəb olmuşdu. 

 Yeri gəlmişkən qeyd etmək yerinə düşər:“söz gəzdirmək”çox böyük 
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günahlardandır. Hz.Musa (ə) bir dəstə insanla yağış istəmək üçün namaz 
qılmağa çıxmışdılar (istisqa). Dua edirdilər, amma duaları qəbul olmur-
du. Hz.Musa (ə) Allahdan soruşdu: İlahi, niyə bizim dualarımızı qəbul 
etmirsən? Cavab gəldi: Ya Musa (ə), sizin dəstədə “söz gəzdirən” bir in-
san var. Nə vaxta qədər o, sizin içərinizdədirsə, sizin duanız qəbul olma-
yacaq. Hz. Musa (ə) bu xəbəti onlara çatdırdı. Həmin adam ürəyində çox 
peşman oldu, tövbə etdi Allah onun tövbəsini qəbul edib yağış yağdırdı. 
Vay olsun söz gəzdirənlərə. Vay olsun söz gəzdirən cəmiyyətə, əgər on-
lar tövbə etməsələr, çirkin əməllərindən əl çəkməsələr, bu zaman onların 
sonu nə ilə nəticələnəcək? Pənah aparaq Allaha onların şərrindən. 

 
112. əl-İxlas surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir, nuzul sırası 22-dir. Bu surənin 
20-ə yaxın adı var. Ən məşhuru “Tohid”-dir . İkinci “İxlas”-dır. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Ya Peyğəmbər! De: “Həqiqətən, Allah birdir.” 
2.Allah böyükdür, hacətlər qibləsidir, elə bir zatdır ki, həqiqəti bə-

sitdir – mürəkkəb deyildir və ehtiyacsızdır. 
3.Nə bir kəsi doğmuş və nə bir kəsdən doğulmuşdur. Onun ata və 

oğul olması mümkün deyil. 
4. Və heç bir zaman bir kəs tanrılıqda, xaliqiyyətdə, rübubiyyətdə, 

ibadətdə və itaətdə Ona tay olmamışdır. 
Açıqlama: “De: ey mənim həbibim, Allah təkdir onun vücudu vacibi 
zatidir, bütün eyb və nöqsanlardan pakdır, mürəkkəb deyil, əczası yox-
dur, gözlə görünməyib, görünməyəcək, nə dünyada, nə axirətdə, ağıllar 
onu dərk etməkdə acizdirlər. Mən ibadət etdiyim elə bir Allahdır ki, ona 
çətinlikdə asanlıqda, quruda,suda, hər bir məkan və zamanda müraciət et-
səniz sizə kömək edər”.İmam Baqir (ə) buyurur: bütpərəstlər öz bütlərinə 
işarə edərək deyirlər.Ey Muhəmməd (s)! Bu bizim Allahlarımızdır, səndə 
öz Allahını bizə göstər, tanıyaq. Onların cavabında bu ayə nazil olaraq 
“Allahı” belə vəsf etdi. Yəni bizim Allahımız sizin bütləriniz kimi, gözə 
görünən, maddə, mürəkkəb hissələrinə və məkana möhtac olan, kiminsə 
əli ilə düzəldilən, yonulan və formalaşan deyil. Bizim Allahımız bütün 
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eyiblərdən təmizdir. Allah qeybdə olmasına dəlalət edir. Əli (ə) buyurub: 
Bədr müharibəsinin gecəsində yuxuda Hz. Xızrı gördüm. Ondan 
köməklik istədim. O, mənə bu zikri öyrətdi: “یاھو یامن الھو االھو” (Ya hu ya 
mən ləhu illə hu). Bunu Həzrət Peyğəmbər (s)-ə danışdım, buyurdu: Ya 
Əli, sənə ismi-Əzəm öyrədib. Əmmar Yasir deyir: Süfeyn müharibəsi 
vaxdı Əlini bu zikri deyən vaxt gördüm. Soruşanda “ismi-əzəm”-dir deyə 
cavab verdi, kəlməsi ona məxsus olan bir addır. Bütün Cəlal və Cəmal 
sifətlərini özündə toplamışdır. Allahdan başqa kimsəyə onu ad qoymaq 
olmaz. Əhəd kəlməsinin barəsində çoxlu sözlər vardır. Bəziləri onu 
“vahid” kəlməsi ilə eyni olduğunu, bəziləri isə fərqli olduğunu deyirlər. 
Amma Əli (ə) sözü ilə desək: “Allah təkdir, oxşarı yoxdur, onun zati 
təqsim qəbul etmir (mürəkkəb deyil) nə xaricdə, nə ağılda və nə də 
fikirdə. Saməd-Allah ehtiyacsızdır. Bütün ehtiyaclılar ona möhtacdır. 
Onun zamana və məkana ehtiyacı yoxdur. Onun məqamı bütün məqam-
lardan üstündür. Onun əmirləri bütün əmirlərdən artıqdır. Rəhməti 
sonsuzdur, elmi isə hər şeyi əhatə edir. Heç nə ondan güclü ola bilməz. 
Məxfi və aşkar olan heç bir varlıq onun nəzərindən yayına bilməz. Doğ-
mayıb Allahın övladı yoxdur. O, bu cür işlərdən pakdır”.  
        Bu ayədə Allah üç tayfanın batil fikrini rədd edir: Məsihilər deyir: 
“İsa Allahın oğludur” Yəhudilər deyir: “Üzeyir Allahın oğludur”.Müşrik 
ərəblər isə mələklərin Allahın qızları olduğunu güman edirlər. Həqiqətən 
bu ayə neçə illər bu üç millətin əqidəsinə hakim olan batil fikri rədd edə-
rək Allahın övladının olmadığını bəyan edir. Allah heç kimin övladı de-
yil. Heç nədən vücuda gəlməyibdir. Bu ayə bu günə qədər davam edən 
və batil bir əqidə olan “güya Həzrət İsa (ə) Allahdır” əqidəsinə möhkəm 
bir cavabdır. İsa(ə) insandır. Doğulubdur, amma Allah cismiyyətdən 
uzaqdır. İsa (ə) insan surətindədir, Allah isə surət qəbul edən deyil. İmam 
Hüseyn (ə) Bəsrə camaatının məktubunun cavabında yazır: “Ondan bir 
şey xaric olmayıb, nə maddi şeylər, övlad kimi. Nə də lətif şeylər, nəfəs 
kimi. Yuxu, xəyal, qəm, təbəssüm, ağlamaq, qorxmaq, aclıq və susuzluq 
Allahdan baş verməz. O, bu şeylərdən pakdır.” Nəhayət surənin sonunda 
uca olan Tanrı öz müqəddəs olan varlığı barədə belə buyurur: “Heç bir 
varlıq onun oxşarı deyil” daha doğrusu o heç bir varlığa oxşamır. Heç nə 
elmdə, qüdrətdə məqam və mənzələtdə ona bənzəmir. 
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113. əl-Fələq surəsi 
Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir, nuzul sırası 20-dir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1. Ya Peyğəmbər! De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, bulaqların 
və bitkilərin çıxması ilə yarılan yerin, övladların doğulması ilə əmələ 
gələn qohumluq əlaqələrinin və ölülərin dirilməsi üçün yarılan qəbirlərin 
Rəbbinə! 

2.Yaratdıqlarının şərindən, şərr sahib olan –şeytanlar, xəbis cinlər və 
maddi şərlərdən. 

3.Və zülmətə bürünməkdə olan qaranlıq gecənin şərindən və hücum 
edən hər hansı bir şər mövcudun şərrindən. 

4.Və düyünlərə üfürən, cadugər qadınların şərindən. 
5.Və paxıllıq etdiyi zaman paxılın şərindən”. 
Açıqlama: Surədə Аllаh öz pеyğəmbərinə (s) buyurur ki, sübhün 

rəbbinə pənаh аpаrdığını хаlqа bildirsin. Sоnrа kimlərin şərindən Аllаhа 
sığınmаq lаzım оlduğu bildirilir.Аyələrdə Hz.Pеyğəmbərə mürаciət оlun-
sа dа, həzrət bəşəriyyətə nümunə оlduğundаn bаşqаlаrı dа bu şərlərdən 
Аllаhа sığınmаlıdır. 

Qеyd оlunаn аyələrə əsаsən, pənаh аpаrılаsı şеylər bunlаrdır: 
1. Bütün məхluqlаrın şərindən, yəni Аllаhın yаrаtdığı hər bir şеydən; 

istər insаn оlsun, istər cin оlsun, istər hеyvаn оlsun, istərsə də bаşqа bir 
mövcud; istər tаnıdığımız оlsun, istərsə də tаnımаdığımız; şər оlduğunu 
bildiyimiz və yа bilmədiyimiz hər şеydən. 

2. Müхtəlif şərlər аrаsındа üç qisim şər хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir: 
1-ci. Qаrаnlığın və zülmətin şəri, əksər cinаyətlər məhz gеcənin qа-

rаnlığındа bаş vеrir. Ən təhlükəli zülmət isə cəhаlət, nаdаnlıq, zülm-
sitəm, ədаlətsizlik, küfr və şirk zülmətidir. 

2-ci. Хürаfаt, sеhir-cаdu ilə insаnlаrı аldаdıb, оnlаrı dоğru yоldаn 
sаpdırаnlаrın şəri, оnlаr bаtili hаqq kimi göstərir, özlərini хilаskаr kimi 
tаnıtdırırlаr. Dövrümüzdə bеlə şərin bаriz nümunəsi qərb və siоnizmdir. 
Оnlаr еynən sеhirbаzlаr, cаdugərlər kimi istədiklərini хilаskаr təqdim 
еdirlər. Tехnоlоji tərəqqiyə аrхаlаnıb, iti təbliğаt vаsitələri ilə аvаm хаlq-
lаrı аldаdır, оnlаrı Аllаhın dоğru yоlundаn sаpdırırlаr. Оnlаrın əsаs işi 
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müsəlmаn cəmiyyətləri bir-birinə vurmаq, müхtəlif prоblеmlər yаrаt-
mаqdır. 

3-cü Həsəd şəri: həsəd (burаdа qibtənin əksi nəzərdə tutulur), pахıl-
lıq psiхоlоji хəstəliklərdəndir.Həsədçil şəхs dаim bаşqаlаrının əlində 
оlаn nеmətin оnlаrdаn аlınmаsı аrzusundаdır. 

 
114. ən-Nas surəsi 

Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir, nuzul sırası 21-dir. Surənin аltı 
аyəsindən bеşində “nаs” kəlməsi təkrаrlаndığınа görə bu surə “Nаs” аd-
lаndırılmışdır. "İnsanlar" mənasına gələn "Nas" adı veril-mişdir. 

 
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 

1.Ya Peyğəmbər! De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə yaradılış 
mərhələsinin əvvəlindən tərbiyə mərhələsinin sonuna qədər onları tərbiyə 
edənə. 

2.İnsanların hökmdarına və mütləq hakiminə. 
3.İnsanların həqiqi məbuduna. 
4. Gizlincə vəsvəsə edənin, o irəli – geri çəkilənin şərindən. 
5.O, şeytanın şərindən ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır, 
6.İstər cinlərdən olsun, istərsə də insanlardan”. 
Açıqlama: İnsan daim şeytanların vəsvəsəsilə üzləşir. İnsanlardan və 

cinlərdən olan şeytanlar çalışırlar ki, onu azdırsınlar.İnsanın məqamı 
yüksəldikcə onun düşmənləri də böyüyür.Onun çaşmasına əvvəlkindən 
artıq vaxt və güc sərf edirlər. Bu sürədə Allah göstəriş verir ki, şeytan-
ların şərrindən ona pənah aparaq. Аllаh-taаlа “Fələq” surəsində оlduğu 
kimi bu surədə də, öz pеyğəmbərindən (s) istəyir ki, хаlqа cin və insаnın 
vəsvəsələrindən Аllаhа pənаh аpаrılmаsını təbliğ еtsin. Хаlqın rəbbi, mа-
liki, tаnrısı оlаn Аllаhа! 

“Vəsvəs” çох vəsvəsə еdənə,”хənnаs” isə təlаş еdib, gizlənməyə çох 
çаlışаnа dеyilir. Bəs “vəsvəsil-хənnаs” kimdir? О, insаnın dахilində vəs-
vəsə еdən, şübhə yаrаdan vəsvəsəçidir. “Vəsvаsil-хənnаs” insаnın düşün-
cəsini dоğru yоldаn yаyındırıb, lаzımsız şеylərə məşğul еdir. О, insаnın 
хəyаlını, hisslərini öz istədiyi istiqаmətə yönəldir. Bеləcə, insаn özündən 
və Аllаhındаn qаfil оlur. О, "хənnаs”dır, çох gizli və mаhir vəsvəsəçi! 
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Bu "хənnаs” еlə ustаlıqlа işləyir ki, qəlbimizdəki şübhələrin оnun tə-
rəfindən cücərdildiyini hiss еtmirik. Оnа görə də düşüncələrimizə qаrşı 
çох diqqətli оlmаlıyıq. Qəlbimizə nüfuz еdən vəsvəsələrin kim tərəfin-
dən аtıldığını dəqiq müəyyənləşdirməliyik. Оnu dа bilməliyik ki, “vəsvə-
sil-хənnаs” həm insаnlаr, həm də cinlərdən оlа bilər.Təhlükəli vəsvəsə-
lərdən qоrunmаq üçün vəsvəsəçilərin şərindən insаnlаrın Rəbbi, mаliki 
və tаnrısınа pənаh аpаrmаlıyıq. 

Bu surənin fəziləti barədə çoxlu rəvayətlər vardır. İmam Baqir (ə) 
buyurub: “Hər kəs “vitr” namazında bu surəni,“Fələq və İxlas”surəsini oxu-
sa onun namazı qəbul olunar və ona bu barədə mələklər müjdə verərlər”.  

Başqa bir rəvayətdə deyilir: Peyğəmbər (s) xəstə olan zaman Cəbrail 
və Mikayil gəlib “Nas” və “Fələq”surələrini onun başı üzərində oxudular 
və o, Həzrət şəfa tapdı. Bu surənin nazil olması haqqında İbn Abbasdan 
Əbu Salehin, Əbu Küreybin və bir çox alimlərin tərəfindən rəvayət 
olunan səhih hədislər vardır. Fələq Surəsini sonra və ya bir az sonra gələ-
cəyi üzrə iki surə birlikdə nazil olmuşdur. 

Çəlebinin təfsirində İbn Abbas və xanım Aişədən rəvayət olunan 
hədisdə belə izah edir: Yəhudilərdən bir uşaq Hz.Peyğəmbərə (s.ə.s.) 
xidmət edirdi. Yəhudilər onun aldadıb Rəsulullahın (s. ə. s) darağından 
bir neçə diş və daraqda olan saçlarından da götürüb, onlara gətirməsini 
istəyirlər. O da bunları alıb Yəhudilərə verir. Yəhudilər də bunlarla Rə-
sulullaha (s.ə.s.) cadu edirlər. Bunu edən adam içlərindən İbn Asam adın-
da biri var idi. Etdikdən sonra o cadunu Züreyk oğullarının quyusuna 
atdılar ki, o quyuya Zərvan deyilirdi. 

Bu cadu ilə Rəsulullah (s.ə.s.) altı ay xəstə yatır. Bir gün yuxusunda 
iki mələk gələrək, biri baş tərəfinə, digəri ayaq tərəfində oturur. Ayaq tə-
rəfinə oturan baş tərəfindəki mələkdən: “Allahın Rəsulu niyə xəstələn-
mişdir ?-deyə soruşur. O biri mələk də ona cavab verir: Ona Yəhudi 
Ləbid ibn A'sam cadu etmiş və bir xurma çiçəyinin qabığında, Zərvan 
quyusunun daşın altında basdırmışdır”. Bu zaman Peyğəmbər (s.ə.s.) 
yuxusundan oyanmış və: "Ey Aişə, bilirsənmi Allah mənə xəstəliyimin 
səbəbini bildirdi”. Sonra da Hz. Peyğəmbər Əli (ə), Zübeyr və Ammar 
ibn Yasiri o cadunu alıb gətirməyə göndərmişdi. Onlar quyunun ipini 
çəkəndə, quyudakı suyun sankı xına rəngində olduğunu görürlər. Hz. Əli 
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quyuda daşın altından xurma çiçəyinin qabığını çıxarır. Onun içində Hz. 
Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) saçından düşən tüklərlə 
birlikdə darağından qırılmış iki diş və yanında bağlanmış bir ip varmış. 
İpin də üzərində iynə ilə tikilmiş on iki düyün varmış. 

Bundan sonra Allah bu iki surədə endirmişdir və hər surə oxunduq-
ca, bir düyün açılırmış. Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm), ondan 
hər bir düyün çözüldükçə bir yüngüllük hiss edirmiş. Nəhayət son düyün 
də açıldıqdan sonra rahatlayıb sanki ipdən xilas olmuş kimi qalxmışdır. 
Cəbrail (ə):-“Ey Allahın Rəsulu, Allahın adıyla. Sənə tilsim edəndən, sə-
ni narahat edən hər pislikdən, hasəd edəndən və gözdən beləcə Allah sə-
nə şəfa verir”-demişdir. 

"Ey Allahın elçisi, o pis insanı-İbn Asamı tutub öldürəkmi?"-dedik-
lərində Rəsulullah (sallallahu aleyhi və səlləm):"Mənə Allah şəfa verdi. 
İnsanlara pislik etməkdən nifrət edirəm.”-buyurmuşdur. 

 
Quranda adə çəkilən Peyğəmbər haqqında qısa məlumat 

Hz.Adəmin yaranışı haqqında Quranda ayələr çoxdur. Vəfatı haq-
qında isə tarixdə belə yazılır: Adəm vəfat etdikdən sonra cənazəsini qal-
dırıb Məkkənin Əbu-Qüreys dağında dəfn etdilər.Onun qəbri Nuhun 
tufanına qədər orada idi. Tufandan sonra Nuh onu çıxarıb, Kufənin kəna-
rında bir tabutda dəfn elədi. İndi onun qəbri Nuhun qəbri ilə birlikdə 
Ğəriydə (Nəcəf) yerləşir. Hz. Əlinin qəbri onların qəbrinin yanındadır. 

Quranda Şeys Peyğəmbərdən bəhs edilmir, amma hədislərdə onun 
adı peyğəmbər kimi xatırlanır. Quranda adı keçməyən peyğəmbərlərdən 
biri olaraq qəbul edilən Şeysə tanrı tərəfindən 50 sühuf (kiçik kitab) ve-
rilmişdir. Məsudi bu sühufların sayının 29 olduğunu və onlarda ancaq 
təsbih yazıldığını qeyd edir. 

Şeys e. ə. 3670- vəfatı, e.ə.2758. Adəmin oğludur. Digər qardaşların-
dan fərqli olaraq Şeys əkiz olaraq deyil, tək doğulmuşdur. Şeysin bir adı 
da Şetdir. Şet yəhudi dilində Allahın hədiyyəsi mənasını verir. O, 
dünyaya göz açanda Adəmın 130 yaşı vardı. Şeys Hz.Adəmdən sonra 
peyğəmbər seçilmişdi. Tövratda Adəm və Həvvanın uşaqlarından təkcə 
Habil, Qabil və Şeysin adı çəkilir və Şeys onların üçüncü oğlu kimi qə-
ləmə verilir. Şeys 912 il yaşamış və çoxlu övladı olmuşdu. İncildə Adə-
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min 130 yaşındaykən Şeysin atası olduğu, Şeysin Enoşun atası və İdrisin 
babası olduğu haqqında məlumat verilir. İslama görə Şeys Kəbəni inşa 
edən ilk insandır. Məkkədə Əbu Kübeys dağında bir mağarada atasıyla 
birlikdə dəfn edilmişdi. 

 
İdris Peyğəmbər 

Məlum olduğu kimi İdrisin əsl-nəsəbi dörd vasitə ilə Şeysə yetişir. 
Amma İbni Əsir yazır ki, Adəm dünyadan gedəndə 368 il İdrisin ömründən 
keçmişdi. Onun adı ibri dilində Xunux, ərəbcədə isə Uxnux kimi tələffüz 
olunur. Bəzi nəql olunanlara görə Yunan hikmət alimləri onun adını Hir-
misül-haramisə, ya həkim Hirmis qoymuşlar. Hirmis ərəbcə olub yunanca 
isə İrmis Merkuri ulduzu mənasınadır. Bəziləri isə yunancasının Tirmis ol-
masını yazırlar. Onun anadan olduğu şəhəri bəziləri Babil, bəziləri isə qədim 
Misirin paytaxtı Mənəf şəhərinin olduğunu qeyd edirlər. 

Nübüvvət mənsəbi Adəm və onun övladı Şeysdən sonra bütün xüsu-
siyyətlər, İsmi-əzəm və vəsiyyətnamə ilə ona yetişdi. O həzrətin rə-
vayətlərdə İdris adlandırılması onun həddən artıq dərs və kitabla məşğul 
olmasıdır. Tarix və rəvayətlərə görə ilk yazı yazan, paltar tikən və dər-
zilik öyrədən şəxs İdris idi. Ondan qabaq insanlar özlərini heyvan dəriləri 
ilə örtürdülər. O, bir çox elmlərin-nücüm, (münəccimlik), hesab (cəbr), 
həndəsə, heyət (astronomiya) və s. elmlərin mənşəyi və ilk müəllimi kimi 
hesab olunur. Əbdül Vəhhab Nəccarın "Qisəsül-ənbiya" kitabında onun 
Misirə gəlməsi, orada məskunlaşması və camaatı haqqa, əmr be mərufa, 
nəhy əz münkərə dəvət etməsi yazılır. Əlavə edir ki, o dövrün camaatı 
yetmiş iki dildə danışırdılar və Allah bütün bunları ona öyrətdi. İdris də 
siyasət,şəhər idarəetmə və ölkə qayda-qanunlarını camaata öyrətdi. Həm-
çinin şəhərsalma yollarını da onlara öyrətdi. Bunun nəticəsində yer kürə-
sində 188 şəhər salındı və onların ən kiçiyi Rəha şəhəri idi. İdris camaatı 
Allahın dininə, yeganəliyinə və ona ibadət etməyə dəvət edərək deyirdi: 
“Bu dünyada yaxşı, saleh əməl axirətdə onun əzabından qurtuluşa səbəb-
dir.O, camaatı dünyada zöhdlə yaşamağa və ədaləti bərqərar etməyə ça-
ğırırdı.Həmçinin onları müəyyən vaxtlarda namaz qılmağa, müəyyən 
günlərdə oruc tutmağa, din düşmənləri ilə cihad etməyə, zəkat verməyə, 
zəiflərə kömək etməyə, cənabətdən paklığa, it və donuz kimi heyvanlar-
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dan çəkinməyə, məst edici içkilərdən uzaq olmağa və s. kimi haram şey-
lərdən çəkinməyə əmr edirdi. Onlar üçün bəzi bayramlar da təyin etmişdi 
ki,onlarda qurban kəssinlər. O, özündən sonra gələn peyğəmbəri müjdə 
verib onun nişanələrini camaata çatdırdı və camaatı üç təbəqəyə: -kahin-
lər, əmirlər və rəiyyətə bölmüşdü. 

Tarixdə İdris peyğəmbərin ən böyük peyğəmbərlərdən olması və 
Allah-təalanın bütün mənəvi, zahiri və batini nemətləri onda toplaması 
qeyd olunur. Nübüvvət mənsəbindən əlavə zahirdə də qüdrət və əzəmətə 
çatması,camaatın ona hökmran kimi itaət etməsi və böyük hörmətlə ya-
naşması yazılır. Şiə rəvayətlərində gəlmişdir ki, İdrisin dövründə zalım 
bir padşah yaşayırdı. O zorla camaatın əkin sahələrini və mal-dövlətlərini 
almışdı. Onun gözəl bir qadını var idi və işlərini onunla məsləhət edir, 
onun dediyi ilə rəftar edirdi. Bir gün zülmləri xatirinə İdrisin nifrətinə gi-
riftar oldular. Özü, o gözəl qadını və bütün tabeçiləri nabud oldular. İllər 
boyu camaata qıtlıq üz verdi. Geniş məlumat üçün Şeyx Səduqun  
“Kəmalud-din” kitabına müraciət edə bilərsiz. 

Ravəndidən Vəhb ibni Münəbbihə yetişən sənədlə nəql etdiyi rəva-
yətdə deyilir ki, İdrisin boyu hündür, sinəsi geniş, səsi alçaq, danışığı sa-
kit və yeriyəndə addımlarını qısa atırdı... O yerə kimi ki, deyir: -"O, pal-
tar tikən ilk şəxs idi və hər vaxt iynə vuranda Allaha təsbih edir, onun 
böyüklüyünü və birliyini xatırladırdı. Hər gün camaatın yaxşı əməl et-
məklərinə baxmayaraq onun əməlləri asimana qalxırdı. "O dövrdə mə-
ləklər yerə enib camaatla əl verib salamlaşır və söhbət edirdilər. Bu onla-
rın saleh, pak və layiqli bəndə olmalarından irəli gəlirdi. Bu vəziyyət Hz. 
Nuha qədər davam etdi. Ondan sonra artıq camaat mələkləri görmədilər. 

İmam Sadiq (ə) Səhlə məscidinin fəziləti barəsində buyurur: - “Hər 
vaxt Küfəyə getdin hökmən Səhlə məscidinə gedib namaz qıl və Allah-
dan öz istəklərini dilə, çünki Səhlə məscidi İdris peyğəmbərin evi idi və 
orada dərzilik edib namaz qılardı”. 

Qurani-Kərimdə iki yerdə İdrisin adı gəlmişdir. Biri Məryəm surəsində 
o biri isə “Ənbiya” surəsindədir. Ənbiya surəsində onun ancaq adı çəkil-
mişdir. Amma Məryəm surəsində isə onun sifətlərini belə buyurulmuşdur: 
“Ya Muhəmməd. Bu kitabda İdrisi yad et! O, həqiqətən büsbütün doğru 
danışan, siddiq bir peyğəmbər idi. Biz onu böyük məqama qaldırdıq”. 
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Bu cümlənin: - “Biz onu böyük məqama qaldırdıq “ mənasında mü-
fəssirlər arasında ixtilaf var. Bir dəstəsi deyirlər ki, yəni biz onun məqa-
mını qaldırdıq və ona ən yüksək dərəcəni verdik. Başqaları isə deyirlər 
ki, yəni biz onu asimana apardıq və yuxarıdakı aləmdə yerləşdirdik. 
Onun asimana qaldırılmasının keyfiyyətində də müxtəlif nəzəriyyələr ve-
rilmişdir. Bir sıra rəvayətlərdə deyilir ki, Allah mələklərin birinə qə-
zəblənərək qanadlarını sındırıb bir adaya atdı. O, illərlə, İdris peyğəmbərliyə 
seçilənə qədər orada qaldı. O, İdris peyğəmbərin yanına gəlib onun haqqın-
da, qanadlarının yenidən qaytarılması üçün dua etməsini istədi. İdris dua 
etdi və Allah onun günahlarından keçib qanadlarını qaytardı. Mələyin İdris-
dən minnətli olduğuna görə ona ərz etdi:- “Sənin nə hacətin var?” 

İdris dedi:-“Mən istəyirəm Mələkul-məvt (Əzrail) ilə görüşmək üçün 
məni asimana aparasan. Çünki tənha onu xatırlamaqla həyat mənim üçün 
şirin deyil”. 

Mələk onu dördüncü asimana apardı və orada Əzraili oturmuş halda 
gördü.O, təəccüb üzündən başını tərpədirdi.İdris irəli gələrək salam verib 
soruşdu:- “Niyə başını tərpədirsən?” 

Əzrail cavabında dedi ki, Allah sənin canını dördüncü asimanla be-
şinci asimanın arasında alınmasını mənə fərman vermişdir. Səninlə gö-
rüşməmişdən əvvəl bu fikirdə idim ki, sənin canını almaq üçün dördüncü 
asimanla üçüncünün, üçüncü il ikincinin, ikinci ilə birincinin və birinci 
ilə yerin arasında olan məsafəni necə gedəcəyəm. Sonra elə oradaca onun 
canını aldı. 

Ravəndinin  “Qisəsül-ənbiya” kitabında İbni Abbasdan etdiyi rəva-
yətdə deyilir ki, Əzrail İdrisi ziyarət etmək üçün Allahdan yerə enməyə 
icazə istədi. Allah ona icazə verdi.O, İdrisin yanına gəlib bir müddət 
onunla ünsüyyətdə oldu. Bir az sonra İdris onu tanıdı və ondan onu asi-
mana aparmasını istədi. Əzrail də Allahdan icazə alıb onu asimana apar-
dı. Sonra cəhənnəmlə behişti ona göstərdi. İdris behiştə daxil oldu. Hələ 
də oradadır və oradan çıxmamışdır. 

İdrisin ömür müddəti dəqiq deyil. Yəqubi kimi bəziləri onun ömrü-
nün 300 il olmasını yazırlar. İbni Əsir “Kamil” kitabında yazır ki, Allah 
təala İdrisi 365 il ömür etdikdən sonra asimana apardı. Məsudi isə "İsba-
tul-vəsiyyə" kitabında Allahnın onu asimana aparan günü ömründən 360, 
ya 350 il keçdiyini yazır. 
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Məsudi və başqaları İdrisə nazil olan səhifələrin sayının otuz oldu-
ğunu yazırlar. Başqa bir xəbərdə Əbuzər Rəsuli Əkrəm (s)-dən nəql edir 
ki, o həzrət İdrisə nazil olan səhifənin sayını otuz olduğunu buyurmuş-
dur. Məclisi səhifə nəql edir. İbni Mətvəyə müqəddimədə buyurur ki, 
mən onları böyük zəhmətlərə qatlaşaraq ərəbcəyə tərcümə etdim və onla-
rın hər biri xüsusi ada malikdir. Məsələn: Həmd səhifəsi, Xəlq səhifəsi, 
Rizqu-ruzi səhifəsi, Mərifət səhifəsi və s. Qalanlarının öyüd-nəsihətlərlə 
dolu olmasına baxmayaraq çox uzun və geniş olduğundan onları bəyan 
etmirik. Amma elm və mərifət əhlinə yuxarıda qeyd olunan kitaba mü-
raciət etmək məsləhət görülür. ("Biharul-ənvar"ın 11-ci c, Əbdul Vəhhab 
Nəccar "Qisəsül-ənbiya") 

 
Nuh Peyğəmbər 

Nuh Peyğəmbər b. e. ə. 2705 anadan olmuş e. ə. 1755 vəfat etmişdir. 
Nuhun əsl adı müxtəlif rəvayətlərdə gəlmişdir. Bəzilərində Əbdül-Qəf-
far, Əbdül-Məlik, bəzilərində isə Əbdül-Əla olduğu qeyd olunmuşdur. O, 
həddindən artıq ağladığına görə onu Nuh deyə çağırırdılar. Nuh pey-
ğəmbər indiki insan nəslinin ikinci atası sayılır. Yəqubi və onun kimi bir 
çox tarix yazarlar onun ömrünü Ənkəbut olduğu kimi camaatın arasında 
qalma müddəti (950 il) qeyd edirlər. Məclisi "Biharul-ənvar" kitabında 
yazır ki, yer əhli Nuhun ömründə ixtilaf edirlər. Bir qrupu 1000 il, biri 
1450, üçüncüsü 1470 il, dördüncüsü 2300 il, amma mötəbər rəvayətlərdə 
2500 il gəlmişdir. 

Nuh peyğəmbərin ömründən 460 il keçmişdi. O hələ də dağlarda 
yaşayır və Allaha ibadət edirdi. Arvad-uşaq sahibi də deyildi, yundan 
paltar geyinir və öz yeməyini bitkilərdən hazırlayırdı. Bu yaşında Cəbrail 
onun yanına gəlib Allahın salamını ona çatdırıb nübüvvət məqamını mü-
jdə verdi. Onu Əmurə, Zəşran ibni Uxnunun qızı ilə evlənməyi əmr etdi. 
O, ilk şəxs idi ki, ona iman gətirmişdi. Nuh ilahi məmuriyyətə əməl et-
mək üçün camaatın içərisinə daxil oldu. Onun əlində insanların batinin-
dən xəbər verən əsası var idi.Nuhun gəlişi camaatın bayram gününə təsa-
düf edirdi. 

Nuh qövmünün sərkərdələri yetmiş nəfər idi. O gündə onlar öz büt-
lərinin ətrafına yığışmışdılar. Nuh onların arasına varid olaraq "La ilahə 
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illəllah" səsini ucaltdı. Özünün, ondan qabaq və sonra gələn peyğəmbərlərin 
nübüvvətini onlara çatdırdı.Bu anda idi ki, bütlər titrəməyə başladılar,yanan 
alovlar söndülər və camaat dəhşətli qorxuya düşdülər. Başçılar və 
sərkərdələr “Bu kişi kimdir?”-deyə soruşdurlar. Nuh dedi: “Mən Allahın 
bəndəsiyəm. Allah məni sizləri onun əzabından qorxutmaq üçün göndərib”. 

Əmurə Nuhun sözlərini eşitcək ona iman gətirdi. Atası bu mövzudan 
xəbərdar oldu və onu məlamət edərək dedi: -“Nuhun sözləri bu tezlikdə 
səndə təsir qoydu. Qorxuram padşah xəbərdar olsun və səni öldürsün.” 
Amma Əmurə atasının sözlərinə məhəl qoymadı və öz imanından əl 
çəkmədi. Ondan sonra da onu nə qədər qorxutdular, həbsdə saxladılar 
yenə də Nuhun Allahına olan imandan əl çəkmədi. Nəticədə Nuhla ev-
ləndi və Sam ibni Nuh ondan dünyaya gəldi. 

Nuh uzun ömr etməsinə, kafir və müşrik camaat arasında hamıdan 
çox qalmasına və dinin təbliği yolunda etdiyi ağır mübarizələrə dözməsi-
nə baxmayaraq ona çox az, barmaq sayına gələn kəslər iman gətirdilər. 
Dini təbliğ etməsi müqabilində camaat Nuha çoxlu əziyyətlər verirdilər. 
Onu söyür, dəli, azmış və cinvurmuş deyə çağırır və müxtəlif növdə 
cismi işkəncələr verirdilər. 

Tabeçiləri düşmənlərin əzab-əziyyətindən təngə gəlmişdilər və Nuh-
dan istədilər ki, Allahdan bir qurtuluş yolu tələb etsin. Nuh onların xa-
hişini qəbul etdi. Namaz qıldıqdan sonra əllərini Allah dərgahına qaldırıb 
dua etdi. Cəbrail nazil olub Nuha dedi: -"Allah-təala sənin duanı qəbul 
etdi. Get öz tərəfdarlarına de ki, xurma yeyib tumunu basdırsınlar. Hər 
vaxt xurma ağacı olub bəhər versə istəklərinə çatacaqlar. 

Nuh Cəbrailin sözlərini möminlərə çatdırdı. Onlar hamısı sevincək 
Allahın fərmanına əməl etməyə başladılar. Ağaclar böyüyüb bəhər ver-
dikdə Nuhun yanına gəlib dedilər: -"Xəbər verdiyin zaman gəlib yetis-
mişdir. " Nuh Allahdan istədi ki, öz vədəsinə əməl edib əzabı nazil etsin. 
Vəhy gəldi ki, onlara de:-“Xurmalarını yeyib tumunu basdırsınlar. Ağac-
lar bəhər verəndə xilas olacaqlar”. Bu sözdən sonra Nuha iman gətirən-
lərin üçdən bir hissəsi dindən əl çəkib mürtəd oldular. Amma qalan üç-
dən iki hissəsi isə xurma yeyib, tumunu əkdilər. Ağac böyüyənə qədər 
ona qulluq etdilər. Bəhər verdikdə Nuhun yanına gəlib Allahın vədəsinə 
vəfa etməsini istədilər. Yenə də vəhy oldu ki, onlara de:-Xurmasını yeyib 
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tumunu əksinlər. Bu zaman digər üçdən bir hissə də dindən üz döndərdi-
lər. Ancaq üçdən bir hissəsi qaldı. Allah tərəfindən yenə də əmr yetişdi. 
Tumu əkdilər, böyüdü və bəhər verdi. Nuhun yanına gəlib dedilər:-“Bu 
bir neçə nəfərdən başqa heç kəs qalmayıb. Əgər bu dəfə də təxirə düşsə 
biz də qorxuruq ki, dində həlak olanlardan və azmışlardan olaq”. Nuh 
namaz qıldı, dua etdi və duasında belə dedi: -“Pərvərdigara, bu bir neçə 
nəfərdən başqa heç kəs qalmayıb, qorxuram əgər bu dəfə də təxirə salsan 
onlar da getsinlər”. Bu anda Allahdan vəhy gəldi: “Duanı qəbul etdik, 
indi isə gəmi düzəltməyə başla”. 

Başqa bir hədisdə deyilir ki, imtahanlardan sonra 72 nəfərdən çox 
dindar qalmadı. Allah Nuha belə vəhy etdi: -“Bu ona görə idi ki, xalis, 
pak, əsl mömin bəndələr qalsınlar və napak insanlar sənin ətrafından tə-
mizlənsinlər. İndi mən onlara dinlərində qüvvət verəcəyəm və qorxula-
rını əmin-amanlıqla dəyişdirəcəyəm ki, mənə ixlasla ibadət etsinlər”. 

Beləliklə Nuh öz qövmündən tamamilə ümüdini üzdü. Onların düş-
mənçiliyini, əzab-əziyyətlərini görüb onlara şiddətlə nifrin edərək dedi: -
“Ey Rəbbim! Yer üzündə bir nəfər belə kafir qoyma. Çünki Sən onları 
sağ buraxsan, onlar Sənin bəndələrini yoldan çıxardacaq, ancaq pozğun 
və kafir oğul-uşaq doğub törədəcəkdir!” 

Allah Nuhun duasını qəbul etdi və əzabı o zalım camaata qəti etdi. 
Hətta Nuha belə onlar üçün kömək istəməməsini əmr edərək buyurdu:-
“Zülm edənlər barəsində Mənə müraciət etmə, onların bağışlanmalarını 
Məndən xahiş etmə. Çünki onlar suda boğulacaqlar!” 

Allah-təala Nuha xəbər verdi ki, bu bir neçə nəfərdən başqa daha heç 
kəs sənə iman gətirməyəcək.Onun ardınca gəmi düzəltməyi ona əmr etdi. 
Nuh gəmini düzətməyə başladı. Hər tərəfdən taxta və mismar yığaraq on-
ları bir-birinə birləşdirdi. Sürətlə taxtalar gəmi şəklinə düşürdü. Zəif dü-
şüncəli insanların Nuhun qarşısında düzgün məntiqləri olmadıqlarına 
görə hər bir şeylə ona əziyyət vermək istəyirdilər. “Ey Nuh, peyğəmbər-
likdən əl çəkib xərratlığa keçmisən? Bu quru susuz yerdə bu uzunluqda 
gəmini niyə düzəldirsən? Quru səhrada gəmi sürmək istəyirsən? Gəmini 
quru yerdə düzəldirsən, bəs harda suya atacaqsan?”- kimi sözlərlə məs-
xərəyə qoyurdular. Nuh onların cavabında ancaq bir cümləni təkrar edir-
di:- “Əgər (indi) siz bizi məsxərəyə qoyursunuz, (vaxt gələcək) biz də 
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sizi bizi məsxərəyə qoyduğunuz kimi məsxərəyə qoyacağıq. Onda rüs-
vayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçar olacağını 
biləcəksiniz”. Nəhayət gəmi düzəlib qurtardı. Bəziləri demişlər ki, uzun-
luğu 1200 dirsək (1 dirsək təxminən 50 sm-ə bərabərdir) eni 800 dirsək, 
hündürlüyü isə 80 dirsək olmuşdur. Bəziləri isə uzunlunu 700 dirsək, eni 
500 dirsək, hündürlüyünü isə 80 dirsək yazmışlar. Üçüncü fərziyyədə isə 
uzunluğu 300 dirsək, eni 800 dirsək, hündürlüyü isə 30 dirsək deyilir. İbni 
Abbasdan nəql olunur ki, gəminin üç mərtəbəsi var idi. Birinci mərtəbədə 
böyük və vəhşi heyvanları, ikincisində dördayaqlıları (dəvə, inək, qoyun və 
s.), üçüncü mərtəbədə isə insanların özü və bütün lazım olan yeməli, içməli 
şeyləri yerləşdirmişdi. Beləliklə gəmi tamamilə hazır oldu və Allahın əmri 
gəldi: -Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi və təndir 
qaynadığı zaman dedi: -“Hər heyvandan biri erkək, o biri dişi olmaqla bir 
cüt, həmçinin əleyhinə ölümün əvvəlcədən hökm verilmiş şəxslər istisna 
olmaqla, qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir”. 

Tufanın nişanəsi təndirdə suyun qaynaması idi. Bu təndir bir mömi-
nə qadının evində idi və ondan çörək bişirmək üçün istifadə olunurdu. 
Nuhun arvadı ya möminə qadın çörək bişirməklə məşğul idi. Birdən tən-
dirdə su qaynamağa başladı. Dərhal hadisəni Nuha xəbər verdilər. Nuh 
gəlib bir az torpaq götürüb onun üstünü qapadı. Sonra gəmiyə qayıdıb 
lazım olan adamları və heyvanları gəmiyə yığdı. Yenə də qayıdıb torpağı 
təndirin üstündən götürdü. Bu an su qaynadı. Göy, su tuluğunun ağzı açı-
lantək yağmağa, Fərat çayları və başqa bulaqlar daşmağa başladı. Göy 
guruldayıb dəhşətli yağış yağdı. Bir azdan bütün yer üzü, çöllər, səhralar, 
meşələr su ilə doldu. Ancaq gəmidə olan Nuh, onun ailəsi və iman 
gətirənlər nicat tapdılar. 

Nuhun Kənan adlı oğlu düşmənlərin zümrəsilə yaşayır, atasından 
uzaq gəzirdi. O, hələ də atasının dininə iman gətirməmişdi. Su bütün yer 
üzünü basanda Nuh və onunla birlikdə gəmidə olanlar o dəhşətli mən-
zərəyə tamaşa edirdilər. Birdən Nuhun gözü, başqa zalımlar kimi özünü 
boğulmaqdan xilas etməyə cəhd edən oğluna sataşdı. Nuhda atalıq mə-
həbbəti coşaraq onu çağırıb dedi:- “Oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, 
kafirlərdən olma!” O bədbəxt o qədər təkəbbürün əsiri idi ki, bu iztirablı 
halda atasının sözlərinə qulaq asmadan ona belə cavab verdi: -“Mən bir 
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dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar”. Amma bundan qafil idi ki, bu 
sel kiçik, adi sellər kimi deyil, bəlkə Allahın tufan və sel şəklində düşən 
qəzəbidir və bu tufan qudurmuş, zalım insanları udur. Ondan qurtarmaq 
üçün heç bir çıxış yolu yoxdur. Nuh da bu məsələni ona başa saldı və 
ürəyi yanaraq dedi:-“Allahın iradə etdiklərindən başqa, bu gün heç kəs 
(insanları) Onun əzabından qoruya bilməz. Nəhayət, (onun sözləri qur-
tarıb-qurtarmamış) dalğa ata ilə oğlunun arasına girib onları bir-birindən 
ayırdı və o da suda boğulanlardan oldu”. 

Nuhun tufanından xilas olanların sayı haqqında dəqiq məlumat yox-
dur. Ona iman gətirənlərin sayını 72 nəfər olduğu qeyd olunur. Müfəssir-
lərin bəziləri 80 nəfərin olduğunu yazırlar. Başqa bir hissəsi isə 78 nəfə-
rin, - 72 nəfəri öz qövmünün kişi və qadınları, 6 nəfər isə öz ailəsi, oğul-
ları və qadınları olduğunu qeyd edirlər. İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunan 
bir hədisdə onların cəmi 10 nəfər olduqları qeyd olunur. Başqa bir fərziy-
yədə isə 7 nəfər deyilir. Hər halda çox az adam nicat tapdı. Onlardan Nu-
hun üç oğlu, Sam, Ham,Yafes və arvadları ki, indiki yer üzündə olan irq-
lər onlardandırlar. 

Quran ayələrində və sair göstəricilərdən belə başa düşülür ki, Nuhun 
tufanı ümümi olub və bütün yer üzünü tutmuşdur. Necə ki, onun çağırışı 
ümumi olub və yer kürəsinə göndərilən ən böyük peyğəmbərlərdən biri-
dir.İslam terminologiyasında onlara"Ulul-əzm" peyğəmbərlər Quran ayə-
lərində və sair göstəricilərdən belə başa düşülür ki, Nuhun tufanı ümümi 
olub və bütün yer üzünü tutmuşdur. Necə ki, onun çağırışı ümumi olub 
və yer kürəsinə göndərilən ən böyük peyğəmbərlərdən biridir. İslam ter-
minologiyasında onlara "Ulul-əzm" peyğəmbərlər deyilir. Qədim Yunan, 
İran və Hindistan dini-tarixi kitablarında tufanın bütün yer üzünü tutması 
haqqında dastanlar yazılmışdır. 

Həmçinin İbni Əsir və başqalrı da tarixi nəzərdən tufanın ümumi 
olduğunu bilib və məcusilərin bunun əleyhinə olan sözlərini tarixlə inkar 
edir, yuxarıdakı ayədəki sözlərinə sübut gətirirlər. Məsudi də öz tarix 
kitabı "Murucuz-zəhəb"də qeyd edir ki, tufan bütün yer üzünü basmışdır. 
Ancaq bir ehtimala yer qalır ki, bəziləri ayələrin də bu mənaya olmasını 
yazırlar. O ehtimal budur ki, mümkündür o zaman yer üzündə təkcə Nu-
hun qövmü olmuşdur və tənha Nuhun tayfası yaşayan yerləri su basmış-



 

  417 

dır. Yəni yer üzündə onlardan başqa insanlar, başqa canlı məxluq olma-
mışdır. Buna görə də tufan o zaman yaşayan bütün insanları və heyvan-
ları məhv etmişdi. Nicat tapanlar ancaq gəmidə olanlar idi.İnsan nəsli 
Nuhun övladlarından və heyvanların nəsli isə gəmidə olan heyvanlar-
dandırlar. 

Nuhun və onun qövmünün salehlərinin nə qədər gəmidə həyat sür-
mələri barəsində müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur. Bəziləri deyirlər ki, 
yeddi gün keçdikdən sonra su çəkildi və gəmi Cudi dağında (İraqda Mu-
sil şəhərində) yerə oturdu. Bəziləri bu müddəti bir ay qeyd edirlər. Bir 
hədisdə altı ay gəlmişdir. Yəqubi öz tarixində Nuhun gəmiyə minməsin-
dən düşənə qədər bir il on gün keçməsini yazmışdır. Quranda bu müd-
dətin gəlməməsinə baxmayaraq suyun çəkilməsi və gəminin Cudi da-
ğında oturması kiçik bir ayədə bəyan olunmuşdur. Bu kiçik ayə o qədər 
fəsahət-bəlağəti baxımından yüksəkdir ki, o zamanın ərəb ədəbiyyatçıları 
və İslam düşmənlərini heyrətə gətirmişdi. Onlar bu ayə kimisini gətir-
məkdə öz acizliklərini etiraf etdilər. 

Nəhayət Nuh və onun qövmü gəmidən yerə endilər və Yer kürəsində 
yeni həyat üçün fəaliyyətə başladılar. Yavaş-yavaş əkin sahələri yarat-
dılar və evlər tikdilər. Əzəmətli tufandan sonra Nuhun ömrü haqqında fi-
kir ayrılığı vardır. Bəzisi 60 il, Yəqubi öz tarixində 360 il, Təbəri isə 348 
il yazır. İmamlardan gələn bir neçə hədisdə isə 500 il qeyd olunur. 

Tarix və rəvayətlərə əsasən Nuhun qəbrinin Nəcəfdə Əlinin (ə) mə-
zarının yanında yerləşdiyi rəvayət olunur. 

 
Hud Peyğəmbər 

Hud 40 yaşına yetişdikdə Allah tərəfindən bir peyğəmbər kimi öz 
qövmünü tovhidə, pis adətləri tərk etməyə və axirətin dəhşətli əzabından 
qorxmağa dəvət etmək təyin olundu. 

Rəvayətlərdə qeyd olunur ki, Hudun qövmü 13 qəbilə idi və bu qəbi-
lələrin nəsilləri Nuh peyğəmbərin kötükcəsi olan Ad ibni Ovsa çatırdı. 
Buna görə də həmin qövm Ad qövmü adını almışdı. 

Onların yaşadığı yerin adı Əhqaf idi. Əhqaf Ərəbistan yarımadasının 
cənub-qərbində ya Yəmən və Həzrəmutun, yaxud da Yəmən və Möhrə-
nin arasında yerləşirdi. 
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Tarixçilər yazırlar ki, Ad qövmü Hudu təkzibetmə nəticəsində 4 il 
(bəzi rəvayətlərdə 7 yaxud 100 il) qıtlıqla üzləşməli oldular. Hud Pey-
ğəmbər və onun qövmü haqqında Quranda Hud surəsinin 50-57-ci və 
Əhqaf 22-24-ci ayələrində müfəssəl məlumat verilir. 

 
Saleh Peyğəmbər 

Ad, yəni Hud Peyğəmbərin qövmünün həlakından sonra, Allah-təala 
Səmud qövmünü Yer üzünə hakim etmişdi. Saleh Peyğəmbər Samud 
qövmündə yaşayırdı. Səmud qövmü, Səmud ibni Amir, ibni İrəm, ibni 
Sam, ibni Nuhun övladlarından idilər. Salehin nəslinin Saleh ibni Übeyd, 
ibni Əsəf, ibni Maşix, ibni Həzirə də olduğunu yazırlar. Səmud qövmü 
Hicazla Şam arasında yerləşən, Hicr bölgəsində yaşayırdılar. 

Əyyaşi öz təfsir kitabında, İmam Baqirdən rəvayət edir ki, Hz. Cəb-
rail Salehin tayfasının əhvalatını Peyğəmbərə belə nəql etmişdir: -Saleh 
16 yaşında ikən Peyğəmbərliyə seçildi və 120 yaşına kimi o tayfaya dini 
təbliğ etməklə məşğul oldu. Amma onun sözlərini qəbul etmədilər. Onla-
rın 70 ədəd bütləri var idi və onlar Allaha yox, Allaha və Peyğəmbərə 
iman gətirənlərə nicat verdik ki, onlar təqva sahibləri idilər. Bunlar Sa-
lehə iman gətirənlərdən ibarət dörd min nəfər idilər. Onunla birlikdə 
Mədyəndən çıxıb Həzrəmuta (Məkkəyə) səfər etdilər. Nəhayət,Allah 
Nişa bən-Əmin adlı Peyğəmbəri məbus etdi. Özündən əvvəlki Peyğəm-
bərlərdən qalan miras ona yetişmişdi. O da ömrünün axırında bu mirası 
Saruğ bən Yəruğa, o da oğlu Saruğa, o da Tacura, o da Tarixə Peyğəm-
bərlərdən qalmış vəsiyyəti, əmanətləri, İsmi-Əzami və Tabutu təslim et-
mişdir. Tarix Həzrəti İbrahimin atası idi. 

Saleh peyğəmbər və onun qövmü haqqında Əraf-74, Şuəra, 146-149, 
Hud-61, Şuəra, 143-154-cü ayələrdə məlumat verilir. 

 
İbrahim Peyğəmbər 

İbrahim Peyğəmbər e.ə.1813-cü ildə Mesopatamiyada dünyaya gə-
lib, e. ə. 1638-ci ildə vəfat edib. Xəlilur-Rəhman İbrahim ən böyük Pey-
ğəmbərlərdən biridir. Allah digər Peyğəmbərlərə nisbətən onu daha çox 
əzəmətlə yad etmişdir. Allah onu Hənif, Həlim, Əvvah, Münib və Siddiq 
kimi ləqəblərlə xatırlamışdı və onu özünə Xəlil seçmişdi. Xəlil o kəsə de-
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yilir ki, məhəbbətdə heç bir nöqsan olmasın və Allahın dostunu özünə 
dost, düşmənini düşmən bilsin. Onun soykökü haqqında belə yazırlar ki, 
o, Nuh Peyğəmbərin Sam adlı oğlunun nəslindən gəlmiş, Tarixin oğlu 
idi.Hz.İbrahimin anası da Ərfəxşəd ibn Sam, ibn Nuh oğullarından Kern-
da ibn Nuhənin qizi idi. 

Hz.İbrahim “Kusa Rəbi”adlı İraqla Babil arasındakı məntəqədə do-
ğulmuşdur. Şam və Rum yolu üzərində olan yerdə yaşamışdır. Ulul-əzim 
Peyğəmbərlərdən biridir. Allah Kəbəni onun əli ilə tikdirtmiş və Kəbəni 
bütün insanların qibləsi qərar vermişdir.Allah bu ayədə onun Xəlil se-
çilməsi haqqında belə buyurur: ən-Nisa-125- “Ehsan edən halda, ixlas ilə 
üzünü Allaha çevirən və pak olan halda, İbrahimin millətinə tabe olan 
kəsdən din cəhətdən kim gözəl ola bilər?Allah İbrahimi özünə dost 
tutmuşdur.” 

Babil camatı öz əlləri ilə bütlər hazırlayır və onları allah bilirdilər. O 
vaxt Babildə hökmuran Nəmrud bin Kənan bin Kuş idi. O, öz bildiyi kimi 
ölkəni idarə edir, camahatın cahilliyindən istifadə edərək özünü allah 
adlandırır, camaatın ona sitayiş etməsini istəyirdi. Belə bir zamanda 
Babilistanın Ur kəndində İbrahim peyğəmbər dünyaya gəldi. 

Şeyx Səduq “İkmədul-din “kitabında imam Sadiqdən rəvayət edir ki, 
bütün çətinliklərə, qadağalara baxmayaraq İbrahimin anası hamilə qaldı. 
O, hamilə olan zaman Nəmrud mama-qadını onun yanına yolladı ki, 
onun hamilə olub-olmamasını yoxlasın. Qadının bu işdə məharəti olsa 
da, Allah elə etdi ki, onun hamilə olmasını başa düşmədi. 

Şeyx Səduq və başqalarının rəvayətinə əsasən İbrahim öz atasının 
evində dünyaya gəldi və atası Nəmruddan qorxduğu üçün uşağı aparıb 
ona təhvil vermək istədi. Amma anası buna mane olub, uşağı aparıb bir 
mağaraya qoydu. 

İbrahim qeyri-təbii olaraq böyüyürdü. Rəvayətlərə əsasən onun bir 
günlük inkişafı başqa uşaqların bir həftədə olan inkişafına bərabər idi. 
Onun ruzisini də Allah onun öz barmağında qərar vermişdi. Anası da 
neçə gündən bir müxtəlif bəhanələrlə ərindən icazə alıb onun yanına 
gəlir, onu bağrına basıb, əmizdirib, sonra yenə də mağarada qoyub, şəhə-
rə qayıdırdı. 

Məsudi “İsbatul-vəsiyyə” də yazır ki, bütün Peyğəmbərlərdə olduğu 
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kimi, Allah İbrahimin məhəbbətini anasının ürəyinə salmışdı. İbrahim 
anadan olduğu vaxtdan mağarada yaşayırdı. Bir gün də anası onun 
yanına gələndə İbrahim onun ətəyindən tutub məni də özünlə apar- dedi. 

Anası:- “Eybi yoxdur, qoy atandan icazə alım, sonra səni onun yanı-
na apararam- “ deyir. Sonra şəhərə gəlib, onun istəyini atasına çatdırır. 

Atası cavab verir ki:-Onu tanınmasınlar deyə yolun kənarında oturt, 
qardaşları gəlib yanından keçəndə onlarla birlikdə evə gəlsin.” İbrahimin 
anası belə də edib, onu evə gətirdi. Azər onu gördükdə həddən ziyadə 
onu sevdi. İbrahim Peyğəmbər 80 yaşında ilk sünnət olunan insan idi. 
Ona bu vəhy Allah tərəfindən gəlmişdi ki, bu da müsəlman olmağın 
şərtlərindən idi. 

Hz. Adəm, Hz Şiys, Hz. İdris və Hz. Nuh süryani dilində, Hz İbra-
him Şama gəlincə ibrani dilində, Hz İsmail ərəb dilində danışırdılar. 

Rəvayətlərə əsasən Kəbə evini tikib və Həcc əməlini yerinə yetirən 
ilk şəxs Hz. Adəm olub. Sonra Nuhun tufanı zamanı Kəbə evini Allah 
asimana qaldırmışdır. Allahın əmri ilə İbrahim (ə. s.) onun yerini tə-
zələmək istədikdə, Hz. Cəbrail nazil olub, onun təməlinin yerini xətt 
çəkərək İbrahimə göstərib. İbrahim (ə. s.) öz oğlu İsmail ilə Kəbə evini 
tikməyə başladılar. 

Səduqun nəql etdiyi hədisə əsasən mələklər də bu işdə onlara kömək 
ediblər. Nəhayət, ev tikilib qurtardıqdan sonra Əbu Qubes dağında 
yerləşən”Həcərul-Əsvəd” adlı qara daşı Allahın göstərişi ilə gətirib özü-
nə xas olan yerə qoydular. Açıqlama:-“Peyğəmbərlərin həyatı “kita-
bından-Tarixçilər İbrahim (ə. s.) üçün üç hicrət-səfər nəql edirlər. Biri 
Babildən Şama ikinci, Şamdan Misirə, üçüncü Misirdən Şama qayıtması. 
Qurani-Kərimdə İbrahim Peyğəmbərin öz vətənindən hicrət edib, Şama 
gəlməsi bir neçə yerdə zikr olunmuşdur. 

Hz. İbrahimin vəfatı haqqında bir çox rəvayətlər vardır. 
Bunlardan biri Səduqun (”İləlüş-şərayi”sən. 24) kitabında İmam 

Cəfəri Sadiqdən belə rəvayət edir:-Allah, Məlakul-movti ruhunu almaq 
üçün Həzrətin yanına göndərir. Hz. Əzrail ona salam verib deyir ki, gəl-
mişəm səni haqqın dəvətinə aparam.” İbrahim deyir:”Heç görmüsən ki, 
bir dost öz dostunun ruhunu alıb öldürsün?”Allahdan vəhy gəlir ki:”Heç 
görmüsənmi, bir dost öz dostunun görüşündən imtina etsin. Hər dost öz 
dostunun görüşünü arzular.” 
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Başqa bir hədisdə də Səduqun ( “Əməli” səh. 198)kitabinda yenə də 
Cəfəri Sadiqdən söylənilir:-Əzrail (ə. s.) onun canını almağa gələndə o, 
Allahdan ömrünün bir neçə il artırılmasını istədi. Allah-təala da bu duanı 
qəbul edib, ömrünü onun öz ixtiyarına buraxdı. Bu nemətin şükrünü 
tamamlamaq üçün Saraya dedi ki, yaxşı yeməklər hazırlasın və kasıblara 
ehsan etsinlər. O yeməyi hazırlayıb kasıbları ehsana dəvət etdi. Qonaqlar 
yığıldıqdan sonra İbrahim (ə. s.)onların arasında bir qoca gordü ki, qoca 
yeməyi ağzına apara bilmir, əli əsib yeməyi ora-bura tökür. Təəccüblə 
yanındakından soruşdu ki, bu qocaya nə olub? O da dedi ki, bu hal onun 
zəifliyi və qocalığı səbəbindəndir. Hz. İbrahim onun neçə yaşı olduğu nu 
soruşdu. Cavabında gördü ki, bu qoca ondan iki yaş böyükdür. Öz-özünə 
fikirləşdi ki, mən iki ildən sonra bu hala qalacağam? Bu səbəbdən Allah-
dan özünə ölüm arzuladı. 

Onun ömrünün müddəti haqqında müxtəlif fikirlər vardır. 120-175 
və ya 200 yaş. ( “Təbərə tarixi”cild-1 səh. 219) Onun Hibrin şəhərində, 
Beytul-Quddüsda, Xəlilurrəhman adlanan, özünün əvvəlcədən hazır-
ladığı yerdə dəfn olunduğu yazılır. 

Qurani-Kərimdə və Əhli-beytin (ə. s.) rəvayətlərində İshaqın həyatı 
və evlənməsi barədə heç bir şey deyilməyib. Amma "Təbəri tarixi" və 
"Kamil" kimi bəzi tarix kitablarında və indiki Tövratda bəzi mətləblər 
deyilmişdir ki, onlarda olan gözə çarpan ixtilaflardan əlavə peyğəmbərlə-
rin məqamından uzaq məsələlər də deyilmişdir. Orada belə yazırlar: - 
“İbrahim qocaldıqda onun xanidanının başçılığını öhdəsinə almış "Lua-
zer" adlı kişiyə sifariş etdi ki, Fələstində yaşayan Kənan əhlindən, öz 
qohum-qardaşlarında oğlu İshaq üçün qız alıb onu evləndirsin. Luazer də 
İbrahimin vəsiyyətinə əməl edib "Bətuil ibni Nahur"un qızı "Rəfəqə"ni 
İshaq üçün alıb onu evləndirdi. Allah təala İshaqa bu xanımdan iki əkiz 
"Yəqub" və "Eys" adlı oğul əta etdi. İshaq Eysi Yəqubdan çox, Rəfəqə 
isə Yəqubu çox istəyirdi. Eys böyüdükdən sonra əmisi İsmailin yanına 
gedib qızı “Bəsmə” ilə evləndi. Yəqub isə dayısı "Liyan ibn Bətul"un ya-
nına gedib qızı "Liya" ilə evləndi. Yəqub dayısı qızından yeddi övlad sa-
hibi olduqdan sonra Liya dünyasını dəyişdi. Yəqub onun bacısı "Rahil" 
ilə evləndi, Yusuf və qardaşı Benyamin ondan dünyaya gəldi. İshaqın (ə) 
ömrünü 180 il yazıblar. Yalnız İbn Əsir “Əl-Kamil” kitabında 160 il 
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yazıb. Dəfn olduğu yer isə anası Saranın dəfn olduğu “Hebrun” hal-
hazırda isə “Xəlilur-rəhman” (Əl-Xəlil) adlı şəhərdir. Anası Sara vəfat 
edərkən 127 yaşı var idi. 

İbrahim Peyğəmbər həyatı və qövmü haqqında olan hadisələr Quranın 
:əl-Bəqərə-127-131, 258-260, əl-Ənəm-74-83, Məryəm 54-55, ən-Nəhl-
120, əs-Saffat-100-113, Hud-70-74, əs-Səffat-112, İbrahim-39-41, əl-
Ənbiya-58-70-, əl-Ənkəbut-16-18 və sair ayələrində müfəssəl təfsir edilir. 

 
Lut Peyğəmbər 

İbrahim peyğəmbərin qardaşı oğlu və ona ilk iman gətirən Lut Nəm-
rudun əlindən İbrahim (ə. s.) ilə birlikdə Fələstinə hicrət etdilər. Orada 
varlanaraq Mədinə və Şam arasında yerləşən Sədum şəhərinə köçürlər. 
Lut qövmü dörd şəhərdə yaşayırdılar. Lutun risalət, peyğəmbərlik mə-
qamına seçilməsi, Sədum və onun ətrafındakı şəhərlərin camaatını təbliğ 
etmək məmuriyyətini almadan əvvəlki həyatı, məişəti barədə Quranda və 
rəvayətlərdə geniş surətdə bir söz deyilməmişdir. 

İmam Rza ata-babalarından Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu nəql 
edir:-“İlk dəfə Allah yolunda cihad edən İbrahim Xəlil (ə) olmuşdur. 
Çünki Lut rumluların əlində əsir idi. İbrahim (ə) Şamdan çıxıb Lutu 
əsirlikdən xilas etdi”. Amma bu barədə Tövratda belə deyilir: Lut Haru-
nun oğlu və İbrahimin qardaşı oğludur. O həzrətlə Urkildədən çıxıb Kən-
ana və Misirə səfər etdi. Misirdən qayıtdıqdan sonra İbrahimlə onun ço-
banları arasında dava-dalaş düşdü. Lut Hz.İbrahimdən ayrıldı. Bir az 
ondan sonra mühacirlərin əlində əsir düşdü və Hz.İbrahim onu əsirlikdən 
xilas etdi. 

Lutun adı və onun qövmü haqqında Qurani-Kərimin on dörd surəsində 
"Əraf-80-82, Hud-80-84, Ənam, "Həcc", "Şüəra", "Hicr-45-50, Nəml, Yu-
nus -74-82, Ənkəbut-29-33, Sad, Qaf, Qəmər, "Təhrim-10, "Ənbiya-71-75 
və "Saffat" zikr olunub. Bu on dörd surənin on birində onun qövmünün adı 
və qövmü ilə mübahisəsindən qısa və ətraflı söhbət açılıb. 

Lut qövmünün şəhəri, məskəni barədə tarixdə və həmçinin rəvayətlərdə 
ixtilaf vardır. Məşhur tarixə əsasən onlar Fələstin vilayətində və Mədinə ilə 
Şam arasında yerləşmiş Sədum adlı şəhərdə yaşayırdılar. Lut peyğəmbər də 
orada yaşayırdı. Amma Kuleyninin “Kafi” və Səduqun “İləluş-şəraye” kita-
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bında Cəfəri Sadiqdən nəql etdikləri rəvayətdə deyilir: -“Onların Sədum, 
Sudeym, Lədna və Umeyra adlı dörd şəhərləri var idi”. 

əl-Ənbiya-71-Biz onu da, İbrahimin qardaşı oğlu Lutu da, Nəmrud 
tayfasının əlindən qurtarıb, bəşər övladına daim bərəkət verdiyimiz yerə, 
Şama qovuşdurduq. 

Lut qövmünün yaşadığı şəhərlərin əhalisi pis əməllərlə məşğul olur-
dular ki, hələ o vaxta qədər tarixdə heç kəs bu işlərlə məşğul olmamışdı. 
Bu əməli onlara Şeytan öyrətmişdi. Bu haqda Quranda belə buyurulur: 

Ənkabut-33-Elçilər Lutun yanına gələn zaman Lut onları gözəl oğ-
lan surətində görüb, qövmündən onlara pislik yetişəcəyindən qorxdu, bu 
iş ona pis göründü və onlara görə ürəyi sıxıldı. Onları qorumağa qüdrəti 
çatmayacağı üçün kədərləndi.Elçilər dedilər: “Qorxma və bizə görə qəm-
gin olma! Həqiqətən də biz sənə və sənin ailənə nicat verərik! Yalnız 
sənin zövcəndən (Vailədən) başqa. O, qəryədə qalanlardan olacaq!” 

Təbərsi”Məcməul-bəyan”kitabında nəql edir ki:”Onların ictimaiyyəti 
və məclisləri söyüş söymək, qapaz vurmaq, qumar oynamaq, daş atmaq və 
ləvat etmək kimi pis əməllər ilə keçərdi. Ləvat əməli ilə məşğul olan kəs isə 
Lutun qövmü ilə məhşərə gələr və zalımlardan hesab olunar.” 

 
Yaqub Peyğəmbər 

Yaqub e. ə. 1653-1506 Misirdə dəfn olunub. Yaqubun adı Quran-
Kərimdə İbrahim Xəlilin əhvalatından əlavə, daha çox Yusif surəsində və 
o həzrətin əhvalatı əsnasında qeyd olunmuşdur. Ayrılıqda peyğəmbərin 
adı az çəkilmişdir, xüsusilə də onun “Labanın” qızları ilə evlənməsi ba-
rədə ki, tarixdə icmalən, bəzi yerlərdə təfsilatı ilə verilmiş, geniş heç bir 
şey deyilməmişdir. Yalnız bəzi təfsirçilər “Nisa”surəsinin 23-cü ayəsində 
iki bacı ilə eyni zamanda evlənmənin haram olması barədədir və bu 
hökm İslamda nazil olub İslamdan əvvəl caiz olduğunu bildirir və bu-
nunla Yaqubun “Labanın” qızları ilə evlənməsinə işarə ediblər. 

Amma Qurani-Kərimdə Yaqubun barəsində deyilənlərin biri Yaqu-
bun bir sıra yeyintiləri özünə haram etməsidir və bu əsnada Allah-təala 
İsrail ləqəbini ona verdi. Digəri isə həzrətin ölüm yatağında olarkən öz 
oğlanlarına etdiyi vəsiyyətdir. Başqa bir yerdə isə onun adı ya İbrahim və 
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İshaqın ardınca, ya öz oğlanları ilə birlikdə və yaxud Yusif və onun 
qardaşlarının əhvalatında deyilib. 

Yaqubun dayısı olan Labanın qızları Liya (və ya Liyəh) və Rahil ilə 
evlənməsi nəql edilir. Yaqubun Liya və Rahildən başqa, onların kənizləri 
Zülfa və Bülhadan on iki oğlu olduğu güman edilir. Benyamindən başqa 
Yəqubun bütün övladları Fidan Aram şəhərində anadan olmuşdur. Təkcə 
Benyamin, Yəqub Fələstinə gəldikdən sonra dünyaya gəlmişdir. Bunların 
müqabilində Məs’udi “İsbatul-vəsiyyə”də Yəqubun on iki oğlunun Liya 
və Rahildən olduqlarını bildirib və onların kənizlərindən heç bir şey bəhs 
edilməyib.  

Yəqub bir neçə il Fidan Aramda dayısının yanında qalıb qoyunçu-
luqla məşğul olub çoxlu qoyun, mal-dövlət sahibi olub Şama, Fələstinə 
qayıtmaq istədi. Amma qardaşı Eysdən qorxurdu ki, onu öldürüb, əzab-
əziyyət edər. Odur ki, Məs’udinin dediyinə əsasən, əvvəlcədən Eys üçün 
hədiyyə göndərdi. “Murucuz-zəhəb” kitabında deyir:- “Yəqubun 5500 
baş qoyunu var idi. Bu niyyətlə onların onda bir hissəsini qardaşı üçün 
göndərdi və qardaşına bir məktub da yazdı. O məktubun bir cümləsi bu 
idi: -“Əbdukə Yəqub”- “Sənin qulun Yəqubdan”.  

 Təbəri deyir: -"Öz çobanlarına tapşırdı ki, əgər biri gəlib sizdən 
soruşsa ki, siz kimsiniz? Deyin: -“Biz Eysin bəndəsi olan Yəqubun ço-
banlarıyıq”.O tərəfdən də Eys öz qoşunu ilə Yəqubu qətlə yetirmək niy-
yətilə Şamdan çıxmışdı. Amma elə ki, naməni oxudu və Yəqubun hə-
diyyəsi ona yetişdi, onu öldürməkdən yan keçərək qardaşını çox gözəl 
surətdə qarşıladı. Yəqub Kənanda olduğu müddətdə ona heç bir əzab-
əziyyət vermədi. 

Yaqub 140 yaşında və ya bəzilərinin dediyinə əsasən 147 yaşında 
Misirdə dünyasını dəyişdi. Ölüm zamanı Yusifə vəsiyyət etdi ki, cəna-
zəsini Fələstinə aparıb atası və cəddi İshaqın və İbrahimin yanında dəfn 
etsin. Yusif də vəsiyyətinə əməl edib onun vəfatından sonra cənazəsini 
Şama aparıb İbrahimin, İshaqın məzarının kənarında dəfn etdi. 

Təbərsi Məcməul-bəyan təfsirində İbni İshaqdan rəvayət edir ki, 
Yəqubun cənazəsini abnus-sac ağacından düzəldilmiş tabuta qoyub 
Beytul-Müqəddəsə apardılar və tabutu Beytul-Müqəddəsə daxil olan gün 
Eysin dünyadan gedən gününə təsadüf etmişdir. Odur ki, onların hər iki-
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sini bir qəbrə qoydular. Elə buna görə də yəhudilər öz ölülərini Beytul-
Müqəddəsə aparırlar. 

Çünki Yəqubla Eys bir dünyaya gəlib və bir də dünyadan köçüblər, 
odur ki, onların dünyada ömrü eyni olub. Sonra deyir: -“Onlar dünyadan 
köçərkən 147 yaşları olub”. 

Məsudi “İsbatul-vəsiyyə” kitabında deyib: -“Yaqub vəfat etdikdən 
sonra Yusif qırx gün əzadarlıq etdi. Bu müddətdə Yaqubun oğlanları, 
Misirin böyükləri cənazəni Fələstinə aparmaq tədarükünü görürdülər. 
Qırx gündən sonra onu Fələstinə apardılar. Onu İbrahimin məzarının 
yanında dəfn etmək istədikdə Eys gəlib Yaqubun cənazəsini dəfn etməyə 
mane oldu. Bu vaxt onun güclü, qüvvəli oğlu Şəm’un irəli gəlib Eysə hü-
cum edərək onu qətlə yetirdi. Bu səbəb oldu ki, Yaqubla Eys birlikdə, 
bir-birinin kənarında dəfn olunsunlar”. 

Yəqubi deyir: - “Yaqubun ölümü gəlib yetişdikdə oğlanlarını və 
nəvələrini bir yerə toplayıb onların barəsində dua edib hər tək-təkinə 
xüsusi sifariş etdi. Özünə xas olan qılıncını, kamanını Yusifə bağışlayıb 
ona sifariş etdi ki, onun cənazəsini Beytul-Müqəddəsə aparıb İbrahim və 
İshaqın məzarlarının kənarında dəfn etsin. Yaqub dünyasını dəyişdikdən 
sonra yetmiş gün onun üçün əzadarlıq etdilər. Sonra Yusif və onun 
Misirdəki nökərləri cənazəsini Fələstinə aparıb İbrahim və İshaqın 
məzarının kənarında dəfn edib yenidən Misirə qayıtdılar”. 

 
Şüeyb Peyğəmbər 

Mədyən əhlinə göndərilən peyğəmbər, Musa Peyğəmbərin qayın-
atası olub. Adı və nəsəbi barədə tarix yazarlar arasında ixtilaf olan pey-
ğəmbərlərdən biri də həzrət Şüeybdir. İbni Əsir “Kamilut-tarix" kita-
bında nəql edir ki, bəziləri onun adını Yəsrun, bəziləri isə Şüeyb kimi 
qeyd ediblər. “Dehxoda” ensklopediyasında onun adı Yəsrin, farscası 
Büveyb, bəziləri Yəsrun, bəziləri isə Yəsrub olduğunu qeyd ediblər. Bir 
başqaları isə Yəsrub ibni Büveyb olduğunu yazırlar. Məlumdur ki, qeyd 
olunanlarda düzəliş və dəyişiklər aparılmışdır. Həqiqi adı bunlardan biri 
olmuşdur. Tövratda da onun adı Yəsrun gəlmişdir. Tarixçilərin böyük bir 
qrupu isə Allahın Quranı-Kərimdə gətirdiyi adı –Şüeybi (siryani dilində 
Yəsrun deyilir) yazmışlar. Ravəndinin “Qisəsul-ənbiya” kitabında da 
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Vəhbdən mötəbər sənədli rəvayətdə belə deyilir: Şüeybin, Əyyubun və 
Bələm Bauranın nəsli İbrahim peyğəmbər Nəmrudun tonqalından xilas 
olan günü ona iman gətirib və onunla Şama mühacirət edənlərə yetişir. 
İbrahim özü Lutun qızlarını onlarla evləndirdi və İbrahim peyğəmbərdən 
sonra Bəni-İsrailə qədər gələn peyğəmbərlərin hamısı onların nəsillə-
rindəndir. 

Bu barədə olan bütün ayələrdən, tarix və təfsir alimlərinin yazdıq-
larında belə məlum olur ki, “mədyən” sözü həm Şüeybin şəhərinə və 
həm də qövmünə deyilmişdir. Qurani-Kərimin yeddi surəsində “Məd-
yən” adı gəlmişdir 

“Əraf", "Ənkəbut" və “Hud” surələrində “mədyən” sözü Şüeybin 
qövmünə, başqa surələrdə isə onun yaşadığı qəsəbə, yaxud kəndə deyil-
mişdir. Şüeybin əhvalatına aid olan ayələr bu cümlə ilə başlayır: “Məd-
yən qövmünə də qardaşları Şüeybi (peyğəmbər) göndərdik”. 

Bəzi tarixçilər tam əminliklə demişlər ki, Mədyən şəhəri elə indi 
İordaniyadan Məkkəyə gedən hacıların yolunun üstündə yerləşən Muğan 
şəhəridir. “Möcəmul-buldan” Əbu Zeyddən nəql edir ki, Mədyən şəhəri 
Qulzum dənizinin (indiki Qırmızı dəniz) sahilində və Təbuk şəhərinin 
qarşısında yerləşir.Davam edərək deyir:-“Əbu Zeyd demişdir ki, Mu-
sanın Şüeybin qızları üçün su çəkdiyi quyu hələ də o şəhərdə qalmaq-
dadır və onun üstündə balaca bir otaq tikiblər, mən özüm oranı görmü-
şəm”. Bəzi tarixçilər isə Sina adası ilə Furat çayı arasında olan məsafənin 
Mədyən və orada Əqəbə körfəzi ilə Furat çayının arasında yaşayan əha-
lini isə Mədyən qövmü adlandırıldığını deyiblər. 

Diqqət yetiriləsi və Qurani-Kərimin “Hicr”, “Şüəra”, “Sad”və “Qaf” 
surələrində adı çəkilmiş “Əshabi-Əykə”dir. Allah Şüeyb peyğəmbəri 
onlara göndərdi və bununla onlara öyüd-nəsihət verib gələcək ilahi əzab-
dan qorxutmaq istədi, amma bütün peyğəmbərlər kimi onu yalançı adlan-
dırdılar. İndi görək Əshabi-Əykə elə həmən Mədyən camaatıdır, yoxsa 
ayrıca bir tayfadır və onlar da Mədyən camaatı tək onu təkzib etdilər. 

Ravəndi (r. ə) imam Səcaddan (ə) nəql edir ki, o Həzrət belə buyur-
muşdur: -"İlk dəfə tərəzi və peymanəni öz qövmü üçün düzəldən həzrət 
Şüeyb (ə) olmuşdur ki, bundan sonra onlar peymanə və tərəzi ilə işlə-
məyə başladılar. Bir müddət keçdikdən sonra (tərəzidə) az verməyə 
başladılar. Bu da ilahi əzaba səbəb oldu. " 
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Şeyx Səduq “İləluş-şəraye” kitabında Rəsuli Əkrəmdən (ə) bir hədis 
nəql etmişdir ki, onun düz olduğu təqdirdə hər iki dəstənin nəzəriyyəsini 
düzgün hesab edə bilərik, beləliklə də qarşıya çıxan müşkül bir qədər həll 
olmuş olar. O, öz sənədi ilə Ənəsdən, o da Allahın Rəsulundan (s) belə 
rəvayət edir: -"Şüeyb Allaha olan eşqinə görə o qədər ağladı ki, axırda 
gözləri tutuldu. Allah onun görmə qabiliyyətini yenidən ona qaytardı. 
Ancaq Şüeyb yeidən o qədər ağladı ki, gözləri (ikinci dəfə) kor oldu. 
Allah təzədən körmə qabiliyyətini ona qaytardı. Şüeyb yenə də ağlayaraq 
kor oldu. Üçüncü dəfə də pərvərdigar onun gözlərini ona qaytardı. Bu iş 
dördüncü dəfə təkrar olunduqda Allah ona belə vəhy etdi: - “Ey Şüeyb! 
Həmişə belə ağlamaq istəyirsən?! Əgər sənin qorxun cəhənnəm odun-
dadırsa Mən sənə pənah verərəm, yox əgər behişt eşqindəndirsə onu 
sənin üçün mübah edirəm!” 

Şüeyb cavabında dedi:-“Ey mənim məbudum! Ey mənim ağam! Sən 
Özün bilirsən ki, mən cəhənnəm qorxusu və behişt arzusundan ağlamı-
ram! Mən Sənin aşiqin olmuşam, özümü saxlaya bilmirəm. Fəqət Sənə 
çatmaq istəyirəm!” Pərvərdigar da ona belə vəhy etdi: - “Əgər belədirsə 
Mən öz kəlimim Musanı sənə xidmətçi göndərirəm”. 

Mərhum Məclisi bu hədisin şərhində deyir:-“Kamil mərifət istəyi, 
istedad bacarıq və bütün qüvvə ilə olmuşdur. Yəni, daim Sənin eşqindən 
ağlayır, bu yolla mərifət və yəqinin yüksək həddinə çatmaq istəyirəm”. 
Yəqinə çatmaq- haqqı görmək kimi ifadə olunur. 

Qurani-Kərimdə Şüeyb Peyğəmbərin həyatı və qövmi haqqında əş-
Şuəra-176-189, Hud-95, əl-Əraf-85-93 ayələrdə məlumat verilmişdir. 

Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, qövmü nabud olduqdan sonra Şüeyb (ə) 
ona iman gətirənlərlə birlikdə Məkkəyə gələrək ömürlərinin axırına 
qədər orada qaldılar. 

Şüeybin ömrü haqqında da ixtilaf vardır. İbn Abbasdan nəql olunur 
ki, Şüeyb 242 il ömür sürmüşdür. Bəzi rəvayətlərdə o həzrətin daha çox 
ömür sürdüyü deyilmişdir. 

Şüeybin dili ərəb dili idi. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, qövmü həlak 
olduqdan sonra Şüeyb ona iman gətirənlərlə birlikdə Məkkəyə gələrək 
ömürlərinin axırına qədər orada qaldılar. Ömrünün 140 və ya 242 il oldu-
ğu rəvayət edilir. Qəbrinin möminlərin qəbirlərinin yanında, Kəbənin 
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ətrafında Darün-Nədvə ilə Bəni Səhm qapısı arasındakı yerdə olduğu 
rəvayət edilir. 

 
Davud Peyğəmbər 

Davud Peyğəmbər e. ə. 1040 Beytləhm-Fələstində doğulmuş e.ə. 
970 Qüdsdə dəfn edilmişdir. İsrail tayfalarının ərazilərini Yəhudi pad-
şahlığına birləşdirmiş, kənanilərdən Qüds şəhərini almış və paytaxt 
etmiş, bir sıra qonşu əraziləri tutmuşdu. Davud mərkəzləşdirilmiş İsrail-
Yəhudi dövlətini yaratmış, əhalisini siyahıya almışdı (e. ə. təqr. 973 il). 

Allah-təala peyğəmbərlik məqamından başqa Bəni-İsrailin səltənə-
tini də Davuda bəxş etdi. Davud iki böyük məqama yetişdi. Allah təala 
başqa nemətləri də Davuda nəsib etdi. O cümlədən “Ənbiya” surəsində 
buyurur:- “Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib 
tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları Biz etmişdik. Biz Davuda sizi 
düşmənlə vuruşda qorumaq üçün zireh toxumaq sənətini öyrətdik”. 

Tarix və rəvayətlərə əsasən Allah-təala dəmiri Davudun əlində yum-
şaldırdı. Davud dəmiri odda qızdırmadan onu öz əlində mum kimi əridib 
nazik məftil edərək zireh düzəldirdi. 

Həmçinin “Səba” surəsinin 10-11-ci ayələrində Allah təala buyurur: 
- “Davuda Öz tərəfimizdən üstünlük verdik dedik: -“Ey dağlar, onunla 
həmahəng olun və ey quşlar! Dəmiri onun üçün yumşaltdıq ona dedik, 
kamil zireh düzəlt və onun halqalarını eyni ölçüdə et, layiqli işlər görün 
ki, sizin etdiyiniz hər şeyi görürəm”. 

Əlbəttə, dağların və quşların Davudla etdikləri təsbihin necəliyi haq-
qında təfsir kitablarında müxtəlif fikirlər deyilmişdir. Bəzi təfsirçilərin 
nəzərinə görə, dağlar və quşlar möcüzə üzündən Davudla gəzirdilər. On-
lar Davudun fərmanı altında idilər. Başqa alimlərin dediklərinə görə isə 
dağlar və quşlar Davudla birlikdə təsbih deyirdilər. Yəni Davud Allaha 
zikr etdikcə onlar da zikr edirdilər. 

Bir çox təfsirçilərin dediyinə görə, son cümlənin mənası insanlar 
içində hakimlik elmini ona verilməsidir. İbni Əsir yazır: “Allah təalanın 
Davuda verdiyi nemətlərdən biri də onun gözəl və ruhoxşayan səsi idi. 
Hər vaxt Zəburu oxuyanda səhranın vəhşiləri onun başına yağılırdı”. 

Davuda Zəbur verilmiş, Zəbur-150 nəğmədən, məzmurədən ibarət 
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olub, Allahın izzətindən bəhs edir. Bu məzmur şəri və huquqi məsələləri 
əhatə edib, beş kitabdan ibarətdir. 

Onun 1-ci məzmuru belədir: “Şərr adamların məşvərətinə qulaq as-
mayanların, günahkarların yoluna getməyənlərin və başqalarını ələ sa-
lanların məclisində oturmayanların xoş halına. Əksinə onlar Allahın şəri-
ətinə rəğbət göstərir və Onun şəriətində təfəkkül edirlər. Belə adamlar su 
arxının kənarında əkilmiş ağac kimi öz mövsümlərində bəhrə verirlər və 
yarpaqları solmur.Etdikləri hər iş yaxşıdır. Şərr adamlar isə belə deyildir. 
Əksinə, şərr adamların əməllərini külək saman çöpü kimi dağıdar. Buna 
görə də şərr adamların hakimlik etməyə səlahiyyətləri yoxdur. Günahkar-
lar da ədalətli camaatın içində ola bilməzlər. Allah-təala ədalətli insanla-
rın yolunu tanıyır. Lakin günahkarların yolu həlak edicidir.” 

Davud Peyğəmbər və onun qövmü haqqında bu: əl-Bəqərə-246-252- 
əs-Səba-10-21, Sad-22, Sad-27, Ənbiya-105, Ənbiya-78-82 ayələrdə 
geniş məlumatlar verilir. 

Səduq “İkmaluddin” kitabında İmam Sadiqdən (ə), o həzrət də ata-
babasından və nəhayət, Məhəmməd (s) peyğəmbərdən belə bir hədis rə-
vayət edir: -“Davud 100 il ömür sürüb. Qırx il hökmranlıq edib”. 

İbni Əsir də “Kamilüt-təvrix” kitabında həmin sözə oxşar hədis nəql 
edir; Davud dünyadan gedəndə 100 yaşı var idi. O, 40 il hakim olub. Bu 
xəbər səhih rəvayətlə Peyğəmbərdən (s) nəql olunubdur. 

Davud ömrünün axırında oğlu Süleymanı öz canişini etdi. Ona və-
siyyətini edib dünyadan getdi. Bəni-İsrail Həzrət Davudu Beytül-Mü-
qəddəsdə Davud kəndinin yaxınlığında dəfn etdi. 

Burada qeyd etmək istəyirəm ki, tarixçilərdən bir dəstəsi “Beytül-
Müqəddəsin” Davudun vasitəsilə tikilməsini təsdiqləyirlər. Lakin tarix-
çilərin çoxu bu əqidədədirlər ki, “Beytül-Müqəddəsin” tikilişi Süley-
manın əlilə başa çatıb. 

 
Süleyman Peyğəmbər 

Süleyman Peyğəmbər (e. ə. 1011 Qüds, e. ə. 931 Qüds) İsrail Krallığının 
üçüncü kralı. Adı Quranda hallanan bu Peyğəmbərə çox sayda nemətlər əta 
edilmişdir. O cümlədən, peyğəmbərlik, səltənət, məntiqüt-təyr (quşların dili) 
elmi, qəzavət elmi, hikmət və alimlik, cinləri, şeytanları ram etmək kimi 
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elmlər. O, böyük, münbit və yeraltı mədənlərə malik olan ölkəyə, yəni Üqbə 
körfəzindən Fərat çayına qədər olan torpaqlara hökmranlıq edirdi. Hz.Süley-
man (ə) cinlər, şeytanlar və külək qüvvələrini öz ixtiyarı altında saxladığı 
üçün Beytul-Müqəddəs, məşhur heykəl kimi əzəmətli binalar və əsərlər özün-
dən iz qoymuşdur. İndiyə qədər həmin tarixi abidələrin çoxunu Fələstin və 
Şamat torpaqlarında müşahidə etmək olar. Belə uca tikintilərin divarındakı 
nəhəng daşları görən şəxs üçün onun gözə görünməyən qüvvələrin gücü ilə 
tikilməsində heç bir şəkk-şübhə qalmır. Süleyman Davudun yanında Beytul-
Müqəddəsdə dəfn edilmişdir. Süleyman Peyğəmbərin özü və qövmü haq-
qında geniş məlumatlar Quranda bu ayələrdə verilmişdir: Sad-35-39, Səba-
13, ən-Nəml-15-45.  

Bəli, bu ayələrdən də göründüyü kimi, Allah Hz.Süleymana (ə) çox 
sayda nemət əta etmişdir. Bu haqda İmam Musa ibn Cəfər (ə) buyurur: 
“Hökumət iki cür olur. O hökumət ki, zülm vasitəsilə əldə edilir. O hö-
kumət ki, Allah tərəfindəndir. İbrahimin, Talutun, Zülqərneynin höku-
məti kimi. Süleyman Allahdan istəmişdi ki, Pərvərdigar ona elə bir hö-
kumət əta etsin ki, ondan sonrakı insanlar deməsinlər ki, zülm yolu ilə əl-
də edilmişdir. Belə ki, Allah küləyi onun ixtiyarına vermişdi, o, hara istə-
sə o tərəfə əssin. Sübh çağı da bir ayın yolunu başa vurardı, günarta da 
bir ayın yolunu başa vurardı. Allah şeytanları ona ram etmişdi ki, onun 
üçün binalar tiksinlər və dalğıclıq etsinlər. Quşların dilini ona təlim ver-
mişdi və hökumətini yer üzərində bəqərar etmişdi. Belə ki, həmin zaman-
da və sonrakı zamanlarda insanlar bildilər ki, bu hökumət zülm ilə əldə 
edilməmişdir”. 

 
Yunus Peyğəmbər 

Bibliyada Yunus İona kimi verilir və bizim eradan əvvəl 1X əsrdə 
yaşamışdır. Əhdi-ətiqdə deyilir ki, Assuriyanın paytaxtı Ninəvada əhali 
çox varlı həyat sürürmüş. Bu, onların dini və mənəvi cəhətdən çökməsinə 
gətirib çıxarır. Bu zaman Allah peyğəmbər Yunusu onlara göndərir ki, 
yollarına düzəlib tövbə etməsələr, onları gözləyən fəlakət barədə 
xəbərdarlıq etsin: “Allah dedi: “Dur get Ninəvaya o böyük şəhərə, bildir 
ki, yaramazlıqlarından xəbərdaram” (Peyğəmbər İonanın kitabı, 1:2). 
Amma Yunus peyğəmbər Allahın sözünə qulaq asmayıb və gəmiyə otu-
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rub başqa ölkəyə gedib. Daha sonra tufan başlayıb və gəmidəki bütpərəst 
matroslar öz allahlarını köməyə çağırıblar. Təbii fəlakətin yatmadığını 
görən gəmi kapitanı deyib ki, püşk atsınlar, görək kimə düşür? Püşk Yu-
nusa düşür və o deyir ki, bu fəlakət onun ucbatındandır, çünki Allahın 
qəzəbinə tuş gəlib. “Bəs indi nə edək?” deyə soruşanda Yunus deyib: 
“Məni dənizə atın, hər şey bitsin”. 

 (Peyğəmbər İonanın kitabı, 1:8. 11-12). Dənizçilər yaxşı adam imişlər, 
istəyiblər ki, onu sahilə çıxarsınlar, amma böyük dalğalar buna imkan ver-
məyib və onların Yunus peyğəmbəri dənizə atmaqdan başqa yolu qalmayıb. 
Sonra onu balina udub. Üç gün balinanın qarnında qalıb. Burada tövbə edib, 
Allaha yalvarıb. Üç günün tamamında balina onu sahilə atıb. 

Yunus peyğəmbərin balinanın qarnında qalması məsələ İncildə də 
var: “Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır, lakin ona Yunus peyğəmbə-
rin əlamətindən başqa əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus üç gün, üç ge-
cə nəhəng balıqın qarnında necə qalmışdısa, İnsan oğlu da üç gün üç ge-
cə yerin bağrında elə qalacaq”. (İncil, Mattanın müjdəsi, 12: 39-40). 

İslamda Yunus peyğəmbərin soyunun Bünyamin vastəsilə Yaqub 
Peyğəmbərə, onun vasitəsilə İbrahim Peyğəmbərə də bağlandığı deyilir. 
“Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy verdiyimiz kimi, İbrahim, 
İsmail, İshaq, Yaqub, onların törəmələri, İsa, Əyyub, Yunus, Harun və 
Süleymana vəhy verdiyimiz kimi sənə də, şübhəsiz, vəhy verdik. Davuda 
da Zəbur verdik”. (Nisa 163).Bir sıra alimlərin fikrincə, İsa peyğəmbər 
anasının adıyla Məryəm oğlu deyə anıldığı kimi, Yunus peyğəmbər də 
Matta oğlu kimi anılıb. Hz. Yunusa 30 yaşında Peyğəmbərlik verilmiş və 
33 il bütpərəst xalqını imana dəvət etmişdir. 

Yunus peyğəmbərin Ninəvada doğulub böyüdüyü deyilir. Bu şəhərin 
əhalisi bütpərəstliyə yuvarlanıbmış. Heykəllər düzəldərək onlara tapınır-
mışlar. Amma sonradan iman edirlər: "Sonunda iman etdilər, biz də onla-
rı bir müddət yararlandırdıq" (Saffat, 148). 

Şəhər əhlinin iman gətirməsi barədə Yunus surəsində də danışılır: 
"Kaş elə bir diyar olaydı, əhalisi əzab görən zaman gətirdiyi imanı fayda 
gətirəydi ona əzab görəndən sonra imana gəlmək heç bir ölkəyə fayda 
verməz. Əzaba düşməzdən öncə iman gətirən zaman yalnız Yunus qöv-
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münü rəzillik əzabından uzaq elədik və bir müddət yaşatdıq bu dünyada 
onları (Yunus, 98). 

Rəvayətə görə, Yunus peyğəmbər şəhəri tərk edəndən sonra bir gün 
göyün üzü qara buludlarla dolur. Sadə insanlardan birisi camaata bildirir 
ki, bu, Allahın qəzəbinin əlamətidir və əhalini böyük fəlakət gözləyir. 
Camaat bir yerə toplaşır və fəlakəti dəf etmək üçün tədbirlər görürlər. 
Südəmər körpələri analarından ayırırlar ki, ana və uşaqların yalvarışı hər 
yeri bürüsün. Bəlkə, onların duası daha keçərlidir? Heyvanları otlaqlar-
dan uzaqlaşdırırlar ki, onlar ac qalsın. Dua, tövbə yalvarışlar nəticəsində 
Allahın onlara rəhmi gəlir, buludlar çəkilir.  

Cəlaləddin Rumi “Məsnəvi”də bu xüsusda yazır: “Yunus peyğəmbə-
rin qövmünə bəla gəldi. Göydən odla dolu bir bulud ayrıldı. İldırımlar sa-
çır, daşları əridirdi. Göy guruldamaqda, bənizləri saralmaqdaydı. Onların 
hamısı damlardaydı. Gecə vaxtı idi. Göy üzündən gələn bu bəla gecə 
vaxtı gəlib çatmışdı. Hamısı damlardan aşağı endi. Başlarını açıb ovalı-
ğın yolunu tutdular. Analar övladlarını özündən ayırdı. Hamısı fəryad-fə-
ğana, çığırışıb ağlamağa başladı. O qövm axşam namazından səhər çağı-
na kimi başlarına torpaq tökdü. Hamısı avaz-avaz ağlayıb yalvarırdı. 
Tanrının o inadçı qövmə yazığı gəldi. Ümidsizlikdən, səbrsiz ah və fər-
yaddan sonra yavaş-yavaş bulud dağılmağa başladı. Xülasə, ağlayıb-
sızlamağın Tanrı yolunda dəyəri var. Üstünlük baxıimından Ulu Tanrı 
göz yaşını şəhidlərin qanına bərabər tutur”. (“Məsnəvi”, 5-ci cild, 1608-
1619). Göründüyü kimi, yuxarıdakı rəvayət və Ruminin yazdıqları Bib-
liya mətni ilə paralellik təşkil edir. 

Yunusun gəlişindən xəbərdar olan kimi bütün camaat onu qarşılama-
ğa cıxaraq,Yunusa iman gətirdilər. Biz də onlara müəyyən müddət gün-
güzəran verdik. Yunus (ə. s.) öz qövmünün və ailəsinin yanında bir az 
qaldıqdan sonra Kral ilə birlikdə səyahətə çıxdı və sonra ömrünün so-
nuna gədər vətənindən uzaqlarda ibadət və itaətlə məşğul oldu. 

Rəvayətlərə görə Yunus (ə. s.) Məkkə və Mədinə arasında ki, “lift” 
təpəsində və ya Məkkəyə gedərkən və Şam ilə Mədinə arasında ki Hərşa 
təpəsində dəfn olunub. Zəkəriyyə Hz. Harunun övladlarından olub, soyu 
Yaqub ibn Yəhuzə, ibn Davud, ibn Süleymana dayanır. O, ənbiya 
oğullarından olduğu üçün, Beytul-Müqəddəsdə din işlərı üzrə böyük idi. 
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Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (s.ə.s.) həyatı 
Miladi tarixi ilə 570-ci ildə, Fil ilində, sonralar böyük adı ilə dünyanı 

fəth edən uşaq Məkkə şəhərində dünyaya göz açdı. Bu uşaq Haşım oğlu, 
Əbdülmütəllib oğlu, Abdullah oğlu Muhəmməd idi. 

Muhəmməd Hz. İsmailin qırxıcı nəslindən dünyaya gəlmiş, 12 oğ-
lundan biri olan Kardar, Adnanın nəslindən idi. Peyğəmbərin anası Bəni 
Zührə qəbiləsindən Vəhbin qızı Aminə idi. Zührə Bəni Haşım oğullarının 
ataları olan Kilab oğlu Kusayyın qardaşı olduğuna görə Hz. Abdullahı ilə 
Aminənin soyu Mürrə oğlu Kilabda birləşir. Yəni, Peyğəmbərimiz həm 
ata, həm də ana tərəfdən Hz. İsmailin övladlarındandır. 

Aminənin evlilik həyatı çox keşməkeşli olmuş, əri müsafirətə getmiş 
və Mədinə şəhərində vəfat etmişdir. Bundan sonra hamilə olan Aminənin 
çətin günləri başlamışdır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Aminə 570-ci 
ilin Rəbbiyül-əvvəl ayının 17-si, cümə gününün sübh vaxtında övladını 
dünyaya gətirmişdi. 

Peyğəmbərin dünyaya gəldiyi zaman təbiətdə baş verən hadisələr və 
uşaqlığı:-Bu zaman yer-göy hərəkətdən durdu, Kəsra sarayı yıxıldı, fars 
Xosrov Ənuşirəvanın 1000 il yanıq qalmış atəş-kədəsi söndü, Səba gölü 
qurudu, Kəbə evində olan bütlər üzü-üstə düşdü, zülm və şirkin məhkum 
olunmasından xəbər verildi. Azadlıq gülümsədi, ədalət mələyi sevindi. 
Allahın mələkləri Allaha tapınaraq, yeri qucaqladılar. Sanki Məkkə ulduz-
lardan ibarət çiçək yağışına bürünmüşdü. Çünki sonuncu, bütün dünya alə-
mi üçün göndərilən Allahın Peyğəmbəri Muhəmməd dünyaya gəlmişdi. 
Aminə uşağı təbiətin qoynunda böyüdəcək bir dayə axtarırdı. Çünki o 
dövrdə bütün zadəganlar uşaqlarını şəhərdən kənarda böyüdərdilər. 

O zaman köçəri yaşayan  “Bəni-Əsəd” tayfası Məkkədə idi və Mək-
kə zadəganları bu tayfanın qadınlarından öz yenicə doğulmuş körpələri 
üçün dayə seçirdilər. Aminənin qaynı Əbutalib, Həlimə adlı bir qadını öz 
qardaşı oğlu üçün dayə seçdi. Muhəmmədi Həliməyə tapşırdılar. 
Deyilənlərə görə, balaca Muhəmməd həyatının ilk beş ilini çöldə, Bəni-
Əsəd tayfasınd keçirmişdir. Sonra Muhəmməd cöldən şəhərə qayıtdı, 
lakin o başqa uşaqlar kimi deyildi, onun uşaqcasına simasının arxasında 
gizli, böyük və əzəmətli bir ruh dururdu. 

Anası Aminə rəhmətə gedəndə onun 6 yaşı var idi və o, babası Əb-
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dülmütəllibin yanında iki il yaşadıqdan sonra babası da 80 yaşında vəfat 
edir. Bundan sonra 9 yaşlı Muhəmmədi əmisi Əbutalib qəyyumluğa gö-
türür. O, Məkkədə öz davranışları, düzgünlük və paklığı ilə xalq arasında 
“Əmin”ləqəbi ilə tanınırdı. O, əmisi Əbutaliblə birlikdə ticarət karvanları 
vasitəsi ilə ticarətlə məşğul olurdu. 

O zamanlar Xuveyləd qızı Xədicə xanımın ticarət karvanları var idi. 
Xədicə xanım Məkkədə çox hörmətli, şərafətli və çox dövlətli xanımlar-
dan biri idi. Onun həyat yoldaşı rəhmətə getmişdi və o, öz karvanlarına 
başçılıq etmək üçün Muhəmmədə müraciət edir. 

Məkkənin dövlətli adamlarından olan Əbu Süfyan və Əbu Cəhl Xə-
dicə xanıma elçi düşmüşdülər, lakin Xədicə xanım onları rədd etmişdi. 
Xədicə xanım bir müddət sonra Muhəmmədin saflığını və düzgünlüyünü 
görərək özü onunla evlənmək üçün dostu Nəfisənin vasitəsi ilə ona ev-
lənmək təklifini edir. 25 yaşında olan Muhəmməd (s. ə. s) bu təklifi qə-
bul edir və 595-ci ildə Qüreyş tayfasının ağsaqqalı, əmisi Əbutalib 
onların kəbinini kəsir. Onların toyunda Qüreyş qəbiləsinin bütün adlı-
sanlı adamları iştirak etmişdilər. Bu toyda Peyğəmbərin dayəsi Həlimə 
də iştirak etmiş və ona 40 qoyun bağışlamışdı. Onlar birlikdə yeni həyata 
başlayırlar və onların arasında çox böyük məhəbbət və hörmət əlaqələri 
yaşanırdı. 

Bu nikahdan iki oğlu: Qasım və Abdulla (kiçik yaşlarında ikən vəfat 
etmişdilər) və dörd qızı: Zeynəb, Ruqiyyə, Ümmi-gülsüm və Fatimə dün-
yaya gəlmişdi. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Hz.Muhəmmədin qəlbində bir narahatlıq 
və təlatüm yaşanırdı. O, qeyri-adi hallar keçırir və suallar içərisində çır-
pınırdı. Həmin dövrdə Məkkə əhalisi Kəbə evini bütlərlə dolduraraq, hə-
rə bir bütə sitayiş edirdi. Məkkə cahillik və xurafat içində çabalayırdı. 
Özünə təsəlli vermək üçün tez-tez Məkkə yaxınlığında yerləşən, Hira 
dağındakı Nur mağarasına qalxır və orada saatlarla səssiz qalıb, sanki 
cismi yerdə, ruhu isə yaradılışın həqiqətləri ilə qarşılaşırdı. Elə həmin 
aləmdə Muhəmməd hər şeyin, kainatın sirlərini görür, Peyğəmbərlik 
dərsi alır, insanların qurtuluş yolunu öyrənirdi. Hələ 20 yaşlarında olanda 
gözünə mələklər görsənərdi. 35 yaşına çatdıqda isə qulağına “Ey Mu-
həmməd!-deyə səslər gələrdi. O, gecələr yuxularında tanımadığı kimsə-
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lərlə görüşürdü, gündüzlər isə heş görmədiyi insanlarla rastlaşardı. 
Artıq 40 yaşına çatmış Muhəmmədin beyni yaradılışın təkərini büt-

lərin dolandırdığını qəbul etmirdi. Onun beyni artıq kamilləşmiş və o 
təbiətin səsini duya bilir, onun həqiqətlərini görə bilirdi. Ramazan ayının 
gecələrindən birində Muhəmməd özündə bir sevinc, bir aydınlıq hiss edir 
və qarşısında yeni üfüqlər görünürdü. O, mağaranın içinə girdi, hər yer 
qaranlıq idi, şeytanların ruhları hərəsi bir tərəfdə gizlənib tir-tir titrəyir-
dilər, sanki ilahi rəhmət mələyi Cəbrailin yaxınlaşmasını duymuşdular. 
O, özündə ruhunu fəth edəcək bir həyəcan, qorxu hiss edir və oradan 
qaçmaq istəyirdi. Sanki ayaqlarından güc və qüvvət alınmış və o, hərəkət 
edə bilmirdi. O, təəccüblü halda gözünü parlaq bir işığa dikib titrəyirdi. 
Hər şeyi, özünü belə unutmuşdu. İşıq üfüqü bürüyüb yuxarı qalxdı, 
sərildi, bütün səmanı qanadları altına aldı. 

Kainatı işıq bürümüşdü, Muhəmməd işıq dənizinin ortasında dur-
muşdu. İşıqdan bir səs gəldi: -Oxu! Muhəmməd qorxdu, dəhşətə gəldi, 
təəccüblə cavab verdi: “Oxuya bilmirəm.” İşıq:”Oxu!” 

Muhəmməd yenə də:- “Oxuya bilmirəm, dərs almamışam, məktəbə 
getməmişəm,”-deyə cavab verdi. 

İşıq yaxınlaşdı, Muhəmmədə çatıb, ona sarıldı. O işığı hiss etdi, ipək 
kimi yumşaq, hava kimi incə idi. İşıq Muhəmmədi sıxdı və:- “Artıq oxu” 
-dedi. Muhəmməd: “Nə oxuyum?”-deyə soruşdu. Cəbrail (ə. s.) ona Ələq 
surəsinin ilk ayəsini öyrətdi. 

- “Yaradan Pərvərdigarın adı ilə oxu. O, insanı laxta qandan yaratdı. 
Oxu, sənin Pərvərdigarın ən böyük kərəm sahibidir. O, Qələmə yazmağı 
öyrədəndir. İnsana bilmədiyini öyrətdi. 

İlk müraciət səmadan yerə çatdı.Bununla da Muhəmməd (s.ə.s.) yük-
sək Peyğəmbərlik məqamına yetişdi. Bu, bütləri sındıran, yaratmaq və 
bəsləmək qüvvəsinin sahibi Allahdan gələn ilk vəhy idi. Sonra o elm işı-
ğı ilə nadanlıq pərdəsini yırtdı və bu işıq səadət işığı idi. Bununla da o 
gecənin dastanı olan”Allah və elm”üsulu ilə Quran ayələri nazil olmağa 
başladı. Muhəmməd (s.ə.s.) üç il dini gizli şəkildə təbliğ etmişdi və ona 
ilk iman gətirən həyat yoldaşı Xədicə xanım, ikinci isə əmisi oğlu Hz. 
Əli oldu. Üç ildən sonra isə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) açıq surətdə İslam di-
nini təbliğ etməyə başladı. Qüreyş kafırləri İslamı heç cür qəbul etmək 
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istəmirdilər. Camaatın içində iman gətirmək istəyənlərə də əziyyət verib 
öldürürdülər. Çox çətin bir şəraitdə Hz.Peyğəmbər bütün çətinliklərə sinə 
gərərək öz təbliğatını davam etdirirdi. 

İslamı ilk qəbul edən kişilər:-İlk kişi Peyğəmbərin əmisi oğlu Hz. 
Əli, sonra isə yaxın əshabələrı olan 3 əmisi: Həmzə, Cəfər, Abbas, sonra 
isə Əbu Bəkr, Zeyd ibn Haris, Ömər ibn Xəttab və sairləri olmuşlar. 

Peyğəmbərin ən qatı düşməni əmisi Əbu Ləhəb, onun arvadı və ar-
vadının qardaşı Əbu Süfyan idi. Əbu Süfyan və Peyğəmbərin düşmənləri 
ona əmisi Əbu Ləhəb vasitəsi ilə təsir etmək və onu bu yoldan uzaqlaş-
dırmaq istəyirdilər. Lakin ona qəyyumluq edən o biri əmisi Əbu Talib isə 
onu bütün düşmənlərdən qoruyaraq, müdafiə edirdi. 

Düşmənləri:-Əbu Süfyan ibn Haris, Əbu Cəhl ibn Hişəm, Əbu Lə-
həb, As ibn Valı, Bəni Ümmiyyə tayfası və sairləri olmuşlar. 

Hz.Muhəmmədin əshabı və İslamı qəbul etmək istəyənlər, təzyiqlərə 
məruz qalmışdılar.Onlara qida məhsulları satılmır və hər tərəfdən təzyiq-
lər göstərirdilər. Nəhayət, Peyğəmbər (s.ə.s.) bir çıxış yolu tapmaq məc-
buriyyətində qalır. O, əmisi Əbu Talib oğlu Cəfərin başçılığı ilə müsəl-
manların bir qrupunu Həbəşə göndərir ki, Həbəşin hökmdarı ədalətli bir 
kişidir və o, sizi qoruyar. Sonradan qadın və uşaqlardan 168ibarət başqa 
bir dəstə də Həbəşə mühacirət etdilər. Xristian olan Həbəşin hökmdarı 
Nəcaşinin himayəsi altında müsəlmanlar bir müddət orada qaldılar. 

Peyğəmbər (s.ə.s.) isə bütün təzyiqlərə baxmayaraq Məkkədə qalıb, 
öz təbliğatı və mübarizəsini davam etdirərək İslam dinini yayırdı.Pey-
ğəmbərliyin səkkiz və onuncu illəri arasında onu kafirlərdən müəyyən 
dərəcə qoruyan əmisi Əbutalib vəfat edir. Sonra isə Peyğəmbərin həyat 
yoldaşı, həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən ona arxa, dayaq olan Xə-
dicəyi-Kubra dünyasını dəyişir. Bütün bu hadisələr və bir tərəfdən də 
Məkkə xalqının ona qarşı olan münasibəti Peyğəmbərə çox pis təsir edir. 

Peyğəmbər (s.ə.s.) Məkkədən Taifə sarı yollanır ki, oranın camaatını 
İslama dəvət etsin. Oradakı Bəni-Səqif tayfası ona qarşı münasibət bildir-
məsələr də, Peyğəmbərimiz Quran ayələrini oxuduqdan sonra ona qulaq 
asmağa başladılar.Lakin Peyğəmbərin bütün səylərinə baxmayaraq, onlar 
İslamı qəbul etmək istəmədilər. 

Allahın Peyğəmbəri peyğəmbərlik həyatının ən çətin və acı mərhə-
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lələrindən birini də Taifdə yaşadı. Sonra o, Məkkəyə qayıtdı, lakin bu-
rada yaşamaq artıq mümkün deyildi. Bütün bunlardan sonra Peyğəmbər 
qarşısındakı ən mühüm məsələ “hara getmək” məsələsi idi. Bir tərəfdən 
də Məkkə başçıları Peyğəmbərə qarşı plan hazırlayırdılar ki, onu öldür-
sünlər. Onlar bu məqsədlə 40 güclü cavandan bir dəstə hazırladılar ki, 
gecə vaxtı onu evində ikən, elə yatağında öldürsünlər və bu məqsədlə də 
Peyğəmbərin evini mühasirəyə aldılar. 

Bu plandan vəhy yolu ilə Peyğəmbər xəbər tutdu və ona vəhy gəldi 
ki, artıq Məkkəni tərk edib Mədinəyə üz tutsun. Lakin düşmənin bu mə-
sələdən xəbər tutmaması üçün bir nəfəri öz yatağında yatırtmalı idi. İndi 
bu fədakarlığı qəbul edən, Peyğəmbərin sağ qalması üçün öz vücudunu 
düşmənlərin sivri qılıncına hədəf etməyə könüllü razı olan adamın yalnız 
Əli olduğunu Peyğəmbər bilirdi. Əli də Peyğəmbərin yolunda öz canın-
dan keçməyə hazır olduğunu bildirərək onun yatağında uzanır və Pey-
ğəmbər də Mədinəyə yola çıxır.Peyğəmbər Əbu-Bəkr ilə yola çıxır, lakin 
onları düşmən dəstəsi izlədiyinə görə, bir-iki gün mağarada gizlənirlər. 
Sonra isə Mədinəyə tərəf hərəkət edirlər. 

Mədinə əhli Peyğəmbəri çox gözəl qarşıladı və Peyğəmbər (s.ə.s.) 
burada tam azadlıq içərisində idi. Bunun nəticəsində o, öz təsiredici dərin 
təbliğatı ilə İslama qol-qanad verə bildi. Məkkəlilər isə onun bu uğur-
larından qorxub onunla müharibə etməyə hazırlaşırdılar. İlk müharibə 
hicrətin ikinci ilində”Bədr “ müharibəsi adı ilə baş verdi. 

Əshablarının məsləhəti ilə Hicrətin 2-ci ilində Ramazan ayında 313 
kişilik bir qüvvə ilə Bədrə tərəf hərəkət edir. Hz. Peyğəmbər bu mühari-
bədə qalib gəlir. 

Hicrətin 3-cü ilində Ühud müharibəsi baş verdi. Peyğəmbər (s.ə.s.) 
bu savaşda xeyli əsgər itirdi, həmçinin Peyğəmbərin əmisi, sərkərdəsi 
olan Həmzə də bu döyüşdə şəhid oldu. 

Hicrətin 5-ci ilində Əhzab müharibəsi baş verdi. Bu müharibələrin 
hamısında müsəlman əsgərlər iman gücü ilə müharibə meydanlarında 
qəhrəmanlıqlar göstərərək düşmənləri həlak etdilər. 

Hicrətin 6-cı ilində Hübeydiyyə müqaviləsi, Xeybərin fəthi, Xəndək 
davası, Məkkənin fəthi, Hüneyn savaşı və bir çox müharibələr baş verdi. 
Peyğəmbər (s.ə.s.) Qüreyş kafirləri və Məkkəli düşmənlərlə məsələləri 
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hərtərəfli həll etmək üçün hicri 8-ci ildə Məkkəyə hərəkət etməyə məc-
bur oldu. Bu, çox böyük bir gün idi. Peyğəmbər (s.ə.s.) təmtəraqlı şəkildə 
8 ildən sonra Məkkəyə daxil olurdu. Zalımların başçısı Əbu-Süfyan bu 
möhtəşəm birliyi, İslam dininin əzəmətini görüb yalandan İslamı qəbul 
edərək Peyğəmbərlə sülh müqaviləsi bağlayır. Beləliklə Məkkə fəth olu-
nur. Peyğəmbər (s.ə.s.) bir müddət orada qalır, sonra təzədən Mədinəyə 
qayıdır. Ərəbistan yarımadasının təxminən yarısı müsəlman olmuşdu. 

Qızları Zeynəb, Əbul-As ibn. ər-Radi ilə evli idi. Ruqeyyə və Ummu 
Gülsüm Əbu Ləhəbin iki oğlu Uteybə və Utbə ilə evli idilər. Əbu Lə-
həbin şəninə “Təbbət” surəsi nazil olduqdan sonra Əbu Ləhəb oğlanlarını 
onlardan ayrılmalarını əmr etdi. Ondan sonra Osman Ruqeyyə ilə evləndi 
və onunla Həbəşistana hicrət etdi. Orada Abdullah dünyaya gəldi. 
Ruqeyyə rəhmətə getdikdən sonra Gülsüm ilə evləndi. 

Kiçik qızı Xanım Fatimə isə əmisi oğlu Hz. Əli ilə evləndi. Onların 
dörd övladları var idi: Həsən, Hüseyn Zeynəb və Gülsüm. 

Hz. Peyğəmbər hicri 10-cu ilində Allahın evini ziyarət etmək və 
Həcc mərasimini yerinə yetirmək üçün yenə də Məkkəyə gəldi. Məkkə-
dən qayıdarkən ilahi əmr üzrə “Cövhə”və ya Qədir-xum adlanan çöldə 
Əbi-Talib oğlu Əlini İmam, xəlifə olaraq müsəlman cəmiyyətlərinə tanı-
dır. Onu özündən sonra xəlifə təyin edir və Hacıların hamısı Əliyə beyət 
edirlər. 

Hədis:Xanım Fatimədən nəql olunur: “Hz.Peyğəmbər gizlicə mənə 
dedi: Cəbrail hər il bir dəfə mənimlə birlikdə Quranı oxuyaraq, yoxlayar-
dı. Bu il isə iki dəfə mənimlə birlikdə Quranı oxuyub, yoxladı. Mən belə 
başa düşürəm ki, bu mənim əcəlimin yaxınlaşmasına bir işarədir,”-deyə 
buyurdu. (Buhari-Səhihi-h. 1806, s. 505) 

Allahın Rəsulu (s.ə.s.) 633-cü ildə Mədinə şəhərində vəfat etmiş və 
Mədinədə Peyğəmbər məscidində, Məscidil-Nəbidə dəfn edilmişdir. Pey-
ğəmbərliyə seçilməsindən 23 il, şərafətli ömründən 63-il keçirdi. O, bu 
müddət ərzində böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişdi. Çürük və utandırıcı 
bir cəmiyyətin təməlini uçurmağa və onun xarabalıqlarının yerində pak və 
fəzilətli bir cəmiyyətin bünövrəsini atmağa müvəffəq olmuşdu. O, qaranlıq-
ların içərisində bir işıqlı səhər yaratmağa nail olmuşdu. Bu səhərin işığı hələ 
də əsrlər keçməsinə baxmayaraq dünyanı işıqlandırmaqdadır. 
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2-ci Bölüm 

Quran hərfləri və təçvid qaydaları 
 

ِبسم اہلل الرحمن الرحیم ِِ َّ َِّ َِٰ ْ َِّ ْ  
De: “Əgər dəniz mənim Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün mürəkkəb 

olsa, hətta onun bənzərini başqa bir dənizi köməyə gətirsək belə, şüb-
həsiz, o dənizlər, Rəbbimin sözləri sona çatmamış qurtarar”. (Kəhf-109) 

Bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. 
Həmd aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Salavat və salam Pey-

ğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) və onun Əhli Beytinə olsun! 
İslam dini kainatın dini olduğundan Qurani–Kərim də, bütün dünya 

əhlinə həyatda düzgün yaşayıb, bəlalardan qorunmaq, əbədi dünyada isə 
Cəhənnəm odundan qurtarmaq üçün Allah tərəfindən insanlığa bəxş edi-
lən ən müqəddəs nemətdir. 

Quran-lüğətdə oxumaq mənasına gəlir. Quran həm dünyada, həm də 
axirətdə insanı sevindirmək, insanı qaranlıqdan aydınlığa çıxarmaq üçün 
Allah tərəfindən Cəbrail (ə. s.) vasitəsilə Peyğəmbər Hz. Muhəmmədə, 
yavaş-yavaş 23 il müddətinə ayə-ayə, surə-surə nazil olmuşdur. 

Qurani-Kərimin 86 surəsi Hz. Peyğəmbərin anadan olduğu və böyü-
yüb başa çatdığı Məkkə şəhərində, 28 surəsi isə İslam dinini yayıb, inki-
şaf etdirmək üçün hicrət etdiyi Mədinə şəhərində nazil olmuşdur. Belə-
liklə, Qurani-Kərim 114 surədir. Ayələrin sayı haqqında isə fikirlər müx-
təlifdir. Buna səbəb “Müqəttəə” adlanan hərflərin ayə sayılıb və ya sayıl-
mamasından, bir mətnin, bir cümlənin bir və ya birdən çox ayəni əhatə 
edə biləcəyindən və”Bəsmələ”lərin hər surədə ayə kimi qəbul edilib, 
edilməməsindən irəli gəlir. Ayələrin sayının 6236, 6205, hətta 6666 ayə 
olduğu haqda ehtimallar da vardır. 

Qurani-Kərimin vəhyi Hz. Peyğəmbərin vəfatına yaxın vaxta qədər 
davam etdiyi üçün bu səhifələr kitab halına gətirilməmişdi. Lakin Hz. 
Peyğəmbər ölümünə yaxın Hz. Əliyə bir çox mətləbləri bildirib və surə 
və ayələrin düzülüşü haqqında tapşırıq vermişdi ki, onları nazil olma sı-
rası ilə düzsün. Çünki o, Peyğəmbərin yanında böyümüş və həmişə də 
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onun yanında olmuşdu və Hz.Peyğəmbərə gələn vəhylərin səbəbini, vax-
tini və hansı şəraitdə, necə nazil olmasını ondan yaxşı bilən yox idi. 

O vaxt xəlifə olan Əbu Bəkr Hz.Əlinin köməyi ilə və 3-cü xəlifə 
Osman ilə birlikdə surə və ayələri ardıcıl yığaraq həmişə bir olan “Qur-
ani-Kərimi” tərtib etdilər. 

Qurani-Kərim həm ləfiz, həm də mənaca Allahın kəlamı olduğu 
üçün onun ayə və surələrinin mənalarını bütünlüklə tərcümə etmək qeyri 
mümkündür. Onu hər kəs başa düşdüyü nisbətdə tərcümə etməyə çalışır. 
Buna görə Quran tərcümələri, sadəcə tərcümə deyil, təfsir kimi adlanır. 
Mənası rahatlıqla başa düşülən ayələrə möhkəm ayələr deyilir. Lakin bir 
çox mənaya gələ biləcəyi ehtimal olunan və bu mənaların birini belə dərk 
etmək üçün başqa elmi biliklərə ehtiyacı olan ayələrə isə mütəşəbih ayə-
lər deyilir. Qurani-Kərim Allaha inanaraq oxuyanlar üçün bir rəhmət, 
şəfa və mərhəmət qaynağıdır. Allahdan arzu edək ki, Quranı oxuyub öy-
rənməyi bizlərə də qismət etsin. 

Hərflərin məşğuliyyəti Allahı təsbih etmək və yüksələrək ülvi mər-
təbələrə doğru qalxmaqdır. Söz kəlmələrin şəklinin aynasıdır. 

 
Əlifba haqqında 

Əlifba- sözü ərəb dilindən alınmadır. Ərəb dili əlifbasının birinci iki 
hərfinin adları əsasında düzəlmişdir: əlif+ba. Yunanlarda əlifba anla-
mında “alfavita” işlənmişdir. Bu da yunan əlifbasının birinci iki hərfinin 
adının birləşməsidir: alfa+vita. Sonralar vita hərfinin adı dəyişərək beta 
olmuşdur və buradan da alfabeta (alfa+beta) termini meydana gəlmişdir. 

Alfavita hərfləri Miladdan əvvəl 1700-ci illərdə Bati Samilərindən 
Kənanilər tərəfindən yaranmış və müxtəlif variantları olmuşdur. Dildəki 
səslərin təsirli və mənalı olduğunu başa düşən Kənanilər hər səs üçün 
müxtəlif fiqur və şəkillər çəkmişlər. Həmin bu şəkillər vasitəsilə hərflərə 
mənalar vermişlər. Kənani yazidan təşkil olunmuş hərflər iki tərəfdən ya-
yılaraq cənubi Həbəş yazılarının və şimalı Quzey Sami alfa-be sisteminin 
əsasını təşkil etmişdir. Şimali semit yazıları da iki–Xananey və Aramey 
qollarına ayrılır: Finikiya və qədim yəhudi əlifbaları (müasir yəhudi 
kvadratik yazısının əsasında aramey yazıları durur) mənşəcə Xananey 
yazılarından törəmişdir. Protosemit yazısının Aramey qolu əsasında 
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Asiya, Yaxın Şərq, Şimali Afrikadakı əlifbalar, ərəb, yəhudi əlifbaları və 
Hindistandakı devanaqari əlifbası meydana gəlmişdir. Şimali semit əlif-
basının 22 işarəsi və bu işarələrin hər birinin öz adı olmuşdur. Bu sistemə 
bağlı yazıların ən önəmliləri, dünyadaki bir çox alfa-benin əslini mey-
dana gətirmişdir. Elə Yunan, İbranicə, əski Ərəbcə və Aramicə əlifba Fe-
nika əlifbasından alınmışdır. Bu əlifbalar görünüşçə müxtəlif, tələffüzcə 
eynidirlər. Bu gün Azərbaycanda, Türkiyədə və bir çox ölkələrdə istifadə 
edilən Latın əlifbası Yunan əlifbasından alınmışdır. Hazırda dünyada 
350-dən artıq müxtəlif əlifbadan istifadə olunur. Dünya əlifbalarının, elə-
cə də keçmişdə istifadə olunmuş və hazırda elmə məlum olan əlif-baların 
hamısını protosemit vahid yazı sistemindən ibarətdir. 

Ərəbistanda hələ islamdan əvvəlki dövrlərdə əlifba, Yahudi və Xristyanlar 
tərəfından istifadə edilən əbcəd sistemindən ibarət idi. İslamın ilk vaxtlarında, 
hətta bir əsrə qədər müddətdə belə bu hərflərdən istifadə edilmişdir. 

 
Ərəb əlifbası 

Ərəb əlfbası da Hami-Sami dillər ailəsinin Sami qoluna mənsub 
bir dildir və Nabati dilindən törəndiyi bildirilir. Qohum dillərdən uzun 
ömrü olub geniş yayılması, fonetik-qramatik və leksik xüsusiyyətlərini 
bu günədək qoruyub saxlaması ilə fərqlənir. 

Ərəb dili tarixən üç inkişaf mərhələsi keçmişdir, qədim (V əsrədək), 
klassik(V -XVIII) və müasir (XIX əsrdən indiyədək) ərəb dili kimi təmsil 
edilmişdir.Qədim ərəb dili əsasən Suriya ərazisində tapılmış Əs-Səfa, Ən 
-Nəmarə, Zəbəd, Hərran və s. kitabələrdə əks olunmuşdur. 

Bu dil Ərəb yarımadasından Atlantik Okeanına qədər çatan geniş bir 
sahədə danışılan dünyanın əhəmiyyətli dillərindən biridir. Səudiyyə Ərəbis-
tanı, Yəmən, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi 22 Ərəb ölkəsinin rəsmi dili-
dir. Bu dilin dünyadakı əhəmiyyəti və rolunun böyüklüyü nəticəsində, Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı 1974 ərəbcəni altıncı rəsmi dil qəbul etmışdır. 
Peyğəmbər Məhəmmədin (s.ə.s.) dövründə iki əlifbadan istifadə edilmişdir: 

1. Nəsih: Kitab və yazışmalarda istifadə yumru hərflərlə və bitişik 
olaraq yazılmış əl yazısı şəklində olan hərflər, 

2. Kufi: Əksəriyyətlə dekorativ məqsədlər üçün istifadə edilən kəs-
kin bucaqlı şəkli olan hərflər. 
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Quranın oxunuşu 
Hansı məqsədlə olursa olsun, Quranı oxumağa başlarkən: “Qovul-

muş şeytandan Allaha sığınıram” ifadəsilə başlamalıdır. (Zumər- 23) 
Buna“istiazə” deyilir. Allahu Quranda:“Quran oxuduğun zaman dər-

hal qovulmuş şeytandan Allaha sığın” (ən-Nəhl-98)-deyə, buyurulmuş-
dur. İstiazədən məqsəd, qiraət əsnasında şeytanın vəsvəsəsini uzaqlaşdır-
maq olduğu üçün Allah bunu əmr etmişdir. Bundan başqa da istiazə 
ləfizləri mövcuddur. 

Qiraət alimləri arasında, Quranın dörd şəkildə oxuna biləcəyi qəbul 
edilmişdir. Bunlar sırasıyla “təhqiq, tədvir və hədr, tərtil” dir. Quranın 
oxunuş tərzi, səsin vəziyyətinə deyil, səs Quranın qiraətinə uydurulmalı-
dır. İndi bu dörd termini qısaca açıqlayaq. 

1. Təhqiq, kəlmə olaraq bir şeyin haqqını artıqlaması ilə və nöqsan-
sız yerinə gətirərək oxumaq deməkdir. Qiraət alimlərinə görə, oxunan 
hər bir hərfin haqqını tam vermək, mədlərini lazımi şəkildə uzatmaq, hə-
rəkələri bir-birindən ayırmaq, şəddələri tam etmək və ğunnələrin haqqını 
verməkdir. Təcvid qaydalarına ən son nöqtəsinə qədər diqqət etmək, 
haqqını verməkdir. 

2. Hədr-sürətli oxumaq deməkdir. Sürət baxımından təhqiq şəklinin 
tam ziddidir. Quranı hədr üsulu ilə oxumaq, təcvid qaydalarını tam ola-
raq yerinə yetirməklə yanaşı sürəti artıraraq oxumaqdır. Mədləri, icazə 
verilən ən az səviyyəyə endirərək oxumaqdır. 

3. Tədvir, təhqiq ilə hədr arasında bir oxunuşun adıdır. Bu növ oxu-
nuşda digər iki üsuldakı qanunlar tərk edilərək orta bir yol təqib edilmişdir. 

4. Tərtil-tələsmədən dura-dura, anlaya-anlaya oxumaqdır. Quran tərtil 
üzərə nazil olmuş və Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də: “Allah, Quranı nazil olun-
duğu kimi oxuyanı sevər” buyuraraq bu tərz oxumağı təşviq etmişdir. 

Tərtil ilə təhqiq arasındakı fərq belə anladılmışdır: “təhqiq, düşün-
mək, təlim və məşq üçündür. Tərtil isə tədəbbür (dərin düşünmək), təfək-
kür və istinbat (hökm çıxarmaq) üçündür. Hər təhqiq tərtildir, amma hər 
tərtil təhqiq deyildir. 

Yaxın sahəbələrin buyurulur ki: “Rəsulallah (s.ə.s.) Quranı lətif bir 
tərtillə ilə ağır-ağır oxuyardı. O Quranı oxuduğu zaman bir kimsə eşit-
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səydi, hərfləri saya bilərdi: “Fərdən fərdən, bir bir –oxuyardı”. (Kitabüt-
Təcvid fî Kəlamil-Məcəd, s. 3-5.) 

–Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: “Quranı aydın bəyanla oxumaq 
tərtildir. Onun incəlikləri ilə rastlaşdıqda dayanın, ruhunuza və qəlbinizə 
səfa verin, tilavətdə məqsədiniz surəni başa vurmaq olmasın.” 

–Həzrət Əli (ə) buyurur: “Tərtil dedikdə vəqf və hərflərin əda qayda-
larına əməl etmək nəzərdə tutulur.” 

–İmam Sadiq (ə) buyurur: “Tərtil dedikdə Quranı gözəl və aram 
oxumaq, vəqf etmək (dayanmaq), od və əzab ayələri oxuduqda Allaha 
pənah aparmaq, Behişt ayələrini tilavət etdikdə dua etmək, mehriban 
Allahdan Behişt diləmək nəzərdə tutulur.” 

“Hafiz olub Quran oxuyan kimsə, mələklərlə bərabərdir. Özünə çətin 
gəldiyi halda Quran oxuyana isə iki qat savab vardır”-deyə buyurulmuş-
dur. (Buxari, VI, 80) 

 
Quran haqqında 

Bəzi alimlərin fikrincə Hərflər aləmi bir kitabdır: insan, heyvan, bit-
ki və cansız varlıqlar daxil olmaqla bütün mövcudat ondaki yazılardır. 
Çünkü varlıqların hələ yaradılmamış Lövhi Məhfuza qələmlə qədər-
taleləri nəqş edilmişdir. Bu səbəbdən də zahiri varlıqlar aləm kitabına 
yazılmış yazılardır. 

Allah-aləm, insan münasibəti, təsavvufda vəhdəti-vücud, (vahid var-
lıq və varlığa sahib yeganə vücud Tanrıdır) anlayışının əsas mövzusudur. 
Aləm, Allahın bütün yaratdıqlarının adıdır. Bütün var olanlar Allahın bil-
diyi şeylərin həqiqətidir.Bunlar Haqqın batinindən zahirə təcəlli etmişdir. 
Yəni Allah hər şeyi bir anda istədiyi kimi son şəkildə yaratmışdır. Bəzi 
alimlər insanın yaradılışında olduğu kimi hadisələrin də tədricən: “O, hər 
an bir yaratma halındadir”(Rahmən-29) ayəsində olduğu kimi hər hadisə-
nin yeni bir əmr ilə olduğunu düşünürlər. Vəhdəti-vücud əsasına dayanan 
təsavvuf elmində isə Allahın əzəli elmində mövcud olub və sonra yarat-
mada bir neçə mərtəbə olduğunu bildirirlər. Necə ki,Quranda Yasin surə-
sində buyurduğu kimi “kun fə yəkun”“Ol!” əmri ilə bir anda Allahın əzə-
li elmində yaradıldığı bildirilir. Artıq Allah qatında və Lövhu məhvuzda 
mövcud olanların Allahın əmri ilə bizim dünyamızda səbəb və zamanla 
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nazil olur. Allahın “Kun!” (ol!) əmrində Kəf və Nun samitləri iştirak 
edir. Yəni, Yaradılış, Kəf və Nun hərfləri içərisində yer alır. Bu İlahi nit-
qin səsi kainatın yaradılmasının yeganə vasitəsidir. 

“Davamlı bir surətdə Allahın əmri və o əmrin hərfləri, varlıqlar üzə-
rinə enər və onları formalaşdırar, üzərlərində işlər edər. (Səcdə-5-)” 
Necə ki, Allah belə buyurmuşdur: “Gözəl sözlər ona yüksələr”. (Fatir-10) 

Sözlərin ruhu hərflərdir və hərflər gündəlik həyatımızda hər zaman 
ehtiyac duyduğumuz şeylərdən biridir. Hərflər, sözlərin təməl daşları, 
sözlər də dilin hörmə daşlarıdır. Hər hərf birləşərək sözləri, sözlərin də 
bağlantısı bir cümlə meydana gətirir. Hərflərin əlaqəsi biz zəncir forma-
sında insanı duyğudan-duyğuya götürür, sanki oxuyaraq, onun bir parçası 
oluruq. 

Bəli, Allah əlifba hərflərindən möcüzə yaratmağa qadirdir. Necə ki, 
Qadir Allah torpağın köksündən saysız-hesabsız meyvələr, güllər, otlar 
çiçəklər, ən əsası isə, insanı yaratmışdır. Əlbəttə, yalnız Allahın əmri ilə 
hərflər, maddi qüvvə kimi varlıqlar üzərində təsir göstərə bilər. Allahın 
əzəli kəlamı olan “Ol” kəlməsi ilə Ərşdən yerə doğru təmas edərək onun 
yaradılmasında maddi bir güc kimi iş görər. Yəni bütün bu işləri edən 
əslən qüdrətli Allahdır, hərflər sırf zahiri bir səbəbdir, Allah tərəfindən 
qurulmuş bir yaratma nizamıdır. Yerdə oxunan bir Quran ayəsi və onun 
hərfləri, hansı dərdə dərmandırsa, göydən də o mövzuda İlahi əmrin en-
məsinə səbəb olar. Məsələn, baş ağrısı üçün oxunan bir ayə Allahdan şə-
fa əmrinin enməsinə səbəb olur. Ağrı üçün oxunan bu Quran hərfləri, şə-
fa üçün olan İlahi əmrin hərflərini içinə alaraq, maddi dərman kimi o 
xəstəliyə şəfa olar. 

Allah, Quranda bəzi şeylərə and içdiyi kimi eyni şəkildə bu hərflərə 
də and içmişdir. Quranın qüdsi, müqəttəə hərfləri, xüsusilə surə başla-
rında olan" əlif-ləm-mim" kimi ilahi şifrələrin Allahdan gələn müntəzəm 
və vaxtsız əmrləri dinləyirlər və edirlər. İlahi şifrələr olan Surə başların-
dakı hərflər, havanın zərrələri içində, zamansız, gizli əlaqə tellərini hərə-
kətə gətirərək yerdən ərşə doğru mənəvi rabitə yaradırlar. Hərflərin hava-
dakı varlıqları və insan zehnindəki varlıqları, hətta kağız üzərinə yazılmış 
şəkilləri belə bu xüsusiyyətə malikdir. Kainatları fərqlidir ancaq, bizimlə 
ünsiyyətləri, təmasları vardır. Buna da kəlam elmi deyərlər. Bütün Yara-
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dılmışlar kimi hərflər də ümmətlərdən bir ümmətdir. Onlar da Allahın 
əmrlərinə tabedirlər, onların öz adları, öz şəriətləri, öz peyğəmbərləri, 
imamlar, valilər vardır və onlarda Allaha ibadət edirlər. 

Aləmdə hər şey bir hikmət ilə yaradılmışdır. Bu hikmətlərdə sonsuz 
sirlər vardır. Hərflərin də hikmət və sirlərdə dolu bir aləmi vardır. Hərflərin 
oxunaraq, yazılaraq, hətta zehinlərdə keçirməklə belə bu xüsusiyyətlərə 
sahib ola biləcəyi alimlər tərəfindən söylənilir. (Harflerin İlmi, s. 96) 

Ərəb hərfləri və bunların səslərinin ruhda yaratdığı təsir bütün duyğu 
üzvlərinə təsir edir, həmçinin altıncı düyğu ilə əlaqə yaradır. Hərflər və 
sözlərlə insan, Allah ilə rabitə qura bilir. Həm Tanrını həm də bütün alə-
mi içinə alan Ərəb əlifbasındakı hərflər cansız, sadə hərflər deyildir. On-
lar təbii münasibətə və biri-digərinə çevril bilən canlı və hərəkətdə olaraq 
tərəqqi edən varlıqlardır. 

 
Yaradılışın mərtəbələri 

İslam alimlərinin fikrinə görə kainat, Allahın isim və sifətlərinin bir 
təzahürüdür və beş mərtəbədə meydana gəlmişdir. On səkkiz min aləm, 
bu mərtəbə içindədir. “Həzərati xamsə” deyilir. Təsavvuf alimlərinin, 
varlığın beş mərtəbəsini ifadə etmək üçün istifadə etdikləri dini termin-
dir. “Həzərati xamsə” –nin mərtəbələri. 

1. Qeybi-mütləq aləmi, mütləq gizlilik mərtəbəsi. Lahut-Allahdan 
başqalarının xəbərsiz olduğu ilahi aləmdir. Bu mərtəbədə nə isim, nə 
rəsm, nə də sifətlər vardır. Bu mərtəbədə şəhadət aləmi qətiyyən yoxdur. 
Bu mərtəbədə Allah tək Kamalı halındadır və hələ isim və sifətlər dairə-
sinə enməmişdir. Bu mərtəbəyə Lahut aləmi, Lə-təayyun aləmi, mütləq 
aləmi, əhədiyyət, mütləq vücud, Ümmul kitab və. s. isimlər də verilib. 
Ləhut aləmi- Zatın, yəni Allahın aləmidir. İlahi, bilinməyən uca mənəvi 
aləm, “Uluhiyyət, ilahi aləm. İlah kəliməsinə vav və tə hərflərinin əlavə 
edilməsi ilə yaranan kəlmədir”. ( “Təfsire-Ətyəbul-bəyan”) 

Əlif-Qeyb-Ləhut aləminə işarədir. 
2.Cəbətut mərtəbəsi-Ümmül-Kitab mərtəbəsində olan varlıq aləmi-

dir. Bu mərtəbəyə ilk təayyun, ilk təcəlli, əqli-əvvəl, ilk cövhər, həqiqəti 
Muhəmmədiyyə, qeybi-muzaf-vahidiyyət və. s. deyilir. Cəbərut Allahın 
zatı sifətləri, Cəlal və digər ilahi isimlərinin aşkara çıxması və Allahın 
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İsmi şəriflərinin aləmidir. Yəni isimlərin və sifətlərin mənalarını təşkil 
edən aləmdir. İnsanın aləmi-ərvahə (ilk ruhlar) aləmində zərrəciklər 
şəklində zühurudur. Hər şey cəbərut aləmində təqdir edilir, məlakut və 
mülkdə bunlara aydınlıq verilir. Cəbərut mahiyyətlər, mələkut məqbullar, 
mülk maddələr aləmidir. Bunlardan üstə olan aləm altdakı aləmləri hər 
yandan qucaqlar. Buna görə cəbərut aləmi, məlakut və mülk aləmini 
bürüyən geniş aləmdir. Bu aləm ən lətif, ən nurlu və ən uca aləm olub, 
ruhlar aləmini təqib etdiyi söylənilir. Cəbərut aləmində bir cəbr halı 
hökm sürür. Burada Haqq, xalq üçün nəyi iradə və təqdir etmişsə o olur. 
Bu aləmdə insan iradəsindən əsər yoxdur. (İbrahim Haqqı (1703-1780) 
“Marifetname, s. 5, 22-23”) 

Cəbərut-mücərrədliklər aləmidir. Bə-hərfi Cəbərut aləminə işarədir. 
3. Məlakut mərtəbəsi-göylər və ondakı qəribəliklər aləmi, qeyb dün-

yasıdır. Bu aləm şəhadət aləminə yaxın deybi-muzaf aləmdir. Bu mərtə-
bəyə misal aləmi, vahidiyyət aləmi, ikinci təayyun, xəyal aləmi, əmr alə-
mi, Sidrətul Müntəha və. s. kimi isimlər verilmişdir. Məlakut, yəni ruhlar 
və misal aləmləri. 

“Məlakut” sözü haqqında müxtəlif rəylər vardır və onların bəzilərini 
nəzərdən keçiririk: “Məlakut” sözü “mülk” sözündəndir. Bu sözün sonu-
na artırılmış “vav” və “ta” hərfləri təkid, mübaliğə bildirir. Məlakut kəl-
məsi Quranda bir neçə yerdə keçir: “De ki: Hər şeyin məlakutu əlində 
olan kimdir?” (Muminun-88), “Yerin və göylərin məlakutuna baxmayır-
larmı?”(Əraf-185, Ənam-75, Yasin-83). Tə-Məlakut aləminə işarədir. 

4. Mutləq şühud mərtəbəsidir. Bu mərtəbəyə şəhadət aləmi, mülk 
aləmi, ünsürlər aləmi, ulduzlar aləmi və. s. deyilir. Şəhadət aləmi bizim 
üçün geyb, nəmalumdur. Bu səbəbdən dünya da sonu, əvvəli bilinməyən 
dairə şəklində zühur etmişdir. Bu da göstərir ki, şəhadət aləmi başlan-
ğıcdır, mutləq olması yerə qaytarılacaqdır. Mülk aləmi dedikdə Allahın 
onlar üzərindəki mütləq və həqiqi malikliyi nəzərdə tutulur. 

5. İnsanı kamil mərtəbəsi. Kainat, Allahın isim və sifətlərinin yeku-
nu olduğu kimi insan da kainatın kiçik bir nümunəsidir. Bu aləmə nasut 
aləmi, hiss aləmi deyilir. Nasut, yəni insan-surət aləmi və görünən dünya 
həyatı. Sə-Nasut aləminə işarədir. 

Təsavvuf alimləri hərflər aləmini zahir, batin və cəbarut olaraq üç 
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qismə ayırırlar. Yəni, aləmi cəbərut, aləmi şəhadət və aləmi məlakut. 
Hərflərin və ədədlərin sirləri, ruhları və mənzilləri, sayı Allahın yaranma 
içindəki, yəni kainatdakı sirlərindən bir sirrdir. 

 
Hərflərin mərtəbələri 

Təsavvufî düşüncəyə görə Allahın əzəli elmində insanın və digər 
varlıqların zühuruna qədər çeşitli nüzul mərtəbələri vardır. (İbn Arabî 
“Fütuhatın ikinci bab” İlmul-hurufun”)  

Bildiyimiz kimi bütün 28-hərfin, digər canlı varlıqla kimi hamısının 
özünə məxsus sirri, rəqəmi, Fələyi, bürcü, ünsürü, mələyi, hüttəmi və 
ibarət olduqları aləm və mərtəbələri vardır. Hər bir hərf Allahın müxtəlif 
ismi şəriflərini ifadə edir. Hərflərin də eynilə insanlar kimi, bütün həqi-
qətləri qabil edə bilmələri üçün öz aləmləri vardır. Məsələn, bizdə bir 
qütb olduğu kimi, hərflərin də bir qütbi vardır. Hərflərin qütbi Əlif' dir. 
Bütün bu hərflər Əlifin həqiqətindən zühur etmişlər. Əlif, ruh və hiss 
olaraq onların, yəni bütün fələklərin fələyidir. 

Quran Əlif hərfi ilə başlayıb və ən Nas ilə bitir. Çünki Onun sirri ən-
Nas (lnsan) da zahirdir. Bu da vücud mərtəbələrinin Əhədiyyətlə (Alla-
hın, zühurunun əvvəlidir) başlayıb insanı-kamillə bitməsini təmsil edir. 

Həriflər dört müxtəlif mərtəbələrə sahibdirlər: 
1. Birinci qisim, mərtəbələri Allaha aid olan hərflərin Əlif, Za, Ləm 

olan yeddili mərtəbə, öhdəçilik tutan ilahi mərtəbəyə aiddir . 
2. İkinci qisim mərtəbələri, insanın hərflər aləmindən payı, Nun, Sad 

və Dad hərflərinin aid olduğu 8 mərtəbədir. 
3. Üçüncü qısım, Cinlərin hərflər aləmindən payı, Əyn, Ğayn, Sin və 

Şın’ın aid olduğu 9-lu mərtəbədir. 
4. Dördüncü qisim mərtəbələri 10 fələkdən ibarət olan mələklər alə-

minə aiddir. 
Bunlar da geri qalan on səkkiz hərfdir. Buna görə hər hərf, ya 7, ya 

8, ya 9, ya da 10 fələkdən meydana gəlmişdir. Bütün samit hərflərin 
meydana gəldiyi fələklərin ümumi sayı 261-dir. Hər hərf meydana gəl-
diyi fələklərə uyğun təbiətləri də fərqli olur. Fələklər arasında cəhdlər və 
iç-içə keçmələri əsas mövzudur. Hərflərin xasiyyəti Fələklərin hərəkət-
lərindən, ünsürlərin istilik, quruluq, soyuqluq, yaşlıq olan əsas xü-
susiyyətlərindən  təşkil olunur. 
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Hərflərin ünsürləri 
İslam tarixcisi Əbu Cəfər Muhəmməd İbni Cərir Təbərinin (838- 

923) yazdığı “Təbəreyi Kəbir”adlı kitabında və 17-ci əsrdə Mövlana Fu-
ratı tərəfindən “Qırx sual” adlı kitabında bildirildiyi kimi varlıq dörd ün-
sürdən (su, hava, torpaq, od) ibarətdir. Ay fələyinin altında, atəş kürəsi, 
Onun altında hava kürəsi, Onun altında su kürəsi, Onun altında torpaq 
kürəsi vardır ki, o hamısından aşağıdır və sudan da ağırdır. 

Allah-təala dörd ünsürü biri digərinin içinə girə bilən şəkildə var etdi: 
su, od, hava və torpaq. Yəni, ünsürlər bir birinə şevrildiyi kimi hərflərlər 
də bir-birinə çevrilirlər. Məsələn: atəş havaya çevrilə bilər, hava da atəşə 
çevrildiyi kimi, Tə hərfi Ta hərfinə, Sin hərfi Sad hərfinə çevrilə bilir. 

İslam alimi, filosof İbni-Xəldun də (1332-1406) “Müqəddimə” kita-
bının 23-cü bölümündə “Hərflər sirrinin elmi” başlıqlı geniş yazısında bu 
elm haqqında bilgi vermişdir. Çox keçmiş zamanlardan başlayaraq hərf-
lər haqqında düşüncələri bu bölümdə bir araya gətirmişdir. İbni-Xəldun 
yazır: “Bu elm kimya adlanır”. Yəni bu hərflər kimyəvi elementlər kimi 
bir-biri ilə qarışaraq biri-digərinə çevrilə bilirlər. 

Atəşin təbiəti quru və istidir. Havanın təbiəti isti və rütubətlidir. 
Suyun təbiəti yaş və soyuqdur. Torpağın təbiəti soyuq və qurudur. Şübhə 
yoxdur ki, atəş hava ilə temperatur müştərəkdir. 

Hərflər üçün də dörd cür ruh halı vardır. 28 hərfdən ibarət olan Ərəb 
əlifbasını dörd qismə bölmüşlər və dörd yeddilik hərflər dəstəsi yaran-
mışdır: 

1. Atəş ruh halını bildirən yeddi hərf bunlardır: 
Əlif, Hə, Ta, Mim, Fə, Şin, Zəl (ا ه ط م ف ش ذ) hərfləridir. Bütün bu 

hərflər Əlifin həqiqətindən zühur etmişlər. Əlif, ruh və hiss olaraq on-
ların fələyidir. Marsın təsiri kimi atəşli hərflər insanda soyuqluq yaradan 
xəstəlikləri ortadan qaldırar və bədənə istilik və hərarət gətirər. 

2. Hava ruh halını bildirən yeddi hərfl bunlardır: Bə, Yə, Nun, Zə, 
Dad, Za , Tə. (ت ظ ز ض ى ب ت ن ) 

3. Torpaq ruh halını bildirən yeddi hərf bunlardır: Ra, Dəl, Ləm, Hə, 
Ğayn, Vav, Xa, Əyin. (لح  د ر  (   خ غ وع

4. Su ruh halını bildirən hərflər bunlardır: Cim, Sə , Sad, Zə, Sad, 
Şin, Qaf, Kəf. (  ( ش ق ص ز ج ثك
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Su xasiyyətini daşıyan hərflər isə bədənin istiliyini düşürər, bədənin 
atəşinin azalmasına səbəb olar. (Harflerin İlmi, s. 84) 

Bu hərflər də ünsürlər kimi bir-birinə idğam, iqlabla qarışaraq kəl-
mələr yaradırlar. 

Hurufî Fəzlullah Nəimi (796/1396) Allah, hərf (söz-kəlam), insan və 
4 ünsürdən ibarət maddi varlığı eyniləşdirir və qeyd edir ki, “torpaq 
hərfdir”, “hərf və kəlmə insandan ayrılmazdır”, “ruh və hərf hər ikisi 
eynidir”, “söz istər etiqadsızların, istərsə də peyğəmbərlərin, övliyaların 
yeganə həqiqətidir”. Hərfi hər şeyin əsası hesab edən Nəimiyə görə bü-
tün əşyalar hərflərin təzahürüdür: “Əgər kəlməni cismin varlığından 
ayırsaq, onun vücudu olmaz”. “Söz olmasaydı, Allah tanımaq mümkün 
olmazdı”. 

 
Hərflərin təsiri 

Hərfləri dil-vizual, zehni olmaq üzrə 2 yərə ayıra bilərik. Vizual de-
yərkən hərfin şəkli ön planda olur. Bu zaman hərflərin söylənişindən çox 
görünüşü əsas olur. Məsələn: duanı bir kağıza yazdığımızda yazının gün-
dəlik yazı olduğunu düşünə bilmərik, onda təsirli olmaz. Vizual hərflər 
keçicidir, ancaq bu hərflər davamlıdır. 

Zehni hərfləri, hərflərin ən üstünü olduğunu deyə bilərik. Duada, 
Allahdan hər hansı bir şeyi istəyiriksə, zehni hərflərdən istifadə edərik. 
Zehni hərflərin hər hansı bir şəkli yoxdur, zehni hərflər davamlıdır, hətta 
uzaqdan dua etdiyimiz zaman belə zehni hərfləri istifadə edərik. Zehni, 
hərflərin 2 xüsusiyyəti var: birincisi, sən o hərfdən ibarət sözün ya da 
cümlənin fərqində deyilsən, sənin fərqində olduğun yalnız həddindən ar-
tıq istəkdir. İkincisi isə, zehni hərflər, qüdrət dediyimiz kainatın hər tə-
rəfini əhatə edən enerjinin ya da nurun içində elektronlar kimi əmrləri 
daşıya bilirlər. 

Havada gəzən şifahi deyilən hərflər ölüm çata bilməz. Ancaq yazılı 
hərflər və sözlər zamanla dəyişikliyə uğradığından silinib, yox ola bilər. 
Şifahi hərflər üçün isə"davamlılıq", daimilik və əbədilik vardır. Bu sə-
bəbdən hava, səma tamamilə aləmin sözüylə doludur. 

Qədər hər şeyin sayını və adını bilməkdir. Allah qədəri ədədlər və 
hərflər üzrə yazmışdır. Bütün varlıqların təməli və qədəri bunlara bağlı-
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dır. Bunun üçün Allah hər şeyi “İmamı Mubin” də saymışdır, “Lövhi- 
Məhfuza” yazmışdır və “Kun” deməklə hər şeyi yaradır. Allahın xəzinəsi 
ədədlər və hərflərdir. Ədədlər birdən doqquza qədərdir və hərflər 28 
ədəddir. Hər şey bunların üzərində cərəyan edir. 28 hərfdən milyonlarla 
kitablar yazıla bildiyi kimi, 106 atomdan da milyardlarla varlıq yaradılır. 
Komputerdəki bütün məlumatlar 0 (sıfır) və 1 (bir) saylarından meydana 
gəldiyi kimi. 

Hər bir hərf sanki bir atoma bənzəyir. Bütün sözlər də atomlardan 
əmələ gələn molekullara bənzəyir. Əslində tək bir atomun da, tək bir hər-
fin də bütün kainatı əhatə edəcək və təsvir edəcək mənası vardır. 

 
Ərəb dili 

Ərəb dili eyni zamanda Quran dilidir. Ərəb dili İslam dini ilə sıx 
bağlıdır, buna baxmayaraq Xristian və Yəhudi ərəblər bu dildə danışır. 
Dünya müsəlmanlarının əksəriyyətinın ana dili ərəb dili deyil, ancaq on-
lar Quranı oxuya bilirlər. Əksər hallarda Ərəb olmayan müsəlmanlar 
Quranın tərcüməsindən istifadə edirlər. Bəzi müsəlmanlar isə ərəb dilini 
Allah tərəfindən seçilmiş müqəddəs dil hesab edirlər. Bəzi İslam alim-
lərinə görə ərəb dili Cənnətin dilidir. 

Ərəb dili söz ehtiyatının genişliyi cəhətdən dünyanın zəngin dillərin-
dən hesab edilir. Burada sinonim sözlər çox geniş təmsil olunduğundan 
eyni məfhum çox vaxt ən azı bir neçə söz, bəzən isə onlarla, hətta yüzlər-
lə sözlə ifadə edilə bilir. Bununla belə, ərəb dilində bəzən bir-birindən 
ciddi şəkildə fərqlənən mənaları olan polisemantik (çoxmənalı) sözlərdə 
az deyildir. Hətta tərkibində zidd mənalar olan sözlərdə çox təsadüf edi-
lir. Sözlərin böyük əksəriyyəti əsl ərəb mənşəli olduğu halda alınma söz-
lər cüzi bir miqdar təşkil edir. 

Müasir ərəb ədəbi dili ilə yanaşı, əhalinin danışdığı məhəlli (ölkələr 
üzrə) dialekt və şivələr də mövcuddur. Bunlar bir-birlərindən və habelə 
ədəbi dildən ciddi şəkildə fərqləndiyi üçün müxtəlif ölkə ərəblərinin bir-
birini anlamaması adi hal hesab edilirm. Lakin klassik Ərəb olan Quran dili, 
7–ci əsrdən bəri böyük ölçüdə dəyişmədən qala bilmişdir. Fərqli ölkələrdən 
gələn Ərəblər ümumiyyətlə klassik Ərəb dili vasitəsilə ünsiyyət qururlar. 
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Təcvid elmi 
Təcvid-lüğətdə bir şeyi gözəlləşdirmək yaxşı düzgün oxumaq, isti-

lahda yəni elmi mənada Qurani-Kərimi oxuyarkən hərflərin məxrəclərinə 
diqqətlə, hər hərfin haqqını verərək vəsl (davam etmək) vəqf (durmaq), 
məd (uzatmaq), kəsir (qısaltmaq) kimi qiraət qaydalarına riayət etmək 
deməkdir. 

Təcvid, Qurani-Kərimin oxunmasına aid lazım gələn üsul və qaydaları 
öyrədir. Bu üsullara görə hər hərfi doğru bir şəkildə tələffüz etmək, səsli 
hərfləri lazımi qədər uzatmaq (məd), lazım gələn yerdə durmaq (vəqf), səsləri 
bir-birinə daxil etmək (idğam) və ya kəsmək (səktə), titrətmək (qalqalə) və 
ayırmaq (izhar) kimi mövzuları əhatə edən qaydalardan bəhs edən təcvid el-
minin əsl məqsədi, Allahın kəlamı olan Quranı xatasız və düzgün oxumağı 
təmin etməkdir. 

Katib Çələbiyə (ö. 1081-1670) görə təcvid; “Quranın tilavətini, hərf-
lərin məxrəcləri ilə sifətləri yönündən gözəlləşdirmədən və hər hərfə aid 
vəsl, vəqf, mədd, qəsr, kimi xüsusların haqqını vermək surətilə nəzmi-
mubinin (Quranın) tərtilindən bəhs edən bir elmdir”.Hərflərin məxrəcləri 
Qurani-Kərimi oxumaq üçün ilk növbədə hərflərin sifət və məxrəcləri 
bilmək lazımdır. 

Məxrəc-ərəb sözüdür, mənası “çıxış yeri, xaric olan yer” deməkdir, 
yəni boğaz ilə dodaqlar, dil ilə dişlər arasında hərflərin çıxan yerinə de-
yilir. Hərfləri bir-birindən ayıran onların məxrəc və sifətləridir. 

Hərflərin qüvvətli olanı zəifindən, səsli olanı səssizindən, məxrəcləri 
eyni olan hərflərin bir-birlərindən ayrılmaları, sifətləri yolu ilə bilinir. 
Qurani-Kərimdə hərflər, yəni əlifbadakı 28 hərf beş əzada olan 17 məx-
rəcdən çıxır:Boğaz, dil, dodaqlar, burunda tutularaq və ağız boşluğundan. 

Təcvid elmi, Quranın daha rahat oxunub daha doğru anlaşılmasına 
xidmət edən bir elmdir. Bu xidməti edərkən iki mühim işi yerinə yetirir. 

1. Hərflərin məxrəclərinə və sifətlərinə diqqət edərək oxumağı təmin 
edir. Bu şəkildə kəlmələr daha düzgün oxunur. 

2. Vəqf və ibtida mərhələlərini düzgün yerinə yetirmək. Vəqf və ib-
tida bir başa Quranın mənasıyla əlaqəli bir məsələdir. 

Əgər əlifbada olan üç ədəd “sə”, 3 ədəd “zə”, 2 ədəd “hə”, 2-ədəd 
“tə” hərfləri, ümumiyyətlə hər bir hərf öz məxrəcindən tələffüz olunma-
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sa, sözlərin tərkib və mənaları itmiş olar. Yəni oxunuş düzgün olmaz və 
biz müxtəlif mənalar kəsb edən sözləri bir-birinə qarışdıraraq tamam baş-
qa sözlər oxumuş olarıq. Bildiyimiz kimi ərəb dili sami dillərdən olub, 
çox mürəkkəb bir dildir. Ərəb dilində bir kəlmə söz beşdən ona qədər və 
yaxud da ondan yüzə qədər belə məna kəsb edə bilər. Bu səbəbdən də hər 
bir hərf öz məxrəcindən düzgün tələffüz olunmalı və hər bir məd hərfi 
düzgün uzadılmalıdır ki, sözlər öz mənasını itirməsin. Mədlərin və ya 
məd hərflərinin düzgün uzadılması nəticəsində də tərtil-avaz əmələ gəlir. 

 
Hərflərin məxrəcləri 

Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər danışıq səsləri adlanır. Məxrəc-
sözünun mənası hər bir hərfin tələffüz olduğu məkan-yerə deyilir. Sifət 
isə məxrəcdən çıxan səsin aldığı şəkil və vəziyyətinə deyilir. Yəni boğaz-
dan, dili pəltək edərək, dodaqlanan, burunda tutularaq və ağız boşluğun-
dan çıxan səslər deməkdir. 

Qiraət alimləri hərfləri 17 məxrəci 5 çıxış yerləri etibarilə təsnif 
etmişlər. 

1-ci Cəvfdir. Cəvf, boğazın köksə bitişik olan yerindən dodaqlara ça-
tıncaya qədər, boğaz ilə ağız içində olan boşluğa deyilir ki, hərfi “Əlif”-dir. 

2- ci Həlqidır. Boğazdan gələn hərflərə həlqi-deyilir. Boğaz hərfləri 
altı dənədi: ه خ غ ح ع ء və bunların özüdə üç qismə bölünür: 

3. Həmzə ء ilə Hə ه boğazın dərinliyindən, köksə bitişik yerindən çıxır. 
 ,Hə boğazın orta hissəsindən ح Əyn ilə ع .4
 Xa boğazın yuxarı hissəsindən, dilə bitişik yerindən خ Ğayn ilə غ .5

tələffüz olunur 
 hə boğazın dərin ه .hərfləri məxrəc etibarilə fərqlidirlər ه iləح .6

yerindən gəlir, ح isə orta hissəsindən küylü gəlir. 
7-ci Ləhəvi, yəni dilçəkdən gələn hərflər, bunlar iki dənədir: Qaf ق 

və Kəf ك hərfləridir ki, Qaf dilçəyin dibindən, Kəf isə dilçəyin axırından 
çıxır. 

8-ci Şəcri hərflərdir. (Şəcri-ərəbcə ağzın açıq qalmasına deyilir). 
Bunlar Cim, Şin və Yə hərfləridir. 

9. Cim deyəndə dil damağa yapışır. 
10. Lakin Şin və Yə hərflərinin tələffüzü zamanı dil damağa yapış-
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mır, ondan aralı qalıb dil ilə damaq arasından xarıc olur. 
11-ci Darsi-ərəbcə diş deməkdir. Bu təkcə Dad hərfinə aiddir. Bu 

hərfi tələffüz etmək üçün dilin yan tərəfini, yuxarı dəyirman dişlərinə 
sıxmaq lazımdır. 

12. Nitı-yəni damağın ön hissəsindən tələffüz olunan hərflər. Bunlar: 
Tə, Ta, və Dəl hərfləridir. 

13. Zəlqı.Zəlq–dilin ucundakı sürüşkən yerə deyilir. Buradan tələf-
füz olunan hərflər Sə, Zəl və Za hərfləridir ki, pəltək səslənirlər. Bu za-
man dilin ucu sənayə dişlərinin üstünə yavaşca söykənir. 

14. Əsli-dilin lap ucuna deyilir. Bu hərflər dilin bu hissəsi ilə deyil-
diyi üçün əsli hərflər deyilir. Bunlar: Zə, Sin, və Sad hərfləridir. Bu hərf-
lərin tələffüzü zamanı dilin ucunu alt sənaye dişlərinin üstünə qoymaq 
lazımdır. 

15. Ləsəvi. Ləsə-dişin dibindəki ətə deyilir. Ləm, nun və Ra hərf-
lərinə ləsəvi hərflər deyilir. 

Dilin kənarını Zəvahik dişlərin ətinə söykədikdə Ləm hərfi, Ənyab 
dişlərin ətinə söykədikdə Nun, Rubaiyyət dişlərin ətinə söykəndikdə Ra 
hərfi tələffüz olunur. 

16. Şəfəvidir. Şəfə-ərəbcə dodaq deməkdir.Fə, Mim,Vav və Bə hərf-
ləri dodaqda tələffüz olduğu üçün bunlara Şəfəvi hərflər deyilir. Fə 
hərfinin məxrəci üst sunaya dişləri ilə alt dodağın arasında, Mim, Vav və 
Bə hərifləri isə iki dodaq arasında tələffüz olunur. 

17-ci Xayşumdur. Xayşum burun boşluğuna-qovuğuna deyilir ki, 
məhrəci birdir. Bu cədvəl diqqətlə oxunduqdan sonra görüləcəkdir ki, 
Quranın hərfləri, üç bölgədən (boğaz, ağız, dodaq) çıxır. Dördüncü bölgə 
sayılan burun boşluğundan isə (ن) hərfinin ğünnə sifəti çıxır. 

Dişlərin təsnifatı və adları 
Ağız bölgəsindən çıxan hərflərin bəziləri dişlərlə yaxından əlaqəli 

olduğundan, dişlərin də tanınması lazımdır. İnsan ağzındakı dişlərin sayı 
otuz iki dənədir və dişlərin on altısı alt çənədə, on altısı da üst çənədədir. 

1. Sunayə (ön kəsici dişlər. qoşalar) …………..4 ədəd 
2. Rəbaiyyət (yan kəsici dişlər, dördlüklər)…… 4 ədəd 
3. Ənyəb (yanlardakı köpək dişləri)... ………….4 ədəd 
4. Davahik (1-ci azı dişləri, gülənlər)..................4 ədəd 
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5. Tavahin (2-ci azı dişləri, dəyirmanlar)............12 ədəd 
6. Nəvacid (ağıl dişləri, dişləyənlər)…………… 4 ədəd 
Bu cədvəl ağzın ¼ -idir. Yəni bir damağın yarısıdır.Burada tək isim-

lə keçən dişdən ağızda dört dənə var deməkdir.Sunayə,Rəbaiyyət, Ənyəb 
dişlərinə “Məqadim”, Davahik, Tavahin və Nəvacid dişlərə isə “Ədrac” 
adlanır. 

 
Hərflərin sifətləri 

Təcvid elmində mühüm məsələ hər bir hərfın öz məxrəc və sifətin-
dən tələffüz olunmasıdır. Sifət isə məxrəcdən çıxan səsin aldığı şəkil və 
vəziyyətinə deyilir. Yəni, boğazdan, dili pəltək edərək, dodaqlanan, bu-
runda tutularaq və ağız boşluğundan çıxan səslər deməkdir 

Ərəb dilində olan hərflərin özünə məxsus tələffüz və sifətləri vardır. 
Bu sifətlərdən bəzilərini daha ətraflı nəzərdən keçirək: 

1. Şiddət–lüğəvi mənada səsin kəsilməsi deməkdir.Yəni bu sifətə 
malik hərflərdə hava axını dayanır, səs kəsilir və davam etmir. 

Bu hərflər əlif (ا), сim (ج), dəl (د), qaf (ق), ta (ط), bə (ن), kəf (ك) və tə 
 .hərfləridir (ت)

2. İstialə–lüğəvi mənası ucaltma və ya qalxma və ya qalın olma 
mənalarını verir. İstialə sifəti dedikdə ərəb əlifbasında olan qalın hərflər 
nəzərdə tutulur. Yəni bu hərflər: xa (خ), sad (ص), dad (ض), ğayn (غ), ta 
-hərfi Quranı-Kərimdə bəzi yer (ر) hərfləridir. Ra (ظ) və za (ق) qaf ,(ط)
lərdə qalın, bəzi yerlərdə isə incə oxunur. 

3. İstifəl sözü aşağı düşmək, enmək və ya incəlik, naziklik mənasını 
verir. Bunlar qalan incə hərflərin tələffüzüdür. 

4. Təkrir –lüğəvi mənası təkrarlama və ya təkrar etmə kimi, titrəyişli. 
Bu sifətə yalnız ra (ر) hərfi malikdir. 

5. Safir–lügəvi mənası fiştırıq, fit çalmaq kimidir. Bu sifətə malik üç 
hərfimiz var: Sad (ص), sin (س) və zə (ز). Bu hərflər tələffüz edilərkən 
fiştırığa bənzər səsin çıxması baş verir. 

6. Qalqalə, zəlzələ vəznində bir kəlmə olub, lüğəti mənası sıxmaq və 
ya təzyiq göstərmək kimidir. Bu hərflər:qaf (ق), ta (ط), bə (ب), cim (ج) və 
dəl (د) hərfləri. Bu hərfləri tələffüz etdiyimiz zaman hava axını dayanır. 
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Üzərində vəqf edildikdə, durulduqda isə hərf əks-səda verərək iki dəfə 
təkrarlanır. 

Qalqalə hərfləri şiddət halına görə üç qismə bölünür. Bunlardan ən 
qüvvətlisi “ ط -Ta “hərfidir. İkinci dərəcə şiddətli olan “ج-Cim” hərfidir. 
Digər üç hərf isə şiddət baxımından daha xəfif tələffüz olunur. 

7. Ğunnə-lüğəti mənada burundan, yəni xayşum məxrəcindən çıxan 
səs deməkdir. Bu sifətə malik iki hərfimiz var: mim (م) və nun (ن). Bu 
hərflər şəddə ilə gələrsə, iki hərəkə miqdarında uzadılır və iki hərəkədən 
artıq uzadılması caiz deyil. 

 
Ərəb hərfləri 

Ərəb hərfləri 28 ədəddir, bu hərflərin özünə məxsus yazılışı və tə-
ləffüzü vardır. Ərəb hərfləri əsasən sağdan sola yazılır və oxunur. Ərəb 
əlifbasında baş hərflər yoxdur. Ümumi adlardan fərqləndirmək üçün xü-
susi isimləri bəzən dırnaq və ya mötərizə içərisində yazırlar. Hərf bir-
ləşməsində hərflərin qrafikası dəyişdiyi üçün ərəb əlifbasında sözün his-
sələri bir sətirdən digərinə keçirilmir: sətrin sonuna sığmayan söz bütün-
lüklə sonrakı sətrə keçirilir. 

Hər hərfin ismi, səsi və rəsmi (yazı işarəsi, simvolu) vardır. Qiraət 
alimlərindən Farabi və İbn Sina kimi filozoflar, hərfi sadəcə səs yönüylə 
ələ alaraq “ağzın müəyyən bir məxrəç sahəsindən çıxan və bəlli sifətlərə 
sahib olan səs” deyə tərif etmişlər. (Farabi, Kitabül-Ḥuruf, s. 28). 

Danışıq səsləri fərqli xüsusiyyətilərinə görə iki növə bölünür: samit-
lər və saitlər. Ərəb dilində olan 28 hərfin hamısı samitdir. Bu əlifbada 
qısa saitlər, həmçinin həmzə saitləri, uzun saitlər də vardır ki, bunlar əlif-
bada təmsil edilməmişdir. Buna baxmayaraq sait səslər elə əlifbadakı 
hərflərdən götürülmüşdür.Həmçinin köməkçi oxu işarələri də ayrıca təm-
sil edilir. 

Kəlmələr, samit hərflərin bir-biri ilə birləşib, sonra da sait hərflərin 
vasitəsilə hərəkətləndirilməsi ilə əmələ gəlir. Bu haqda Quranda buyu-
rulur: “Onu düzəldib ruhumdan üflədiyimdə”.(Hicr,15/29) Buradakı ru-
hun üflənilməsi, kəlmənin düzəlməsindən sonra hərflərə hərəkələrin qo-
yulmasından ibarətdir. Beləcə, hərflərin birləşib hərəkələnməsindən kəl-
mələr və sözlər meydana gəlir. 
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Qısa saitlər köməkçi oxu işarələrindən götürülən ə, i, u saitləridir ki, 
bunlara “hərəkələr” deyilir. Bu üç sait vasitəsi ilə samitlər oxunur, yəni 
sözlər hərəkətə gələrək tələffüz olunur. Hərfi mədd adlanan uzun saitlər 
də elə əlifbadakı hərflərdən götürülmüşdür. Bunlar Əlif, Vav, Yə saitləri-
dir. Uzun saitin tələffüzü zamanı hərflər 3 əlif uzadılır. Oxu işarələrindən 
olan mədd işarəsi hər hansı bir hərfin üzərində qoyulduqda, hərf 3, 5, 7 
əlifə qədər uzadılaraq oxunur. Quran oxunuşu zamanı bu hərflərin öz 
məxrəcindən tələffüzü və düzgün uzadılması nəticəsində avaz və tərtil 
əmələ gəlir. Əgər bir hərf düzgün tələffüz olunmazsa, sözün mənası və 
tərkibi dəyişərək başqa mənalar verər. 

Ərəb hərflərdən bəziləri iki şəkilli, bəziləri isə dörd şəkilli yazılır. 
Ərəb hərflərinin altısının (ا ,ذ ,د ,ر ,ز ,و), (vav, zə, ra, dəl, zəl, əlif) iki, 
qalanlarının isə dörd şəkli vardır. İki şəkilli yazılan hərflər özündən əvvəl 
gələn hərflə birləşsə də özündən sonra gələn hərflərin heç biri ilə birləş-
mir. Bu səbəbdən də bütün hərflərin sərbəst halda yazılmış şəkilləri də 
vardır. Həmçinin müqəttəə adlanan hərflərin yazılışı və tələffüzü zamanı 
sərbəst şəkildə yazılmış hərflərdən istifa də olunur. 

Əvvəllər 22 ədəd Ərəb hərflərində Bə hərfindən başqa heç bir hərfdə 
nöqtə yox idi. Sonradan sərf və nəhv elminin alimi Zalim ləqəbi ilə məş-
hur olmuş Əbu Muhəmməd əl-Haccac Yusuf oğlu Saqifi, (661- 714) 
Quranın rahat oxunması üçün hərfləri nöqtələdi. İslamın yayılması və 
Quranın xaricilərin rahat oxuması səbəbilə 22 hərfdən ibarət olan “Əbcəd 
sistemi”nə sonradan 6 hərf   ،ذ، ض، ظ، عث، خ  “ pəltək sə”, zəl, xa, za, dad, 
ğayn "kimi hərflər əlavə edilərək Ərəb əlifbasını təkminləşdirmişlər və 
Ərəb hərfləri 28 ədəd olmuşdur. 

 
Hərflər haqqında 

Ərəb əlifbasında baş hərflər yoxdur. Ümumi adlardan fərqləndirmək 
üçün xüsusi isimləri bəzən dırnaq və ya mötərizə içərisində yazırlar. Hərf 
birləşməsində hərflərin qrafikası dəyişdiyi üçün ərəb əlifbasında sözün 
hissələri bir sətirdən digərinə keçirilə bilməz, sətrin sonuna sığmayan söz 
bütünlüklə sonrakı sətrə keçirilir, sətrin sonunda qalan boşluq irəlidəki 
gəlmənin bəzi hərflərinin üfqi hissəsini və ya bitişdirici xətlərini uzatmaq 
yolu ilə doldurulur. 
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Ərəb əlifbasındaki hərflər sağdan sola yazılır və oxunur. Bu hərflər-
dən bəziləri iki şəkilli, bəziləri isə dörd şəkilli yazılır. Hərflərin iki və ya 
dörd şəkildə, yəni bir hərf kəlmənin əvvəlındə, ortasında, sonunda və 
sərbəst halında müxtəlif şəkillərdə yazılsa da, elə bir hərf olaraq oxunur. 

Bəzi iki şəkilli yazılan hərflər özündən əvvəl gələn hərflə birləşsə də 
özündən sonra gələn hərflərin heç biri ilə birləşmir. Bu səbəbdən də bü-
tün hərflərin sərbəst halda yazılmış şəkilləri də vardır. Həmçinin müqət-
təə adlanan hərflərin yazılışı və tələffüzü zamanı sərbəst şəkildə yazılmış 
hərflərdən istifa də olunur. 

 
Əlif hərfi          رف االلفح  

Əlifbada olan hər bir hərf müxtəlif, dörd şəkildə yazılışı var: 
sərbəst             axırda            ortada                əvvəldə 
1-ci: “Əlif” samitidir. Əbcəd rəqəmi 1-dir və Allah isminin rəmzi 

işarəsidir. 
Əlifin çıxış yerinə Cəvfdən, yəni boğazın köksə bitişik olan yerindən 

dodaqlara çatıncaya qədər, boğaz ilə ağız içində olan boşluqdan tələffüz 
olunur.Əlif iki şəkildə yazılır və ağız boşluğundan tələffüz olunur. “Əlif” 
samiti Qurani-Kərimin oxunuşu zamanı müqəttəə hərflərdən başqa heç 
bir yerdə sərbəst hərf kimi, “əlif”deyə tələffüz olunmur. Çox vaxt yanın-
da həmzə işarəsi ilə birlikdə yazılır. 

ا-                      ا   ا                 ا-                 
 Əlif” samiti incə hərfdir və boğazın sonunda sinəyə bitişik olan“ ا

yerindən çixir. Əlif, Quran əlifbasının ilk hərfidir etimoloji quruluşu eti-
barilə tanış olmaq, qaynaşmaq, sevmək, cana yaxın olmaq, dostluqda ol-
maq mənalarına gələn "ülfət" sözündəndir. Həmçinin bütün ünsürləri bir 
araya gətirmək, mənasındakı “təlif” məstərindən törədiyi “əlif” kökün-
dəndir. Əlif hansı hərfi yanına getsə gücünə güc, biliyinə bilik qatar, mə-
na qazandırar və gücləndirər. Əlifbadakı bütün hərflər əlifin əyilməsi, 
qıvrılması və ya bükülməsindən təşkil edilmişdir. Beləliklə Əlif hərfi 
cümlə hərflərin əslidir, Əlif olmasa, digər hərflərdə olmaz. 

Əlif qəməri hərflərindəndir, təbiətı istilik və quruluqdur, ünsuru od-
dur. Əlif –digər hərflər ilə Ülfət ver (tanışlıq, danışma) deməkdir. Allah 
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(bütün kamal və camal sifətlərini Özündə cəm edən Vacibül-vücud Zatən 
qəni olan varlıq), Ey hər cür nöqsandan uzaq, butun gözəl isimlərin və 
uca sifətlərin sahibi olan Allah. 

 
Əlif hərfi haqqında 

Əlifin məqamı “cəm” (birlik) məqamıdır. Özündən əvvəl gələn hərf-
lərlə birləşir. Özündən sonra gələn hərflərlə birləşməməsi isə Vəhdəti 
təmsil edir. Əlif, o vəziyyətdə “Doğru Yol” dir (Sıratul-müstəqim), yəni 
ruhun “Bizə doğru yolu göstər!”-deyərək istədiyi yoldur, (Fatihə Surəsi 
1/6) bu yol Tövhid yoludur. 

Əlifin sifətləri vardır: onun sifəti,“Qayyumiyyət” dir. Dostu yoxdur an-
caq ona yardımçı və yaxın olanlar vardır. Bu hərflər Ləm, Mim və Hə hərf-
ləridir. Əlif hərfinin tələffüz edən bəndənin könül aləmi yalnızca Allaha 
yönələr. Ləm hərfinin söyləyincə Onun hüzurunda durub əriyərək Onun 
haqlarını gözləyər. Mim hərfi isə Onun buyurduqlarını tərənnüm edər. 

Əlif özündən sonra gələn hərfin hansı aləmə mənsub olduğu, məxrə-
cini, ədədini (hansı fələyə aid olduğu), ucalığını, mərtəbəsini, qüvvətinin 
və zühurunun harada olduğunu bildirir. Əlif istər hərf, istər sayı olsun 
daima dik yazılır. Bu xüsusiyyəti sanki duaların Allah dərgahında eşidil-
məsi üçün bir antena rolunu oynayır. Yəni, Əlif bu özəlliyi ilə merac sir-
rinin və “sıratı müstəqimin” də simvoludur. 

Allah və Əhəd isimlərinin ilk hərfi olduğu kimi əvvəl, axır, əzəl və 
əbədiyyat birləşdirən bir simvoldur. Bu halda Əlifi yəni, Allahı bilmək 
hər şeyi bilmək deməkdir. Bunu belə təsvir etmək olar ki, hər bir insan 
qalan digər hərflər bir varlıq kimi, Allah mənasında olan “Əlif” ilə birləş-
dikdən sonra oxuna bilər. Lakin digər hərflərin oxunması üçün Əlif müt-
ləq lazımdır. Burada Əlif Allahı tərənnüm edir, qalan hərflər isə biz in-
sanları. Biz insanlarında bir hərf olub, oxuna bilməyimiz üçün də mütləq 
Əlifə, Allaha ehtiyacımız vardır. Deməli, insanın Allahın sonsuz gözəlli-
yinə ehtiyacı var və bizim oxunmağımız, özümüzü tanıyıb, kamilliyə çat-
mağımız üçün isə Onun bizdə olan isim və sifətlərini tanımaq və bu vü-
cuddakı “mən”liyin yalnız Ona məxsus olduğunu bilmək lazımdır. 

Əlif könüldən gözlərə uzanan bir nurdur... Daxili aləmi işıqlandıran 
bir nur. O nuru hər yerdə görmək mümkündür. Əlif hərfinin xüsusiyyəti 
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bütün məxluqatın Yaradıcıya möhtac olduğunu, lakin Allahın heç kimə 
möhtac olmadığını bildirir. Əlif hərfi Allahın məkandan münəzzəh oldu-
ğunu xatırladır. Əlif hərfi, qulun özünü yalnızca Allaha verməsinə işarə 
edir. Qul da eyni Əlifin heç bir hərflə bitişmədiyi kimi, Allahdan başqa-
sına yönəlməz və Onun hüzurundan heç ayrılmaz. Bu zaman qulun könül 
aləmi yalnız Rəbbinə yönələr. Bütün bu hərflər Əlifin həqiqətindən zühür 
etmişlər. Əlif, ruh və hiss olaraq onların, yəni bütün fələklərin fələyidir. 

Hərflərin vərəqlər üzərində yazılışı, cisimlər aləmini ruhani aləmdən 
ayıran bir vasitədir. Buna gorə Əlif-in, yəni Tanrının, sətirə enməsi ilə 
aləmin “yaradılış” sırası başlamaqdadır. Əlifin sətirə enişi Onun bu sözü 
kimidir: Rabbimiz dünya səmasına enər. Dünya səması mürəkkəb aləm-
lərin ilkidir. Çünkü o, Adəmin olduğu səmadır. Ondan sonra Atəş Fələyi 
gəlir. Bu üzdən əlif, sətirin əvvəlinə enmişdir. O, əhədiyyət məqamından 
məxluqatı varlığa gətirmə məqamını təmsil (müvəkkili olmaq, bir işdə 
onu əvəz etmək) və təşbih (bənzətmək) enişi ilə deyil, təqdis (müqəddəs, 
pak və mübarək hesab etmə) və tənzih (günah və nöqsanların uzaq sa-
yılması) enişi ilə enmişdir. 

Necə ki, Hz.Adəm Allah tərəfindən yaradılaraq Allahın isim və sifət-
ləri ilə zahir olmuşdur, hərflər də öz-özlərinə deyil, Allahın əmri ilə Əlif-
lə zahir olmuşdur. 

Tanrının mürəkkəb aləmlərin ilki olan və tanınan dünya səmasına 
enişi və sonra da dört ünsurdan ilki olan atəşin yaradılışı Əlif’in sətirə 
enişi ilə simvolizə edilir. Ancaq Əlif hər nə qədər sətirə ensə də, sətirin 
altına keçmədiyi üçün Tanrı Əhədiyyət məqamında qalmaqdadır. 

Əlifin incə və zərif olması səbəbiyə simvolik olaraq bir çox mənalarda 
bənzətmələr edilmişdir. Əvvəllər uşaq yaşda taxta çıxan padşahların təq-
dimat mərasimləri zamanı padşahın alnına Əlif hərfi yazılardı. Bu adət daha 
sonra xalq arasında da yayılıb ağıllı, gözəl uşaqların alınlarına da nəzərdən 
qorunmaq üçün Əlif çəkilməyə başlandı. Divan ədəbiyyatında sevgilinin 
boyu, uzunluğu Əlifə bənzədilir.  

“Qamətinə Əlif deyən gör nə uzun xəyal edər,  
Hər ki, dilər visalını arzunı mümkünsüz edər”. (İ. Nəsimi) 
Qısaca "Əlif" deyib keçmə. Çünki elif çox dərin mənalar ehtiva edər, 

O ilham qaynağıdır. Maddi və mənəvi aləmlərin hamısı onda gizlənmiş-
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dir. Belə ki, Əlif uğrunda neçə Haqq aşiqləri yanmışlar, tutuşmuşlar, hət-
ta canlarını belə sevə-sevə vermişlər. Həllaci Mənsur, "Ənəl-Haqq" dedi-
yi zaman, kəsrət aləmini baş gözündən silmiş, ürək gözü ilə Cənabı Haq-
qa yönələrək, “Vahid” olan Rəbbimizin Əlif' kimi birlik vəhdətində əridi 
və Əlif uğrunda canını verdi. 

Əlif, Allah-ın “Bir” liyini ifadə edən bir "Vəhdət" simvoludur. Buna 
görə bütün hərfləri, onların səbəbi və qaynağı olan Əlifdə görmək, bütün 
varlıqları“Əhəd”-də Allahda görmək deməkdir.Çünki Əlif hərflərin əv-
vəli olduğu kimi Allah da bütün varlıqların əvvəlidir. Beləcə Əlif Uca 
Allahın, varlığının əzəldə hidayəti, əbəddə nəhayəti olmayan, Onun "Əv-
vəl","Axır","Zahir" və "Batin" olan yeganə"Bir" olduğunu ifadə edir. Bu 
səbəbdən də Əlifi bilmək hər şeyi bilmək deməkdir. 

Azərbaycan mütəfəkkirlərindən İ.Nəsimi, Şah ismail Xətai, Nizami 
Gəncəvi və bir çox dahilər hərfləri və onların hikmətlərini öz şerlərində 
vəsf etmişlər. 

 
Əlifin hökmləri 

1. “Əlif” hərfi Qurani-Kərimin oxunuşu zamanı müqəttəə hərflərdən 
başqa heç bir yerdə sərbəst hərf kimi, “əlif” deyə tələffüz olunmur. 

 الم
Quranda 6 surə “Əlif, Ləm, Mim” müqəttəə hərfləri ilə başlayır: əl-

Bəqərə, Ali İmran, Ənkəbut, ər-Rum, Loğman, Səcdə. 
Quranda 5 surədə “Əlif, Lam, Ra” müqəttəə hərfləri ilə başlayır: 

Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, əl-Hicr. 
لرا  

2. Orfoqrafik işarəsi, yəni “Əlif” samitinin üstündə və ya altında heç 
bir sait olmadıqda, bu zaman “Əlif” özü uzun “ə” saitini bildirir və ona 
“Əlif məd” və ya təbii məd deyilir. “Əlif-məd” hər hansı saiti olan hərf-
dən sonra gəldikdə həmin hərfin saiti üç dəfə artıq uzadılaraq oxunur. 
Yəni, qısa saitlərdən fərqli olaraq uzun saitlər 2-3 dəfə artıq tələffüz olu-
nur. Bu əlif özündən əvvəl gələn hərfin saitinin qalın və incə olmasında 
asılı olaraq tələffüz olunur.Yəni, “əlif məd” incə hərflərdən sonra gəldik-
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də “ə” saiti ilə incə, qalın tələffüz olunan hərflərdən sonra gəldikdə isə 
qalın “a” saiti ilə uzadılaraq oxunur. 

َكت َ قال   ِابِ َصراط    َ َ َوإذا          ِ ِ َنزلنا        َ َْ ّمم     َّ َ◌اِّ  
2. “Əlif”həmçinin sözün içərisində və ya sonunda həmzə, vəslə, 

mədd, tənvin, fəthə, kəsrə, zəmmə işarələri üçün, həmçinin bütün kömək-
çi oxu işarələri üçün dayaq vəzifəsini də yerinə yetirir. Sözün əvvəlində 
gələn həmzə daim əliflə yazılır ki, buna da həmzə əlif deyilir. 

َإلى َوأنزل          ِ َ َ َ َ أولـئك           ِ َ ْ ُ ُآمنو       ِ ْ إنھم         ُ َّ ِ  
“Əlif” hərfi oxunduğu zaman “O” olur, yəni üçüncü tək şəxsi göstə-

rən “O” zamiri meydana gəlir. “O” zamiri tək halda və tək başına oxun-
duğu zaman Allah isminin yerini almış olur. هللا 

Azərbayacanca “o” zamiri, ərəbcədəki “hu” zamirinin qarşılığıdır. 
Bu səbəbdən Əlif “Hu” deməkdir. Düz bir çizgidən və nöqtəsiz olması və 
özündən sonra gələn hərflərlə birləşməməsi, Onun yeganə bir olduğunu 
ifadə edir. 

 
Əlifin hikmətləri 

Hər cür ehtiyac və mətləb üçün Cümə gəcəsi Əlif (ا) hərfini 1111 
dəfə yazıb və üzərinə də bu isimi şərifləri: ( یا سبحان یا الھ) (Ya Subhənə, 
Ya İləhə) oxuyub, üzərində gəzdirmək xeyirlidir. 

Həmçinin çoxlu ruzi və uğur əldə etmək üçün sübh vaxtı heç kəslə 
danışmadan 1500 dəfə bu Əlif hərfini yazır və üzərinə yenə bu əsmaları ( 
 oxunub sonra da üstündə daşımaq (Ya Sübhənə,Ya İləhə) (یا سبحان یا الھ
xeyirlidir. 

Uğurlu günləri: Bazar və Cümə və hicri təqvimi ilə ayın 4-9-12-15-
27-günləri.  

Uğursuz günləri:Çərşənbə axşamı və Şənbə (hicri.t.) ayın 3- 8-17-
14-21 günləri. 

 
Həmzə işarəsi 

 .Həmzənin çıxış yeri boğazın sonudur. Sayı və mərtəbəsi yoxdur ء
 ا ء        -ا ء       -ا ء        ا ء

“Əlif”samiti çox vaxt yanında həmzə işarəsi ilə birlikdə yazılır. Çox 
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işlədilməsinə baxmayaraq müstəqil bir hərf deyildir. Həmzə oxu zamanı 
heç vaxt “həmzə” deyilərək tələffüz olunmur. Hərəkəsi olan hərflərə mü-
təhərriq və ya həmzə hərf deyilir. Əslində Ərəb dilində olan 28 samit 
hərfin altında və ya üstündə sait varsa, yəni bütün hərəkəsi olan hərflərə 
həmzə hərfləri deyilir. 

Həmzə işarəsi kəlmənin əvvəlində, içində və axırında yazıla bilər. 
Həmzə hərəkələrin, saitlərin yanında yazılır. Həmzə-zəif boğaz hərfidir. 
Həmzə işarəsi yazı zaman “əlif”, “yə” və “vav”kimi məd hərflərinin üzə-
rində yazılır və bu hərflər üçün “həmzə dayağı” hesab edilir.Qiraət zama-
nı isə yalnız həmzə işarəsinin üstündə olan saitlər tələffüz olunur. 

Yazıda dayaqsız, üzərində və altında sait, tənvin, sukun yazılmış 
həmzə işarələrinə də rast gəlirik ki, bunlara da “dayaqsız həmzə” deyilir. 
Bu zaman həmzə sadəcə bir işarə kimi yazılır, özü yox, altında və üstün-
də yazılmış saitlər oxunur. 

ُ شھدَاءكا َ َ ْمُ َوالسماء   َ َّ َ َ وأنزل     َ ْ َ َ َ فأخرج    َ ْ َ َ  
Həmzə aşağıdakı hallarda dayaqsız yazılır. 
1.Sözün sonunda tənvin dayağı kimi. 

ٌسواء َ ًبناء     َ َ ِ ٍشيء   ْ َ ًماء   َ  
2.Sözün sonunda uzun saitdən sonra. 

ُالسفھاء َ َ ُّ ِبأسماء    َ ْ َ ِ ِمن السماء   َ َّ َ ِ  
3.Sözün daxilində sukun dayaği kimi. 

َأولئك ِ َٰ ِللمالئكة   ُ ِ َِ َ َ ْ َیؤمنون   ُ ِ ْ ُ  
4.sözün daxilində sait dayağı kimi. 

َ◌ولئكأ ُِ َٰ ِللمالئكة       ِ َِ َ َ ْ  
Qeyd: Əvvəllər mövcud olan ərəb qrafikasında “həmzə”nin xüsusi 

forması olmamışdır və bu əlamət  ء ərəb əlifbasına hicri qəməri tarixi ilə 
ikinci əsrin axırlarında Xəlil ibni Əhməd Fərahidi tərəfindən daxil edil-
mişdir. Bu əlamət olmadıqda iki əlifin təkrarlanması baş verirdi. Bunun 
qarşısını almaq üçün “əlif” lərdən birini yazmırdılar. Həmzə işarəsi təyin 
edildikdən sonra mövcud olan əlifdən sonra yazdılar. “Kiçik əlif” (`) işa-
rəsi də elə o vaxtdan saitlərin yanına əlavə edildi. 

Həmzə: bu hərf həm şəhadət aləmindən həm də mələkut aləmindən 
olan bir hərfdir. Hərflərin sayında onunla əlaqədar bir mərtəbə yoxdur. 
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Əliflə başlayan İsmi şərifləri 
əl-Əvvəlu-Başlanğıcı olmayan ilkdir. Hər varın xaliqi və əvvəli de-

məkdir. 
əl-Əxiru-Nəhayətsiz, sonu olmayan sondur. (hər şeyin məhv olub, 

yaxud dəyişdiyi halda, Zatı və Sifəti dəyişilməyən),”Ya Əxir” ismi-şəri-
fini davamlı oxuyan müsəlmanın qəlbində yalnız Allah məhəbbəti olar. 

əl-Əfuvvu-156-Bir çox günahları lütf və mərhməti ilə əfv edən de-
məkdir.  

əl-Ətuf -mehr-məhəbbəti bəndələrinə başdan-ayağa şamil olan, 
əl-Əmir-əmr edən. 
 

Bə Hərfi      حرف الباء 
2-ci- ب  Bə hərfi- (ب) 2-ci: “Bə”-incə samitidir, dörd şəkildə yazılır 

və qalqalə hərflərindəndir. Dodaq hərflərindın olan ( ب) Şəfəvi hərfidir, 
eyni zamanda şiddət sifəti də olduğundan dodaqlar qüvvətlicə bir-birinə 
qapanaraq oxunur. 

Bə hərfi mülk, şəhadət və qəhr aləmindəndir. Çıxış yeri: İki dodağı 
bir-birinə vuraraq qüvvətli bir səslə tələffüz olunur. Təbiətı istilik və qu-
ruluqdur, ünsuru oddur. Əbcəd rəqəmi 2-dir. Bə-Bərəkət ver deməkdir. 
Bə hərfi ilə başlanan bəzi sözlərdə idarəçi sözlər var: Baş nazir, Bəy, 
Baba, Baş, Buyruq, (əmr verir kimi) sözlər yaranar. Yolun başı və sonu 
ona aitdir. Mərtəbəsi yeddinci mərtəbədir. 

 بـ                      ـبـ                    ـب                  ب
Əlif Allaha (Zata) dəlalət edirsə, Bə-sifətə, yəni Allahın sifətlərinə 

dəlalət edir. Bə mövcudatın ilki olması səbəbiylə Yaradıcı ilə aləm ara-
sında bir pərdədir. Yaradıcı, Bə-nın zühuruyla özünü gizlətmişdir. Bu sə-
bəbdən ariflərin mərifətə, şəhidlərin şəhadətə, həqiqət əhlinin həqiqətə 
çatması ancaq Bə-ilədir. Bə-hər şeydə zahirdir və hər şeyə sirayət etmiş-
dir. Əlif- dən sonrakı ən səlahiyyətli hərfdir. Əlifə çatmaq üçün, ilk növ-
bədə, Bə-hərfini tanımaq lazımdır. Əlifin mənası tək deməkdir, Bə-hərfi 
isə cütdür. 

Ayrıca Bə ağlın məqamına da dəlalət edər, yəni ağıl varlığın, insan 
hərflərin ikincisidir. Allahın ilk yaratdığı şey “Nuri Muhəmməd”, Peyğəm-
bərin ruhudur. İnsanın həqiqətinə də “Əvvəl Ağıl” deyildiyindən Haqdan ilk 



 

  464 

zühur edən insanı kamildir və diğər surətlər onunla zahir olmuşdur. 
Bütün varlıq aləminin hər bir zərrəsində Aləmlərin Rəbbi mövcud 

olduğu halda, O özünü gizlədir və görünməzdir. Varlıq dediyimiz hər şey 
Allahın zatı sifətləri və əsmaları ilə isimlənərək təcəlli etməkdədir. Yerdə 
göydə və ikisi arasında, hətta Haqqa pərdə olan bütün varlıqların mahiy-
yətini yalnız Bə-hərfinin kamalı sirrinə çatmaqla bilmək olar. 

Bə-hərfi, Əlif hərfinin əyilərək, tərsinə yatan dairəvi şəklidir. Quran 
oxumağa başlarkən “Ə-uzubilləhi minəş şəytanir racım” kəlməsi Əlif ilə 
başlayır. İkinci deyilən”Bismilləhir Rahmənir Rahim”kəlməsi isə “Bə” 
ilə başlayır. 

Əlifin özü-özünə iki qütbdən yaradılışa başlaması ilə ortaya çıxan Bə-
ikiliyin bərabərliyini: yaxşılıq və pislik qanunlarını anladır. Bə “Mən”, eqo-
islik və küllü nəfsin simvoludur. Həmçinin cütlüyün, evliliyi, bağlanmağı və 
biəti anladır. Quranda Bəqərə surəsi Bə hərfi ilə başlayır. 

Bəqara kəlməsində olan hərflərin mənası: 
Bə-qa-ra= iş+əmək+ruzi =özünə məxsus Nur və Ruh deməkdir. 
Uca Allah, Kitabı “Bismilləhir rahmənir rahim” diyərək, hər surəni 

Bəsmələ ilə yəni, Bə ilə başlamışdır. Tövbə surəsi Bəsmələ ilə başlamasa 
da, surənin özü “ هللا من براءة” Bəraət” kəlməsilə, Bə hərfi ilə başlayır. 

Bə-hərfi sonluğun özünü var edən səbəb və səbələrlə birləşmək xü-
susiyətinə də malikdir. Haqq-təala, ikinci varlıq olan Bə-ni bizim anlaya 
bilməyəcəyimiz bir şəkildə aləmi ondan yayıb uzatmışdır. Necə ki ayədə: 
“Rəbbə kölgəni necə uzatdığını görmürsənmi?” Furqan 25/45. Buyurulmuş-
dur. Bə-nın bu şəkildə uzanması, günəşin hərəkətilə cismin kölgəsinin uzan-
ması kimidir. Və necə ki kölgə, kölgəyə səbəb olan varlığın surətində zühur 
etmişsə, kainat da Bə-nın surətində zühur etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.): 
“Üzərində Bə yazılı olmayan heç bir şey görmədim”-  demişdir. Çünki hər 
şey Bə-nın kölgəsidir. Bə-nın zərf olma xüsusiyyəti də vardır. Çünki bədən 
tapmadan əvvəl Uca Allahın əzəli elmində mövcud idik və zühurumuz Bə-
dən başladı. Varlıq Bə-də bükülü və sıxışdırılmış vəziyyətdə idi. Yəni Bə-
bizim məkənımızdı və içində olduğumuz andı. 

Bə-hərfi aləmi Cəbərutun bir işarəsi və mərufət məqamıdır. Çünki 
Aləmi Cəbərut elə mərufətin özüdür. Bə-nin nöqtəsi Əhədiyyətdən (Alla-
hın, zühurunun əvvəlidir) Vahidiyyətə (Allahın Zati sifətlərinin aşkara 
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çıxmasıdır. Məsələn: Muhəmməd vahidiyyətdir.) Nüzul (nazil olma) si-
fətinə işarədir. Sanki insanın aləmi-ərvahə (ilk ruhlar) aləmində zühuru-
dur. (Aləmi-ərvahə Adil Allah, bəşər həyatı üçün beş səhifə qədər yaz-
mışdır.Bunların birincisi aləmi ərvah, ikincisi ana rəhmi, üçüncüsü dünya 
həyatı, dördüncüsü Bərzax və qədər aləmi, beşincisi isə axırət və onun 
nəticəsi olan Cənnət və ya Cəhənnəmdəki əbədi həyat.) 

Bə-cüzi ağıldır. Əlif hərfi ilə ikinci hərfi olan Bə hərfinin birləşmə-
sindən alınan kəlmələr: Ab, Aba, Bab, Baba və. s bu kimi kəlmələrdir. 

Əlif-lə Bə-nin, yəni bu iki hərfin birləşməsindən yaradılışın Rəhman 
Allahın əmri ilə Babadan başlandığını və hərflərin, Rəhmanın çadırı 
Əbası, yəni Əhli-beytin Əbası altında olduğunu anladır. Yəni Bə, bir Əba 
altında (Kisa hədisi), rahat Əlif ilə birlikdə yaşamaqdır. Fenika dilində və 
İbranicədə Bə hərfi “ev, çadır” deməkdir. Digər hərflər sıra ilə gəldikcə, 
Mən, Sən, O, Biz, Sizlər, Onlar kimi özünü tanıma mərhələləri başlayar. 

Ruhların babası Hz. Muhəmməd (s.ə.s.)-dır. 
Tovhidin babası Hz. İbrahim (ə. s.)-dır. 
İnsanlığın babası Hz. Adəm (ə. s.)-dır. 
Adəmin babası Rabbul-turab, Torpaqdır. Torpaq hər şeyin yaradıcısı 

və sonda doymayan gözü özü ilə dolduracaq tək bir həqiqətdir. 
Kəbənin Cəlalı üzü olan Ali qapısı, Babi-Ali tərəfidir. Əbi Turabdır. 

Peyğəmbərimiz  (s.ə.s.) Hz.Əliyə veriyi ləqəblərdən biri də Əbu Turab-
dır.(Torpağın oğlu) 

“Fətir-11-Allah sizi Adəmin nəslini əvvəlcə torpaqdan, sonra nütfə-
dən yaratdı, bu zaman sizi erkək və dişi cütlər etdi. Heç bir dişi Onun 
izni olmadan hamilə olmaz və bari-həmlini yerə qoymaz. Kitabda Lövhi-
Məhfuzda yazılmadan heç bir yaşlı kəsə uzun ömür verilməz və heç bir 
kəsin ömründən azaldılmaz. Həqiqətən, bunlar Allah üçün asandır”. 
Bil ki, mənası: münzil oldu kitab,  
Bu, bə-nın nöqtəsində surətdir. İ Nəsimi. 
 

Bə-hərfinin nöqtəsi 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi əvvəllər ərəb hərfləri 22 ədəd idi və Bə 

hərfindən başqa heç bir hərfdə nöqtə yox idi. Bə-nin nöqtəsi də Əhə-
diyyətdən (Allahın, zühurunun əvvəlidir) Vahidiyyətə (Allahın Zati sifət-
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lərinin aşkara çıxmasıdır) nüzul sifətinə dəlalət edir. Deməli, Bə-nin nöq-
təsi vahidiyyətdə Hz.Əli məqamıdır. Əgər nöqtə olmasa idi, Bə hərfindən 
heç bir məna zühr etməzdi. Bə-nın nöqtəsi da olduqca önəmlidir. Bə- ilə 
kəvn (şəhadət aləmi) arasında olub tovhidi simvolizə edər. Bə-nın nöq-
təsinin, içində tapılmayan hiç bir şey yoxdur. Bu nöqtə həqiqi birliyi kəs-
rətin əslini ifadə edər. Nöqtənin hərəkətiylə meydana gələn xətt (çizgi) 
ikinci taayyunə işarə edər. Ucunda atəş olan bir çubuq dairəvi bir hərə-
kətlə çevrildiyində nöqtə çevrə olaraq görünür. Çevrənin varlığı xəyali 
olub həqiqətdə yalnız nöqtə vardır. Həqiqətdə isə nöqtə insanın və hər 
şeyin başlanğıc nöqtəsini anladır. Nöqtə insanı kamildir və haqqın göz-
bəbəyi misalıdir. 

Bütün hərflərin, sözlərin və rəqəmlərin əslinin nöqtə olması tək var-
lığın çoxluq şəklində görünməsinə də gözəl bir nümunədir. Təsavvufdə 
nöqtəyə verilən əhəmiyyətin çox böyük olduğunu görürük. Nöqtənin hər 
şeyin əsli, qaynağı torpağın başlanğıc nöqtəsi olduğu bildirilir. Hər şeydə 
bir işarə (nöqtə) vardır (və daim) Onun bir olduğuna dəlalət edər. Eyni 
zamanda bu nöqtə, insan-Kamilin rəmzidir. Bə-nın nöqtəsi da varlığın 
özüdür. Bu nöqtə abidlə məbudu bir-birindən ayırır. Əslində nöqtə olaraq 
qəbul edilən insan yer üzündə onun xəlifəsidir. Nöqtə, rəqəm etibarilə 
sıfırdır yəni yoxluq və heçlik ifadə edər. Bu səbəbdən sıfır olan nöqtə 
heçliyi, yoxluğu ilə cümlə hərflərin, özlərinə məxsus olan ahənglə ortaya 
çıxmasını təmin edər. Çünki Ərəb əlifbasında əgər nöqtə olmasa, heç bir 
söz yazılaraq cümlə olmaz. 

Bə-nin altındakı nöqtə isə insanın nəfsi istəkləri islah edərək Mustafa 
məqamına çatması üçün bir vasitədir. Həmin nöqtə atomu və atomun 
içindəki günəşi anladır və Kainatın yaradılış nizamını və sonsuzluğu 
ifadə edir. Beləliklə Bə-nin sirrinə çatan kimsə eyni nöqtə kimi, özünün 
və cümlə aləmin yoxluğunda zahir olan Rəbbin hər təcəllisinə müşahidə 
gözü ilə baxar. 

Hurufî Fəzlullah Nəimi (796/1396) nöqtənin torpağın və hər şeyin 
başlanğı olduğunu və hər şeyin nöqtələrin birləşməsi ilə alındığını bil-
dirir. Bə-nın bütün mövcudatın ilki olub, bütün əşyalarda zühur etməsi və 
Yaradıcı ilə aləm arasında pərdədir. Yəni hər şeydə Onun birliyini sübut 
edən daima bir işarə (nöqtə) vardır. Eyni zamanda bu nöqtə, insanı kami-
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lin rəmzidir. Çünkü İnsanı kamil həqiqətin özüdür. Bə’nın nöqtəsi də 
varlığın özüdür. Bə-nin bir xüsusiyyəti də, sonluğun onu var edən səbəb 
və səbəblərlə birləşməsidir. Yəni, bu hərfin özündə bir birləşdiricilik 
vardır.Varlıq Bə-də dürmüş və sıxışdırılmış vəziyyətdədir.Yəni Bə bizim 
məkanımızdı və içində yerləşdiyimiz bir qabdir. Allahın ilk yaratdığı 
qələm də talelərimizi yazmağa nöqtə ilə başladı. Nöqtə ilə başlasa da 
həmin yazını yazdıran O bir Allahdır. (Furqan 25/45) 

Bu haqda Hz.Əli: “Allah tərəfindən nə qədər kitab nazil olmuşsa, 
hamısının tamamı Qurandadır. Quranda nə mövcuddursa, hamısı Fatihə 
surəsindədir. Fatihədə nə varsa Bismilləhir Rahmənir Rahimdədir. Bis-
milləhir Rahmənir Rahimin də tamamı Bə hərfindədir, Bə hərfində də nə 
qədər elm və hikmət toplanmışsa, hamısı Bə-nin altındaki nöqtədədir. 
Mən də Bə-nin altındaki o nöqtəyəm”- deyə buyurmuşdur. 

Fatihənin ilk ayəsi, bəsmələdir. Bismilləhir Rahmanir Rahimdəki Bə- 
hərfi, Allahın ad və sifətlərinin bir bədəndə təcəlli etməsidir. Hansı bədən-
də? Peyğəmbərin bədənində. Bə-vücuddur və zülmani hərfdir. Əgər Bə-dən 
keçsən, ayədə deyildiyi kimi: “Atdığın zaman sən atmadın Allah atdı”-deyə 
biləcək qədər maddi varlığımızda da təmizlənə biləsək, onda da Bə-nin al-
tındakı nöqtə olarıq. Bu nöqtə Bismilləh mənasını bizə idrak etdirən Hz.Əli 
məqamıdır. Burada Hz.Əli təlimçidir, bizi Allahla Peyğəmbər təfəkkürünə  
götürür. Allah öz peyğəmbəri ilə Rəhman yağışı və Rəhim təcəllisi ilə bir 
olur. Rəhim təcəllisi Peyğəmbərin mənasını dərk edib, o mənanın içində 
qorunmaqdır. Bu qorunma sanki dünya içində axirətdə yaşamaq kimidir. 
Yəni, hələ bu dünyada ikən əbədi dünyanı qəlb və ağılla hiss etmək və 
əbədi gedəcəyimiz məqamımızı  bu dünyada ikən qazanmaqdır. 

 Məhəmməddir aləmin ən işıqlı nöqtəsi, 
 Bütün deyilmişlərə nöqtə qoyub nüktəsi.N. Gəncəvi. 

Beləliklə, Bə-nin nöqtəsindəki sirrə çatan bir qul, yaşadığı hər aləmdə 
Bə-nin bütün varlığı əhatə edən kəmalı ilə, özünü Rəbbin heç bir zaman yox 
olmayan “Bəqa”silə (əbədi var olan) davamlılıq taparaq, var olar. 

 
Bə-nin  hikmətləri 

Bu hərf insana məxsus bir hərfdir. Bu səbəbdəndə hər işimizi Bə 
hərfi ilə başlayaq. Daha güclü olmaq və hər işdə uğur qazanmaq üçün Bə 
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hərfini Əlif hərfindən sonra oxuyun. Bir işdə qalıb olmaq üçün Bə hərf-
lərdən sonra Kəf və Nun hərflərini də zikr etmək lazımdır. 

Bir işə başladığınız və istədiyiniz bir şeyi əldə etmək üçün və çətin-
lik zamanı bu hərflə dua, zikr etmək insana çox kömək edər, bu hərf in-
sana xas bir hərfdir. Daha çox məlumat, zamanla bir şeyin yaradılmasını, 
hər hansı bir sıxıntıdan qurtarmaq, yediyimiz yeməkdən xəstələnməmək, 
sehri təsirsiz etmək, ruhu aləmimizin təmizlənib, bədənimizin canlan-
masını istəyiriksə, Bə hərfinin çox zikr edək. 

Arzuların qəbul ediməsi, bir işə başladığımız zaman və dualarda, 
insana ən çox Bə-hərfi yardım edər.  

Niyyət edərək təkəbbürlü və fəsadcıl insanlardan qorunmaq və bö-
yük sevgiyə çatmaq üçün Bazar gecəsi bir kasa suyun üzərinə ب (Bə) 
hərfini oxuyub, üzərinə də bu isimləri ( یا رحمن یا رحیم) (Ya Rəhman, Ya 
Rəhim) oxuyub, suyu içmək təsirlidir. 

Vəhşi heyvanlardan qorunmaq 200 dəfə bir kağıza yazıb, üzərində 
gəzdirmək lazımdır. 

Qorxu və vəsvəsədən qurtarmaq üçün Bə hərfini 45 ədəd yazaraq 
üzərinizdə gəzdirin. 

Uğurlu günü: Həftənin cümə axşamı və şənbə (4-6) günləri və ayın 
15 -7- 9- 4-12-ci günləridir.  

Uğursuz günü: çərşənbə (3) və bazar günü və ayın 3, 5, 8, 13, 21-27-
i günləridir. 

Bə, Lətif adından doğulan və Lətif olan Bari adının təcəllisidir. Ru-
hun lütfü olmadıqca, həqiqətlərin dünyasına girmək mümkün deyil. Bə, 
yaradılışın meydana çıxmasına işarədir. 

 
Bə ilə başlayan İsmi-şəriflər 

Bə hərfi:əl-Basiru ismi şərifinin açarlarıdır. 
Ya-Bəsiru-Hər şeyi çox yaxşı görəndir deməkdir. Allah etdiklərini 

ən yaxşı biləndir. ey Bəsir (varlıqların hamısını, heç nəyə ehtiyacı olma-
dan müşahidə edən, zahir və batinləri görən, hər şeyin kamal sifətləri 
Onun üçün aşkar olan)! 

ey Bəra (xəlq edən), 
ey Bəzix (ali), ey şiddətli bətş (sürətlə cəzb edən). 
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əl–Bəriu-Yaradan, icad edən, var edən mənasındadır. Ən gözəl və 
yaxşı düzəldən. 

əl-Bəsit-Açan, genişləndirən və yayan deməkdir. Həyat verən, ruzi 
yağdıran, açan, genişləndirəndir. 

əl-Bədiu-Həyat yoldaşı və tayı olmayan, bənzərsiz və nümunəsi ol-
madan heyrətverici aləmləri yoxdan yaradan, var edən anlamına gəlir. 

əl-Bəqi-Varlığının heç sonu olmayan, həmişə diri olan və bu cür hə-
mişə davam edəcək olandır. Davamlı olan, fani olmayandır. 

ey Burhan-(məğfirət sahibi, tövbə edən bəndənin günahını silib 
yerinə savab yazan). 

Bəisu-Ölüləri dirildən, qəbirdən çıxaran, səbəb və vəsilə olandır –
deməkdir. 

əl-Bətinu-məxluqatın göz və dərkindən gizlin olan. Gizli olan, insan-
lar onu tam bir şəkildə bilə bilməmələridir. 

əl-Bərru-sadiq, adəti ehsan olan. Bəndələrinin günahlarını bilən, eh-
sanı və yaxşılığı bol olan, vədini yerinə yetirəndır. Çox yaxşılıq edən mə-
nasına gələn. 

 
Tə hərfi       حرف التاء 

3-cü: “Tə” samitidir ki, dörd şəkildə yazılır. Əbcəd rəqəmi 400-dür. 
Həms –lüğətdə, səsi gizlətmək mənasındadır. İstılahda hərfləridəndir və 
incə hərfdir. Çıxiş yeri:” Dil ucunu üst dişlərin ortasına vuraraq tələffüz 
olunur. 

 تـ           ــتــ                      ـت              ت
Tə-Risalət : Əlif-Küllü ağıl+Bə -cüzi ağıl =Tə-Mən-dən sonra “Sən-

də” olur. Yəni Aşiq, məşuq və Rəqib üçlüyü ortaya şıxar. Tə hərfi “Sən” 
deməkdir. Bə hərfinin aşağısında olan bir nöqtənin, batini həyatı yuxarı-
ya yüksələrək məhəbbət üçün yuxarıda iki nöqtəli Tə hərfinə çevrilmiş-
dir. Tə hərfi həqiqətə, mərufətə, təriqətə və şəriətə işarədir. Fenika dilin-
də və İbranicə də “İşarət”kimi simvolizə edilir. 

Əlif-Küllü ağıl, Özünü tanıtmaq üçün Bə-ni Cüzi-Ağlı ilə Özünə bir 
vücud gəmisi inşa edər. İçinə Əlif- (Özünü) Bə- (Mən) ilə Tə (Sən) bir-
liyini qoyar. Tə hərfi ilə başlanan 3-lükdən hər şey başlanar .Yəni bu üç-
lük (1+2=) 3 rəqəmi Təkbir. 
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Əlif hərfi gövs (ox) isə, Bə-hərfi və Tə-hərfi onun iki sağ və sol qut-
budur. Qeyb və cəbərut aləmindəndir. Tə hərfi ilə: Tövbə ver əl-Təvvab-
Tövbələri qəbul edib, günahları bağışlayan deməkdir. Allah insanı yara-
darkən günahsız yaratmışdır. 

Tə hərfi hər kəsin Mən-Mən dediyi yerdə “Mən bilmirəm, Sən bilir-
sən, Mənə sən öyrət”- deyə biləcəyi  “Sən- Sən”- demə mərdliyidir. 

“Sizin hər birinizi bir candan, atanızdan yaradan və yanında rahatlıq 
tapması üçün zövcəsini də onun cinsindən edən Odur. Beləliklə, elə ki, 
zövcəsi ilə yaxınlıq etdi, o, yüngül bir yüklə yükləndi və bir müddəti o 
yüklə keçirdi. Elə ki, yükü ağırlaşdı hər ikisi Allahı-öz Rəbblərini çağır-
dılar ki:“Əgər bizə saleh bir övlad əta etsən, mütləq şükr edənlərdən 
olacağıq”. (Əraf-189) 

Quranda yalnız kəlmələrin sonunda və bir də sərbəst şəkildə yazılan 
“tə” hərfinə də rast gəlirik ki, bu “tə” hərfinə “təmərbuta” deyilir. 

 -                        -       ـة                   ة
Ərəb dilində İki qraqmatik cins, müzəkkər (kişi) müənnəs (qadın) 

cinsi vardır və Qurani-Kərimdə ayələr əsasən kişi cinsində yazılmışdır. 
Müzəkkər (kişi) isimlərin xüsusi şəkli əlamətləri olmadığı halda, 

müənnəs(qadın) qramatık cinsə aid sözlər təmərbuta ilə tamamlanmışdır. 
Təmərbuta tə-hərfinin gil qönçəsi kimi butalanmış çəklidir. Bu da qadın-
ların daha təqvalı və utancaq olmasına dəlalət edir. 

 
Tə hərfinin hikmətləri 

İnsanların gözündə istəkli olmaq üçün Çərşəmbə günü günəş batdıq-
dan sonra bir kasa zəfəranlı suya  ilə 401 dəfə ت Tə-hərfini və (  یا قیوم یا
-ismi şəriflərini bir dəfə oxuyub, sonra hə (Ya Qayyum,Ya Vacid) (واجد
min sudan içib və qüsul tökmək xeyirlidir.  

Mehribançılıq üçün niyyət edərək 100 dəfə oxumaq xeyirlidir.Arzu 
murada çatmaq üçün 400 dəfə Tə yazıb üzərinizdə gəzdirin. 

Təbiəti hərarət və rutubətdir. Ünsürü havadır.  
Uğurlu günü: Həftənin bazar ertəsi (1-ci) və çərşəmbə (3-ci) günü və 

ayın 1-4-9-7-13-23 günləri.  
Ugursuz günü:Həftənin şənbə və çətşənbə axşamı, ayın 24-16-8-17-

2-15 günləridir. 



 

  471 

Pəltək ث (Sə) hərfi         حرف الثا 
4-cü: ث  Sə hərfidir ki, bu da dörd şəkildə yazılır. Sə hərfinin Əbcəd 

rəqəmi 500-dir. Sə-hərfi ilə Savab ver. Bu hərf pəltək tələffüz olunur. 
Yəni, tələffüz zamanı dilin ucu yuxarı və aşağı qabaq dişlərinin arasında 
qalır. Sə-qeyb, cəbərut və lütf aləmindəndir. Çıxış yeri Za və Zəl ilə ey-
nidir yəni, pəltək səslənən hərfdir. Təbiəti soyuqluq və yaş, ünsuru sudur. 

Sə hərfinin şəkli Bə-təknəsinin içində üstdə qoyulmuş 3 dənə nöq-
tədən ibarətdir. Təknə şəklində və üzərində olan bu 3 nöqtələr “Nübüv-
vət, Risalət və Qulluq” nöqtələridir. Hamısı birlikdə Yaradılışı gerçəkləş-
dirir. Ərəbcə 5-beş saynın yazılışı“ 0 “ şəklində yazılır ki, hər şey O (hu) 
içində bir sirdir. 

ث         ث  ثـ                  ــث             
 

Sə hərfinin hikmətləri 
Ər-arvad arasında küsülülük olanda niyyət edərək, həftənin 3-cü gü-

nü günorta namazından sonra 510 dəfə Sə hərfi yazılır və üzərinə ( یا دائم 
 isimləri oxunub, bir az suda saxlanır. Sonra (ya Daim ya Saməd) (یا صمد
həmin su ər-arvada içirdilir. 

Yaşadığı mühütdə hamı tərəfindən sevilmək üçün yeddi gün 60 dəfə 
Sə hərfi yazılır və həmin kağıq üzərində gəzdirilir. 

Sə-savab, tövbə edən savaba nail olar. Bütün xeyir işlər üçün istifadə 
olunur. Nəzərdən, çətinliklərdən, bağlılıqdan qurtarmaq və ruzi və müştəri 
bolluğu üçün 100 ədəd Sə hərfi yazılır. “Sə” hərfi aləmi- nasutdur. 

Uğurlu günü: Həftənin bazar ertəsi və cümə axşamı (1-ci, 4-cü) Ayın 
28- 4- 6- 9- 13 günləri.  

Uğursuz günü: Həftənin şənbə və çərşəmbə (3-6) günləri. Ayın 8- 5- 
11- 23 günləri. 

 
Cim hərfi            حرف الجیم 

5-ci: ( ج)”Cim” samitidir ki, dörd şəkildə yazılır, qalqalə hərflə-
rindəndir və incə samitdir. Səsin çıxış yeri dil ortasının üst damağa dəy-
diyi yerdir. Təbiəti soyuqluq, istilik, quruluq, ünsürü torpaqdır. 

Cim hərfinin Əbcəd rəqəmi 3-dür. (Bəşəriyyət-ruh, can, nəfəs) yəni 
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cəmiyyət, el, maddı sacayaq deməkdir. Bu yaşadığımız maddi aləmə 
aiddir. Cim-şəhadət və cəbərut aləmindəndir. Mənzili Surəyyədir. 

Cim hərfi maddi dünya, bədənin aşağa aləmi enişi deməkdir. Ancaq 
yuxarı aləmə aid nə varsa Cim-in batınındə gizlənmişdir. İnsan maddı 
bədəni üzündən dunya nemətlərinə ehtiyac duyar, bunun üçündə daima 
çalışar: Cahan, Cin, Can, Canan, Camal, Cəlal və. s. kəlmələrini sim-
volizə edir. 

 جـ           ـجـ           ـج          ج
Cim hərfi həm də maddi bəşər, cinni Lətif və Lətifələrin hamısının: 

“Enin oradan aşağı”- deyilərək endirilən, bir-bir hamısına mənlik-nəfs 
verilib imtahan dünyasına endirilmişlərin, yəni mənləri, sənləri, cinləri 
və canların işarəsidir. Fenika dilində və İbranicədə “dəvə və ya hörüklü 
dəvə” kimi mənalarına gəlir. 

 
Cim hərfinin hikmətləri 

İşini itirmiş və ya iş axtaran bir kimsə günəş doğduqdan sonra 53 
dəfə Cim hərfini yazıb və üzərinə ( یا بارئ یا كبیر) (ya Bari, ya Kəbir) ismi 
şərifləri oxuyaraq üzərində gəzdirsə, işləri düzələr. Cim hərfi savadlı və 
mömin və şərəfli insanlar arasında olmaq üçün istifadə edilir. 

 
Cim hərfi böyük insanlarla, dünya alimləri və kəlam əhli ilə dost ol-

maq üçün istifadə edilir. 
Uğur qazanmaq üçün 7 gecə Cim hərfini 1000 dəfə zikr etmək la-

zımdır. 
Lətıf və Lətafətlər (gizli xəbərlər) üçün niyyət edilərək 364 dəfə 

oxunur.  
Uğurlu günləri hərtənin çərşənbə (3) və Bazar günləri. Həmçinin 

ayın 25- 1- 7- 9- 15-18 -ci günləri. 
Uğursuz günü: Həftənin bazar ertəsi (1) və cümə (5) günü, ayın 24-

8-6-14-16-22-günləri. 
 

Cim hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 
Cim hərfi ilə Cəmil ver əl-Cəlilu. Şanı uca, əzəmət, kübarlıq, bö-
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yüklük və şanı olan Allah deməkdir. Günah, inkar və üsyan içində olan 
insanların könüllərindən tutaraq onların da yüksəlməsinə çalışar. Allahın 
Cəlil ismi bütün kamal sifətlərə sahibdir, yəni Alidir və ucalığı yayandır. 

Cim-hərfi əl-Cəbbar-Hökmünü bütün varlıqların üzərində yeridən-
dir. Əmr və fərmanına qarşı çıxılmayan, qırılanları düzəldən, bağlayan, 
istədiyini güclə etdirməyə də gücü çatan. 

əl-Cəmiu-114-İstədiyini istədiyi zaman, istədiyi yerdə, anda topla-
yan deməkdir. ey Came (cəm edən), 

ey Cəlil (sifətlərində kamil), 
ey Cəmil (felləri gözəl, vəsfləri kamil), bütün gözəllikləri özündə 

cəmləyən. 
ey Cəil (qərar verən), 
ey Cəbbar (məxluqun ixtiyarı olmayan bəzi işlərə məcbur edən, 

onların hallarını, çatışmamazlıqlarını islah edən), 
ey Cəmiu. 
ey Cəlil uca və ulu məqam sahibi. 
ey Cəmil hər şeyə gözəllik verən. 
 

Hə Hərfi                  حرف الحاء 
6-cı: “Hə”samitidir, dörd şəkildə yazılır.Əbcəd rəqəmi 8 -dir. Hə hər-

fi ilə Hikmət ver. Hikmətli olmanın yolu mənalı danışmaq, fərzlərı yerinə 
yetirmək və haramlardan qorunmaqdır. Boğaz hərflərindəndir. Çıxış yeri: 
Boğazın tam ortası sıxılaraq tələffüz olunur və küylü tələffüz olunur. 
Bəzi sözlərin oxunuşu zamanı bu hərf sanki qalın səslə başlanaraq, incə 
səslə bitir. Lakin qalın samit deyildir. Hə, qeyb aləmindəndir. Təbiəti so-
yuqluq və nəmlik, ünsürü torpaqdır. Fenika dilində və İbranicədə “çevrə, 
həyət divarı, hasar” mənasına gəlir. 

 حـ             ـحـ               ح                 ح
Hə hərfi, qeyb hərflərindəndir. Onun aləmi Məlakut Aləmidir. O 

tam-kamil hərflərdəndir. Hə hərfi Allahın inanan qullarını Onu tanımağa, 
həmçinin Cəlal və Cəmal sifətlərinin təcəllisini bilməyə hidayət etməsinə 
işarət edir. 

Hə-yaradılışın ixtirasıdır. İnsanın ağlı mühakiməsi varsa, onun vücudu 
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da vardır və hər orqan hər əzası, hər hüceyrəsi özünə məxsus programa görə 
fəaliyyət göstərər. Vücudun hüceyrələrindən heç biri “Mən əmrə tabe 
deyiləm” deyə bilməz. Hər orqan Allahın əmri ilə öz vəzifəsini əmr olunan 
şəkildə yerinə yetirər. Bir yerdə, bərabər bir vücudu-Tovhid yaradarlar. 

 
Hə hərfinin hikmətləri 

Sehr və nəzərdən qorunmaq üçün çərşəmbə gecəsi ipək qumaş 
üzərinə zəfəran mürəkkəbi ilə 18 dəfə yazılır və üzərinə ( یا بارئ یا زكي) 
(Ya Bari Ya Zəkiyyu) isimləri oxunaraq, üzərində gəzdirilir. Bu zaman 
heç bir sehr təsir edə bilməz. 

Uğurlu günü: Çərşəmbə və şənbə 3-6 -20- 17- 16- 1- 6.(hicri qəməri 
tarixi ilə) 

Uğursuz günü: Pazarertəsi və Cümə 1-5- 2- 8- 14- 18- 9- 15. 
 

Hə hərfi ilə aid ismi şəriflər 
Hə hərfi:əl-Hakim İsmi şərifinin açarlarıdır.  
Həlim (qəzəbinin Onu təhrik etmədiyi Kəs), Ey yaratdıqları ilə son 

dərəcə mülayim rəftar edən. 
Həlim-Əfvi, bağışlaması hüdudsuz dərəcədə çox olan. Helm sahibi, 

günahkarları cəzalandırmağa tələsməyən. 
əl-Həkimu-Hikmət sahibi. Hökmü rədd edilməyən hakim, haqqı ye-

rinə yetirəndir. Bütün iş və əmirləri yerində olan. Bütün əmr və işləri hik-
mətlə dolu olandır-deməkdir. Ey hər şeyi nizam-intizamla yaradan və hər 
işi hikmətlə görən Həkim. 

əl-Həkəm-haqqla hökm edən, haqqı yerinə yetirən deməkdir. Hökmü 
özünə məxsus olan, hökmü altında tutan, son hökmü verəcək olan, hökm 
edən, haqqı yerinə yetirən, elmi, sözü, işi düz və doğru olan deməkdir. 

ey Hənnan-Ondan üz çevirənləri qəbul edən, rəhmət sahibi, 
əl-Həfiz-Qoruyan, nəzarət edən. Edilən işləri bütün incəlikləri və tə-

fərrüatı ilə bilib, saxlayan deməkdir. 
əl-Həsib-Yaratdıqlarının hamısına yetən və onları hesaba çəkən. Bü-

tün varlıqların varlıqları boyunca etdiklərini, gizlətdiklərini və aşkar et-
diklərini ən incə nöqtəsinə qədər bilib, mütləq haqq-hesabını edən və 
edəcək deməkdir.  
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ey Həsib -kifayət edən, 
əl-Haqq-Həqiqətən var olan, varlığı heç dəyişməyən, mövculuğu və 

hökmləri gerçək olan. “Sonra insanlar gerçək sahibləri olan Allaha dönə-
cəklər”. 

 əl-Həmidu-Ancaq Ona həmd-səna olunan və bütün varlıqların dilini 
bilən deməkdir.  

ey Həmid-bütün məxluqat tərəfindən həmd və sənaya, tərifə layiq görülən, 
əl-Həyy-324-Diriliyi sonsuz olan, hər şeyə həyat və can verən deməkdir.  
Həbib-Bəndələrə nemət verib Öz itaətinə müvəffəq edən, razı olduğu 

dinə hidayət edən. 
ey Hadi dilədiyini doğru yola çatdıran, qullarına hidayət verən. 
 

Xa hərfi                  حرف الخاء 
7-ci:”Xa” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Xa hərfi ilə Xeyr ver. Çıxış 

yeri: Boğazın bir az əvvəlindən xırıltılı tələffüz olunur. Xa-qalın samitdir 
və əbcəd rəqəmi 600-dir. Xa, qeyb və mələkut aləmindəndir. Təbiəti 
nəmlik və soyuqluq ünsürü torpaqdır. 

خـ             ـخـ        ـخ           خ  
 

Xa hərfinin hikmətləri 
Bacarıqlı, istedadlı olmaq üçün 610 dəfə yazılır və üzərinə ( راجي یا كافي یا ) 

(Ya Kafi, Ya Raci) (ey yetərli olan, ey Rəbbinin əfvını diləyən) ismi şərifləri 
oxunur və evə qoyulur. Axşam namazdan sonra 60 dəfə oxuyub və 60 dəfə 
yazıb yastığının altına qoyan istədiyi niyyətin nəticəsini yuxuda görər. 

 
Xa hərfi ilə başlayan ismi şəriflər 

əl-Xaliq-İstədiyi kimi yaradan. “Rəbbiniz Allah Odur. Ondan başqa 
Allah yoxdur. O, hər şeyin yaradıcısıdır”.Yaradan mənasına gələn “əl-
Xaliq” ismi Quranda səkkiz yerdə təkrarlanmışdır. 

Ya Xafidu-Alçaldan, zəlil edən, varlıqdan yoxluğa, elmdən cahilliyə, 
sağlamlıqdan xəstəliyə, yuxarıdan aşağı endirən deməkdir. Ən uca mərtə-
bədən ən aşağı mərtəbəyə endirən Allah deməkdir 

əl-Xabir-812. Allah hər şeydən xəbərdardır. Hər şeyin iç üzündən, 
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gizli tərəfindən xəbərdardır, olanları və olacaqları ən yaxşı şəkildə bilən, 
mülkində nə varsa hər şeydən xəbərdar olan deməkdir. 

ey Xafiyy (köməkçi və xeyirxah), 
 

Dəl Hərfi (د)               حرف الدال 
8-ci: “Dəl” samitidir, iki şəkildə yazılır və qalqalə hərflərindəndir. 

Özündən əvvəl gələn hərflərlə birləşsə də özündən sonra gələn hərflərlə 
birləşmir. Dəl hərfi ilə Dəlil ver. Çıxış yeri: Dilin ucunu üst dişlərin orta-
sına vurularaq tələffüz olunur və incə samitdir. Dəl- mülk və cəbərut alə-
mindəndir. Təbiəti soyuqluq və quruluq, ünsuru topraqdır. Əbcəd rəqəmi 
4-dür. Fenika dilində və İbranicədə “qapı qanadı və ya cadırın girişini 
örtən üçkünc şəklində bicilmiş dəri parçası” kimi mənalarına gəlir. 

د                    ـد                ـد                                 د  
 

Dəl hərfinin hikmətləri 
Dəl hərfinin əsas sirri onun əbcəd rəqəmi olan 4-dür, yəni ərbəədir . 

Əsası 4 ünsür olan su- hava-atəş-torpaqdan ibarət olan bədənin əzəli ruh-
la birləşərək bir bütöv olmasıdır. Bədən evinə Beytul məmur deyilir. Yə-
ni, nəfəslə üfülənərək hər hal və durumuna görə inşa edilən evə deyilir. 
Müxtəlif şəkillərdə olan və ali ruhun həbs edildiyi bu evin təmiri isə heç 
vaxt bütüb tükənmir. Yəni, insan bədəndə daima öz düyğuları ilə müba-
rizə aparır ki, müvəqqəti bədən evində olan ülvi ruh hər iki dünyada 
əziyyət çəkməsin. 

Dəl-Allaha qul olmaqdır. Dəl hərfinin quruluşu namazda ruku halına 
və təzə doğan ayın hilalına bənzəyir. 

Qəlb gözünün açılması və xalq arasında əziz olmaq üçün çərşəmbə 
gecəsi 35 dəfə safran mürəkkəb ilə yazılır və üzərinə ( یا حنا یا منان) Yə 
Hənnan və Yə Mənnan isimləri oxunur. 

Dəlil -Dəlilimiz (yol göstərənimiz), 
ey Darr hikməti qədər ələm və zərərverici şeyləri yaradan,  

       ey Dai qullarını yaxşılığa və Cənnətə dəvət edən. 
ey Dəfiu zərərli şeyləri və maneələri aradan qaldıran. 
ey Dəlil qullarına yol gostərən. 
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ey Dəyyan qullarının hər bir əməlinin mukafatını verən. 
 

Zəl Hərfi (ذ)    حرف الذال 
9-cü: Zəl hərfi ilə Zəka ver.”Zəl” samiti iki şəkildə yazılır və dil ucu-

na üst dişlər yüngül basdırılaraq səslənir. Pəltək səslənən və incə samit-
dir. Zəl-şəhadət, cəbərut və qəhr aləmindəndir. Təbiəti istilik və quruluq, 
ünsuru atəşdir. 

 ذ                       ذ               ــذ            ــذ
 

Zəl hərfinin hikmətləri 
Pəltək Zəl hərfinin əbcəd rəqəmi 700-dir. Zəl hərfi güclü bir hərfdir. 

Sanki qüdrətilə kainatın hər yerini əhatə edən və Allahın əmrilə insan 
üçün işiq və istilik bənbəyi olan Günəş kimi. 

Ehtiyacların tez alınması üçün şənbə günəş yüksələn zaman 731 dəfa 
Zəl hərfini yazır və üzərinə ( یا دیان یا خالق) (Ya Dəyyan, Ya Xaliq) isim-
ləri oxunur.  

Zəl ( ذ): Zəka-Duyduqlarını yaxşı qavrayan, mühafifə edən. 
Zəl cəlali vəl ikram. 
 

Ra Hərfi (ر)   حرف الراء 
10-cu: “Ra “samitidir, iki şəkildə yazılır və qalın səslənən hərfdir. 

Ra Hərfi ilə Rəhmət ver. Qalqalə hərflərindəndir. Çıxış yeri: Dil ucunun 
arxasını üst ön dişlərin içinə yüngül toxunaraq və titrəyişli tələffüz olu-
nur. Ra-şəhadət və cəbərut aləmindəndir. Təbiəti nəmlik və soyuqluq ün-
sürü torpaqdır. Fenika dilində və İbranicə də “Baş və ya yandam görsə-
nən baş” kimi simvolizə edilir. 

 ر                  ـر       ر           ـر
 

Ra hərfinin hikmətləri 
Ra hərfinin əbcəd dəyəri 200-dür. Kainatda bütün olub, olacaqlar 

Ra-nın gücü ilə olar. Ra gücü Rəbb-lik qüvvəsidir. Peyğəmbərimiz Me-
racda olanda Mən Allahı gördüm deməmişdi. Mən tərbiyə edən Rəbbimi 
qəlb gözü ilə gördüm- demişdir. 
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Ra-qədim dövrlərdə Allahın ismi idi və Ruh anlamındadır. Ra-nın 
gözü deyərkən, ruhun gözü nəzərdə tutulur. Simvolu günəşdir. Günəş ha-
mı üçün bərabər doğar. Bəziləri bu zaman pərdələri bağlayaraq günəşdən 
faydalanmadıqları kimi Allahın isim və sifətlərindən faydalanmazlar. 
Nuri İlahi işiği rədd edərək, qıraqda qalmağı istəyərlər. Həqiqət də isə 
onlara Nurdan faydalanmaq qismət edilməmişdi. 

Qədim Misirdə Ra-Rah və ya Ray olaraq da oxunurdu və çeşidli şə-
killərə girən günəş tanrısı hesab olunurdu. 

Bazar ertəsi gecə 200 dəfə Ra hərfini yazır və üzərinə də (  یا رحمن یا
 .ismi-şərifləri oxunur (Ya Rahman, Ya Daim) (دائم

Uğurlu günü Bazarertəsi və Cümə və ayın 1- 5- 23-16-7-19 günləri. 
(hicri tarixi ilə) 

Uğursuz günü: çərşənbə axşamı və çərşənbə, ayın 4- 6-10- 18-21-26 
günləri. (hicri tarixi ilə) 

Ra hərfi-ər-Razzaqu İsmi şərifinin açarlarıdır. 
 

Ra hərfinin hökmləri 
Ra hərfi qalın, titrəyişli tələffüz olunan samitdir. Ra hərfi fəthəli َر və 

zəmməliُر olduqda qalın-təfxim, kəsrəli ِر olduqda isə incə-tərqiq ilə tə-
ləffüz olunur. Deməli, Ra hərfi  qalın hərf olmağına baxmayaraq, bəzi 
hallarda qalın, bəzi hallarda incə, bəzi hallarda isə həm qalın, həm də 
incə səslənir. 

Ra hərfinin bu üç halı aşağıdakılardır: 
1-ci. Ra hərfi beş yerdə qalın oxunur: 
1. Ra hərfinin hərəkəsi fəthə (ə) və ya zəmmə (u) olduqda, qalın 

oxunur. Rabbəhum, Ərrahmən, Ərruhi. 
ُالرحمن َ ْ َّ ُّالروح      َ ِربھم                    َ ِّ َ  

2. Ra hərfi sakın, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə (ə) və ya 
zəmmə (u) olduqda, qalın oxunur.    Qaryəti. 

ًقریة َ ْ َ  
3. Ra hərfi də və Ra hərfindən əvvəlki hərf də sakın, daha əvvəlki 

hərfin hərəkəsi isə fəthə və ya zəmmə olduqda, qalın oxunur. 
Əlqadr, xusra, qadr. 
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ْ لقدرَا ْ ْخسر             َ ْ ُ ِاألرض              ْ َ ْ   
4. Ra hərfi sakın (sukunlu) özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi də arizi, 

yəni keçici kəsrə (i) olarsa qalın oxunur. Rabbəhum. 
َلمن ارتضى ْ ِ َ ْان ا رتبتم   ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ  

5. Ra  hərfi sakın, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsrə olarsa, lakin 
“Ra” dan sonra istila (qalın) hərflər: خxa, صsad, ض dad, غ  ğayn, ط  ta, ق  
qaf, ظ za hərflərindən biri gələrsə və bu qalın hərflərin hərəkəsi də fəthə  
ə) və ya zəmmə (u) olarsa, bu zaman “Ra” hərfi qalın səslənir. 

ًفرقة َ ْ ًمرصادا    ِ َ ْ ِ  
2-ci. Ra hərfi 4 yerdə incə oxunur. 
a) Ra  hərfinin hərəkəsi kəsrə (i) saiti olarsa incə oxunar. 

ْبصارھمَ◌أ ِ ِ َ ْ ْاہلل بنورھم   ِ ِ ُ ِ ُ َّ ِجنات تجري  ْ َ ٍ َّ َ  
b)Ra hərfi sakın, əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsrə (i) olarsa, incə 

oxunur.  vəsbir, vəstəğfir. 
ْصبرَوا ِ ُواستغفره   ْ ْ ِ َ ْ  

v) Ra hərfi sakin, özündən əvvəl gələn hərf də sakin, ondan da əvvəl 
gələn hərfin hərəkə də kəsrə (i) olarsa, incə oxunur. bisabir 

ْ◌صیرب ِ َ  
q) Ra hərfi sakın olub, özündən əvvəl gələn hərf”Lin” hərflərindən 

“Yə” olarsa incə oxunur.  seyir 
ْسیر ْ َ  

3-cü Ra hərfi bu üç yerdə həm qalın, həm də incə oxuna bilər. 
a)Ra hərfi sakın, özündən əvvəlki  hərəkəsi isə kəsrə) i) olub, Ra 

hərfindən sonra qalın hərflərdən biri olarsa və ya bu hərfin hərəkəsi kəsrə 
(i) olarsa. kullə firqun. 

ٍكل فرق ْ ِ ُّ ُ  
2. Ra hərfi sakin, özündən əvvəlki hərf qalın hərflərdən ص “sad” və 

ya  .ta” olsa və ondan əvvəlki hərfin hərə-kəsi də kəsrə “i” olarsa“  ط 
َعین ْ ْالقطر َ ْ ِ ْمن مصر    ْ ْ ِ ِْ  

3. Qurani-Kərimdə keçən kəlmələrin sonlarında Ra   ر hərfi vəqf ha-
lında durulduğunda həm qalın, həm də incə oxunması caizdir 
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ِ◌اسرف ْ َ ِان اسر َ ْ َ ْاذا یس َْ َ َ ِ  
Suallar: Uzun saitlər hansılardır və bu zaman hərf necə oxunmalıdır? 

Kiçik “əlif” işarəsi də nəyi bildirir? “Allah” sözü nə vaxt incə və nə vaxt qalın 
saitlə oxunur?  “Ra” hərfi nə vaxt incə və nə vaxt qalın oxunur? 

 
Ra hərfinə aid İsmi şəriflər 

ey Rəhman (rəhməti həddindən artıq olan, rəhməti həm möminə, 
həm də kafirə şamil olan), Ra hərfi ilə Rəhmət ver. 

Bağışlayan, əsirgəyən, rəhməti həddən artıq olan. Bütün yaranmışla-
ra-dünya həyatında mömin-kafir olmasından asılı olmayaraq, məxluqatın 
hamısına qarşı mərhəmətli olandır. Şəfqəti çox, mərhəməti dərəcəsiz 
olan, rəhməti hər şeyi bürüyən, yəni yaratdıqlarının hamısına mərhəmət 
edən, acıyandır mənasındadır. 

ey Rəhim (rəhməti sabit olan, kəsilməyən), Ey axirətdə ancaq itaət-
kar və əməlisaleh qullarına şəfqət edəcək Rəhim.  

ər-Rəhim-Axirətdə rəhmət təcəllisi ilə möminləri sevindirən, Rəh-
məti sabit olan deməkdir. Rəhim daha çox ikinci yaradılışa baxar və ira-
dəsini xeyrə, doğruya, gözəlliyə yönəldən bəxtiyar qullar üçün ikinci ya-
radılışda sonsuz lüftlər, nemətlər veriləcəyi müjdəsini verəndir. Deməli, 
Rəhim isminin təcəllisində məxluqata qarşı ikram və ehsanda olandır. Bu 
əsma rəhmi olanlar üçün bir İsmi- Əzəmdir. 

Ya Rəbb-bizi tərbiyə edən, nemət verən, xilqətimizi tamamlayıb ka-
mala yetirən, sahibimiz, 

ey Razi -əmrinə itaət edib nəhyindən çəkinən bəndədən razı olan, 
ey Raşid-məxluqları onların Öz mənfəətli işlərinə hidayət edib yol 

göstərən, 
ey Raqib-heç nəyin Ondan yayınmadığı keşikçi, gözləyən, qoruyub, 

nəzarət edən. Bütün varlıq üzərində güclü və bütün işlər Özünün nəzarəti 
altında olan və Onun əmri ilə meydana gələn deməkdir. 

ey Rafe-möminlərə səadət, bəxş etməklə dərəcələrini yüksəldən! 
əl-Razzaq-məxluqatın bədən və ruhlarının qidasını yaradıb verən. 

Onlara bol-bol ruzi verən deməkdir. Ruhlara mənəvi qida qapısını açan      
ər-Rafiu-yüksəldən, qaldıran, zillətdən izzətə götürən, çirkabdan 

çıxaran, dərəcəni artıran deməkdir. 
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ər-Raufu-çox acıyan, çox şəfqətli, çox mərhəmət və şəfqərli olan de-
məkdir. 

ər-Raşid-514-Bütün işləri əzəldən təqdiri ilə, bir nizam və hikmət ilə 
aqibətə qovuşduran deməkdir. Bəndələri, onların xeyirli işlərinə yol 
göstərən, 

ey Rizvan-məğfirət sahibi, tövbə edən bəndənin günahını silib yerinə 
savab yazan, 

ey Rafi- şərif, uca məqamlı, 
ey Radi Özünə qulluq edənlərdən razı olan. 
 

Zə Hərfi (ز)   حرف الزاي 
11-ci:”Zə” hərfi iki şəkildə yazılır və incə samitidir. Dil ucu ön 

dişlərə deyərək Azərbaycan dilindəki “zə” kimi adi tələffüz olunur. Əb-
cəd rəqəmi 70-dir. Şəhadət, cəbərut və qəhr aləmindəndir. Zə hərfinin 
təbiəti hərarət və rütübətli olub, ünsürü havadır. Fenika dilində və İbrani-
cədə “Silah”mənasını bildirir. 

 ز         ـز              ـز                ز
 

Zə hərfinin hikmətləri 
Zə hərfinin dəyəri 7-dir.Bu da sonsuzluğa açılan bir xəzinə qapısıdır. 

Zə hərfi zinətlə bəzənmiş, zənginlik və xəzinəyə malık olma simvolunu 
bildirir. Axır sandıq olan insanın əsma cehizi, xəzinə sandığı, nun qutu-
sudur.İnsan xəzinə səması, 7 yer təbəqəsi kimidir, yəni 7 qatdan: dəri, 
yağ, ət, damar, sinir, əzələ və sümüklərdən ibarətdir. 

 
Zə hərfinin fəzilətləri 

Zə-hərfinin ruhaniyəti xəstəliklərdən qurtarmaq, Ruhlar aləminin fət-
hi, bütün xeyir və şər işlərdə istifadə olunur.  

Elm üçün Zə hərfini Şənbə günü 700 dəfə yazır və üzərinə ( یا  یا مبدع
 ismi şərifləri (Ey yaradan Ey qeybi bilən) (Ya Mubdiu, Ya Allah) (عالم
oxunur.  
      İnsanlar arasında hörmət qazanmaq üçün 500 və ya 100 dəfə bir 
kağıza yazıb, üzərinə də elə həmin ismi şərifləri oxumaq lazımdır. 
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Dəl–Zəl-Ra–Zə hərflərinin ortaq xüsusiyyətləri: Sevgi, barış, dürüst-
lük şəffaflıq. Qüsurları: əzəb, inad. 

Uğurlu günləri: Hicri qəməri tarixi ilə 6, 3, 12, 24, 28. 
Uğursuz günləri: 4 , 8, 10, 15, 22,  
Zəl ( ز): Zəkat: Təmizlik. 
 

Sin Hərfi ( س)                حرف السین 
12-ci: “Sin”samitidir, dörd şəkildə yazılır və incə samitdir. Sin hərfi 

ilə Səadət, bəxtiyarlıq ver. Sin, qeyb, cəbərut və lütf aləmindəndir. Çıxiş 
yeri: dil ucu ön, alt dişlərin içinə dəyərək tələffüz olunur. Təbiəti yaşlıq, 
nəmlik və soyuqluqdur. Ünsürü sudur. Əbcəd rəqəmi 60-dır. Fenika di-
lində və İbranicə də Sin və Şin hərfləri “Diş, yan-yana düzülmüş dişlər” 
şəklini simvolizə edir. 

 سـ                      ـسـ                ـس                         س
Hansı sözün içərisində sin hərfi olsa, deməli o sözün mənasında bir sirr 

vardır. İn-San öz sirrlərini gizlətmək istər, eyni ilə torpağın pisliklərin 
üstünü örtüb, gizlətdiyi kimi. Sirr aşkara çıxarılması istənilər və bunun üçün 
səbrlə gözlənilən bir şeydir. Açıqdadır, lakın hər kəs görə bilmədiyi üçün 
sirrdir.Məsələn: sual, sorğu, sahil, sakit, sağlam, sanki. İçində Sin hərfi yer 
alan sözlər adətən göz qamaşdırıcı və cəlb edicidir. Sirr bildirən Sin hərfi 
Şin-in yanında sönük qalsa da, Şin ilə qardaşdır. Aşiq olmaq yerinə sevmə-
yi, şübhə etmək yerinə soruşub öyrənməyə üstünlük verər. 

 
Sin hərfinin hikmətləri 

Sin hərfinin əbcəd dəyəri 60-dır. Yə Sin-Ey İnsan, İnsanı-Kəbir, Kə-
maləti-İnsaniyyə, deməkdir. Yəni, Ruhlar aləmində olub, günəşdən feyz, 
alaraq, Aya gəlmiş, ancaq hələ bəşər geyimi geyməmiş və dünyaya gəl-
məmiş insan deməkdir. Bidiyimiz kimi Yə Sin,Yasin surəsində Uca 
Allah Peyğəmbərimizə Yə sin deyə müraciət etmişdir. Ruhlar aləmində 
də ilk yaranın ruh Məhəmməd Peyğəmbərin ruhu olmuşdur. Bu səbəbdən 
də, İnsanı-Kəbir, Kəmaləti-İnsaniyyə kəlmələri Muhəmməd Peyğəmbərə 
(s.ə.s.) aiddir. 

Allah cisimlər aləmi 6 gündə yaratmışdır. Sin hərfi də bütün yuxarı-
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dan aşağıya qədər olan yolun xəritəsi olmuşdur. Yəni, bütün yaradılmış-
lar Peyğəmbərin, İnsanı-Kamilin və beş kimsənin eşqinə yaradılmışdır. 
(Hədisi-Qudsi) 

Sin hərfi həmçinin ilan kimi fısıldayan ins-insan kəlməsini də bil-
dirir. Nas surəsində olduğu kimi. 

 
Sin hərfinin fəziləti 

Aralarında münaqişə olan insanları  barışdırmaq üçün Cümə günü 
120 dəfə Sin hərfi bir kağız üzərinə yazılır və üzərinə ( یاعالي یاقدوس) (Ya 
Ali, Ya Quddus) (ey məqamı üca olan, ey bütün qusurlardan münəzzəh 
olan) İsmi şəriflərini oxumaq lazımdır. Qorxan və ya ağlağan uşaq üçün 
sabah namazdan sonra 80 dəfə safran mürəkkəbi ilə kağıza yazıb, uşağın 
başının altına qoymaq lazımdır. 

Uğurlu günləri: 23- 27- 5- 9- 14 
Uğursuz günləri : 13- 4 -29 -2 (hicr. t.) 
 

Sin hərfi ilə başlanan İsmi şəriflər 
Sin hərfi: əs-Səmiu İsmi şərifinin açarlarıdır. əs-Səmi-180-Eşidən. 

Kainatdakı hər səsi, istər gizlin, istər aşkar, istərsə də pıçıltı olsun, hamısını 
və qəlbin səsini eşidən Rəbbim. Gizli və aşkarı, hər şeyi eşidən deməkdir. 

əs-Salam-131-Hər cür təhlüklərdən qullarını salamat çıxaran, barış 
verən və hər cür afət və pisliklərdən uzaq olan deməkdir. Allah, Vacibi-
Vücuddur, yəni varlığı özündəndir və yox olmaqdan salamatdır. 

ey Səmi-eşidilən və eşidilə bilməyən şeylərin Ondan gizli olmadığı, 
ey Sultan-məğfirət sahibi, tövbə edən bəndənin günahını silib yerinə 

savab yazan, 
ey Subhan-hər bir eyb və nöqsandan pak və münəzzəh, sahibi. 
ey Subbuh-eyblərdən pak,  
ey Səttar -eybləri örtən. 

 
          Şin Hərfi (ش) حرف الشین 

3-cü: “Şin” hərfi dörd şəkildə yazılır və incə samitdir. Şin hərfi ilə 
şəfa ver. Çıxiş yedi: Dilin ortasını üst damağa söykəyərək tələffüz edilir. 
Əbcəd rəqəmi 300-dür. Təbiəti quru və isti, ünsürü atəşdir. Şin, geyb və 
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cəbərutun orta aləmindəndir. Mənzili Bəldədir. Şin hərfi qarışıq ruhaniy-
yətə malik olub, dünya işləri üçün yaramaz. 

 ش                 ـشـ                       ـش                 ش
Şin-hərfi haqqında: Şin üstünlük rəmzidir. İçində yer aldığı kəlmə 

istər ülvü olsun, istərsə də adi, içində Ş hərfi olan sözlər göz qamaşdırıcı-
dır. Bütün iddialı kəlmələrin içində Şin hərfi yer alır.  

Şin hərfi ilə Sin hərfi bənzərliyini müqayisə etsək: Atəş yuxarılara 
yüksələn kimi, eşqin də yüksəlişi sevgidir. Ancaq Sə hərfi Şin hərfinin 
yanında sönükdür. Eşq ilə atəş, şah ilə şeytanın yoldaşıdır. AtəŞ dən yük-
sələn iSti, eŞq ilə alışan Sevgi, Şövq ilə yola düşən iStək, içində Ş hərfi 
olan kəlmələr şah kəlmələrdir.Şin insanı tanıdıqda, insanı Şəxsiyyət, Şah, 
Şeyx, Şakir, Şaqird, Şahsuvar edər. Şərəfli edər, lakin Şeytanla işbirliyi-
nə girdikdə isə şərəfsiz edər. Yandırıcı Günəş atəş, Şəms Şin ilə işıldar. 
Şin hərfi göstərişin rəmzidir. 

 
Şin hərfinin hikmətləri 

Şin hərfinin ruhaniyyəti qarışıq olub, dünya işlərinin hiç biri üçün 
yaramaz. Dövlər qapılarının üzünə açılması üçün Çərşənbə günü 360 də-
fə Şin hərfini bir kasa zəfəranlı suya oxuyub, sonra üzərinə (  یا حمید یا
  ismi-şəriflərini oxumaq, sonra da həmin suyu (Ya Həmid, Ya Aziz) (عزیز
niyyət edərək içmək və qüsul  tökmək lazımdır. 

Rahat doğuş üçün kağıza 200 dəfə yazılır və həmin əsmalar üzərinə 
oxunaraq, xəstənin üztünə qoyulur.  

Uğurlu günləri: 21- 12- 6- 30- 4 (hicri qəməri) 
Uğursuz günləri: 7- 26- 17. 

 
Şin hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 

əş-Şəhid-Hər zaman və hər məkanda, hər an hazır və nazir olan və 
gözündən heç bir şey qaçmayan şahid, deməkdir. 

ey Şəfi-şəfaət edən, 
əş-Şəkur-526-Az bir yaxşılığa qarşı çox mükafat verən. Onun yolun-

da görülən işlərə artıqlaması ilə qarşılıq və mükafat verən. 
ey Şafe -şəfaətçi, 
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ey Şədid-cəzalandırmaqda şiddətli, qüvvəsi şiddətli olan, 
ey Şahid-heç nəyin Ondan qeybdə olmadığı kəs, Ey hər bir şeyə 

Şahid. 
 

Sad Hərfi (ص)     حرف الصاد 
14-cü: “Sad” samitidir, dörd şəkildə yazılır və qalın tələffüz olunan 

samitdir. Sad hərfi ilə Sədaqət ver . Çıxış yeri: Dilin ucu ön alt dişlərin 
yarısına basılaraq tələffüz olur, sanki fitə bənzər səs çıxır. Sad hərfinin 
təbiəti yaşlıq, nəmlik və soyuqluqdur, ünsürü sudur. Əbcəd rəqəmi 90-
dır. Sad, qeyb və cəbərut aləmindəndir. Vilayəti Muhəmmədə (s.ə.s.) aid 
olan anlamdlr. Sad–Salləllahu alə seyyidinə Muhəmməd, Allahın və 
mələklərin Muhəmməd Peyğəmbərə göndərdiyi salavatın ilk hərfidir. 

Sabir, saməd, sırat, sıdqıyyət kəlmələri də Sad hərfi ilə başlayır. 
Fenika dilində və İbranicə Sad hərfi “Qarmaq”şəklini bildirir. 

 صـ                                صـ       ـص                  ص
Sad hərfi doğruluq (sidq), qorunmaq (savn) və surət hərflərindən bir 

hərftir. Onda insanı heyrətə düşürən sirlər vardır. Sad hərfi çox şərəfli, 
çox böyük bir hərfdir. Həmçinin çox şərəfli, çox böyük bir hərfdir. Onda 
insanı heyrətə düşürən sirlər vardır. Allah onu zikr edərkən, bütün kəlmə-
lərin və sözlərin toplamı məqamında and içmişdir. Əraf ona aiddir. Allah 
onu zikr edərkən,Cəvamiul-kəlim, yəni bütün kəlmələrin və sözlərin top-
lamı məqamında and içmişdir. Bu məqam, şərəf yüksəkliyi mənasında 
Hz.Muhəmmədi müşahidə yeridir. Sad surəsi bütün peygəmbərlərin ha-
mısına “Salam olsun!”-sifətlərindən, gizli olan aləmin sirlərindəndir. 

“Sad”, Muhəmmədi surət, şərəflə anılan kamal və istedaddan qay-
naqlanan bütün hikmət və həqiqətləri əhatə edən Qurani-ağıldır. İnsan, 
insanların doya-doya içdikləri “Sad” dənizinin şəriksiz bir ovudur. Bu 
mürəkkəb heykəl (bədən) isə, insan üçün bir gəmi kimidir. İnsan dənizi 
onunla cismaniyatı keçməkdədir:“Sad. Öğüd  verən Qurana  abd içirəm.” 
(Sad-1) ayəsinin təfsir edərkən, “Sad-Məkkədə olan bir dənizdi və Rəh-
manın ərşi onun üzərindədir. Çünki o zaman nə arş vardı, nə səma, nə ha-
va nə də ki, su vardı”- deməkdir. Beləki Hz. Musanın olduğu “Tur-Qut-
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sal vadi” və “mübarək bölgə” olaraq isimləndirilən dəniz, Muhəmmədi 
ruhdur. O, daşqın bir dəniz, tərifə layiq bir bilgi qaynağıdır 

Sad hərfinin görünüşü göz şəklindədir. Sad-göz işıq, ruhdur. İnsan 
ruhun gözü ilə baxır və gözlər qəlbin aynasıdır. İnsan bədəni ət, qandan 
ibarət olsa da, gözlər qüdsi-müqəddəsdir. Gözlər isə Allahın ona göstər-
mək istədiyindən başqa heç nə görə bilməz. 

Sabir, saməd, sırat, sədaqat, sıdqıyyət kəlmələri də Sad hərfi ilə 
başlayır. 

Sad-Səbr mücərrəd (ancaq xəyalda təsəvvür edilə bilən) olan qəlbdir 
və hər insanın səbri onun Lövhi məhfuzudur. Səbr-sinədə olanı sadəcə 
Allah bilir. 

 
Sad hərfinin hikmətləri 

Sad hərfində gecələr yatan zaman onu gözləyən bir qəlb üçün bir nur 
vardır ki, həmin nur şükr nurudur. 

Sehrin pozulması üçün zəfəranlı suya  90 dəfə oxunur və Ya Qahir, 
ya Qarib ( یا قاھر یا غریب) əsmaları üzərinə oxunur. Sonra içilir və üzərinə  
su tökülərək qüsul alınır. 

Vuruşan iki ordu arasında qalib çıxmaq üçün bu əməli təkrar etmək 
lazımdır. 

Uğurlu günü: Hicri. q. ayı 7-16 30-12 -5 .  
Uğursuz günü: 6-11 27-14. 

 
Sad hərfi ilə başlanan İsmi şəriflər 

əs-Saməd-134-Hər şey ona möhtac, o heç bir şeyə möhtac deyil. 
İman edənləri, boynu bükük olanların dualarını  geri çevirməyəcək-anla-
mına gələn bu İsmi-Şərif Quranda bir dəfə keçir. “De ki, O Allah təkdir. 
Allah Saməddir.” (İxlas-2) 

əs-Sabur- 298- Hüdudsuz və ölçüsüz səbri olan Allahın bir ismidir. 
Sabur Allah günah iş görənlərə cəza vermək üçün tələsməyəndir. 

ey Sadiq -doğruçu, 
ey Sane-kainatı ixtira edən, 
ey Salim-ayıb və qüsur Ona aid olmayan. 
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Dad hərfi (ض)   حرف الضاد 
15-ci: “Dad” hərfi dörd şəkildə yazılır və qalın tələffüz olunan sa-

mitdir. Dad hərfi ilə Dayanma ver. Çıxış yer Dilin ortasını üst damağa 
söykəyərək tələffüz olunur. Bəzən bu hərf “D” və “Z” hərfləri arasında, 
qarışıq bir səslə qalın tələffüz olunur. Dad şəhadət və cəbərut aləmindən-
dir, ünsürü havadır. 

Dad hərfinin dəyəri 800-dür. Vələddallin- hər şeyə son nöqtə qoy-
maq deməkdir. Sad hərfi könül gözü, səbr deməkdirsə, Dad hərfi isə səb-
rin sonu və nəhayət deyərək nöqtə qoymaqdır. Fatihə surəsində deyildiyi 
kimi: “Vələddallin- Ya Rabbi! Məni zəlalətə düçar olanların deyil, doğru 
yolda olanların, nemət verdiyin kəslərin yoluna yönəlt.” 

 ــضــ                   ــض                        ض
   

Dad hərfinin hikmətləri 
İnsanlar tərfındən sevilmək üçün Çərşəmbə axşamı gecə Dad hərfini 

800 dəfə yazaraq üzərinə Ya Muzillu, ya Nur ( وریامذل یان ) əsmalarını 
oxumaq lazımdır. Xəstəlikdən şəfa tapmaq üçün 90 dəfə yazaraq üzərin-
də gəzdirmək lazımdır. 

Uğurlu günü: -5, 7, 12, 16, 30, 12 . 
Uğursuz günü: 6-11 27-14 (Hicri qəməri) 
 

Dad hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 
əd-Darru-1001-Ələm və zərərverici işlər yaradan deməkdir. 
əd-Darru- Zərərə uğradan, qəm, kədər və zərər verəndir. 
ey Dəyyan (qəhhar, məxluqatı Öz itaətinə vadar edən), 
ey Dafe (möminlərdən bəlaları dəf edən), 
Ziya: Parlaqlıq, hər tərəfli parlamaq. 
 ey Daim ey köməkçimiz, ey varlığının sonu olmayan Daim. 
 

Ta Hərfi (ط)       ءحرف الطا  
16-cı: “Ta” samitidir, iki şəkildə yazılır və qalın səsələnir. Ta hərfi 

ilə Təharət ver. Çıxış yeri:Dilin ucu üst dişlərin arxa ətlərinə yaxın yerə 
dəyərək tələffüz olunur. Qalqalə hərflərindəndir. Əbcəd rəqəmi 9-dur. 
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Təbiəti quru və isti, ünsürü atəşdir. Ta-mülk və cəbərut aləmindəndir. 
Taha surəsi Ta hərfi ilə başlayır. Ta hərfinin şəkli dik dayanan bir kobra 
ilanına simvol kimi bənzəyir. Surədə sözü gedən Hz.Musanın əlindəki 
əsanın ilana çevrilməsi mövzusuna işarə etməkdədir. (Taha 17-21)Eyni 
şəkildə Şuəra surəsi də Ta Sin Mim muqəttəə hərfləri ilə başlayır. İlk 
hərfi olan Ta ( ط) bu surədə də "Musanın ilanı" ilə əlaqədar ayələr 
keçməkdədir. (Şuəra 32-33) 

 طـ                      ـط                   ـط                        ط
 

Ta hərfinin hikmətləri 
Qədim Misirlilə Ta hərfini - yer üzü, dünya, torpaq Tanrısı kimi qə-

bul edirdilər. Bütün tilsimləri məhv etmək üçün niyyət edərək Ta hərfini 
900 dəfə zikr etmək lazımdır. 

Allah insanın qəlbinə gözəllik və nur verməsi üçün onun Ta hərfini 
zəfəran ilə cümə gecəsi 19 dəfə yazib və üzərinə Ya Ali,Ya Quddus isim-
lərini ( یاعالي یاقدوس) oxuyaraq, yatmazdan əvvəl başının altına qoymaq 
lazımdır. 

İsmi-Şərif -ey Talib (tələb edən). 
 

Za hərfi (ظ)  حرف الظاء 
17-ci: "Za” hərfi, iki şəkildə yazılır və qalın tələffüz olunan samitdir. 

Za hərfi ilə Zəfər ver. Çıxış yeri: Dil ucuna üst dişlərə yüngülcə basaraq, 
pəltək tələffüz olunur. Təbiəti nəmli, isti, soyuq olub, ünsürü havadır. 
Əbcəd rəqəmi 900-dür. Şəhadət, cəbərut və qəhr aləmindəndir. 

 ظـ                           ـظ                      ظـ                         ظ
 

Za hərfinin hikmətləri 
Xəstənin sağalması üçün Cümə gecəsi 900 dəfə Za hərfini yazır üzə-

rinə Ya Vəli, Ya mutəali ( یاوالي یا متعالي) isimlərinin oxuyaraq üzərinə 
qoymaq lazımdır. Bu hərfin ruhaniyyətinin təbiəti dəyişkən olib, səbəb 
və axtarışlara mane olur. 

ey “Zare” (xəlq etdiyini izhar edən), 
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Əyn Hərfi ( ع)     حرف العین 
18-ci:”Əyn” samitidir dörd şəkildə yazılır. Əyn hərfi ilə Elm ver. 

Çıxış yeri: Dil boğazın ortası yüngül sıxılaraq, partlayışlı tələffüz olunur. 
Boğaz hərflərindəndir və tələffüz zamanı sanki qalın səslə başlayaraq, in-
cə səslə bitir. İncə samit olmasına baxmayaraq bəzi hərflərin yanına dü-
şəndə sanki qalın samit kimi səslənir. Təbiəti istilik, soyuqluq və nəmlik, 
ünsürü torpaqdır. Əbcəd rəqəmi 70-dir. 

Əyn- əşyanın özündən ortaya çıxdığı şeyin zatına işarə edir. Əyn iki 
çürdür. Zahiri Əyn, batini Əyn. Zahira Əyn hiss və şəhadət aləmindəndir, 
batini Əyn isə Mələkut aləmindəndir. Bu iki Əynın hər birinin öz günəşi 
və nuru vardır. Zahiri olan Şəhadət aləmindən olub, hiss edilən günəşdir. 
Batini olanı Mələkut aləmindən olub, Quran və Allahın endirmiş olduğu 
kitablardır. Onun havassul-havas aləmindən təbəqələri vardır. Onun mər-
təbəsi beşinci mərtəbədir. Əraf və xalis hərflərindəndir. O, tamdır, kamil-
dir. O, hörmət və ünsiyyət aləmindəndir. Varlıqların varlığı yaradılışın 
(əl-icad) həqiqətidir. Onun öz zatını var edənə doğru baxdığını O, Tanrı-
sından başqasına dönüb baxmaz, başqasına  umid bağlamaz. 

Fenika dilində və İbranicədə Əyn hərfi “Göz və ya təzə çıxan ayın 
hilalı” kimi simvollaşdırılır. 

 عـ                         ـعـ                     ـع                  ع
 

Əyn hərfinin hikmətləri 
 Güclü və bacarıqlı olmaq üçün Çərşənbə axşamı 140 dəfə yazıb, 

üzərinə Ya Mahmud, Ya Kərim ( یامحمود یاكریم) isimləri oxuyub, yanında 
gəzdirmək lazımdır. 

Uğurlu günü: 3- 4- 26- 12-18. 
     Uğursuz günləri: 7- 28- 5- 14- 19 (Hicri qəməri) 

 
Əyn hərfi ilə başlanan İsmi şəriflər 

əl-Əzizu-94-İzzət sahibi, əziz-izzət və şərəfdə bənzəri olmayan, 
həmişə qadir və qalib olan deməkdir. Məğlubiyyət bilməyən güclü və tək 
qalib olandır. Ona hər an şiddətlə ehtiyac duyulan və Ona çatmağın 
mümkün olmadığı zat deməkdir. 
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əl-Alimu-150-hər şeyi çox yaxşı bilən, elmi hüdudsuz və yalnız özü-
nə xas olan və hər şeyin haqqını biləndir. 

ey Əmin-əmin-amanlıq bəxş edən, 
əl-Ədlu-404- çox ədalətli anlamına gəlir. 
əl-Azim-1020-böyüklüyü, hüdudsuz, ölçüsüz  olan və Özündən baş-

qasının idrakı mümkün olmayan Allahın Ali ismi deyilir. Ey sonsuz 
əzəmət və uca məqam sahibi olan Azim. 

əl-Aliyyu-110-böyüklüyü, ucalığı, elmi sonsuz olan, çox uca və 
yüksəkdə olandır- deməkdir, 

ey Adil, ey Öz bəndələrinə zülm etməyən Kəs! 
 

Ğayn Hərfi ( غ)     حرف الغین 
19-cu: “Ğayn” hərfi dörd şəkildə yazılır və qalın səslənən samitdir. 

Ğayn hərfi ilə Güc ver. Boğaz hərfi olub, boğazın əvvəlindən partlayışlı 
tələffüz olunur.  Ğayn şəhadət və mələkut aləmindəndir.Təbiəti nəmlik, 
soyuqluq, istilik olub, ünsürü torpaqdır. Əbcəd rəqəmi 1000-dir. 

 غــ                    ـغـ             ـغ                                        غ
 

Ğayn hərfinin hikmətləri 
Bütün ehtiyac və çətin, düzəlməyən işlər üçün Cümə günü 1060 dəfə 

yazılır və üzərinə Ya Azimu, Ya Məcid isimləri oxunub ( یاعظیم یامجیب) 
üzərində gəzdirilir. 

Düşmən üçün 7 gün 70 dəfə yazılır. Əlbəttə bütün xeyir və şər dualar 
ilk olunan niyyətə bağlıdır. Şər niyyət də bumaranqa bənzər, hədəfə dəy-
dikdən sonra mütləq özünə qayıdacaqdır. (Allah qorusun) 

Uğurlu günü: 5- 7- 11- 17- 23.  
Uğursuz günü: 3- 9- 13- 21. (hicri qəməri ayı ilə) 

 
Ğayn hərfi ilə başlayan İsmi şəriflər 

əl-Ğaffaru-1281-günahları bağışlayan, bağışlaması, məğfirəti çox 
olandır. Bəndəyə işlətdiyi günahlarını unutduran. Əfv və bağışlaması 
dərəcəsiz bol olan. 

əl-Ğafur-1286-bəndələrinin günah və ayıblarını mələklərə belə unut-
duran, əfv və bağışlaması sonsuz olan deməkdir.  
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əl-Ğaniyyu-1060-zənginliyinin həddi-hüdudu olmayan və bütün ya-
ranmışlardan uca olandır. 

ey Ğufran-məğfirət sahibi, tövbə edən bəndənin günahını silib yerinə 
savab yazan. 

ey Ğaniyy-zatən qani və ehtiyacsız olan, bütün məxluqatın Ona eh-
tiyacı olduğu. 

 
Fə Hərfi (ف)   حرف الفاء 

20-ci: “Fə”hərfi, iki şəkildə yazılır və incə samitdir. Fə hərfi ilə 
Fərəh ver. Fə, şəhadət, cəbərut, qeyb və lütf aləmindəndir. Çıxış yeri: Üst 
dişlər alt dodağın içinə basaraq tələffüz olunur və dodaq hərflərindəndir. 
Təbiəti istilik, quruluq, ünsürü atəşdır, Əbcəd rəqəmi 80-dır. Bu hərfin 
mənzili isə Əklil dir. Fenika dilində və İbranicədə Fə hərfi “Ağız və ya 
tərs burun” şəklini simvolizə edir. 

 
    فــ        ــفـ         ــف            ف

                 
Fə hərfinin hikmətləri 

Bu hərfin ruhaniyyətini adətən xeyir əməllər üçün istifadə edirlər. 
Kim bu hərflə dünyada saleh, yaxşı əməllər edərsə, Allahın izniylə fərəhə 
qovuşar. 

Çərşəmbə günü 90 dəfə Fə hərfini yazıb və üzərinə Allahın ən böyük 
heybətli isimləri olan ( یاغیاثي یامغیث  ) Ya Ğiyasu, Ya Muğisu (Ey 
qullarına yardım edən Allah) oxunub, üstündə gəzdirərsə, Allah ona istə-
diyi şeyi verər. Ərinin geri dönməsi üçün bir vərəqə ərəbcə adı və ana-
sının adını yazdıqdan sonra (ف) Fə hərfi 400 dəfə yazıb üzərinə yenə 
həmin isimləri oxuyaraq, ya üstünə, yaxud da evə qoyarsa, tezliklə əri 
qayıdar. 

Uğurlu günü: 6- 9- 17- 19 .  
Uğursuz günü: 7- 11- 13- 25 (Hicri qəməri tarixi ilə) 
 

Fə həri ilə başlayan Allah ismi şərifləri 
Fərd-Allah Fərdir.Yəni tək, bir tək, izzətdə və əzəmətdə tək, üs-

tünlükdə misilsizdir. 
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əl-Fəttah–489-açan mənasındadır. Yaxşılıq qapılarını açan, ən gözəl 
hakim, fateh. “əl-Fəttah” ismi bağlı olan hər şey üçün bir ümid, görmə-
yən gözə, danışmayan dilə, gülməyən üzə, belə ki, bəzən sənin özünün 
bağladığın işləri və ya kiminsə bağladığı yolları açmaq üçündür. 

ey Faliq -gecənin zülmətini gündüzün nuru ilə yaran, 
ey Fariq -haqla batili ayıran, 
ey Fatiq-ayıran, zülmü sındıran,  
ey Fəal-istədiyi işləri görən, 

      ey Fasil -ayıran,  
       ey Fərd -tək. 

 
Fə hərfi haqqında 

Fə-hərfinin yazılışına diqqət etsək görərik ki, sanki bir şey otradan 
ikiyə ayrılıb, ancaq üstündə papağa bənzər bir şey var. Bu kainatda hər 
şeyin yuvarlaq şəklində olduğuna işarədir. 

Fə-nin demək istədiyi bir şeyin ikiyə bölünməsi və yaradılışın yarıl-
maya, bölünməyə söykəndiyi və hər bölünmə nəticəsində də cütlərin ya-
ranmasını izah etməkdik. Yəni bir şeyi bölmək, onu çoxaltmaq və 
yaratmaq deməkdir. Burada bölünmüş hissə əsas hissəsi ilə eynidır. On-
lar sonsuza qədər bir-birlərinə bağlıdırlar, lakin bölünən uzaqlaşar, qaçar, 
ayrılmaq, fərqli bir Fərd olmaq istər, eynilə uşaq kimi. Ana çəkir, uşaq 
qaçır. Onlar arasında davamlı bir əlaqə var. Kainatdakı çəkim sistemi-
dəyişmə-çevrilmə həmişə cütlər arasındakı bu tərs istiqamətli hərəkətə 
dayanır. Sayı bilinməyən cütlər dünyasında yaşayırıq, sevgi-nifrət, böyü-
mə-kiçilmə, həyat-ölüm, uzaq-yaxın və həmişə bu ikilinin davranış 
tərzinin nəticəsidir. 

Fə-də ağıl ruh və bədən deməkdir: bu üçündə də ikili sistem, dəyi-
şiklik, çevrilmə, qarşılıqlı zövq var. Məsələn, Fə: fikir-bir şeyi parçala-
maq və ya ayrılmış şeyi toplamaqdır. Zehin ağılı bölücü qruplara ayırır 
və sonra insan başa düşür. İnsan bədəni də ikili sistemə əsaslanır: əl, 
ayaq, beyin, ürək, qaraciyər, böyrək, göz, qulaq və s. 

 
             Qaf hərfi ( ق)     حرف القاف 

21-ci:”Qaf” hərfi dörd şəkildə yazılır, qalın tələffüz olunan samitdir 
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və qalqalə hərflərindəndir. Qaf hərfi ilə yaxınlıq ver. Çıxış yeri: Dilin 
sonunu damağa vuraraq tələffüz olunur. Qaf qeyb və cəbərut aləmin-
dəndir. Təbiəti soyuq və yaşdır, ünsuru sudur. Əbcəd rəqəmi 100-dür. 
Fenika dilində və İbranicədə “İynə dəliyi və ya göz, burun, ağızdan 
ibarət olan dairəvi başın boynun” üzərində ki, şəklini simvolizə edir. 

 قـ                 ــقــ                ـــق                         ق
 

Qaf hərfinin hikmətləri 
Rahat dolanışıq və zənginlik qapısının açılması və həbsdən qurtar-

maq üçün Qaf hərfini 180 dəfə yazır və üzərinə (یاملك یامھیمن) Ya Malik 
Ya Muheymin ismi şərifləri oxunub üzərində daşımaq lazımdır. 

 
Qaf hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 

əl-Quddus-170-Xatada, bəladan qəflətdən, hər cür ayıb və qüsurlar-
dan, acizlikdən, bütün nöqsanlardan uzaqdır, tərtəmiz olandır. Quddus 
isminin, kainatdakı təcəllisi, səma üzündən dəniz üzünə, çiçəklərdən 
düzlərə qədər olan hər şeydə mükəmməl bir təmizliyin hökm sürməsidir 

ey-Qədim-əzəli, heç vaxt zavala uğramayan varlıq, vücudu üçün 
başlanğıc olmayan, 

əl-Qahhar 306 -Yenilməyən, yeganə qalib, hər yerə, hər şeyə istədiyi 
qədər hökmü çatan, tək qalib və hakimdir. 

ey Qüds-paklıq, müqəddəslik, 
ey Qaim-hər şeyə nəzarət edən, Öz zatı əsasında mövcud olan, hər 

bir nəfsə nəzarət edən,  
ey Qabil-qəbul edən, 
ey Qalib-qələbə sahibi, 
əl-Quddus-170-Xatada, bəladan qəflətdən, hər cür ayıb və qüsurlar-

dan, acizlikdən, bütün nöqsanlardan uzaqdır, tərtəmiz olandır. Quddus is-
minin, kainatdaki təcəllisi, səma üzündən dəniz üzünə, çiçəklərdən düz-
lərə qədər olan hər şeydə mükəmməl bir təmizliyin hökm sürməsidir. 

əl-Qabid-903-sıxan, daraldan mənasındadır. 
əl-Qaviyyu-116-zəifliyə uğramayan, çox güclüdür, yenilməyən və 

məğlub olmayan deməkdir. 
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ey Qaviyy-dost, ixtiyar sahibi, mövla. 
əl-Qayyum-780- Göyləri, Yeri hər şeyi ayaqda tutan deməkdir. 
əl-Qadir-305-qüdrətli, istədiyini istədiyi kimi etməyə gücü çatandır. 
ey Qadim. varlığının əvvəli olmayan, 
ey Qarib-bəndələrə yaxın,  
ey Qahhar-qəhri və qələbəsi çox olan,  
ey Qadi -hikmət və ədalətlə hökm edən. 

 
 Kəf Hərfi (ك)  حرف الكاف 

22-ci: “Kəf” hərfi dörd şəkildə yazılır və incə samitdir. Kəf hərfi ilə 
Kəramət ver. Əbcəd rəqəmi 20-dir. Kəf hərfi qeyb və cəbərut aləmindən-
dir. Çıxış yeri Qaf’ın məxrəciylə eyni olub, ancaq ondan daha aşağıdadır. 
Təbiəti soyuqluq və nəmlik, ünsuru sudur. Kəf hərfi, ovuc içi təsvirindən 
törəmişdir. Fenika dilində və İbranicədə Kəf hərfi “ Ovuc içi” mənasına 
gəlir. Kəf kəlməsi Quranda ovuc mənasında 13/14. Və 18/42. Ayələrdə 
keçmişdir. 

 كـ              ـكـ                ـك                              ك
 

Kəf hərfinin hikmətlərin 
Bütün ağrı, naratahlıq və əzablardan qurtarmaq üçün Kəf hərfini 101 

dəfə yazıb və üzərinə ( یاكلیم یاكریم) (Ya Kəlimu- danışan, Ya Kərim) ismi 
şəriflərini oxuyub üzərində daşıyarsa, bütün ağri və əziyyətlərdən qurta-
rar və üzünə xeyirli qapılar üzünə açılar. Kəf- Umüd Kəfi, Allahın ehsa-
nını, Cəlalını müşahidə edər. Qorxu Kəfi isə fərqlidir. Məsələn, iki du-
rum kimi Qəbz və Bəst kimi. Biri sənə ayrılığı, digəri isə qovuşmağı gös-
tərir. Allah birinə Öz Cəlalını, digərinə isə öz Cəmalından camal verdi. 
Kəf Qeyb və Cəbərut aləmindəndir. İsti və quru olan hər şey ondan var 
edilir. Kəfiyim, bütün xeyirləri səbəbsiz, başqasının yardımı olmadan 
verən. Ordusuz, əskərsiz padşahlıq verən. Kəfiyəm, dərmansız sağlam-
lıq verər, məzarı-quyunu meydan halına gətirər. 

Onun isimləri vardır: “Kəf hə yə əyn sad” və dindəki doğruluğa dəlil 
olaraq Tanrı, Kəfi adının “kəf”i oldu. 

Uğurlu günləri: 8- 23- 16- 29 2 
Uğursuz günləri: 22- 11- 9- 3- 27 
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Kəf hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 
əl-Kəbir-232-Ən ulu, ən böyük olandır. Zat və sifətlərı anlaşılmaya-

caq qədər böyük, ulu olandır. Çünki Allah ucadır, böyükdür 
əl-Kərim-270-Hər cür fəzilətə sahib olan, nəhayətsiz kərəm sahibi və 

bütün mövcudata şamil olan deməkdir. 
ey Kərim-ehsan və nemət sahibi, 
ey Kəbir-uca məqamlı və mənzilətli, Ey yaxşılıq və səxavəti bol olan 

ey Kərim Rəbbimiz! 
ey Kəfil-zamin, qulların gücü catmayan işlərini öz üzərinə göturən. 
ey Kəmil-Zatında və sifətlərində kamil. 
 

Ləm Hərfi (ل)       حرف الالم 
23-cü: “Ləm” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Ləm hərfi ilə lütf ver. 

“Lin” hərflərindəndir. Çıxış yeri: Dil ucunu damağa dayamaqla tələffüz 
olunur və incə samıtdir. Təbiəti nəmli və soyuq, ünsürü torpaqdır. Əbcəd 
rəqəmi 30-dur. Ləm, şəhadət və cəbərut aləmindəndir. Fenika dilində və 
İbranicədə Ləm hərfi “dayaq kimi əldə tutulacaq möhkəm qamış” kimi 
mənalandırılır. 

 لـ                      ـلـ                     ل                 ـل
Ləm və Əlif birlikdə yan-yana dayandıqları zaman, dost olurlar və 

hər biri digərinə bir meyl duyar. Bu meyl həm bir ehtirasdır (həva) həm 
də bir maraqdır. Deməli, meyl ancaq bir eşqdən doğulur ... 

Ləm bu babda Əlifdən daha güclüdür, çünki o Əlifdən daha çox 
aşiqdir: onun himməti daha mükəmməl bir yaranmaya, daha tam bir 
hərəkətə malikdir. 

Sanki yarın boyu Əlif kimidir, köləsi olan sevgilinin boyu isə Ləm 
hərfidir ki, onun qarşısında əyilmiş, bükülmüşdür. Əliflə Ləm birləşdikdə 
Əlif hərfi Ləm hərfinə dönər. Tanrının tənzih (günah və nöqsanların uzaq 
sayılması) və təqdis məqamından (müqəddəs, pak və mübarək hesab 
etmə) və təmsil (müvəkkili olmaq, bir işdə onu əvəz etmək) məqamına 
enişi, əlif’lə deyil, ancaq Bərzax aləmi olan Ləm ilə mümkündür. Ləm, 
bərzax olmaq cəhətindən Haqq ilə xalqı birləşdirməkdədir. Ləm’ın 
həqiqəti sətirə enməklə tamamlanır. 
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Çünkü Əlif də Əhədiyyət halında sətirə enməkdədir. Bərzaxın işinin 
tam olaraq icra edə bilməsi üçün Əlif’in həqiqətinin üzə çıxması, yəni 
aşağı enməsi lazımdır. Ancaq Ləm daha aşağı mərtəbəyə enərkən Ləm 
olaraq qalmayıb, Mim’ə dönməkdədir. Başqa sözlə desək, Bərzax aləmi 
cisimlər aləminə bərzax olaraq deyil, cisim olaraq enməkdədir. 

Mim hərfini mülk aləmi olaraq təyin etdikdən sonra, mülk aləmi ilə 
Tanrı arasındakı bağlantını saxlayan və ya “bərzax” üçün Ləm hərfini tə-
yin etməkdədir. Ləm hərfi bərzaxlıq xüsusiyyəti  sırf Əlif və Mim-in ara-
sında qalmasındadır. 

Çünkü Ləm, düz bir xətt olmaqla Əlifə bənzəyir. Necə ki, bərzax 
aləmi də arasında olduğu iki varoluş layından hər birinin xüsusiyyəti 
özündə saxlayır. Ancaq Əlifin əksinə Ləm, özündən sonra gələn hərflərə 
bitişir. Bu da Ləm’ın Əlif’dən ayrıldığı, ancaq Mim’lə birləşdiyi bir yön-
dür. Necə ki, Bərzax da ayırdığı həqiqətlərdən bir istiqamətilə ayrılır, əks 
təqdirdə Bərzax olmazdı. 

Buna görə Ləm, bir tərəfdən Əlif-ə, digər tərəfdən Mim-ə bənzər. La-
kin o eyni zamanda hər ikisindən də fərqlidir. Bu xüsusiyyəti onu, hərflər 
aləmində kamil bir Bərzax etməkdədir. Ləm hərfi deyilincə Əlifin hüzu-
runda durub əriyərək Onun haqlarını gözləyər. Ləm hərfinin xətti, insanın 
Tanrının əzəli bilgisində var olduğunu simvolizə edir. Haqq üçün Əlif, Za 
və Ləm hərfləri Tanrının əzəlliyi fikrini ortaya çıxarır. 

Ləm və Əlifin bağlanıb düyünlənməsində bir sirr vardır: Əlif Haqq-
təalanın payı və Ləm isə insanın payı olduğundan, Əlif və Ləm-i zikr et-
diyimiz zaman, bütün kainatı və onu Varadanını zikr etmiş oluruq. 

Dairənin diametrini ortaya qoyan Əlif isə, əmr üçündür, o əmr də 
“Kun!” yəni "Ol" əmridir. Demək ki, Əlif və Ləm həqiqət olaraq hər surəti 
qəbul edərlər, çünki bu ikisi digər bütün həqiqətləri toplayan iki mövcuddur. 

Ləm hərfinin sətirin altında qalan çanağı hiss edilir aləm olaraq görün-
məklə və Ləm-in çanağının qarşılığı olaraq bir yarım dairə olmaqdadır. Bu 
təqdirə yarım dairə də əql edilən aləm olmaqdadır. Bu iki yarım dairə birlə-
şincə tam bir dairə, yəni Fələk yaranmaqdadır. (Harflerin İlmi, s. 124) 

 
Ləm hərfinin hikmətləri 

Çalışqan və bacarıqlı olmaq üçün Çərşəmbə axşamı gecə 71 dəfə 
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yazır və üzərinə ya Şəkur ya Ğafur (یاشكور یاغفور) isimlərini oxuyub, 
üzərində gəzdirmək xeyirlidir. 

Uğurlu günləri: 23- 24- 29. Uğursuz günləri: 2- 6- 14- 25 . 
Ləm hərfi həqiqətin özünü, yaradılışın anlamını və aləmin özünü 

təmsil edir. Aləmlərə keçiş izni bu hərf ilə verilir. Bu hərf ilə aləmlərini 
tanıyır və nəzarət edilir. İki ədəd Ləm hərfinin biri kainatı, digəri də hərf-
lər aləmini təmsil edir. Əlif ilə birləşməsindən kainatın və hər şeyin həttə 
hərflərin belə yaradılış hikmətləri ortaya çıxar. 

Ləm hərfi-Lətif İsmi şərifinin açarlarıdır. 
Ləm hərfi ilə lütf ver, lütf, kərəm sahibidir. Yaxşılığı hüdudsuz olan, 

ən incə işləri bilən, bilinən bilinməyən, görünən görünməyən, yollardan 
və yerlərdən bəndələrinə cürbəcür ehsanlar verən və faydalar bəxş edən 
və mülayimliklə iş görən Allah deməkdir. “Gözlər Onu görməz, halbuki 
O, gözləri görür. O əşyanı çox yaxşı bilən, hər şeydən xəbərdar olandır”. 

 
Mim-Hərfi (م)  حرف المیم 

   24-cü:”Mim” hərfi dörd şəkildə yazılır və incə samitdir. Burun 
hərflərindən olub, burun boşluğundan (xeyşumdan) səslənir və bu zaman 
sanki burunda bir az tutularaq ğünnəli tələffüz olunur. Çıxış yeri: Dodaq 
uçləri bir-birinə yüngülcə qapanaraq ifadə edilir. Əbcəd rəqəmi 40-dır. 
Mim, mülk, şəhadət və qəhr aləmindəndir. Təbiəti istilik və quruluqdur, 
ünsürü atəşdir. Fenika dilində və İbranicədə Mim hərfi “ dalğalı su “ şək-
lində simvolizə edilir. 

 مـ                        ـمـ                ـم                           م
Mim, yox olmayan Mülkə işarədir. Ləm bu ikisi arasında “Əlif və 

Mim”i bir-birinə bağlayan bir vasitədır. Ləm cizgisinin üzərinə gəldiyi 
sətirə baxdığımızda, Əlif’in kökünün ona birləşdiyini və Mim’in var ol-
masının (nəşv) ondan başladığını görürük. Sonra Mim, xəttin bitdiyi nöq-
tədən də aşağı enər. Allah belə buyurur: “Həqiqətən, Biz insanın cismini 
və ruhunu ən gözəl bir biçimdə yaratdıq, ona düzgün qamət, mütənasib 
üzvlər, düşünən beyin və fəzilətlərə qadir olan bir ruh verdik. Sonra isə 
onu rəzillərin ən aşağı dərəcəsinə qaytardıq (maddi cəhətdən cismi və i 
zehni zəiflik halında, mənəvi cəhətdən–cahil və bədbəxtlik halında bura-
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xarıq). Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa. Onlar üçün 
minnətsiz və saysız-hesabsız bir mükafat vardır”. (Tin-4-6) 

Əlif’in, yəni Tanrının, sətirə enməsi ilə aləmin yaradışı başlamış, 
sonra Mim hərfini insana məxsus edərək bu hərfin quyruğunu sətirin aşa-
ğısına endirərək, insanın fitrətinin çox yüksək olmasına baxmayaraq onu 
ən aşağı dərəcələrə düşürə biləcəyinə işarə etmişdir. 

Mim hərfi mülk aləmini, Ləm isə, Əlif və Min arasında olduğu üçün 
Bərzax aləmini simvolizə edir. 

Əlif Allahın isim və zati sifətlərini təmsil edir. Mim hərfini mülk 
aləmi olaraq bildikdən sonra, mülk aləmi ilə Allah arasındakı bağlantını 
saxlayan və ya “bərzax” üçün Ləm hərfini təyin edir. Ləm hərfinin Bər-
zaxa aid olduğu yalnız Əlif və Mim-in arasında olduğu zaman bilinmək-
dədir. 

 
Mim hərfinin hikmətləri 

Müəyyən niyyət üçün Cümə günü gün çıxdıqdan sonra 90 dəfə Mim 
hərfini yazıb, üzərinə Ya Xaliqu, ya Muhit) ( یاخالق یامحیط) isimlərini 
oxuduqdan sonra yanında saxlamaq lazımdır. 

Uğurlu günləri: 8- 10- 15- 30 . 
Uğursuz günləri: 3- 7- 23- 11. (hicri qəməri) 
Bir kimsə niyyət edərək qüsl alıb, oruc tutaraq Mim hərfinin hərf ilə 

olan vəfqini Bazar ertəsi axşam vaxtı yazib, sonra üzərinə Mülk surəsini 
oxuduqdan sonra üzərində daşısa, dünyada nə cür dərmansız xəstəlik 
varsa, Allahın izni ilə xəstəlikdən qurtarar. Bir kimsə bu vəfqi təmiz 
kasaya yazıb suyunu içsə zəkası və elmi genişlənər. Bir kimsə bu vəfqi 
yazdıqdan sonra ətrafına 80 dəfə Mim hərfini yazıb üzərinə də “Lə İləhə 
illəlləh Muhəmmədin rasulullah” هال الھ اال هللا دمحم رسول الل  zikrini oxuduq-
dan sonra sağ qoluna başlasa, çox heybətli görünər və bəsirət gözü açılar. 
Allahin Mim ilə başlayan isimlərini zikr edən kəs cinlərin və insanların 
şərindən əmin olar, ruzisi bol, qəlbi iman nuru ilə aydınlanar. Hər kəs 
ona məhəbbət bəslər, sözü keçərli olar. 

Bir kimsə Çərşənbə günü dəstəmazlı halda, niyyət edərək, üzü qib-
ləyə oturub Mim hərfinin vəfqini bir kasaya yazıb, ətrafına da 40 dəfə 
“Muhəmməd” ismini دمحم yazdıqdan sonra, su ilə silərək içsə, həm zahiri, 
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həmdə batini nurlanar. Maddı və mənəvi ruzisi genişlənər, qəlb gözü 
açılar. 

 
Mim hərfi ilə başlanan ismi şəriflər 

ey Məlik-90-Bütün kainatın sahibi və hökmdarı. Məliku İsmi şərifi-
nin açarlarıdır. 

Məlikul-Mulku: Mülkin sahibi, yeganə, tək və davamlı sahib olandır. 
“Ya zəl-cəlali vəl ikram”və “Ya Məlikəl mulki ya zəl cəlali vəl ikram” 
ismi-şəriflərini oxuyan kimsə, hər mətləb və məqsədinə nail olar. 

ey Məliyy -möhlət verən, 
ey Mutəkəbbir-yaratdıqların vəzifələrinə bənzəməkdən ucadır. Əzə-

mət və ucalığını izhar edən. Hər şeydə, hər hadisədə və hər zərrədə bö-
yüklüyünü göstərən və böyüklüyü görünən-deməkdir. 

ey Mutəali-551-çox uca, çox yüksəkdir. Yaradılmışların özləri haq-
qında ağıl və idraklarının mümkün gördüyü hər şeydən üstün, münəzzəh 
və uzaq olandır. “O, görüləni də, görülməyəni də bilir, çox böyükdür, 
ucadır.” 

ey Mutim -təam, ruzi verən, 
ey Muti-əta edən, 
ey Mutəhhir-pak edən,  
ey Muizzu-izzət verən, şərəfləndirən deməkdir. 
 ey Muidi-yaradılmışları yox etdikdən sonra yenidən dirildən, ilk 

halına döndərən. 
ey Muin-kömək edən, 
ey Muqitu-yaratdığı bütün məxluqatın ruzilərini verən və ruziyə çat-

dıran deməkdir. 
ey Muqtədir-744-hər şeyə gücü yetən, qüdrətli. Qüdrət və qüvvət 

sahibləri üzərində istədiyi kimi təsəvvüf edən, iqtidar sahibidir. 
ey Muqaddim -184 –İstədiyini önə keçirən, lider edən deməkdir. 
ey Muqsit-209-Bütün işləri düzgün, ədalətlə və bir-birinə uyğun 

yerinə yetirəndir. 
ey Muqni-əta edən, 
ey Muqəllib -qəlbləri haldan-hala salan, 
ey Muqil-qullarının xata və səhvlərini bağışlayan, 
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ey Muqim -hər bir varlığı həyatda saxlayan, 
ey Muqassim. 
ey Muqəddir-qəzavü-qədəri müqəddər edən, 
ey Məcid-57- “Şanı uca”, şərəflidir. Şanı uca Allahın görmədiyi, bil-

mədiyi gücünün yetmədiyi, heç bir şey yoxdur. 
ey Mətin-Çox sağlam, mətin olan-deməkdir. Hər şeyə gücü yetən, 

yeganə qüdrət sahibi. 
ey Muhsi-Böyük-kiçik, hər şeyi elmi ilə qoruyan və sonsuz olan hər 

şeyin sayını bilən, deməkdir. 
ey Muhyi-Can verən, dirildən, həyat ehsan buyuran deməkdir. 
ey Muhib-Heybətli, 
ey Muhəzzir-həzər edən, qorxudan, 
ey Muhil -çarə, tədbir edən, 
ey Muhəymin- məxluqun əməllərinə, əcəllərinə və ruzilərinə nəzarət 

edən. Bəndələrini davamlı himayəsi altında saxlayandır, 
ey Muhəvvin-asanlaşdıran, musibətləri xəfiflədən və çətinlikləri 

asandlaşdıran. 
ey Mubəyyin-qulları üçün açıqlanması lazım olan hər şeyi bəyan edən.  

      ey Mubdiu-Məxluqatı maddəsiz və nümunəsiz ilk əvvəldən yaradan 
deməkdir. 

ey Mubəşşir -müjdə verən, 
ey Mubəddil-dəyişdirən, 
ey Mubin-möcüzələri, ayələri bəyan edən, 
ey Mumit-490-öldürən, can alan, yox edən, məhv edən, istədiyi hər 

varlıq üzərində ölümü meydana yetirən. 
ey Muməkkin -səltənət bəxş edən, sabitqədəm edən, 
ey Mumhil-möhlət verən, 
ey Mumin-Bəndələrinə əmin-amanlıq bəxş edəndir.Göylərdə və yer-

də iman işığını yandıran, Ona sığınanlara aman verən, rəhm edib, əzab-
lardan qurtaran, rahatlıq və güvənc verən deməkdir. 

ey Mucid-48-Şani uca olan, inam və ehsanı bol olan deməkdir. Yəni: 
“Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz sayıb qurtara bilməzsiniz.” 

ey Mucib-İstək və arzulara qarşılıq verən. Övliyaların duasını qəbul 
edən, 
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ey Mucir -pənah verən, 
ey Muczil -çox-çox əta edən, 
ey Mucmil -gözəl fellər sahibi, 
ey Muəxxir- 847-İstədiyini geri qoyan, gecikdirən. İstədiyi kəsi hik-

mət əsasında zəlil edib rəhmətindən axıra salan, deməkdir. 
ey Muəqqib -təqib edən, 
ey Muəzzim, dilədiyini ucaldan və qullarına büyüklüğünü göstərən  

       ey Muəvvin, möhtaçların yardımına qoşan 
ey-Məbud hər cür nöqsandan uzaq, butun gözəl isimlərin və uca 

sifətlərin sahibi olan Allah. 
ey-Muğni-İstədiyini istədiyi anda, istədiyi qədər zəngin edən. 
ey Muğayyir-dəyişdirən, 
ey Muğis -pənah verən, 
ey Məkin-uca məqamlı, əzəmətli, 
əl-Məniu-Bir şeyin meydana gəlməsinə imkan verməyən, hökmləri-

nə qarşı durulmayan deməkdir. 
ey Mənnan -bir şeyi istəməzdən qabaq əta etməyə başlayan, 
ey Murəğğib -yaxşı işlərə rəğbətləndirən, 
ey Murəttib -tərtibə salan, 
ey Murtah -rəhmət sahibi, 
ey Murzi -razı edən, 
ey Muxəvvif -qorxudan, 
ey Muxtar-yaxşı bəndələrini seçən, 
ey Muzəkkir-yada salan, xatırladan, 
əl-Muzillu-Xar və zəlil edən , izzət və şərəfi alan deməkdir. 
ey Muzəyyin -zinət verən, gözəlləşdirən, 
ey Muzəllil -pis bəndələri, təkəbbürlüləri zəlil edən, 
ey Mustəan -kömək istənilən, Ey nemət və bəyan sahibi! 
ey Musəxxir -ram edən, 
ey Musəhhil -asanlaşdıran, 
əl-Musavvir-Hər şeyə təsir edən, bütün varlıqlara şəkil verəndir, cild 

və qiyafətlərə salan. Hər məxluqu əzəli hikmətini bildiyi kimi sürətləri də 
yaradan Allahdır. 

ey Musəbbib -bütün işlərə səbəb yaradan, 
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ey Munil-əta edən, 
ey Munəvvir-başqalarına nur verən, nurlandıran, 
ey Munzir -qorxudan, 
ey Munəzzil-rəhmət nazil edən, 
ey Munəvvil-nemət əta edən, 
ey Munci-nicat verən,  
ey Munim -nemət verən, 
ey Muntəqim-Acizlərə zülm edənlərdən, zülm edənləri cəzalandıra-

raq, intiqam alan deməkdir. “Asilərın belini qıran, caniləri cəzalandıran”. 
ey Mömin-qəlblərdə iman nurunu yaxan və qullarına huzur və güvən 

verən,əmin-amanlıq bəxş edən, 
ey Mukəvvin-vücuda gətirən, bütün məxluqatı yoxdan meydana gə-

tirən, 
ey Mukrim -ikram edən, əzizləyən, 
ey Muləqqin-başa salan, bütün yaratdıqlarına dünyadakı vəzifələrini 

öyrədən, təlqin edən. 
ey Mulin -izhar edən, 
ey Muləvvin-hər şeyi çeşit-çeşit rənqlərlə bəzəyən. 
ey Mudil -qələbə və nüsrətə yetirən, 
ey Mudəbbir -tədbir edən, 
ey Muyəssir -asan edən, 

       ey Mufəssil -Quranı surə-surə, ayə-ayə nazil edən, 
ey Mufəzzil-fəzilətli edən, 
ey Mufni-fani edən, 
ey Məsul-istənilən, 
 

Nun Hərfi (ن)       حرف النون 
25-ci: “Nun” samitidir, dörd şəkildə yazılır. Nun hərfi ilə Nur ver 

Burun boşluğunda bir az tutularaq, ğünnəli tələffüz olunur. Bu iki hərif 
“mim” və “nun” hərfləri ğünnəli hərflərdir və təcvid elmindən onların öz 
oxunuş hökmləri vardır. Nun, mülk və cəbərut aləmindəndir. Çıxış yeri 
dilin ucundan və ön dişlərin üzərindəndir. Təbiəti soyuqluq və quruluq, 
ünsürü havadır. Əbcəd rəqəmi 50-dir. Fenika dilində və İbranicədə Nun-
un simvolu- balıqdır. 
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 نـ                            ـنـ                 ـن                         ن
Nun hərfinin Ərəb dili ənənəsində çox böyük anlamı vardır. Həm-

çinin Nun hərfi müqəttəə hərflərindən biri olub, Quranda “Qələm” surə-
sinin əvvəlində tək bir ayə olaraq gəlir. Bəzi islam alimləri muqattəə 
hərflərinin çox böyük və mistik simvollar olduğunu bildirirlər. Nun hərfi 
görünüşcə bir ulduza bənzəyir. Anlamı isə qılıncın kəskin tərəfi (şəfrətus 
-seyf), balıq (əl-hut) və hoqqa (əd-dəvat)- dır. 

Allahın ruhlar aləmində ilk yaratdıqlarından biri də Lovhi məhfuzda 
qədərləri yazan Qələmdir. Allah qələmə bütün yaranmışların qəza-qədər 
və ruzilərini yazdırmışdır. Bu qələmə də Nun deyirlər. Həmçinin hədis-
lərdə buyurulur ki, Allah cisimlər aləmində Yer üzünü yaratdıqdan sonra 
balıqın üzərində yerləşdirmiş, balıqda kainatda dənizdə üzən kimi üz-
müşdür. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, Quranda  Nun hərfi ilə başlayan 
2931 kəlmə vardır və bunlardan 368-nin kökü araşdırıldıqda eyni anlam 
daşıdığı məlum olur. Bəzi təfsirlər bu balıqa Huti Əzəm və Yəhmut de-
yirlər. Sahibi Hut Yunusa “Zunnun” Zənnunun yəni Nun sahibi olduğunu 
bildirirlər. Bəzi təfsirçilər Qələm surəsində ki, Nun-un Hz.Yunusu uda-
raq qarnında həbs edən balıqın olduğunu demişlər. 

Nun vəqf halında sakit oxunur. Üzərində durulmayıb keçilməsi ha-
lında, qiraətlərin çoxunda izhar ilə, bəzisində da ğünnəli və ya ğünnəsiz 
İdgam ilə oxunur. “Nun” hərfi Rəhman, Quran adlarının sonunda olduğu 
kimi ğunnəli bir səsdir. Hərflər içində burunda tutularaq, titrəyişlə səs-
lənməsi yaradılış kitabının nizamında haqqın varlığını göstərən ayələrdə 
yaradılışın hikmətlərini ən çox təmsil edən bir səsdir. 

Nun-un üstündəki bir nöqtə ilə bir qab və çanaq kimi dairəni xatırla-
dan bir şəkildə yazılır. Bir mərkəzə baxan yarım kürə şəklində görünən 
aləmin yer və göy ilə surət və mənasını, həmçinin qələmlə mürəkkəb 
qabını andırır. Nun hərfindəki nöqtə, dairənin yarıya “əql edilir” və “hiss 
edilir” olmaq üzrə iki aləmi ayırmaqdadır. Bu iki aləmdən hər biri yarım 
dairəyə bənzədiyindən, birləşdiyi zaman tam bir dairə olur. Buna görə 
nun hərfinin çanağı “hiss edilir” aləmi simvolizə edir, nun’un nöqtəsi isə 
dairənin diğər yarısı olan və görünməyən “əql edilir “aləmi işarə edir. 
Yəni, o, aləmi “əks edilir” və “hiss edilir” olmaqla ikiyə ayırır 
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Cəfəri Sadiqdən (ə. s.) buyurulur ki: Nun- hərfi Cənnət çaylarından 
bir çaydır. Bunlar başqa Nun, qab və balıq mənasına gəldiyi kimi, “Şəf-
rətus-Seyf”, yəni qılıncın ağzına da deyilir və Ərəblərin balıq şəklində 
olan bir qılıclarının adıdır. Doğru sözə, həmçinin kiçik uşağın çənəsin-
dəki çuxura “Nune” deyilir.  

İnsan mərtəbəsinə aid olan Nun hərfində elə sırlər vardır ki, bunları 
ancaq ölmədən əvvəl ölən insan bilə bilər. Nun hərfi insanın əzəli, qədim 
olduğu bilgisini verir. Zatı dəyəri ilə əzəli olan yalnız Allahdır. Ancaq 
insan Allahın ilahi elmində qədimdir. Yəni, Allahın ilk yaratdığı ruhlar 
aləmində biz ağıl və şüura sahib olaraq zərrəciklər şəklində var idik. 

 
Nun hərfinin hikmətləri 

Elm öyrənmək və bütün xəstəliklər üçün Çərşənbə axşamı gecə 106 
dəfə yazıb, üzərinə bu isimləri ( َیاأحبا یاأ ََّ َ َعلىَ ْ )  Ya Əhəbbə, Ya Alə oxuya-
raq üzərində daşımaq lazımdır.  

Yuxususluqdan qurtarmaq üçün zəfəranla 100 dəfə yazaraq üzərində 
daşınır. 

Düşmənlərin şərrindən, oğurluqdan, ilan və yirtici heyvanlardan qo-
runmaq üçün 50 dəfə zikr edilir. 

Uğurlu günləri: 1- 4- 16- 19 Uğursuz günləri: 13- 18- 22- 26 
 

Nun hərfi ilə olan İsmi şəriflər 
ən-Nur-256-Bütün aləmləri, bütün dünyanı nuruyla nurlandıran, bü-

tün varlığa ağıl, idrak və aydınlıq verən deməkdir. 
ən-Nəfiu-201-Davamlı olaraq bütün məxluqata xeyir və mənfəət 

verən şeyləri yaradan deməkdir. 
ey Nəfe -istədiyi layiqli bəndələrə xeyir yetirən, 
ey-Nəsir-köməkçi, 
ey Natiq-danışan, 
ey Nəffah -hərəkət verən, 
ey Nəfi -şiddəti zühurunda gizlənən. 
 

Hə Hərfi (ه)    حرف الھاء 
26. Hə-Hərfi (ه) dörd şəkildə yazılır və incə samitdir. Hə hərfi qeyb 
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hərflərindən biridir. Hə hərfi ilə hidayət. Çıxış yeri:Boğazın kökslə 
birləşdiyi nöqtədən tələffüz edilir. Təbiəti nəmlik və soyuqluq, ünsürü 
torpaqdır. Əbcəd rəqəmi 5-dir. Digər “hə” hərfindən fərqli olaraq, küylü 
tələffüz olunmur. Fenika dilində və İbranicədə “Əllərin başın üstündə 
bir-birinə birləşdirmiş” mənasına gəlir. 

 ھـ                        ـھـ                  ـھ                                 ه
Al-la-h –kəlməsindəki yumru, boş dairə şəklində olan Hu hərfi nə-

fəsdi. Bu nəfəsin içində hikmət zərrələri-dürri yeganə inciləri “elmi-
lədun” var. Bu səbəbdən “O” bu içi ağ olan dairənin içində Vilayəti 
İnsan deyilən kimlik surətinin sirləri vardır. Kim bu mənaya çatsa, Özü-
nü Zati Ali bilər və O gizli xəzinəni tapar. 

Hə hərfi: əl-Hadi İsmi şərifinin açarlarıdır. əl-Hadi-ismi Allahın 
Camal sifətlərindən olub və hər şeyə istiqamət və yol göstərən və istədiyi 
bəndəsi üçün xeyirli yollar açandır.  

Gizli, görünməyən sirlər haqqında bilgi almaq üçün 15 dəfə yazılır 
və bu zaman üzərinə ( یاوافي یاخفي)  Ya Vafi, Ya Xafi ismiləri oxunaraq, 
üzərində gəzdirilir. 

 Mətləq almaq üçün 60 dəfə yazılır. 
Ey Hafiz-bütün məxluqat tərəfindən tərifə layiq görülən.  
Uğurlu günləri: 7- 16- 27- 9- 14 . 
Uğursuz günləri: 22- 15- 6- 8- 12 . 
 

Vav Hərfi (و) 
27-ci: “Vav” samitidir və iki şəkildə yazılır. Dodaq və Lin hərflərin-

dən olub, yumşaq tələffüz olunur. Vav mülk, şəhadət və qəhr aləmin-
dəndir və zühurun bir simvoludur. Çıxış yeri: Dodaqlar büzülərək irəliyə 
doğru uzadılması ilə tələffüz olunur. 

Təbiəti soyuqlıq və nəmlik, ünsürü torpaqdır. Əbcəd hesabı 6 rəqə-
midir. Fenika dilində və İbranicədə “Çivi, gəmi dirəyi, dəstəyi” anlamına 
gəlir. 

 و                           ـو                  ـو                              و

Ərəb əlifbasının 26-cı hərfi olan və Lin (yumşaq tələffüz olunan) 
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hərflərdən sayılan “Vav” nöqtəsiz bir hərf olub qəməri hərflərindəndir. 
Vav hərfi- Vədud adının açarıdır, Vav, söz olaraq “iki hörgüclü iri erkək 
dəvə”, “zəif kişi” mənalarına gəlir. Vav səsi, dodaq hərflərindəndir, incə 
sait olsa da oxunuş zamanı incə və qalın səslər arasında diftonq edilərək 
tələffüz olunur. Bu zaman dodağın irəliyə doğru uzadılması və varlığa 
doğru nəfəsin çıxmasını təmin edər. Vav hərfi Ərəb dilindən başqa dil-
lərin çoxunda “Və” mənasında işlənir və kəlmələr arasında bir bağlantı 
vəzifəsini yerinə yetirir. Və-Birləşdirici, bağlayıcı, ahəng birliyini: Ruh 
və cisim. Yer və Göy. Qadın və kişi. Ana və uşaq kimi mövzularda sim-
vol olaraq istifadə edildiyi deyilər. Vav hərfi cümlələrdə “edərək, olar-
kən, hətta, belə, lakin” mənalarını da verir . Vav hərfindən həm də Əlif 
və Yə kimi mədd saiti, yəni uzun mədd kimi də istifadə edilir. Qurani-
Kərimdə bəzi surələr və bəzi ayələr vav hərfi ilə başlayır. Vav ilə baş-
layan surə və ayələrin bir çoxunda vav, and mənasında (vav-a and içərək) 
istifadə edilmişdir. Qələm, Leyl, Fəcr, Duha, Əsr, əl-Adiyat, Naziat, 
Nəcm, Şəms, Buruc, Tin kimi surələrin başında gəlir. Quranda həmçinin 
qamər (ay), nəhar (gündüz), səma (səma), yəvm (gün), zeytun (zeytun) kimi 
sözlərədə and edilmişdir. Bu da and edilən şeylərə diqqət çəkmək, onların 
əhəmiyyətini vurğulamaq və ya ifadəni qüvvətləndirmək kimi məqsəd 
üçündür. Bu səbəbdən bəzi ayələrdə hətta gündəlik həyatda (vallahi kimi) 
and içərək vav hərfi əhəmiyyətli bir vəzifə ifadə edir. İnsan vav şəklində 
doğular və doğulduqdan sonra özünü Əlif kimi dik bilər. İnsan həyatı 
boyunca vav kimi əyilmiş halda oturub, bükülü halda yaşar və bir gün 
ölər...Allaha qulluğun bütün mənası Vav olmaqdır. İnsan iki büklüm olunca 
rahat yatar. Ana bətnində də, qəbirdə də insan vav şəklində yatar. 

Əlif kainatın açarları, vav isə kainatın özüdür. Vav hərfi, Allahın 
Vahid ismini və birliyiini simvolizə edər. Vav hərfi, Vahidiyyət, Vəhdə-
niyyəti və Allahın birliyini anladır. Vav hərfi ilə başlayan kəlimələrə diq-
qət etdikdə hamısının cavabdehlik bildirən kəlmələr olduğunu görərik. 
Bu sözlər məslək və işlər: Vali, Vəzir, Vəli, Vəkil, Varis, Vasi, Validə, Vəd 
etmək və sair kimi sözlər olduğunu görürük. Peyğəmbərimiz Hz. Mu-
həmməd (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Yeddi vav-dan, ümumiyyətlə Vav-lar-
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dan çəkinin”. Vali olmaq, vəli olmaq, varis olmaq, vəkil olmaq, vəzir ol-
maq, vallaha and içmək bu işlərdə həssas olmağı tövsiyə edir. Allaha qullu-
ğun bütün mənası Vav olmaqdır. Eyni zamanda Vav bir illət hərfidir, səhih 
hərf deyil, bunun üçün, meydana gəl (təkvin) simvolik olaraq ondan gəl-
mişdir, çünki o xəstəlik hərfidir, illiyət (səbəbiyyət) hərfidir. 

Dodağın irəliyə doğru uzatılmasıyla, varlığın ya da kosmos zahir is-
tiqamətinə doğru nəfəsin çıxmasını təmin edər. Bu səbəblə, bədəndə can-
lılıq qanununun zühuru ruhla əlaqədardır. Yəni vücuda həyat verən və 
hərəkət verən ruhdur. Ruh bədəndə qeyb halındadır, eynilə Qaf və Nun 
arasındakı Vav hərfinin qeyb olması kimi.  

Zahir aləmində zühur edən hərflərin batin aləmində Allahın bəzi 
adlarına və ayrıca bəzi anlayışlara cavab olduğu da bildirilir. Buna görə 
vav hərfinin “rafîud-dəracəti” (yüksək dərəcələri) təmsil etdiyi bildirilir. 

Uca Allah yaratdığı qullarının Vav kimi mütəvazı olmasını istər. Hz. 
Musa Dəl ikən Fironun önündı Əlif kimi dayanmışdı. Hz.İbrahim atəşdə 
Vav ikən, Nəmrud isə sanki atəşə odun olmuşdu. Hz.Yunus balıqın qar-
nında ancaq Vav olaraq qurtara bilmişdi. İnsan ana bətnində Vav kimi 
bükülmüş vəziyyətdə olar. Çox vaxt elə bükülmüş halda da yatırıq. Hə-
yatın əvvəli Əlif olsa da, axırda bir ilahi nəfəslə Vav olur insan. Həyatda 
Vav olmadıqca, Vay deyəcəyik. Yəni, Vav olamadıqları üçün için fəryad 
edənlərin halına vaveylə deyilir. 

Əlif bir ağac isə, insan onun budağıdır. Əzrail budadıqca nəfəsləri 
daha gür çıxar insanların səsləri. Hər insan budaq olub və o ağacdan 
Əlif-dən bəslənir. İnsan ən sonunda Vav olur və o ağacın kölgəsinə sığı-
nır. Bu zaman Əlif insana səslənər: “Həm Dəl ol, həm də Vav ol”- deyər. 

 
Vav hərfinin hikmətləri 

Bir məqsədə çatmaq və işlərin rahat alınması üçün niyyət edərək 
Şənbə günü 14 dəfə Yav hərfi yazılır və üzərinə də Ya Həkimi, Ya Şəkur 
 .İsimləri oxunub Quranın arasına qoyulur (یاحكیم یاشكور )

Uğurlu günləri: 22- 14- 9- 6- 24 
       Uğursuz günləri: 16- 23- 19- 4 
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Vav hərfi ilə başlayan İsmi şəriflər 
əl-Vahid ilə nəzərdə tutulan məna, Allah kəlməsinin əbcəc sayının 

bir olması deyil, Allah bölünə bilməyən və parçalanmayan birdir, mə-
nasına gəlir. Yəni, sifətlərində və gözəl adlarında bir ortağı yoxdur. İlah-
lıq Ona məxsusdur. Onun xaricində heç bir varlıq ilahlıq mərtəbəsinə 
çata bilməz. 

əl-Vahhəb -14-Bizə tərəfındən rəhmət bağışla. Lütfü ən bol olan. 
əl-Vasiu-137-Mərhəmətli,çox geniş iman və ehsanı, neməti bol olan- 

deməkdir. 
əl-Vədud- 400-Çox sevən və sevilən. Sevilməyə və dostluğa ən çox 

layiq olandır. 
əl-Vəkil-66-İşlərini yalnız Onun öhdəsinə buraxıb, Onun daha yaxşı 

yerinə yetirəcəyinə inanmaq. 
 əl-Vəliyyu-2116-Hər cür hərəkət və davranışdan xəbərdar olan. 

Bütün yaratdıqları ilə dost olan, son dərəcə şəfqət göstərən və yaxşılıq 
edən deməkdir. 

əl-Vəcid- qədri və şanı çox böyük və comərdliyi sonsuz olan deməkdir. 
əl-Vəhidul-Əhəd- təklərin təki, həyat yoldaşı olmayan, yardımçısı və 

bənzəri olmayan–deməkdir. 
əl-Vali- 2209-Bütün varlığı və sonsuz mülkini və hər an baş verən 

hadisələri tək tədbir və idarə edən deməkdir. 
əl-Varis-707-Bütün yaranmış və mövcud olanların sahibi və Maliki-

həqiqisi deməkdir.  
ey Vase-istənilən şeylərdən daha geniş əta edən, qəniliyi bütün fəqir-

lərə, ruzisi və rəhməti bütün məxluqata şamil olan, 
ey Vəkil-kifayət edən, hər bir işdə bəndələrini hifz edib zərəri dəf 

edən, 
ey Vasil-çatdıran, yetirən, 
ey Vitr-yeganə, 
ey Vəfiyy - əhdinə vəfalı qalan, 
ey Vədud - övliyaların qəlbində məhbub, sevilən, yaxud, saleh bən-

dələri sevən. 
əl Vaqi -qoruyan 
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ey Vəd -xoş müjdə və vəid -qorxulu müjdə sahibi, 
ey Vafi -vəfalı olan və vədindən dönməyən. 
 

Yə Hərfi (ي)        حرف الیاء 
 28-ci:”Yə” samitidir, dörd şəkildə yazılır “Lin” hərflərindəndir və 

yumşaq tələffüz olunur. Yə hərfi şəhadət və cəbərut aləmindəndir. əbcəd 
rəqəmi 10-dur. Fenika dilində və İbranicədə “Əl” kimi simvollaşdırılır. 

 یـ                    ـیـ                            ـي                             ي
Yə- yer üzündə zühur etmiş bir hərfdir, eyni ilə ülvi aləmdə olan 

Vav kimi. Bu hərf örtülərin, zirehi olmayan cisimlərin imdadına çatar. 
Yə hərfi havas aləmində Onun sultanının zühuru cansızlardadır. 

Onun təbiəti, ilk ana qanunlardır. Onun hərəkəti qaynaşmaqdır. Onun 
həqiqətləri, məqamları vardır. Kamildir. Yə  hərfi “Vaqi” olan, düşən, 
mövcud, var olan, halın həqiqəti- isminə işarədir. Yəni sənin sağlam fit-
rətinin salamatlığını qoruyan, həyat və afətlər tərəfindən yaranan fəlakət-
lərdən qoruyar. 

Hərflər içində iki imam vardır: bunlar Vav və Yə hərfləridir. Vav 
hərfi Vahidiyyət bənzəri olmamaq ehtiva etməsi istiqamətiylə Allahın 
birliyini ifadə edər. Vav və Yə iki ayrı zat deyil, Zatın görünüşüdür. Vav 
və Yə Tanrının təcəllisi olaraq deyil, Tanrı ilə mələk və mələklə insan 
arasında bağlantı quran bir vasitədir. Burada Vav hərfi Tanrı ilə mələk, 
Yə hərfi isə mələklə insan arasında vasitəçidir. 

Vav mərfunluq (yüksəklik) əlaməti olan hərf olduğu üçün ülvi 
aləmdə mələklərə nisbət edilmişdir. Yə isə məcrurluq (aşağılıq) əlamə-
tidir və cisimlər aləminə ait olduğu üçün ülvü deyil, süfli aləmə aiddir. 

 
Yə hərfinin hikmətləri 

Bütün mətləblərin alınması üçün 20 dəfə Yə hərfi yazılır və bu 
zaman üzərinə ( یایقیني یامجیب) ( Ya Yəqini, Ya Musibu) isimləri oxunub 
və üzərində daşımaq lazımdır. 

Xüsusiyyəti: Uğurlu günləri: 11- 4- 23- 16- 8- 27 
Uğursuz günləri:6- 14- 21- 28- 2 
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Hərflərin cədvəli 
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Şəkli oxşar, tələffüzdə müxtəlif olan hərflər 
Xarici dillərin öyrənilməsində sözlərin fonetik quruluşunu əks etdirmək 

üçün “transkripsiya” adlanan şərti işarələr məcmuəsindən istifadə edilir. 
Mutəvəhiyə şəkilcə, yazıda bir-birinə bənzəyən, tələffüzcə müxtəlif 

olan hərflərdir. Bunlar: 
Bə  ب    Tə   ت    Sə  ث   Nun ن     Yə ي 
Cim ج      Hə  خ Xa    ح    
Dəl  د    Zəlذ 
Ra   ر   Zə ز   
Sin س     Şin    ش  Sad ص       Dad   ض 
Ta ط       Za    ظ  
Əyn ع    Ğayn   غ 
F  ف   Qa      ق   Vav و  

 
Şəkli müxtəlif , tələffüzdə oxşar hərflər 

1. Dörd ədəd müxtəlif şəkildə yazılan və səslənən “Z” samiti vardır: 
Za ظ (qalın səslənən) , Zə ز, Zəl ذ (pəltək səslənən), ض Dad . Dad hərfi 
də bu qrupa daxildir, çünki bəzən bu hərf “D” və “Z” hərfləri arasında, 
qarışıq bir səslə qalın tələffüz olunur. 

2. İki ədəd “H” samiti vardır: 
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“Hə” ح   küylü boğaz hərfidir “hə” ھـ boğaz hərfidir) 
3. Üç ədəd”S” samiti vardır           :                                       
   Sad ص  qalın səslənən,  Sin   س incə,  Sə ث pəltək səslənən. 
4. İki ədəd “T” samiti vardır: “Ta” qalın,  ط, “Tə” (incə) ت səslənən. 

 
İki və üç hərfdən İbarət hərflər 

Səslənən zaman iki hərfdən ibarət olan həriflərə -hurufi məsrurə de-
yilir. Bunlar: 

 ب، ت، ث، ح، خ، ر، ز، ط، ظ، ف، ھـ، ى
Üç hərfdən ibarət olan hərflərə hurufi məlfuzə deyilir. Bunlar: 

 ا، ج، د، ذ، س، ش، ص، ض، ع، غ، ق، ك، ل
İlk və son hərfi eyni hərflərə hurufi məlbubə-məlviyyə. Bunlar: 

 م، ن، و
Mutənəkirə hərflər isə şəkilcə bir-birinə bənzəməyən hərflərdir. 

Bunlar da 8 hərfdir: 
 ى ه و ن م ل ك ا

Natiqə hərflər nöqtəli olan hərflərə deyilir. Bunlar 15-dənədir. 
 ى م ق ف غ ض ش ز ذ خ ج ث ت

1. Altında bir nöqtəsi olan hərflər ikidir: 
Cim - ج   və   Bə-   ب 

2. Altında iki nöqtəsi olan tək bir hərf var. 
 Yə hərfi-ى 

3. Üstündə iki nöqtəsi olan iki hərfdir. Bunlar: 
 .Qaf hərfləridir– (ق) Tə və– (ت)

4. Üstündə üç nöqtəsi olan iki hərfdir: 
Bunlar (ث) Sə və (ش) –Şin hərfləridir. 

5. Üstündə bir nöqtəsi olan hərflər 8 hərfdir: 
Nun- ن, Fə-  ف, Ğayn- غ , Za-   ظ Sad -  ض, Zə-  ز, Zəl-  ذ, Xa-  خ 
6. Əlifbada Samitə hərflər də nöqtəsiz on üç hərfdir. Bu hərflər: 

Əyn-  ع, Ta - ط   , Sad -  ص, Sin - س , Ra- ر- , Dəl - د , Hə -  ح, Əlif - ا , 
Vav - و , Hə -  ھـ, Mim -  م, Ləm -  ل, Kəf- ك 
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Qalın səslənən hərflər 
Ərəb əlifbasında 28 ədəd hərfdən 8 ədədi qalın samitdir. Yəni, incə 

səslənən samitlər incə “ə” saiti ilə, qalın samitlər isə qalın “a”saiti ilə 
tələffüz olunur. 

Tam qalın hərflər bunlardır: خ xa, ص sad , dad  ض, za ظ , ta  
 . ر  və ra  ق qaf , غ ğayn ,ط

Bu hərflərin hərəkələri “ə”saiti olmasına baxmayaraq, hərflərin öz 
hökmlərinə uyğun olaraq “a” saiti ilə, yəni hərflər olduğu kimi tələffüz 
olunur. 

Qalın hərflərin tələffüzü zamanı incə” i”saiti sanki “ı”saitinə çevrilir, 
“i” və “ı” saiti arasında bir səslə tələffüz olunur. Bunlardan yalnız “ra” 
hərfi qalın “a”saiti ilə səslənsə də, hərəkəsi “i” saiti olduqda, elə “i” saiti 
ilə incə oxunur. Ümümiyyətlə “ra”hərfinin öz hökmləri vardır 

Yarım qalın hərflər isə ح “Hə” və ع “Əyn” hərfləridir ki, bunlar da, 
müəyyən sözlərin oxunuşu zamanı sanki qalın tələffüz olunur. 

Qalan 18 hərf incədir: ،ف، ھـ، ى ا، ج، د، ذ، س ك،  ب، ت، ث، ح، ع ,
 م، ن، و ل

Pəltək hərflər 3 dənədir: ث ذ ظ 
 

Hərəkələr 
Hərfləri, yəni 28 samiti hərəkətə gətirmək, səsləndirmək üçün on-

ların alt və ya üstlərinə qoyulan işarələrdən - saitlərdən istifadə edilir. Bu 
qisa saitlərə hərəkələr deyilir və bunlar üç dənədir. Fəthə “ə” saiti, yəni 
“məftun hərf”, kəsrə “i”saiti, yəni “məksur hərf” və zəmmə “u” saiti, 
yəni “məzmum-hərf” olmaqla üç dənədir. 

 
Fəthə 

Fəthə-incə “ə”saiti hərflərin üstündə yazılır, bu hərflərə “məftun” 
deyilir və qısa bir cizgi (-) ilə işarə edilir. Fəthə “fəth” sözündən götürül-
müşdür və “bir dəfə açmaq” mənasındadır. Məftun hərfi tələffüz et-
diyimiz zaman ağız bir dəfə açıldığı üçün “ə “hərfinin əlaməti “bir dəfə 
açılmaq”dır. 
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İncə hərflərin üzərində “ə” saiti (fərhə) yazıldıqda, incə tələffüz 
olunur. Qalın hərflərin üzərində isə incə “ə” saiti yazılmasına baxma-
yaraq qalın hərfin hökmünə tabe olaraq, həmin incə “ə” saiti, qalın “a” 
saiti ilə əvəz olunur. Yəni incə hərf incə, qalın hərf isə qalın səslənir. 
Məsələn:İncə hərflərin tələffüzü: 

ذ zə,   َف fə,   َح şə,  ,hə  َش ,bə  َب ,sə  َث  .cə  َج 
Qalın hərflərin tələffüzü: 

َ خxa َغ , da   َض ,qa  َق ,sa  َص  ğa 
 

Kəsrə 
Kəsrə-məksur “i” saitini bildirir və hərflərin altında düz cizgi şək-

lində ( -) yazlılır və məksur hərf adlanır. Kəsrə sözü “kəsr” kəlməsindən 
alınmışdır və “bir dəfə sınmaq” mənasını verir. Həqiqətən də “i “ hərfini 
tələffüz etdiyimiz zaman dodaqlar sınıq halət aldığına görə “bir dəfə 
sınmaq” deməkdir. İncə hərflərin oxunuşu zamanı “i” saiti olduğu kimi, 
qalın hərflərin tələffüzü zamanı isə “ı”hərfinə bənzər səslə oxunur. 
Məsələn: 

İncə hərflərin tələffüzü:  hi- ه ,zi - ذ ِ ,si- س i  bi ِ ب- 
Qalın hərflərin tələffüzü:  dı- ِض ,sı- ِص ,qı-ق ِ  ,ğı-غ   ,xı-خ  
 

Zəmmə-damma 
Zəmmə U–saitini bildirir. Hərfin üzərində-kiçik “vav”hərfinə bənzər 

yazılan işarə ◌ٌ zəmmə-məzmum adlanır və “u” saitini bildirir. Zəmmə 
(girdə bir-birinə qovuşmaq) deməkdir və “u” hərfini tələffüz etdiyimiz 
zaman dodaqlar qönçələndiyi üçün “bir dəfə qönçələnmək “vav “ (u) 
hərfinin əlamətidir. 

qu  ُ ق ُ ف mu  ٌم  fu 
 

Sukun-Sakın 
Hərfin hərəkətsiz halına, yəni samit hərfini danışdıran saitin olma-

masına və həmin saitin əvəzində hərfin üzərində balaca  (°) bu işarənin 
olmasına sukun deyilir. Bu zaman hərfin yalnız samıtı səslənir. Bu işarə 
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°(  hərfin hərəkəsinin olmamasını və ya ərəb dilində sakın olunmuş, 
yüngül tələffüz olunan “xəfif” mənasını verən “muzəkkən” sözünün 
əvvəlindəki “mim” hərfinin baş hissəsindən götürülmüşdür. 

ْلھم ُ َ ْإنھم   ُ َّ ِ ْولو   َ ْھم َ ْأم  ُ َ ْھم  ِ  
ْیكاد البرق یخطف أبصارھم ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ْلھم مشوا أظلم علیھم بسمعھم و  َ ْْ ْ ِْ ِِ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ٍشيء  ْ َ  

ْكنتم ُ ْ ُ   Kuntum kəlməsində “nun”un ن  sukunu, َقبل ْ  qablə kəlməsində 
“bə”nin sukunu,  َقیل ِ qıylə kəlməsində “yə”nin sukunu kimi. Sukun-cezim 
hərfini bildirən əlamət bu işarə (°) ilə göstərilir: 

َالحمد ہلل رب العالمین ِ َ َ ْ ِْ َّ ِ ّ ُ ْ ِالرحمـن الرحیم َ ِ َّ َِّ ْ  
Əslində bu işarə °  hər hansı bir hərfin üstündə olduqda, həmin hərf, 

yəni elə həmin samitin özü heca ilə oxunur. Hərəkəsiz hərf çətin tələffüz 
olduğu üçün özündən əvvəl gələn hərfin saiti ilə oxunduqdan sonra üs-
tündə sukun olan hərf, qapalı heca olur, yəni Azərbaycan dilində olduğu 
kimi üstündə sukun olan samitin özü heca ilə oxunur. Sukun ° kəlmələrin 
əvvəlində, ortasında və axırında, hər bir hərfin üzərində yazıla bilər. 

Təcvid elmində hərəkəsi olan hərflərə mütəhərriq, hərəkəsi olmayan 
hərflərə isə sakın deyilir. Hərəkəsi olmayan hər hansı bir hərfin üzərində 
sukun işarəsi ° qoyularsa, həmin hərfə də “sakın hərfi” deyilir. 

Deməli, üstündə bu (°) işarə olan hərfə sakın, həmçinin üstündə heç 
bir hərəkəsi, saiti olmayan hərfə də sakın deyilir. 

ْلھم ُ َ ْإنھم   ُ َّ ِ ْولو   َ ْھم َ ْأم  ُ ْھم َ ِ ٍشيء  ْ َ  
ْیكاد البرق یخطف أبصارھم ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ مشو َْ َ  

Sukun lazım:-Həm durulduğu zaman, həm də keçildiyi zaman var 
olan sukundur. 

ْعلیھم ِ ْ َ َ ْبسمعھم وأبصارھم    ِْ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ  
Bu ayədə göründüyü kimi cəzimli hərflərin sükunu lazımidir. Bun-

dan əlavə şəddəli gördüyümüz və əslində eyni olan iki hərfdən birinci-
sinin sükunu da lazımi sükundur. 

Sukun arizə: Durulduğu zaman ortaya çıxan, keçildıyı zaman yox 
olan sukundur. 

ُالعلیم ِ َ َلعلكم تشكرون , ْ ُ ُ ُْ َ ْ َّ َ َ  
Yəni َیعلمون ُ َ ْ َِ “  Yə`aləmunə kəlməsində “nun”un üzərində fəthə ( ə) 
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olmasına baxmayaraq, vəqf etdiyimiz zaman sukun varmış kimi ْیعلمون ُ َ ْ َ   
yə`aləmun- deyib dayanırıq ki, buna da “arizə sukun” deyilir. 

ْلھم ُ َ ْإنھم   ُ َّ ِ ْولو   َ ْھم َ ْأم  ُ َ ِ شيء قدیرِھم  ٍَ ْ َ  
ْیكاد البرق یخطف أبصارھم ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ْلھم مشوا أظلم علیھم بسمعھم  ْ ِْ ِ َِ ْ َ ُِ ْ َ َ ََ َْ ْ َ َ  

 
Təşdid-şəddə 

Təşdid işarəsi hər hansı bir hərfin üzərində olarsa, həmin hərf özün-
dən əvvəl gələn hərfin saiti ilə bir dəfə sukunlu, bir dəfə də öz hərəkəsi 
ilə oxunur. Beləliklə həmin hərfi qoşalaşdırır və üzərində şəddə işarəsi 
olan hərf iki dəfə oxunur. Şəddə heç vaxt hərəkəsiz, yəni saitsiz olmur. 

Təşdidli hərflərin üzərində qoyulan bu işarəسـ  “şəddə” kəlməsinin 
əvvəlində olan “şin” hərfindən götürülmüşdür. Təşdidli “nun” və “mim” 
hərflərinin tələffüzü digər təşdidli hərflərin tələffüzündən fərqlidir. Çünki 
bu iki hərf burun boşluğunda ğünnəli tələffüz oldüğündan, təşdid zamanı da 
“nun” və “mim” hərfləri sanki bir az burunda tutularaq tələffüz olunur. 

َّ◌مام ِ َّإن  ِ َوالذین   ِ َّ َ ْربھم  ِ ِّ ْإنھم َ ُ َّ ِ ِّكل   ُ ُأیھا الناس  َّ َ ُّ ِالذي َ ِوبشر الذین َّ َِّ ِ ّ َ َ  
 

Tənvin nunlaşma 
Tənvinin lüğəti mənası nunlamaq, yəni kəlmənin sonunu sakın nun 

ilə oxumaqdır. Tənvin yalnız kəlmələrin sonunda yazılır və sözün sonun-
cu hərfinin üstündə yazılmış iki qoşa xətt işarəsi, yəni  (=) iki fəthə- ən, 
(=) iki kəsrə- İn və iki ٌ  zəmmə - Un kimi səslənir. 

Tənvinlərlə işarə edilən (ən, in, un) səs birləşmələri qeyri–müəy-
yənlik bildirir, yəni mətndə ilk dəfə adı çəkilən, haqqında hələ məlumat 
verilməyən deməkdir. 

1. Kəlmənin sonunda olan iki fəthə (=) incə hərfin üzərində olanda, 
(ən) deyə oxunur, qalın hərfin üzərində olanda isə (an) deyə oxunur. 

2. Kəlmənin sonunda iki kəsrə (=) incə hərfin altında olanda (in) 
deyə oxunur, qalın hərfin altında olanda isə (ın) deyə oxunur. 

3. Kəlmənin sonunda iki zəmm (ٌ ) hərfin üstündə olanda (un) deyə 
oxunur. 

ًھد ُ ًسمیع   ِ ًبصیرا   اَ ِ َ ًكافورا   ُ َ ًكبیرا   ِ َ ًنذیرا   ِ َ ٍنفس   ْ َ  
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ٌبالغ َ َ ٌإلھ واحد  ِ َ ٌ َٰ ٌكظیم  ِ ِ َ ٍقوم   ْ َ ٍبقرات   َ َ َ ٍسنبالت  َُ ْ ُ ٍخضر  ْ ُ  
ٌسبع ْ َ ٌعجاف   َ ِ ٌنسوة   َ ْ ِ ٍضالل مبین   ٍِ ُ َ َ ٌفصبر جمیل  ِْ َ ٌ َ َ  

 
Tənvin ilə sakin nun arasındakı fərqlər 

Tənvinli bir kəlmə üzərində vəqf edildikdə (dayandıqda) tənvin tə-
ləffüz edilməz, sakın “nun” isə tələffüz edilər. 

Tənvin yalnız kəlmənin sonunda olur, sakin “nun” isə həm kəlmənin 
ortasında, həm də da sonunda ola bilər. Tənvin sadəcə isimlərdə olduğu 
halda, “nun “sakın isimlərlə yanaşı feil və hərflərdə də ola bilər. 

Suallar: Neçə qlsa sait vardır və hansılardır? Əlifin hansı hökmləri 
vardır? Həmzənin hansı hökmləri vardır? Sukun nə deməkdir? Hərflərə 
hansı halda sakın deyilir? Hansı halda hərflərə həmzə deyilir? Lin hərf-
ləri hansılardır? 

Təşdid nədir və bu halda hərflər necə oxunmalıdır?Tənvin nədir və 
nəyi bildirir? Sakın “nun” necə oxunur? 

 
Hərfi məd və ya Uzun saitlər 

Ərəb dilində üç qısa sait olduğu kimi (ə, i, u,) üç dənə də uzun sait 
vardır. Uzun saitlər isə əlifbanın özündən götürülmüş samit hərflərdir. 
Bunlar Əlif, Vav və Yə ( ىا  و ) hərfləridir ki, bunlara təbii-məd hərfləri 
deyilir. Burada diqqət edilməsi lazım olan xüsus, mötərizə içində yaz-
dığımız hərflərin şəxsən özləri deyil, mədd hərfi olduqları zamanki hal-
larıdır. Məd sözü lüğətdə səsi uzatmaya deyilir, yəni məd hərflərinin 
tələffüzündə səsin öz təbii miqdarından çox uzadılmasına deyilir. Daha 
aydın olsun deyə, Azərbaycan dilinin kiril qramatikasın da yazı zamanı 
uzun saitlətləri bildirmək üçün istifadə olunan vurğu (`) işarəsini 
xatırladır. A`lım, A`rif, mö`təbər. 

ُكانو َموسى َ ُ َعلى   َ َ َقال  َ ْوادخلوا     ُ ُ ْ َ ْآمنوا   ُ ِ  
Deməli bu 3 hərfin ( ىا  و ) məd olması üçün müəyyən şərtlər vardır: 
1. Sakın olmaları. Sakın hərf, hərəkəsi olmayan hərf deməkdir. Bu-

nun əlaməti isə cəzmdir (sakin). Hərəkəsiz, yəni saitsiz. 
2. Məd hərfinin öncəsində öz cinsindən hərəkə olması: 
Əlif ( ا(  dən öncə fəthə ( َــ ), 
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Yə ( ى(  dən öncə kəsrə ( ِــ ), 
Vav ( و(  dan öncə zəmmə ( ُــ ). 
1-ci Uzun Məd hərfi: Əlifbadakı “Əlif” hərfi hərəkəsiz–sakın vəziy-

yətində olanda uzun-məd hərfi olan “ə”saitini bildirir. Hərəkəsiz “Əlif” 
dən əvvəl gələn hərf fəthəli,”ə” saitli olarsa, həmin sait 2-3 Əlif miqda-
rında uzadılaraq tələffüz olunur. 

Bu zaman hərfin özü əgər incə olsa “ə” ilə incə, qalın olsa “a” ilə 
qalın 1-2 sait (əlif) uzadılaraq oxunur. 

Uzun saitlərə hərfi və ya təbii məd deyilir. Qısa saitlə müqayisədə 
uzun saitlərin tələffüzünə iki dəfə artıq vaxt sərf olunur.  Cəə, yəə, qaa, 
xaa, həə, səə, kəə 

َیا جا َقا  َخا َھا َثا َكا َ  
2-ci Uzun İ hərfi. Əlifbadakı “Yə” hərfi hərəkəsiz–sakın vəziyyətində 

olanda uzun-məd hərfi olan “i”saiti bildirir. Hərəkəsiz “Yə” hərfindən əvvəl 
gələn hərf kəsrəli (i) olarsa, bu zaman həmin hərf 2-3 sait uzadılaraq 
tələffüz olunar. Məd “yə” hərfindən əvvəl gələn hərf incə olsa, hərf incə 
“i”saiti ilə, qalın hərf olsa,”ı” saitinə bənzər səslə uzadılıaraq oxunur. 

Məd “i”saitinin işarələri ortada ـیـ və sərbəst şəkillərində yazılmış    ى
“Yə” hərfidir. Həmçinin “Yə” hərfi açıq hecada (hərfin saiti ilə oxun-
duqda) əliflə, qapalı hecada (hərfin özü, samit ilə oxunduqda) isə balaca 
əlif ilə işarə olunur. Nii, hii, qıilə, əlləzii, əlləziinə. 

َالذین ِ ِ الذى َّ َّ َقیل  َ ِنى ِھى   ِ  
3-cü Uzun Məd hərfi: Əlifbadakı “Vav” hərfi hərəkəsiz–sakın 

vəziyyətində olanda uzun-məd hərfi olan “u”saitini bildirir. Hərəkəsiz 
“Vav” hərfindən əvvəl gələn hərfin saiti zəmmə olarsa, həmin hərf 1-2 
sait (əlif) uzadılaraq oxunur. 

Uzun “vav” işarəsini bildirən و  hərfi bəzən uzun əlif əvəzində də 
yazılır və bu zaman onun üzərinə balaca əlif işarəsi qoyulur. Huu, ruu, 
buu, su .umu 

ُتو بو  ُسو ُمو  ُ ھو ُ ھو ُروِ ُ  
 

Kiçik “əlif” 
”Əlif məmdudə”-dən, yəni uzun əlifdən fərqli olaraq balaca əlif  
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“əlif məqsura” qisa və ya qısaldılmış “əlif” adlanır. 
Qurani-Kərimdə məhdud qrup sözlər vardır ki, balaca “əlif” işarəsi 

saiti olan hərfin üstündə yazılır. Bu balaca “əlif” işarəsinə təbii uzatma-
təbii mədd işarəsi deyilir. Üzərində olan hərfin incəliyinə görə incə, qa-
lınlığına görə qalın saitlə 1-2 sait uzadılaraq tələffüz olunur və uzun “ə” 
saiti olduğunu bildirir. 

Quranda uzun “ə” saiti həmişə “Əlif” işarəsi ilə deyil, əlifin hök-
münü yerinə yetirə biləcək “yə” ى və “vav” و   işarəsi ilə də əvəz olunur 
ki, yenə də qalın hərf qalın”a” saiti ilə, incə hərf incə”ə” saiti ilə 1-2 əlif 
uzadılaraq tələffüz olunur.  

 
 

Vacib mədd işarəsi 
Quranın oxunuşunu gözəlləşdirmək üçün “tənii məd”dən və “səbəb 

məddən” əlavə hərflərin üzərində “vacibi məd” adlanan bu (~) işarədən 
də istifadə olunur. Bu məd hərflərinin daha artıq 4-5 əlif miqdarı 
uzadılaraq oxunmasına səbəb olur. 

 
“Hə” hərfinin  işba olunması 

Ərəb dilində təcvidlə oxunma zamanı kəlmə sonlarında olan yu-
varlaq “ hə” ـ   hərfinə zamir  deyilir. Zamir “ hə” ه ismin yerini tutan kəl-
məyə, yəni, üşüncü şəxsin təkini bildirən (O) əvəzliyinə deyilir. Sözün 
axırında yazılan əvəzlik “hə” ه  hərfinin işba ilə (dolğun) oxunmasının bir 
neçə şərti vardır. 

 
Zamir “ hə” ه üç yerdə işba ilə oxunur 

1. Kəlmələrin axırıncı hərfi fəthəli و◌َ ُ ondan əvvəlki ه hərfi zəmməli 
olarsa, vəqf edilən zaman həmin َو hərf sakın (hərəkəsiz) olar və işba 
olunaraq uzun “vav məddi” şəklində oxunar. 

ُمالھ ُ ُمالھو  َ ُ ُكلھ,   َ ُّ ُكلھو  ُ ُّ ُ َھو ,  ُ ھو  ُ  
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2. Kəlmənin axırıncı hərfi fəthəli, ondan əvvəl gələn ه ـھ “hə” hərfi 
kəsrəli olarsa vəqf edilən zaman, axırıncı hərf sakın olar (hərəkəsiz) və 
“yə” məddi ilə işba olunaraq oxunar. 

ٰتلھى َّ َ َ ِ نفسھي   ِ ْ َ ِ نفسھ   ِ ْ َ ِربھي  َّ َ ِ بھي  َھى  ِھى  ِ  
3. Kəlmənin sonunda ه ـھ “hə” hərfindən əvvəl gələn hərf hərəkəli 

(fəthəli, kəsrəli, zəmməli) olarsa işba olunar. 
ُیسره َ َّ َ َكتابیھ   ِ َ ِ مالیھ ِ َسلطانیھ َ ْ َماھیھ  ُ ِ ُربھ  َ ُّ ُفأكرمھ   َ َ َ ْ َ َ  

Suallar: Uzun saitlər hansılardır və bu zaman hərf necə oxunmalıdır? 
Kiçik “əlif” işarəsi də nəyi bildirir? “Allah” sözü nə vaxt incə və nə vaxt 
qalın saitlə oxunur?”Ra” hərfi nə vaxt incə və nə vaxt qalın oxunur?  
Kiçik “əlif” nə deməkdir? Vacib mədd işarəsi necədi? 

 
Bəzi saitlərin tələffüzcə dəyişməsi 

Diftonq 
Məddi–lin, ağır olmayan və rahat uzadıla bilən yumşaq məd demək-

dir. Bir kəlmədə hərfi “Lin”-dən sonra sukun lazım və ya sukun ariz gə-
lərsə, məddi-lin olur. 

Ərəb əlifbasında “e” saiti olmasa da, bəzi sözlərin tələffüzündə istər-
istəməz müəyyən sözlər sanki “e” saiti ilə səslənir. Bildiyimiz kimi hərfi 
Lin hərfləri و “vav” ilə  ى“ yə” sakın, yəni sukunlu olub özlərindən əv-
vəlki hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, onda bu “Lin” hərflərindən sonra su-
kun- lazım, ya sukun-arız gələrsə məddi-Lin olur. 

َالیوم ْ َ ْ َوالاضآلین      َ ِّ َّ َ َالغیب     َ ْ َ ْ  
Lin hərfləri “vav” و  ilə “yə” ي  olmaqla iki dənədir. 
1. “yə” hərfinin üzərində sukun, özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi 

isə fəthə (ə) olduqda “Lin hərfi” olur, yəni (i) hərfi “e” hərfinə çevrilir və 
bu hərflər yumşaq tələffüz olunur. 

ٍشيء ْ ِ علیھم  َ ْ َ َ  
Yalnız qalın hərflərin: qaf ق  , sad  ص, za  ظ, ta  ط, dad  ض kimi 

həflərlə bir hecaya düşərsə “ə”saiti “e” saitinə çevrilmədən olduğu kimi 
qalın “a” saiti ilə tələffüz olunar. 

ِبالغیب ْ َ ْ ِ َریب    ْ َ  
“Vav” hərfinin üzərində sukun olub, özündən əvvəl gələn hərfin 
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hərəkəsi “ə” saiti olarsa “vav” hərfi də dəyişərək “yu”kimi tələffüz olunur. 
ِیوم ْ ِالموت َ ْ َ ْ ُنؤمن  َ      ِ ْ َبمؤمنین     ُ ِ ِ ْ ُ ِ  

Adətən qiraət zamanı “Lin hərf”lərini bildirmək üçün bu hərflərin 
üzərinə təbii məd (balaca əlif) işarəsi qoyurlar. 

ٰ وعلى'ْ یحیى عیسى ُ◌و سىم َ َ ٰأبى  َ َ َ  
 

Ləfzicəlal-Allah sözünün oxunuşu 
Allah  sözü iki cür oxunur: 
1. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fərhə (ə) və ya zəmmə 

(u) saiti olduqda Allah  اہلل ّ ləfzinin “Ləm” ل  hərfi qalın “a “ saiti ilə oxu-
nur. Ənnəllahə, yəx`luqullahu, Allahu. 

َان اہلل َّ َّ ٌیخلق اہلل   َ ّ ُ ُ ْ َ    
2. Allah sözü اہلل ّ  ləfzindən əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsrə (i) olduqda 

isə Allah  ّاہلل ləfzinin Ləm ل hərfi (ə) saiti ilə incə oxunur. Bismilləhi, 
Billəhi, Lilləhi. 

ِبسم اہلل ّ ِ ْ ِ باہلل     ِ ّ ِہلل     ِ َِّ  
Allah  sözündən əvvəl Əlif, Ləm artukulu olarsa, o zaman “Allah” qalın ّاہلل

“a” saiti ilə oxunur. Məsələn: Allahi ِاہلل ّ    ləfzinin ل -nın qalın halı arizidir. 
 

Əlif-ləm-in oxunuşu 
Ləm ilə Əlifin birləşməsindən ibarət olan və müstəqil olmayan bir 

hərfdir. Ləmi-tərif ( ال) (müəyyənlik ləmi) ilə əlaqəli iki mövzu vardır: 
İdğami-şəmsiyyə, İzhari-qəməriyyə. 

Bu iki qayda, ərəbcədə mərifəlik ədatı olaraq bilinən və çox istifadə 
olunan “əl” ( ال) birləşməsinin digər hərflərlə münasibəti ilə əlaqəlidir. 

 birləşməsi özündən sonra gələn hərflərə ya idğam edilir ya da izhar ال
ilə oxunur. İndi bu halları tək-tək incələyək. Əlifbadakı 28 hərfdən 14 
ədədi qəməri, 14 ədədi isə şəmsiyyə hərfləridir. Qəməriyə hərfləri kəlmə-
nin əvvəlində gələn ا ل -dən sonra gələrsə  ا لizhar (açıq) oxunur. Lakin  ا
 .idğam olunur ا ل şəmsiyyə hərflərində sonra gələrsəل 

Beləliklə kəlmələrin əvvəlində gələn və müəyyənlik bildirən  ا ل-in 
iki cəhəti vardır: qəməriyyə -izhar və şəmsiyyə-idğam . 

1- Qəməriyyə-izhar: ا ل dən sonra qəməriyyə hərfləri gələrsə, ا ل  
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izhar-açıq oxunur. Bildiyimiz kimi “qəmər” ay deməkdir. Qəməri sözü-
nün mənası aylı gecədə ulduzların aydın görünməsi misalındadır. Qəməri 
hərfləri aşağıdakılardır: 

  ب ي ه و  ا  ك م خ ح ج ق ف غ ع
Əgər ا ل -dən əvvəl gələn hərfin saiti ل  hərfinə ilə birləşərək 

oxunarsa, bu zaman  ا oxunmaz, ل   isə sukunla oxunar. 
َھم المفلحون ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُذلك الكتاب ا , ُ َ ِ ِْ َ َٰ ِوالح , ْ ُجارةَ َ َ َّالحق , َ ْ َ◌ الكتاب  , َ ِ ْ َ  

2-Şəmsiyyə-idğam: “Əlif ləm” ا ل   dən sonra şəmsi hərflərindən biri 
gələrsə ا ل oxunmur, sonrakı hərf təşdidlə (bir-biri ilə birləşdirilır) tələffüz 
edilir. Şəms günəş deməkdir, Şəmsiyyə sözü günəşli havada ulduzların 
görünməməsi mənasını ifadə edir. Yəni, ل Ləm hərfi var, lakin oxunmur.Bu 
səbəbdən də şəmsiyyə hərflrinə “Şəmsiyyə-idğam” hərfləri deyilir. 

Şəmsiyyə-idğam hərfləri aşağıdakılardır: 
ط  ر س ل م ن ت ص ذ ط   ض ث   د  ن 

ِبسم اہلل الرحمن الرحیم َّ َِّ َِٰ ْ ِ َّ ِ ْ ِوم الدینَی , ِّ ِ َوال الضالین , ْ ِّ َّ َ َ  
Suallar: Necə incə hərf vardır? Neçə qalın hərf vardır? Neçə yazıda 

oxşar hərflər vardır? Neçə oxşar səslənən hərflər vardır? Ğünnəli hərflər 
hansılardır. Neçə qalqalə hərfi vardır? Müqəttəə hərfləri hansılardır və 
neçə ədəddir? 

 ?Sözlərin əvvəlində gələ nə vaxt aşkar oxunurا ل 
 nə vaxt aşkar oxunmur? Qəməri hərflər hansılardır? Şəmsiyyə ل ا

hərfləri hansılardır? 
 

Muqattəə hərflər 
Qurani-Kərimin 29 surəsi müqəttə adlanan hərflərlə başlayır.Bu hərflər 

14 ədəddir və hər bir hərf öz adı ilə oxunur. Bu hərfləri düzgün tələffüz etmək 
üçün üzərlərinə “təbii məd”-balaca əlif (ı) və ya “vacibi məd” (~) işarəsi 
qoyurlar. 

 الر  طسم طھ كھیعص  المر  لمصا الم
 

Qalqalə hərflər 
Lüğətdə qalqalə sözü “titrəyişlə hərəkətə gətirmək”, əks-sədə de-
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məkdir. Qiraət zamanı isə bu sifətə sahib olan hərfləri öz məxrəclərindən 
sanki titrəyərək səslənir. Qalqalə hərfləri “qutbicəd” sözünü təşkil edən 
hərflərdir.. Bunlar: 

 dəl hərflərindən ibarətdir. Bu hərflərdən  د ,cim ج ,bə  ب ,ta ط  qaf  ق
biri kəlmənin ortasında və ya sonunda sukunlu (sakın) olaraq yazılmış 
olarsa mütləq qalqalə meydana gələr. 

Qalqalə hərflər iki qismə bölünür: Böyük qalqalə və kiçik qalqalə. 
Əgər beş hərfdən biri sukunlu olaraq sözün sonunda gələrsə, (vəqf halın-
da) bu zaman böyük qalqalə baş verir. 

﷽ 
ُقل ھو اہلل أحد اہلل الصمد َ َّ ُ َُّ ٌَّ َ َ َ ُ ْ ْلم یلد ولم یولد ُ َْ َ َُ ْ َْ ِ ٌولم یكن لھ كفوا أحد َ َ َ ً ُ ُ ُُ َّ َ ْ َ َ 

Əgər bu beş hərfdən biri sukunlu olaraq sözün ortasında gələrsə, bu 
zaman kiçik qalqalə baş verir. 

İhtar: Qalqalə, bu beş hərfin yalnız sakin vəziyyətində olanda qalqa-
lə edilir. Çünki, kəlmənin əvvəlində gələn bu hərflər hərəkəlidirlər. Hərə-
kəli hərf isə qalqalə edilə bilməz. 

 
İdqam 

İdğam kəlməsinin mənası-ucuna qatmaq, bir şeyi digər bir şeyə daxil 
etmək daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə belə tərif edilir: “iki 
mutəməsil (bir-birinin eyni) və ya mutəcanis (eyni cinsdən) və yaxud da 
mutəqarib (yaxınlığı olan) hərfdən birincisini digərinə daxil etməyə 
idğam deyilir. 

Mutəməsil, mutəcanis və ya mutəqarib olan iki hərf yan-yana gəl-
dikləri zaman birinci hərf ikinci hərfə daxil edilir. Yəni məxrəc və sifət-
ləri bir-birinə yaxın olan hərflər idğam edilir. Bu zaman birinci hərf ikin-
ci hərfin cinsinə çevirilir və şəddəli bir hərf kimi oxunur. İdqam edilən 
hərflərdən birincisinə mudğam مدغم ْ َ ْ ُ , ikincisinə isə mudğam-fih ٌمدغم َ ْ ِفیھ ُ ِ 
deyilir. Məxrəc və sifətləri fərqli olan hərflər isə izharla oxunur. İdğam 
hərfləri altı hərfdən ibarətdir ki, bu hərflərin birləşməsindən “yərməlun” 
sözü əmələ gəlir. 

ْربھم -ِّمن ِ ِّ  ربحت -  رفعھ -بل       تخررتھم  َّ
1-ci kəlmə Müdğam , 2-ci kəlmə Mudğam fih adlanır. 
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Tam və naqis idğam 
Tam-kamil idğam: İdğam edilən zaman hərflərdən birincisinin məna 

və sifət olaraq ikincisinə çevrilməsinə deyilir. Yəni ikinci hərf birinci 
hərflə birləşərək tam yox olur. Sakın nun və tənvin “nun” م  mim və nun  
 hərflərinə yetişdikdə tam idğam əmələ gəlir və idğam edilən hərflərin ن 
üzərində təşdid işarəsi olur. Bu zaman “nun” sakın və tənvin “nun”dan 
əsər əlamət qalmır. 

ًھدى  َللمتقینُ ِ َِّ ُ ْ ْمن ربھم , ِ ِّ َ ْ ِ ًرزقا  , ْ ْنغفر ِ ِ ْ ْلكم َ ُ َ ْلكم , ُ ٌحطة َ َّ ِ  
Naqis idğam: Sakın “nun” və tənvin “nun” hərflərinə yetişdikdə id-

ğam naqis olur. Yəni bu zaman idğam edilən birinci hərfdən bir əsər-
əlamət qalır. 

ُ◌جدا وقولواس ُ َ ً َّ َكثیرا وی    ُ َ ً ِ ِھديَ ْھدى من  ْ ِ ً ْبینة من  ُ ِ ٍ َ ِّ َ  
Nun’un Mim-ə idğamının, yəni şəddə məsələsinin önəmli olduğunu 

vurğulayaraq qeyd edilir  ki: “Şəddə olmasaydı kimsə orada iki zat oldu-
ğunu bilməzdi.” Şəddə olunca, ağıl, orada görsəndiyindən əlavə başqa bir 
zatın da olduğunu duyur. Məsələn, ölüləri diriltmənin Allaha məxsus 
olduğunu qəti surətdə bildiyimizə ramən, bu diriltmə hadisəsini Hz. İsa- 
nın cansız quş şəklində düzəlmiş palçığa üfürərək, onu diriltməsi hadisə-
sini görürük. Şəhadət aləmində isə vəziyyət belə deyildir. Orada göz bir 
tək zat görür ki, o da Hz.İsanın zatıdır. Əslində isə Hz.İsanın buna bacar-
ması Allahın izni və əmri ilədir. Çünkü bu ayədə بإذني deyə, yəni Allahın 
izni ilə kəlməsi işlədilmişdir. 

Əslinda tənvin, isim olan kəlmənin sonunda yer alan ( ن) hərfini hə-
rəkəyə çevirməkdir. 

Tənvin və ya nun-sakının 4 halı vardır: 
1. İdğam- mənası birləşdirmək. 
2. İqlab- əvəz etmək. 
3. İzhar- aşkar etmək. 
4. İxfa- gizlətmək 
1. İdğam -Tətbiqi baxımından altı hərfdən ى ر م ل و ن ibarət 

“yərməlun” kəlməsini təşkil edən bu idğam hərflərinin özü naqis və tam 
olmaqla iki qismə ayrılır: Ğünnəli idğam-İdğam “məəl-ğunnə” və Ğün-
nəsiz idğam “bila-ğünnə”. 
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1. Ğünnəli idğama-İdğam “məəl-ğunnə” deyilir. Bir kəlmənin so-
nunda yazılan sakın “nun” və ya tənvin “nun” özündən sonra gələn  kəl-
mənin əvvəlində yazılan, bu dörd hərfdən و نى م  hər hansı biri ilə rast-
laşarsa, bu zaman “nun”sakın və “nun”tənvin bu hərflərlə birləşərək 
idğam əmələ gətirər və bu dörd hərf ğünnəli tələffüz olunar. 

ٌسحر ْ ٌمبین ِ ِ َ من نار ُ ْ َ خیرای  ِ ً ْ ُرهَ ْ من یعمل َ َ َْ َ ْالحق من   ْ ِ ُّ َ ْ  
2. Ğünnəsiz idğama “bila-ğünnə” deyirlər. Kəlmənin sonunda yazı-

lan sakın “nun” və ya tənvin “nun” özündən sonra gələn kəlmənin əvvə-
lində yazılan, “yərməlun” hərflərdən “ləm” və “ra” hərfləri ilə birləşərək 
idğam əmələ gətirir. Lakin bu idğam ğünnəsiz tələffüz olunur və ğünnə-
siz idğama bila-ğünnə deyilir. 

َبقرة ال ٌ َ َ َ ْمن ربھم , ِ ِّ َ ْ ِ َفویل للذین  ِ َّ ِ ٌ ْ َ َ ٌغفور رحیم   ِ َ ٌ ُ ًثمرة رزقا َ ْ ِ ٍ َ َ َ ْمن ربھم  ِ ِّ َ ْ ِ  
Bundan əlavə idğamın üç hökmüdə vardır ki, bunlar : 
1-ci İdğami-misleyn, 2-ci İdğami-mütəcaniseyn və 3-cü İdğami- 

mütəqaribeyn” - dir. 
1-ci İdğam misleyn də ğünnəli və ğünnəsiz olmaqla iki qismə ayrılır: 
1. “İdğam misleyn”: Məxrəcləri və sifətləri eyni olan iki hərfin bir-

ləşməsinə deyilir. Şərti budur ki, bu hərflərin birincisi sakın (hərəkəsiz), 
arxasınca gələn ikinci hərf isə hərəkəli olsun. İstər bir və ya iki kəlmədə 
olsun. 

ْفما ربحت تخارتھم ُ ُ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َ  
Bu kəlmələrdə yan-yana gələn ت   hərfi “İdğam misleyn” olur. 

َان اضرْب بعصاك َ َ ِ ِِ ْ َ  
Həmçinin bu kəlmədə də ب  hərfi yan-yana gələrək “İdğam misleyn” 

olur. Bu idğamda hər iki hərf eyni kəlmədə olarsa tək hərf kimi yazılır və 
idğamı göstərmək üçün hərfin üzərinə şəddə, təşdid işarəsi qoyulur. 

ٌّعدو ُ ُّ اشد      َ َ َ  
Fərqlı kəlmələrdə olarsa ayrı-ayrı yazılır. 

َوواونصآ َ َ ُروَْ  
2. İdğam misleyn məəl-ğünnə, yəni ğünnəli idğam misleyn. 
Sakın nun” ilə hərəkəli “ن   م mim” ilə hərəkəli“ م nun”və sakın “ ن

“mim” birləşməsinə deyilir. 
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ِعلیھم ْ َ ٌموصدَة َ َ ْ ْومن    ٌ َ ُنعمره َ ْ ِّ َ َان نسینا    ُ َِ ْ ِ  
Əgər Nun-i-sakin Nun-a rastlayarsa həm idğam misleyn, həm də id-

ğam məal-ğünnə olur. Səbəbi isə idğam misleyn babının qaydasının id-
ğam məal-ğünnə babının qaydası ilə nun-da üst-üstə düşməsidir. Bunun 
üçün sakin nun hərəkəli nun-a rastladığı zaman iki babın hökmünə birdən 
girir. Bu səbəbdən nun-un misleyninə həm idğam misleyn, həm də idğam 
məal-ğünnə deyirik. 

 
2-ci. İdğam mutəcaniseyn: Tələffüzdə bir-birinə yaxın, yəni 

məxrəcləri bir, sifətləri ayrı olan hərflər biri-digərinə yetişərsə idğam- 
mütəcaniseyn olur, istər bir kəlmədə və ya iki kəlmədə olsun. Şərti budur 
ki, hərfin birincisi sukunlu, ikincisi isə hərəkəli olsun. Bu hərflər altıdır: 

Sə ث , zəl ذ , dəl د , za ظ , tə  ط ta ,  ت
İdğam mütəcaniseyn hərfləri məxrəcləri etibari ilə üç qrupa ayrılır. 
1. Bə  ب və mim م  məxrəci: Bu hərflərin idğam olması üçün “bə” 

hərfinin “mim” dən əvvəl gəlməsi gərəkdir. Bunun Qurani -Kərimdə tək 
bir nümunəsi vardır. Bu da Hud surəsi 42-ci ayədədir: 

َیا بني اركْب معنا ََ َ َ ْ َّ ُ َیا بنى اركم معنا     َ ََ َ ْ ََ ْ َّ َمعنا ُ َ َ  
Burada “ bə” hərfi “mim” hərfinə çevrilərək oxunur. 
2. İkinci Sə ث , zəl ذ və za ظ  məxrəci: Bu hərflərin idğamı üçün iki 

vəziyyətdə baş verə bilər: 
a) ث “sə”nin ذ “zəl” ilə idğamıdır. 

َیلھث ذلك ِ َ ْ َ ْ َ  
İdğam edildiyi zaman َیلھذ ذلك ِ ََ ْ َ ْ   şəklində oxunur. 
b) ذ “zəl”in  ظ “za” ilə  idğamıdır. ذا◌ْ ُ ظضلمواِ َ  
Bu kəlmə belə oxunur. ظ ظلمواا◌ُ َ َ ْ ِ  
Üçüncü “tə” ت “dəl” د və “ta” ط məxrəci: Bu hərflər arasındakı 

idğam. Burada da idğam iki vəziyyətdə baş verir. 
a) “Dəl” د  və “tə” ت  hərflərinin idğamı. 

َّاثقلت دعواہلل َ َ َ ْ َ َ ْ َّاثقلد دعواہلل َ َ َ َ َ َ ْ ْارت تم         َ ُ ْ َ ْا ر د تم  َ ُ ْ َ َ  
Burada “Əsqalət” kəlməsində “tə” hərfi “dəl” hərfi ilə, “Ərad-
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tum”kəlməsində “dəl “hərfi “tə” hərfi ilə idğam edilərək tələffüz olunur. 
b) “Tə” ت ilə  ط “ta”nın idğamı. 

َوقالت طا ْ َ َ َ- ٌفة  َ وقالط طا َ ْ َ َ ٌفة- َ ْ◌ن - ل             َ َبسطتِ ْ َ َن بستت-َل  َ ْ َ َ ْ  
3-cü. İdğam mutaqaribeyn: Məxrəcləri və sifətləri bir-birinə yaxın 

olan iki hərfin idğamına “idğam mutaqaribeyn” deyilir. Şərti budur ki, iki 
hərfdən birincisi sakın, ikincisi isə hərəkəli olsun. Yəni bu zaman birinci 
hərf oxunmayacaq, ikinci hərf isə şəddəli oxunacaq. Tərifdən də başa dü-
şüldüyü kimi müdğam ilə müdğamün fih arasında məxrəc və ya sifət ya 
da hər iki cəhətdən bir yaxınlığın olması şərtdir. Mutəqaribeyn-sözünün 
lüğəti mənası bir-birinə yaxın iki şey deməkdir. İstilahi mənada isə məx-
rəcləri yaxın, sifətləri isə fərqli olan hərflər deməkdir. Belə hərflərimiz 
iki qrupda cəmləşib: bunlar “Ləm” ل  və “Ra”  hərfləridir. Bu iki hərf   ر
arasında “İdğam muraqaribeyn” baş verməsi üçün “Ləm” ل hərfinin “ra” 
 :hərfindən əvvəl gəlməsi gərəkdir. Məsələn   ر

ُبل رفعھ َ َ َ ْ َ  
Bu kəlmədə “Ləm” hərfi “Ra”hərfihə idğam edildiyi zaman “Ləm” 

hərfi “Ra” hərfi ilə əvəz edilir. 
“Qaf” ilə “Kəf” hərfləridir. Qurani-Kərimdə yalniz Mursələt surəsi 

ayə 20-də ألم نخلقكم ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ  hərfləri birləşərək idğam olur və ك ”qaf” ilə “kəf“ ق 
bu şəkildə oxunur. ْالم نخلقككم ُْ َْ ْ ُ ْ َ َ  

 
Tənvin “nun”və “nun” sakının hökmləri 

İzhar 
İzhar-lüğətdə açıq-aydın bəyan etmək, oxumaq deməkdir. Sakın nun 

və tənvin “nun” boğaz hərfləri dediyimiz غ ع ه خ ح ا bu   altı izhar 
hərfdən birinə yetişdikdə “nun” açıq-aşkar, hətta bir az burun boşluğunda 
tutularaq tələffüz olunar. Bu altı hərfi həmzə: 

 خ (xa) غ (ğayn ) ح ([hə] ,(ع) [ayn] ,(ه) hə ,(ء)
ٌن اہلل واسع علیمِإ ِ َِ ٌ َ َ ّ َّ  

ْسواء علیھم ِ ْ َ َ ٌ َ ٌعذاب عظیم , َ ِ َ ٌَ ٍحكیم خبیر ا َ ِ َ ٍ ِ َ َطاء غیرَع ,  ْ َ ً َ  
Qiraət alimləri arasında, izhar hərflərinin ilk dördü haqqında ittifaq 

vardır. Bu hərflərdir. ء-  ح   ع- ه   Bu hərflərdən öncə gələn tənvin və 
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sakin nunun izharlı oxunması vacibdir. Geriyə qalan غ və  خ   hərflərində 
izhar etmək caizdir. 

İzhar edilərkən səktə olmaması üçün diqqət  edilməlidir.İzharda ğun-
nə yoxdur.Üzərində dayanılmaz.Yəni nun sakin və ya tənvin tam açıq 
olaraq oxunub izhar hərfinə keçilir. 

 
İqlab 

İqlab- lüğətdə dəyişdirmək, çevirmək. Yəni, bir haldan digər hala 
çevirmək deməkdir. Tənvin və nun sakın yalnız “bə” hərfinə yetişdikdə 
sukunlu “mum” hərfi ilə əvəz olunur və “mim” mütləq ğünnəli oxunur. 
Bəzi Quranlarda iqləb qaydasını bildirmək üçün nun sakın və nun 
tənvinlərin üzərində balaca mim işarəsi qoyulur. 

ِسمیع بص , َ ٌ ِ ٌیرَ ِبغیر , ْ َ ِ ٍ وبنات  َ َ َ  
 

İxfa 
İxfa- Lüğətdə örtmək və ya gizləmək mənalarına gəlir. Təcvid termi-

ni olaraq isə belə tərif edilir: 
İxfa, ixfa hərflərindən öncə tənvin və ya sakin nun-u izhar ilə idğam 

arasında, şəddə etmədən, ğunnənin qalması şərtilə oxumağa deyilir. İxfa 
dil ucu və çənə sərbəst buraxılaraq, nun məxrəcinə dəymədən, nun-u 
gizləyərək və gənizdən (ağızdan) gələn səs ilə yəni ğunnə ilə oxumaqdır. 

Tənvin “nun” və sakın “nun” ixfa hərfləri dediyimiz 15 hərfə yetiş-
dikdə “nun” burunda tutulmaqla sanki gizlincə, hərəkə miqdarında uzadı-
laraq oxunur. Bununla bərabər bu zaman ikinci hərfin tələffüzünə hazır-
laşmaq lazımdır. 

İxfa hərfləri dediyimiz 15 hərfə əlifbadaki 28 hərfdən 6 ədəd “yər-
məlum” hərflərini və 6 ədəd “izhar” oxunan hərfləri çıxdıqdan sonra qa-
lan hərflərdir. 

ٌعذاب ألیم . ِ َ ٌ َ َ ٌشيء قدیر  ِ َ ٍ ْ َ ًنفس شیئا   ْ َ ٍ ْ ًإال قلیال  َ ِ َ َّ ِ  

 
 



 

  529 

“Mim” sakının hökmləri 
“Mim” sakının hökmləri üç hökmü vardır. 
1-ci İdğam, 2-ci İxfa-İqlab və 3-cü İzhar . 
1. İdğam misleyn məəl ğünnə:Sakın “mim”hərfindən sonra yenə hə-

rəkəli “mim” hərfinin gəlməsi və onların bir-biri ilə birləşməsidir. 
ٌعلیھم موصدة َ َْ ُ ْ ِ ْ َ ًندخلكم مدخل       َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ  

2. İxfa-iqlab, dodaq ixfası: Sakın “mim” hərfi özündən sonra hərə-
kəli “bə” hərfinə yetişərsə ixfa-iqlab olur. “İxfa-iqlab” “gizli əvəz et-
mək”, yəni bir az uzadıb, dodaqda itirməkdir. 

َوماھم بمومنین ِ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ٍ ما لھم بھ من علم  َ ْ ِ ِ ِْ َِ ْ ٌ َ  
3. İzhar: Sakın “mim” hərfindən sonra və “bə"hərflərindən başqa qa-

lan bütün hərflərə çatanda izhar oxunur. 
ِلكم دینكم ولى دین ِِ َِ ِ َ ُ ُُ ْ عظھمَ و ْ ُ ْ ْوقل لھم ِ ُ َ ْ ُ َ  

Suallar: Tənvin ilə sakin nun arasındakı fərq nədir? Tam və naqis id-
ğamın fərqi nədir? 

”Nun” sakın və tənvin “nun”un hökmləri hansılardır? İdqam nədir və 
növləri hansılardır? Ğünnəli idğam hərfləri hansılardır və onlar necə 
tələffüz olunmalıdır? Ğünnəsiz idğam hərfləri hansılardır? 

“Nun”sakın və tənvin “nun” hansı hərflərə çatdıqda izhar tələffüz 
olunur? Hansı hərflərə çatdıqda ixfa olur və necə tələffüz olunur. Hansı 
hərfə çatdıqda necə iqlab baş verir? İdğam məəl ğünnə, İdğam misleyn 
nə deməkdir və nə vaxt baş verir? İdğam mütəcaniseyn necə və hansı 
hərflərlə baş verir? “İdğam mutaqaribeyn” necə və hansı hərflərlə baş ve-
rir? “Mim” sakının hökmləri hansılardır və hansı halda izhar, ixfa iqlab 
ilə oxunur? 

 
Məddin növləri 

Mədd sözünün lüğətdə mənası uzatma deməkdir. İstilahi mənada isə 
Qurani-Kərimdə olan müəyyən hərflərin iki, dörd əlif miqdarında uza-
dılmasına deyilir. Qurani-Kərimdə mədd iki qismə bölünür, Əsli və Fər`i 
mədd. 

Əsli mədd adı Hərfi-təbii məddir. Əsli məd dedikdə sözün kökündən 
sayılan və uzadılması vacib olan və uzadılmadıqda sözün mənasını 
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dəyişə biləcək mədd nəzərdə tutulur. Uzun saitlər olan Əlif, Yə və Vav 
hərfləri kimi. (Hərfi və ya Təbii mədlər haqqında yuxarıda qeyd edilib.) 

Səbəbi-Məd: Buna, çox uzatmağa səbəb olan məd də deyilir. Məd 
hərfindən sonra, uzadılması lazım olan hərfi, daha çox uzadaraq oxudana 
səbəbi-məd deyilir. Qurani-Kərimi tilavət edənlərin ən çox qarşılaşacağı 
təcvid qaydaları arasında mədlər ilk sırada yer alır. 

Hərfi və Təbii mədd aşkar görünsə də, zahirdə olmayan məddlər də 
vardır. Butada əsas səbəb mədd deyil, həmzə və sukundur. Bunun üçün 
hərfi məddən sonra həmzə və ya sukun gələrsə mədd Fer`i mədd olur və 
4-əlif miqdarı uzadılır. 

Fər`i məddin Səbəb mədd etibarı ilə 4 növü vardır. 
Bunlardan ikisi Səbəb məddin həmzə olması səbəbindən, Mədd Müt-

təssil və Məddi Münfəsil adlanaraq iki qismə ayrılır. Digər ikisi isə, 
Səbəbi məddin sukun olması səbəbindərdir. Bunlarda Məddi lazım və 
Məddi arız adlanaraq iki qismə ayrılır. 

1-Məddi-Muttəsil- Səbəb məddin biri olan həmzə vasitəsilə əmələ 
gələn uzatma deməkdir. Yəni hərfi məddən sonra səbəb məd olan həmzə 
eyni kəlmədə yan-yana gələrsə “mədd muttəsil” olur. Məddi muttəsili tə-
bii məddən artıq, 3-4 əlif qədər uzatmaq lazımdır. Yəni bir kəlmə içində 
hərfi məddən (Əlif, Yə, Vav) sonra Səbəb məd olan həmzə gələrsə, eyni 
kəlmədə olmaq şərtiylə bu zaman məddi-müttəsil olur. 

َولـئكُأ ِ َ ْ َیؤمنون   ُ ِ ْ َ جیىء   َجآء  ُ َسوء  ِ شآء  ُ  
2-Məddi munfəsil- Hərfi məddən sonra Səbəb mədd olan həmzə gə-

lir və bunlar ayrı-ayrı kəlmələrdə olarlarsa, buna Məddi munfəsıl deyilir. 
Məddi münfəsil-bir-birindən aralı,ayrı-ayrı uzatmaq deməkdir. Məd-

di munfəsili də 3-5 əlif qədər uzatmaq lazımdır 
ُیآ ایھا انى اجاف َ ََ َّ ِ ُّ ُ توبوا َ ِالى اہللُ َّ َ َ ومآ ادریك ِ َ ْ َ َ َ  

Qeyd: Məddi munfəsilin həmzəsi uzun ا “əlif” , yəni “həmzə əlif” 
şəklində yazılır və hərfi mədlə ayrı-ayrı kəlmələrdə olur. 

Rum surəsinin 10-cu ayəsində olan َاسوآى ُّ َ  olan həmzə kimi. 
Eyni şəkildə məddi munfəsilin həmzəsi də bəzən ا ء həmzə-əlif  şək-

lindədə yazılır. 
َقالوآءاذا ِ َ ُ ُیاویلتى ءالد     َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ  
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4. Məddi lazım 
“Səbəb məd”in ikincisi olan sukun vasitəsi ilə əmələ gələn məddə 

“lazım məd” deyilir. 
Əgər vəqf gərəksə, vəsil halında uzatması lazım olan məd deməkdir. 

Bir kəlmədə hərfi məddən sonra “səbəb–məd” olan sukun gələrsə mədd 
lazım olar. Məd lazımı 3-4 əlif miqdarı uzatmaq lazımdır. Məd lazım 
dörd cürədir: kəlmeyi musəqqalə, kəlmeyi muhəffəfə, hərfi musəqqal, 
hərfi muhəffəfə 

1.Məd–lazım kəlmeyi musəqqalə (ağır): Səbəbi məd olan sukun la-
zım təşdidli olarsa, kəlmeyi-musaqqalə olur. 

Məsələn: َوألالضآلین ّ َّ َ   Bu kəlmədəki  ل-in təşdidi (şəddəsi), 
ّالحآقة َ   Bu kəlmədəki ق –ın şəddəsi və َبضآرلین ّ ِ   kəlməsindəki ر -nın 

şəddəsi kəlmənin “ kəlməyi musəqqalə” olmasına səbəb olur. 
2.Məd-lazım “kəlmeyi muhəffəfə” (yüngül):Sukun-lazımın üzərində 

sukun işarəsi olarsa “kəlmə muhəffəfə” olur. 
Məsələn: ِ َآالن  kəlməsindəki  ل-in sukunlu olması kimi. 
3.Məd-lazım “hərfi musəqqalə” (ağır): 
Təşdidli kəlmə və hərflərin oxunuşları ağır olduğundan musəqqələ, 

sukunlu kəlmə və hərflərin oxunuşları isə nisbətən rahat olduğu üçün 
bunlara muhəffəfə hərflər deyilmişdir. 

4. Məd lazım “hərfi muhəffəfə” xəfif-yüngül hərflər deməkdir. 
Qurani-Kərimdə bəzi surələrin əvvəlində gələn müqəttəə hərfləri 

adlanan hərflərdə olur. 
 

6. Məddi ariz 
Dayanmaq məddi olub, kəlmələrin arasında dayandıqda, yəni kəl-

mələri vəqf etdikdə meydana gələn məd geməkdir. 
Bir kəlmədə təbii məd hərfindən sonra səbəbi-məddən sukun ariz gə-

lərsə məd ariz olur. Quran oxunan zaman kəlmələrin və ayələrin sonunda 
vəqf (dayandıqda) oxunmayan hərəkələrin yerinə gələn sukuna “arizə 
sukun” deyilir. Sukun ariz kəlməni vəqf etdikdə var olan, keçildiyində 
isə yox olan sukundur. 

َیعلمون ُ َ ِیوم الدین ْ ِّ ِ ْ ُنستعین,  َ ِ َ ْ ٌرحیم َ ِ ِاالبصا ر َ َ ْ َخالدون  َ ُ ِ َ  
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4. Məddi - lin 
Məddi –lin, ağır olmayan və rahat uzadıla bilən yumşaq məd demək-

dir. Bir kəlmədə hərfi “Lin”-dən sonra sukun lazım və ya sukun ariz 
gələrsə məddi-lin olur. 

Bildiyimiz kimi hərfi Lin hərfləri و “vav” ilə ى “yə” sakın, yəni su-
kunlu olub özlərindən əvvəlki hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, onda bu “Lin” 
hərflərindən sonra sukun-lazın, ya sukun-arız gələrsə məddi-Lin olur. 

Suallar:Təbii məd nədir, hansılardır və neçə əlif uzadılır? Səbəb məd 
nədir və neçə əlif uzadılır? Vacıbı məd nədir və neçə əlif uzadılır? Təbii 
məd ilə səbəb məd arasında fərq? Səbəb məddin növləri hansılardır? 
Məddi müttəsil ilə məddi münfəsil səbəb məddin hansı növü vasitəsi ilə 
baş verir və nə deməkdir? Lazım məd və məd arizə səbəb məddin hansı 
növü vasitəsi ilə baş verir?”Məd lazım” nədir və növləri hansılardır. Məd 
ariz nədir və nə vaxt meydana gəlir? Məddi–lin nə vaxt baş verir və hansı 
hərflərdir? 

 
Vəslin hökmləri 

Vəsl–davam etmək, lüğətdə birləşdirmək deməkdir. Quran oxunan 
zaman bir kəlməni özündən sonra gələn kəlməyə, səsi və nəfəsi kəs-
mədən birləşdirərək oxumaq deməkdir. Vəsl, vəqfin ziddidir. 

 
Vəsliyyə həmzəsi 

Ərəb dilində ilk hərfi sakın və təşdid olan kəlmələrin tələffüzü çətin 
və ya qeyri-mümkün olduğundan, bu kəlmələrin tələffüzünü asanlaşdır-
maq üçün “vəsl həmzəsi” adlanan “birləş-dirici həmzə” dən istifadə olu-
nur. Bu “birləşdirici vəsl həmzəsini” bildirən işarə əlifin üzərində qoyul-
muş, sözün əvvəlində gələn balaca “sad” صـ hərfinin işarəsidir: İki kəl-
mənin arasında” vəslə həmzəsi” işarəsi olarsa bu işarə özü tələffüz olun-
maz, lakin bu iki kəlməni bir-birinə birləşdirərək kəlmələr arasında əlaqə 
yaradar. 

َإن الذین ِ َّ َّ ِ ُواركعوا  َ ْ َ ُاذكرو  ُ ْ  ُ◌و 
Vəsil – (davam etmək) zamanı həmzəli-əlif kəlmənin başında yazı-

lan, özü ilə başlanınca oxunan, lakin özündən əvvəl məd hərflərindən biri 
gələrək özündən sonrakı hərflə birləşərsə, artıq özü oxunmayan həmzəyə 
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(əlifə) deyilir. Bu misaldakı kimi: الیوم ُ ْ َ ْ َ  əl`youmə kəlməsi “əlif” ilə 
başlandıqda,”əlif” in özü ilə oxunur, yox əgər bu sözün əvvəlinə و “vav” 
hərfi əlavə edilsə, artıq söz “vav” ilə oxunur. 

yovmə `vəlوالیوم ْ َ ْ َ  
Burada “vəsl həmzəsi”nin dayağı-əlif özü oxunmayaraq, “təbii məd” 

olan “vav”hərfinin daha artıq uzadılaraq oxunmasına səbəb olur. “Vəsl 
həmzə”si sözünün mənası daha aydın olsun deyə, belə açıqlayaq: əgər 
kəlmələrin arasında dayanmadan oxunuşu davam etməliyiksə, bu zaman 
kəlmənin əvvəlində gələn əlifin özü ilə deyil, ondan əvvəl gələn məd 
hərfləri ilə oxumalıyıq, bu zaman ortada qalan əlifə “vəsl həmzə”si deyi-
lir. Yəni bu zaman əlif-həmzə məd rolunu, həmçinin də vəslə üçün dayaq 
rolunu oynayaraq, özündən əvvəl gələn məd hərfini daha artıq 2-3- əlif 
uzadılmasına səbəb olur. Buna görə də belə məddə “səbəb məd” deyilir. 
Həmçinin bu “əlifə” oxunmayan həmzə deyilir və bu kəlmələri bildirən 
əlamət, onların ) ləm   ,əlif ( ا ل hərfləri ilə başlamasıdır. 

َمثل الذین ِ َّ ُ َ َ َا الذین  ِ َّ َتطیعوا الذین   ِ َّ ُ ِ ُ  
2-ci Qət həmzəsi: Həm yazıda, həm də oxunuşda olan, kəlmənin is-

tər vəsl, istərsə də vəqf halında dəyişməyən həmzəyə deyilir. Bildiyimiz 
kimi hərfin hərəkətsiz halına sakın deyilir. Deməli, əlif-həmzə sukunlu 
və təşdidli (sakın) hərflərdən biri ilə birləşərsə, saiti olan əlif (həmzə əlif) 
özü oxunar, həmçinin də özündən əvvəlki hərf üçün mədrolunu oynayar. 
Yəni, həmzə-əlif özündən əvvəl gələn məd hərflərinin daha artıq 
uzadılmasına səbəb olar ki, buna da “səbəb məd” deyilir. 

Məsələn: َّان ِ  (innə)kəlməsində həmzə-əlif oxunur. 
Əgər əvvəlinə و “vav” hərfi əlavə edilsə, oxunuş zamanı həmzə-əlif 

yenə də tələffüz edilər. ّو ان ِ َ  (və innə)   kəlməsindəki kimi. 
َوإیاك َّ ِ َ َوإذا       ِ َ َوالحجارة        َ ِ ْ َ  

Vəsl həmzəsi” hərf, isim, və felın başlancığında gəlir. 
1. Hərflərdə: Vəsliyyə həmzəsi üzərində olan müəyyənlik bildirən 

“əlif-ləm”ın həmzəsi həmişə fəthəli olur. Məsələn: 
ِتابِكْلا ِالمبین       َ ُ ْ  

2. İsimlərdə:Əvvəlində heç bir hərəkəsi olmayan, isimlə başlayan 
sözlərdə “əlif-ləm”ın həmzəsi həmişə kəsrəli  oxunur. 
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ِإبن ْ َ إمرأ   ِ َ ْ ِ إسم  ِ ْ ِ إثنین    ِ ْ َ ْ ِ  
3. Fellər:Əvvəlində heç bir işarəsi olmayan, fellə başlanan kəlmələr 

həmzədən sonra gələn ikinci hərflə oxunur. Yəni, fellə başlanan sözlərdə 
hərəkəsiz əlifdən sonra gələn hərfin hərəkəsi fəthəli olsa fəthə, kəsrəli 
olsa kəsrə, zəmməli olsa, zəmmə ilə oxunur. Təşdidli hərflərdə təşdid iki 
hərf hesablanır. 

4. Məd hərfləri “vəsl həmzə”sinə çatdıqda, onlarla “vəsl həmzə”si 
arasında “iltiqayi sakineyn” yaranır (iki sakın hərf yanaşı gəlir). Çünki 
məd hərflərinin özləri sakındırlar (üstündə sait olmadığından) və bildiyi-
miz kimi vəsl həmzəsindən sonra gələn hərfdə həmişə sakın və ya 
təçdidli olur. Belə halda “iltiqayi sakineyni” aradan qaldırmaq üçün”məd 
hərf”ləri oxunmur. 

Tənvinli kəlmədən sonra əvvəli sakın və ya təşdidli hərflə başlayan 
digər bir kəlmə gələrsə, iki sakın hərf tələffüzdə bir-birinin yanında qərar 
tutacaq ki, buna da “iltiqayi sakıneyn” deyilir.” İltiqayi sakıneyn” i 
aradan qaldırmaq üçün birinci kəlmənin tənvini “nun” hərfini kəsrəli (ni) 
ilə oxuyurlar 

Bu qayda o vaxt qarşıya çıxır ki, iki kəlmə arasında “vəsl həmzəsi” 
olsun. Bu birləşməyə “kiçik nun” deyirlər. 

َفك افتراهُإ َ ْ ٌْ َّاحد احدناہلل     ِ ُ َ ََ ٌ َ  
6. Vəslin lazım olduğu yerdə bir-birini təqib edən hərflərdən hər ikisi 

də hərəkəli olsa hər hərf öz hərəkəsi ilə oxunar. 
ٌقول ْ َ ٌمعروف  ُ ْ  

Əgər vəsl lazım olan yerdə kəlmələri bir-birinə birləşdirən hərflər-
dən birincisi hərəkəli, ikincisi sakın olsa, vəsl əsnasında birinci hərfin 
hərəkəsi özündən sonra gələcək olan sakın hərf ilə birləşdirilərək oxunur. 

ِ◌لك ایات الكتاب المبینت ِ ُ ْ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ َ ِ  
 

Vəqf və ibtida 
Vəqf فقوال lüğətdə, durmaq ya da durdurmaq mənalarına gəlir. Təcvid 

elmində isə “nəfəslə bərabər səsi kəsməkdir” şəklində ifadə edilir. Vəqf, 
kəlmə üzərində qiraətə təkrar başlamaq niyyəti ilə, adət olduğu şəkildə 
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nəfəs alacaq qədər bir zaman müddətində səsi kəsməkdən ibarətdir. Vəqf 
sadəcə kəlmənin sonunda edilir. Kəlmənin ortasında vəqf olmaz. 

İbtida ءادتبال lüğətdə başlamaq deməkdir. Buradakı ibtidadan məqsəd, 
ya vəqf etdikdən sonra qiraətə davam etmək üçün təkrar başlamaq və ya 
qiraətə yeni başlamaqdır. 

Bundan məqsəd bəzi kəlmələrin son hərəkəsini mühafizə etmək 
üçün kəlmənin sonuna ziyadə olunan sakin “hə”dir. Asim qiraətində hə-
min “hə”ni həm vəqfdə, həmdə vəsl də oxuyuruq. 

 
Vəqfin hökmləri 

Vəqf-durmaq deməkdir. Quranı oxuduğumuz zaman vəqf etmək 
üçün işarələr olmadıqda, lakin səsin çatmaması səbəbindən kəlmələri 
vəqf etmək məcburiyyətində qaldıqda, kəlmənin son hərfi sakın edilir. 
Beləliklə vəqf münasibətilə iki sakın hərf bir araya gələ bilər. 

Təcvid elmində Quranı oxuyarkən hər hansı bir kəlmə üzərində nə-
fəsin təzələnməsi və qiraətin davan etdirilməsi məqsədi ilə nitqin dayan-
dırılmasına “vəqf” deyilir. 

Vəqf “vəqf-ibdal” və “vəqv iskan” olmaqla iki şəkildədir. 
Vəqf-iskan: İskan, sakın etmək deməkdir. Yəni, kəlmənin sonunda 

olan axırıncı hərfin hərəkəsi tənvin kəsrə və ya tənvin zəmmə olarsa, 
vəqf zamanı tənvin düşər və kəlmənin sonu sakın edilər. 

Vəqf-iskan: Vəqf ediləcək, yəni durulacaq kəlmənin son hərfində 
fəthə, kəsrə, zəmmə olarsa hərəkət dayandırılır və axırıncı hərf sankı su-
kunlanır və vəqf etdikdə “ə” saiti düşür və söz sukunla oxunur. 

ُیعلمون ْ َ ْ ُ یعلمون  َ َ ْ َ َللمتقین  ِ َِّ ُ ْ َّللمت   ُ ْ َصادقین    ِْقینِ ِ ِ َ َصادقین    ِ ِ َ  
Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son həri tənvin-fəthə, tənvin-kəs 

rə və tənvin-zəmmə olarsa, tənvinlər qaldırılaraq axırıncı hərf sukunla 
oxunur. 

ٌغفور رحیم ِ َ ٌ ُ َ ِغفور رحیم    َ ٌ ُ َ ِقدیر   ٌقدیر     َْ ِ ِعذاب عظیم  َ َ ٌَ َ ٌعذاب    َ َ  
Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfi əgər təşdidli-şəddəli 

olsa, təşdidin hərəkəsi qaldırılır və son hərif şəddələnərək durulur. 
ِ◌ن الحيم ّ َِ ْ ًّحقا       َ َ  

İbdal-vəqf: İbdal sözü lüğətdə çevirmək mənasını daşıyır. Burada 
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kəlmənin axırında gələn bir hərf və ya işarənin digər bir hərf və ya əla-
mətə çevrilməsinə deyilir. İbdal-vəqf iki şəkildə olur. 

Vəqf ediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfi fəthəli tənvin ilə həmzə 
birlikdə olarsa, yenə də tənvin götürülərək, tək fəthə ilə, həmzədə də san-
ki məd hərfi kimi uzadılaraq oxunur. 

ٍكل شيء ْ َ َّ ُ ُمسني السوء    ُّ ََّ ِ َ ُمن یشاء      َ َ ْ َ  
Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfi fəthə tənvinli olub, on-

dan sonra isə uzun-əlif gələrsə, tənvin qaldırılır və hərf yanındakı uzun 
saitlə birlikdə oxunur. 

ُنفو ًنفورا     اَرُ ُ ُ َمیقاتا     ِ ًمیقاتا   َ ِ  
Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfi hərəkəli məd hərfi olar-

sa, hərəkə qaldırılır və “təbii məd” kimi uzadılaraq durulur. 
ٰحیة تسعى َ ْ َ ٌ َّ َ َحیة تسعى          ْ َ ٌ َّ َ  

 
“Vəqf–ibdal “ “tə”  ـة təmərbuta 

Ərəb dilində İki qraqmatik cins, müzəkkər (kişi) müənnəs (qadın) 
cinsi vardır. Müzəkkər (kişi) isimlərin xüsusi şəkli əlamətləri olmadığı 
halda, müənnəs qramatık cins bildirən bir sıra şəkilçılər vardır ki, bun-
lardan ən çoxu təmərnutadır. 

Vəqfediləcək-durulacaq kəlmənin son hərfi yuvarlaq, təmərbuta ad-
lanan “tə”  ـة hərfi olarsa, bu zaman kəlmə sukunlu “hə ه hərfinə çev-
rilərək sukunla durulur. Buna “vəqf–ibdal “ deyilir. Yəni, bir hərfin baş-
qa bir hərflə əvəz ediməsinə deyilir. 

َوالحجارة َ ِ ْ َ َوالحجار ه   َ ِ ْ َ َّإال   ً بغتةِ َ ْ َ َإال بغت  ْ َ َّ ـھِ ِالقیامة    َِ َ َالقیام  ْ َ ِ   ِـھْ
Dəyişilməyən vəqf: Kəlmənin axırında sakın və ya mədd hərflə-

rindən biri olarsa, vəqf zamanı onda heç bir dəyişiklik aparılmır və ol-
duğu kimi saxlanılır. 

ْ◌أنفسھمل ِ ِ ُ ْ َ ِ ْشر لھم   ُ َ ٌّ َ  
Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfində məd hərfi varsa 

oxunuşda dəyişiklik edilməz, olduğu kimi mədlə oxunaraq, durulur. 
ُیسمعو َ ْ َ ٰیرى    َ َ  

Vəqfediləcək, durulacaq kəlmənin son hərfi uzun sait olub, özündən 



 

  537 

əvvəl gələn hərf şəddəli olarsa, hərf şəddələnib uzadılaraq oxunur 
ٰ◌ولىت َّ َ ٰوفى       َ َّ ٰغشى          َ َّ َ  

 
Vəqfin növləri 

Quranı-Kərini düzgün oxumaq üçün “vəqf” və “ibtida” qaydalarına 
düzgün riayət etmək çox mühümdür. İbtida-vəqfdən sonra tilavətin baş-
lanmasına deyilir. Əmirəl-möminin Həzrəti Əli (ə. s.) buyurur ki: 

“Vəqfi qorumaq Quranın tərtillə oxumağın yarısıdır”. Vəqf, yəni 
dayanıb nəfəsi təzələmək və həmin kəlmənin son hərfini sukunlu etmək 
deməkdir. Vəqf, iztirari-tilavət və ixtiyari-tilavət olmaqla iki qismdir: 

1. İztirari-tilavət zamanı müəyyən səbəblərdən kəlməni fəqf etmək. 
2. İxtiyari-tilavət zamanı qari (Quran oxuyan) özü istədiyi kəlmədə 

vəqf etsin. Bu zaman vəqf edilən və ondan sonra gələn kəlmələr arasında 
gərək həm “ləfzi rabitə” həm də “mənəvi rabitə” olsun. 

Vəqf ləfzi və mənəvi rabitə olmaq baximında dörd növdür: 
1. Tam vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn kəlmə arasında 

nə ləfzi nə də ki mənəvi rabitə yoxdur və hər iki tərəf bitmiş, müstəqi bir 
fikri ifadə edir. 

2. Kafi vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn kəlmə arasında 
ləfzi rabitə yoxdur, lakin mənəvi rabitə vardır. Yəni, iki tərəf də ləfzi 
cəhərdən müstəqil olib, məna cəhətdən isə bir-biri ilə əlaqəlidir. 

3. Həsən vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn kəlmə arasın-
da mənəvi rabitə var, lakin ləfzi rabitə yoxdur.Hər iki tərəf bitmiş bir fik-
ri ifadə edir, lakin özündən sonra gələn birləşmələrin müstəqil mənaya 
malik olmayıb, özündən əvvəlkilərlə ləfzi rabitəsi olduğunu bildirir. 

4. Qəbih vəqf:Vəqf edilən kəlmə və ondan sonra gələn kəlmə arasın-
da həm ləfzi, həm də mənəvi rabitə vardır. Hər iki tərəfdə bitmiş bir fikri 
ifadə etmir, həm ləfzi həm də mənəvi cəhətdən bir-biri ilə əlaqədardır. 

Qeyd: “Tam” və “Kafi” vəqflər olunan yerdən düzgün ibtida etmək 
(oxumaq) olar. “Həsən” və “Qəbih” vəqflə düzgün deyildir və vəqf ye-
rindən qabaq münasib bir yerdən ibtida olunmalıdiır. Bu çətin bir mər-
hələ olduğundan Qurani-Kərimdə kəlmələrin üzərində xüsusi qeyd olun-
muş “vəqf” işarələri vardır. 
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Suallar: Vəqf nədir və növləri hansılardır? “vəqf–ibdal” hansı hərfdə 
və necə baş verir? İşba hərfi hansıdır və necə baş verir?Vəsil nədir və 
növləri hansılardır. 

 
Vəqfin işarələri 

Vəqf kəlməsi–durmaq demkədir. Təcvid elmində isə Quran oxuyar-
kən hər hansı bir kəlmə üzərində bir az durub nəfəs olmaq deməkdir. 

Vəqf işarələri aşağıdakılardır: 
م - Vəqf etmək lazımdır. Vəqfi-Lazım: Yəni lazım vəqfdir və mütləq 

dayanmaq lazımdır.Dayanmayıb keçilərsə məna pozula bilər.Vəqfi-lazım 
əlamətləri 84 yerdədir.Bunlarda vəqf etmək vacib, vəsl etmək isə haramdır. 

 Vəqfi-Mütləq: Yəni mütləq vəqfdir və keçilməsi caiz olsa (ط ) Ta -ط
da, dayanılması daha uyğundur. Çünki bu işarə, məna baxımından bir-bi-
rindən ayrı kəlmələrin üzərinə qoyulur. 

c) Cim ( ج) Vəqfi-caiz: Yəni caiz vəqfdir. Dayanıla da bilər, dayanıl-
maya da bilər. Ancaq dayanmaq daha uyğundur. 

ç) Zə ( ز) Vəqfi-Mücəvvəz: Vəqf etmək caiz olsa da, keçmək daha 
yaxşıdır. 

d) Sad ( ص) Vəqfi-Mürəxxəs: Yəni rüxsət verilən vəqfdir. Ayənin 
uzun olması və bu səbəblə nəfəsin çatmaması ehtimalına qarşı vəqf etmə-
yə icazə verilmişdir. Vəqf edilincə, geridən alınıb oxunmasına ehtiyac 
yoxdur. 

 Vəqf etmək olmaz. Vəqfi-Lə: Bu işarə, məna baxımından bir-biri- ال
ilə əlaqəli kəlmələr arasına qoyulur. Ona görə də, dayanmaq olmaz. Əgər 
nəfəs çatışmamazlığı səbəbilə dayanılsa, ayə geridən alınaraq oxun-
malıdır. Bu dayanacaq ayə sonlarında gələrsə, bu halda keçilə də bilər, 
dayanıla da bilər. 

Qaf : Dayandıqda, ayənin mənası daha yaxşı anlaşılacağı üçün da-
yanmaq daha uyğundur. 

Qaf ( ق): ق -Keçmək daha yaxşıdır, vəqf edilə bilər. Vəqf daha 
yaxşıdır, keçilə də bilir. Dayanıla da bilər, keçilə də bilər. Ancaq keçmək 
daha uyğundur. 

Ayn ( ع): Ayələrin sonlarında olur. Bir mövzunun qurtardığını, digər 
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mövzunun başladığını göstərir. Namazda oxuyarkən, ayn (ع) işarəsinin 
olduğu yerdə dayanıb, rükuya getmək daha uyğundur. 

Kəf ( ك): Özündən əvvəlki vəqf işarəsi nə ifadə edirsə, bu da onu ifa-
də edir. 

Müaniqə vəqfi. Ayələrdə bir-birinə yaxın yerlərdə iki ayrı yerə qoyu-
lan “üç nöqtə”dir. Birinci üç nöqtədə dayanıldıqda, ikincisində dayanıl-
maz. İkinci üç nöqtədə dayanıldıqda, birincisində dayanılmaz. 

 .Vəqf daha yaxşıdır, keçılə də bilər – ج
 .Keçmək daha yaxşıdır, vəqf edilə də bilər - ص
 .Keçmək daha yaxşıdır , vəqf edilə də bilər - ز
 .Namazda Quran oxuyarkən rukuyə gediləcək yeri göstərən işarədir- ع
Bir-birinə yaxın iki kəlmə üzərində balaca üç nöqtə qoyularsa, bu 

zaman bu kəlmələrinin birinin üzərində durulur, digərindən isə keçilir. 
Məd (دم): Bəzi kəlmələrdəki hərfin altında olan bu işarə, o hərfin bir 

əlif miqdarı uzandığını göstərir. Dil qaydası olaraq qabağında məd hərfi 
( ا و  və ya ي) qoyulmayan, ancaq uzadılması lazım gələn yerlərdə qoyu-
lur. Məsələn: Qəsr (رصق): Uzadılmaz, yəni qısa oxumaq lazım gəldiyini 
bildirir. Dil qaydasına görə, uzadma hərfi olduğu halda, uzadılmaması la-
zım gələn yerlərdə qoyulur. Məsələn: 

Sin (س): Sad (ص) hərfinin altına yazılır və həmin hərfin sin (س) kimi 
incə oxunduğunu ifadə edir. Məsələn: 

Nun (ن): Son hərəkəsi tənvinli olan kəlmənin axırıncı hərfinin altın-
da qoyulur. Belə ki, həmin kəlmədən digər kəlməyə keçərkən “əsrəli 
nun” ilə keçiləcəyini bildirir. Məsələn: ي ۪  

Qəti (عطق): Mütləq oxunan həmzələrin altında olur və o həmzənin 
hərəkəsilə birlikdə oxunduğunu ifadə edir. 

 
Vəqf ğufran 

Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) buyurmuşdur ki, Qurani-Kərim-
də on yerdə Vəqf-ğufran vardır. Bu kəlmələrdə vəqf etmək bu dünyada 
Allahın məqfirətinə və Axirətdə isə əzabdan amanda qalmağa səbəb olar. 

1. Maidə surəsi- ayə 51 ( uluyə)       َأولیا َ ِ ْ َ  
2. Ənam surəsi ayə 36 (yəsməunə) َیسمعون ُ َ ْ َ  
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3. Səcdə surəsi ayə 18 (fəsiqan)      ًفاسقا ِ َ  
4. Səcdə surəsi ayə 18 (lə yəstəvunə) َیستوون ُ َ ْ َ ال    
5. Yasin surəsi ayə 12 (əsərahum)  ْوآثارھم ُ َ َ َ  
6. Yasin surəsi ayə 30 (əl-ıbəd)    ِلعبادا َ ِ ْ  
7. Yasin surəsi ayə 52 (mərqədinə) ِمرقدنَا َ ْ َ  
8. Yasin surəsi ayə 61 (ibuduni)   ِاعبدوني ُ ُ ْ  
9. Yasin surəsi ayə 81 (misləhum)   ْمثلھم ُ َ ْ ِ  
10. Mülk ayə 19  (yəqbidnə)    َویقبضن ْ ِ ْ َ َ  
 

İmalə 
İmalə sözü “meyl etmək “mənasındadır. Qurani–Kərimdə iki yerdə 

“Hud” surəsinin  41-ci ayəsində: 
ُ◌قال اركبوا فیھا بسم اہلل مجراھا ومرساھا ۚ إن ربي لغفو َ َ ِ ِّ َ ََّ ِ ََ َ ََّ ْ ُْ ََ ِْ ِ ْ ِ ُ َ َ ِرحیمٌور ََ َ  

Məcrihə” sözü “mecrihə”kimi səslənir.Yəni “ə” səsi “e”səsi ilə əvəz 
edilir. 

َقالوا یا أبانا ما لك ال تأمنا على یوسف وإنا لھ لناصحون ُ ِ ِ َ ََ ََ َ َ َُ َّ ََّ َ ُ ُ ٰ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ  
Bir də “Yusuf” surəsi 11-ci ayədə”tə`əmənnə” kəlməsi “tə`əmennə” 

kimi səslənir. Burada da “ə”səsi “”e” səsi ilə əvəz edilir. 
 

Vacibi səcdə ayələri 
Qurani-Kərimdə bir çox səcdə ayələri vardır ki, bu da “səcdə” işarəsi 

ilə işarələnmişdir. Bunlardan əlavə dörd ədəd də vacib “səcdə” ayələri 
vardır ki, bu ayələri oxuyarkən mütləq səcdə etmək lazımdır. 

1. Nəcm surəsi 62-ci ayə. 
2. Səcdə surəsi 15-ci ayə. 
3. Fussilət surəsi 37-ci ayə. 
4. Ələq surəsi 19-cu ayə. 
Səcdə edildiyi zaman bu zikrlərdən hər hansını istəsəniz demək olar 

və ayələrin sonunda “səcdə əlaməti”ni ۩ bildirən işarə yazılır. 
Lə ilahə illəllahu haqqan, haqqa. 
Lə ilahə illəllahu ubudiyyətən variqan. 
Lə ilahə illəllah imanən və təsdiqan. 
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Lə mustənkifən və lə mustəkbiran. 
Səcədtu ləkə ya Rəbbə təəbbudən və riqqan. 
Bəl ənə əbdun zəlilun xaifun mustəcirun. 
 

Səktələr 
Səktə, leksik məna etibarilə “susmaq”, “iki kəlmə arasını nəfəs alma-

dan ayırmaq” deməkdir. Təcvid elmində isə “Nəfəs almadan səsi kəs-
mək” mənasına gəlir. Səktə işarəsi olan yerdə səsimizi nəfəs almamaq 
şərti ilə, bir vəqf zamanından daha qısa müddət kəsib, ardınca oxumağa 
davam etməkdir. 

 
Səktənin müddəti müddəti 1 əlif miqdarıdır. 

Quranı-Kərimin 11 yerində vəqfi-səktə vatdır. Bu o deməkdir ki, 
aşağıda qeyd edilmiş 11 kəlmədən sonra sanki bir az dayanıb, lakin 
nəfəsi almadan, nəfəsi dəyişmədən oxumağa davam etmək lazımdır. 

Bu kəlmələrin 7-si “Fatihə” surəsindədir. 
1. Əlhəmdu (səktə) lilləhi, 
2. Lilləhi (səktə)rabbil-aləmin, 
3. Məliki (səktə) youmiddin, 
4. İyyəkə (səktə) nə`budu, 
5. Və iyyəkə (səktə)nəstəin, 
6. Ənəmtə (səktə)ələyhim, 
7. Ğeyril məğdubu (səktə)əlüyhim vələddallin. 
Qalan dörd səktə aşağıdakılardır. 
1. Kəhf surəsi ayə 2-ivacən (səktə)qayyimən. 
2. Yasin surəsi 52 ayə-Mim mərqadinə (səktə) həzə məvə`ədər rahmənu. 
3. Qiyamət surəsi ayə 27- Mən (səktə) raq. 
4. Muttəfifin surəsi ayə 14-Bəl (səktə)ranə. 
 

Fatihə surəsinin tərcüməsi və səktə ilə yazılışı 
ِبسم اہلل الرحمن الرحیم ِِ َّ َِّ َِٰ ْ ِ َّ ْ  

1. Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! 
َرب العالمینا ِ َ َ ْ ِ َّ  Səktə ِہلل َِّ  Səktə ُالحمد ْ َ ْ  
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2. Həmd (şükür və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur 
Allaha) – aləmlərin Rəbbinə, 

ِلرحمن الرحیما ِ َّ َِّ َٰ ْ  
Rəhman və rəhim, 
3. Bu dünyada hamıya mərhəmətli, axirətdə isə ancaq möminlərə 

rəhmli olana, 
ِیوم الدین ِّ ِ ْ َ   Səktəمالك ِ ِ َ  

4. Haqq-hesab (qiyamət) gününün sahibinə. 
ُنستعین ِ َ ْ َ  Səktə َنعبد وإیاك َّ ِ َ ُ ُ ْ َ  Səktə َإیاك َّ ِ  

5. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik! 
َاھدنا الصراط المستقیم ِ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ِ ْ  

6. Bizi doğru-düz yola yönəlt! 
ْصراط الذین أنعمت علیھم  ِ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ ِ َّ َ َ ِSəktəغیر المغضوب علیھم وال الضالین َ ْ ِّْ َّ َ َ ْ ِ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ 

7. Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və 
haqdan azmışların yoluna yox! 

 
Allah kəlməsindəki hərflər 

Allah" kəlməsi altı hərfdən ibarətdir. Əlif, Ləm, Ləm və Hə. Bunlar-
dan dördü zahirdir, yəni yazıda görünən samitlərdir. Başda gələn Əlif və 
qeybin başlanğıcı olan Ləm ki, digər Ləm-in içini girmişdir. Bir də 
kimlik (O-huvə) bildirən Hə samitidir. 

Burada Ləm orta aləmi bildirir. Orta aləm mənəvi bir aləm olan Bərzəx 
aləmini bildirir. Hə-qeyb aləmini, Vav şəhadət aləmini təmsil edir. Allah 
mütləq qeyb aləmində olduğu üçün və içində də şəhadət aləminin Vav-ı yer 
alınca, dodaq hərfi olan bu Vav-ın Allah ləfzında zühur etməsi mümkün ol-
mamışdır. Bu üzdən yazıda da və tələffüzdə görünmür. Yəni, qeyb içində 
qeybdir və qeyb dediyimiz zaman bu nəzərdə tutulur. 

Allah belə buyurmuşdur: “Siz keçici dünya malını istəyirsiniz, hal-
buki Allah axirəti istəyir”. (Ənfəl- 67) 

Axirət daha xeyirli və daha davamlıdır.  (Əla-17) 
Axirət daimi, dünya isə keçicidir. Ayrıca axirət davamlığı, daimiliyi 

ilə yox olmaqdan daha üstündür. Sonra elmin başlangıcı Allahı bilmək 
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elə Allahı görməkdir. Bilmək ağla, görmək isə gözə aid bir funksiyadır. 
Bu halda hiss ağıldan daha üstündür. 

Bir də kimlik işarəsi olan "hə" (O). Bunların dördü tələffüzdə za-
hirdir: Qüdrət- Əlifi, şəhadətin əvvəli olan-Ləm, Zat Əlifi və huvə (o) nin 
Hə' si. Bunlardan biri də nə ləfzdə nə də yazıda yer alan "vav" dır. Ancaq 
tələffüzdə bu hərf deyilir. Yəni, “Huvə”nin Vav'ı nəzərdə tutulur. Beləcə 
hərflər ayrılmış olur. 

Ləm orta aləm, yəni Bərzax aləmi, Hə, geyb aləmi, Vav isə şəhadət 
aləmi üçündür. Allah mütləq geyb olduğu üçün və içində də şəhadət alə-
minin vav'ı da yer alınca, dudaq hərfi olan bu vav'ın Allah ləfzində zühur 
etməsi mümkün olmamışdır. Bu üzdən yazıda da tələffüzdə də vav qeyb-
dədir. Yəni geyb içində geybdir. Deməli, qeyb dediyimiz zaman bu qeyd 
nəzərdə tutulur. 

Samitin saitə üstünlüyü də buradan irəli gəlir. Çünkü sait bu gün sa-
mitin içində bir geybdir. Samit isə zahirdir. Sabah axirət günündə qüdrət, 
hakimiyyət bütünlüklə Allahın olacaq. Gözlər ona baxacaqdır. Orada 
məqsədlər gözlərə, zahirlər də ağıllara aiddir. Əgər məqsəd olmasa, kim-
sə dönüb zahirliklərə baxmaz. Bu da axirətin dünyadan daha üstün olma-
sıdır. “Axirət daha xeyirli və daha davamlıdır.” (Əla-17) 

Varlıqların meydana gəlişində huviyyətlərin  “hu, hə və hi”-nin qay-
naşmasından: Billəhi, vallahə və Vallahu dediyimiz zaman, zəmmə ha-
lında “huvə”, fəthə halında “hə” və kəsrə halinda “hiyə” olur. 

 
Quranda 28 hərfin toplandığı tək ayə 

Quranda 28 hərfin toplandığı tək ayə Fəth surəsinin 29-cu ayəsidir: 
 

ُمحمد رسول اہلل والذین معھ أشداء على الكفار ر ِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َ ُ َ َ َ ِ َّ َ ِ َّ ُ ُ َّ ٌ َّ َحماء بینھم تراھم ركعا سجدا یبتغون َُّ ْ َّ ُْ َ ََ ُ ْ ْ ًَ ًُ َّ ُ َ ُ َ َ َ
ِفضال من اہلل ورضوانا سیماھم في وجوھھم من أثر السجود ذلك مثلھم في التوراة  َ ْ َّ ًِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُُ ََ ََ ََ َ ِ ُّ ِ َِ ْ ْ ّْ ِّ ِ ُ ُ َ َ ِ َّ َ ً

َومثلھم في اإلنجیل كزرع أخرج شطأهُ فآزرهُ فاستغلظ َ ْ َ ْ َ َ َُ ََ ََ َْ َ َ ْ ٍ ْ َ ُِ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ فاستوى على سوقھ یعجب الزراع َ َُّ ُّ ُ ِ ْ ُْ ِ ِ َ َ َ َ َ
ًلیغیظ بھم الكفار وعد اہلل الذین آمنوا وعملوا الصالحات منھم مغفرة وأجرا عظیما ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ ًَ َُ َْ َّ ُ ْ ِ َِ َّ ُ َ َ َّ ُ َّ َ َّ ُ ْ ُ ِ ِ َ َ  

 

 “Muhəmmədur rasulullah vəlləzinə məahu əşiddəu aləl kuffəri ruhə-
məu bəynəhum tərahum rukkəən succədəy yəbtəğunə fədləm minəlləhi 
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və ridvənə siməhum fi vucuhihim min əsəris sucud zəlikə məsəluhum fit 
təvrati və məsəluhum fil incil kə zərin əxracə şət'əhu fə əzərahu fəs-
təğləza fəstəvə alə suqıhı yu'əcibuz zurraa li yəğıyza bihimul kuffər və 
ədəllahulləzınə amənu və amilus salihəti minhum mağfiratəv və əcran 
azım”. 

Mənası: “Muhəmməd (s.ə.s.)Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə 
olanlar möminlər kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə isə mərhəmətlidirlər. Sən 
onları namaz vaxtı rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və lütf 
diləyən görərsən. Onların əlaməti üzlərində olan səcdə izidir. (Qiyamət 
günü onlar üzlərindəki möminlik nuru alınlarındakı möhür yeri ilə tanı-
nırlar). Bu onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bən-
zədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsləyib cana-qüvvətə 
gətirmiş, o da (o cücərti də) möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkin-
çiləri heyran qoymuşdur. Allahın bu təşbihi kafirləri qəzəbləndirmək 
üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət 
(günahlardan bağışlanma) və böyük mükafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur. 
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3-cü Bölüm  

Müqəttəə hərfləri haqqında qısa məlumat 
 
“əş-Şura-1-3-And olsun bu hərflərə-müqəttəə hərflərinə göylərdə və 

yerdə olanlar Allah üçündür. Allahın şani uca və böyükdür. O, qələbə ça-
lan və hikmətlə iş görəndir.” 

Quran dili ixtiyarımızda olan əlifba həriflərindən təşkil olunmuşdur. 
Allah həmin sadə hərflərdən elə bir kitab toplamışdır ki, kimsə onun ox-
şarını ərsəyə gətirə bilməz. Qurani-Kərimin əsas məqsədi insanları doğru 
yola, hidayətə çatdırmaqdır. Surələrin əvvəlində gələn hərflərdən ibarət 
kiçik ayələr Hurufu Müqəttəə hərfləri adlanır. Bu hərflərin və bəzi mə-
nası bilinməyən sözlərin Quranda yer alması, insanın Allaha qulluq səmi-
miyyətini ölçməyə və Allaha təslimiyyətini təmin etmək məqsədi daşıyır. 

Quranda surələrin başında yer olan hurufi-müqəttəə adlanan hərflə-
rin mənasının gizli olması, Quranın dərk edilməsi üçün heç bir maniə ya-
ratmır. Bəzi hərflərin mənasının dərk edilməməsində də Allahın bir çox 
hikmətləri vardır. Belə bir məna daha üstün sayıla bilər: Allah bəzi Qur-
an surələrinin başlanğıcında bu hərfləri bəyan etməklə bildirir ki, Mənim 
əbədi möcüzəm həmin bu hərflərdədir, bacarırsınızsa ərəb əlifbasının bu 
hərflərindən Qurana bərabər kitab düzəldin. “Şura” surəsinin müqəttəə 
hərflərdən sonra bəyan olunmuş ayəsi də deyiləni təsdiqləyir. 

Qurani-Kərimin 114 surəsindən 29 surəsi “qısaldılmış hərflər” və ya 
“kəsik hərflər” və ya müqəttəə hərfləri adıyla adlanan hərflər ilə başlayır. 
Müqəttəə hərfləri ərəb əlifbasında olan 28 hərfin 14-ü ilə səslənir. Bu hərf-
lərin tələffüzü zamanı, hər bir hərf öz adı ilə ayrı-ayrılıqda tələffüz olunur. 
Mütəşabih sayılan bu hərflərin mənalarını Allahdan başqası tərəfindən 
kəskin olaraq bilinməməsi insanın açizliyinin açıq bir göstəricisidir. 

Quranda Kitab, Zikr, Furqan kimi Quranın adlarına, daha sonra qə-
ləm, fəcr, günəş, əsr, əncir və zeytin kimi bir çox mənalı şeylərə, həmçi-
nin Müqəttəə hərflərinə də and verilmişdir. Çünkü hərflər, Allahın müx-
təlif dillərdə göndərdiyi kitabların və Əsmai-hüsnasının əsasını təşkil 
edir. Hər hərf Allahın bir isim ya da sifətinin simvoludur. Məsələn: Əlif-
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Allah, Ləm-Lətif, Mim-Məcid ismini ifadə edir. Bu səbəbdən Allah bun-
larla Öz isimlərinə and vermişdir. 

Bu hərflərdən bəziləri Allahın zati isimlərinin, bir qismi isə sifətlərinin 
qısaldılmasıdır. Məsələn: Əli -Ləm-Mim “Mən Allaham, Mən bilirəm”, 
Əlif-Ləm-Ra- “Mən Allaham, Mən görürəm” mənasında yorumlanır. 

Bəzi alimlərin fikricə bu hərflərin hər biri Allahdan gələcək nemət 
və bəlalara, ayrıca dünyadakı bəzi millətlərin dünyada nə qədər qalacaq 
müddətinə də işarə etməkdədir. 

Hurufu müqəttəə hərfləri ilə başlanan surələrdə anladılan bütün qis-
sələr və əhkamların açıqlanması bu hərflərə yerləşdirilmişdir və şifrələri 
Peyğəmbər və onun Əhli beytindən başqa heç kəs açıqlaya bilməz. 

Təsavvuf aləmində Adəm, ideal insan anlamında qəbul edilir. Qur-
anda bir çox surədə keçən Hz. Adəmin yaradılışı və mələklərin ona səcdə 
etməsi ilə Adəm, Allahın ən əziz əsəri sayılır. (Quran, 18-50) Əlif, Dəl 
və Mim hərflərinin yer aldığı Adəm kəlməsi, hərflərin şəkil xüsusiyyətlə-
rilə insan həyatını təmsil etməkdədir: Əlif ( آ) gəncliyi, Dəl ( د) beli bü-
külmüş yaşlılığı, Mim isə ( م) ölümü bildirir. 

Bu hərflərin şəkliylə namaz ibadətinin hərəkətlərini: Əlif qiyam halı-
nı, Dəl rüku, Mim də səcdə halını simbolizə edir. 

Fəxrəddin əl-Razi (1149-1210) kimi bəzi islam təfsirçilərinin ifadə 
etdiyi kimi bu hərflər öz surələrinin adlarını göstərir. Onun sözünə görə 
islamdan əvvəl Ərəblər bu tip hərflər ilə bəzi obyektləri də adlandırmiş-
lar. Məsələn : Pul = ع , Bulud = غ , Balıq = ن  Hz.Əli buyurur ki, hər 
kitabin bir sirri vardır. Qurani-Kəriminin sirri muqətəə hərfləridir. Bu 
hərflərin hikmət və xüsusiyyətləri də qısaca belədir: 

1. Bu hərflər Quranın ecazkar və möcüzəvi olduğunu göstərir. Yəni, 
Qurana, ilk nazil olduğu zamandan bu günə qədər heç bir insan əli dəymə-
miş, bundan sonra da dəyə bilməz. Çünki onu qoruyan Allahın özüdür.  

2. Bu hərflər İlahi bir şifrədir. İnsan ağlı onun mənasını anlamağa 
qadır deyildir. Bu şifrənin açarı yalnız Hz. Peyğəmbərə aiddir. Yəni bu 
hərflərin mənasını tam olaraq ancaq Peyğəmbərimiz bilir.Bu da Peyğəm-
bərimizin çox üstün bir zəka və anlayışa sahib olduğunun bir əlamət və 
işarəsidir. (İşaratül-icazə, s. 32-35) 

Hurufu müqəttəə hərflərinin oxunması, istərsə də yazılmasının mad-



 

  547 

di və mənəvi xeyri və faydaları var. Bu hərflər oxunur və ya yazılırsa 
maddi dərman kimi təsir edər. 

Təfsir alimləri Müqəttəə hərfləri haqqında müxtəlif fikirlər söyləyir 
və müasir elmi tədqiqatlar da bu hərflərin sirrini hələ aça bilməmişdir. 
Bunlar Allahın Quranı-Kərimdə saxladığı bir sirrdir. Bəzilərinin fikrincə 
bu hərflər ilahi İsmi-Əzəmə işarədir və ya bu hərflər bir növ ilahi and-
lardır. Bəzi rəvayətlərə görə isə bu rəmzlərdən yalnız Allah xəbərdardır. 

 ( “Bihar”, c. 88, s. 7.) 
Hz.Peyğəmbərimiz Quran oxumağı və hər hərfindən hasil olacaq sa-

vabı izah edərkən, bu müqəttəə hərflərinin hər birinin ayrı-ayrı hərf oldu-
ğunu söyləmişdir. Bir hədisi şərifdə rəvayət edilir ki, Hz. Peyğəmbərimiz 
belə buyurmuşdur: “Kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, onun 
üçün bir savab vardır. Hər savab da on misli qədər artar.” (Tirmizi, Seva-
bü1-İcaz, s. 32-35) 

Bu hərflər fərqli şəkildə yazılmışdır. 3 dənə tək hərfli (3), 9 dənə iki 
həfli (18), 13 dənə üç hərfli (39), 2 dənə dörd hərfli (8), 2 dənə beş (10) 
hərfli olmaqla toplam 78 hərfdən istifadə edilmişdir. 3+ 18+39+8+ 
10=78 

1-Bir hərflə başlanan surələr: 
1. əs-Sad  (38)-----------Sad 
2. əl-Qaf   (50)-----------Qaf 
3. əl-Qələm (68)----------Nun 
 
2- İki hərflə başlanan surələr: 
1. Ğafir  (40)------ Hə, Mim 
2. Fussilət (41)------Hə, Mim 
3. Zuxruf (43)------Hə, Mim 
4. Duxan (44)------ Hə, Mim 
5. Casiyə (45)----- Hə, Mim 
6. Əhqaf  (46)-------Hə, Mim 
7. Nəml  (27)-------Ta, Sin 
8. Yasin  (36)-------Ya, Sin 
9. Ta-Ha (20)-------Ta-Ha 
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3. Üç hərflə başlanan surələr: 
1. Bəqərə  (2) ---- Əlif, Ləm, Mim.  
2. Ali İmran (3) ---- Əlif, Ləm, Mim 
3. Ənkəbut (29)-----Əlif, Ləm, Mim 
4. Rum    (30)----Əlif, Ləm, Mim 
5. Loğman  (31)--- Əlif, Ləm, Mim 
6. Səcdə   (32)----Əlif, Ləm, Mim 
7. Yunus   (10)----Əlif, Ləm, Ra 
8. Hud     (11)----Əlif, Ləm, Ra 
9. Yusuf   (12)----Əlif, Ləm, Ra 
10. İbrahim (14)----Əlif, Ləm, Ra 
11. Hicr    (15)----Əlif, Ləm, Ra 
12. Qasəs   (28)----Ta, Sin, Mim 
13. Şuəra   (26)-----Ta, Sin, Mim 
 
4 hərflə başlanan surələr: 
1. Əraf (7) ------Əlif-Ləm-Mim-Sad.  
2. Rəd (13)------Əlif-Ləm-Mim-Ra. 
 
5 hərflə başlanan surələr: 
1. Məryəm (19)------ Kəf Hə Yə Əyn Sad.  
2. Şura    (42)------Hə, Mim, Əyn, Sin, Qaf. 
Surələrin əvvəlində yazılan bu hurufi hərflərinin hər surəyə görə 

fərqli-fərqli açıqlamaları vardır. 
 

1. əl-Bəqərə (2) 
“Əlif, Ləm, Mim”-in açıqlaması: Bu hərflər Allahla Onun Peyğəm-

bəri arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olun-
muşdur, lakin heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. 

Bu kitab, Əlif-Allah tərəfindən Ləm-Cəbrailin vasitəsi ilə Mim-
Muhəmmədə nazil edilmişdir. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih 
ayələri vardır. Bunlar Allahın rəmzləri adlanır və hələ bu kodları açmaq 
mümkün olmamişdır. Bu surənin  müqəttəə hərfləri ilə başlaması Qur-
anın möcüzəvi əzəmətinə işarədir. 



 

  549 

Əlif, Ləm, Mim. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru 
yol göstərən bir Kitabdır. O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və 
Bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər; O kəslər ki, 
sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də 
yəqinliklə inanırlar. Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhz 
onlar nicat tapanlardır. (1-5) 

Əlif-Allahın zatının rəmzidir və Tovhidə və bütün yaranmışların 
Allaha möhtac olduğuna işarə edir. Əlif hərfinin tələffüz edən bəndənin 
könül aləmi yalnızca Allaha yönələr. 

Əlif-Ləm-iki əlifdən meydana gələn bu hərf, biri sifət, digəri də Əs-
ma rəmzidir ki, bu da insanların sifətlərində təcəlli edir. “Allahin gözəl 
isimləri vardır. Onunla özünüz üçün dua ediniz”. (Əraf-173) 

Ləm, Əliflə rabitə üçün bir vasitədir. Ləm-in xəttinin düşdüyü sətirə 
baxsaq, Əlifin gövdəsinin orada onun ucuna çatdığını görərik, Mim isə 
ondan aşağıya doğru enməyə başlayır. Sonra, orada “ən gözəl formadan” 
–xətdən “aşağıların aşağısı”na qədər enir ki, bura mim-in kökünün bitmə 
nöqtəsidir. Necə ki, Allah belə buyurur: “Biz insanı ən gözəl biçimdə 
yaratdıq! Sonra onu aşağıların aşağısına göndərdik”. 

Burada Ləm-in Mim-lə birləşməsində:Ləm bir sifətdir, Mim isə 
onun əsəri və onun feli-hərəkətidir. 

Mim-Həlak edilə bilməz bir mülkə işarədir. Həqiqəti Məhəmmədin 
elminin bütün varlıqlarda zühura gəlməsidir. 

Allah Əlif olan şəxsinin, Ləm olan sifət və əsmalarıyla, Mim olan 
Muhəmmədiyyə zühurunu tam olaraq idrak edən və zövq alan insanı ka-
milə, şübhə doğurmayan canlı bir kitab nazil etmişdir. Kim bu üç təcəlli 
sirrini bilmək istəyirsə, o, canlı Quran olan Furqanı oxusun. “Yaradan 
Rəbbinin adı ilə oxu!” (Ələq-1). “Oxu kitabını! Bu gün hesab çəkməyə 
sənə nəfsin yetər”. (əl-İsra-17-14) 

Əlif Ləm Mim hərfləri hərf olaraq üç dənədir və üç aləmi Bərzax və 
iki aləmi: bu dünya və əbədi dünya aləmi ilə əlaqənin həqiqətini bir araya 
toplamışdır. 

Əbunəsr Farabi (870) öz təfsirində Bəqərə surəsinin Əlif Ləm Mim 
müqəttəə hərfləri ilə başlamasını, onun ilk hərfi olan Əlifin  İbranicədəki 
“inək başı” mənasını verməsi və bu surədə də (Bəqərə 67 və davamı) yə-
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hudilərin qurban edilən inək ilə əlaqədar ayələr keçməsini nümunə gös-
tərir. Eyni ilə müqəttəə hərfləri ilə başlayan surələrin bir başqa xüsusiy-
yəti də həmin surədəki mövzuların, stil və strukturlarının bir-birinə bən-
zəməsidir. Məsələn, “Əlif” ilə başlayan surələr “tovhid” yəni “Allahın 
birliyi” fikirini bildirir. 

 
2. Ali-İmran (3) 

“Əlif, Ləm, Mim. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan 
rəmzlərdir. Bu kitab Əlif-Allahdan, Ləm-Cəbrail vasitəsilə Mim-Mu-
həmmədə təlqin olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih-
neçə cür yozulan, təfsir oluna bilən ayələri vardır”. 

Əlif-Tək olan Allah ki, Ondan başqa bir məbud yoxdur! Əzəli, əbədi 
varlıq Odur.Allah Özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mə-
ləklər və elm sahibləri də haqqa-ədalətlə boyun qoyaraq, haqqa tapınaraq 
o qüvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığı-
na şəhadət verdilər. 

İmam Sadiq (ə. s.) buyurmuşdur: “Ali-İmran” surəsinin başlanğıcın-
dakı Əlif, Ləm, Mim “Məcid Allah Mənəm” mənasındadır”. (Təfsire-
Nurus Səqəleyn”, c. 1, s. 309.”) 

Allah Əlif' hərfi ilə, hər halında sənə çatacağına işarə etmişdir. Əl-
bəttə sən tək başına qəflətin pəncəsində doğru yolu tapıb, kamala çata 
bilməzsən. O səni istədiyin yerə götürər. Sən bir şey istəməsən belə, hətta 
öz halını bilməsən belə O sənə yetər. Gözləmədiyin bir anda səni öz lütfü 
ilə nemətlər bəxş edər. 

Allah, Ləm hərfi ilə də sənə olan lütfünə işarə etmişdir. Həm də sənə 
verdiyi nemətlərə görə minnət etməyəcəyinə işarə etmişdir. 

Mim-hərfi ilə isə, Onun dostlarının istəklərini gerçəkləşdirəcəyinə 
işarə etmişdir. “Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklə-
rimizə şəkk-şübhə salma! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki 
Sən, həqiqətən, bəndələrinə mərhəmət, nemət bəxş edənsən!” (8) 

Bu hərfləri eşidən könüllər ağıl, duyğu ilə alışdığı fiziki istəklərdən, 
vərdişlərdən, pisliklərdən uzaqlaşıb, Allaha ucalar. 

Əlif, Ləm Mim- Allah, Ondan başqa heç bir ilah yoxdur, O Heyy və 
Qayyyumdur ... Nəhayət O, əsla səndən ayrılmaz və heç bir şey də səni 
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Ondan ayıra bilməz. Sən heç bir zaman Ondan gafil olmazsan, əksinə 
həmişə Onunla olarsan. 

 
3. əl-Əraf surəsi (7) 

Əlif, Ləm, Mim, Sad. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında 
olan rəmzlərdir. Allahın üç təcəllisi Əlif, Ləm və Mim, sənin qəlbinə, 
yəni ürəyinə nazil edilən Kitabdır. 

Hədisi-qüdsidə: “Mən yerlərə və göylərə sığmadım, ancaq mömin 
qulumun qəlbinə sığdım. Möminin ürəyi Allahın Ərşidir”-deyə, buyurul-
muşdur. Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil olana tabe olun və Ondan başqa 
başçı və dostlara tabe olmayın. Amma çox az öyüd alırsınız. 

Mim- gözəl ruhların bir-biri ilə ülfətinə işarə edir. 
Ləm-hərfi şəkilcə Əlifə bənzəyir. Lakin Əlifdən fərqli olaraq Ləm 

diğər hərflərlə bitişir. 
Sad-ürəyimdə həmişə O var -ifadəsi. “Ürəyimdə yalnız Haqqın tə-

fəkkürü var” -deməkdir. Çünki bədənə aid tərəfinə “ürək”, Haqqa aid tə-
rəfinə isə “Fuad” deyilir. 

Bu, kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsi-
hət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. Ya Rəsulum! Ondan, onun 
təbliğindən ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın! (Əraf-2) 

 
4. Yunus (10) 

Əlif, Lam, Ra. Mən hər şeyi görən Allaham. Mənim kitabım həmin 
bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma eyni zamanda möcüzədir. Bu 
surə hikmət öyrədən kitabın ayələridir. Quranın, ya Lövhi-Məhfuzun 
ayələridir ki, elmlərə, şəri hökmlərə və əqli bilgilərə malikdir. 

Əlif-Allah isminin açarlarıdır; Ləm, Lətlf isminin, Ra isə Rəhlm is-
minin açarlarıdır. Ra-Allahın rəhməti ilahiyyəsinin rəmzidir. Bildiyiniz 
kimi Allahın iki rəhməti vardır. Bunların biri ümumi olan “rəhmaniyyət 
rəhməti”, digəri də xüsusi olan “rəhimiyyət rəhməti”dir. Zərrədən kürrə-
yə qədər bütün yaratdıqları həqiqəti-Muhəmmədiyyədir. Bütün yaran-
mışlar Allahın bu iki rəhmətinə möhtacdır. Farabi bu nəzəriyyəsini Qə-
ləm surəsinin “Nun” ( ن) hərfinin balinanın mədəsinə düşən Yunus pey-
ğəmbəri təmsil etdiyini söyləyir. Ona görə bu surələrin başlarındakı bu 
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müqəttəələr o surələrin mövzusu ilə aralarındakı əlaqənin köhnə məna-
larını təmsil etməkdədir. (Kitab əl-hüruf) 

 
5. Hud (11) 

Əlif, Ləm, Ra. Mən bilən və görən Allaham. Mənim kitabım həmin 
bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma eyni zamanda möcüzədir. Mənim 
kitabımın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. Bu hərflər Allahla 
Onun peyğəmbəri Muhəmməd arasında olan rəmzlərdir. Bu Quran ayə-
ləri möhkəmlənmiş, sonra isə hikmətli və xəbərdar Allah tərəfindən ət-
raflı şəkildə izah edilmiş bir kitabdır. Mənim dəvətim bundan ibarətdir 
ki:“Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən, mən Onun tərə-
findən sizin üçün bir qorxudan və müjdə verənəm”. 

Əlif, Allahın Rububiyəttə təkliyinə, Ləm, Onun tovhid əhlinə olan 
lütfünə, Ra isə bütün canlılara olan Rəhmətinə işarədır. Bu hərflərdə 
məna var. Yəni birliyə, Mən-i bir bilənlərə olan lütfümə və bütün canlı-
lara qarşı olan lütfümə işarədir. Bu isimlərə and içərəm ki, bu kitabda 
sizə vəd edilən axirət gününün gerçəkliyini açıqladıq. Bəli dönüş günü-
nün zamanı çatdı, hər mənzil öz sahibini gözləməkdədir. O səbəbdən se-
vənlərin yolu ilə gedin. Bir çox surələrdə Quranın özünün bir “vəhy” 
kitabı olduğu vurğulanır. 

 
6. Yusuf (12) 

“Əlif, Ləm, Ra”. Mən bütün şeyləri görən Allaham. Bunlar, həqiqə-
tən açıqlayan Kitabın ayələridir. 

“Əlif Ləm Ra” Kəlmələrlə deyil, hərflərlə şifrəli olaraq danışma, 
sevgilərini gizləyən sevənlərin adətidir. Hər nə qədər Quran her şeyi aş-
kar ortaya qoymaq üçün gəlmişsə də, onda sirli kəlmələrdə vardır. Belə 
demək olar ki, Uca Allah Həbibinə vəhy etdiyi bir çox sirlər insanlardan 
gizli qalmışdır. 

Onlar Uca Yaradıcı ilə sevgilisi arasında olan özəl sirlərdir. Həmin 
bu işarələr sayəsində bəsit kimi görünən ləfzlərdə neçə mənalar vardır. 
Bu səbəbdən də, Allah bəzi surələrin əvvəlində müqəttəə adlanan hərfləri 
endirdi. Düzdür bunların mənasını anlamaq mümkün olmasa da, lakin 



 

  553 

sevənlər üçün bu hərflər bir fərəh və mərhəmətdir. Bu hərfləri zikr et-
məklə bir çox arzulara çatmaq olar. 

Yusuf surəsinin əvvəlində olan Əlif, Ləm Ra sirrini bildikdən sonra 
surədə sözü keçən Yusuf və Zuleyxanın hüsni cəmalinı müşahidə edib 
sirrinə çatmaq olar. 

 
7. ər-Rəd (13) 

“Əlif Ləm Mim Ra”. Mən bilən və görən Allaham. Bu kitab həmin 
bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kəsin onun kimisini gətirmək 
qüdrəti yoxdur. Və Rəbbin tərəfindən sənə nazil olan haqdır, lakin insan-
ların çoxu bu ayələri eşitmələrinə və o ayələri görmələrinə baxmayaraq 
iman gətirmirlər. 

Əlif- “O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr et-
məklə aram tapmışdır. Bilin ki, möminlərin ürəkləri yalnız Allahı zikr 
etməklə aram tapar!” (28) 

Ləm-İman gətirib yaxşı işlər görənlərin xoş halına! Onları gözəl bir 
sığınacaq, Cənnət gözləyir! (29) 

Mim- Məcid ismilə “Ya Rəsulum! Səndən əvvəl peyğəmbərlər gön-
dərdiyimiz kimi səni də özündən əvvəl çoxlu ümmətlər gəlib-getmiş bir 
ümmətə Peyğəmbər göndərdik ki, onlar Rəhmanı, Allahı inkar etdikləri 
halda, sənə vəhy etdiyimiz Quranı onlara oxuyasan. De: “O Rəhman mə-
nim Rəbbimdir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Mən ancaq Ona 
təvəkkül etdim. Axır dönüşüm də yalnız Onadır!” (30) 

 
8. İbrahim (14) 

“Əlif, Ləm, Ra”. Mən hər bir şeyi görən Allaham. Bu kitabın “möh-
kəm” və bu cür “mütəşabih”ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Pey-
ğəmbəri arasında olan rəmzlərdir. Bu Quran dünyadakı insanları onların 
Rəbbinin istək və köməyi ilə qaranlıqdan nura tərəf çıxarmaq və Allahın 
yoluna istiqamətləndirmək üçün sənə nazil etdiyimiz bir kitabdır. 

Əlif-Allah isminə, Ləm- Lətif isminə, Ra da Rəhim isminə işarə edir. 
Sanki O belə buyurur: Allah, Lətlf, Məcid və Rəhim isimlərinə and olsun 
ki, bu sizə xəbərdarlıq etmək üçün endirilən kitabın ayələridir. (8) 
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9. əl-Hicr (15) 
Əlif  Ləm Ra. Bunlar mükəmməl ilahi Kitabın və açıq-aydın möcüzə 

olan Quranın ayələridir. Şübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və sözsüz ki, 
Biz də onu hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən qoruyub saxla-
yacağıq!" (9) 

 
10. Məryəm (19) 

“Kəf Hə Yə Əyn Sad”. Mən kifayət edən, hidayət edən, ixtiyar sahi-
bi, alim və vədi doğru olanam. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri ara-
sında rəmzlərdir. 

Bu, Rəbbinin qulu Zəkəriyyəyə olan rəhmətidir.”Zəkəriyya” adı 
Quranda yeddi dəfə zikr olunur. Allah Zəkəriyyə peyğəmbərin duasını 
qəbul edib, ona Yəhyanı bəxş etdi. 

Allah bu hərtlərdə, sevənlər üçün bir çox sirlər olduğunu bildirir. 
Allah Kəf hərfi ilə qullarına nemət verməyə və onları cəzalandırmağa, 
onlardan dilədiyini ucaltmağa və dilədiyini də alçaltmağa qadir olduğuna 
işarə etmişdir. Yəni, Kəf hərfində, Onun dostlarıyla bərabər olduğunu 
bildirmək, bir sıra musibətlərlə onları qorxutmasına işarə olduğu da 
söylənmişdir. Eyni şəkildə Kəf hərfi, mələklərin qulların xatalarını yaz-
madan əvvəl Allahın onların nəfsinə rəhmət yazmasını diləməsinə işarə 
edir. Bəzi alimlər “Kəf, Hə, Yə, Əyin, Sad” hərfləri üçün belə açıqlama-
lar verirlər. 

Kəf hərfinin mənası:- “Kifəyətəl həbibi lil həbib”Dostun dostuna hər 
halında kömək etməsi-deməkdir. 

Hə-Hadi isminin mənası:-“Hidayətul həbibi lil həbib.”Dostun hida-
yətin dostu üçündür” 

Cəfəri Sadiqdən belə rəvayət olunur ki, Məryəm surəsinin başında 
yer alan “ Kəf Hə Yə Əyn Sad ” hərflərinin mənası: Kəf- “Allah bizə kafi-
dir”, Hə- “Onlara hidayət verəndir”, Yə- “Allah onların dostudur”, Əyn 
“Allah itaətkar olanları biləndir”  Sad “Allah onları yüksək məqamlara 
çatdıracaq sözündə sadıqdır.” 

Kəf-Kafi adıyla, hər varlıqdakı kamillik təcəllilərinin zühurudur. Hər 
sifətdən insanlar üçün köməkçi göndərmişdir. Kəf (ك) hərfi, ovuç içinə 
bənzəyir. 
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Hə-hərfi, Allahın inanan qullarına özünü tanımağa, Cəlal və Cəmal 
sifətlərıylə təcəllisini bilməyə və Hadi isiminin qarşılığı olan hidayət edi-
ci, irşad və tərbiyəsi ən üstün olan mənasındadır. 

Hə-hərfi, bir şeyə və ya bir kimsəyə qollarını yuxarıya qaldıraraq 
işarə edən bir adam rəsminə bənzəyir. Həmçinin, ifşa etmək, meydana 
çıxarmaq kimi mənaları vardır. Ərəbcədə 3-cü şəxs əvəzliyi olaraq O 
mənasına gəlir və işarə isimlərində də istifadə edilir. 

Yə-hərfi, Onun bir çətinliklərlə, əziyyətlə sınamasının ardından ne-
mətlərini bəxş edərək işlərini asanlaşdırması, mömin qullarına qarşı rəh-
mətini işarə edir. Yə (ي) hərfinin, Yəhya peyğəmbərin isminin qisaldıl-
mış şəkli olduğu bildirilir. Çünki müqəttəə hərfləri müəyyən isimlərin 
qisaldılmış işarəsi də ola bilər. 

Əyn-hərfi, Onun gizli-açıq, az-çox, gəlmiş-keçmiş və gələcək, bol-
luq- darlıq kimi hər şeyi bilməsinə işarə edir. 

Əyn-Alim isimlərinin təcəllisi olan insanı kamildəki idrakdır. 
Sad-hərfi isə, Onun vədində sadiq olduğunu göstərir. Sad hərfi, aşıq-

lərın sevdalarında, ariflərin vəcd hallarında, müridlərin könüllərindəki 
sevgiyə işarə edir. 

Sad-sevənlərin bəlası olan məhəbbətin sədrlərdə görülməsinə işarə 
edir. Yəni Sad hərfi, sadiq bir canın eşq ilə sevgilisini axtarmasına işarə-
dir. Sevgidə sədaqət, qovuşa bilinəcək ən son nöqtədir. Belə ki, onun 
qarşısına çıxan nə yaxşılıqlar, nə də ki, pisliklər bu məhəbbəti əksildə 
bilməz. Sad-Sadiq olan adamın sədrində Haqdan başqasının olmaması, 
daim Onunla olmasıdır. 

Yə- nidadır. Dua və isimlərdə bu nidadan istifadə edirik. 
Əli (ə. s) Allaha dua edəndə bu hərflərə “Kəf Hə Yə Əyn Sad”. and 

verərək dua edərdi. “Təfsire-Məcməül-bəyan”. 
 

11. Ta Ha (20) 
“Ta-Ha” bu müqəttəə hərflərini müxtəlif cür mənalandırmışlar. O 

cümlədən, bu hərflərin Allaha və Peyğəmbə aid olduğu bildirilir. (Təfsi-
re-nurus-səqəleyn) Ta Ha. Mən pak, qüsursuz və hidayət edənəm. Ey 
Muhəmməd! Ey pak qəlbli və yol göstərən böyük insan! Burada “Ta 
Ha”-nın Peyğəmbərin adı olması da bildirilir. Rəvayət olunur ki, bəzən 
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Hz. Peyğəmbər də Əhli-beyti “Ali ta-ha” və ya Əlini “Ta-ha”- deyə ad-
landırardı. ( “Bihar”, c. 97, s. 375) 

“Mən Əhli beyti bütün dünyadakı insanlardan pak-pakizə etdim, - 
deyə Allah buyurmuşdur. (Əhzab-3 

“Nüdbə” duasında İmam Mehdi  “yəbnə taha” adı ilə çağırılır. 
Ta-Tahir, təmiz və pak olan Cənabı Haqqın Adəmin və aləmdə təcəl-

lilərinin ən üstün bir şəkildə zühuru deməkdir. 
Hə-Hidayət edici olan Rəbbimin, zatından sifətinə, sifətindən da əs-

ma alaraq hərəkətləriylə hər çür istedad və qabiliyyəti nisbətində zühu-
runu göstərməsidir. İnsan, bu iki hərfin sirrinə məzhərdir. 

Sin-hərfi Allahın günahkar qullarını qurtuluşa dəvət edir, iraətkar 
qullarının da dua və niyazlarının qəbul edəcəyinə işarədir. 

Mim-hərfi Allaha inanan qullarına yetərincə ruzi bəxş edən, onlara 
xeyirli yollar açan mənasəna işarə edir. 

 
12. əş-Şuəra (26) 

“Ta, Sin, Mim”.Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmz-
lərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. 

And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr ağaclarına 
və Muhəmmədə (s) ki, bu surə aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələri-
dir. Şuəra surəsi “Bəqərə” surəsindən sonra ən çox ayəsi olan surədir. 

Sin: Salam adı ilə salamatlığa çıxmış insani kamil mənasında olub 
“Sən Cənabı Haqqın pak və təmiz, canlı Quranı Mubinisən”- deməkdir. ( 
“Bihar”, c. 97, s. 375) 

Mim: Hər şeyi əhatə edən mövcud Muhəmmədə işarədir. 
Məsələn, Ta-ha surəsi: Farabiyə görə surədəki Ta ( ط) hərfi “dik da-

yanan bir kobra ilanı” simvolizə etdiyi, eyni zamanda surədə Musanın 
əlindəki çəliyin ilana çevrilməsi mövzusuna işarə edildiyi də bildirilir. 
(Taha 17-21) boş danışan şairlər məzəmmət olduğundan surə “Şuəra” 
adlandırılmışdır. Onun digər bir adı “Ta, sin, mim”–dir. 

Burada Ta: Tahir pak və təmiz deməkdir. 
Həmçinin “Musanın ilanı” ilə əlaqədar ayələr bu surədə də keçmək-

dədir. Surədə hz Musa, hz. İbrahim, hz. Nuh, hz. Lut, hz. Saleh, hz. Hud 
və Şüeyb (ə. s.) kimi peyğəmbərlərin əhvalatlarından, eləcə də xalqın 
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onlara inadkar münasibətindən danışılır. Hər əhvalatdan sonra eyni bir 
ayə təkrarlanır. Həmin ayə surədə 8 dəfə zikr olunmuşdur ki, İslam Pey-
ğəmbərinə (s.ə.s.) təsəlli olsun, bildirilsin ki, Məkkə camaatının inadkar 
rəftarı onu üzməsin, çünki bütün peyğəmbərlər belə insanlarla üzləşmiş-
lər. Bəli, möminlərin ruhiyyəsini gücləndirmək üçün ən üstün vasitə ta-
rixdir. Tarixlə tanışlıq nəticəsində bəsirət artır. 

 
13. Nəml (27) 

Ta, Sin. Bunlar Quranın, açıq-aşkar bir Kitabın ayələridir.” 
Ta, Sin. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Quranın 

aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələridir. Möminlərə yol göstərən və 
müjdə verəndir. Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, bu Quran hikmətli olan və 
hər şeyi bilən Allah tərəfindən sənə verilir. 

Ta: Tahir yəni pak və təmiz olan, Sin sahibi insanı kamil, sifətlər 
aləmində canlı Furqan olaraq oxunur. 

 
14. Qasəs (28) 

Ta, Sin, Mim. Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmz-
lərdir. Və bu kitab həmin hərflərdən təşkil olunmuşdur, 

And olsun Turi-Sinaya və Məkkəyə, Tuba və Sidr ağaclarına və Mu-
həmmədə (s) ki, bu surə bu aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələrindən 
ibarətdir. 

 
15. əl-Ənkəbut (29) 

Əlif Ləm Mim. Burada "Əlif “hərfi, Uca Yaradıcının heç bir şeyə 
möhtac olmaması, Onun hər şeydən xəbərdar olması və hər şeyin Ona 
möhtac olmasına işarə edir. Eyni ilə bütün hərflər ona bitişdiyi halda, 
özündən sonra gələn heç bir hərflə birləşməyən Əlif kimi. 

Ləm hərfi yazıda ən çox Əlifə bənzəyən və onun kimi dik yazılan bir 
hərfdir. Əlif ilə Ləmin arasındakı fərq, Əlifin özündən sonra gələn hərflə 
birləşməməsi, Ləm-in isə bitişməsidir. Həm də bunlar ikisi bir-biri ilə 
birləşərək bir hətfi ifadə edə bilir. 

Mim hərfi, Yaradılış Rəbdən (minər-Rabb) Haqqa xidmət isə quldan 
(minəl-Əbd), yəni lütf və kərəm sahibi deməkdir. 
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De: “Mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. O, göylərdə 
və yerdə olanları bilir. Batilə inanıb Allahı inkar edənlər – məhz onlar zi-
yana uğrayanlardır”.(52) 

 
16. ər-Rum (30) 

“Əlif, Ləm, Mim”. Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. 
Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin 
onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif –Allah tərəfindən 
Ləm -Cəbrail vasitəsilə Mim- Muhəmmədə nazil olunmuşdur. 

"Əlif- Bizim dostluğumuza ülfət edəcəyinə, yəni qədrimizi bilənin 
bizə sevgi və məhəbbətə yaxın olacağına işarə edir. Allah vəd etdi. Allah 
Öz vədinə xilaf çıxmaz. Lakin insanların çoxu bunu bilməzlər! “ 

Ləm- Allah tərəfindən bizə layiq olan lütf və kərəminə işarə edir. 
Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də 
Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, ağıl və elm sahibləri üçün 
Allahın vəhdaniyyətinə, Onun hər şeyə qadir olmasına dəlalət edən nişa-
nələr vardır! (22) 

Min-isə, bizim xidmətimizə inanan, bundan razı olan və bunun əvə-
zindən canından belə keçməyə razı olana (məvtə) işarə edilir. Elm və iman 
sahibləri isə belə deyərlər: “Siz qəbirlərinizdə Allahın Kitabında əzəli 
elmində yazılmış olan qiyamət gününə qədər qaldınız. Bu, hamının diril-
diyi qiyamət günüdür, lakin siz onun haqq olduğunu bilmirdiniz!” (56) 

 
17. Loğman (31) 

“Əlif Ləm Mim”. Bu, hikmətli Kitabın ayələridir. Xeyirxah əməl sa-
hiblərinə doğru yolu göstəricisi və rəhmətdir. O kəslərə ki, namaz qılır, 
zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Onlar öz Rəbbindən gələn doğ-
ru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır. (2-5) 

Əlif-Uca Allahın nemətlərinə, Ləm-Onun lütf və ehsanına, ikramla-
rına, Mim, Onun ucalıq və ululuğuna işarə edir. Həqiqətən, Allah Lətif-
dir, Xəbərdardır. Bəli, Uca Allahın nemətlərilə Onun dostlarının kön-
lündən inkar izləri qalxar.Onun lutf və kərəmiylə qullarının qəlbində sev-
gi və məhəbbət duyğuları kök salar. Onun ucalığı, qüdrət və əzəməti sa-
yəsində Allahdan başqasına möhtac olmaqdan qurtarar. Yaxşı əməl sahi-
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bi olub özünü Allaha təslim edən şəxs ən möhkəm dəstəkdən yapışmış 
olar. Bütün işlərin sonu Allaha qayıdır. (Loğman- 22) 

 
18. əs-Səcdə (32) 

“Əlif Ləm Mim”. Şübhə olmayan Kitab, aləmlərin Rəbbinin endir-
diyidir. Əlif hərfi burada aşıqların Allaha yaxın olmaq eşqini, Allahı uca 
tutub, şənimə təruflər deyərək, yalnız Ondan diləməklərinə işarədir. Ki-
tabın Quranın aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şəkk-
şübhə yoxdur! O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra 
həmin işlər sizin saydığınızın dünya ilinin min ilinə bərabər olan bir 
gündə Ona doğru, Allahın dərgahına yüksələr. (2-5) 

Ləm hərfi –Mənimlə görüşmə şərəfini nail olmaq üçün səff duran-
lara, sevənlərə, az bir günah etsələr də onların günahlarının bağışlanma-
sına işarə edir. 

Mim hərfi isə, Mənim dostlarımın öz istək və arzularını Mənim istək 
və arzularım uğruna tərk etdiklərinə işarə edir. 

Ya Rəsulum! Biz sənə hər namazda oxunub təkrarlanan yeddi ayəni 
Fatihə surəsini və böyük əzamətli Quranı verdik. (əl-Hicr-87) 

 
19. Ya Sin (36) 

Ya Sin . Ya-nida ədatıdır, Sin-Rəsulallahın (s.ə.s.) mübarək adıdır. 
Sin: Salamatlığa çıxmış insanı kamil deməkdir. Ey Sin sahibi olan 

insan, sənə hikmətlərlə dolu bir Quran nazil etdik. Ya-Sin “Ey İnsan” de-
məkdir, Ey, insaniyyətdə yeganə olan kəs, bu Qurana and olsun ki, Şüb-
həsiz, sən peyğəmbərlərin zümrəsindənsən. Sən düzgün olan bir yol-
dasan. Bu, qüdrətli və mehriban Allah tərəfindən nazil edilmiş bir kitab-
dır. Bu kitabla elə bir qövmü qorxudasan ki, ata-babaları (İsanın, yaxud 
İbrahimin zamanından bəri) qorxudulmamışlar, buna görə də din həqi-
qətlərindən qafildirlər. (1-6) 

Bildiyiniz kimi, Qurani-məcidə həzrət Peyğəmbərin on iki adından 
beşi, ümmətin bəsirətinin artması üçün zikr olunmuşdur. Beş müqəddəs 
adlar bunlardır: Məhəmməd, Əhməd, Əbdullah, Nun və Yasin. 

Müqəttəə hərflərinin arasında zahir və batini bərabər olan sadəcə 
“Sin” ədatıdır. Belə ki, 28 müqəttəə hərflərinin hər birinin zübur (kağızın 
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üzərində yazılan hərfin şəklidir) və bəyyinəsi (oxunarkən artımı ortaya 
çıxan kəlmə) vardır. Məsələn, “Sin” ədatı kağızın üzərində bir hərfdir, 
amma oxunduğunda üç hərf ‒ “sin” olur və beləcə, iki hərf artır. Çünki 
28 ədəd olan müqəttəə hərflərinin arasında, tətbiq edildiyində zübur və 
bəyyinəsi bərabər olan sadəcə “Sin”hərfidir. Sin altmış ədəddir, bəyyi-
nəsi də altımışdır. Yəni, “S” hərfinin züburu 60 , bəyyinəsi olan “i” on, 
“n” isə 50-dir. Deməli “in” 60, S-da 60 ədəd olur. Bax bu səbəbdən, 
Quranda Xatəmul-ənbiyaya “Ya Sin” olaraq xitab edilir. Bu həzrət 
Peyğəmbərin zahir və batininə işarədir. “Ya Sin”, yəni “Ey zahir və batin 
baxımından bərabərliyə sahib olan kəs!” Bu səbəbdən Sin-Rəsulallahın 
(s.ə.s.) mübarək ismidir. 

Səffat surəsi 130-cu ayədə Allah buyurur: “Salamun əla ali Yasin”, 
yəni Ali Yasinə salam olsun. 

İbni Hacər Məkki “Səvaiqul-muhriqə” kitabında, Əhli-beyt haqqında 
nəql etdiyi ayələrin izahında yazmışdır ki, bir qrup müfəssirlər İbni 
Abbasdan belə nəql etmişlər: “Ali Yasindən məqsəd, Məhəmməd Əhli-
beytidir”. Bu səbəbdən, “Ali Yasinə salam olsun” demək, “Hz. Muhəm-
mədin Əhli-beytinə salam olsun” deməkdir. 

Yenə yazır ki, Fəxri Razi belə zikr etmişdir: “Peyğəmbərin Əhli-
beyti beş şeydə o Peyğəmbərlə bərabər vəziyyətdədir: 

a) Salamda, 
b) Təşəhhüddə ona və onlara salavat deməkdə, 
c) Təharətdə; Allah-təala buyurmuşdur ki: “Taha!”Yəni: “Ey Tahir 

pak və münəzzəh”. Onların haqqında da Təthir ayəsi nazil etmişdir. 
(Əhzab-33). 

d) Məhəbbətdə. Allah-təala buyurmuşdur: “Ey Peyğəmbər, de ki: 
Əgər Allahı sevirsinizsə, mənə bağlanın, Allah sizi sevsin” Yenə,” Ey 
Peyğəmbər de ki, mən dini təbliğ etdiyimə görə qarşılıq olaraq Əhli-
beytimi sevməkdən başqa sizdən heç bir muzd istəmirəm “. (Şura-23) 

Seyid Əbubəkir bin Şəhabüddin Ələvi, “Rəşfətüs-Sadi min Bahri 
Fəzaili Mənin-Nəbiyyil-Hadi” adlı kitabının Ι babında bir qrup camaatın 
İbni Abbasdan, ΙΙ babında da Nəqqaşın, Kəlbidən, “Həmən ayədəki Ali 
Yasindən məqsəd, Məhəmmədin “Ali”sidir (Əhli-beyt) -deyə nəql etdiyi-
ni söylənmişdir. 
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İmam Fəxri Razi “Təfsiri-kəbir”in VΙΙ cildində bəhs olunan ayəni 
həmin mənada oxşar surətdə nəql etmişdir. “Ali Yasindən məqsəd, Hz. 
Məhəmmədin Əhli-beytidir” demişdir. 

Pak Əhli-beytə salavat deməyə gəlincə, bu hər iki tərəf (şiə və əhli-
sünnə) arasında fikir eynidir. Hətta Buxari və Müslim səhihlərində Hz. 
Peyğəmbərin belə buyurduğunu təsdiq etmişlər: “Salavatda mənimlə 
Əhli-beytim arasına ayrılıq salmayın”. 

 
20. Sad (38) 

“Sad” Uca Allahın Sadiq, Sabir və Sad hərfi olan bütün İsmi-şərifləri 
ilə and verir ki, bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin 
heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın “möhkəm” 
və bu cür “mütəşabih” ayələri vardır. 

Hz. Peyğəmbərə belə müraciət olunur: “Sənə nazil etdiyimiz müba-
rək bir kitabdır ki, onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri 
öyüd götürsünlər.” (29) 

 
21. Ğafir və ya Mumin (40) 

“Ha Mim”. Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) təlqin edilmiş 
sirlərdir. Bu kitab həmin bu həriflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç 
kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın “möhkəm”, 
həmçinin bu cür “mütəşabih”ayələri vardır. 

And olsun Bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza 
ki, talelərdə baş verənlər əzəli qəzavü-qədərin hökmündən keçmişdir. Bu 
kitab yenilməz qüdrət sahibi və bilən Allah tərəfindən nazil edilmişdir. 
Günahı bağışlayan, tövbəni qəbul edən, cəzası ağır, firavan və daimi 
nemət sahibi olan Allah tərəfindən! Ondan başqa bir məbud yoxdur. 

''Hə Mim” olacaq, olanlar, artıq olmuşdur, mənasındadır. 
Hə- həqiqətdir. Mim-Hz. Məhəmməddir. Haqq olan, xalq mərtəbə-

sində Hz. Məhəmməd adını almışdır. 
Əslində Hz. Məhəmmədin özü Haqdır. 
 

22. Fussilət (41) 
“Ha Mim”. Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) təlqin edilmiş 
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sirlərdir. Bu kitab həmin bu həriflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç 
kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın “möhkəm”, 
həmçinin bu cür “mütəşabih” ayələri vardır. And olsun Bizim hədsiz hə-
limliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki, talelərdə baş verənlər əzəli 
qəzavü-qədərin hökmündən keçmişdir. Bu surə və bu kitab boynunda 
şəri vəzifə olan bütün bəndələrə ümumi rəhmət və bütün iman gətirənlərə 
xüsusi mərhəmət sahibi olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu Quran, 
kəlmələri surə və ayələrə bölünmüş və məzmunu dinin hökmləri, axirət 
təlimləri və dünyəvi elmləri əhatə edən bir kitabdır. 

 
23. Şura (42) 

“Hə, Mim, Əyn, Sin, Qaf”. Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) 
təlqin edilmiş sirlərdir. Bu kitab həmin bu həriflərdən təşkil olunmuşdur. 
Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. Bu kitabın 
“möhkəm”, həmçinin bu cür “mütəşabih” ayələri vardır. Göylərdə və 
yerdə nə varsa Allahın həqiqi mülküdür. Çünki onların yaradılışları, qo-
runmaları, idarə edilmələri və yox edilmələri Onun qüdrətli əlindədir. 

Şura surəsində də “Hə, mim, əyin, sin, qaf” müqəttəə hərflərindən 
sonra eyni mövzuya işarə olunur. Yenilməz hikmət və qüdrət sahibi olan 
Allah sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy edir. Yəni Allahın vəhyi də 
həmin hərflərdən istifadə etməklə bildirilir . Quran bu hərflər vasitəsi ilə 
xalqın ixtiyarına verilir. Allah bu hərflərlə əslində möcüzə olan bir kitab 
nazil etmişdir. Məgər insan da belə bir kitab hazırlaya bilərmi?! 

Hə- hərfi, Allahın Həlim, Həfız, Həkim isimlərinə işarə edir. Güclü 
və Hakim olan Allah, sənə və səndən əvvəlkilərə də belə vəhy etmişdir. 

Mim-hərfi Onun Məlik, Məcid, Mənnan, Mumin və Muheynin isim-
lərinə işarə edir. Göylərdə olanlar da, yerdə olanlar da Onundur. O, uca-
dır və çox böyükdür. Mələklər isə Allahı tərifləyərək zikr edir və yer 
üzündə olanlar Ondan bağışlanma diləyirlər. Allah şüphəsiz bağışlayan-
dır, mərhəmətlidir. Allahı buraxıb dostlar axtaranları Allah tanıyandır. 
Sən, onlara vəkil olmağa məmur deyilsən. Beləcə şəhərlərin anası olan 
Məkkədə və çevrəsində olanları xəbərdar etmək və şübhə olmayan top-
lanma günü üçün Ərəbcə Quranı sənə vəhy etdik. İnsanların bəziləri 
Cənnətə, bəziləri isə Cəhənnəmə girər. 
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Ha-Haqq, Mim-Məhəmməd, Əyn-kəmalət əhlindəki həqiqət idrakı. 
Sin- İnsanı kamil, Əyn -Onun Alim, Adil, Ali isimlərinə, 
Qaf-kəmalət təcəllisi. Zahir xalq, batin Haqq olan Muhəmmədin zü-

huruyla ürəyində səlamata çıxan deməkdir. 
“Bəli, Allah əlifba hərflərindən möcüzə yaratmağa qadirdir. Eləcə 

də, qadir Allah torpağın köksündən saysız-hesabsız meyvələr, güllər, ot-
lar cücərdir, ən əsası isə, insanı yaradır”. (Şura-1-2) 

Şura surəsinin başında iştirak edən "Hə-Mim-Əyn-Sin-Qaf" şifrəli 
hərfləri, Hz. Əli, Müaviyə ilə özü arasında baş verən hadisələrə də bir 
işarədir. 

 
24. Zuxruf (43) 

“Hə Mim”. And olsun bu aydın və haqq ilə batilə, dinin əsasları ilə 
qollarına və halal ilə harama aydınlıq gətirən kitaba ki, Biz bu kitabı bəl-
kə siz düşünəsiz deyə ərəbcə nazil etdik. Həqiqətən, bu Quran Bizim ya-
nımızda olan ana kitabda, yəni Lövhi-Məhfuzda, dəqiq məzmun və mətni 
bəyan edilmişdi. 

"Hə hərfi Allahın Həyat, Mim Onun Məcid isminə dəlalət edir. Yəni 
Həyatıma və Məcidimə and içərəm ki, rnömin qullarıma rəhmətimin bir 
təcəllisi olaraq endirdiyim bu Kitab haqq və həqiqətin özüdür. 

 
25. Duxan (44) 

“Hə Mim” And olsun bu açıq Kitaba ki, Biz onu, mübarək bir gecə-
də endirdik. Doğrusu Biz, insanları xəbərdar edirik. 

Hə hərfi Uca Yaradıcının Haqq olmasına, 
Mim Onun məhəbbətinə işarə edir. Buna görə Haqq adıma, qulla-

rıma olan məhəbbətimə və Kitabıma and olsun ki:- “Mən əsla, Məni tanı-
yan qullarıma firqətimdən uzaq etmərəm”. 

Bədənin əvvəli olan Haqqa və axırı olan Məhəmmədə and edilmək-
dədir. Çünki Allahın zatından sifətlərinə, sifətlərindən esma alaraq xalq 
mərtəbəsində Məhəmməd olaraq zühura gəlməsi, Haqqın zatından qul-
luğuna qədər təcəlli ölçülərindəki zühurudur. Yəni özünün isbatına and 
etməkdədir. 
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26. Casiyə (45) 
“Hə Mim”. Açıq-aşkar Kitaba and olsun ki, Quranın nazil edilməsi 

yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah tərəfindəndir. Alim, Əziz, Ha-
kim, Kəbir, Səmi, Bəsir, Əziz ismi-şərifləri hikmətin açarları hesab edilir. 

 
27. Əhqaf (46) 

“Hə Mim”. Bunlar Allah tərəfindən Muhəmmədə (s) təlqin edilmiş 
sirlərdir. Bu kitab həmin bu həriflərdən təşkil olunmuşdur. 

Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq qüdrəti yoxdur. And ol-
sun Bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki, talelərdə 
baş verənlər əzəli qəzavü-qədərin hökmündən keçmişdir.Bu kitab yenil-
məz qüdrət, möhkəm yaradılış və güclü qanunlar sahibi olan Allah tərə-
findən nazil edilmişdir. 

Bu Kitabın endirilməsi güçlü olan, Hakim olan Allah qatındandır. 
"Mən lütfumə məzhər olmuş seçmə qullarımın könüllərini himayə edər 
və lazımsız şeytani düşüncələrdən qoruyaram”. O könülləri həqiqətən 
nurladır, aydınladır və həmişə müşahidə edir. Mütləq ki, o könüllərdə 
olan həqiqətləri bilir. Bir də ona ehsan lütf edərəm. Beləcə onlar vüsət 
dərəcəsinə yetişərlər. 

 
28. Qaf (50) 

“Qaf” Bunlar Allahla Onun Peyğəmbəri arasındakı sirlərdir. Bu 
kitab həmin bu həriflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin bəşəriyyət onun 
bənzərini gətirməkdə acizdir. Bu kitabın “möhkəm”, həmçinin bu cür 
“mütəşabih” ayələri vardır. Ey Muhəmməd! Sənə əmr olunduğu kimi 
möhkəm ol. Olacaq şeyin hökmü əzəldən verilib. And olsun əzəmətli, 
əziz, şanlı, şərəfli, qiymətli və uca məqamlı Qurana ki, sən peyğəmbər-
lərdənsən və cəza günü haqdır. 

Qaf- hərfi Allahın Qavi, Qadir, Qarib isimlərinin ilk hərfidir. Allah 
bu isimlərinə və şanlı Qurana and içərək belə buyurur: “Qiyamətdə hamı-
nız dirilib sorğulanacaqsınız!” 

29-cu. Qələm (68) Nun. And olsun qələmlərin üzərində yazdığı 
nurlu Lövhi-Məhfuza və qələmin batırıldığı mürəkkəbə və hər hansı bir 
sulu cövhərə. And olsun qələmə Lövhi- Məhfuzda yazan ilk qələmə, 
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hesablayıcı mələklərin qələminə və pak insanların qələminə və qələmlə 
yazılanlara, elmlər və Lövhi-Məhfuzun üzərində qələm vasitəsilə əmanət 
olaraq verilmiş sirlər və salehlərin əməl dəftərlərində yazılan gözəl 
əməllərə qələm sahiblərinin yazdığı və faydalı elmlərə ki, Nun, dünyanı 
belində daşıyan balıqdır” 

O Uca Allahın Nəsr və Nur isimlərinin ilk hərfidir. Buna görə bu 
surədə Allah mömin bəndələrinə olan nusrətinə və qələmə and içərək 
sözünə başlayır. 

Nun, Sad və Qaf müqəttəə hərflərindəndir. Lakin “Nun” hərfi başqa 
müqəttəə hərflərindən fərqlidir.“Nun” hərfi hərflər içində ulduza bən-
zəyir. Nun hərfi həm hərf kimi həm də ki, bir isim kimi də səslənir. Mə-
nası “kəskin qılınc” (şəfratus-seyf) Balıq (əl-Hut) anlamındadır. 

 
Gizli elmlər haqqında 

Kainat kitabı olan Qurani-Kərim Allahın qüdrət əsəridir. Bunun 
isbatı da rəqəmlərin Quran hərfləri ilə uyğunlaşma içində olmasıdır. Bu 
Quranın bir möcüzəsi və Allah kəlamının olmasının da bir dəlilidir. 
Nəticədə rəqəmlərin, ədədlərin, Quran ayələrinin və kainatdakı və dünya-
dakı hadisələrin bir-biri ilə əlaqəsi olduğunu görürük. Hərflərin və rə-
qəmlərin müqəddəs sayılması və ilahi bir mahiyyətə sahib olması dü-
şüncəsi keçmiş ümmətlərin də dövründə olmuşdur. 

Kainatdakı nizama maraqsız qala bilməyən insanoğlu, kainatın riya-
ziyyat nizamı ilə varlıq aləmi arasında əlaqə qurmuşdur. Məşhur nəzəriy-
yəyə əsasən, cəfr elmi ədədlərdən, hərflərdən və onların nisbətlərindən isti-
fadə etməklə hər bir məchul məsələyə münasib cavab verən bir elmidir. 

İlk çağ filosoflarından Pifaqor (e. ə. 580-500), varlıqlarla ədədlər və 
həndəsi formalı arasında qəti əlaqələr olduğunu müdafiə etmiş və demiş-
dir ki: “Elmdə hər şeyin sayı vardır. Çünki sayı olmadan heç bir şey sa-
yilib-bilinməz.” Sonra o Misir və bəzi Asiya ölkələrini dolaşaraq say el-
mini (numralogiya) Yunanistana gətirmişdir. Pifaqor bu bilgini daha də-
rindən öyrənərək həm dini, həm də riyazi bir məktəb qurur. O, bütün 
Yaranmışların hər birinin öz rəqəmi olduğuna inanırdı. Təsavvufü və 
irfanı görə də dinin bir “iç”i, bir də çölü vardır; yəni zahiri və batini 
vardır. Saylarda Batini elmlərə aiddirlər . 
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Göründüyü kimi cəfr elmi yalnız İslam mədəniyyəti içərisində isti-
fadə edilməyib. Bu elm köhnə Yunan mədəniyyətin də ədədlərlə kainatın 
nizamı arasında əlaqələr quran görüşlərədə də rast gəlinir və Yaxın Şərq 
mədəniyyətlərində, Aşşurlar, Babillər, Misirlilər və hətta Yəhudilər və 
Xristianlar arasında elm mütəxəssisi, müxtəlif üsullarla kainatın sonu və 
vəziyyəti, dövlətlərin aqibəti kimi mövzularda şərh etmişdilər. Hətta Hz. 
Adəmin və ondan sonra gələn bütün Peyğəmbərlərin səhifələrində, həm-
çinin Musanın Tövratında, İsanın İncilində nəbilər, imamlar və alimlər 
tərəfindən bu elmin keçmiş, gələcək və Qiyamət gününə kimi olacaq 
hadisələr haqqında bilgi, məlumata sahib olduğu bildirilir. Hz. Musanın 
Turi-Sinada yaxınlarına öyrətdiyi elmi-əsrarda bu bilgilərdən söz edilir. 
Hz.İbrahimin səhifələrində, Davudun Zəburunda, Cəfr elmi Hz. Adəm-
dən başlamış sonuncü Peyğəmbərə kimi hamıya nisbət edilmişdir. Son 
dərəcə mürəkkəb olan huruf elminə görə, anlamlarını açacaq bir açar ver-
mədən Tanrı “Kitabi-müqəddəs”i Yəhudilərə göndərmişdi. Tanrı Kaba-
lanı (Hərflər elmini) öncə Cənnətdə seçkin mələklər qrupuna öyrətmişdi. 
İnsanların təkrar əsl əsalətinə qovuşmaq üçün mələklər bu sirri cənnətdən 
qovulan Adəm ilə Həvvaya öyrətmişlər. Adəm də bu sirri Nuh peyqəm-
bərə çatdırmış. Daha sonra ona nazil olan səhifələr vasitəsilə sirrə vaqif 
olan Hz. İbrahim Misirdə bu sirlərin bir bölümünün bəlli olmasına izin 
vermişdi. Beləcə bilginin bir qisminə Misir sahib oldu. Daha sonra bu 
bilgilərin tamamına vaqif olan Hz.Musa bir mələkdən aldığı dərslərlə bil-
gilərini daha da artırdı. Bu bilgilər Hz. Musa tərəfindən Tövratın ilk dörd 
kitabına yerləşdirildi. Bu sirrə Davud və Süleyman peyğəmbər sahib ol-
dular. Ancaq onlar bu sirri anlaya biləcək səviyyədə birini tapmadılar. 
Sirr Tövratda qaldı. Müqəddəs kitabların zahiri mənalarından başqa bir 
də batini mənaları olduğu bilinməkdədir. Burada Hz. Adəmin hikmətlə-
rinin əsrarının saxlandığı xəzinələr olduğu bildirilir. Hz.Nuh ilə Hz. İbra-
him arasında olan bir dövrdə yaşamış Danielin bu elm haqqında “Kitabul 
cifr” kitabında, anlatdıqları bu elmin tarixi köklərinin dərində olduğunu 
bildirir. (Cara de Vaux” Daniyal” meia, lll. 1997. s. 479) Bəziləri isə tənə 
edərək hurufizmin Yəhudiliyə aid olduğunu iddia edirlər. Lakin unudur-
lar ki, İslamdan öncə də və İslamdan sonra da Ərəbistanda işlədilər 
əlifba, elə Yəhudilərin işlətdiyi əlifba idi. Yəni, Ərəb əlfbasındakı hərf-
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lərin yazılış şəkilləri müxtəlif olsa da, rəqəmi və tələffüzü eynidir. Məsə-
lən Əlif-Alef, Bə-Ba və. s. Çünki hamısı Hami-Sami dillər ailəsinin Sami 
qoluna mənsubdurlar. 

Əbcəd və Cəfr qədərin və hər şeyin sayını və adını bilməkdir. Allah 
qədəri ədədlər və hərflər üzrə yazmışdır. İnsan anadan olduğunda saat, 
gün və ili rəqəmlərlə yazıldığı kimi həyat və ölüm hadisələrinin baş verə-
cəyi gün, saat və ili də qədər dəftərində yazılı vəziyyətdə olur. Bütün 
varlıqların təməli və qədəri bunlara bağlıdır. Bunun üçün Allah hər şeyi 
"İmami mubin" də saymışdır, "Lövhi-i Məhfuza"yazmışdır Təsəvvuf 
elminin araşdırmacı, tərcüməçisi, Alman reliqioved, ərəbşunast irano-
lojist Annemari Şimmmelin (1922-2002) bildirdiyinə görə əbcəd hərflə-
rinin mahiyyətini bildirən rəqəmlər toplumu səmavi bilgilərdən qay-
naqlanmışdır. Hətta sirli əbcəd hərflərindən doqquzunun Hz. Adəmə (ə. 
s.) ilk dəfə vəhy olaraq gəldiyi də qaynaqlara istinadən bildirilir. 

Bəzi alimlərin fikricə varlıq hərflərdən deyil, nöqtədən başlayır. Bü-
tün sirlər nöqtədədir. Nöqtə öz içində sonsuzluğu daşımaqdadır. An, bir 
nöqtədir. Bu nöqtə uzadıldığında sonsuza uzanan bir xətt meydana gəlir. 
Hərflər də bu xəttin üstündə yazılar. Nöqtə hərfdən əvvəldir. Bu xətt 
üzərində bir nöqtə əsas alınır. O nöqtə mərkəz olmaq üzrə bir dairə cıza-
caq olsaq, bu dairənin diametrinə zaman adı verilir. An, 18 min aləmi 
özündə toplayan nöqtədir. Mütləq zaman anlayışı da nöqtədə birləşər. 
Həyat mütləq zaman içində sona çatdığı üçün nöqtənin içində var olub və 
nöqtənin içində ölürük. Allaha bağlanışımız da bir nöqtədir. Bu nöqtənin 
içi və çölü Tanrı ilə çevrələnmişdir. Hz. Əlinin: “Quran Fatihədən, Fatihə 
Bəsmilə’ dən, Bəsmələ də Bə hərfindən ibarətdir. Mən isə o Bə hərfinin 
altındakı nöqtəyəm” söyləməsi də, Allahın yaratdığı hər bir insanın Hz. 
Əli kimi bu sonsuz varlığın içində bir nöqtə olduğunu isbatlayır. 

İslam tarixində hərf elminin qurucusunun Hz. Əli (ə. s.) olduğu qə-
tiyyətlə hər kəs tərəfindən qəbul edilməkdədir. Çünki Peyğəmbərimiz 
(s.ə.s.) Meracda olanda bütün Peyğəmbərlərlə görüşmüş və onlarin hər 
birindən ayrı-ayrı gizli elmlərə dair biliklər almişdır. Sonra isə Uca Yara-
dan onu Öz Rəsulu elan etmiş və ruhlar və cisimlər aləmindən tutmuş, 
Qiyamət gününə, Cənnət və Cəhənnəmə qədər baş verəcək hadisə və sir-
lər haqqında ona məlumat vermişdir. Peyğəmbərimiz Meracda Hz. Adəm 
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və digər Peyğəmbərlərlə görüşmüş, onlar da bütün gizli elmlərin hikmət-
lərini Peyğəmbərimizə öyrətmişlər. Peyğəmbərimiz də həmin sirləri yal-
nız Hz. Əli və onun övladlarına əmanət etmişdir. Bu səbəbdən bu cəfr el-
mini sirlərini imamlardan başqa heç kəs bilə bilməz. 

Hz. Əli Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.ə.s.) tərəfindən"elm diyarının 
qapısı" olaraq vəzifələnmişdir. Hz.Əli elmin hərflərdən başladığını və 
hərflərin hər birinin də saysız sirri, hikmətləri olduğunu bilirdi. Eyni za-
manda; özünə izafə edilən bir sözə görə; "Elmin əslində bir nöqtə oldu-
ğuna və alimlər tərəfindən çoxaldıldığına" inanırdı. 

Peyğəmbərimizdən Hz Əliyə, Xanim Fatimə yə və oğlanlarına əma-
nət edilən bu elmin açarları və sirri yalniz onlara məlumdur. Hz.Əlinin 
Quranın gizli mənalarını Hz.Məhəmməddən öyrənmiş və insanların ehti-
yacı olan bütün məlumatları quzu və ya oğlaq dərisinə yazaraq El-Cəfr 
və Əl-İctimaiyyət adlı iki əsər ortaya çıxarmışdır. Bu kitablarda yazılı 
məlumatlarla bütün keçmiş peyğəmbərlərə verilən gizli məlumatlar ilə 
qiyamətə qədər olan müddətdə meydana gələcək hadisələr haqqında ya-
zılmışdır. Ancaq bu məlumatları Əhli-beyt imamları həll edə biləcək ru-
muz və şifrələrlə doludur. Hz. Əli (ə. s.) Əbcəd hesabına görə yazılmış 
“Cəlcəlutiyə” qəsidəsində bunu belə açıqlayır: “Bi sırrı buduhin əchəza-
tın bətadin zəhəcin bi vahil-vəhə” yəni bu sirli hərflərdən digər başqa 
hərflərlə bərabər münacatda istifadə etmişdir”-deyə bildirmişdir. Hz. 
Əlinin məşhur qəsideyi- Cəlcəlutəsi torpaqdan kainatın sonsuzluğuna qə-
dər olan, olub, olacaq sirləri əbcəd hesabı və Cəfr elmi ilə insanlara 
işarələr verməyə çalışmışdır. 

Əhməd Ziyaeddin Gümüşhanəvinin ( 1813 -1893)qələmə aldığı məş-
hur “Mecmuatu'l-Ahzab”adlı əsərində “Cəlcəlutiyə” qəsidəsi də çap 
olunmuşdur. "Bədə’tu bi bismilləh" kəlməsi ilə başlanan qəsidənin son 
beyti, qəsidə sahibi Hz.Əlinin ismini göstərən və “Bunlar, Allah tərə-
findən yaradılmış insanlar üçün bir yerə toplanmış elmlərin sirləri olub, 
Hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) əmisi oğlu Əlinin məqaləsidir”- mənasına 
gələn sözlərlə: “Məkəlu Aliyyin vəbnu əmmi Muhammədin və sirru 
ulumin lil-xaləiqi cummiat” bitirmişdir. ( “Cəlcəlutiyə”duası kitabda 
yazılıb) 

Bu kitabda hərf elmi ilə qiyamətə qədər olacaq həqiqətlər yer almış-
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dır. Bu kitab vərasət, vilayət və imamət hissələrindən biri sayılır. Bu ki-
tabda ölümlər, bəlalar hökmlər yazılıdır. Hz. Peyğəmbər bu kitablardakı 
sirrləri və hadisələri öyrənə bilmək üçün bilinməsi çətin olan şifrələri Hz. 
Əliyə vermişdir. O da, Hz.Peyğəmbərin əmri ilə bunu özündən sonra gə-
lən imamlara, övladlarına əmanət etmişdir. Alimlərin fikricə bu elmin 
müəyyən hissəsi Hz.Əli ilə Cəfər Sadiq tərəfində insanlara çatdırılmışdır. 
Bu elmin əvvəlki Peyğəmbərlərin kitablarında da yer aldığına dair rəva-
yətlərə işarə edən Çələbi, "Bu elmi, ancaq axirəz-zamanda gələcək olan 
Hz. Mehdi, haqqı ilə üzə çıxaracaqdır”-deyə, bu haqda bir çox alimlərin 
fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü də bildirmişdir. 

Həmçinin Seyyid İshaqın: "İşarətnamə" sindən:-Peyğəmbər (s.ə.s.) 
buyurmuşdur: “Son qurtuluşcu (Sahibi Bəyan) Hz. Mehdidir” “Həqiqətin 
əvvəli Əli, sonu da Mehdidir”. “Həqiqət ki, bütün aləmdə gizli idi, Hz. 
Mehdinin zamanında üzə çıxacaq.” 

Biz burada Quran ilə Hz. Əli arasındakı məsafəni, əlaqəni və Hz. 
Əlinin Allahın və Hz. Peyğəmbərin yanındakı məhəbbətinin ölçüyə və 
belə gəlməyən dərəcəyə olmasını bildirməkdir. Deməli, Quran deyəndə 
Hz. Əli, Əli deyəndə Quran başa düşülür. 

Hz. Peyğəmbər Hz. Əliyə əsmai-ilahiyyəni, əzəmi təcəlliyatı öyrət-
miş və onu Əzəmi kamaliyyətə çatdırmışdır. Hz. Əli (əstəğfurullah), nə 
Allah, nə də ki, Peyğəmbərdir. Lakin onlardan sonra dəyərli bir şəxsiy-
yətdir. O Allahın sevgili Peyğəmbərin ən əziz dostu, ən qiymətli qardaşı, 
ən yaxın qohumu, vəziri, kürəkəni, xəlifəsi, varisi elmi nəbisidir. Xanim 
Fatimənin həyat yoldaşı, Həsən və Hüseyni atası, şahi-vilayət və varisi-
nuru nübüvvətdir. Peyğəmbər demişkən: “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə 
şəhərin qapısıdır.” 

Hədis:Rəvayətlərdə buyurulur ki, “Allah, Peyğəmbərinə bir kitab en-
dirdi. Bu kitabı gətirən Cəbrail (ə. s.) Dedi: “Ey Muhəmməd! Bu sənin 
əsillərinə vəsiyyətindir. Hz.Muhəmməd soruşdu əsillər kimlərdi? Cəbrail 
(ə. s.) buyurdu: “Əsillər Hz. Əli, qızın Xanım Fatimə və onların övlad-
larıdır, Əhli Beytdir. Bu kitab üzərində qızıldan möhürlər vardır. O 
Həzrət bu kitabı Hz. Əliyə verdikdə bir möhürü açdı və ordakı hökmləri 
yerinə yetirdi. Hz. Əli də İmam Həsənə kitabı verəndə digər möhürü aça-
raq ona əməl etmişdi. İmam Həsən də bu kitabı İmam Hüseynə verdi. 
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İmam Hüseyn ona aid olan möhürü açdıqda, orada yazılmışdı: “Ailənlə 
birlikdə şəhid olmağa çıx, onlara şəhidlik nəsib olacaqdır” ifadəsini gör-
dü. Ondan sonra oğlu Ali Zeynulabidinə verdi. O möhürü açınca:-” Başı-
nı əyərək sus! Ölüncəyə qədər evinə çəkil və Rəbbinə ibadət et.” əmri 
gəldiyini gördü. Sonra o kitabı Məhəmmədi Baqirə verdi: O da möhürü 
açınca: “İnsanlara anlat, fətva ver. Əhli-Beyt elmlərini yay, atalarının hə-
qiqətlərini açıqla, kimsələrdən qorxma, sənə kimsə toxuna bilməz”-söz-
ləri ilə rastlaşır. Sonra Kitabı Cəfəri əs Sadiqə verir. O da “insanlara 
fətva ver, yalnız Allahdan qorx, Əhli-Beytin elmlərini yay, atalarının hə-
qiqətlərini açıqla, çünki sən əmin, mühafizə altındasan ”-sözlərini gördü. 
Hər İmam bu kitabı bir-birinə ötürdükləri zaman özlərinə aid olan möhü-
rü açmış və onlara buyurulan əmr və göstərişləri yerinə yetirmişlər. Rə-
vayətdən də anlaşıldığı kimi Cəfəri Sadiqdən buyurulur ki,“O, bir 
kitabdır. Onda Peyğəmbər və İsrail oğullarının bilgisinin bilgisi vardır.” 
Cəfəri Sadiqdən gələn hədislərdən anlaşılır ki, cəfr elmi , imamların bilgi 
qaynaqlarındandır və Allahın onlara lütf etdiyi elmlərdəndir.” (əl Kuley-
ni, Usul minəl kafi, 1. 132.) 

Yenə də, Cəfəri Sadiqən rəvayət olunur ki,“Bu gün Allahın Peyğəm-
bərə verdiyi və ondan sonra gələcək şəxsən imamlara vermiş olduğu ki-
taba baxdım. Orada bizi Qaib İmama Muhəmməd ibn. Həsən əl-Mehdi-
nin doğuşu, qeyb olması, geri dönüşündə gecikməsi, ömrünün uzunluğu, 
o zamanda möminləri rastlaşdığı çətinliklər, bəlaları, qəlblərdə şübhənin 
doğuşu, çoxunun dinlərdən dönüşü və Quranda Allahın hər insanın 
əməlinin öz boynundan asdıq, ayəsinə işarə buyurduğu İslam bağını, yəni 
vilayəti çiyinlərindən atdığını düşündüm”. (əl Kuleyni, Usul minəl kafi, 
1. 240.) 

Ümumiyyətlə isə bu elm Cəfəri Sadiqin dövründə daha geniş vüsət 
tapmişdı. Bu dövrdə Cəfəri Sadiqin tələbəri sayəsində İslam elmini də 
əhatə edən bütün dünya elmləri ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdı. 
Başqa bir rəvayətdə: Kəşfuz-Zünunda, cəfir və əbcəd elminin alimləri 
olan və mənəvi elmlərdə dərinləşən şəxsiyyətlər üçün bir çox “əsrarın 
açarları hökmü” nün olduğu bildirilən Hz.Əlinin Əhli-Beytinə əmanət et-
diyi bir elm olduğu bildirilir. 

İmam Cəfəri Sadiq (ə. s.) və “əsrarı-geybiyyə” və “əsrarı-huruf” el-
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mində çalışan alimlər bu “əbcədiyi geybi” hesabını bir düstur, bir qıfıl və 
açarlar kimi qəbul etmişlər. 

Sosioloq İbn Haldunə görə elmi cəfr, bir intizama çox, şəxsi qabiliy-
yətlə əlaqəlidir. Müqəddimə adlı əsərində Cəfr elminin ilham və kəşf ilə 
əlaqəsi olduğunu bildimişdir. (Müqəddimə, II, s. 823) Alimlərə görə cəfr 
elmi yalnız müəyyən təcrübə və qabiliyyət sahibi olan insanlar tərəfindən 
istifadə edilərsə, doğru nəticə verə bilər. 

Bu gün isə bütün dünyada elm və texnika və digər mühüm sahələrdə 
yalnız rəqəmlər sistemindən istifadə edilir. İslam ölkələrində bu elmə soyuq 
münasibət olsa da, Avropa ölkələri bu elmdən faydalanaq inkişaf etmək-
dədirlər. Elm Allah tərəfindən insanlara verilən böyük bir nemətdir. Qur-
anda bir bərabərlik olduğu kimi bu elmdə də bir bərabərlik vardır. 

 
Əbcəd haqqında 

“Mücadilə -22. Onlar elə kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə iman 
vermişdir və Öz tərəfindən olan bir ruhla (məxsus bir nurla, yaxud Quran 
maarifi ilə, ya qeybi uğurlarla) onları qüvvətləndirmişdir. “ 

Bu da Allahın bizə bəxş etdiyi ən böyük ehsandır. Bu gün üzərində 
durduğumuz mənzil “fəna” (yoxluq) və "günəşin doğması" mənzilidir. 
Bu ehsan mərtəbəsi bizi Allaha göstərən ehsandır. Əksinə, Allahı bizə 
göstərən ehsan deyildir. 

Cəbrail (ə. s.) Hz. Peyğəmbərə (s.ə.s.): “Ehsan nədir?”- deyə soruş-
duqda, Peyğəmbərimiz (s.ə.s.): “Ehsan, Allahı görürsənmiş kimi Ona 
ibadət etməkdir”-dedi. Sonra buyurdu: “Sən Onu görə bilməzsən. Lakin 
O səni görür”. 

“Əbcəd hesabı” deyilən və Ərəb əlifbasının əbcəd tərtibinə dayanan 
rəqəmlər və hesab sistemidir. Əbcəd tərtibində sıralanan hərflər ona qə-
dər bir-bir, onuncu hərfdən sonra on-on, sonra da min sayı ilə sonlanmış-
dır. Necə ki, kimyada elementlərin bir xüsusi ağırlığı və bir də elektron 
sayı olduğu kimi. Bir sözün əbcəd yolu ilə mənasını öyrəndiyimiz kimi 
onu bu rəqəm olaraq da hesablayıb sayı dəyərini tapmaq da mümkündür. 
Əbcəd sistemi İslam dünyasında xüsusilə təsavvuf, astronomiya, ədəbiy-
yat və memarlıq sahələriylə, cəfr elminə aid mövzuları da içinə alan ge-
niş bir çərçivədə istifadə edilmişdir. 
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Əbcəd, köhnə əlifbaya verilən addır. Buna, “abcad, ebicad, ebiced, 
abucad”da deyilməkdədir ancaq əsas deyimi “əbcəd”dir Əsas etibarilə 
cəfr və əbcəd, mahiyyət və nəticə baxımından eyni məzmuna malikdirlər. 

Cifr gələcəkdə baş verməsi ehtimal edilən işlərdən xəbər verən elmin 
adıdır. Əbcədlə cifr üsulları arasındakı əsas fərq budur ki, əbcəd artıq baş 
verənlər, cifr isə baş verməsi güman edilənlər haqqında elmdir. Bu hesab 
üsulu kökləri çox qədimlərə qədər gedib çıxan və Quran göndərilməmiş-
dən əvvəl də çox geniş istifadə edilən bir üsuldur. Ərəb tarixində baş 
verən bütün hadisələr hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılır və bununla 
da hər hadisənin tarixi də qeyd edilmiş olurdu. Bu tarixlər istifadə edilən 
hər hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin toplanması ilə əldə edilirdi. 

Əbcəd hərflərini yadda saxlamaq üçün 8-kəlmədən istifadə olunur: 
“Əbcəd hesabı”ndan, bir “hesablama” matimatik sistem kimi tarix bo-
yunca istifadə edilmiş, indi də istifadə edilməkdədir. 

Muhəmməd Həmidullahın isə belə qənaətə gəlir ki: Ayın 28 mənzili 
olduğu kimi Ərəb əlifbasıda 28 ədəddir və bunların hər biri məlum bir 
sayı bildirmək üçün 1-dən 1000-ə qədər rəqəmləri ifadə edir. Surələrin 
əvvəllərində yazılmış “Müqəttəə” adlanan hərflər isə hələ ki, bizə məlum 
olmayan mənaları ifadə edir. 

22 hərfdən ibarət olan “Əbcəd sistemi”nə sonradan pəltək sə, zəl, 
sadə hə, zə, və qalın dad, ğayın kimi hərflər əlavə edilərək Ərəb əlifbası 
yaradılmış və Ərəb hərfləri 28 ədəd olmuşdur. Bu gün  bütün dünyada 
olan sirlər rəqəmlərlə ifadə edilir. 

Bu mənada Qurani-Kərimin 114 surəsindən 29 surəsi müqəttəə ad-
lanan hərflər ilə başlayır. Müqəttəə hərfləri ərəb əlifbasında olan 28 hər-
fin 14-ü ilə səslənir. Quranın nazil olmasından 14 əsr vaxt keçməsinə 
baxmayaraq, müasir elm hələ də bu hərflərin hikmət və mənalarını öy-
rənə bilməmişdir. Hurufilər Hz. Əlinin Cəfr elminə və Əbcəc hərflərinin 
mənasının acıqlanmasına, Quranın hərf sistemi vasitəsilə izah olunması-
na əsaslanırlar. 

Əlif-dən Qaf-a qədər olan hərflərin, birdən yüzə, son doqquz 
hərf də 200-dən 1000-ə qədər rəqəmlərlə işarələnmişdir. Bu 
səkkiz söz, bütün Hurufi heca deyilən iyirmi səkkiz hərfi içinə 
almışdır. Sıra ilə əlifdən- ğayn hərfinə qədər, bir-dən min-ə qədər 
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hər hərf aşağıdakı sıra ilə göstərildiyi kimi dəyərlər verilmişdir: 
Əvvəllər “hisab əl-cuməl” dedikləri, əbcəd hesabının 4 çeşidi vardır: 

“Böyük”, “ən böyük”, “kiçik” və “ən kiçik” əbcəd hesabı. Əvvəllə böyük 
əbcəd (cuməli kəbir) olaraq işlənmiş, bu gün kiçik əbcəd (cuməli sağir) 
olaraq deyərləndirilir. Rəqəmlə ifadə ediləcək şeylər yazıyla, yazıyla 
ifadə ediləcək şeylər də rəqəmlə simvolizə edilir. 

22 hərfdən meydana gələn Əbcəd hərflərini yadda saxlamaq üçün 8-
kəlmədən istifadə olunur: 

 Əbcəd-başladı, (əlif-1, bə-2, cim-3, dəl-4) أبجد .1
ّھوز .2  Həvvəz-Birləşdirdi (hə-5, vav-6, zə-7) 
ّحطي .3  Hutti-Xəbərdar oldu, (hə-8, ta -9, yə-10) 
 Kələmən-Sözə gəldi (danışdı) (kəf-20, ləm-30, mim-40, nun-50) كلمن .4
 ;Səfəs-Tez öyrəndi, (sin-60, əyn-70, fə-80, sad-90) سعفص .5
 ;Qərəşət-Səliqəyə saldı, (qaf-100, ra-200, şin-300, tə-400) قرشت .6
Aşağıdakı 6 hərf sonradan 22 hərfə əlavə olunan hərflərdir. 
 (Səxiz-Baxdı, (sə-500, xa-600, zəl-700) ثخذ .7
 .Dəziğ-Tanış etdi (başa çatdırdı) (dad-800, z-900 ğayn-1000) ضظغ .8
Əbcəd hərflərinin arifmetik dəyərlərinə görə istifadələri ədəbiyyat 

sahəsində olduğu kimi, fizika, kimya kimi fən elmləri sahəsində də isti-
fadə edilmişdir. Böyük məmurların təyin və qalxma tarixlərində, doğum 
və ölüm tarixlərini təyin üçün bir şəkildə istifadə edilmişdir. 

Allahın xəzinəsi ədədlər və hərflərdir. Nömrələr birdən doqquza qə-
dərdir və hərflər 28 ədəddir. Hər şey bunların üzərində cərəyan edər. 28 
hərfdən milyonlarla kitablar yazıla bildiyi kimi, 106 atomdan da milyard-
larla varlıq yaradılır. 

Elmlərdə: Fizika, astronomiya, kimya, həndəsə və riyaziyyat elmlə-
rində tez-tez istifadə edilir. Astronomiyada böyük rəqəmlər "Gayn" hər-
finin bir neçə dəfə təkrarıyla ifadə edilmişdir. Əbcədin arxitektura 
sahəndə istifadəsi haqda Suleymaniyyə məscidini bir nümunə kimi gös-
tərmək olar. Buna görə məscidin ağacları qübbə üzəngi səviyyəsində 45 
arşındır. Bunun əbcəd qarşılığı "adəm" sözünə bərabər gəlməkdədir. 
Qübbə aləminin səviyyəsi isə 66 arşindir. Bu isə "Allah" sözünü qarşı-
lamaqdadır. Görüldüyü üzrə əbcəd hesab metoddan cəfr elmini də içinə 
alacaq ölçüdə geniş bir sahədə istifadə edilir. Cəfr elminə dair əsərlərdə 
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tez-tez “tərkib-i hərfi” və “tərkib-i ədədi” adı verilən metodlar istifadə 
edilmişdir. Dövlət arxivlərində iştirak edən bir çox rəsmi qeydiyyatda, 
sənədlərin tarixləri həmişə əbcəd hesab sisteminə görə tənzim edilmişdir. 

Əbcədin mənşəyi Fatihə surəsidir. Məlum olduğu kimi Fatihə yeddi 
ayədir. Birdən yeddiyə qədər bir-birinin üzərinə toplamın 28 olduğu gö-
rünür. Bu ədəd Fatihə surəsinin ədədi kəlməsi və Ərəb hərflərinin əsli və 
əsasıdır. Hz. Əli buyurur: 

“Müxtəlif əbcəd rəqəmlərini və istifadə qaydalarının öyrənin. Çünki 
onlarla bir çox əcaib əsrar zühura gəlir”. 

Ərəb əlifbasında hər hərfin bir dəyəri var. Yəni ərəb dilində hər hərf 
bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edilərək müxtəlif hesablamalar 
aparılır. Bu hesaba “əbcəd hesabı” və ya “hisab-i cüməl” deyilir. 

 
Toplumu 5995 edər. 5995+ 110=6105+ 157=6262 
Butün əbcəd hərflərinin rəqəminin cəmi 5995 edər. Bu ədədə Hz. Əli 

İsmi şərifinin əbcəd hesabı 110-nu əlavə edilir. Alınan rəqəm 6105 olur 
ki, bu da Qurandakı mükərrər olmayan (təkrar olunmayan) ayələrin ədə-
dir. Yəni birdən başlayaraq 110-a qədər bir-birinin üzərinə toplasaq, 
çıxan ədəd 6105 olur. 

Hər hansı bir ədədin birdən başlayaraq o ədədə qədər toplamının 
neçə olacağını bilmək üçün bu formulaya müraciət olunur. Məlum ədədi 
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xaricdən bir üstə gəlinir. Sonra ikiyə bölünür və qalan qismi o ədədə 
vurulur. Çıxan ədəd istədiyiniz rəqəmdir. 

Məsələn: Aradığımız ədəd 110+ 1-i üzərinə gəlirik=111 olur. 
Yarıya böləndə 55\5 x110=6105 olur. 
Yuxarıda qeyd edldiyi kimi 6105 ədədi Quranda müqərrəb olmayan 

(tətrarlanmayan)ayətlərin miqdarıdır. Buna mükərrər (bir neçə dəfə tək-
rar olunan)olan 157 ayəni də əlavə etsək 6262- yə bərabər olur ədəd də 
Quranın tam ayələridir. 

Əvvəllər 28 ədəd Ərəb hərflərində Bə hərfindən başqa heç bir hərfdə 
nöqtə yox idi. Sonradan sərf və nəhy elminin alimi Nəccar indiki şəkildə 
hərfləri nöqtələyib və hərəkələdi. Əbcəd kəbiri izah etmək üçün Hz. Əli-
nin bir kəlaminı yada salaq: 

 
Mənası: Hz.Əli: “Əvvəlcə Allah tərəfinfən nə qədər kitab varsa, ha-

mısı Quranda vardır. Quranda nə mövcuddursa, hamısı Fatihə surəsində-
dir. Fatihədə nə varsa Bismilləhir Rahmənir Rahimdədir. Bismilləhir 
Rahmənir Rahimdə də nə varsa Bə hərfində, Bə hərfində də nə qədər elm 
və hikmət toplanmışsa, hamısı da Bə-nin altındakı o nöqtədədir. Mən də 
Bə -nin altındakı o nöqtəyəm”- deyə buyurmuşdur. 

Burada Zuxruf surəsinin 4-cü ayəsini xatırlayaq: 

 
Mənasi:Ana kitabla, yəni Fatihə surəsinin şanı ucadır, hikmətlə dolu-

dur. Bu ayə Hz. Əlinin: “ Mən Bə-nin altında nöqtəyəm” sözünü təsdiq 
və təşviq edir. Bu ayə Hz. Əlinin sərhədsiz kəlmei-hikmətinə şəhadət 
edən açıq bir ayə və sübutdur. 

Peyğəmbər öz hədisində buyurur ki: 
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 “Mən elmin şəhəriyəm, Əli isə onun qapısıdır. Hər kim elm öyrən-

mək istəyir o qapıdan içəri girsin”. 
Bütün bunlar deməkdə məqsədim Hz. Əlinin haqq olmasıdır. Hz. Əli 

özü buyurmuşdur ki: 

 
“İnsanların bəziləri mənə kafir olacaq qədər məhəbbət edər, bəziləri 

isə kafir olacaq qədər mənə pisləyər”. 
Allah təala Quranı-Kərimdə buyurmuşdur: 

 
“Ey Rəsulum! De ki, risaləti təbliğ etdiyimin əvəzində sizdən heç bir 

əvəz istəmirəm. Hər kim qohumlarıma (Əhli-Beytimə) məhəbbət gös-
tərər, onlara hörmət edərsə, savab qazanar. Biz də savablarını artırarıq. 
Çünki Allah Ğafurdur və Şəkurdur,” -deməkdir. 

 (Quranda Ğafur, Ğafir və Ğaffar ismi şəriflərinin mənaları başqa-
başqadır. Ğafur-Mələklərə unutdurub, nameyi-dəftərindən silər- demək-
dir. Ğaffar-Qulunun istədiyi günahları özünə unutdurur. Şəkur ismi isə 
yaxşılıq edənlərin mükafatının artırar, az əməlini çox əməl yerinə və ən 
pisini belə ən yaxşısı yerinə qəbul buyurmaq lütfunda olur -deməkdir.) 

 
Fatihə surəsində olmayan yeddi hərfin sirri 

1. Fə hərfi quru-nəm olub, təbiəti atəşdir. Bu hərf xeyr əməllər üçün 
istifadə edilərsə, özüdə fərəhə qovuşar. Bu hərfin mənzili Əkili-dir. Bu 
hərfin ruhaniyyəti adətən xeyir əməllərdə istifadə edilir. 

2. Cim hərfinin təbiəti soyuqluq, istilik, quruluq, ünsürü torpaqdır. 
Cim hərfinin ruhaniyyəti savadlı və mömin və şərəfli insanlar arasında 
olmaq üçün istifadə edilir. Cim-şəhadət və cəbərut aləmindəndir. Mənzili 
Surəyyədir. 
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3. Şin hərfi quru və isti olub, təbiəti atəşdir. Şin hərfi qarışıq ruha-
niyyətə malik olub, dünya işləri üçün yaramaz. Şin, geyb və cəbərutun 
orta aləmindəndir. Mənzili Bəldədir. 

4. Sə hərfinin təbiəti soyuqluq və yaş, ünsuru sudur. Mənzili Sadil 
bəlidir. Sə hərfi ruhaniyyəsınin təbiəti orta olub, bütün xeyr işlər üçün 
istifadə edilir. Sə-qeyb, cəbərut və lütf aləmindəndir. 

5. Za hərfinin hərfinin təbiəti nəmli vəisti olub, ünsürü havadır. 
Mənzili Fəraul muəxxirdir. Bu hərfin ruhaniyyəti səbəblər və uğurlara 
mane olur. Şəhadət, cəbərut və qəhr aləmindəndir. 

6. Zə Təbiəti nəmli isti olub, ünsürü havadır. Mənzili Zəradır . Zə 
hərfinin ruhaniyyəti xəstəliklərin sağalması, Məlaku (ruhlar) aləminin 
fəthi, bütün xeyir və şər əməllər üçün istifadə edilir. Şəhadət, cəbərut və 
qəhr aləmindəndir. 

7. Xa hərfinin təbiəti nəmli və soyuq olub, ünsürü torpaqdır. Mənzili 
Sadil-suuddur. Bu hərfin ruhaniyyəti orta halda olub, bütün xeyr əməl-
lərdə yardımçı olur. 

Bu yeddi hərfin qədri Cəlil olub, şanı da şox ucadır. Bu hərflər yeddi 
isimdə toplanmışdır və bütün xeyir işlərdən istifadə edlir. Fərdun, 
Cəbbərun, Şəkirun, Səbitun, Zahirun, Zəkiyyun, Xabirun, Cim hərfidə 
Allahın Cəvvad, Cəbbar, Cəmil, Cəlal isimlərinin sirri vardır. 

Şin hərfində Allahın Şəkur, Şəkir, Şəhid ismi şəriflərinin sirri vardır. 
Sə hərfində Allahın Varis Bais, Səbit İsmi şəriflərinin sirri vardır. 
Za hərfində Allahın Hafiz, Zahir, İsmi şəriflərinin sirri vardır. Xa 

hərfində Allahın Xalləq, Xalıq, Xabir ismi şəriflərinin sirri vardır 
Zə hərfində Allahın Muiz, Aziz, Zəkiyyu ismi şəriflərinin sirri 

vardır. 
 

Həftənin günlərunə baxan vəzifəli ruhanilər 
Hurufi alimlər həftənin günlərinə baxan ruhanilərin varlığına işarə 

etmişlər, onların çağrı dualarını və sirlərini açıqlamışlar. Alimlər həftənin 
yeddi gününü yeddi hərflə işarələmişlər. 

Bazar ertəsinin hərfi “Sin”-dir və əsması “ Şəkur”-dur. Bazar ertəsinin 
ruhani vəzifəlisinin adı Cəbrail əleyhis salamdır. Çərşənbə axşamının hərfi 
“Zə”-dir və əsmai hüsnası Zəkiyyədir. Ruhanisinin adı Şəmşəmail əleyhis 
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salamdır. Çərşənbənin hərfi “Za”-dır və əsması “Zahir”-dir. Ruhanisi Mika-
il əleyhis salamdır. Cümə axşamının hərfi “Sə” hərfidir və əsması “Sabit” -
dir. Ruhanısı Sarfiyail əleyhis salamdır. Cümə gününün hərfi “Cim”-dir və 
əsması “Cabbar”-dır. Ruhanısı Anyail əleyhis salamdır. 

Şənbə gününün hərfi “Fə”-dir və əsması “Fatir”-dir. Digər günlərdə-
ki bütün ruhanilər bu günə təsarruf edərlər, xüsusi bir ruhani adı yoxdur. 
Bazar gününün hərfi “Xa”-dır. Bu günün xüsusi bir duası vardır. Ruhani-
si Rukiyail əleyhis salamdır. 

Həftənin yeddi günü üçün təyin edilən hərflərin yeddi ədəd olması 
və bu hərflərin Fatihə surəsində keçməməsi İsmi əzəmin yeddi sayının 
sirrini gizləməsi və bu yeddi hərfin Ənam surəsində keçməməsi çox 
düşündürücüdür... . 

 
Cəfr elmi haqqında 

Ərəb sözü olan cəfr, lüğətdə, süddən kəsilmiş dörd aylıq quzu, oğ-
laq, içi daşla hörülməmiş yumru geniş quyu, xidmətçi uşaq, altı aylıq ki-
çik dəvə, kiçik buzov mənalarına gəlir. 

Termin olaraq cəfr, dəyişik metodlarla gələcəkdən xəbər verdiyi id-
dia edilən elm və ya tarix və ya ada dair işarələrlə nəticə çıxarmaq elmi-
nə də cəfr deyilir. Cəfr termini rəvayətlərdə üç mənada işlədilmişdir: bi-
rincisi “cəfr” kitabıdır, ikincisi dəridən hazırlanan böyük bir qabda (san-
dıqçada) yerləşdirilən kitab və əsərlərin məcmuəsidir (ağ cəfr), üçüncüsü 
isə Peyğəmbərin silahı saxlanan qırmızı cəfrdir. 

Bu elmi yalnız hərflərin və ədədlərin, əsmalar və ya ayələrin sirlərin-
dən, hikmətlərindən faydalanaraq bu sistem üzərinə qurulmuş sadə bir 
elm və ya elmin metodu deyil. Bu elmlərin özünə xas xüsusiyyətləri və 
mövzuları vardır, bu elmin özü və dili universaldır. Bu elmlər ruh və 
maddə ilə canlı və cansız ilə hərflər və rəqəmlər ilə ulduz və bürclər ilə 
və qalaktikalar ilə səs və rəng dalğaları ilə qısaca daha genişi kainatda 
hər şeylə əlaqəlidir. Bu elm əsrlərdir ki, gəlmiş keçmiş alimlərin və ülə-
manın bir sirr kimi gizlədiyi elmlərdəndir. Bu elmlər də müvəffəqiyyətli 
olmanın və zərər görmədən irəliləmənin bəzi şərt və qaydaları vardır. Bu 
elmi bilmək və öyrənmək üçün əvvəldən bilinməsi lazım olan qaydalar 
və əhəmiyyətli nöqtələri bilmək lazımdır. Bu elm ulduzlar elmindən bili-
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nən və ya bilinməyən sirlərlə aləmi səmalardan gəlmişdir. Bu elm insan-
lardan əvvəl yəni ruhani aləmlərdə mələklər və cinlər aləmində bilinən 
və istifadə edilən bir çox sirləri, sirri və əcayibliyi özündə gizlətmişdir. 

Quran ayələrindən cəfr elmi köməyilə işarələr çıxarılması Quranın 
bir möcüzəsi olduğu bildirilir. Ayələrin ifadə etdiyi mənalar dəyişik dərə-
cələrdədir. “Hər bir ayənin məna mərtəbələrində bir zahiri, bir batini, bir 
həddi vardır”. Bu dərəcələrin də füruat, işarat, kök və budaqları vardır. 
Buna görə ayələr yalnız zahiri mənadan mürəkkəb deyil. Zahirdəki mə-
nasından başqa bir də işari mənası vardır. Cəfr elmi bu işari mənalara ça-
ta bilmək üçün bir vasitə funksiyasına malikdir. Əzəli bir elm sahibinin 
kəlamı olduğu üçün insan idrakı ancaq yaşadığı hadisələrlə ayələrin mə-
nalarını etiqadın dərəcəsinə görə anlada bilməkdədir. Ayələrin hər əsrə 
baxan yönü olduğu üçün keçmişdən xəbər verməsi kimi, gələcəkdən xə-
bər verməsi də Quranın möcüzə və bələğətinin dəyəridir. 

İslamda zahir və batin olmaqla iki məlumat növünün olduğu və cəfr 
elminin də batini elmi olduğu fikrini ilk dəfə Cəfər əs-Sadiq bildirmişdir. 

Batiniyyə, “gizli olmaq, bilmək, bir şeyin iç üzünə bələd olmaq” mə-
nalarına gələn bir termindir. Buna görə “Batini” sözü, “əşyanın gizli isti-
qamətlərini və özünə xas xüsusiyyətləri bilən” mənasını verməkdədir. 

Qurani-Kərim sıravi insanlara Allahı daha yaxşı tanımalarına və 
alim olanlara da gizli məlumata sövq etmək üçün göndərilmiş bir kitab-
dır. Onda şifrə, rumuz kimi gizli şeylər axtarmaq gələcəkdən xəbərlər çı-
xarmaq Quranın əsas məqsədinə tərs gəlməməkdədir. 

İslam da ilk dəfə Hz. Əlinin Quranın gizli mənalarını Hz. Muhəm-
məddən öyrənmiş və insanların ehtiyacı olan bütün məlumatları quzu və 
ya oğlaq dərisinə yazaraq əl-Cəfri və əl–Camiə iki əsər ortaya çıxarmış-
dır. Bu kitablarda yazılı məlumatlar, bütün peyğəmbərlərə verilən gizli 
məlumatlar ilə  bərabər qiyamətə qədər olan müddətdə meydana gələcək 
hadisələr, bütün dini və siyasi hadisələr haqqında işarələr verilmişdir.An-
caq bu məlumatları Əhli - beyt dediyimiz alim və irəli gələn imamlar həll 
edə biləcək rumuz və şifrələrlə doludur. 

Hz. Əli ilə Cəfər əs-Sadiqə nisbət edilən əsərlərə də ümumiyyətlə 
"əl-Cəfr" deyilməkdədir. Elmi cəfr, bir nizam-intizama çox, şəxsi qabi-
liyyətlə əlaqəlidir. Elmi Cəfr ilham və kəşf üzərində dayanmışdır. (Əbu 
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Muhəmməd Abdullah b. Muslim ibn Kuteyybı (276-889)Təvili muhteli-
ful-hədis, Beyrut, trz, s. 152, əl Kuleyn Usul-minəl kafi, 1, 132, Şeyx Sa-
duq, əl- Hisal, II. 257,) 

Ərəb ədəbiyyatında bir söz sənəti olaraq istifadə əbcəd sistemləri, 
ilahi mətnlərdə keçən ibarələrin hərflərinə ədədi dəyərlər vermək üçün də 
istifadə edilmişdir. 

 
Cəfr kitabı 

Rəvayətlərdə deyilir ki, cəfr üç növ imiş: birincisi, cəfr kitabıdır, 
ikincisi, böyük dəridən hazırlanmış bir şeydə saxlanılan kitablar və əsər-
lər (buna ağ cəfr deyilir), üçüncüsü isə Peyğəmbərin silahıdır və qırmızı 
(əhmər) cəfr adlandırılmışdır. Çünki Allahın qəhr və qəzəbinin nişanəsi 
olan qılınc sahibi onu müharibə məqsədi ilə açır. ( İbni Mənzur, “Lisa-
nul-ərəb”, 4-cü cild, səh. 142, “cəfr” kəlməsi; Xəlil, “əl-eyn” kitabı, 6-cı 
cild, səh. 110, “cəfr” maddəsi “, "Biharul-ənvar", 22-ci cild, səh. 346). 

İmam Sadiq (ə. s.) buyurur: “Allaha and olsun! (Keçi və ya qoyun) 
dərisindən olan bir şey mənim ixtiyarımdadır. Onun içindəkilər Peyğəm-
bərin (s.ə.s.) imlası ilə deyilmiş və Əlidə (ə. s.) onları öz əli ilə yazmış-
dır!...” Əllamə Məclisi, "Biharul-ənvar", 46-cı cild, səh. 46) 

“İmam Sadiq (ə. s.) öz səhabələrindən birinə buyurdu: “Bu gün sübh 
cəfr kitabına baxırdım. Allah-təala ölümlərin, bəlaların, müsibətlərin elmini, 
keçmişdə olanların və gələcəkdə – qiyamət gününə qədər baş verəcək hadi-
sələrin hamısını bu kitabda yazılmış, onu Hz. Muhəmmədə (s.ə.s.) və ondan 
sonrakı imamlara məxsus etmişdir. Mən bu kitabda diqqət etdim, bizi Qai-
mimizin təvəllüdünü, onun qeybdə olacağını, qeybət dövrünün çox uzun çə-
kəcəyini, qeybət dövründə möminlərin düçar olacaqları çətinlikləri, bu 
dövrün çox uzun olduğuna görə çoxlarının qəlbində şəkk-şübhə yaranacağı-
nı, (nəticədə) onların əksəriyyətinin mürtəd olaraq dindən və islamdan çıxa-
cağını müşahidə etdim.” Yenə orada, 51-ci cild” 

“Cəfr elmi yalnız bizim ixtiyarımızdadır. O, yazılarla dolu olan dəridən 
ibarətdir. Onda indiyə qədər baş vermiş və qiyamət gününə qədər baş verəcək 
hadisələrin hamısı qələmə alınmışdır.”Yenə orada, səh. 48219 Vəfa” müəssi-
səsi, Beyrut, 1409, Yenə orada, səh. 48, Yenə orada, 51-ci cild, səh. 219)  

İmam Sadiq (ə. s.) buyurdu: “Ağ cəfr mənim ixtiyarımdadır.” “O nə-
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dir?” deyə soruşduqda, həzrət buyurdu: “Davudun Zəburu, Musanın Töv-
ratı, İsanın İncili, İbrahimin səhifələri, (bütün) halal və haramlar; Fatimə-
nin Müshəfi... (hamısı ondadır). Mənim fikrimcə, onda Qurandan heç bir 
şey yoxdur. Onda bütün insanların ehtiyac duyduğu şeylərin hamısı var-
dır və bizim heç bir şəxsə ehtiyacımız yoxdur. ( Kuleyni, “Kafi”, 1-ci 
cild, səh. 240, "Darul-kutubil-islamiyyə", Tehran, 1365-ci şəmsi il.) 

İmam Sadiq (ə. s.) buyurur: “Qırmızı cəfr mənim ixtiyarımdadır.” 
Ravi soruşdu: “Qırmızı cəfrdə nə vardır?” Həzrət buyurdu: “Silah. Buna 
görə qırmızı cəfr adlandırılmışdır ki, qılınc sahibi onu müharibə üçün 
açacaqdır.” Kuleyni, “Kafi”, 1-ci cild, səh. 240, "Darul-kutubil-islamiy-
yə", Tehran, 1365-ci şəmsi il) 

Ravi deyir ki, imam Sadiq (ə. s.)-dan soruşdum: “Yəbnə Rəsulillah! 
Həzrət Qaim eynilə Əli ibni Əbi Talib kimi rəftar edəcəkdirmi?” Həzrət 
buyurdu: “Xeyr. Həqiqətən Əli ibni Əbi Talib ağ cəfr əsasında əməl edir-
di, Qaim isə qırmızı cəfrdə olanlara əsasən əməl edəcəkdir.” Məclisi, 
"Biharul-ənvar", 52-ci cild, səh. 313) 

İmam Sadiq (ə. s.) buyurur: “Qırmızı cəfr Peyğəmbər (s.ə.s.)-in sila-
hını özündə saxlayan bir qabdır, o heç vaxt çölə çıxarılmaz; yalnız bizim 
Qaimimiz qiyam edən zaman çıxarılar. 

“Buna görə qırmızı cəfr adlandırılmışdır ki, qılınc sahibi onu müha-
ribə üçün açacaqdır.” 

Sinan nəql edir ki, İmam Sadiq (ə. s.)-ın yanında Hüseyn (ə. s.)-ın tə-
vəllüd hadisəsi barədə danışıldı, biz də cəfrdən söz açdıq. Həzrət buyurdu: 
“Allaha and olsun! Qoyun və ya keçi dərisindən olan cəfr yalnız bizim ix-
tiyarımızdadır. O, Peyğəmbər (s.ə.s.)-in imlası və Əli (ə. s.)-ın əlyazması 
ilə yazılmışdır. Bizim ixtiyarımızda bir səhifə də vardır ki, onun uzunluğu 
70 ziradır (təqribən 35 metr). O da Peyğəmbərin(s.ə.s.) imlası və Əlinin (ə) 
əlyazması ilə yazılmışdır. Onda ehtiyac duyulan bütün şeylər (hökmlər və 
s.) vardır.” Məclisi,  “Biharul-ənvar”, 26-cı cild, səh. 18 

İmamların cəfri bir kitabda (cəfr kitabında) yığcam və sirli şəkildə 
gələn ilahi elmlərin – istər şəriət elminin, istər batini elmlərin, istər hik-
mətin, istərsə də qüdrət və sair elmlərin həqiqətinə şamil olan ümumi 
mənalı bir şeydir. Yaxud müxtəlif kitablardan ibarət olan çox dəyərli bir 
məcmuədir ki, onda hər bir şey təfsilatı ilə qeyd edilmişdir. Ya da ilahi 
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qüdrətin və qəhrin təcəssüm etdirən şeyə -Peyğəmbərin silahına şamildir 
(qırmızı cəfr). 

Təbiidir ki, imamlar öz batinlərində bu əsərlərə və elmlərə malikdir-
lər və onun zehində saxlanması mənasına olan kitabətə – yazılmağa ehti-
yacları yoxdur. Əsas məsələ bu kitabın batini həqiqətidir, lakin bu elmi-
lərin zahirdə də yazılması ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Necə ki, Pey-
ğəmbər (s.ə.s.) imla edir, Əli (ə. s.) da onu yazırdı. (“Biharul-ənvar”, 26-
cı cild, səh. 45) Burada çoxlu sirlər və məchul məsələlər vardır ki, biz 
onları dərk etməkdən acizik. 

Deməli, cəfr kitabı (cəfr üçün deyilən üç ünvandan birində) bir yazı 
ilə aləmin bütün sirlərinə, xəbərlərinə və həqiqətlərinə şamildir. Yəqin 
olaraq demək lazımdır ki, bu adi bir yazı deyildir; o, ədəd və ya hərflərin 
vasitəsi ilə qələmə alınan sirli yazılara oxşayır, onların bütün təfsilatı 
imamın vasitəsi ilə əldə edilir. Lakin bəzi hərf və ədəd iddiaçılarının əlin-
də olan və islamdan əvvəllər də mövcud şeyləri imamların malik olduğu 
cəfr elmi hesab etmək olmaz. Bu elm (hürufilik elmi) də bir növ ilahi 
maarifdən natamam şəkildə istifadə və çıxarışlardan ibarətdir Deyilənlər-
dən aydın olur ki, cəfl Əhli-beyt maariflərinin və irfanın sirlərindən iba-
rətdir. Rəvayətlərə uyğun olaraq misilsiz ilahi maarifə malikdir və yəqin 
şəkildə, bəzi iddiaçıların əlində mövcud olan və “qəribə elmlər” ünvanı 
ilə deyilən fənlərdən və üslublardan daha yüksəkdədir 

 
Hurufilik 

Hüruf sözü ərəb dilində  “hərflər” mənasını verir. Ərəb ölkələrində 
də hurufulər çox olmuşdur. Azərbaycanda olan hurifilər Nəimi, Nəsimi 
və onların tərəfdarları Hürufilik sisteminin hökmlərinə riayət edərək, İs-
lam ehkamlarına kor-koranə itaət etməyin, İslamı öyrənmədən onun tə-
ləblərinə əməl etməyin, dinləri qarşı-qarşıya qoymağın, birini digərindən 
üstün saymağın əleyhinə idilər. 

Əqidələri isə: Allahın bütün yaratdıqlarında Özünün təcəlla etməsi, 
(zərrəsi olması), Adəm peyğəmbərlə başlayan Peyğəmbərlik dövrü-
nün Məhəmməd peyğəmbərlə başa çatması, Əli ibn Əbu Taliblə başlayan 
İmamlıq dövrünün də 12-ci imam zuhru ilə başa çatmasıdır. 

Əsası isə:Allahın yaratdıqları, Göy cisimləri, dörd ünsür (torpaq, su, 
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hava, külək), İrfan və fəlsəfə elmləri, insan anatomiyası, psixoloqiyası və 
bu gün Təsavvur elmini əsasını təşkil edən elmi-hal haqqında təlimatdan 
ibarətdir. 

Təsəvvuf elmində olduğu kimi hurufilikdə də vəhdəti vücud (varlı-
ğın birliyi) konsepsiyası mühüm yer tutur. Vəhdəti vucüda görə varlıq 
“vahid” olması səbəbilə Yaradılan ilə yaradanın qaynağı eynidir və bütün 
yaradılmışlar yaradanın kainatdakı bir əks olunmasıdır. Kainat Allahın 
bir zahiri görüntüsüdür, Allah isə kainatın özüdür, batini olan Allah kai-
natda gerçək şəkildə özünü biruzə verir. Dünyada yalnız bütöv, tam subs-
tansiya olan Vəhdəti vücud anlayışı kainatda Allahdan başqa heç bir var-
lığın mövcud olmadığını bildirir. Bütün kainat ilahi varlığın təkliyindən 
törəyib, ilahi varlıq olan Allah tək və bənzərsizdir. Vəhdəti vücuda görə 
Allah bütün varlıqlarda təzahür etmişdir. Təsəvvuf elminin banisi Fiqh 
(şəriət) elminin əsası və təməlini qoymuş, ilahi elmlərə dərindən bələd 
olmuş, irfan, qiraət və təfsir alimlərinin müəllimi Hz. Əli olmuşdur. Elə 
ilk hürufi də Peyğəmbər (s.ə.s.) tərəfindən gizli elmlərin bəxş eildiyi Hz. 
Əli olmuşdur. 

İmam Cəfəri Sadiq öz tələbərinə bu elmdən az bir miqdarda öyrət-
mişdir. Bu səbəbdən də həmin dövrdə çoxlu alimlər yetişmişdir. 6-ci 
İmam Cəfəri Sadiqin (h. 83, m. 702-765) İmamlıq dövrü Hicri 132-ci il-
də süquta uğrayan Əməvilər (661-750) hakimiyyətinin sonlarına və Ab-
basilər (750-1258) hakimiyyətinin əvvəllərinə təsadüf edir. İlk Abbasi 
xəlifəsi olan Səffahın dövründə, Bəni Abbasın hakimiyyəti hələ möh-
kəmlənmədiyindən onun  dövründə camaata və Peyğəmbər ailəsinə 
zülmlər hələ kütləvi hal almamışdı. O dövrdə İmam Sadiqin əzəmətli el-
mi vasitəsi ilə mötəbər hədislər, şəriət qanunları, dinin və əxlaq qanunla-
rını inkişaf etdirmək üçün çoxlu tələbələr yetişdirirdi. İmam Cəfəri Sadi-
qin təbiət elmlərindən, təbiət sirlərindən bəhs etmiş əsərləri indinin 
özündə də alimləri heyrətləndirir. “Tohidi-Müzəffəl” adı ilə tanınan kitab 
bu nümunələrdən biridir. İmam bu kitabı Müfəssəl ibn Ömərə diktə etmiş 
və o da yazmışdır. Bu kitabda insanın yaranışı, onun xarici və daxili duy-
ğuları, fitri xüsusiyyətləri, bədən əzaları, həmçinin müxtəlif növ heyvan-
ların yaranışı, yerin-göyün yaranışı, təbii fəlakətlərin səbəbləri və sair 
mövzular barədə bəhs edilir. 
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Cəfəri Sadiq (ə. s.) o dövrün bütün fəlsəfi və əqidəvi firqələrinin nü-
mayəndələri ilə söhbətlər aparmış, yetərli dəlillər ilə həqiqi İslamın baba-
sı Peyğəmbərdən qalan və nəsildən-nəslə ötürülən şəriət qayda-qanunla-
rını onlara öyrətməyə çalışmışdır. 

İmam Sadiqin bütün dünyanı öz elmi və bilikləri ilə fəth edən çoxlu 
tələbələri olmuşdur. Onun sayı 4000-dən çox olan tələbələri dünya və din 
elmlərinin hamısına yiyələnərək İslamın bu günə qədər yaşamasında bö-
yük rol oynamışlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cəfəri Sadiqin fəaliyyəti təkcə elm və maa-
rif sahəsini inkişaf etdirmək ilə bitmirdi. O, Həzrət böyük elm mərkəzi 
təsis etməklə yanaşı, siyasi fəaliyyətlər də aparmışdır. Məhz həmin dövr-
dən başlayaraq İslam ölkələrində bütün elm sahələrində olduğu kimi bə-
dii ədəbiyyatda da böyük tərəqqilər baş vermişdi. Bu ölkələrdə dahi 
alimlər yetişmiş, elm, mədəniyyət, tibb, astronomiya, arxiologiya, psixo-
logiya, riyaziyyat, kimya, coğrafiya, botanika, tarix və memarlıq elmləri, 
ədəbiyyat və elmin bütün sahələri inkişaf edərək Avropa ölkələrini belə 
keçmişdi. Bu zəka sahiblərindən: Razi (?-932), Farabi (870-950), İbn Si-
na (980-1037), Zunnun-əl-Misri (?-854), Bəyazid Bistami (?-874), Həl-
lac Huseyn ibn Mənsur (858-922), “ənəlhəq” ( “mən həqqəm”) şuarını 
ilə deyirdi: “Mən özum yoxam, məndə olan da haqdır”, F. Nəimi (Hz. 
Əlinin elmini (zamana uyğun) təbliğ etdiyinə görə Abbası xəlifələri tərə-
findan parçalandı), İ. Nəsimi (Abbasi xəlifələri tərəfindən haqq söz 
üstündə dərisi soyuldu), XII yuzillikdə Nizami, Xaqani Şirvani (1126-
1199), Bəsiri, Hamidi, Kişvəri, Şeyx Mahmud Şəbüstəri (1287-1320) 
Həbibi (1470-1475) Ş. İ. Xətai, (1501-1524) Seyid Əzim Şirvani (1835-
1888) Cuneyd Bağdadi (820-910), Əbulqasım Quşeyri (?- 1072), Muh-
yəddin ibn Ərəbi (1165-1270), Movlana Cəlaləddin Rumi (1207-1273) 
və XIII-XIV Həsən Bəsri, Nəsrəddin Tusi (1201-1274), Əvhədi Marağiyi 
(1274-1338), M. Şəbustəri (1287-1320) Əbu Hamid Qəzali (Xorasan-
1059-1111) Nizami (1141-1209) Füzuli (1483-1556) və bir çox dahilər 
olmuşlar Məlum olduğu kimi bütün İslam ölkələrində irfan elmini almış 
alimlər, təriqətindən asılı olmayaraq, bu elmin banisinin Əli (ə. s.) oldu-
ğunu danmırlar. Buharinin, Furatinin əsərlərində, həmçinin Movlana Əbu 
Həmid Qəzzalinin (1058-1111) dördcildlik “İhyaül-ulum”, Rəziyyüddin 
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Əbu Nəsrin “Məkarimül-əxlaq”, Məhəmməd Mehdi ibn Əbuzər Nəra-
da-nin “Camiuz-səadət”, Məhəmməd Vaizin “Əbvabul-cinan” kitabında, 
Əbu Məhhuz Məruf Kərxi və digər alimlər də öz kitablarında bu elmlərin 
banisinin Hz. Əli olduğunu və bu elmlərin onun övladları vasitəsi ilə çat-
dırıldığını bildirirlər. 

XIII əsrdə yaşayıb-yaratmış dahi Azərbaycan filosofu Nəsirəddin 
Tusi də insanın mahiyyəti haqqında bitkin və hərtərəfli fikir söyləyən na-
dir mütəfəkkirlərdən biridir. Nəsirəddin Tusi kimi nəhəng elm korifeyi 
ensiklopedik səciyyə kəsb edən elmi-fəlsəfi yaradıcılığında insana yük-
sək dəyər verir. Nəsirəddin Tusinin məşğul olduğu bütün bilik növləri in-
sanın mahiyyəti və onun parlaq gələcəyi üzərinə qurmuşdu. 

Quranda rast gəlinən hurufu muqəttəə hərflərinin Hürufilik qaynaq-
larında, Orta çağ ədəbiyyatında bu mülahizənin nümunələrinə rast gəlin-
məkdədir. 

Həllac Mənsur “Təvan” əsərinin adını Quranın sirli hərfləri - huruf-muqət-
təədən ( “Ta sin”, Nəml-1) seçmişdir. (Schimmel, 2000; 476; Öztürk, 1997; 161) 

Bu dövrdə sufi xəlvətiyyə təriqətinin ikinci piri Seyyid Yəhya Şirva-
ni Bakuvi Xəlvəti (-1457) cox məşhur olmuşdur. 

Sufizm orta əsrlərdə islam aləmində geniş yayılmış dini fəlsəfi, mis-
tik mənəvi-əxlaqi duşuncə və davranış sistemidir. Sufilərin Allah sevgisi 
məsələsini sufi qadın Rəbiətul Ədəviyyə (718-801) belə ifadə edir: “Al-
lahım, əgər mən səni cəhənnəm qorxusuna gorə sevirəmsə, məni onda 
yax. Əgər səni cənnət arzusu ilə sevirəmsə, məni ondan məhrum et. Əgər 
sənin camalını gormək umidi ilə sənə ibadət edirəmsə, o goruşu məndən 
əsirgəmə” 

İslam dünyasının məşhur sufilərindən olan Hüseyn ibn Mənsur, ləqə-
bi “Həllac” (m. 848-ci -hicri 244) İnsan-Allah-Varlıq mövzusu müdafiə 
etmişdir. Həllacın fikrincə, əsl olan “Bir”dir  bu da Allahdır. Ancaq kai-
nat və insan da bu  “Bir”in xaricində deyil, daxilindədir. Allahın bütün 
özəllikləri insanda, insanın bütün özəllikləri də Allahda mövcuddur. Kai-
natda, dünyada bərabərlik, bütünlük vardır. Hər şəxsin həyatı ölümündə, 
ölümü isə həyatındadır. Buna görə də, insanın “Ənəl-Həqq” deməsi doğ-
rudur. Başqa izahlara görə isə, Həllac Mənsur Allahı zikr etdiyi zaman 
ondan başqa hər şeyi, hətta öz nəfsini də unudaraq belə bir ekstaz halla-
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rından (sufilikdə buna səkr halı deyilir) birində, “sən kimsən?”, -deyə so-
ruşanlara “Ənəl-Həqq” cavabını vermişdir. Çünki bu sözün əsl mənası 
“Mən yoxam, yalnız Haqq vardır” deməkdir. Bu vəziyyətdə isə insanın 
ruhu Allaha qovuşur və sufilikdə mövcud olan ən yüksək mövqeyə uca-
lır. Sufi Həllac ibn Mənsur “ənəlhəq” ( “mən həqqəm”) şuarında belə de-
yirdi: “Mən özum yoxam, məndə olan da haqdır”. Həllaca gorə oz nəfsi-
ni, dunyəvi meyllərini öldurub maddi həzz və şəhvətin əsarətindən qurtu-
lan şəxs irfani bilik kəsb edərsə, ilahi bir məqama yuksəlib insani keyfiy-
yətlərdən təmizlənər. O da Abbasi xəlifələri tərəfindən 922-ci ildə Bağ-
dadda işgəncəli və faciəli şəkildə edam edilmişdi. Sufizmdə iki böyuk 
məktəb – Bağdad və Xorasan məktəbləri xususilə diqqəti cəlb edir ki, un-
lu təriqət başcılarının və tanınmış təsəvvuf və irfan oncullərinin bir coxu 
bu məktəblərin yetirmələridir. 

Cəbr elminin təməlini qoymuş Xarəzmi (780-850) ilk dəfə sıfır işa-
rəsindən istifadə etmişdir. O, “əl-Cəbr-vəl-Müqabilə” adlı ilk Cəbr kita-
bını yazmışdır. Məşhur riyaziyyatçı-astronom Əbu Abdullah ibn Musa 
Xarəzminin coğrafiya sahəsində mühüm çalışmaları vardır. Xəlifə Mə-
mun ona Yer kürəsinin atlasını hazırlamağı sifariş etmişdi. Xarəzm bu si-
farişi icra edərək “Surətül-ərz” adlı məşhur əsərini yazır. O, bu əsərində 
Bətlimusun (Ptolemey) coğrafi məlumatlarına və xəritələrinə düzəlişlər 
etmişdi. Kitab o zaman məlum olan torpaqların xəritələrini əhatə edirdi. 
Xarəzm daha çox riyaziyyatçı kimi tanınırdı. 

Mənşəcə fars olan Əbu Əli Əhməd ibn Ömər ibn Rüştə Miladi 903-
cü ildə “əl-Əlaq-ün-nəfisə” adlı əsərində səma təbəqələrinin quruluşunu, 
Yer kürəsinin ölçüləri barədə maraqlı məlumatlar verir. Kitabın coğrafi-
ya bölümündə yeddi iqlim qurşağı üzrə ölkə və şəhərlər barədə məlumat-
lar öz əksini tapmışdır. Müəllif kitabda Azərbaycanı 5-ci iqlimə daxil 
edərək, Xəzər dənizi, Kür və Araz çayı barədə söhbət açmışdır. 

İbn Fəqih Həmədani (miladi 902), İbn Xordadbeh (913), Əbu Zeyd 
Bəlxi (934), İstəxri (951) və sair bir çox coğrafiya elminin alimləri bütün 
dünyanın, ölkələrin dəniz və çayların, torpaqların quruluşu və iqlimi haq-
qında çoxlu tədqiqatlar apararaq, coğrafiya elmi haqqında əsərlər yaz-
mışlar. 

Tibb sahəsində həkimlərin sultanı kimi tanınan İbn Sinanın (980-
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1037) tibb aləminə yeniliklər gətirən “Əl-Qanun” adlı əsəri həm İslam 
dünyasında, həm də Avropada əsas tibb kitabı sayılmışdır. “Tibbin İnci-
li” adını qazanmış, 600 il Avropa ali məktəblərində dərs vəsaiti kimi təd-
ris olunmuşdur. İnb Sina tibb də daxil olmaqla, müxtəlif elm sahəsindəki 
ixtiraları ilə avropalılar üçün nümunə olmuşdur. İbn Rəbbin Təbəti 
(922)? İbn Zəkəriyyə Razi (920) və sair bu kimi alimlər tibb elmində 
böyük nailiyyətlər əldə edərək, bu sahəni inkişaf etdirmişlər. Tibb sahə-
sində, həkimlərin sultanı kimi tanınan İbn Sinanın (980-1037) tibb aləmi-
nə yeniliklər gətirən “Ən-Qanun”adlı əsəri həm islam dünyasında, həm 
də Avropada əsas tibb kitabı sayılmışdır. “Tibbin İncili” adını qazanmış, 
600 il Avropa ali məktəblərində dərs vəsaiti kimi tədris olunmuşdur. İnb 
Sinanın tibb də daxil olmaqla, 29 müxtəlif elm sahəsindəki ixtiraları, av-
ropalılar üçün nümunə olmuşdur. 

Dörd sünnü məzhəbin imamları İmam Cəfəri Sadiqin tələbələri ol-
muşlar. Əzəm Əbu Hənəfi (699-767), Malik ibn Ənəs (712-795), Əbu 
Abdullah Muhəmməd (767-820) İbn Hənbəl kimi tanınan Əbu Abdullah 
Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (780-781) Onlar Abbası xəlifələrinin 
təkid və təzyiqi ilə təriqətlərə bölünmüşlər. 

Hürufilik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nəsimi belə Fazlulla-
hın xüsusi qırıq (müqəttəə) hərflər siyahısından kənara çıxa, o simvollara 
öz zövqü və ya qənaətinə uyğun məna yükləyə bilmişdir. "Qaf" ın Faz-
lullahın "Cavidannamə" sində hər zaman "söz" nin yerində istifadə edil-
məsini, Nəsiminin isə eyni hərfi bu şəkildə istifadəyə heç rastlamadığı-
mızı əlamət, bu rəmzi hərfin “Kun”  “Ol”sözünün təşkil olunduğu  “kəf”- 
“nun” a işarə kimi istifadə edildiyini nümunə olaraq xatırladır. 

Mövlana Cəlaləddin (1207-1273) О, “Məsnəviyе-Mənəviye –Mou-
ləvi” (yəni Mövləvinin Mənəviyyat Məsnəviləri) Bu əsərdə Rumi özünün 
dini- fəlsəfi görüşlərinin şərhini vеrmişdir. О bu əsərində Şərq əfsanə, 
təmsil və rəvayətlərindən gеniş istifadə еtmişdir. Məsnəvilərin əksəriyyə-
ti dini rəvayətlərdir. Rəvayətləri mənəviyyatımızın şah əsəri оlan “Qura-
ni-Kərimdən” götürmüşdür. Qəribədir ki, Ruminin mənəviyyat dənizi 
оlan böyük əsəri, bu günə qədər Azərbaycan dilinə tam tərcümə оlunma-
mışdır. 

Ömər Xəyyam müasir təqvimlərdən daha dəqiq olan təqvim tərtib et-
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di: həmin cədvəllərdə hər 5000 ildə 1 günlük xataya yol verilirdisə, 
Qərbdə istifadə olunan təqvimlərdə bu cür təhriflər hər 3300 ildən bir baş 
verməsi nəzərdə tutulurdu. 

Hurufilər Hz. Əlinin Cəfr elminə və Əbcəc hərflərinin mənasının 
acıqlanmasına, Quranın hərf sistemi vasitəsilə izah olunmasına əsaslanır-
lar. Hürufilik Quranın təvili və yozumu saylar üstündə qurulmuşdur. 

Azərbaycanda Hurufiliyin əsasən İmaməddin Nəsimi tərəfindən ya-
yıldığını bildirir. Onun gözəl, vəcdli və həyəcanlı şeirləri ilə hürufiliyin 
yayılmasında böyük rol olmuşdur. K. Ə. Kürkçü-oğlu Abbas əl-Əzzaviyə 
istinadən"Nəsimi olmasaydı, hürufilik bu qədər geniş yayılmaz və zama-
nımıza da gəlib çata bilməzdi. " 

Hürufilik fikirləri belədir; Lə i-lə-hə il-ləl-lah (Tövhid) sözü Ərəb hərf-
ləriylə üç samitlə yazılır. Bunlar, Ləm, Əlif və Hə hərfləridir. Bu üç hərf, 
ağlı, nəfsi və fələyi göstərir. Dörd söz olması, insanın dörd təbiəti olduğunu 
göstərir.). Onun hurifilik düşüncələri Cavidani-kəbir, Ərşnamə, Məhəbbət-
namə,Növmənamə, İskəndərnamə adlı əsərləri ilə bəyan etmişdir. 

Şah İsamail Xətaidə bu hurufu-rəqəm elmi olan  “kabbalistika” elmi-
nə sahib olmuşdur. Deməli, bu elmin mahiyyətinə bələd olan dahilər əbə-
di əsərlər yaratmışlar. Xətai, Nizami, Füzuli kimi mütəfəkkirlər 28 hərfin 
hər biri haqqında şerlər yazıb və bu elmin Qurandan və Peyğəmbər tərə-
findən gəldiyini öz əsərlərində vəsf etmişlər. Bu gün bizə məlum olan 
bütün alim, şair və mövlanələrin elmi Cəfəri Sadiqin həmin dövrdə sız-
dırdığı huruf elmdən ibarətdir. Əgər diqqətlə butün bu əsərləri araşdırsab, 
görərik ki, eyni məna kəsb eləyən mövzular müxtəlif sözlərlə vəsf edilir. 
Yəni, dünyada olan alim və şairlərin bilik və düşüncə mənbəyi bir qay-
naqdan, Qurandan və Peyğəmbərin evladlarına çatdırdığı bu elmdən iba-
rətdir. 
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4 cü Bölüm 

Rəqəmlər haqqında qısa məlumat 
 
İlk yaranışdan rəqəmlər insan həyatının hər mərhələsini müəyyənləş-

dirmişdir və insanlar rəqəmlərdən istifadə etmişlər. “Kainat ədədlərdən 
ibarətdir”- deyən Pifagordan belə, insanoğlu rəqəmlər arasındakı mənala-
rı çıxarmağa çalışmışlar. Dünya alimləri insanların fərdi olaraq bəzi rə-
qəmlərə bağlılıqları olduğunu, bunun ad və ölüm günləri ilə bir əlaqəsi 
olduğunu vurğulayırlar. 

Əslində hərflər və rəqəmlər elmi elə söz ilə birlikdə ilk Yaranışdan 
bəri yaranmışdır. Bildiyimiz kimi hər bir insanın dünyaya gəliş günü, 
saatı, dəqiqəsi, sonra da dünyadan gedəcək günü saatı və dəqiqəsi vardır. 
Yəni by dünyada bütün canlı-cansız Yaranmışların hər birinin özünə 
məxsus, Allah tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və Lovhu-məhfuzda yazıl-
mış ömür, gün və öz vaxti vardır. Quranda isə rəqəmlər haqqında Allah 
belə buyurur: - “And olsun cütə və təkə!” (Fəcr-3) 

Rəqəmlər elmi elə ilk yaranışdan bəri mövcud olmasına baxmayaraq 
Hurufilik əsasən hərflər və rəqəmlərlə Yaradılışın məna və sirlərini açıq-
lamağa çalışmışlar. Ancaq Misirlilər bu sirləri əsasən Şumer mədəniyyə-
tinin varisi olan Babillilərdən öyrənmişlər. Bu gündə rəqəmlərin sirri in-
sanlar üçün maraqlıdır və hər insanın fərdi olaraq özünə məxsus düşərli 
rəqəmi vardır. Rəqəmlər bizimlə birlikdə həyatda yaşamaqdadırlar. Hər 
hərfin özümə məxsus sirri və simvolları vardır. 

Kabalist kosmologiya və onun ezoterik nəzəriyyələrinin dərinlikləri-
nə varmadan, müasir numerologiya qədim yunan riyaziyyatçısı və mistik 
alimi, e. ə. əvvəl 550-ci ildə şöhrətinin zirvəsinə qalxmış Pifaqorun nəzə-
riyyəsinə əsaslanan sadə ədədi və əlifba koduna üstünlük verir. Məlum 
olduğu kimi, Pifaqor, onun şagirdləri və davamçıları rəqəmlərin sayını 
azaldaraq 1-9 arasında saxladılar, çünki bu rəqəmlər başlanğıc rəqəmləri-
dir, qalan rəqəmləri onlardan düzəltmək mümkündür. Pifagorun düşün-
cəsinə görə saylar tək və cüt şəklində kateqoriyalara ayrılaraq təsnif olu-
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nur. Tək saylar sağ tərəfə aid olub işiq saçan, doğru, yaxşılıq, xeyirlə əla-
qəlidir. Cüt saylar isə sonsuz göy kürəsinə aid olub qaranlıqla əlaqədar-
dır. Pifaqorçularda üç rəqəmi ilk hesab edilir. Dörd ünsürlərə işarə edir. 
İki, qadın deməkdir. Üç ilə ikinin cəmi evlənmək deməkdir. Üç və yeddi-
yə and içilir. 

İyirmi əsr keçəndən sonra, məşhur Kornelius Aqrippa 1533-cü ildə 
nəşr etdiyi "Okkult fəlsəfəsi" əsərində həmin rəqəmləri və onların məna-
sını verdi. 

Rəqəmlər insanın həyatını müəyyənləşdirir. İngiltərədəki numerolo-
giya mütəxəssislərindən Sonia Ducie: “Bəzi insanlar şüur altı bəzi rə-
qəmlərə qarşı çekim hiss edərlər və bu hiss edilən rəqəm adamdan adama 
dəyişər. Bu xüsusi rəqəmlər o adamın təcrübələri, yaşadıqları və potensi-
alları ilə əlaqədar ipucları verir"-deyir. 

Sayların sonsuz olduğunu haqda Quranda belə buyurulur: 
“ Mücadilə-7-Üç nəfər arasında elə bir pıçıltılı və gizli söhbət baş 

verməz ki, O, onların dördüncüsü olmasın və nə də beş nəfər arasında ki, 
O, onların altıncısı olmasın. Onlar bundan az və çox olsalar da, harada 
olsalar belə, O Allah onlarladır”. Bu ayədən də məlum olur ki, Allah sər-
həddis , sonsuz olduğu kimi rəqəmlər də sonsuzdur. 

 
Bəzi rəqəmlərin anlamı 

1. Bir-Nömrələr elminin ən əhəmiyyətli sayıdır. Digər bütün rəqəm-
lərin meydana gətirən səbəbdir. Bir hər şeyin qaynağını, hərəkət nöqtəsi, 
başlanğıcı, mərkəzi var edənidir. İlahi dinlərdə isə bir rəqəmi Tanrını 
simvolizə etmişdir. (Məsələn; Bir-dən gəlib bir-ə getmək) 

Hər şey 1-in təkrarlanması ilə ortaya çıxır. Bütün saylar 1-in toplan-
masından alınan cüt sayılan iki və tək sayılan 3- ilə başlayır. Allah ismi 
diğər bütün isimləri özündə topladığı kimi 1-də bütün sayları özündə top-
layır. Bu səbəbdən də ilahi Vəhdədin, yəni birliyin simvoludur. Haqq ilə 
məxluqat arasında münasibət, Vahid ismi ilə rəqəmlər arasındakı müna-
sibət kimidir. Allah məxluqatın yaradıcısı olduğu kimi 1-də sayların 
mənşəyidir. 

Bir`in məqamı cəm məqamıdır və 1’in sifəti Allah ismində olduğu 
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kimi Qayyumiyyətdir. Qayyumiyyət, varlığında və varlığının davamında 
hər şey Ona möhtac olduğu, lakin Özünün heç bir şeyə möhtac olmadığı 
və məxluqatı var edib onların varlığını davam etdirmə anlamında Allahın 
bir sifətidir. Bir rəqəmi də, saylar arasında Qayyumiyyət sifətiylə digər 
sayıların varlıqlarını qorumaqdadır. 

Bir sayının bir başqa xüsusiyyəti də özündən əvvəl başqa sayın gəl-
məməsidir. Özündən əvvəl gələn sıfır, heçliyi bildirir. Bir rəqəmi isə heç-
liyi təqib edir və digər ədədlər ondan törəyir. Ərəb əlifbasında 1-ci hərf 
olan Əlif başlanğıcdır və digər bütün hərflər də ondan törəyib. Bu məz-
munda Yunan əlifbasındakı alfa (a) da başlanğıcı təmsil edir. İbrani əlif-
basındakı “Alef “ də başlanğıcı və digər bütün hərflərin ondan törədiyini 
bildirir. 

Bütün saylar da bir`lərin toplanmasından meydana çıxır. Bir`lərin 
toplumunu bildirən “Cəmi və Əhəd” isimləri sayların hər biri üzərində 
hökm sahibidir. 

Bəzi alimlərə görə 1 rəqəmi ayaqda duran insanı da simvolizə edir. 
Bir rəqəmi üçün başqa simvol şərhləri da vardır. Günəş də bir dənədir və 
buna görə “mütləq bir-də”simvolu olaraq Günəş istifadə edilmişdir. 

2. İki-ilk cüt rəqəmdir. Simvolizm və ədədlər elmində kainatda bir-
birini tamamlayan iki təməl enerji olaraq xarakterizə edilər. Kainatın hər 
tərəfində işləməkdə olan "ziddlər Birliyi" və tarazlıqların meydana gəl-
məsini ifadə edir. 

Həqiqətən aləmdə daima 2-lik mövcuddur. Bir-birini özünə cəlb 
edən müsbət və mənfi olan elektrik yükləri kimi. Hətta nəfəs alib vermə-
yimiz belə ikili bir hərəkətdir. Quranın özündə də 2-lik, yəni bir bərabər-
lik var: isti-soyuq, varlıq-yoxluq, erkək-dişi, həyat və ölüm, gecə-gündüz 
və sair bu kimi əks mənalı sözlər eyni saydadır. Bu durum 2 sayının hər 
bir şeyin üzərində İlahi bir hökm olduğunu bildirir. Bu haqda Quranda 
belə buyurulur: 

“Nəba-8. Biz sizləri erkək və dişi olmaqla cüt-cüt yaratdıq”. Alla-
hın isim və sifətlərində ikilik xüsusiyyəti Cəlal və Camal isimlərində 
özünü görstərir. İnsanların mən və sən ayrılığı 2 sayının hökmünə bağ-
lıdır. Bu haqda Mövlana belə buyurur: “Mən, sən ayrımında qaldığın 
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müddətcə bu qapıdan girə bilməzsən.” (Məsnəvi, c. 1, 3056-65). 
İki sayı kainatdakı dueti simvolizə edir. Həyatımızdakı ən müqəddəs 

anlayışlar təkdir: Dünya, Günəş, Vətən, Torpaq, Ana kimi. Ancaq insa-
nın dünyadakı rolu ünsiyyət olduğundan iki rəqəmin, bir-birinə əks olan 
varliqların əlaqəsini ön plana çıxmasına səbəb olmuşdur. 

2 -rəqəmi Mülk aləminin sayıdır və içində yaşadığımız qəhr və mülk 
aləminindəndir. 

“Bismilləh” kəlməsinin ilk hərfi olan Bə-nin əbcəd rəqəmi 2-dir. Bə-
ikiliyin bərabərliyini:yaxşılıq və pislik qanunlarını anladır.”Bə” Mən-nin, 
eqonun və küllü nəfsin simvoludur. Həmçinin cütlüyü, evliliyi, bağlan-
mağı və biəti anladır. Bə-nin altındakı nöqtə isə insanın nəfsi istəklərini 
islah edərək Peyğəmbər məqamına çatması üçün bir vasitədir. Həmin 
nöqtə atomu və atomun içindəki günəşi anladır və Kainatın yaradılış ni-
zamını və sonsuzluğu ifadə edir. Həqiqətdə isə nöqtə insanın və hər şeyin 
başlanğıc nöqtəsini anladır. Nöqtə insanı kamildir və haqqın gözbəbəyi 
misalıdır. Dünya aləmində isə ikiliyi aşmadan birlik yolunu keçmək 
mümkün deyildir. 

“ De: Siz doğrudan yer kürəsini iki gündə yaradana kafir olur və Ona 
şərik qoşursunuz? Halbuki aləmdəkilərin Rəbbi Odur!” (Fussilət-9) 

3. Üç-Göyün, ilahiliyin, işığın, aktiv və prinsipin simvoludur. Allah 
təkdir və təki sevər. Üç tək sayların ilkidir və ilk olmaq isə eyni zamanda 
təklik deməkdir. Uşaq vaxtı eşitdiyimiz:"Allah üçdən demiş", məsəli, üç 
sayının nə qədər müqəddəs olduğunu bildirir. Xristian inancında isə Ba-
ba-Oğul-Müqəddəs Ruh üçləməsinə çevrilmişdir. (Bəzi yerlərdə Ata-
Oğul-Məryəm şəklində). Bu üçləmə İslamda bəzi məzhəblərdə Allah-
Məhəmməd-Əli şəklində görülməkdədir. Üçləmənin bir simvolik tərəfi 
də müqəddəs birləşmə və doğan uşaqdır, bir başqa deyişlə ata-ana və 
uşaq, da bir üçlük deməkdir. Aləmdə zühur, icat, yaranma üçlə vücudə 
gəlib başlamışdır. Bu baxımdan üç ilahi yaranmanın sayıdır. 

Üç sayının hökmü mümkünlərin ortaya çıxmasını saxlayan isim ol-
masıdır. Allahın yaratması “Ol” sözündən meydana gəlmişdir. “Biz Bir 
şeyin olmasını dilədiyimiz zaman ona “ol” deyərik, o da olar.” (Nəhl-40) 
“Ol “ sözü ərəbcə “Kun” deməkdir və bu kəlmə üç hərfdən ibarətdir. Bu 
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hərflər Kəf, Vav və Nun hərfləridir. Bununla da ilk təklik varlığa yayıl-
mış və varlığın ortaya çıxmasında özünü göstərmişdir. Bu səbəbdən də 
çoxluğun ilki 3-dür, həmçinin ilk tək saydır. 

Əlifbada Cim hərfinin Əbcəd rəqəmi 3-dür. (Bəşəriyyət, ruh, can) 
yəni, cəmiyyət, el, maddı sacayaq deməkdir. Başqa mənada, bir- Allah, 
iki-mənlik (artıq Mən varam) üç isə övlad (cəmiyyət, var olma) demək-
dir. Üç özündən əvvəl gələn iki ədədin cəmi olaraq da 1-ilə 2-nin birləş-
məsinin nəticəsidir. (1+2=3) “Sizi bir nəfəsdən yaradan, ondan da qadını-
nı yaradan, sonra da onlardan bir çox kişi və qadın yaradıb yer üzünə ya-
yan Rəbbinizdən qorxun. (Nisa-1) 

Bir başqa üçləmə Nəfs+Ruh+Nur üçlüyüdür. Yəni beyinin sağ və sol 
lobları məntiq və duyğu idraklarının müqaisəli düşüncələri yeri olsa da, 
qərarı gözlər ilə birlikdə əsas komandır olan ənsədəki beyincik verir. 

Üç sayınin simvolu üçbucaq şəklidir. 
4. Dörd -var oluşun dörd təməl enerjisinin simvolu olaraq çox əhə-

miyyətli bir yerə malikdir. Bu dörd fərqli enerji ruh, maddə, zaman və 
həyat enerjiləridir. Dörd, bir çox fərqli şeyi ifadə edə bilər. Bir masanı 
gözümüzün önünə gətirsək, görərik ki, ən möhkəm tarazlıq dörd ayaqü-
zərində olur. Bir çox heyvan da dörd ayağı üzərində dayanır. El arasında 
mövcud olan "dörd əllə sarılmaq", "gözünü dörd açmaq" kimi deyimlər 
də buna bir işarədir. 

İxlas surəsi Quranda 112-ci surədir. 112 rəqəminin cəmi isə 4 edər. 
“Ərbəə” deyilən 4 rəqəmi hava, atəş, su, torpaq kimi 4 ana ünsürü, həm-
çinin cənub, şimal, qərb və şərq kimi 4 əsas tərəfləri əks etdirir. 

İxlas surəsi Əlif hərfi ilə, yəni 1 rəqəmi, “Əhədiyyət” ilə başlar. İxlas 
4 ayədir. Namazın üçüncü və dördüncü rükətlərində 3 dəfə deyilən “Təs-
bihati-ərbəə” sözünün mənası “dörd təsbih (zikr)” deməkdir; ona görə ki 
dörd ifadədən ibarətdir: “Subhənəllah, vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah, 
vəllahu əkbər”. 

5. Beş- Beş rəqəmi özünü və digər sayları qoruyandır. Namaz sayı-
nın 5 olması bu səbəbdəndir. Allah belə buyurur: “Beş vaxt namazı mu-
hafizə edin” (Bəqərə-238) Beş rəqəmi təzahür nəticəsində ortaya çıxan 
həyatın simvoludur. Yerlə göy arasındakı əlaqənin nəticəsində ortaya 
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çıxmışdır. Ruhi quruluşuyla səmaya, maddi (fiziki) quruluşuyla yer üzü-
nə aid olan insanın ədədlər elmindəki qarşılığı 5-dir. Allahın bütün insan-
ları beş kimsələr xatirinə yaratmış və Hz. Adəmi tövbəsini beş kimsə xa-
tirinə qəbul edərək başığlamışdır. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) ailəsi olan beş 
kimsə haqqında ( Pənc ali əba) Kisa hədisidə vardır. Bunlar adları Alla-
hın isimlərindən götürülmüş: Əhməd (Muhəmməd), Ali (Əli) , Fatir (Fa-
timə) Mösüm (Həzən) və Ehsan ( Hüseyn)-dir. 

Beş ümumiyyətlə yaşadığımız dünyanı və insanı simvollizə edir və 
Allahın Cəmal sirridir. İnsanda beş zahiri və beş də batini duyğular var-
dır. Zahiri beş duyğu üzvü: görmə, eşitmə, qoxulama, danışma və toxun-
madır. Batini beş duyğu: xəyal, fəhm, xatırlama, hafizə, və təfək-kürdür 

Əl-ayağımızın hər birində beş barmağın olması da çox əhəmiyyətli-
dir. Quranda iki əlimlə yaratdım təkvin sifətidir. 

Beş sayı dörd elementlə də əlaqədardır. Qədim zamanlarda dörd ele-
menti bir yerdə tutan bir beşinci elementin mövcudluğu düşünülürdü. 
Həyat simvolu olaraq beş bucaqlı ulduzdan da istifadə edilmişdir. Beş 
vaxt namaz, İslamın beş şərti, beş ilə əlaqədar nümunədir. 

6. Altı-inam rəmzidir. O, göy qurşağının yeddi rəngini ifadə edərək 
təbiətlə harmoniyadadır. İdeal ədəddir, həm tək, həm də cüt ədədlərə 
bölünərək sanki onları birləşdirir. 

Allah aləmi 6 gündə yaradıb mükəmməl bir hala gətirmişdir. Bu sə-
bəbdən də 6 rəqəminin hökmü bir tamamlanmanı və ya mükəmməl bir 
hala gəlməyi göstərir. Bunu insan hayatında da görmək olar. İnsan 
dünyaya gəldikdən sonra ilk 6 ay və 6 il uşaq üçün çox önəmlidir. 

Əraf- 54. Həqiqətən, sizin Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə (altı 
günə bərabər bir müddət ərzində, yaxud altı gecə-gündüzdə, yaxud da altı 
mərhələdə) yaratmış Allahdır. 

Altı sayının simvoli üzərində düşünəndə şübhəsiz ağla ilk gələn Süley-
manın möhürüdür. İç-içə keçmiş iki bərabər tərəfli üçbucaqdan ibarət olan 
bu şəkil altı bucaqlıdır. Çox köhnə çağlardan bəri istifadə edildiyi 
düşünülür. Yuxarı baxan üçbucağın təkamül edərək tanrıya çatan ruhi, aşa-
ğıya baxan üçbucağın isə torpağa dönüşü təmsil etdiyi düşünülür. Bir başqa 
şərhə görə isə yuxarı çıxan atəşi və aşağıya axan suyu simvollaşdırır. 
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Altı rəqəminin sayı 3 + 3 =6, xüsusiyyəti də 1x2x3 olmasıdır. 6 rəqə-
minin bölənlərinin {1, 2, 3} cəmi də özünə bərabərdir. 

6 rəqəmi sayların ən yetkinidir və riyaziyyatda 6 mükəmməl sayların 
ilki olaraq tanılır. 

7-Yeddi 7 rəqəmi ilahi elmdə kəmalın zirvəsidir. Nömrələr elminin 
ən əhəmiyyətli və ən çox istifadə edilən rəqəmidir. Kosmik enerjinin 
mərhələlər göstərərək yayılması, yeddili sistemlər içində cərəyan edir. 
Mifologiyalarda və dinlərdə söz edilən "Yeddi qat göy" anlayışının çıxış 
nöqtəsi da buna dayanır.”Yeddi göy, yer və onlarda olan hər bir kəs Onu 
pak sifətlərlə mədh edir.” (İsra- 44.) 

7 rəqəmi eyni zamanda ruhi və maddi inkişafın daim dəyişməsi qa-
nununu da ifadə edir. Əvvəllər həftənin yeddi gününə bir planet təyin 
edirdilər. Bazar ertəsi Ay, Çərşənbə axşamı Mars, Çərşənbə Merkuri, 
Cümə axşamı Yupiter, Cümə Venera, Şənbə Saturn, Bazar isə Günəş ilə 
əlaqələndirərdilər. 

İnsan bədəninin, onurğaya bitişik quyruq (büzdüm) hissəsində sanki 
bir ilan yatıb.O ilanın adı Heyyədir, yəni daima diri olan. Həmin ilana 
bənzər hissə insanın ölümsüslük sirri və ruh enerjisinin saxlandığı yer ol-
duğu bildirilir. Qədim simvollarda İlan ruh kimi təsvir edilir, nəfsin 
oyanması və xəzinəni sahibinə təslim etməsi, nəfs tərbiyəsi adı altında 
saxlayan gözətçi obrazında təsvir edilir. 

Qiyamət günü Allah bizləri həmin o 33 hissəli və ilan şəkilli 40 aya-
ğa bənzəyən nöqtədən olduğumuz sifət və hallarımızda dirildəcəkdir. İn-
sanı ayaqda saxlayan, əsas ata dirəyimiz olan omür ilanını içində bizim 
həyat suyumuz dolaşır. İnsanın bütün sağlığı, bilgisi, zəkası və xəstəlik-
ləri əsası bu su ilə əlaqədardır. Bu su insanın Kövsəri misalında bədənin 
su quyusudur və bu suya nəfəslə-hava girər və bədən yaşayar. 7 rüzgarın 
qarışığı isə bədəni haldan-hala salar. 

Yeddilərin insan vücudunda əlamətləri vardır. 
1. İnsan vücudu yeddi təbəqə halinda yaradılmışdır: İlik, sümük, si-

nir, damar, qan, ət və dəri. 
2. Həyat və insan bir-birilə bu yeddi mənada birləşmişdir: Aləm, in-

san, vücud, can, elm, ağıl və eşq. 
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3. İnsan vücudunda yeddi qapı vardır: Baş, qulaqlar, gözlər, burun, 
ağız, qəlb və can. 

4. İnsan vücudunda yeddi nəfs məqamı vardır: Topuq ilə diz qapağı 
arası, iliy sümüyü, köks, sifət, dil, beyin və baş. 

5. İnsanı Tanrıdan ayıran yeddi əngəl vardır: vücud, nəfs, can, könül, 
ağıl, eşq və arzular. 

6. İnsan başı: iki gözü, iki qulağı, iki burun dəliyi və bir ağzı olmaq-
la yeddi dəlikli orqanına işarədir. 

7. Yeddi kəlməsinın on iki hərflə (samit və saitlə) yazılışı da, insanın 
on iki orqanını bildirir. 

İslam tasavvufu insan vücudunun enerji mənbəyinin yeddi nöqtə üzə-
rində olduğunu bildirir. Hurufilərə görə insanın üzündə yeddi ümmi xətt 
vardır. Bunlar, saç, dört kirpik və iki qaşdan ibarətdir. İnsan üzündəki yeddi 
ümmu xətt, 7 göy qatına qarşılıqdır. Üzündəki yeddi dəlik də 7 ulduza və ya 
yer və göyün 7 təbəqəsinə, dünyadakı yeddi dənizə bənzədilir. 

“Beləliklə, onları iki gündə yeddi göy etdi və hər bir göydə onun iş-
lərini mələklərinə vəhy etdi.” (Fussilət-12) 

Batini-hüruf yazılarında hərf və sayların hikmətləri açıqlanır və yed-
di (səb) rəqəminə xüsusi bir əhəmiyyət verilir. Bu ədədə İbranilərə, Hind, 
İran, Sumer, Babil və Misir mədəniyyətində də bir sıra batini və mistik 
mənalar verilmişdir. 

Bütün mədəniyyətlərdə müqəddəs və ruhi sayılan üç ilə, dünyavi və 
maddi olan dördün birləşməsini, yəni yeddi rəqəmini ilahi ilə dünya bir-
ləşməsinin simvolu olduğu bildirilir. Bu Quranın yeddi ayədən ibarət 
olan Fatihə surəsinin ilk üç ayəsinin Allaha aid olması və son dörd ayəsi-
nin də dünyaya aid olması, yeddi rəqəminin ilahi üçlə dünya evi olan 
dördün birləşməsi belə deyərləndirilmişdir. 

“Yer üzündə olanların hamısını sizin üçün yaradan, sonra isə səma-
ya, onun yaradılışına başlayan, beləliklə, onları yeddi səma halında niza-
ma salan Odur. O, hər şeyi biləndir.” (Bəqərə-29) 

Yeddi rəqəminə Əhdi-Ətiqdə də tez-tez rastlanılması diqqət çəkici-
dir. Onların dinlərində simvol kimi istifadə etdikləri yeddi qollu şam 
(menorah) Allahın varlığını bildirir. Xristiyan düşüncəsində mühüm yer 
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alan yeddi rüzgar, yeddi dəniz, dünyanın yeddi xariqəsı kimi düşüncələ-
rində yeddi rəqəmi çoxluq anlamında işlədilir. 

Quranda yeddi rəqəmi tez-tez təkrar edilir və ən azı 22 dəfə müxtəlif 
ayələrdə keçmişdir. 

Batin elmi, gizli həqiqətləri mövzu alan və bu yolla insanı mənəvi 
qurtuluşa çatdıracağına inanılan elmdir. Bundan əlavə yeddi rəqəmi, ilk 
insan toplumunun dini düşüncələrindən başlayaraq kozmik kəşflərinə qə-
dər və digər elmi sahələrdə də müqəddəs hesab edilir. 

İslam inancında yeddi rəqəmi müqəddəs sayılmışdır. Cəhənnəm yed-
di mərtəbəsi, Həcc əsnasında Kəbənin ətrafında hacılar yeddi dəfə dön-
mək surətiylə təvaflarını, Səfa və Mərvə təpələri arasında isə yeddi dəfə 
gedib-gəlmək. Minada şeytanı yeddi daşla daşlanması. Firat çayının yed-
di qoldan meydana gəlməsi. Yenə, həm xristianlıqda, həm də İslam inan-
cında Əshabi Kəhf, yəni mağarada yatanların yeddi nəfər olduğu təsvir-
lənmişdir. Quranın ilk surəsi olan Fatihənin yeddi ayə olduğu, "Lə illahə 
illəllah Məhəmməd rasulallah, Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd 
onun elçisidir sözünün sayının yeddi olduğu, Süleymanın məbədinə yed-
di pilləkəndən ibarət olduğu, Fironun yuxusunda yeddi kök inəyi yeddi 
arıq inəyi yediyini görməsi və Hz Yusifin zindanda Fironun bu yuxusunu 
yeddi bolluq ili yeddi qıtlıq ili olaraq şərhi edilir. Qədim Mesopotamiya-
da inşa edilən Ziguarritlerin (piramida) yeddi mərtəbəli olması, hər qatın 
müqəddəs bir planeti təmsil etməsi və bu qatların düzülüş sırasının 
müqəddəs planet düzülüş sırasına görə olması: Məsələn birinci qat 
dünyamıza ən yaxın olan planet, yeddinci qat isə dünyamıza ən uzaq olan 
planeti simvollaşdırması kimi. 

8. Səkkiz, maddi uğur rəmzidir. İki kvadratla ifadə olunduğu üçün ka-
mil inam rəmzi sayılır. İki yerə bölünəndə bərabər hissələrə ayrılır. (4-4) 
Yenə bölsən, yenə bərabər hissələrə ayrılacaq (2-2-2-2), bu isə dörd qat ta-
razlıq deməkdir. Səkkiz yeddi qat səma inancının bir davamı olaraq tanrı 
qatını təmsil edir. İslamda səkkizin Cənnətin səkkiz qapısını təmsil edir. 

Xristianlıqda isə səma taxtını səkkiz mələk daşıyar. Oxşar inancın 
bənzəri İslamda da vardır. 

“Mələklər göyün ətrafında nəzarətçi olarlar. Sənin Rəbbinin ərşini o 
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gün səkkiz nəfər öz başları üstündə tutarlar.” (Haqqa-17) 
Səkkiz eyni zamanda tutulan yolun sonuna mükəmməl getməyi də, 

ifadə edir. Məbədçilər arasında da səkkiz mərhələli bir təşəbbüs sistemi 
də vardır. 

9. Doqquz ədədlərin ən böyüyü, uğur rəmzidir. Doqquz ədədi, 3x3-
ün hasili kimi, dəyişkənliyi irəliyə doğru hərəkətə çevirir. Doqquz tək rə-
qəmli ədədlərin sonuncusudur. Ancaq doqquz sonun əvvəli olduğu kimi 
başlanğıcın da əvvəlidir. 

10. On kamal xüsusiyyətlərə sahibdir. İnsan həyatında 10 il bir dövr 
ərzində insan fərqli xüsusiyyətlərə yiyələnər. 

On rəqəmi ilk dörd ədədin cəmi olmasına görə mükəmməlliyi təmsil 
edir. (1 + 2 + 3 + 4 = 10) İki əlin barmaqlarının sayı olması da tamlığı və 
mükəmməlliyi göstərir. On-un cəmi 1-ə bərabərdir. Yəni hər şey yeni-
dən, 1-dən başlayır- mənasında həm bir dövrün tamamı, həm də yeni 
dövrün başlanğıcıdır. Yeni dövr yenə də 1-in təqib etdiyi sıfırla başlayır. 

11. On iki- bürclərin sayıdır. 12-İmamların sayıdır. 12- İsa Peyğəm-
bərin həvarilərinin sayıdir. 12-Musa Peyğəmbərin əsasını vuraraq yarat-
dığı çeşmələrin sayıdır. 12- İmamın sayıdır. 12-insanlığın ruhi və fiziki 
irəliləmə müddətini göstərir. Universal fəaliyyət və inkişafın simvolu 
olan 12 rəqəmi zaman dilimlərində də özünü göstərir. 

Quranda 12 rəqəmi çox keçir: 
“Həqiqətən, Allah yanında Onun əzəli elmi və Lövhi-Məhfuzunda, 

ayların sayı on iki aydır ki, onlar Allahın kitabında göyləri və yeri yarat-
dığı gündən sabit və gerçəkdir.” (Tövbə-36) 

“Və o zaman ki, Musa öz qövmü üçün su istəyəndə ona “əsanı o da-
şa vur” dedik. Beləliklə, ondan Yəqubun nəslindən olan on iki qəbilə 
üçün on iki çeşmə qaynadı. Hər bir dəstə özünün su içmək yerini tanıdı 
və dedik:”Allahın ruzilərindən yeyin, için və bu yer üzündə fəsad törədən 
olaraq hərəkət etməyin”. (Bəqərə-60) 

Həmçinin batini-hüruf yozumuna istifadə etdikləri bir digər rəqəm 
də on iki sayıdır. 

12. On üç- çoxumuz 13 rəqəmini nəhs rəqəm kimi qəbul edirik. Ayın 
13-ü olanda həyəcanlı olur, 13-cü olmaq istəmirik. Bəzi inanclara görə 
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13 ölüm rəqəmidir. Yer əhlinin böyük hissəsi inanır ki, ayın 13-ü və həf-
tənin cümə günlərinin üst-üstə düşməsi fəlakət və uğursuzluq gətirir. 
"Bəzi versiyalara görə, 13-ü cümənin nəhs sayılması İsa Peyğəmbərlə (ə) 
bağlıdır. Onu məhz ayın 13-də, cümə günü çarmıxa çəkiblər. Üstəlik, 
peyğəmbəri satan mürid İuda gizli gecədə keçirilən toplantıda 13-cü işti-
rakçı olub". 

İngiltərədə binalarda 13 saylı mənzil, kinoteatrlarda 13 saylı kreslo ol-
mur. Əgər bir qonaqlığa 13 adam gəlibsə, mütləq 14-cü kürsü də qoyur, ona 
maneken otuzdurur, qarşısına hətta yemək-içmək də qoyurlar. Almaniya, 
Avstriya və Skandinaviya ölkələrinə məxsus hava yolları şirkətlərəninin 
təyyarələrində 13 saylı kreslo olmur. Əslində isə 13-rəqəminin cəmi 4-də 
bərabərdir və bu da cütlüyün timsalı və enerjinin mənbəyidir.  

13. On dörd- Quranda muqəttəə hərflərinin sayı 14-dür. Surələrin ilk 
ayələri olan bu hərflərin sirri bu gün də elmə məlum deyildir. Bu hərflər-
lə başlayan surələrin sayı 28-dir. 28-də 14-ün iki qatıdır və mükəmməl 
saylardandır. 1+2+4+7+14 = 28 dir. Burada da hikmət gizlidir. Quranda 
tilavət səcdəsinin sayı 14-dür. Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır ki, hər biri-
nin öz rəqəmi və sirləri vardır. Ayrıca 28 sayi göydəki ayın mənzillərin 
sayıdır. Peyğəmbər və Əhli-Beyti birlikdə 14 Məsum adlanır. 

14. On doqquz- Quranın riyazi möcüzələrinin başqa biri isə 19 rəqə-
minin ayələrin içinə şifrlənmiş bir şəkildə yerləşdirilməsidir. Quranda 
“Onun üstündə on doqquz vardır”. ( “Muddəssir”, 74/30) ayəsi ilə nəzər-
lərimizi cəlb edən bu rəqəm Quranın əksər yerində şifrlənmişdir. 19-la 
19-un bir neçə qatı olan ayələrdə qeyd edilmiş “Allah” kəlmələrinin cəmi 
133-dür (19 x 7). 

Quranda 113 surə “Bismillah”la başlayır. Başında “Bismillah” olma-
yan yeganə surə 9-cu surə olan “Tövbə” surəsidir. Quranda ancaq 
“Nəml” surəsində iki “Bismillah” var. Bunlardan biri surənin əvvəlində, 
digəri isə 30-cu ayədə qeyd edilmişdir.“Bismillah”la başlamayan “Töv-
bə” surəsindən etibarən saymağa başlayanda “Nəml” surəsinin 19-cu sı-
rada yerləşdiyini görmək olar. 

“Bir” mənasına gələn “vahid” ( “i” hərfi bu söz oxunarkən əlavə edi-
lir) kəlməsinin əbcəd dəyəri 19-dur. Quranda bu kəlmə “bir çeşid ye-
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mək”, “bir qapı” və s. kimi müxtəlif kəlmələr üçün işlədilmişdir. “Tək 
Allah” olaraq işlədilməsi isə 19 dəfədir. 

19 dəfə “vahd” kəlməsinin qeyd edildiyi ayələrin surə və ayə nömrə-
lərinin cəmi 361 (19 x 19)-dur. 19 rəqəmi Quranın 74 surəsində keçir. 

Quranın əvvəlindən etibarən 19 ayəyə sahib olan ilk surəsi “İnfitar” 
surəsidir. Bu surənin başqa bir xüsusiyyəti də axırıncı kəlməsinin “Al-
lah” kəlməsi olmasıdır. Bu həm də Qurandakı axırdan 19-cu “Allah” kəl-
məsidir. 

Hurufilikdə yeddi və on iki ədədlərinin cəmindən ibarət olan on doq-
quz sayına qüdsi bir məna verilmişdir. İbn Sinanın (980-1037) son “əş-
Şifa Metafizik “ kitabında Quranda 19 rəqəmli ayələrin Allahın birliyini 
bir daha sübut edən ayələr olduğunu və bu ayələrin Allahla bəndə arasın-
da bir rabitə olduğunu bildirmişdir. Deməli, 19 rəqəmi ilk olan 1-lə, son 
olan 9 rəqəmi-nin birləşməsidir. Alınan cavab isə yenə də 1-dir. Yəni, 
1+9=10, 10 da 1-ə bərabərdir. (19 rəqəmli ayələr kitabda ayrıca qeyd 
edilmişdir.) 

15. İyirmi iki - Nömrələr elmində "Ustad sayı" olaraq xarakterizə 
edilər. 

16. İyirmi üç- 22 ən müqəddəs sayılan 1 rəqəminin əlavə olunmasıy-
la əldə edilən bir sayı. Qurani-Kərimin 23 ildə nazil olması İslam mütə-
fəkkirləri arasında bu ədədə verilən əhəmiyyəti artırmışdır. 

17. Qirx-bütün cəmiyyətlərin ənənələrində 40 bir gözləmə, hazırlıq, sı-
nanma və cəza ilə əlaqədar (cilədən çıxma) bir müddəti bildirir. Ədədlər el-
mində səbir və bu səbrin reallaşdırılan ilahi bir vazifə ilə əlaqələndirilən 
saydır. Qırxlar: 4 qapı, 40 məqam üzrə gedilən 10-lu təkamül keçididir. 

"əl-Fəcr" surəsi-2-ci ayədə buyurulur:”And olsun on gecəyə! 3. And 
olsun cütə və təkə! 4. And olsun keçib getməkdə olan gecəyə! And olsun 
şəfəq vaxtına o 10 gecəyə.” 

10 gecədə məqsəd ramazan ayının son 10 gecəsi və yə Zilhəccə 
ayında həccin yerinə yetirildiyi və 10 gün qurban bayramına işarə olun-
duğu bildirilir. Ramazanın son 10 gecəsi Qədr günləri vardır. Bu qecələr-
də ibadət daha fəzilətdir və şəfalıdır. Muzəmməd surəsində buyurulduğu 
kimi gecə ibadəti insanı mənavi və ruhi aydınliğa çıxarar. Allah Musaya 
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Tovrat vermək üçün onunla 30 gecə miqat etməsini sözləmiş, yəni Musa 
30 gecəlik Allaha ibadətdə olduqdan sonra Allah tərəfindən 10 gecə də 
əlavə edilərək 40 gecə olmuşdur. 40 gecə ibadətin cilə çıxarma və mənə-
vi inkişafa təsiri vardır. Təsaffuvda 40 gecənin çox mühüm önəmi vardır. 
Yəni 30 Günlik Ramazan ayına 10 gündə Zilhiccə ayının əvvəli əlavə 
edilərək 40 gecə olmuşdur. Bu gecələrdə olan ibadətlər insanın tale və 
mənaviyyətında böyük rol oynmaqdadır. 

Mim hərfi risalət və dəyəri 40 rəqəmidir. Yəni dünyaya gediş və gə-
lişin nədən 4 rəqəmi ilə əlaqəsi olduğuna baxaq. 4 rəqəmi 4 ünsürün ha-
va-atəş-su və torpaq tərkiblərinin tək bir gövhəri əzəmdə görüşməsi ilə 
yaradılışın sirridir. 4 rəqəmi maddi, yəni dünyanı təmsil edir, yanına bir 0 
alınca 40 olur, yəni ərbain-40 gündən sonra çilə çıxar. Məsələ insan ana 
rahminə düştükdən 40 həftə sonra dünyaya gəlir. 40 yaşından sonra pey-
ğımbərlik verilməsi və ümumiyyətlə 40 yaşında insan həyatında yeni bir 
dövrün başlanması qeyd edilir. İnsanın doğumunun və ölümünün 40 
günü önəmlidir. 

Mim hərfinin əbcəd dəyəri 40-dır. Mim hərfi eyni ilə spermaya bən-
zər. Quyruğu aşağıda olan dünyaya enər, başı isə daima yuxarıdadır. 
Başqa sözlə, dünyaya göndərilən yağış damlası və ya göz yaşı kimidir. 
Kəlmənin başında və sonunda və ortasında gələn bu üç Mim hərfi , üç 
dəfə təriflənən Muhəmməd deməkdir. 40 sayı bir dolğunluqu və kamala 
çatmağı göstərir. Peyğəmbərlik 40 yaşında ortaya çıxar. 40 gün sürən çilə 
ənənəsi vardır (ərbəin). 

İnsanların 40-ları vardır, şeytanın isə 7 və 40-ları olmadığı bildirilir. 
Bütün cəmiyyətlərin ənənələrində 40 rəqəmi bir gözləmə, hazırlıq, sınan-
ma və cəza ilə əlaqədar bir müddəti bildirir. Ədədlər elmində səbir və bu 
səbrin reallaşdırılan ilahi bir vazifə ilə əlaqələndirilən saydır. 

Qırx bir -Səbrin sonunda gələn müddəti və bu səbrin nəticəsində əl-
də ediləcək müvəffəqiyyətə işarələr. 

Hz. Əlinin gizli elmində rəmz kimi bir dairə içində 4 qapı və 40 mə-
qam simvolu olan Əlif hərflərindən təşkil olunmuş Kəlməyi Tovhidi an-
ladan vəfq vardır. Buurada araları simmetrik ölçüdə və üst-üstə yiğılan 
Əlifdən təşkil olunmuş bu xətlər kainatın keçış qapısın rəmzidir. 
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Namazın 3 və 4-cü rükətlərində dediyimiz “Təsbihati-ərbəə” sözü-
nün mənası “dörd təsbih (zikr)” deməkdir : “Subhənəllah, vəlhəmdulil-
lah, və la ilahə illəllah, vəllahu əkbər”. Təsbihati-ərbəəni bütün namaz-
larda asta səslə (ixfa ilə) oxumaq lazımdır. Təsbihati-ərbəəni 3 dəfə de-
mək müstəhəbdir. 

Bütün cəmiyyətlərin ənənələrində 40 bir gözləmə, hazırlıq, sınanma 
və cəza ilə əlaqədar bir müddəti bildirir. Ədədlər elmində səbir və bu 
səbrin reallaşdırılan ilahi bir vazifə ilə əlaqələndirilən saydır. (Qırx bir) - 
Səbrin sonunda gələn müddəti və bu səbrin nəticəsində əldə ediləcək 
müvəffəqiyyəti işarələr. 

Hz. Əlinin gizli elmindı rəmz kimi bir dairə içində 4 qapı və 40 mə-
qam simvolu olan Əlif hərflərindən təşkil olunmuş Kəlməyi Tovhidi an-
ladır. Əslində isə araları simmetrik ölçüdə və üst-üstə yiğılıb yiğılan 
Əlifdən təşkil olunmuş bu xətlər kainatın keçış qapısıdır. 

18. Qırx bir - Xüsusilə Türk toplumlarında ön plana çıxan bir sayı. 
Səbrin sonunda gələn müddəti və bu səbrin nəticəsində əldə ediləcək mü-
vəffəqiyyəti işarələr. 

Sayların içində ilahi sirlərə sahib olan rəqəmlər vardır. Bunlar: 
33 sayı çəkilən təsbihlərin sayıdir. 
40 sayı dolğunluq və kamalı göstərir. Peyğəmbərimizə 40 yaşında 

peyğəmbərlik verilib. Dünyada 40 gün davam edən çilədən çıxma müd-
dətidir. 

70 sayı tövbə ədədi olaraq ifadə edilir. 
99-İslamda 99 rəqəmi müqəddəs hesab olunur. Çünki Allahın 99 İs-

mi şərifini ifadə edir. 
100 sayı Cənnət və Cəhənnəmdəki mərtəbələrin sayıdır. 
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5-ci Bölüm 

Mübarək və haram aylar haqqında 
Mübarək üç aylar 

 
Uca-Allah, ilin 12 ayından 6 ayını (4-haram, 3-də mübarək, Rəcəb 

ayı həm mübarək, həm də haram aydır) bizlər üçün müqəddəs edib, hə-
diyyə etmişdir ki, bu günlərdə Ona daha çox ibadət edək, Onu daha ya-
xından tanıyaq və bununla da hidayət yolunu tapmış olaq. Allah bizim 
qədərimizi və nəfsimizi bilərək, bu dünyaya imtahan etmək üçün gətir-
mişdir. Bu haqda Quranı-Kərimdə belə buyurulur: 

“əz-Zariyat-56-Mən insanları və cinləri ancaq Mənə ibadət etmələri 
üçün, yaxud Məni tanımaları üçün yaratdım.” 

Dinimizdə buyurulan (Tövbə-3) dörd haram ay olduğu kimi, üç də 
mübarək aylar vardır. Bəzi günləri bəzi günlərdən üstün və fəzilətli et-
miş, bəzi gecələri də bəzi gecələrdən daha dəyərli etmişdir. Bütün bu 
hikmət və incəliklərin gizli sirri bəndələrin bu günlərdə daha çox dua, 
ibadət edərək saflaşmalarıdır. Bu ehsanlara nail olan kəslər böyük bir 
sərvətə nail olarlar. 

Günah yükünün altında ömür sərmayəmizi israf edərək, boş-boşuna 
xərcləyib bitiririk. Halbuki dünyaları versək, keçən ömrün bir dəqiqəsini 
belə geri qaytara bilmərik. Bu səbəbdən Allahın rəhmət dənizinə baş, 
rəhmət dənizindən faydalanmalıyıq. Mübarək üç ay Allahın rəhmət dəni-
zinin coşduğu mübarək günlərdir. Çünki gələn il bu ayların bizlərə bir 
daha qismət olması barədə heç bir sənədimiz və ya qarantımız yoxdur. 
Qurani-Kərimdə belə buyurulur: 

 
Rəcəb ayının fəzilət və əməlləri 

Rəcəb ay hicri-qəməri aylarının yeddincisi və haram ayların dör-
düncüsü, mübarək ayların isə birincisidir. 

Sevgili Peyğəmbərimiz Rəcəb ayı girdiyi zaman bu duanı oxuyardı:- 
“Allahummə bərik lənə fi Racəbə və Şəəbənə və bəlliğnə ramədan”, -yə-
ni:- “Allahım! Rəcəb və Şabanı haqqımızda mübarək et və bizi Ramaza-
na qovuşdur.” 
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Hz. Peyğəmbərdən belə bir hədis buyurulur:- “Rəcəb ayı Allaha 
məxsus özəl aydır. Yəni Rəcəb Allah ayıdır. Şaban ayı mənim ayımdır. 
Ramazan ayı isə ümmətimin ayıdır”-deyirdi. 

Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur: Hər kəs Rəcəb ayının əvvəlində, ortasın-
da və axırında qüsl edərsə, anadan olduğu gün kimi günahlarından pakla-
nacaqdır. (Məhəmmədhəsən Nəcəfi, Cəvahirul- kəlam, 5/36) 

Oruc tutmaq (Rəvayətə görə Hz. Nuh bu günü gəmiyə minmişdir və 
oruc tutmağı əmr etmişdir). Səmaə bin Mehran İmam Sadiqdən (s. ə.) və 
O həzrət də atalarından rəvayət edərək buyurur: “Peyğəmbər (s.ə.s.) bu-
yurmuşdur: “Hər kəs Rəcəb ayında üç gün oruc tutarsa, Allah-təala onun 
tutduğu hər gün üçün bir il oruc tutmağın savabın yazar. Və hər kəs bu ay-
da yeddi gün oruc tutarsa cəhənnəmin yeddi qapısı onun üzünə bağlanar. 
Hər kəs bu ayda səkkiz gün oruc tutarsa, səkkiz cənnətin qapısı onun 
üzünə açılar. Hər kəs bu ayda on beş gün oruc tutarsa Allah qiyamət günü 
onun hesab verməyini asan edər. Və hər kəs bu ayın hamısını oruc tutarsa, 
Allah onun əməl kitabına özünün ondan razı olduğunu yazdırar və hər kə-
sin əməl kitabına Allahın razılığı yazılarsa, Allah-Təala onu əzab etməz”. 
Rəcəb tövbə və məğfirət ayıdır. Bu ayda çox deyilməsi tövsiyə olunan 
zikrlərdən biri “Əstəğfirullahə və əs`əluhut-təubə”dir. (Allahdan bağışlan-
ma diləyirəm və ondan tövbəmi qəbul etməsini istəyirəm). 

İmam Sadiq (ə. s.) Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s.) belə nəql edir: “Rəcəb 
ayı, mənim ümmətimin istiğfar ayıdır. Bu ay da günahlarınızın bağışlan-
masını diləyin ki, Allah bağışlayan və mehribandır”. Belə isə “Əstəğfirul-
lahə və əs`əluhut təubə, zikrini çox deyin. Bu ayın digər mühüm əməlləri 
isə imkansızlara, kimsəsizlərə əl tutmaq və sədəqə verməkdir. Hz. Əli (ə. 
s.) belə buyurub: “Hər kəs Allaha xatir Rəcəb ayında sədəqə versə, Allah-
Təala onu elə əzizləyər ki, o cür əzizləməni nə göz görüb, nə qulaq eşidib, 
nə də bir insanın xəyalına gəlib”. Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyurub: 
“Hər kim Rəcəb ayında 100 dəfə “Əstəğfi-rullahəl-ləzi lə iləhə illə huvə 
vəhdəhu lə şərikə ləhu və ətubu iləyh” söyləsə və sonra sədəqə versə, Al-
lah-Təala da onun işini rəhmət və bağışlanma ilə xətm edər və hər kim ki, 
bu zikri 400 dəfə desə, onun üçün 100 şəhidin savabı yazılar”. 
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Rəcəb ayının birinci cümə gününün əməlləri 
Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi mübarək Raqaib gecəsidir. Leylətul 

Rəqaib nədir? Ərəbcə Leylətul-gecə, Rəqaib kəlməsi isə “raqabə” kökün-
dən törəmişdir. Mənası, ona rəğbət edilən, arzulanan, tələb edilən niyyəti 
əldə etmək üçün səy göstərmək deməkdir. 

Bu gecəyə “Leylətul Raqaib” ismini mələklər vermişlər. Qiymətli 
Cümə gecəsi ilə bir araya gələn bu gecə Allah qatında iki qat dəyərli və 
qiymətlidir. Allah bu gecədə insanlara ehsanlar, rəğbətlər göndərər. Bu 
gecəyə hörmət edənləri əfv edər. Bu gecədə edilən dualar qəbul olar, 
namaz, sədəqə, oruc kimi ibadətlərə saysız savablar verilər. Peyğəmbə-
rimizdən (s.ə.s.) söylənən hədislərdə buyurulur ki, Rəqaib gecəsini iba-
dətlə keçirməli, qəzası olanlar qəza namazlarını, bu gecənin namazını 
qılmalı, Quran oxuyub və zikr edib, tövbə istiğfar etməlidir. Cümə axşa-
mı gecəsi, oruc tutub, əhya saxlamaq çox savabdır. Rəcəb ayında oruc 
tutmaq fəzilətlidir. 

Hz. Peyğəmbərimiz tərəfindın söylənən hədislərdə, duaların geri çe-
vrilmədiyi beş gecədən biri də Rəqaib gecəsi olduğu söylənilir. 

Bu gecənin əməlləri: 
1. Oruc tutmaq. 
2. Qüsl etmək. 
3. Əsr namazından sonra 2 rükət namaz qılmaq, bu namazın birinci 

rükətində “Həmd”dən sonra bir dəfə “ələm nəşrəh”, 3 dəfə “İxlas” surə-
sini oxumaq. İkinci rükətdə “Həmd”dən sonra “Ələm nəşrəh”, “İxlas” və 
“Muəzzətəyn” -yəni “Nas” və “Fələq” surələrini oxumaq. Namazın sala-
mını verdikdən sonra 30 dəfə “Lə iləhə illəllah” deyib, 30 dəfə salavat 
göndərmək. 

4. Hz. Peyğəmbərin ən yaxın səhabəsi Salmanın namazını qılmaq: 
10 rükətdir, hər 2 rükətdən bir salam verilir (sübh namazı kimi). Hər rü-
kətində Fatihə surəsindən sonra 3 dəfə İxlas, 3 dəfə Kafirun surələri oxu-
nur. Hər salam verdikdən sonra əlləri qaldırıb demək: “Lə iləhə illəlləhu 
vəhdəhu lə şərikələh ləhul mulku və ləhul həmdu yuhyil və yumitu və 
huvə həyyun lə yəmutu bi yədihil xayru və huvə ələ kulli şəy`in qadir. 
Allahummə lə məniə limə ətəytə və lə mutiyə limə mənə tə və lə yənfə u 
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zəl cəddi minkəl cədd.” Duanı oxuyub əllərini üzünə çəkmək. Sonra 
səcdə etməli və səcdədə yetmiş dəfə bu zikri deməli: “Subbuhun Quddus 
rabbul mələikəti vər ruh”. Sonra başını səcdədən qaldırmalı və yenidən 
səcdəyə gedərək bu zikri deməli: “Rabbi iğfir vərhəm və təcəvəz əmmə 
tə`ləm, innəkə əntəl əliyyul əzim”. Bu dəfə də başını səcdədən qaldırmalı 
və yenidən səcdəyə gedərək bu zikri deməlidir: “Subbuhun Quddus 
rabbul mələikəti vər-ruh”. 

5. Məğrib namazından sonra 20 rükət həmd və ixlas surəsi ilə namaz 
qılmaq. Bu namazı qılarsa özü, ailəsi, malı və övladı hifz olunar, qəbr 
əzabından amanda qalar və sirat körpüsündən asanlıqla keçər. (Bu namaz 
sübh namazı kimi qılınır, -2 rükətli 10 namaz)  Aşağıdakı duanı oxumaq: 
“Allahummə inni əs`əlukə bi ənnəkə məlikun və ənnəkə alə kulli şəyin 
muqtədirun və ənnəkə mə təşəu min əmrin yəkunu, Allahummə inni 
ətəvəccəhu iləykə bi nəbiyyikə Muhəmmədin nəbiyyir rahməti salləllahu 
ələyhi və alihi ya Muhəmməd ya Rasuləllahi inni ətəvəccəhu bikə iləlləh 
rabbikə və rabbi li yuncihə bikə talibəti, Allahummə bi nəbiyyikə 
Muhəmmədin vəl ə-imməti min əhli bəytihi salləllahu ələyhi və ələyhi 
məncih talibətih. 

 
6. Hər vacib namazdan sonra bu duanı oxumaq 
 

ْیا من أرجوهُ لكل خیر، و آمن سخطھ عند كل شر، یا من یعطي الكثیر بالقلیل، یا من  ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِْ َ َ ُْ ُ ٍ ٍّ َ ّ ُّ َُ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َ
ِیعطي من سألھ، یا من یعطي من لم یسألھ و من لم یعرفھ تحننا منھ و رحمة، أعطني  ِ ِ ِ ِْ َ َ ًَ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ُ ُْ ً ُّ َ َ ْ ِ ْ ْ ْ َْ ْ َ َْ ْ َ ْ ْ َ ْْ ُ َُ

ْبمس َ َألتي إیاك جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر االخرة، و اصرف عني بمسألتي إیاك جمیع ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َِّ َ َِ ََ َْ ِ ّ َ ْ ِ ِ ِْ َ َِ َ ٰ ْ َْ َْ ُّ
ُشر الدنیا و شر االخرة، فإنھ غیر منقوص ما أعطیت، و زدني من فضلك یا كریم ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َْ َ ََ َ َْ َْ ْ َ ُ ْ َْ ُِ َ ُ َّ ِ َ ٰ ّ َیا ذا . ُّّ

َالجالل و ِ ٰ َ ِ اإلكرام یا ذا النعماء و الجود، یا ذا المن و الطول، حرم شیبتي على النارْ ِّ َ َّ ََ َ َِ َ ْْ ّ َ ِِ ْ َّ َ َِّ َ ْ ِْ ُ ْ ِ ْ ِ 
 

“Yə mən ərcuhu li kulli xayrin və əmənu səxatahu ində kulli şərrin, 
yə mən yuə`til kəsira bil qalil, yə mən yuə`ti mən sə`ələhu, yə mən yuə`ti 
mən ləm yəs`əlhu və mən ləm yəə`rifhu təhənnunən minhu və rahmətən. 
Ətini bi məs`ələti iyyəkə cəmiə xayrid dunyə və cəmiə xayril axirati, 
vəsrif ənni bi məs`ələti iyyəkə cəmiə şərrid dunyə və şərril axirati, fə 
innəhu ğayru mənqusin mə ə-ətəytə və zidni min fədlikə yə kərimu, yə 
zəl cələli vəl ikram, yə zənnə`məi vəl cudi yə zəl mənni vət tavli, hərrim 
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şəybəti alən nər”. (Əl-İqbal, Seyid Tavus, 3/211. Zadul-məad, Əllamə 
Məclisi, s. 17). 

“Lə iləhə illəllah, vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmdu, 
yuhyi və yumit və huvə həyyun lə yəmut, bi yədihil xayru və huvə alə 
kulli şəyin qadir və iləyhil məsir və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil 
aliyyil azim. Allahummə salli alə Muhəmmədin ən nəbiyyil ummiyyi və 
alihi”. (Məfatihul cinan, s. 138) 

 
7. İmam Rzanın (ə. s.) ziyarətnaməsini oxumaq 
 

ِالسالم علیك یا ولي اہلل السالم علیك یا حجة اہلل السالم علیك یا نور اہلل في ظلمات  . َ ُ ُ ِ ِِ ِ ِ ََّ َّ ََّ ُ َ َ ََ َ َْ َّ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ َُّ َّ ََّ ُ َّ
ْاألرض السالم علیك یا عمود الدین السالم علیك یا وارث آدم صف ِ َ َ ََ ِ َ َ ََ َْ َْ ََ َ َُ َُّ َِّ ِّ ُ ِ ْ َ َوة اہلل السالم علیك یا ْ َ ْ َ َ ُ َّ ِ ََّ ِ

َوارث نوح نبي اہلل السالم علیك یا وارث إبراھیم خلیل اہلل السالم علیك یا وارث  َ َ َِ ِ َِ ِ َ ِ ََ ََ َْ ْ َْ ََ َُ َُّ ََّّ َِّ ِ َ َ ِ َ ِ ِ ّ ِ ٍ ُ
ْإسماعیل ذبیح اہلل السالم علیك یا وارث موسى كلیم اہلل السالم علی َْ ََ َُ َُّ َِّ َ َِّ َِّ ِ َِ َ ُ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ َ َك یا وارث عیسى ِْ ِ َ ِ َ َ َ

َروح اہلل السالم علیك یا وارث محمد رسول اہلل السالم علیك یا وارث أمیر المؤمنین  ْ ِْ ِ ِْ ُ َ ُْ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َِ َ َُ ََ ََ َُ َُّ ٍ ََّّ َِّ ُ َ َّ ِ
َّعلي ولي اہلل و وصي رسول رب العالمین السالم علیك یا وارث فاطمة الز َ َ ِِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َ ِ ََ َ ْ ََ ََ ّ َُ َّ َ ْ ِ َ َِ ٍُ ِ ِّ ّ ُھراء السالم َّّ َّ ِ َ ْ

ِعلیك یا وارث الحسن و الحسین سیدي شباب أھل الجنة السالم علیك یا وارث علي بن  ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ّ ِ َِ َ َ ََ َِ َِ َ ََ َ ََ ََ َُ َّ َّ َ َْ ْ ِْ ْ َ ِ ْ َ ّ َ َ َُ
ِالحسین زین العابدین السالم علیك یا وارث محمد بن علي باقر علم األول ِ ِ َِّ َ ْ ِ ْ ْ ِْ َِ ٍَ ّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِْ َِّ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ ََ َین و اآلخرین ُ َِ ِ ْ َ

ِالسالم علیك یا وارث جعفر بن محمد الصادق البار السالم علیك یا وارث موسى بن  ِْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ََ ََ َُ َُّ ٍ َّّ ْ ِ ِ َّ َّ َ ْ
ُّجعفر السالم علیك أیھا الصدیق الشھید السالم علیك أیھا الوصي البار التقي ُِّ َّ ُّ َ ْ ِْ َِ َ َ َُّ َُّ ََ ُ َْ َْ ََ َُ َُّ َُّ ِ َّ ِّ ّ ٍ َ َ أشھد أنك ْ َّ َ َُ َ ْ

َقد أقمت الصالة و آتیت الزكاة و أمرت بالمعروف و نھیت عن المنكر و عبدت اہلل  َّ ََ َ َ َ َ َ َْ َْ َُ َ َ َِ َ َْ ُ َْ ِْ ِْ َْ ِ ْ َ َْ َ ََ ََّ َّ ْ َ َ
ِمخلصا[ ْ ُحتى أتاك الیقین] ُ ِ َ ْ َ َ َ َّ ُ السالم َ ُعلیك یا أبا الحسن و رحمة اہلل و بركاتھَّ ُ َ َ ََ َ ََ ِ ََّ ُ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ 

 
Ziyarətnamınin oxunuşu 

Əssələmu aləykə ya vəliyyəllah. Əssələmu aləykə yə huccətullah. 
Əssələmu aləykə yə nurəllahi fi zulumətil ard. Əssələmu aləykə yə əmu-
dəddin. Əssələmu aləykə ya vərisə Adəmə sifvətillah. Əssələmu ələykə 
yə vərisə Nuhin-nəbiyyillah. Əssələmu ələykə yə vərisə İbrahimə xalilil-
ləh. Əssələmu aləykə yə vərisə İsməilə zəbihilləh. Əssələmu aləykə yə 
vərisə Musə kəlimilləh. Əssələmu aləykə yə vərisə İsə ruhilləh. Əssələ-
mu aləykə yə vərisə Muhəmmədin rasulilləh. Əssələmu aləykə yə vərisə 
əmirilmu`mininə Əliyyin vəliyyilləh və vəsiyyi rasuli rabbil-aləmin. Əs-
sələmu aləykə yə vərisə Fətimətəz-zəhra. Əssələmu aləykə yə vərisəl Hə-
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səni vəl Husəyn, səyyidəy şəbəbi əhlil cənnəh. Əssələmu aləykə yə vəri-
sə Əliyyibnil Husəyni Zəyniləbidin. Əssələmu aləykə yə vərisə Muhəm-
məd ibni Əliyyin Bəqıri ilmil əvvəlinə vəl axiırin. Əssələmu aləykə yə 
vərisə Cəfəribni Muhəmmədin Sadiqıl bərr. Əssəlamu aləykə yə vərisə 
Musəbni Cəfər. Əssəlamu aləykə əyyuhəs siddiqiş şəhid. Əssələmu aləy-
kə əyyuhəl vəsiyyul bərrut Təqiyyu, əşhədu ənnəkə qəd əqəmtəs salətə 
və atəytəz-zəkətə və əmərtə bil mə`rufi və nəhəytə ənil munkər və əbəd-
təllahə (muxlisən) həttə ətakəl yəqın. Əssələmu aləykə yə əbəlhəsəni və 
rəhmətullahi və bərakətuh. 

 
Ziyarətnamənin mənası 

Salam olsun sənə, ey Allahın vəlisi (nümayəndəsi)! Salam olsun sə-
nə, ey Allahın höccəti! Salam olsun sənə, ey yer üzünün zülmətlərindəki 
Allah nuru! Salam olsun sənə, ey dinin sütunu! Salam olsun sənə, ey Al-
lahın seçdiyi Adəmin varisi! Salam olsun sənə, ey Allahın peyğəmbəri 
Nuhun varisi! Salam olsun sənə, ey Allahın dostu olan İbrahimin varisi! 
Salam olsun sənə, ey Allah qurbanı olan İsmayılın varisi! Salam olsun 
sənə, ey Allahla həmsöhbət olan Musanın varisi! Salam olsun sənə, ey 
Allah ruhu olan İsanın varisi! Salam olsun sənə, ey Allah rəsulu Muhəm-
mədin (s) varisi! Salam olsun sənə, ey Allahın vəlisi və aləmlərin Rəbbi-
nin Rəsulunun canişini Əli ibn Əbu Talibin varisi! Salam olsun sənə, ey 
Fatimeyi-Zəhranın varisi! Salam olsun sənə, ey behişt cavanlarının sər-
vərləri olan Həsən və Hüseynin varisi! Salam olsun sənə, ey abidlərin zi-
nəti olan Əli ibn Hüseynin varisi! Salam olsun sənə, ey əvvəldəki və 
axırdakıların elmini yarıb incəliklərinə varan Muhəmməd ibn Əlinin va-
risi! Salam olsun sənə, ey xeyirxah və Sadiq olan Cəfər ibn Muhəmmə-
din varisi! Salam olsun sənə, ey Musa ibn Cəfərin varisi! Salam olsun sə-
nə, ey Siddiq (düzdanışan) və Şəhid! Salam olsun sənə, ey Peyğəmbərin 
canişini, ey xeyirxah, ey təqvalı! Şəhadət verirəm ki, həqiqətən, sən 
ömrünün axırınadək namazı bərqərar etdin, zəkat verdin, yaxşılığa əmr 
etdin, pislikdən çəkindirdin və Allaha ixlasla ibadət etdin. Salam olsun 
sənə, ey Əbülhəsən! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sənə! (Mən-
bə:”Məfatihul-cinan” Şeyx Abbas Qummi,”Ziyarətnamələr” bölümü.) 
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11. Rəcəb ayında İmam Hüseynin ziyarəti 
 

َالسالم علیك یا ابن رسول اہلل السالم علیك یا ابن خاتم النبیین  َ ْ ْ َ ْ ِْ ِّ َّ ِ َ ََّ َ ََ ََ ََ َُ َُّ َِّ ِ ُ ِالسالم علیك یا ابن سید [َ ِّ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ َّ
َالمرسلین ِ َ ْ ُ َالم علیك یا ابن سید الوصیین السالم علیك یا أبا عبد اہلل السالم علیك یا َّالس]  ْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ َُّ َِّ ََّ ِ َِ ِ ِّ ِّ ْ َ

ِحسین بن علي السالم علیك یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین السالم علیك یا ولي اہلل  ََّ َّ ِّ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ َُ َُّ ََّ َ َ َْ ِ ِ َ ِّ َ َ َ ٍ ُ
َو ابن  ْ ِولیھ السالم علیك یا صفي اہلل و ابن صفیھ السالم علیك یا حجة اہلل و ابن حجتھ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َّ ْ َ ْ ُْ َُ ِ َ ِ ََّ ََّ َ ََ ََ ََ َُ َُّ َِّ ِّ َّ ََّ

ُالسالم علیك یا حبیب اہلل و ابن حبیبھ السالم علیك یا سفیر اہلل و ابن سفیره السالم  ُ َُّ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ َِّ ََّ َ ََ ََ ََ َِ ِ َِ ََ
َعل ُیك یا خازن الكتاب المسطور السالم علیك یا وارث التوراة و اإلنجیل و الزبور السالم َ َُّ َِّ ِ ِ ُِ َّ َ َ َِ ِ ْ ِ ْ ِ َ ِْ َّ َ َ ََ َْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َْ ِ َ

ُعلیك یا أمین الرحمن السالم علیك یا شریك القرآن السالم علیك یا عمود الدین السالم  ُ َُّ َّ َِّ ِ ِِّ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ َ َْ ُ ْ ِ َ ْ َّ ِ َ
ْعلی َ َك یا باب حكمة رب العالمین َ ِ ِ َِ َ ْ ِ َّ َ ْ َ َ َ َالسالم علیك یا باب حطة الذي من دخلھ كان من [َ َ ِْ َِ ُ َ ْ ََ َ َ ِ ٍَّ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ

َاآلمنین ِ ِ َالسالم علیك یا عیبة علم اہلل السالم علیك یا موضع سر اہلل السالم علیك یا ثار ]  ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ َُّ َّ َِّ َِّ َِّّ ِ َِ ِ َْ ِ ْ َ
ِاہلل ْ و ابن ثاره و الوتر الموتور السالم علیك و على األرواح التي حلت بفنائك و أناخت َّ َْ َ ََ ََ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ َّ ََّ ِ ْ ْ َ ََ َْ َ ُْ َّ َ َُ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ِ َ

َبرحلك بأبي أنت و أمي و نفسي یا أبا عبد اہلل لقد عظمت المصیبة و جلت الرزیة بك  َِ ِ ِ ُِ َُّ ِ َّ ِ ِ ِ َِّ َُ َُ ِ َ ََ َ َِ َْ َ َ َْ َ َ َّ ْ َ َ َْ َ ِ ِّ ُ ْ ْ َ
َعلینا و على جمیع أھل اإلسالم فلعن اہلل أمة أسست أساس الظلم و الجور علیكم أھل  ْ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َ َ ََ َ َِ ْ َ َْ َْ َِ ُِّ َ َ َ َْ َّ ً َّ ُ ُ َّ َ ْ ِ ْ ِ ِ ِ َ

ُالبیت و لعن اہلل أمة دفعتكم عن مقامكم و أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اہلل َُّ َُّ ُُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ََّ َ َِ ِ َِّ ِ َ َْ َ ْ ََ َْ َْ َ َ ََ َ ََ َ ً َّ ُ َ ِْ ِ فیھا بأبي ْ َِ َ ِ
ِأنت و أمي و نفسي یا أبا عبد اہلل أشھد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة  ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ َ َِ ْ َّ َْ ُ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ َْ َ َ ُ َ ِ َ ََّ ْ ْ َ ُ ْ

َّالخالئق و بكتكم السماء و األرض و سكان الجنان و البر و البحر صلى ا َ ِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َّ ِ َ ِ ُ َّ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ِ ِ َہلل علیك عدد َ َ َ ََ ْ َ ُ َّ
َما في علم اہلل لبیك داعي اہلل إن كان لم یجبك بدني عند استغاثتك و لساني عند  َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ْْ َ ِْ ُ َ ْ ََ ِ ََّ ََّ َّ ِ ْ

َاستنصارك فقد أجابك قلبي و سمعي و بصري سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ل َْ َِ ِ ِّ َّ َُ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َ َُ ِ َِ ََ َِ ِْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُمفعوال ْ ْ َ
ْأشھد أنك طھر طاھر مطھر من طھر طاھر مطھر طھرت و طھرت بك البالد و طھرت  ْ َْ َُ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َُ ُِ ِْ َ ََ ْ ٍ ٍ ٍَّ َُّ ِ ُ ِ َْ ُْ ُْ ِ ٌ ٌ ٌ َّ َ َ

َأرض أنت بھا  ِ َ ْ َ ٌَ َفیھا[ْ َو طھر حرمك أشھد أنك ] ِ ََّ َ َُ َ ُ َْ َ َ ُ َ ْقد[َ َأمرت بالقسط و العدل و دعوت ] َ َ َْ َ َ َِ ْ َ ْ ِْ ِْ ِ ْ َ َ
ِإلیھ ْ َ ُما و أنك صادق صدیق صدقت فیما دعوت إلیھ و أنك ثار اہلل في األرض و أشھد ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ َِ ْ ْ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََّ َّْ ٌ ٌَ ِ َ ِ ََ َ َْ َ َْ َ َِ ِّ

َأنك قد بلغت عن اہلل و عن جدك رسول اہلل و عن أبیك أمیر المؤمنین و عن أخیك  َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ِ َ َِ ْ ُ َْ ِ ِ َِّ َِّ ُ َ ِّ ْ ََّّ َ ْ َ
َالحسن و نص َ َ ِ َ َ ُحت و جاھدت في سبیل اہلل و عبدتھ مخلصا حتى أتاك الیقین فجزاك اہلل ْ َّ َ َ َّ ََ ََ َ َ ُ ََ ُ ِ ِ َِ َْ َ َّ ْ ُ ْ َْ َ ََ ِ َِ ِ َ ْ

َخیر جزاء السابقین و صلى اہلل علیك و سلم تسلیما اللھم صل على محمد و آل محمد و  َ َ ٍَ ٍ ََّّ ََّ ُ َ ُ ِ َِ َِ ََ َّ َ ََّ ُ َّ َّ َِّ ِْ َ ََّ َ َ ْ َ ُْ ِ َ َ َ
ْصل على الحسی َ ُ ْ َ َ ِّ ًن المظلوم الشھید الرشید قتیل العبرات و أسیر الكربات صالة نامیة َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ً َُ ِ ِ ِ ُِ َّْ ْ ِْ َ َ َ َ ِ َ َّ ِ ِ ْ َ ِ

َزاكیة مباركة یصعد أولھا و ال ینفد آخرھا أفضل ما صلیت على أحد من أوالد أنبیائك  ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َِ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ ٍَ َ َ َُ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َ ُْ ُ ََ َ ُ َّ َ ً ًَ َ
َالمرسلین یا إلھ َ ِ َ َ ِ َ ْ ُ ُّ العالمین السالم علیك أیھا الصدیق الطیب الزكيْ ِ َِّ ُ ِّ َُّّ ُ َِّ ِّ َ َ ْ ََ ََ ُ َّ َ َ الحبیب المقرب و ابن ْ ْ َ ُ َُّ َ ُ َْ ِْ

ِریحانة َ َ ْ ٍ رسول اہلل السالم علیك من شھید محتسب وَ ُِ َ َّْ ُ ٍ َِّ َ َْ َِ َ ْ ِ ِ ُ ِ رحمة اہلل َ َّ ُ َ ْ َو بركاتھ ما أكرم مقامك ََ َ َ ََ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ 
ْو أشرف من ُ َ َ ْ َ ُقلبك أشھد لقد شكر اہلل سعیك و أجزل ثوابك و ألحقك بالذروة العالیة حیث َ ْ َ َ َِ َِ َ َ ََ َْ ِْ َ َ َ َْ ِّ ِ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ ُْ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َْ
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ِالشرف كل الشرف  َ ََّ ُ َُّّ ِو في الغرف السامیة[ُ ِ َِ َّ ِ َ ُ ْ ِكما من علیك من قبل و جعلك من أھل البیت ] َ ْ ْ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َالذین أ َ ِ ُذھب اہلل عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا صلوات اہلل علیك و رحمة اہلل و بركاتھ َّ ُ َُ َُ َ ََ َْ ِ َ ِ َ ََّ َّ َ َّ َُ َ ْ َْ ْ ََّ ََ َُ َ ِ ْ َ َ ِّ ُ ْ ُ َ ْ

ِو رضوانھ فاشفع أیھا السید الطاھر إلى ربك في حط األثقال عن ظھري و تخفیفھا عني  ِ ِ ِ ِّ َ ََ َ ِ َْ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ِْ َ ُْ َ َْ ّ ََّ ِ ِّ ّ َُّ ِ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ
ْو ار ِحم ذلي و خضوعي لك و للسید أبیك صلى اہلل علیكما زاد اہلل في شرفكم في اآلخرة َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َُ َُّ ََّ َ َ ْ َ ََّ َّ َ َِ َِ ِ ّ َّ َ َُ ُ ُ َ

ِكما شرفكم في ْ ُ َ َّ َ َ َ الدنیا و أسعدكم كماَ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ أسعُّ ْ ُد بكم و أشھد أنكَ َّْ َ َُ َ َ ْ ُ ِ ِ أعالم الدینَ ِّ ُ ْ َ 
َو نجوم العالمین ِ َ َ ْ ُ ُ ُ َ و السالم علیكم و رحمة اہلل و بركاتھ السالم علیكم یا أنصار اہلل و َ ِ َ ِ َ ََّ ََّ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ ُْ َْ ََ َُ َُّ َُّ ُ َ ُ َ ْ

َأنصار رسولھ و أنصار علي بن أبي طالب و ٍَ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َْ ِ ّ َ َ َ ََ َْ ِ أنصار فاطمة و أنصار الحسن و الحسینُْ ِْ َ َُ ْ َْ ََ َ ََ َْ َْ ََ َ ِ َ  ِ
ُأشھد  َ ْ ْأنكم[َ ُ َّ ْلقد]  َ َ ِ نصحتم ہللَ َِّ ْ ُ ْ َ ِ و جاھدتم في سبیلھ فجزاكم اہلل عنَ َِ ُ َّ َُ ُ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ 

ٌالجزاء فزتم و اہلل فوزا عظیما یا لیتني كنت معكم فأفوز فوزا عظیما أشھد أنكم أحیاء  َ ْ ْ َ ْْ َ َ َ َُ ُ َُّ ُ َ ََ ِ َْ ِ ِ َِ َْ َْ َ َُ َُ َ ُ ْ َ َّْ َ ِ َ ُ ْ ْ
ُّعند ربكم ترزقون أشھد أنكم الش ُ ُُ َّ َ َُ ََ ْ َ ُ ْ ُ ْ ِّ َ َ ْ َھداء و السعداء و أنكم الفائزون في درجات العلى و ِ َ ََ ُ ْ ِْ َ ََ َ َ َِ َِ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َُ ُّ

ُالسالم علیكم و رحمة اہلل و بركاتھ ُ َ َ ََ َْ ِ ََّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ 
 

 İmam Hüseynin ziyarətinin  oxunuşu   
Əssələmu aləykə yəbnə rəsulilləh. Əssələmu aləykə yəbnə xatəmin 

nəbiyyin. Əssələmu aləykə yəbnə səyyidil vəsiyyin. Əssələmu aləykə yə 
Əbə Əbdilləh, Əssələmu aləykə yə Husəyn ibni Əliyy. Əssələmu aləykə 
yəbnə Fətimətə səyyidəti nisail aləmin. Əssələmu aləykə yə vəliyyəllah 
vəbnə vəliyyih. Əssələmu aləykə yə səfiyyəllah vəbnə səfiyyih, Əssələ-
mu aləykə yə huccətəllahi vəbnə huccətih. Əssələmu aləykə yə həbibəl-
lah vəbnə həbibih. Əssələmu aləykə yə səfirəllah vəbnə səfirihi. Əssələ-
mu aləykə yə xazinəl kitəbil məstur. Əssələmu aləykə yə vərisət Təvrati 
vəl İncil vəz Zəbur. Əssələmu aləykə əminər rəhman. Əssələmu aləykə 
yə şərikəl Quran. Əssələmu aləykə yə əmudəd din. Əssələmu aləykə yə 
bə`bə hikməti rabbil aləmin (əssələmu aləykə yə bəbə hittətinilləzi mən 
dəxələhu kənə minəl əminin). Əssələmu aləykə yə əybətə ilmillah, əssə-
lamu ələykə ya məvziə sirrillah . Əssələmu ələykə yə sarəllahi vəbnə sa-
rihi vəl vitrəl məvtur. Əssələmu aləykə və ələl ərvahilləti həllət bi finəik 
və ənəxat bi rahlik, bi əbi əntə və ummi və nəfsi yə Əba Əbdillah, ləqəd 
əzumətul musibətu və cəllətir raziyyətu bikə aləynə və alə cəmii əhlil is-
ləm, fələ ənəllahu ummətən əssasət əsasəz zulmi vəl cəvri aləykum əhləl 
bəyt və lə ənəllahu ummətən dəfə ətkum ən məqamikum və əzalətkum ən 
mərati buku mulləti rattə bukumullahu fihə, bi əbi əntə və ummi və nəfsi 
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yə Əbə Əbdillah, əşhədu lə qadiq-şəərrət li diməikum əzillətul arşi məə 
əzillətil xaləiq və bəkətkumus səməu vəl ardu və sukkənul cinəni vəl bər-
ri vəl bəhr, salləllahu aləykə ədədə mə fi ilmillahi ləbbəykə daiyəllah, in 
kənə ləm yuhbibkə bədəni indəs tiğasətik, və lisani indəs tinsarikə fəqəd 
əcabəkə qalbi və səm`i və bəsəri, subhənə rabbinə in kənə və`du rabbinə 
ləməf`ulə, əşhədu ənnəkə tuhrun tahirun mutəhhərun min tuhrin tahirin 
mutəhhər, tahurtə və tahurət bikəl biləd, və təhurət ardun əntə bihə (fihə) 
və təhurə hərəmuk, əşhədu ənnəkə qad əmərtə bil qısti vəl ədli və dəəvtə 
iləyhimə, və ənnəkə sadiqun siddiqun sədəqtə fimə dəəvtə iləyh, və ənnə-
kə sarullahi fil ard, və əşhədu ənnəkə qad bəlləğtə ənilləhi və ən cəddikə 
rəsulillah, və ən əbikə əmiril mu`minin və ən əxikəl Həsən, və nəsəhtə və 
cəhədtə fi səbililləhi və əbədtəhu muxlisən həttə ətakəl yəqin, fəcəzakəl-
lahu xəyrə cəzais sabiqin, və səlləllahu aləykə və səlləmə təslima, Əlla-
hummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və salli ələl Husəynil 
məzlumiş şəhidir rəşid, qətilil əbərati və əsiril kurubat, sələtən nəmiyətən 
zakiyətən mubərakəh, yəs`ədu əvvəluhə və la yənfədu axiruhə əfzələ mə 
səlləytə ələ əhədin min əvlədi ənbiyəikəl mursəlin, yə iləhəl aləmin. Əs-
sələmu aləykə əyyuhəs siddiqut təyyib, əz zəkiyyul həbibul muqarrab, 
vəbnə rayhənəti rasulilləh, əssələmu aləykə min şəhidin muhtəsibin və 
rahmətullahi və bərakətuh, mə əkramə məqaməkə və əşrafə munqaləbək, 
əşhədu ləqad şəkərallahu səyəkə və əczələ səvəbəkə və əlhəqakə biz zir-
vətil aliyəh, həysuş şərəfu kulluş şərəfi (və fil ğurəfis samiyəti) kəmə 
mənnə aləykə min qabl, və cəələkə min əhlil bəytilləzinə əzhəbəllahu ən-
humur ricsə və təhhərəhum təthira, sələvətullahi ələykə və rahmətullahi 
və bərakətuh və rizvənuh, fəşfə əyyuhəs səyyidut tahiru ila rabbikə fi hət-
til əsqali ən zəhri, və təxfifihə ənni vərhəm zulli və xuzui ləkə və lis səy-
yidi əbikə salləllahu ələykuma. 

Zadəllahu fi şərəfikum fil axirəti kəma şərrəfəkum fid dunyə, və 
əs`ədəkum kəmə əs`ədə bikum, və əşhədu ənnə-kum ə`ləmud dini və nu-
cumul aləmin, vəs sələmu aləykum və rahmətullahi və bərakətuh. 

Əssəlamu ələykum yə ənsarallahi və ənsarə rasulih, və ənsara Əliy-
yibni Əbi Talibin və ənsara Fatiməh, və ənsaral Həsəni vəl Husəyni və 
ənsaral islam. Əşhədu (ənnəkum) ləqəd nəsəhtum lillahi və cəhədtum fi 
səbilih, fəcəza kumullahu ənil (minəl) isləmi və əhlihi əfzələl cəza, fuz-
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tum vəllahi fəvzən əzimə, yə ləytəni kuntu məə-kum fə əfuzə fəvzən əzi-
mə, əşhədu ənnəkum əhyəun ində rabbikum turzəqun, əşhədu ənnəkumuş 
şuhədau vəs suədə, və ənnəkumul fəizunə fi dərəcətil ula, vəs sələmu 
aləykum və rəhmətullahi və bərakətuh. 

 
Tərcüməsi 

İmam Sadiqdən (ə. s.) rəvayət vardır ki, hər kəs Rəcəb ayının ilk gü-
nü imam Hüseyni (ə. s.) ziyarət etsə, Allah təala onun günahlarını bağış-
layar. İbni Əbi Nəsirdən nəql olunur ki, o, imam Rzadan (ə) soruşmuş-
dur: "İmam Hüseyni (ə) hansı vaxtlarda ziyarət etmək daha fəzilətlidir?” 
Həzrət belə buyurubdur: "Rəcəb və Şəban aylarının ortasında”. Şeyx 
Müfid və Seyid ibni Tavus belə nəql edirlər ki, aşağıdakı bu ziyarətnamə 
Rəcəb ayının birinci gününün gündüzü və Şəban ayının on beşinci gecə-
sinə məxsusdur. Lakin Şəhidin nəzərincə bu iki vaxtdan əlavə bu ziyarət-
naməni Rəcəb ayının ilk gecəsi, habelə bu ayın on beşinci gecəsində və 
günündə, bundan əlavə Şəban ayının on beşinci günündə də oxumaq olar. 
Deməli, onun nəzərincə bu ziyarətnaməni altı vaxtda oxumaq olar. Deyi-
lən bu altı vaxtda imam Hüseynin (ə. s.) bu ziyarətnaməsini oxumaq istə-
dikdə, qüsül ver və əyninə təmiz paltarını geyin. O həzrətin hərəminin 
qapısında üzü qibləyə tərəf dayanıb, Peyğəmbərə (s.ə.s.), Əmirəl-mömi-
nin Əliyə (ə. s.), həzrət Fatiməyə (ə), imam Həsənə (ə. s.), imam Hüsey-
nə (ə. s.) və o biri məsum imamlara (ə) salam göndər. Bir qədər sonra 
"Ərəfə ziyarətnaməsin”də məsumlara salam verməyin qaydasını sizə tə-
lim edəcəyik. Sonra içəriyə daxil olub, o həzrətin müqəddəs zərihinə ya-
xınlaş və yüz dəfə "Allahu Əkbər” zikrini de. Zikirlərdən sonra bu ziya-
rətnaməni oxu: 

Salam olsun sənə, ey Rəsulullahın övladı! Salam olsun sənə, ey pey-
ğəmbərlərin sonuncusunun övladı! (Salam olsun sənə, ey elçilərin sərvə-
rinin övladı!) Salam olsun sənə, ey vəsilərin sərvərinin oğlu! Salam olsun 
sənə, ey Əba-Əbdillah! Salam olsun sənə, ey Hüseyn ibn Əli! Salam ol-
sun sənə, ey aləmlərin qadınlarının sərvəri Fatimənin oğlu! Salam olsun 
sənə, ey Allahın vəlisi və vəlisinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın 
seçdiyi bəndəsi və seçdiyi bəndəsinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın 
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höccəti və höccətinin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın həbibi və həbi-
binin oğlu! Salam olsun sənə, ey Allahın səfiri və səfirinin oğlu! Salam 
olsun sənə, ey yazılmış kitabın xəzinədarı! Salam olsun sənə, ey Tövrat, 
İncil və Zəburun (elmlərinin) varisi! Salam olsun sənə, ey rəhman Alla-
hın əmanətdarı! Salam olsun sənə, ey Quranın şəriki! Salam olsun sənə, 
ey dinin sütunu! Salam olsun sənə, ey aləmlərin Rəbbinin hikmət qapısı! 
Salam olsun sənə, ey (günahların bağışlanmasına səbəb olan) "hittə” qa-
pısı; belə ki, oradan daxil olan əmin-amanlıqda qalar. Salam olsun sənə, 
ey Allahın elminin xəzinədarı! Salam olsun sənə, ey Allahın sirrinin mə-
kanı! Salam olsun sənə, ey Allahın qanı (Allah yolunda tökülən qan), 
Onun qanının (Onun yolunda tökülən qanın – şəhid olanın) oğlu və yar-
dımsız qalıb intiqamı alınmayan! Salam olsun sənə və sənin türbənə nazil 
olub, kənarında dəfn olunan ruhlara! Atam-anam və öz canım sənə fəda 
olsun, ey Əba-Əbdillah! Həqiqətən, sənin müsibətin bizə və bütün mü-
səlmanlara hədsiz dərəcədə ağır və böyükdür. Allah siz Əhli-beytə qarşı 
zülm və amansızlıqların əsasını qoyan camaata lənət etsin! Allah sizə 
verdiyi məqam və dərəcədən sizi məhrum edib uzaq salan camaata lənət 
etsin! Atam-anam və öz canım sənə fəda olsun, ey Əba-Əbdillah! Şəha-
dət verirəm ki, həqiqətən, sizin tökülən qanınıza görə Allahın ərşi və 
bütün məxluqat lərzəyə gəldi, yerdə, göydə, behiştdə, suda və quruda ya-
şayanlar sizə ağladılar. Allahın elmində sayılanlar qədər Onun salamı ol-
sun sənə! Bəli, ey Allaha doğru dəvət edən! Çağırdığın zaman bədənim 
və kömək istədiyin zaman dilim sənə cavab verə bilməsə də, lakin qəl-
bim, qulağım və gözüm sənə cavab verdi! Rəbbimiz bütün eyiblərdən 
uzaqdır və əlbəttə, Rəbbimizin vədi mütləq gerçəkləşəcək! Şəhadət veri-
rəm ki, həqiqətən, sən pak və pakizəsən, pak və pakizə nəsildənsən, şə-
hərlər, sənin olduğun diyar və ziyarətgahın sənin vücudunla təmizləndi. 
Şəhadət verirəm ki, həqiqətən, sən haqq-ədalətlə hökm verdin və insanla-
rı haqq-ədalətə dəvət etdin. Həqiqətən, sən düzdanışansan, dəvət etdiklə-
rində sadiq və yer üzündə Allahın qanı idin. Şəhadət verirəm ki, sən əbə-
diyyətə qovuşana qədər Allah, cəddin Rəsulullah, atan Əmirəlmöminin 
və qardaşın Həsən tərəfindən öz üzərinə götürdüklərini camaata çatdır-
dın, xeyirxahlıq göstərdin, Allah yolunda mübarizə apardın və Ona ixlas-
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la ibadət etdin. Allah keçmiş bəndələrə verdiyi mükafatın ən yaxşısını sə-
nə əta etsin. Allahın kamil salam və salavatı olsun sənə! İlahi, Məhəm-
məd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir! İlahi! Məzlum, şəhid, 
şücaətli, göz yaşlarının şəhidi və çətinliklər əsiri Hüseynə salam yetir, elə 
bir salam ki, çoxlu, pak və bərəkətli olsun, başlanğıcı yuxarı qalxsın, so-
nu da qurtarmasın, "mürsəl” peyğəmbərlərinin övladlarından birinə gön-
dərdiyin salamdan fəzilətli və üstün olsun, ey aləmlərin Rəbbi! 

Sonra qəbri öpüb, əvvəlcə sağ üzünü və sonra sol üzünü qəbrə sürt 
və qəbrin ətrafına təvaf et. Qəbrin hər dörd guşəsini öp. Şeyx Müfid bu-
yurub: “Sonra Əli ibni Hüseynin (ə. s.) qəbrinə yaxınlaşıb, bu ziyarətna-
məni oxu: “Salam olsun sənə, ey düzdanışan, pak, pakizə, Allahın yaxın 
dostu və Rəsulullahın ətirli gülü Fatimənin oğlu! Salam olsun sənə, ey sı-
naqdan keçən şəhid! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sənə! Doğrudan 
da, sənin məqamın necə də əziz və dönüş yerin necə də şərafətlidir! Şə-
hadət verirəm ki, Allah sənin zəhmətinin əvəzini verdi, savabını artırdı 
və səni bütün şərafətlərə və uca saraylara sahib bir məqama yüksəltdi. 
Necə ki, ondan öncə də sənə minnət qoymuşdu və səni Allahın çirkinlik-
lərdən uzaqlaşdırıb pak-pakizə etdiyi Əhli-beytdən qərar verdi. Allahın 
salamı olsun sənə! Allahın rəhmət, bərəkət və razılığı olsun sənə! Ey pa-
kizə ağa, Rəbbinin dərgahında çiynimə ağırlıq gətirən günahlarımın ba-
ğışlanması və çiynimin yüngülləşməsi üçün mənə şəfaət et, sənin və 
hörmətli atanın hüzurunda zəlilliyim və təvazökarlığıma rəhm et! Allahın 
salamı olsun sizin hər ikinizə!” Sonra zərihdən tutub, de: “Allah sizi 
dünyada izzət və şərafət sahibi etdiyi kimi, axirətdə də izzət və şərafətini-
zi artırsın və başqalarını sizin vasitənizlə səadətə yetirdiyi kimi, sizi də 
səadətə yetirsin. Şəhadət verirəm ki, siz dinin nişanələri və dünyanın ul-
duzlarısınız. Salam olsun sizə! Allahın rəhmət və bərəkətləri olsun sizə!” 

Sonra üzünü şəhidlərə tutub, de: “Salam olsun sizə, ey Allahın dini-
nin köməkçiləri! Salam olsun sizə, ey Allahın Rəsulunun köməkçiləri! 
Salam olsun sizə, ey Əli ibn Əbu Talibin köməkçiləri! Salam olsun sizə, 
ey Fatimənin köməkçiləri! Salam olsun sizə, ey Həsən və Hüseynin kö-
məkçiləri! Salam olsun sizə, ey İslamın köməkçiləri! Şəhadət verirəm ki, 
siz Allah yolunda xeyirxahlıq göstərib, cihad etdiniz. Allah sizə İslam və 
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müsəlmanlar tərəfindən ən yaxşı mükafat əta etsin. Allaha and olsun ki, 
böyük səadətə nail oldunuz. Kaş mən də sizinlə birlikdə böyük səadətə 
nail olaydım! Şəhadət verirəm ki, siz dirisiniz və Rəbbinizin dərgahında 
ruzi yeyirsiniz. Şəhadət verirəm ki, siz şəhid və səadət əhlisiniz, uca də-
rəcələrə nail olmusunuz. Salam olsun sizə! Allahın rəhmət və bərəkətləri 
olsun sizə!” 

Daha sonra geri qayıdıb, o həzrətin mübarək qəbrinin baş tərəfində 
ziyarət namazı qıl və özün üçün, atan, anan və bütün möminlər üçün dua 
et. Qeyd etmək lazımdır ki, Seyid ibni Tavus öz kitabında Əli Əkbər və 
Kərbəla şəhidlərinin (qəddəsəllahu ərvahəhum) hər birinin adı çəkilən bir 
ziyarətnamə nəql etmişdir ki, bu ziyarətnamə çox da məşhur olmadığı 
üçün ixtisara riayət etmək məqsədilə burada onu nəql etmirik. 

İmam Rza (ə) buyurur: “İmam Hüseyni (ə) Rəcəb və Şəban ayının 
ortası (15-ci günü) ziyarət etmək daha gözəl və üstündür”. (Şeyx Mufid, 
əl-Məzar, s. 40, bab:16, hədis:2; İbn Quləvəyh, Kamiluz-ziyarat, s. 182, 
bab:73, hədis:1). İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs İmam Hüseyni (ə) 
Rəcəb ayında ziyarət edərsə Allah-Təala onun günahlarını bağışlayar. 
(Şeyx Mufid, əl-Məzar, s. 39, bab:16, hədis:1; İbn Quləvəyh, Kamiluz-
ziyarat, s. 182, bab:73, hədis:2). 

11. Rəcəb ayında hər gün oxuyun zikrlər. 
1. “Lə iləhə illəlləh”.2.“Əstəğfirullahəlləzi lə iləhə illə huvə vəhdəhu 

lə şərikə ləhu və ətubu iləyhi” 3. “Əstəğfirullahə zəl-cələli vəl ikram min 
cəmiiz-zunubi vəl-asam”. 

12. "Əyyamul-beyz" adlanan günləri ourc tutmaq 
Hər qəməri ayın 13, 14 və 15-ci günləri “əyyamul-beyz” (ağ günlər) 

adlanır. İmam Sadiq (ə. s.) buyurur: “Hər kəs Rəcəb ayında “əyyamul-
beyzi” orucunu tutarsa, Allah-Təala ona hər bir gün üçün bir il orucun və 
namazın savabını yazacaqdır" (Şeyx Tusi, Misbahul mutəhəccid, 2/ 820). 

Rəvayətlərə əsasən, Fil ilindən otuz il sonra Rəcəb ayının on üçündə, 
Kəbə evinin içində Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) dünyaya gəlmişdir. 
Bu gün “Əyyamul-beyz”in birinci günüdür. Bu gündə tutulan oruc üçün 
çoxlu savab vardır. Rəcəb ayının on üçüncü gecəsində, həmçinin iki rü-
kət namaz qılmaq müstəhəbdir. Bu namazın qılınma qaydası belədir: Hər 



 

  616 

rükətdə Həmddən sonra bir dəfə “Yasin” surəsi, bir dəfə “Mulk” surəsi 
və bir dəfə “İxlas” surəsi deyilməlidir. 

 
                 Ummu Davud duası oxunur 

Bu dua əzəmət və bərəkətlə dolu olan dualardandır. Əllamə Məclisi 
yazmışdır: “Bil ki, Rəcəb ayının ortasının ən ümdə əməllərindən biri 
Ummu Davud duasıdır ki, ibn Babuyə Şeyx Tusi, Seyid ibn Tavus 
mötəbər hədislərə istinadən rəvayət ediblər ki, bu dua hacətlərin veril-
məsi, qəm-qüssənin götürülməsi, zülmün dəf olunması üçün təcrübə 
edilib” (Zadul-məad-21). 

İmam Sadiq (ə) belə buyurub: “Hər kəs bu duanı oxusa, mütləq onun 
duası qəbul olar, hətta əgər yerin və göyün qapıları sənin istəyinə mane 
olsa belə”. Ummu Davud əməli Şeyxin “Misbah”kitabına əsasən belədir: 
Rəcəb ayının 13, 14 və 15-ci günləri oruc tutulmalıdır. 15-ci gün zaval 
(günorta) vaxtı qüsl edilməlidir. Günorta azanı olandan sonra, zöhr və əsr 
namazları sakit və xəlvət yerdə qılınmalıdır. Namaz bitdikdən sonra üzü 
qibləyə Həmd və İxlas surələrini (hər biri 100 dəfə), “Ayətul-kursu” 10 
dəfə, sonra Ənam, İsra, Kəhf, Loğman, Yasin, Saffat, Fussilət, Şuəra, 
Duxan, Fəth, Vaqiə, Mulk, Qələm surələri və İnşiqaq surəsindən Nas 
surəsinə qədər, daha sonra isə Ummu Davud duası oxunmalıdır. 

İbni Babivey belə nəql etmişdir ki: İmam Sadiq ələyhissalam buyu-
rub ki, bu ayın axırından 3 gün oruc tutmağın böyük fəzilətləri vardır. 
Rəvayətə görə bu ayın orucuna nail ola bilməyən şəxs hər gün 100 dəfə 
bu təsbihatı oxusun: “Suhənəlillahil-cəlili subhənə mən lə yənbəği əttəs-
bihu illəh ləhu subhənəl ə-əzzil əkrəmi subhənə mən ləbisəl ə-izzə və 
huvə ləhu əhlun”. 

 
Rəcəb ayının 27-ci günü 

Rəcəb ayının 27-ci günü Hz. Məhəmmədin (s.ə.s.) peyğəmbərliyə 
seçildiyi gündür və bu gün qüsl etmək müstəhəbdir. Hz. Peyğəmbər 
(s.ə.s.) buyurmuşdur: "Bu günü (məbəs gününü) Allah müsəlmanlara 
bayram elan etmişdir. Bu gün qüsl edin". (Məhəmmədhəsən Nəcəfi, Cəv-
ahirul-kəlam, 5/36). 

Rəcəbin 27-ci gecəsini “Merac gecəsi” kimi də qeyd edirlər. Merac, 
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Peyğəmbərin iki yeddi qat göylərə oradan Ərşi-Əlaya, Sidrətul-Mun-
təhaya gecənin az bir zamanında səyahət etməsi hadisəsidir. Rəcəb 
ayının dəyərinin böyüklüyünü başa düşmək üçün Peyğəmbərimizin bu-
yurduğu bir hədisi yada salaq:- “Cənnətdə elə bir köşk vardır ki, ona an-
caq Rəcəb ayında oruc tutan kimsədən başqası girə bilməz. Yalnız Rəcəb 
ayında oruc tutan kimsə girər.” 

Cənnətdə bir nəhr vardır ki, ona Rəcəb adı verilmişdir. Rəcəb nəh-
rinin suyu süddən bəyaz, baldan dadlıdır. Bir kimsə Rəcəb ayında bir gün 
oruc tutsa, Allah o quluna bu nəhrdən su içirdər və o bəndə bir daha 
susamaz. 

Rəcəb ayının hər günü və gecəsi üçün müəyyən olunmuş ibadətlər, 
oruc, namaz və zikrlər vardır. Rəcəb ayı Allahın zatına məxsus bir ay 
olduğu üçün “İxlas” surəsini çox oxumaq savabdır. 

Rəcəb ayında olunan zikrlər: “Əstəğfirullahə və əsəluhu əttəvbə.” 
10-gün-Sübhənəllahul Həyyul Qayyum. 
10-gün-Sübhənəllahul Əhədus Saməd. 
10-gün-Sübhənəllahul Ğafurur Rahim.” ( “Məfatihul-cinan.”) 
 

Rəcəb ayının müstəhəb əməlləri 
Bu ayda həcci-ömrəyə getmək savabdır. İmam Baqir (ə. s) və Sadiq-

dən (ə. s.) rəvayətdir ki, bu ayın ömrəsi savabda Həccin savabı ilə bəra-
bərdir. 

İmam Sadiq (ə. s.) Müəlla bin Xənisə buyurdu ki, bu ay hər gün bu 
duanı oxu: 

 

َّاللھم إني أسألك صبر الشاكرین لك و عمل الخائفین منك و یقین العابدین لك اللھم  َُّ َُّ ََّ َ َ ََ ََ َ َ َ ِْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َِ ِ َّ َ َ ُ َ َْ ّ
َأنت العلي العظیم و أنا عبدك البائس الفقیر أنت الغ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َْ َ َُ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّني الحمید و أنا العبد الذلیل اللھم َُّ ُ َّ ُ ِ ِ َِّ ُ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ُّ

َصل على محمد و آلھ و امنن بغناك على فقري و بحلمك على جھلي و بقوتك على  َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ َ ُْ ِ ْ َ َ ُ ْ ٍ َّ ِ َ
ِضعفي یا قوي یا عزیز اللھم صل على محمد و آلھ األوص ْ َ ْ ِ ِ َِ ٍ َّ َ ُ َ َ َِّ َ َّ ُ َّ ُ ِ َ َُّ ِ َ ْ َیاء المرضیین و اكفني ما َ ِ َِ ِ ْ َ َ ِّ ْ ْ ِ َ

َأھمني من أمر الدنیا و اآلخرة یا أرحم الراحمین ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََّ َ ََ َِ َ ْ َ ْ ُّ ِ ْ ْ َ  
 

“Allahummə inni əs`əlukə səbrəş-şəkirinə ləkə və əmələl xaifinə 
minkə və yəqınəl abidinə ləkə. Allahummə əntəl əliyyul azim və ənə əb-
dukəl bəisul fəqır, əntəl ğaniyyul həmid və ənəl əbduz zəlil. Allahummə 
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salli əla Muhəmmədin və alihi. Vəmnun bi ğınəkə ələ fəqri və bi-hilmukə 
ələ cəhli, və bi quvvətikə ələ zə`fi, yə qaviyyu ya əziz! Allahummə salli 
alə Muhəmmədin və alihil əvsiyəil-mərdiyyin. Vəkfini mə əhəmməni 
min əmrid-dunyə vəl-axirati yə ərhəmər-rahimin!” (Şeyx Tusi, Misba-
hul-mutəhəccid, 2/802; Seyid Tavus, Əl-İqbal, 3/210, fəsl:23; Əllamə 
Məclisi, Zadul-məad, s. 17). 

İmam Səccad (ə) bu ay hər gün Kəbənin kənarında səcdəyə gedər və 
bu duanı oxuyardı: 

َعظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك َِ ِْ ِْ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َّ َ ُ 
“Azuməz-zənbu min əbdikə, fəl-yəhsunul əffu min indik”. 
“(İlahi) bəndənin günahları çox və böyükdür, əfvini (mənim üçün) 

yaxşı et”. (Şeyx Tusi, Misbahul-mutəhəccid, 2/801) 
 

Etikaf 
 “Və yadınıza salın o zaman ki, Biz bu Evi (əzəmətli Kəbəni) 

insanların dönüş yeri və əmin-amanlıq məkanı etdik və dedik: “İbrahim 
məqamından, onun arxasından, ya sağ və ya sol tərəfindən namaz üçün 
bir yer seçin. Və İbrahim ilə İsmaili tapşırdıq ki, Mənim evimi təvaf 
edənlər, yaxınlıqda olanlar, ruku və səcdə edənlər üçün pak- edin” 
(Bəqərə-125). Etikaf müstəhəb əməllərdən biri hesab olunur. İslam tari-
xini yazanlar Allahın Rəsulunun (s.ə.s.) hər il Rəcəb və Ramazan ayla-
rında evdən çıxaraq, Hira mağarasına getdiyini və orada Allaha ibadət 
etməklə məşğul olduğunu qeyd ediblər. Etikafın məxsus günləri Rəcəb 
ayının 13, 14 və 15-i və Ramazan ayının son 10 günüdür. Etikafı “came 
məscid” ində yerinə yetirmək lazımdır. Əgər insan 2 gün etikafda olarsa, 
bu işi 3-cü gün davam etdirmək ona vacib olar. Etikafda olan şəxs bu 3 
gün ərzində, yalnız zərurət olduğu halda məsciddən bayıra çıxa bilər. 

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Etikaf, yalnız ədalətli pişnamazın ca-
maat namazı qıldığı cümə məscidində olmalıdır”. Məymun ibn Mehman 
deyir: Həsən ibn Əlinin (ə) yanında oturmuşdum. Bir kişi gəlib dedi: “Ey 
Rəsuləllahın övladı! Filankəsin məndən filan qədər alacağı var və məni 
həbs etmək istəyir”. İmam (ə) buyurdu: “Allaha and olsun, mənim pulum 
yoxdur ki, sənin borclarını ödəyim”. Sonra həmin kişi ilə söhbət etdi. 
Məymun deyir ki, İmam (ə) ayaqqabılarını geyərkən, ona ərz etdim: 
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“Yəbnə Rəsuləllah! Etikafda olduğunuzu unutmusunuz?” Həzrət (ə) bu-
yurdu: “Unutmamışam, ancaq atamın babam Rəsuləllahdan (s.ə.s.) belə 
nəql etdiyini eşitmişəm ki, müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəmək üçün 
çalışan 3 min il oruc tutan və gecələri oyaq qalaraq Allaha ibadət edən 
şəxs kimidir”. İnsan zəruri halda (məsələn, şahidlik etmək, xəstənin 
ziyarətinə getmək, səfərdən gələn birini qarşılamaq, qonağı yola salmaq 
və ya cənazə dəfni üçün) etikafı poza bilər. Əgər insan zəruri işlərdən 
biri üçün məsciddən çıxarsa, ən yaxın yolu seçməli, ehtiyac olan 
miqdardan çox məsciddən kənarda qalmamalı, oturmamalıdır. 

 
Mübarək Şaban ayı 

Peyğəmbərimizin Şaban ayı haqqında: “Şabanu şəhri”-yəni “Şaban 
mənim ayımdır,”-deyə buyurmuşdur. Allah bu ayda ibadət və ehsan ve-
rən bəndələrinə işarə edərək mələklərə belə buyurur: “Ey mələklərim! 
Baxın görün, mənim bəndələrim Rəsulumun ayı olan Şaban ayına necə 
rəğbət və hörmət göstərirlər. Cəlalım haqqı, mən də bu bəndələrimə məğ-
firət edər, bağışlaram.” 

Peyğəmbərimizin Ramazan ayından sonra ən çox oruc tutduğu ay, 
Şaban ayı olmuşdur. Rəsulu-Əkrəm buyurur ki: “Şabanı Şərifdə bir gün 
oruc tutan qulumu Allah Cəhənnəm əzabından əmin edər. Dünya və axi-
rət ilə əlaqədar işlərini ehsan edər. İki gün oruc tutan kimsənin qəbrində 
iki mələk Qiyamətə qədər gözləyərək o bəndəyə yoldaş olar. Üç gün oruc 
tutan kimsənin sual-cavabı yüngül olar. 

Yeddi gün oruc tutan kimsəyə Cənabi-Haqq Qiyamət günü övliya 
olan kimsələr ilə bərabər həşr edər və Cənnətdə o quluna öz camalını 
göstərər.” 

Hz. Əlinin rəvayət etdiyi bir hədisi-şərifdə buyurulmuşdur ki: “Şa-
banın on beşinci gecəsinə yetişdikdə ibadət etmək üçün qalxın. Gündüz-
ləri oruc tutun. Allah günəş batdıqdan sonra dünya səmasına rəhmətilə 
təcəlli edib buyurur: “Bir məğfirət, bağışlanma diləyən yoxdurmu ki onu 
bağışlayım, bir ruzi istəyən yoxdurmu ki, ona ruzi verim, bir dərdlərinə 
dərman istəyən yoxdurmu ki, ona afiyət verim?!” Bu dəvət uzun-uzadı 
davam edər.” 
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Bu gecədə beş böyük hikmət var: 
1. Hikmətli hər iş bu gecə vəzifə sahiblərinə təklif olunar. Lövhu-

Məhfuzdaki İlahi təqdirlər arasında il ərzində cərəyan edəcək hadisə və 
başa gələcəklər haqqında dəyişikliklər bu gecədən etibarən başlanar və 
Qədr gecəsində tamamlanar. Ruzi ilə və təbiətdə (yağış, qar və. s.) bağlı 
nüsxə Hz. Mikaila, hərb, zəl-zələ və diğər fəlakətlərlə əlaqədar nüsxə Hz. 
Cəbrailə, bəndələrin əcəlləri ilə bağlı nüsxə Hz. Əzrailə verilir. 

2. Bu gecə edilən ibadətin fəziləti çox böyükdür. Belə rəvayət edilir 
ki:-Həzrəti Peyğəmbər bu gecədə Bəqi qəbiristanına gedib, möminlərə və 
şəhidlərə dualar edərdi. Həmçinin namaz qılıb, çox səcdədə qalardı və 
belə dua edərdi: “Ya Allah, əzabından əfvinə sığınıram, qəzəbindən riza-
na sığınıram.” 

3. Bu gecə də Mehdi Sahibəz Zamanın təvəllüd günüdür. Bu dünya-
da qeybdə olan imamın zühuru ilə bütün dünya nura boyanacaq, əmin- 
amanlıq bərpa olunacaqdır. Cənabi-Haqq bütün Muhəmməd ümmətinin 
dünya durduqca var olacağına və axirətdə də Muhəmməd ümmətinə 
rəhm olunacağına vəd verir. 

4. Bu gecə məğfirətin bolluğu, bağışlanma, duaların qəbul olmasıdır. 
Bu ayda Quran oxumaq və salavat gətirmək çox savabdır. 

5. Bu gecə Həzrəti Peyğəmbərə şəfaət səlahiyyətinin tamamı verildi. 
Belə ki, Peyğəmbərimiz Şaban ayının on üçüncü gecəsi ümmətinə şəfaət 
edə bilmək üçün Allaha Meracda yalvarmış və ona ümmətinin üçdə biri-
nə şəfaət etmə səlahiyyəti verilmişdir. Ümmətinə son dərəcə məhəbbət 
bəsləyən Rəsulullah ümmətindən olanlar üçün daha çox şəfaət edə bil-
məsi arzusu ilə çırpınardı. 

Şaban ayının zikrləri: 
10-gün-Ya Lətif cəllə Şənuhu. 
10-gün-Ya Rəzzaq cəllə Şənuhu. 
10-gün-Ya Əziz cəllə Şənuhu. ( “Məfatihul-cinan.” və “Tam dua 

kitabı.”) 
 

Şaban ayının 14-dən 15-nə keçən gecəsi 
Şaban ayının 14-dən 15-nə keçən gecəsinə “Nimeyi Şaban” və ya 

“Bəraət” gecəsi də deyilir. Quranı-Kərim Bəraət gecəsində Lövhu-Məh-
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fuzdan alınmış və bir bütöv halında dünya göyünə endirilmişdir. Sonra 
isə Allahın əmri ilə Cəbrail (ə. s.) vasitəsi ilə yer üzünə yavaş-yavaş 23 il 
müddətinə Peyğəmbərimizə vəhy yolu ilə nazil edilmişdir. Bu gecənin 
mübarək olmasının başlıca səbəbi də budur. Bəraət borcdan və günah-
lardan qurtarmaq mənasındadır. Bundan başqa bəraət məhbusa verilən 
əfv fərmanına da deyilir. Şabanın on beşi yəni, “Nimeyi Şaban”İmam 
Cəfər Sadiqdən (ə) edilən rivayətə görə, İmam Baqirdən (ə) “Nimeyi 
Şabanın” fəzilətləri barədə soruşdular. İmam (ə) buyurdu: “Bu gecə Qədr 
gecələrindən sonra ən fəzilətli gecədir. Bu gecedə Allah bəndələrinə öz 
fəzlin əta edər və onları öz kərəmi ilə bağışlayar. Bu gecedə Allaha ya-
xınlaşmaq üçün səy edin. Bu gecə əllərini göyə açan heç bir bəndəsini öz 
dərgahından əli boş qayıtmaz. 

Şaban ayının 14-dən 15-nə keçən gecəsi mübarək gecələrdəndir. Bu 
gecədə ehsan vermək, namaz qılmaq, Quran oxumaq və Allahdan çoxlu 
bağışlanma diləmək lazımdır. Bu gecədə oxunacaq ən böyük dua “Ku-
meyl”duasıdır ki, onun oxunması Hz.Əli tərəfindən bizlərə tövsiyə edil-
mişdir. Bu dua Allahnın qarşısında bəndənin bağışlanması üçün etməli 
olduğu ən böyük duadır. Bu gecədə də bağışlanma, əfv, duaların qəbul 
olunması, diləklərin Allah tərəfindən yerinə yetirilməsi vardır. 

Allahın rəhməti bu gecədə sonsuzdur. Bütün mənəvi fəzilətlər bu 
gecədə təcəlli edər. Bu gecədə ümumi əvf elan edilmişdir. 

Təsbihlər: “Əstəğfirullahəl-əzimə və ətubu iləyh.” “Subhə-nəllahi 
vəl həmdulilləhi vələ iləhə illəlləhu vəlləhu əkbər. Vələ həvlə vələ qüv-
vətə illə billəhil Əliyyul Azim” və çoxlu salavat gətirmək savabdır. 

On dördüncü gecədə ibadətlə məşğul olub, Allaha ümməti üçün 
şəfaət diləyini təkrar edirdi. Ümmətinin üçdə ikisinə şəfaət etmə səla-
hiyəti verildi. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimiz 

On beşinci gecəni də ibadətlə keçirtdi və Allaha ümmətinə şəfaət 
etmə səlahiyyətinin genişlənməsi üçün dua etdi. Bundan sonra ona 
ümmətinin hamısına şəfaət etməsi üçün səlahiyyət verildi. 

Şəban ayının on beşinci günü Bu gün on ikinci imamın, mövlamız 
Həzrət Höccət Sahibəz-Zamanın (ə. f.) mövlud günüdür. O Həzrəti (ə. f) 
istənilən məkan və zamanda ziyarət etmək, zühuru üçün dua etmək müs-
təhəbdir. O Həzrəti (ə. s.) Samira şəhərində, sərdabədə ziyarətetmək tə-
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kid olunmuş müstəhəb əməllərdəndir. ( “Məfatihul-Cinan” kitabını) 
 

Şaban ayının hər günü üçün 
1. Hər gün aşağıdakı zikri 70 dəfə demək: “Əstəğfirullahə və əs` 

əluhut-təubə”. 
2. Bu ayın ən yaxşı dua və zikrləri  “istiğfar”dır. Bu ayın hər günün-

də 70 dəfə istiğfar edən şəxs, başqa aylarda 70 min dəfə istiğfar edən 
şəxs kimidir. 

3. Bütün ay boyu 1000 dəfə "Lə iləhə illəlləhu və lə nəbudu illə 
iyyəhu muxlisinə ləhud dinə və ləv kərihəl muşrikun" – deyən şəxsin 
əməl dəftərində 1000 ilin ibadəti yazılır. 

4. Şəban ayının hər cümə axşamında 2 rükət namaz qılmaq. Nama-
zın hər rükətində "Həmd"dən sonra 100 dəfə "İxlas" surəsi, salamdan 
sonra isə 100 dəfə "salavat" deyilməlidir. Bu namazı qılan şəxsin Allah-
təala bütün (dini və dünyəvi) hacətlərini yerinə yetirər. Həmçinin, həmin 
günlərdə oruc tutmağın da fəziləti vardır. 

5. Bu ayda çoxlu salavat göndərmək. Şəban ayının ilk gecənin na-
mazı on iki rükətdir. Onun hər rükətində “Həmd”dən sonra on bir dəfə 
"İxlas" surəsi deyilməlidir. Şəban ayının birinci günü Allahın Rəsulu (s) 
buyurub: “Şəban ayının ilk üç gününü oruc tutmağın və gecələrində 2 
rükət namaz qılmağın (hər rükətdə Həmddən sonra 11 dəfə İxlas surəsi 
deyilməlidir) çoxlu savabı vardır”. 

 
Mübarək Ramazan ayı 

Ramazanı Muhəmməd ümmətinin ayıdır. Peyğəmbərimiz bu ay haq-
qında belə buyurur: “Bu ayın əvvəli Rəhmət, ortası məğfirət, sonu Cə-
hənnəmdən qurtuluşdur.” 

Bir müsəlman olan kəs üçün bundan başqa arzu edəcəyi və ya 
istəyəcəyi böyük bir istək ola bilərmi? Dənizlər mürəkkəb, ağaclar qələm 
olsa, orucun mükafatını yazmağa yetməz. Çünki onun savabını, əcr və 
mükafatını Allah özü verəcəkdir. 

Allah “Oruc mənim üçün tutulmuşdur. Onun mükafatını mən veri-
rəm”-buyurmuşdur. Bu ayın axırıncı on günü müqəddəs günlərdən və 
gecələrdən sayılır. Bu gecələrin birində müqəddəs Qədr gecəsi vardır. Bu 
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haqda Qurani-Kərimdə “Qədr”surəsi nazil olmuşdur. 
“əl-Qədr-1-5-Həqiqətən, biz Quranı Qədr gecəsi (Lövhu-Məhfuz-

dan) dünya səmasına nazil etdik! Ya Peyğəmbər! Qədr gecəsinin nə 
olduğunu bilirsənmi? Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha 
xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə (həmin 
gündən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək) hər bir işdən 
ötrü yerə enərlər, O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıq, əmin-
amanlıqdır! (Qədr gecəsi heç bir bəla nazil olmaz, o bütünlüklə xeyir-
bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer üzündə gəzib Allahın müxlis 
bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq 
qalıb ibadət etmək lazımdır!” 

“əd-Duxan-1-8-Haqqı batildən, halalı haramdan ayıran, açıq-aydın 
kitaba and olsun ki, Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Biz o kitab 
vasitəsilə kafirləri öz əzabımızla qorxuduruq! Hər bir hikmətli, yaxud 
dəyişilməsi mümkün olmayan iş o gecə hökm ayırd olunur. Dərgahımız-
dan bir buyruq alaraq il ərzində birinin başına gələcək bütün işlər, dünya-
da baş verəcək bütün hadisələr, xeyir-şər, əcəl, ruzi, xoşbəxtlik, bəd-
bəxtlik və s.  bütün dəyişikliklər Lövhu-Məhfuzda yazılır və mələklərə 
bildirilir. Sənin Allahının tərəfindən rəhmət olan halda insanların behiştə 
getməsinə səbəb olsun. Həqiqətən, Allah bəndələrinin du larını eşidən və 
əməllərini biləndir. Ondan başqa haqq olan Allah yoxdur! O, insanları 
öləndən sonra dirildər və dirildəndən sonra öldürər.” 

Peyğəmbərimiz Meracda olduğu zaman, göyün yeddinci qatında Hz. 
İbrahimlə görüşdükdə Hz.İbrahim Peyğəmbərimizə belə buyurdu: 
“Ümmətinə məndən salam söylə və onlara əmr et! Xəbər ver ki, Cənnətə 
fidan tikməyi çoxaltsınlar! Çünki Cənnət torpaqları gözəl, suyu dadlı, 
özü də geniş və gözəldir. 

Peyğəmbər (s.ə.s.) soruşur ki, Cənnətdə tikiləcək fidan nədir? Hz. 
İbrahim cavab verir ki: “Cənnətdə tikiləcək fidan: ”Sübhənəllah vəlhəm-
dulillah və lə iləhə illəlləhu vallahu əkbər. Allahu Əkbər. Və lilləhil 
Həmd”-zikridir. 

Mənası:-Allah hər nöqsandan pakdır, bütün təriflər ona məxsusdur, 
Allahdan başqa heç bir Allah yoxdur!Allah böyükdür! Bütün güc-qüvvət 
yalnız ona məxsusdur və yalnız Allaha həmd edək. 
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Ramazan ayının zikrləri 
10-gün-Ya Ərhəmər rahimin. 
10-gün-Ya Ğaffər-əz-zunub. 
Bu mübarək üç aylarda çoxlu istiğfar etmək, Qurani-Kərimi bütün 

oxumaq, İxlas, Qədr, Duxan, Ənkəbut, Rum surələri oxumaq və Kumeyl, 
Covşən-Kəbir, Mucir və sair bu kimi duaları oxumaq və çoxlu salavat 
çəkin. 

 
Ramazan ayının əməlləri 

Təzə Ayı gördükdə bu duanı demək: “Allahummə əhilləhu ələynə bi-
ləmni vəlimani vəssələmətə vəlislam rəbbi və rəbbukəllahu əzzə vəcəlli.” 

Niyyət etmək, qəlbdən keçirmək, istər səhər , istərsə də axşam olsun 
ki, Allahın əmrini yerinə yetirmək məqsədilə oruc tuturam “Qurbətən 
illəlləh”. Bu müddət ərzində oruc olduğuna yəqin etmək üçün, gərək 
sübh azanından bir az qabaq və şam azanından bir az sonraya qədər 
orucu batil edən işlərdən özünü saxlayasan. 

Şeyx Səduq İmam Rzadan (ə. s.) rəvayət edib ki, Hz. Rəsuli Əkrəm 
(s.ə.s.) bir xütbədə buyurmuşdur: “Ey camaat! həqiqətən bərəkətli, rəh-
mət dolu bağışlanmaq ayı sizin qarşınızdadır.Bu ay Allah yanında ən 
yaxşı aydır. Allah bu ayda sizi ziyafətə dəvət etmişdir. Belə isə, Öz Alla-
hınızdan istəyin ki,o bu ayda sizi oruc tutmağı, Quran tilavət etmə-
yi müvəffəq etsin. Bu ayda Allah Öz bəndələrinə rəhmət nəzəri ilə baxır, 
nə vaxt Onu çağırsalar, savab verər. Hər kəs bu ayda bir möminə iftar 
versə, sanki bir qul azad etmişdir.” İlahi, Sənin əmrini yerinə yetirmək 
üçün oruc tutdum, Sən verən ruzilərlə iftar edirəm, yalnız Sənə təvəkkül 
edirəm! 

 
Orucu batil edən əməllər 

Doqquz şey orucu batil edir: 
1. Yemək və içmək,  
2. Cima (cinsi yaxınlıq),  
3. İstimna (özündən məni xaric etmə),  
4. Allahın, peyğəmbərin və peyğəmbər canişinlərinin adından yalan 
danışmaq,  
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5. Hülqümə qatı toz və tüstünün yetişməsi,  
6. Başı bütövlüklə suya batırmaq,  
7. Sübh azanınadək boyundakı cənabət, heyz, nifas qüslünün 
verilməməsi,  
8. Axıcı şeylərlə imalə etmək,  
9. Qusmaq. 
Oruc tutmaq kimlərə vacib deyil? 
Dörd halda oruc tutmaq vacib olmur, 
1. Qocalıq və məşəqqət səbəbindən, 
2. Susuzluqdan əziyyət çəkən xəstələr, 
3. Hamiləliyin son dövründə olan qadının tutacağı oruc özünə və 
hamiləliyinə zərər olduqda, 
4. Uşaq əmizdirən və südü az olan qadınlar, 
İftar vaxtında oxunan dua: 
- “Allahummə ləkə sumtu və ələ rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu, 
ya vəsiəl- məğfirəti iğfir li.”İlahi, Sənə xatir oruc tuturam, Sənin 
verdiyin ruzi ilə iftar edirəm və Sənə təvəkkül edirəm. Ey mərhəməti 
çox olan Allah, məni bağışla. 
 

Qədr gecəsinin əməlləri 
Əhya saxlayan şəxsə aşağıdakı əməlləri yerinə yetirmək müstəhəbdir: 

   1. Qüsl etmək. Qüsl edərkən belə niyyət etməlidir: “Əhya gecəsinin 
qüslünü edirəm qürbətən iləllah” Bu qüslün böyük savabı var. 

2. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağın mənası budur ki, 
insan Quranı qarşılayaraq deyir: “İlahi, Sən bu gecə mənə Quran nazil 
edirsən və mən də bu gecə səhərə qədər oyaq qalıb onu qarşılayıram”.  

3. Məscidə getmək. 
4. Qədr gecəsinin namazı 
Bu namazın böyük şərafəti var. Xiftən və sübh namazı arasındakı 

vaxtda qılınır. Qədr gecəsinin namazının qaydası belədir: Niyyət: “Qədr 
gecəsinin namazını qılıram qürbətən iləllah” Sübh namazı kimi 2 
rükətlidir. Lakin hər həmd surəsindən sonra 7 dəfə ixlas surəsi oxun-
malıdır. Namazı qurtardıqdan sonra alını səcdəyə qoyub 70 dəfə 
“Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” deyilir. 
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İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kəs bu namazı qıldıqdan sonra səc-
dəyə gedib 70 dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu iləyh” deyərsə, səcdədən 
qalxmamış Allah onun özünün və ata-anasının günahlarını bağışlayar”.  
  5. Bütün cüzlər olan Quranı başın üzərinə qoyub deyərsən: “İləhi, Səni 
and verirəm bu Quranın həqqinə və and verirəm o kəsin həqqınə ki, bu 
Quranı ona göndərmisən: və and verirəm hər mömin şəxsin həqqinə ki, 
onları Quranda mədh etmisən və and verirəm Sənin onlar üzərindəki 
haqqına, Sənin haqqına Səndən artıq agah olan bir kəs yoxdur.” 

Ərəbcə: (“Allahummə inni əs`əlukə bi kitabikəl-munzəl və əfihi və 
fihi ismukəl əkbər və əsməukəl-husnə və mə yuxafu və yurcə ən təc`ələni 
min utəqaikə minən nar. Allahummə bi həqqi həzəl-Quran və bi həqqi ən 
ərsəltəhu bih və bi həqqi kulli muminin mədəhtəhu fihi və bi həqqikə 
ələyhim fələ əhədə ə`rafu bi həqqıkə mulk”.) 

Sonra 10 dəfə deyirsən: “Bikə ya Allah” (Səni and verirəm özunə, ey 
Allah!), 

10 dəfə “bi Muhəmmədin” (İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd 
salləllahu əleyhi və alihi və səlləmin həqqına), 

10 dəfə “Bi Əliyyin” (İlahi, Səni and verirəm Həzrəti Əli (əleyhis-
salamın həqqına), 

10 dəfə “Bi Fatimətə” (İlahi, Səni and verirəm Həzrəti Fatimə (əley-
ha salamın həqqına), 

10 dəfə “Bil-Həsəni” (İlahi, Səni and verirəm Həzrəti İmam Həsən 
(əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bil-Hüseyni” (İlahi, Səni and verirəm Həzrəti Hüseyn 
(əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bi Əliyyibnil-Hüseyni” (İlahi, Səni and verirəm Əliyyibnil-
Hüseyn (əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bi Muhəmməd ibni Əliyyin” (İlahi, Səni and verirəm 
Həzrəti Muhəmməd ibni Əli (əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bi Cəfər ibni Muhəmmədin” (İlahi, Səni and verirəm 
Həzrəti Cəfər ibni Muhəmməd (əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bi Musəbni Cəfərin” (aİlhi, Səni and verirəm Həzrəti Mu-
səbni Cəfər (əleyhissalamın həqqına); 

10 dəfə “Bi Əliyyibni Musa” (İlahi, Səni and verirəm Həzrəti 
Əliyyibni Musa (əleyhissalamın həqqına), 
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10 dəfə “Bi Muhəmməd ibni Əliyyin” (İlahi, Səni and verirəm 
Həzrəti Muhəmməd ibni Əlinin həqqına), 

10 dəfə “Bi Əliyyibni Muhəmmədin” (İlahi, Səni and verirəm 
Nəzrəti Əliyyibni Muhəmməd (əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bil-Həsən ibni Əliyyin” (İlahi, Səni and verirəm (Həzrəti 
Həsən ibni Əli (əleyhissalamın həqqına), 

10 dəfə “Bil-Höccəti” (İlahi, Səni and verirəm həzrəti Höccət ibnil-
Həsən (əleyhissalamın həqqına); 

Sonra öz istək və hacətlərini Allahdan istənilir. 
İmam Hüseyni (ə. s.) ziyarət etməli. 
Rəvayətdə gəlib ki, Qədr gecəsini əhya keçirən  şəxsin bütün günah-

ları (bağışlanır, hətta əgər göyün ulduzlarının sayı, dağların ağırlığı, 
dəryaların suyu qədər günahı olsa da belə). 

6. 100 rükət namaz qılsın ki, çoxlu fəziləti vardır. (Boynunda qəza 
namazı olan şəxs 6 günlük qəza namazlarını da qıla bilər. Bunun savabı 
həm 100 rükətli müstəhəb namazın savabını ödəyər, həm də 6 günlük 
qəza namazını qılmış olar.) 

 7. Peyğəmbər və onun Əhli-Beytinə salavat göndərmək.  
8. Covşən-kəbir duasını oxumaq.  
9. Həzrət Əlinin (ə) qatilinə lənət oxumaq. 100 dəfə “Allahumməl`ən 

qatələtə əmiril muminin” Yəni, “İlahi, Əlinin (ə) qatillərinə lənət et” 
10. 100 dəfə “əstəğfirullahə rabbi və ətubu iləyh” demək və tövbə etmək.  
“Ey Allahım, bu günə qədər mən səhv yolda olmuşam, lakin bu gündən 
Sənin bütün əmrlərinə tabe olacaq və bir daha günah etməyəcəyəm”. 

 
Ramazan ayının son gecəsi 

Mübarək Ramazan ayının son gecəsi də çox şərafətli gecələrdən bi-
ridir. Həmin gecəni ehya saxlayıb Allaha ibadət və raz-niyazla keçir-
məyin fəzilət və savabı haqda nəql olunan hədislərin sayı az deyildir. 
Hətta rəvayətlərdə deyilir ki, “Qədr” gecəsi kimi xeyir-bərəkətli və fəzi-
lətli bir gecədir və həmin gecəsinin bir neçə xüsusi əməli var ki, əziz 
möminlərin diqqətinə çatdırırıq: 

1. Gün batdıqdan sonra qüsl etmək; 
2. Həmin gecəni məsciddə gecələmək, dua etmək və tövbə edib 
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Allahdan günahların bağışlanmasını diləmək və yüz dəfə “Əstəğfirullahə 
rəbbi və ətubu iləyh” demək; 

3. “Ənam”, “Kəhf” və “Yasin” surələrini oxumaq; 
4. “Məğrib” və “İşa”, eləcə də, “Sübh” və “Fitr bayramı” namazla-

rından sonra bu duanı tərkrar-təkrar oxumaq: 
ُاہلل أكبر اہلل أكبر َ ُ َْ َْ َُ َُّ َ ال إلھ إال اہلل و اہلل أكبر اہلل أكبر و ہلل الحمد الحمد ہلل على ما ھدانا و َّ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َّ َّ َّ َّ ََّ ِ َِ ََ ُ ُ َْ َْ َْ ْ ُ َ ُ َْ َْ َُ ُ ُ

َلھ الشكر على ما أوالنا ْ َ َ َ ََ ُ ْ ُّ ُ  
Duanın oxunuşu: “Allahu-əkbəru Allahu-əkbər, lə iləhə illəllahu 

vəllahu əkbər, Allahu-əkbər və lilləhil həmd, əlhəmdu lilləhi ələ mə 
hədənə və ləhuş-şukru ələ mə əvlənə”. 

Duanın tərcüməsi: “Allah böyükdür. Allah böyükdür. Allahdan baş-
qa heç bir tanrı yoxdur və Allah böyükdür. Allah böyükdür. Həmd 
Allaha məxsusdur. Həmd olsun o Allaha ki, bizi hidayət etdi. Bizi bağış-
ladığına görə şükür olsun Ona!” 

5. “Məğrib” və “İşa” namazlarından sonra əlləri göyə qaldırıb bu 
duanı oxumaq: 
َیا ذا المن و الطول یا ذا الجود یا مصطفي محمد و ناصرهُ صل على محمد و آل محمد و  َ َ ٍَ ٍ ٍَّ َّ ََّ ُ َ ُ َ ُ ُِ ِ َِ َ ّ َ َ ِ ََ َ ِ َ ْ َ َ َِ ُ ْ َْ َْ َّ ِّ

ٍاغفر لي كل ذنب أحصیتھ و ھو عندك في كتاب مبین ِ ُ ٍ ٍَ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ َُ ُ ْ َ ْ ََّ َ ُ ْ ْ  
“Yə zəl mənni vət-təvl, ya zəl cud, ya Mustafiyə Muhəmmədin və 

nəsirah, salli alə Muhəmmədin və li-Muhəmməd, vəğfir li kullə zənbin 
əhsəytəh, və huvə indəkə fi kitabin mubin”. 

Duanın tərcüməsi: Ey nemət və mərhəmət sahibi, ey bəxşiş sahibi, 
ey Muhəmmədi bəyənib seçən və Onun yardımçısı! Muhəmməd və 
Muhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, mənim saydığın və yanındakı 
aydın kitabında qeydə alınan bütün günahlarımı bağışla! 

Sonra səcdəyə gedib səcdədə yüz dəfə “Ətubu iləlləh” – deyilməsi 
və Allahdan hacətlərin istənilməsi tövsiyə olunur. 

6. İmam Hüseyni (ə) (yaxından və yaxud uzaqdan) ziyarət etmək; 
7. Şeyx Kuleyninin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi bu duanı oxumaq: 

َاللھم ھذا شھر رم َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ِضان الذي أنزلت فیھ القرآن و قد تصرم و أعوذ بوجھك الكریم یا رب َّ َّ ََ ِ ِ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ َ َِ ُ ُ َ ََ َّ َ َ ْ َ َُ َ َْ ِ ِ َ ْ ِ َّ
ْأن یطلع الفجر من لیلتي ھذه أو یتصرم شھر رمضان و لك قبلي تبعة أو ذنب ترید أن  َ َ َ ْ َْ َ َ َُ ِ ُ ٌ ْ َ ْ ٌْ َ ِ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ ْ َْ َ َّ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ

ْتعذبني بھ یو َ َِ ِِ ِّ َ َم ألقاكُ َ ْ َ َ  
Duanın oxunuşu: “Allahummə həzə şəhru Ramədanəlləzi ənzəltə 
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fihil Qur`an, və qad təsərramə və əuzu bi vəchikəl kərimi ya rabbi, ən 
yətluəl fəcru min ləyləti həzihi, əv yətəsərramə şəhru Rəmədan və ləkə 
qibəli təbiətun əv zənbun turidu ən tuəzzibəni bihi yəvmə əlqak”. 

Duanın tərcüməsi: İlahi, Quranı-Kərimi nazil etdiyin bu Ramazan 
ayı gəlib keçdi! Ey mənim Rəbbim, bu gecənin sübhü üzümə açıldığı 
halda, mənim üzərimdə Sənin tərəfindən bir cəza və ya Sənə qarşı bir gü-
nah qalaraq əzaba düçar olacağımdan Sənin böyük zatına sığınmışam! 

8. Ramazan ayı ilə vidalaşma duasını oxumaq; Seyid ibn Tavus 
imam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, hər kim mübarək Ramazan ayının 
axırında bu ayla vidalaşmaq istəsə, belə desin: 

ِاللھم ال تجعلھ آخر العھد  ْ َْ َْ َْ ِ ُ َ َّ ُ ِمن صیامي لشھر رمضان و أعوذ بك أن یطلع فجر ھذه َّ ِ َ ُ َ َْ َْ َُ ْ ْ َْ ََ ِ ُ ُ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ِ ِ
ِاللیلة إال و قد غفرت لي َِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ْ َّ  

Allahummə lə təc`əlhu axirəl əhdi min siyəmi li şəhri Ramədan və 
əuzu bikə ən yətluə fəcru həzihil-ləyləh, illə və qad ğafərtə li. 

Duanın tərcüməsi: İlahi, bunu mənim Ramazan ayında tutduğum 
orucların axırıncısı qərar vermə! Mən Sənə sığınmışam ki, bu gecənin 
sübhü açıldıqda məni bağışlayasan. 

9. Ramazan ayının axırıncı gecəsinə məxsus on rükət namaz qılmaq; 
bu namaz iki-iki qılınır və hər rükətdə “Həmd” surəsindən sonra on dəfə 
“İxlas” surəsi, namazın rüku və səcdələrində on dəfə “Subhənəllahi vəl-
həmdu lilləhi və lə iləhə illəlləhu vəllahu-əkbər” deyilir. Namazdan sonra 
Allahdan günahların bağışlanması istənilir, sonra isə səcdədə belə deyi-
lir: “Yə həyyu yə qayyum, yə zəl-cələli vəl-ikram, yə rahmənəd-dunyə 
vəl-axirəti və rahiməhumə, yə ərhəmər-rahimin, yə iləhəl-əvvəlinə vəl-
axirin. İğfir lənə və təqabbəl minnə sələtənə və siyəmənə və qiyəmənə!” 

Bu namazdan əlavə, on dörd rükət namaz qılmağın da çoxlu savabı 
var; belə ki, hər rükətdə “Həmd” surəsini dedikdən sonra “Ayətəl-kürsü” 
ni və üç dəfə “İxlas” surəsini oxumaq lazımdır. (Yaxşı olar ki, boynunda 
qəza namazı olanlar qəza namazlarını qılsınlar.) 

 
Fitr Bayramı 

Mübarək Ramazan ayı tamam olduqdan sonra şəvval ayının birinci 
günü Fitr bayramıdır. Fitr günü oruc tutmaq haramdır. Fitr bayramı na-



 

  630 

mazının vaxtı gün çıxan vaxtdan zöhrə qədərdir. Müstəhəbdir ki, Fitr 
bayramının namazı gün qalxandan sonra iftar edib fitrə zəkatı verən-
dən sonra qılınsın. Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s.) şəvval ayının birinci günü 
belə buyurdu:"Fitr günü möminləri səsləyərlər: Ey möminlər! Bu gün 
Ramazan ayında etdiyiniz xeyir işlərin mükafatını alın!" 

Fitr bayramının əməlləri: 
1. Qüsl etmək. (Sübh azanından bayram namazına qədər olan vaxtda) 
 2. Bayram namazından qabaq, ailənin hər üzvü üçün fitrə zəkatı çı-

xarmaq 
3. Bayram namazından qabaq xurma və ya şirni ilə iftar etmək.  
4. Bayram namazını qılmaq. 
5. Sübh və bayram namazlarından sonra "Allahu əkbər, Allahu ək-

bər, Lə iləhə illəllahu vəlləhu əkbər, Allahu əkbər və lilləhil həmd" zikri-
ni demək. 

6) Bayram namazından sonra Nüdbə duasını oxumaq. Fitr bayramı-
nın namazı Qurban bayramının namazı kimidir. 

Bu namaz 2 rükətdir. Birinci rükətdə Həmddən sonra 5 təkbir deyil-
məli, hər təkbirdən sonra qunut tutulmalıdır. Beşinci qunutdan sonra al-
tıncı təkbiri deyib ruku və 2 səcdəni yerinə yetirib ayağa qalxmalı, ikinci 
rükətdə həmddən sonra 4 təkbir deyilməli, hər təkbirdən sonra qunut tu-
tub, beşinci təkbirdən sonra ruku və 2 səcdəni yerinə yetirib namazı ta-
mamlamalıdır. Bu namazın qunutunda hər dua oxunsa kifayətdir. Daha 
yaxşı olar ki, aşağıdakı dua oxunsun: 

"Allahummə əhləl kibriyəi vəl əzəməti və əhləl cudi vəl cəbəruti və 
əhləl əfvi vər-rahməti və əhlət-təqvə vəl məğfirəti əs`əlukə bi həqqi hə-
zəl-yəvmilləzi cəəltəhu lil muslimin iydən və li Muhəmmədin salləllahu 
aləyhi və alihi zuxrən və şərafən və kəramətən və məzidən ən tusəlliyə 
alə Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xayrin əd-
xaltə fihi Muhəmmədən və əla Muhəmmədin və ən tuxricəni min kulli 
suin əxractə minhu Muhəmmədən və alə Muhəmmədin saləvətukə aləyhi 
və aləyhim. Allahummə inni əs`əlukə xayra mə səələkə bihi ibədukəs-sa-
lihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibədukəl-muxləsun". 
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Bayram namazının məxsus surəsi yoxdur, amma daha yaxşı olar ki, 
birinci rükətdə Şəms, ikinci rükətdə isə Gaşiyə surələri oxunsun, yaxud 
birinci rükətdə Əla, ikinci rükətdə Şəms surələri oxunsun. 

 
Qurani-Kərimdə haram aylar haqqında 

Haram aylar haqqında Qurani-Kərimdə belə buyurulmuşdur: 
ət-Tovbə-36-Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri 

yaratdığı gündən bəri Allahın Kitabında 12-dir. Bunlarda 4-ü haram (Rə-
cəb, Zilqədə, Zilhiccə və Məhərrəm) aylardır. Bu, doğru dindir, İbrahim 
və İsmailin gətirdikləri dinin doğru hesabı və hökmüdür. Ona görə də hə-
min aylarda özünüzə zülm etməyin. 

əl-Bəqərə-217-Səndən haram ayda müharibə etmək barədə soruşur-
lar. De ki, “O ayda müharibə etmək böyük günahdır. Amma insanları 
haqq yolundan qovmaq, Məscidul-Həra ma girməyə mane olmaq və ora-
dakıları kənara çıxarmaq Allah yanında daha günahdır. Fitnəkarlıq, adam 
öldürmək daha böyük günahdır. 

Rəcəb ayı haqqında:Rəcəb həm haram aylardan, həm də mübarək 
aylardan biridir. Bu ayın da müəyyən gecələri var ki, Allah tərəfindən şə-
rafətli adlanıb və müəyyən ibadət əməlləri vardır. Bu ay şərafətli və 
mübarək aylardan biri kimi Allahın öz ayı adlanır. 

Rəcəb ayının 1-ci gecəsi şərafətli gecələrdən biridir, o gecənin özü-
nəməxsus əməlləri vardır. Bu gecələrin öz namazı, zikrləri vardır və bu 
günlər qüsl edib, oruc tutmaq günahların bağışlanması üçün yaxşıdır. 

Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi də müqəddəs gecələrdən hesab edilir. 
O gün də qüsl etmək, oruc tutmaq savabdır. Bu gecənin də öz namazı və 
oxunan duaları vardır. 

Rəcəb ayının 13-cü günü Hz. Əli Kəbə evində dünyaya gələn günü-
dür. Bu günün də öz namaz və ibadətləri vardır. 

Rəcəb ayının 27-ci gecəsi Peyğəmbərliyə məbəs olan və Hz. Cəbrailin 
ona nazil olan günüdür. Bu gün də qüsl etmək, oruc tutmaq buyurulub və 
bu gündə tutulan oruc 70 ilin orucuna bərabərdir. Ümumiyyətlə, bu ayın 
bütün günləri və gecələri bizim özümüz üçün, günahlarımızın tökülməsi 
və bağışlanmağımız üçün Allah tərəfindən bizə verilən fürsətdir. 
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Zilqədə ayı haqqında 
Uca Allahın Quranda buyurduğu haram aylardan biridir. Seyyid ibni 

Tavusun nəql etdiyi rəvayətdə, bu ay duaların qəbul olunduğu ay kimi ta-
nınmışdır. Peyğəmbərimizdən bu ayın bazar günündə böyük fəzilətə ma-
lik namaz rəvayət olunmuşdur. O namazı qılan şəxsin tövbəsi qəbul olar 
və günahları bağışlanar Dünyadan iman ilə köçər və qəbri nurlu olar. Al-
lahın məğfirəti onun valideyn və övladlarına nəsib olar. 

Zilqədənin 15-ci günü ibadət və hacət gecəsidir. Zilqədənin 25-ci ge-
cəsi mübarək gecələrdəndir ki, Allahın rəhmət və məğfirəti nazil olar. 
Zilqədənin 25-ci günü isə Dəhvul-ərz günüdür və bu, il boyu tutulan oru-
cun fəziləti ilə seçilən dörd gündən biridir. Bu günün ibadəti, orucu, is-
tiğfarı (tövbəsi) Allah dərgahında qəbul olunar. Bir sözlə, Allah dərga-
hında sirləri bizə məlum olmayan, ancaq bizim üçün haram buyurulub və 
Allah tərəfindən ibadət və itaətə çağırılan bu ayların, yəqin ki, Allah dər-
gahında bir hikməti vardır. 

Zilhiccə ayı haqqında: Bu ayın ilk 10 günü ayın ən fəzilətli günlərin-
dəndir və bu günlərdə edilən ibadət və xeyir işlər Allah yanında sevimli-
dir. Quranı-Kərimdə Zilhiccə ayının ilk 10 günü haqqında belə buyuru-
lur: 

Fərəc-4-ayəsində And olsun sübhə ki, o zaman gözəl zamandır! Ya-
xud Zilhiccə ayının, ya bayram gününün sübhünə and olsun!And olsun o 
gecəyə, (Zilhiccə ayının əvvəlinə, 10 günə) And olsun cüt və təkə ki, Al-
lah yaratmışdır. And olsun qaranlığı qurtarıb, sübhün işığı gələn zaman 
tamamlanan gecəyə!Deyilən bu andlarda ağıl sahibləri Allahın qüdrəti, 
qüvvəsi və onun qəribəlikləri haqda düşünər. 

Peyğəmbərimiz öz hədislərində belə buyurmuşdur:”Bu günlərdə edi-
lən ibadətlər saleh əməllər, malı və əməli ilə edilən ibadətlər, Allah yo-
lundakı cihada bərabərdir.” 

Çox təəssüf ki, ictimaiyyətimiz mənəviyyatımıza zidd olan, fəsadlar-
la dolu bayramları qeyd edirlər, lakin Allahın bizə bəxş etdiyi mübarək 
günlər barəsində məlumatlara sahib deyillər. Həqiqətən, biz yaranışdan 
günahlara meyilliyik. Allah-təala insanları günahlardan təmizləmək və 
tövbə etmələri üçün müəyyən məqamlar, günlər ayırmışdır. Bunlardan 
Ramazan ayı, Zilhiccə ayının mübarək 10 günü və sair bu kimi günləri 
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göstər-mək olar ki, bunlar bizlər üçün bir fürsət və hədiyyədir. 
Yaradılmışlar arasında nəyi isə seçmək, üstün etmək Allahın qanun-

larındandır. Məsələn, insanlar arasında Peyğəmbərlər seçməklə, digər in-
sanlardan üstün etmiş, məkan baxımından Məkkə Mədinəni bütün mə-
kanlardan, zaman baxımından Ramazan ayını digər aylardan üstün etmiş, 
gecələr içərisində qədr gecələrini digər gecələrdən üstün etmişdir. Hətta 
Peyğəmbərləri də dərəcələrinə görə birini-digərindən üstün etmişdir. Bu 
haqda Quranı-Kərimdə belə buyurulur: 

əl-Bəqərə-253-Allah belə buyurur:”Bunlar Peyğəmbərlərdir. Bəzisi-
ni bəzisindən üstün etmişik. Onların içində eləsi vardır ki, Allah onunla 
bilavasitə danışdı. Musa ilə Turi-Sinada, Muhəmməd ilə Merac gecəsin-
də. Bəzisinin dərəcəsini uca etdi, başqa Peyğəmbərlərə vermədiyi fəziləti 
ona verdi, Muhəmməd Peyğəmbər kimi. Biz Məryəm oğlu İsaya ölü di-
riltmək, xəstələrə şəfa vermək kimi möcüzələr verdik və onu pak ruh ilə, 
Cəbrail ilə qüvvətləndirdik.” 

Zilhəccənin 10 günü də seçilmiş günlərdəndir və bu da Allahın şə-
nindəndir. 

 
Məhərrəm ayı haqqında 

Qəməri təqviminin adından göründüyü kimi, Ayın hərəkəti əsas 
götürülərək tətbiq olunmuş təqvimdir. 622-ci ildə Peyğəmbər Məkkədən 
Mədinəyə hicrət etmişdir. Bununla əlaqədar olaraq bu təqvimə Hicri-
qəməri adı verilmişdir. Məhərrəm ayı Hicri-qəməri tarixinin ilk ayı və 
haram aylardan biridir. Bu ay böyük və əzəmətli aydır. Allah seçdiyi bu 
ayları öz fəzilət və ehsanı ilə şərəfləndirib, insanların da bu aylara hörmət 
bəsləməsini istəmişdir. Buna müvafiq olaraq, Allah, bu ayların hörmətini 
qoruyacaq hökmlər endirmişdir. Məsələn, bu aylarda müharibə edib qan 
tökmək haram buyurulmuşdur. Bu aylarda çoxlu Allaha yalvarmaq, 
günahlarımızı istiğfar etmək, bir-birimizə qayğı göstərmək, ehsan etmək 
və Allahın bütün yaratdıqlarını sevib, candildən Allahdan başqa heç bir 
Allahın olmadığını qəlblə təsdiq etmək buyurulmuşdur. 

Məhərrəm ayının 10-cu günü başqa Peyğəmbərlər tərəfindən də ehti-
ram və hörmətlə qarşılanmışdır və bu gündə xüsusi mərasimlər 
keçirilmişdir. Ərəblər İslamdan əvvəl cahiliyyət dövründə bu günü oruc 
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tutar və Kəbə evinin örtüyünə təzim göstərib dəyişərdilər. Belə ehtimal 
olunurdu ki, bu adət İbrahim Peyğəmbər kimi keçmiş Peyğəmbərlərin 
şəriətindən gəlmişdi. 

Buxari və Müslim ibn Abbasdan belə rəvayət edir ki, Rəsulullah 
Aşura günündə oruc tutub və səhabələrinə də buna əmr etdiyi zaman 
dedilər ki,”Ya Rəsulullah, bu günü yəhudilər və nəsranilər ehtiram edib 
oruc tuturlar”. Buzaman Rəsulullah buyurur:- “Gələn il Məhərrəmin 9-cu 
və 10-cu günlərində də oruc tutarıq.”Alimlər bu günü xristianların da 
qeyd etməsini Hz. İsanın şəriətində, Hz. Musadan qalan bu ibadətin 
qadağan edilməməsi ilə izah edirlər. Yəni bu gündə həm yəhudilər, həm 
də xristianlar oruc tuturlarmış. Peyğəmbərimiz də bu ayın 9-cu və 10-cu 
günündə oruc tutmağı bizlərə müstəhəb buyurmuşdur. (Müslim) ibn 
Abbasdan belə buyurur ki, Peyğəmbərimiz bu oruc haqqında belə 
buyurmuşdur:-”Bu oruc keçmiş ilin günahına kəffarədir.” 

Ümumiyyətlə, Məhərrəmin 10-cu günü ilə əlaqədər tarixdə bu gündə 
baş vermiş hadisələr haqqında çoxlu məlumatlar qeyd edilmişdir. 
Bunlardan ən müdhişi isə Aşura günü baş vermiş Kərbəla faciəsidir ki, 
bütün tarixin məcrasına təsir etmişdir. Çünki bu faciə Peyğəmbərimizin 
öz nəvəsi haqqında “Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm”,”Kim 
Hüseyni sevərsə, Allah da onu sevər,”deyib əzizlədiyi istəkli nəvəsi 
İmam Hüseynin başına gətirilmişdir. Hətta Quranda buyurulmuş bu 
ayəni”-YaRəsulullah! De:- Mən sizdən bütün risalətin müqabilində Əhli-
beytimə məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm (Şura-23)”-deyib, 
buyurulduğuna baxmayaraq, təəssüf ki, həmin insanlar əmanətə xəyanət 
etmişlər. Bu insanlar tərəfindən Peyğəmbərin nəvəsi öz doğmaları ilə 
birlikdə, vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 

Hicrətin 61-ci ili Məhərrəm ayının onu, cümə günündə baş verən 
qanlı hadisə bu günə qədər İslam dünyasına öz təsirini göstərməkdədir. 
Həmçinin bu aylar bizim bu dünyadakı sınağımız, sınaqdan üzüağ 
çıxsaq, axirətdəki Cənnəti- məkanımızdır. 
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6-cı Bölum 

Həcc haqqında 
 
İslam dinində Həcc əməli vacib buyurulan əməllərdən biridir. Bu 

haqda Quranda buyurulir: Ali-İmran-96-97-Həqiqətən, insanlar üçün ilk 
bina olunan ev Məkkədə olan evdir. Bərəkətlidir və aləmlərin əhlinə hi-
dayətdir. Onların qibləsi və ibadətgahıdır. Orada aşkar əlamətlər, İbrahi-
min məqamı vardır. Oraya daxil olan, dünya qisasından amanda olar. 
Həccə gedib ziyarət etmək bütün insanlar üçün vacibdir. O insanlara ki, 
müəyyən şərtləri yerinə yetirə bilsin, yol getməyə qüvvəsi olsun. Həqiqə-
tən, Allah aləmlərin əhlindən ehtiyacsızdır. 

əl-Həcc-29-Sonra Həcc əməllərinin hamısını yerinə yetirsinlər, nə-
zirlərini versinlər, qədim olan beyti təvaf etsinlər. 

əl-Həcc-33-34-Hər kəs Allahın hörmətli məqamlarına, ya əməllərinə 
təzim edib düzgün yerinə yetirərsə, həqiqətən, o, qəlblərin təqvalı olma-
sındandır. Sizin üçün o məqamlarda müəyyən müddətə (qiyamət günü-
nə)qədər mənfəətlər vardır. 

Həcc ibadəti İslamın vacib buyurulmuş on əməllərindən biridir. 
Həcc kəlməsi lüğətdə kəsb və təvəccüh mənasındadır. Dini mənası isə 
məlum bir yeri müəyyən bir zamanda məlum hərəkətlərlə ziyarət etmək-
dir. Müəyyən zaman:-Şəvval, Zilqədə və Zilhiccə ayının ilk on günüdür. 
Həcc əməli hər kişi və qadına ömürdə bir dəfə, müəyyən şərtlərlə vacib 
buyurulmuşdur. Həccin çox hikmətli, maddi və mənəvi faydaları vardır. 

Bütün buyurulan dini hökmlərdən fərqli olaraq, Həcc əməli müəyyən 
şərtlər əsasında müsəlmanlara vacib buyurulmuşdur. Həcc əməlini yerinə 
yetirmək üçün həm maddi-mənəvi, həm elmi və fiziki hazırlıq olmalıdır. 
Bu yola gedən Hacılar İslam dininin bütün hökm və qanunları nı, Füruid-
din və Üsulid-dini bilməli, həm cismani, həm də ruhən hazırlaşmalıdırlar. 

Bundan əlavə yol getmək mədəniyyətini, müəyyən zaman müddətin-
də bir yerdə yol gedən insanların bir-birləri ilə münasibətlərini düzgün 
qurmağı bacarmalıdırlar. Bu müqəddəs yolda heç kəsi dili və ya əməli ilə 
incitməməli, günahlardan saflaşıb təmizlənmək əvəzinə, qazana biləcəyi 
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savabı əldən verməməlidir. Bu yolda zərurətdən doğan, təsadüfən rastlaş-
dığı insanların onun üçün bir imtahan, bir sınaq olduğunu və bu yolda 
şeytanın da cəhdi-səyini unutmamalıdır. Çünki şeytan həmişə yanımızda 
hazırdır ki, qazandığımız savabları əlimizdən alıb, bizi azdırsın. 

Bir əmrlə 14 əsrə yaxın bir dövrdə milyonlarla insanlar bu müqəddəs 
bölgəyə gəlməyə can atarlar. Allahın əzəmətini bütün duyğuları ilə başa 
düşən Hacılar, mılyonlarca insanın onun özü kimi düşünüb, inandığını 
görüb, müşahidə edərlər. İns və cinin, bütün şeytanların şübhə və vəsvəsə-
lərinə əhəmiyyət və qiymət verməzlər. İmanları qat-qat qüvvət qazanar. 

İslam dininin zühur edib aləmə yayıldığı, uğrunda mübarizə aparıldı-
ğı, canların fəda verilib qanların töküldüyü, müqəddəs bölgələri, möhtə-
rəm İslam qəhrəmanlarının məzarlarını ziyarət etməklə, Hacıların kön-
lündə İslamı bütünlüklə yaşamaq və ona xidmət etmək eşqi və sevgisi 
oyanır. 

Bircə bunu fikirləşək ki, Allah bizi qonaq çağırır, biz Allahın evinə 
qonaq gedirik və bu yolda həm dünya, həm də axirət savabını qazanırıq. 
Həcc ziyarətində möminlər eyni qayə və inancla Həcc əməlini yerinə ye-
tirmək üçün bir araya gələrlər. Dünyanın heç bir yerində rastlaşmayan 
möhtəşəm birliklə, ibadət şüuru və həyəcanı ilə kainatın yaradıcısına 
yönələrək, ondan diləklə bağışlanma istərlər. Kamil bir inamla yaşayıb, 
ölməyi arzu edərlər. Qazanılan mənəvi böyük eşqdən mövcud pis fikir, 
vərdişləri tərk edərlər və Allahın hökmlərindən daha möhkəm yapışarlar. 
Ayaqyalın, başlar açıq olaraq bütün Hacıların ağa bürünməsi ölümü, 
kimliyindən asılı olmayaraq, hamının eyni vəziyyətdə bir yerə toplandığı 
o möhtəşəmlik də Məhşər gününü xatırladır. Beləcə qəlblər yumşalır, ba-
xışlar başqalaşır, duyğular həyəcana gələrək mənəvi bayram keçirir. 

Həcc ziyarətində Kəbə evinin təvafı zamanı sanki göydə ruhlarımız 
da bizimlə birliklə təvaf edir. Cismimiz yerdə, ruhlar isə göydə, qorxu və 
həyəcanla Allahın qarşısında titrəyərək ondan bağışlanma diləyir. Cismi-
mizin nəfsi istəklərinə uyaraq, törətdiyimiz günahları sayıb, ağlaya-ağla-
ya, yalvararaq tövbə edir və ondan bağışlanma diləyirik. Kimliyindən 
asılı olmayaraq, günahlar içində çabalayan insanların öz varlığını unu-
dub, ağlayaraq Allaha yalvarışları, həqiqətən, insana Qiyamət gününü 
xatırladır. 
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Allahın bizlərə vacib buyurduğu Həcc ziyarəti və bu ziyarət əməllə-
rinin yerinə yetirilməsi zamanı bizim qəlbimizin çırpınaraq, ruhumuzun 
öz cismini belə unudaraq, Allahdan bu dünyada bağışlanma istəyə bilmə-
si Allahın biz müsəlmanlara verdiyi böyük bir nemət və fürsətdir. Çünki 
Allah bizləri bu dünyada ikən bağışlayır, əbədi dünyamızda isə bağışlan-
ma diləmək gecdir. Həcc ziyarəti Allah tərəfindən biz müsəlmanlara ve-
rilən böyük hikmət, şərəf və fürsətdir. 

O müqəddəs yerləri ziyarət edən hər bir zəvvar sanki öz ruhundan 
orada hissəciklər qoyur və həmişə qəlbi, ruhu ora getməyə can atır. Həc-
cə gedib-gələn insanlarda Allah qorxusu, Qiyamət gününün qorxusu, bu 
dünya aləmində çirkablara batmaq qorxusu daha da artıb çoxalır. Həcc 
ziyarətinə gedib, bu hissləri yaşayan insanların dünyaya və insanlara ba-
xışında böyük bir inqilab baş verir və insan hər şeyə gözəl gözlərlə baxır. 
İnsan Həcc ziyarətindən sonra kiçik (kliniki) ölümü yaşayıb, dirilən insan 
kimi, Allahın bizə bu ötəri dünyada verdiyi bütün nemətlərə dəyər verə-
rək, şükür edib, bütün varlıqları sevməklə bərabər, əbədi dünya haqqında 
daha çox düşünür. 

Yolçuluq əsnasında, qarşılaşdığı çətinliklər və məhrumiyyətlər insana 
nemətlərin qiymətini bilməyi və bunlara şükür etməyi öyrədir. Mal və 
mülkindən uzaq qalmaq, qohum-əqrəbadan uzaq düşmək, istirahət etmək 
üçün imkan olmamaq insana fağırların ehtiyac və çətinliklərini xatırladır 
və beləcə insanın mərhəmət əlinin uzanmasına vəsilə olur. Həcdə cihad sa-
vabı vardır. Çünki onda həm səfər halı, həm nəfslə mücadilə, həm əziyyət 
və yorğunluqlara təhəmmül vardır. Həmçinin bu çətinliklər insana Quran-
da yazılan:”Qiyamətdə sıra ilə gedəcəyimiz Məhşəri”- xartırladır. 

 
Həcc və ümrə əməlinin vacibliyi 

Həcc əməlinin müəyyən edilmiş vaxtı və vacib əməlləri haqqında 
Qurani -Kərimdə, Allah belə buyurur: 

əl-Bəqərə-203-Həcc əməllərini zamanı, sayı bəlli olan günlərdə, zül-
hiccənin 10-cu, 11-ci, 12-ci günlərində Allahı zikr edin. Namazdan sonra 
təkbir deyin:- “Allahu-Əkbər, Allahu Əkbər. Lə iləhə illəlləhu, vallahu 
Əkbər. Allahu Əkbər. Və lilləhil həmd. Allahu Əkbər. Ələ mə rəzəqnə 
min bəimətil-əl-Ənam”. 
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əl-Bəqərə-197-Həccin vaxtı müəyyən aylardır. O aylarda həcc vacib 
olan kəsə Həccdə cima etmək, pis söz danışmaq və vuruşmaq haramdır. 
Təlbiyəni çoxlu zikr etmək lazımdır. Təlbiyə:- “Ləbbeykə, Allahummə-
ləbbeyk, Ləbbeykə lə şərikə ləkə ləbbeyk”.Hər cür yaxşı əməl etsəniz, 
Allah onu bilir. Azuqə toplayın, həqiqətən, azuqələrin yaxşısı təqvadır. 
Ey qəlb sahibləri, məndən qorxun ki, ağlınızın hidayəti ilə yaxşını pis-
dən, haqqı batildən ayıra biləsiniz. 

əl-Bəqərə 196-Həcc və ümrə əməllərini Allahdan ötrü tam yerinə 
yetirin. Yəni bütün şərt və vacibatı ilə Həcc və Ümrəni məhz Allahın fər-
manının icrası üçün yerinə yetirin. Əgər qorxu, ya düşmənin olması və 
ya xəstəlik səbəbinə Həcci tamam etməkdə sizə məneəçilik olarsa, sizə 
müyəssər olan bir qurbanlıq göndərin. Əgər ehramdan çıxmaq istəsəniz, 
lazımdır ki, dəvə, mal, ya qoyundan, hansı mümkün olsa, hədiyyə gön-
dərəsiniz. Qurbanlıq öz yerinə yetişməyənəcən başınızı qırxdırmayın. 
Əgər ihramda ikən ziyarət zamanı, sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına 
tutulub, əziyyət çəkən olarsa, belə şəxs o zaman oruc, ya sədəqə, ya da qur-
banlıq fidyə verməlidir. Belə şəxsin kəffarəsi odur ki, qurbanlığı göndər-
məmiş üzrlü səbəbdən, maneəçilik çıxan yerdə başını qırxdırsın və bununla 
yanaşı ya bir qoyun kəssin, ya üç gün oruc tutsun, ya da altı miskinə təam 
versin. Maneəçilikdən qurtarıb, əmin olduğunuz zaman Ümrəyi-təməttödən 
sonra Həcci-təməttöni yerinə yetirsə, imkan daxilində qurban kəssin. Əgər 
qurban kəsə bilmirsə, üç gün oruc tutsun. Həccdən qayıtdıqdan sonra da 
yeddi gün oruc tutsun, on gün tamam oluncaya qədər bu hökm Məscidil-
Həram, yəni Məkkə əhlindən olmayanlar üçündür. 

 
Həcc zamanı buyurulan müstəhəb qüsullar 

Zilhiccənin 8-ci və 9-cu günləri zöhr vaxtı əmələ gətirilən qüsul. 
Ehram qüsulu. 
Məkkəyə daxil olmaq qüsulu. 
Məscidi Hərama daxil olmaq üçün qüsul . 
Kəbə evini ziyarət etmək üçün qüsul. 
Qurban kəsmək əməlini yerinə yetirmək üçün qüsul. 
Tükün və saçın kəsilməsidir ki, bundan qabaq qüsul edilir. 
Mədinəyi-Münəvvərin Hərəminə daxil olmaq üçün qüsul. 



 

  639 

Peyğəmbər məscidinə daxil olmaq üçün qüsul. 
Peyğəmbərin pak qəbrinin vida qüsulu. 
Həcc əməlləri sıra ilə yerinə yetirilməlidir. 

 
Ömreyi-Təməttö (Ziyarət məqsədilə) 

1-ci Möhrüm olmaq:-Niyyət, Ehram paltarını əyinə geymək, Ləb-
bəyk demək. 

Yəni ehram paltarını əyninə geymək. Həcc boyunca Hacılar ehram 
deyilən kəfənə bənzər, tikişsiz bir geyim ilə örtülürlər. (bu zaman insan 
təmiz və pak olmalıdır)Bu hərəkət insanın ölməsini və dünya ilə əlaqəsi-
nin kəsilməsini təmsil edir. Bütün Hacılar Məkkəyə çatmamışdan qabaq 
ehram paltarını geyinməlidirlər. Bunun üçün müəyyən olunmuş məkan 
əhkamı vardır ki, buna da Miqat deyilir. 

Ehram geyinmək üçün şərtlər: 
1-Niyyət, ( “Ömreyi-Təməttö əməlini yerinə yetirmək üçün möhrüm 

oluram qürbətən iləllah). 
2-Ehram paltarını əyninə geymək. 
3-Təlbiyyə (ləbbeyk) demək. 
əl-Maidə-1-Ey möminlər!Əhdlərinizə vəfa edin!Ehramda olan za-

man özünüzə halal etməklə, haram olması sizə bəyan edilən heyvanlar-
dan başqa, dördayaqlı heyvanlar, ya da onların bətnində olan balalar sizə 
halal edildi. Allahın hörmət etməyi buyurduğu əlamətlərə hörmətsizlik 
etməyin. Bu məkana gəldikdə Məscidil-həram, İbrahim məqamı, Səfa, 
Mərva, Mina, Ərəfat zamanı gəldikdə isə bayram günləri, Ərəfə günü və 
bu kimi günlərdə müəyyən olunmuş ibadətləri düzgün yerinə yetirin. Dö-
yüş haram olan aylarda, Kəbədə olan qurbanlara və canlılara hörmətsiz-
lik etməyin. Allahdan dünya və axirət üçün savab, feyz və razılıq istəyin, 
Kəbəyə üz tutan Hacılara hörmətsizlik etməyin. Əfv etmək və təqvada 
bir-birinizə kömək edin. Günaha bais olan əməlləri etməkdə və düşmən-
çilikdə bir-birinizə köməklik göstərməyin. Allahdan qorxun! Həqiqətən, 
Allahın əzabı şiddətlidir. 

2-ci-Təvaf:-Yeddi kərə Kəbənin dövrəsində dolanmağa deyilir. Tə-
vaf Həcəri-Əsvəddən (Qara- daş qoyulan yerdən) başlayır və yeddi dəfə 
Kəbənin dövrəsinə dolanandan sonra həmin yerdə qurtarır. Kəbəni təvaf 
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edən zaman gərək insanın sol çiyni Kəbəyə tərəf olsun. Hər bir dövrə 
Həcəri-Əsvəddə başlayıb və həmin yerdə qurtarır. 

3-cü-Təvaf namazı-iki rükətdir. Bu namaz Məscidil-həramın həyə-
tində, Məqamı-İbrahimdə qılınsın. Bu namaz gərək ki, düzgün və yüksək 
səviyyədə qılınsın, çünki vacib əməllərdəndir. 

Açıqlama: Məqamı-İbrahim ona görə deyilir ki, İbrahim Peyğəmbər 
Kəbə divarlarını daha hündür etmək üçün ayağının altına qoyduğu və da-
şın üzərində onun ayaqlarının izi qalıb. Başqa rəvayətə görə isə o bu da-
şın üzərinə çıxaraq insanları Həccə dəvət edib. Bu daş dördbucaq şəklin-
dədir, eni və uzunluğu 50 sm-dir. 

İbrahim (ə. s.)məqamı Kəbənin məşriq tərəfinin 13 metrliyində yer-
ləşir. İbrahim məqamı haqqında Qurani-Kərimdə Allah belə buyurur: 

Həcc-26-Ya Peyğəmbər! Yadına sal, bir zaman ki, İbrahimə Kəbə-
nin yerini bildirdik. Allah İbrahimə Məkkə evini tikməyə əmr edəndə, 
Həzrət bilmədi ki, evi hansı tərəfdən tiksin. Cəbrail vasitəsi ilə Kəbənin 
yerini ona bildirdi. İbrahim Beyti tikib qurtaranda Allah ona vəhy etdi ki, 
mənə heç bir şeyi şərik qərar vermə, məndən başqasına ibadət etmə! Mə-
nim evimi şərik qərar verənlərdən və bütlərə sitayiş edənlərdən uzaq et 
və namaz qılıb, rüku edən və səcdəyə düşənlər üçün pak et!İnsanları 
Həccə çağır! Hz. İbrahim Məqamı-İbrahimdə duraraq səsləndi:-Ey insan-
lar! Allah sizi Həccə gəlməyə çağırır. Bunu qəbul edin!Allah İbrahimin 
səsini ruhlara çatdırdı. Kim çavab verdisə, o Həccə gəldi. İnsanlar sənin 
yanına piyada və ya miniklə, uzaq- uzaq yerlərdən gələrlər. Onlar yolun 
uzun və ya zəhmətli olmasına baxmazlar. 

4-cü-Səy:-Ömreyi-Təməttö və Həcc əməllərini vacib olan rüknlərin-
dən biri də Səfa və Mərva dağı arasında 7 dəfə səy etməkdir. Səy etməyə 
başlarkən niyyət edilməlidir. 

Səy-Səfa və Mərva arasında 7 dəfə gedib-gəlməkdir. Bu iki təpənin 
arasındakı məsafə 420 metrdir. Hər bir Hacı bu iki dağın arasını səy etdik-
də 3 km-ə qədər, yəni 2940 metrə qədər, Allahın əmrinə itaət edib, yol get-
miş olur. Səy edilən yerə Məsa deyilir. Bu yerin uzunluğu 400 metr, eni 
isə 20 metrə qədərdir. Səy haqqında Quranda Allah belə buyurur: 

-əl-Bəqərə-158-Həqiqətən, Səfa və Mərva Allahın ibadət etmək mə-
qamlarının əlamətlərindəndir. Allahın evini qəsd edən, xüsusi qayda ilə 



 

  641 

ziyarət və təvaf edən, həcc və ümrə əməlini yerinə yetirən hər kəs üçün 
onların Səfa və Mərva arasında səy etməyin heç bir günahı yoxdur. Səfa-
dan Mərvaya yeddi dəfə gedib-gəlməyə səy deyilir, yəni Səfadan Mərva-
ya dörd dəfə, Mərvadan Səfaya üç dəfə tələsik getmək səy adlanır. 

5-ci-Təqsir:-Hacılar Səfa və Mərva arasında səy etdikdən sonra dır-
nağını, saçını və bığının tükünü qısaltmalıdır. 

 
Həccin vacibi əməlləri 

Həcci-Töməttönün vacib əməlləri:-Bu əməl zilhiccə ayının 9-cu 
günündən başlanır. 

1-ci-Ehram. 
2-ci-Vüquf-Zilhiccə ayının 9-cu günü Ərafatda dayanmaq. Ərafat 

səhrasında günorta azanından axşam azanına qədər qalmaq. Bu gün məh-
şər gününün bir nümunəsidir. 

Bu yerin Ərafat adlandırılmasının səbəbi budur ki, Hz. Cəbrail Həc-
cin əməllərini Hz. Adəmə öyrədəndən sonra ondan soruşdu: “Ərəftə”-ta-
nış oldun, yəni Həccin əməllərini bildin? Hz. Adəm də dedi:- “Ərəftə”-
bildim. Elə bu səbəbdən də o yerə Ərəfat səhrası deyilir. Deyilənə görə 
bu səhra Məkkənin 24 km-də yerləşir və bu səhranın eni və uzunluğu bir 
yerdə 18 km-dir. 

3-cu-Məhşərdə vüquf etmək: Zilhiccə ayının 10-cu gecəsi, yəni gü-
nortadan gün batana qədər Ərəfatda olduqdan sonra, gecə səhərə qədər 
Məşərul-Həramda (Ərəfat ilə Mina arsında olan uzun bir səhra-Müzdələ-
fədə) niyyət edib, sübh azanından gün çıxanadək orada vüquf etmək (da-
yanmaq). Burada olan zaman 49 ədəd noxuddan böyük, fındıqdan kiçik 
daş yığıb, şeytanı daşlamaq üçün özü ilə götürmək. 

4-cü-Şeytana daş atmaq. Hacılara vacibdir ki, Zilhiccənin 10-cu 
günü, sübh namazından gün çıxana kimi Müztəlifədə vüquf etdikdən 
sonra Minaya getsın və orada bir neçə əməllərini yerinə yetirsin. O əməl-
lər bunlardır: 

1-Rəmyi-Cəmərə- (şeytanı daşlamaq) adlı məşhur yerdən şeytana 
daş atmaq. 

2-Zilhiccə ayının 10-cu günü, yəni Qurban bayramı günü Cəməreyi -
Əqəbəni (böyük şeytanı) daşlamaq. Hacıların Minada cəmərəyə daş at-
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maqlarının səbəbi budur ki, şeytan orada Hz. İbrahimin gözünə görünüb 
və aldatmağa çalışmışdır. O, şeytanı daşla qovmuşdur və bu gündən də 
bu, sünnə olaraq qalmışdır. 

5-Qurban kəsmək-Əqəbəni (böyük şeytana)daş atdıqdan sonra gərək 
Allah yolunda bir qurban kəssin. 

Həcc-35-38-Hər bir ümmət üçün ibadət, ya qurban kəsmək yeri qərar 
vermişdik ki, Allahın onlara ruzi verdiyi dördayaqlı heyvanlardan kəsər-
kən Allahın adını çəksinlər. Dəvə qurban kəsməyi sizin üçün Allahın hör-
mətli əlamətlərindən etdik. Burada sizin üçün dünya və axirətdə xeyir var-
dır. Ayaqüstə kəsən halda Allahın adını çəkin! “Bismilləh, Allahu Əkbər” 
deyib, sonra kəsin. Bir əlini bağlayın, o biri əl-ayağı üstə dursun. Dəvənin 
böyürləri yerə düşdükdə, onu fəqirlərə yedizdirin. Qurbanlarınızın ətləri və 
qanları əsla Allaha yetişməz. Yalnız Allaha təqvalı olmaq qalar. 

6-ci-Həlq etmək-başı qırxmaq və ya saçı qısaltmaq. 
7-ci-Kəbəni təvaf etmək. Zilhiccə ayının 12-ci günü günorta azanın-

dan sonra Minanı tərk edərək Məkkəyə gəlsin, Allahın Beytini, Həcc-
Töməttönün təvafı niyyəti ilə təvaf etsin. 

8-ci-Sonra vacibdir ki, İbrahim məqamında iki rükət namaz qılmaq. 
9-cu-Namazdan sonra isə Səfa və Mərva arası 7 dəfə yenə səy etmək 

lazımdır. 
10-cu-ən-Nisa təfavı, istər kişi, istərsədə qadın, yəni bütün Hacılar 

bu təvafı yerinə yetirməlidirlər. 
11-ci-iki rükət Nisa təvafının namazını qılmaq. 
12-ci Mina dağında gecə səhərə qədər qalmaq. 
13-cü- Zilhiccə ayının11-ci günü və 12-ci günü isə həm 1-Cəməreyi-

Ula (kiçik şeytanı), həm-2-Vusta (orta şeytanı), həm də 3-Əqəbəni, hər 
birinə 7 daş ataraq, daşlamaq lazımdır. 

 
Ərafə duası 

Ərafə günü isə zilhiccə ayının 9-cu günüdür və bu günün xüsusi 
əməlləri var. Hacılar bu gün Məkkə yaxınlığındakı Ərafat çölündə top-
lanır və Allaha ibadət edirlər. Ərəfə günü namaz və dua günüdür, Allah-
dan istəmə günüdür, günahların bağışlanma günüdür. Zəvvarlar Ərafə 
günündə zöhrdən gün batandan sonraya qədər gərək Ərəfat çölündə qal-
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sınlar, dualar etsinlər, namaz qılsınlar, öz Rəbbləri ilə raz-niyaz etsinlər. 
Çünki bir çox günahlar Ərafə günündə bağışlanar. Bu gün çox əzəmətli 
bir gündür. Ərafə günü mühüm dəyərlərə görə başqa günlərdən daha əhə-
miyyətlidir. Ərafə günü-hacətlər günüdür. 

Qalib Əsədinin övladları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, bu gün 
üçüncü imamımız İmam Hüseyn (ə. s.) Ərafət çölündə əl açıb dua edib, 
ağlayıb-sızlayıb göz yaşları töküb, Allaha yalvarıb. Bizim beşinci İmam, 
İmam Muhəmməd Baqir (ə. s.) də bu gün Ərafət çölündə əllərini sə-
malara açıb və zöhrdən günbatana qədər Allahla raz-niyaz edib. Bizim 
İmamlarımız (ə) bu günə belə əhəmiyyət verməklə istəyiblər ki, biz mü-
səlmanlar da bu günün qiymətini bilək və onu dəyərləndirək. Əziz bala-
lar, bu gün dua etmək üçün harada olmağımız fərq etməz. Yəni Fərq et-
məz ki, mütləq Ərafət çölündə və Həcc ziyarətində olaq. Harada olsaq 
da, Ərafə gününü dua və ibadətlərlə keçirtməliyik. Bu günlər oruc tutmaq 
çox savabdır. 

 
"Ərafə" gününün duası ərəbcə 

 
َالحمد هلل الذى لیس لقضآئھ دافع، وال لعطائھ مانع، وال كصنعھ صنع صانع، وھو  َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ُْ ُ َ ٌ ٌَ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ

َالجواد الواسع، فطر اجناس البدائع، واتقن بحكمتھ الصنائع، ال ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ِ َ َ ْ َ َِ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َ تخفى علیھ الطالئع، وال َ ُ ِ َِّ ْ َ َ ْ َ
ُتضیع عندهُ الودائع، جازى كل صانع، ورائش كل قانع، وراحم كل ضارع، ومنزل  ِ ِْ ُْ َ َ َ َِ ِ ِّ ّ ُّ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ َ
ٌالمنافع والكتاب الجامع، بالنور الساطع، وھو للدعوات سامع، وللكربات دافع،  ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َّ ُ ِ ِ ِّ ِ ُّ ِ ِ َ

َوللدرجا َّ ِ ٌت رافع، وللجبابرة قامع، فال الھ غیرهُ، وال شىء یعدلھ، ولیس كمثلھ شىء، َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ َُ ُ َِ ِْ َ َُ َِ َ ٌ ٌَ ِ َ ْ
َوھو السمیع البصیر، اللطیف الخبیر، وھو على كل شىء قدیر، اللھم انى ارغب إلیك،  ْ َ ِ ُ َ ْ َُ َّ ِ َّ ُ ّ ٌَّ َ َ َِّ ُ َ َ َ َُ ُُ ُ ََ ْ ْ ُ َّ

َواشھد بالربوبیة لك َ ِ َّ ِ ُِ ُّ ُ َ ْ َ َ، مقرا بانك ربى، الیك مردى، ابتدأتنى بنعمتك قبل ان اكون َ ْ ْ ُْ َ َ َْ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ِ َِ ََ ِ ِّ َ َّ َّ ً ّ ُ
ُّشیئامذكورا، وخلقتنى من الت ً ًَ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْراب، ثم اسكنتنى االَ ِ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ِصالب، آمنا لریب المنون، واختالف ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ ْ ِ َْ ً َ ْ

ًالدھور والسنین، فلم ازل ظاعنا  ِ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ ِ ُ ِمن صلب الى رحم، فى تقادم من اال◌یام الماضیة، ُّ ِ ِ َِ ِ ْ ِْ ّ َ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ْ
ِوالقرون الخالیة، لم تخرجنى لرأفتك بى، ولطفك لى، واحسانك الى، فى دولة ائمة الكفر  ِْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ َ َّ ِ َِ َ َْ َْ َ َْ ُ َ َ ْ ُُ ْ َ ُِ

ْالذین نقضوا عھدك، وكذبوا رسلك، لكنك اخرج َْ ْ َ َ َ ََّ ِ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُتنى للذى سبق لى من الھدى، الذى لھ َّ َ َّ َُّ ْ َ ِ َ َ َ َ
َیسرتنى، وفیھ انشأتنى، ومن قبل رؤفت بى بجمیل صنعك، وسوابغ نعمك، فابتدعت  َ َْ َ َ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ َ َْ ُْ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َّ َ

ُخلقى من منى یمنى، واسكنتنى فى ظلمات ثالث، بین لحم ودم وجلد، لم ت ْ ََ َ ْْ ِْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ّ ِ َِ ْشھدنى خلقى، َ َ ْ ِ ْ
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ًولم تجعل الى شیئا من امرى، ثم اخرجتنى للذى سبق لى من الھدى الى الدنیا تآما  ًّ ْ ُّ َ ْ َ َِ ُِ ْ َ ِْ ِ َِ َ َْ ََّ َ َْ َْ ْ َ ََّ ُ ْ َ َّ ْ َ
َّسویا، وحفظتنى فى المھد طفال صبیا، ورزقتنى من الغذآء لبنا مریا، وعطفت على  َ ََ َ َْ َْ َ َ ًَ ً ً ًّ ّ ِّ َ ََ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َ ِ َ ً ِ ْ ْ ِ َ
َقلوب الحواضن، وكفلتنى اال◌مھات الرواحم، وكالتنى من طوارق الجآن، وسلمتنى من  ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َ َ َ َِ ِّ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ْ َْ ََ َّ ِ َّ ُ َّ ِ َ َ ُ ُ
َالزیادة والنقصان، فتعالیت یا رحیم یا رحمن، حتى اذا استھللت ناطقا بالكالم، اتممت  َْ َ ْ َّ ِ َ ْ ِْ ًِ ِّ ُ َ َْ َْ َْ َ ُِّ ُ َ َُ ْ َ ْ َ ِ َ ِ

َعلى سوابغ اال ِ َ َّ َ َّنعام، وربیتنى آیدا فى كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتى، واعتدلت مرتى، َ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ََ ََ َْ َ ْ َ ّ ًَ ِّ ُ ِ ْ َّ ِ ْ
ِاوجبت على حجتك، بان الھمتنى معرفتك، وروعتنى بعجایب حكمتك، وایقظتنى لما  ِ َِ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ ِ َِ ْ َّ َ ِ ْ ْ َ َ َْ ْ ََّ ُ َّ َ َ ْ

ْذرأت فى سمآئك وارضك من  ِ َِ َِ ْ َ َ َ َ َ َّبدائع خلقك، ونبھتنى لشكرك، وذكرك، واوجبت على َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ِْ ُ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ َ ِ َ
َّطاعتك وعبادتك، وفھمتنى ما جاءت بھ رسلك، ویسرت لى تقبل مرضاتك، ومننت على  َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ َْ ُّ َ َ َ َ ََّ َ ُُ َُ ِ ْ َ ْ َّ َ

ِفى جمیع ذلك بعونك ولطفك، ثم اذ خلقتنى م ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ِ َّ ُ َ َ َْ ُ َ َ ِ ِ ًن خیر الثرى، لم ترض لى یا الھى نعمة َ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َّْ ِ ْ َ
َّدون اخرى، ورزقتنى من انواع المعاش، وصنوف الریاش بمنك العظیم اال◌عظم على،  َ َْ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َْ ِ ِّ َ َِ ِ ِِّ ِ ُ ُ َ َِ َ َ ْ َ َُ ُ َ

َواحسانك القدیم الى، حتى اذا اتممت على جمیع النعم، وصرفت ع َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِّ َ َ ََّ ََّ َْ َ ْ َ ِ ِ ِّ َ ْ َ َنى كل النقم، لم یمنعك ْ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ ِّ َّّ ُ
ْجھلى وجرأتى علیك ان دللتنى الى ما یقربنى الیك، ووفقتنى لما یزلفنى لدیك، فان  َ َ َ ْ َِ َ َ َ َْ ْ َْ َُ ِ ِْ ُ ِ ُ ُ َِ َْ َّ َ َِّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ

ُدعوتك اجبتنى، وان سألتك اعطیتنى، وان اطعتك شكرتنى، وان شكرت ُ ُ ُْ َْ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ ََ َ َْ ْْ ْْ َ َ َ َك زدتنى، كل ذلك َ َِ ُّ ُ َ ْ ِ
َاكمال ال◌نعمك على، واحسانك الى، فسبحانك سبحانك، من مبدئ معید، حمید مجید،  ُ ُِ ْ ْ ْ ٌْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َُ ُ َُ َّ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ ِ ْ
َتقدست اسمآؤك، وعظمت آالؤك، فأى نعمك یا الھى احصى عددا وذكرا، أم اى عطایاك  َ َ ََ َ َُّ َُّ َْ َ ًَ ً ُْ ِ َ ََ ْ ِ ِ َِ ََ ُ ُْ َْ ُ ْ َّ َ َ

ُأق َوم بھا شكرا، وھى یا رب اكثر من ان یحصیھا العآدون، أو یبلغ علما بھا الحافظون، َ ْ َُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ِِ ًِ ًَ ُ َ َ ُْ َ ُ ّ ِ ْ ُ ْ َْ َْ ِْ َّ َ َ ُ ُ
ِثم ما صرفت ودرأت عنى اللھم من الضر والضرآء، أكثر مما ظھر لى من العافیة  ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َ ََ َِ ّ َ ْ َ ّ َّّ َ َِ ُ َّ َُّ ّ َ ّ َ َ َْ َ ْ َ ُ

َوالسرآء، وانا  َ َ َِ ّ ِاشھد یا الھى بحقیقة ایمانى، وعقد عزمات یقینى، وخالص صریح َّ َ ِ ِ َِ ََ ِ َِ َُ َْ َ َ َِ ِ ْ َ
ِتوحیدى، وباطن مكنون ضمیرى، وعالئق مجارى نور بصرى، واساریر صفحة  ِ َِ ْ َ َِ َِ َ َ ََ ُ َُ َِ َ َ ِ ِْ ْ َ

ْجبینى، وخرق مسارب نفسى، وخذاریف مارن عرنینى، ومسارب سماخ سمعى، َ ِ ِ ِِ ِِ ِ َِ ََ َ ََ َْ ِْ ِ َ ْ ِ ُ َ وما َ
ِضمت واطبقت علیھ شفتاى، وحركات لفظ لسانى، ومغرز حنك فمى وفكى، ومنابت  ِِ َ ََ َ َ َ َّ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ َ َّ
َاضراسى، ومساغ مطعمى ومشربى، وحمالة ام رأسى، وبلوغ فارغ حبائل عنقى، وما  َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َِّ ُ َ ْْ َ ْ َ

ِاشتمل علیھ تامور صدرى، وحمائ َِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َل حبل وتینى، ونیاط حجاب قلبى، وأفالذ حواشى ْ َِ ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ
ُكبدى، وما حوتھ شراسیف اضالعى، وحقاق مفاصلى، وقبض عواملى، واطراف  َُ ََ َ َ َ َِ َِ َُ َ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ ِ َ
ُاناملى ولحمى ودمى، وشعرى وبشرى، وعصبى وقصبى، وعظامى ومخى وعروقى،  َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ِ َِ ََ َ َ َْ َ ْ َ َ

ِوجمیع جوارح َ َُ ْى، وما انتسج على ذلك ایام ر◌ضاعى، وما اقلت اال◌رض منى، ونومى َ َ َ َ َّ ِ ُِ ْ َ ْ ِ ََّ َ َِ َ َ ّ َ َ َ َ ْ َ
ِویقظتى وسكونى وحركات ركوعى وسجودى، ان لو حاولت واجتھدت مدى اال◌عصار  َ ْ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ُُ ُُ ِ َ َ َ

ْواال◌حقاب لو عمرتھا ان أؤدى شكر واحدة من أن َ ْ ْ َِ ِ َِ َْ ِْ ُ َُ ِّ َ ُ َ ُ ْ ّ ْ َ ْ َعمك ما استطعت ذلك اال بمنك َ َ َِ ِ ِّ َ َِ ّ ِ ُ ْ َْ َ ُ
َالموجب على بھ شكرك ابدا جدیدا، وثنآء طارفا عتیدا، اجل ولو حرصت انا والعآدون  ُّ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ْ ُْ َ َ َِ َ َ َ ُْ ً ً ً ًَ ً َِ َ َ َ ْ ِ ِ َّ َ
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َمن انامك، أن نحصى مدى انعامك، سالفھ وآنفھ ما حصرناهُ عددا، وال  ًَ َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َِ ْ ُ ْ َْ ًاحصیناهُ امدا، َ َ َ ََ ْ
ِھیھات أنى ذلك وانت ال◌مخبر فى كتابك الناطق، والنبأ الصادق، وان تعدوا نعمة هللا ال  َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ُِّ ُ َ َْ ِ ِ ِِ ّ ِ َ َُّ ّ َّ ُ َِ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ

ْتحصوھا، صدق كتابك اللھم وانبآؤك، وبلغت انبیآؤك ورسلك، ما انزلت علیھم ُ َِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ َُ ُِ ْ َ َّ ِّ َُّ ُ ِ َ َ َ ُ ْ ْ من ُ ِ
ِوحیك، وشرعت لھم وبھم من دینك، غیر أنى یا الھى اشھد بج◌ھدى وجدى، ومبلغ  َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َّ ِ ْ ُ َ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ِ ّ َ َ ََ ِ ِ ْ ِْ ُ َ َ ْ
ْطاعتى ووسعى، وأقول مؤمنا موقنا، الحمد هلل الذى لم یتخذ ولدا فیكون◌ موروثا، ولم  ُ َ َ َْ َ ََ َ ِ َ ًَ ً َّ ً ًْ َ َ ُ ُ َ ْ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ ُْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ

َیكن لھ شری ُ َ ْ ُ َك فى ملكھ فیضآد◌هُ فیما ابتدع، وال ولى من الذل فیرفدهُ فیما صنع، َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َِّ ُّ َ ٌّْ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ٌ
ِفسبحانھ سبحانھ، لو كان فیھما آلھة اال هللا لفسدتا وتفطرتا، سبحان هللا الواحد اال◌حد  َِ ََ ْ ِ ِْ ِ ََ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َّ َ ََ َ َْ َ ََّ ِ ٌ ِ ُ َُ َ َ

ْالصمد الذى لم یلد ولم َ َْ ََ ْ ِ َّ ِ َ ِ یولد، ولم یكن لھ كفوا احد، الحمد هلل حمدا یعادل حمد مالئكتھ َّ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ِ ُ ًُ ًِ َُ ْ َ ٌ َ ُ ُ ُُ َ ْ َ ََ ْ ْ
َالمقربین، وانبیآئھ المرسلین، وصلى هللا على خیرتھ محمد خاتم النبیین، وآلھ الطیبین  َ َ َِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َّ ِ َ َّ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ َّ َ َ ْ ْْ َ َّ َ

َّالطاھرین ال◌مخلصین وسل َ َ َ ََ ُ ْ ِ ّثم اندفع في المسألة واجتھد في الدعاء ، وقال وعیناه  . َمّ ّ
ِاللھم اجعلنى اخشاك كانى اراك، واسعدنى بتقوایك، وال تشقنى  : ًسالتا دموعا ِْ ُ َ ََ َ ََ ِ ْ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُْ ْ َ ْ َّ ّ

َّبمعصیتك، وخرلى فى قضآئك، وبارك لى فى قدرك، حتى ال أحب تعجیل ما اخ َ َ ْ َْ َّ ِ ِ ِ ُِ ّ َ َ َ َِ َِ َ َْ َ َْ َ ِ َ َرت وال ِ َ ْ
َتأخیر ما عجلت، اللھم اجعل غناى فى نفسى، والیقین فى قلبى، واال◌خالص فى عملى،  َ َ ََ ْ َِ ْ َ َْ ْ َْ ََّ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َّ ُ ّ َ َ َ
َوالنور فى بصرى، والبصیرة فى دینى، ومتعنى بجوارحى، واجعل سمعى وبصرى  َ ََ َ ََ َ َ َ َْ َ َْ ْ ِ َ ِ ْ ِّ َ َ َ َْ ُّ

ْالوارثین منى، وانصرنى على من  َ َ ْ ُ ْ َ ّ ِ ِ ْ َ ِ ْظلمنى، وارنى فیھ ثارى ومآربى، واقر بذلك عینى، ْ َ َ ِ ِ ِِ َّ َ ََ َ َِ َِ َْ َ َ َ
ِاللھم اكشف كربتى، واستر عورتى، واغفر لى خطیئتى، واخسأ شیطانى، وفك رھانى،  َّ ُْ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ِ َّ ُ َّ َ

ُواجعل لى یا الھى الدرجة العلیا فى االخرة واال◌ولى، اللھ ّ َ ْ ُ ْ َْ َِ َ َِ ِ ْ ُْ َ َ ََّ ِ ْ ْ َم لك الحمد كما خلقتنى ْ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
َفجعلتنى سمیعا بصیرا، ولك الحمد كما خلقتنى فجعلتنى خلقا سویا رحمة بى، وقد كنت  ْ ُ ْ َ ََ َ ًَ َ ْ َ ً ً ً ًّ ِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ َْ َ ََ ُ ْ َ َ

ْعن خلقى غنیا، رب بما برأتنى فعدلت فطرتى، رب بما انشأتنى فاحسن َْ َْ َ ََ ََ َْ َْ ّ َ ّ ََ ِ ِِ َ َ َ ِ َْ ِ ِْ َّْ َ ً ّ َ َ ِت صورتى، رب ْ َ َّ َُ
َّبما احسنت الى وفى نفسى عافیتنى، رب بما كالتنى ووفقتنى، رب بما انعمت على  ََّ ََ َ ّ ّ ََ ْ َ ََ َِ ِ ِِ َ ِ ََ َ َْ َّ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ
ِفھدیتنى، رب بما اولیتنى ومن كل خیر اعطیتنى، رب بما اطعمتنى وسقیتنى، رب بما  ِ ِِ َ ِ َ ِ َّ ّ َّ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َْ ْ َ َ ََ ْ َ ِّ ُ ْ َِ ْ َ َ َ

ْاغ ّنیتنى واقنیتنى، رب بما اعنتنى واعززتنى، رب بما البستنى من سترك الصافى، َ َ ِ ْ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ِِ َ ِ َّ َ ّْ َ ْ َ َْ ْ َْ َْ
ِویسرت لى من صنعك الكافى، صل على محمد وآل محمد، واعنى على بوائق الدھور،  ُ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َ َ ََّ َّ َْ ُ َ ُِ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ

َوصروف اللیالى واال◌یام، و َ َِ ّ َ ْ َّ ِ ُ ُنجنى من اھوال الدنیا وكربات االخرة، واكفنى شر ما یعمل ُ َ ْ َ َُّ َ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ ِ ُ ْ ُّ ِ ْ َ ْ ِّ َ
َالظالمون فى االرض، اللھم ما اخاف فاكفنى، وما احذر فقنى، وفى نفسى ودینى  َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َْ ُ َّْ ُ ّ ِ ْ َ ُ ّ

َفاحرسنى، وفى سفرى فاحفظنى، وفى اھلى ومالى فاخلفنى، و َ َ َْ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َْ َْ ْ ْفى ما رزقتنى فبارك لى، ُ ِ َ َ ْ َ َ
ْوفى نفسى فذللنى، وفى اعین الناس فعظمنى، ومن شر الجن واال◌نس فسلمنى،  ِْ ِ ِ ِّ َّ ََ َ َِ ِْ ِ ْ َ َ َ َِ ِّ ِ ْ ِّْ َ ْ ّ ّ ُ ْ َ ْ َ
ْوبذنوبى فال تفضحنى وبسریرتى فال تخزنى، وبعملى فال تبت◌لنى، ونعمك فال تسلبنى،  ْ َُ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َِ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ

ِوالى  ْغیرك فال تكلنى، الھى الى من تكلنى الى قریب فیقطعنى، ام الى بعید فیتجھمنى، ام َ َ َ ْ ََ َُ ََّ َْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ِْ َ ْ َ ِ َ
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َالى المستضعفین لى، وانت ربى وملیك امرى، اشكو الیك غربتى وبعد دارى، وھوانى  ََ َ َ ََ ْ ُْ ِ َِ ْ ُ َ ْ ََ ْ َُ ْ َُ َ َْ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ
ِعلى من ملكتھ امرى، الھى ْ َ ُ َ ْ َّ َ َْ ُ فال تحلل على غضبك، فان لم تكن غضبت على فال ابالى َ َ َ ََّ ََّ ْ َ ْ ََ َ َْ َِ َ َُ َ ْ َِ َ ْ ِ ْ ُ

ُسبحانك غیر ان عافیتك اوسع لى، فأسألك یا رب بنور وجھك الذى اشرقت لھ اال◌رض  ْْ َ ْ ُ ََّ ْ َْ َ ِ َ ََ َ ََّ َ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ِ ّ ُ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ ْ َْ َ ُ
ِوالسماوات، وكشفت بھ الظلمات، وصلح ب َِ ُِ َُ َ َ َُ ُُّ ِ ْ َ ُ َھ امر اال◌ولین واالخرین، ان ال تمیتنى على َّ َ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِْ َْ َّ َ ُ ْ

َغضبك، وال تنزل بى سخطك، لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك، ال الھ اال انت،  ْ َْ ّ ِ َِ ِ َ ْ ََ ْ َ ّ َ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ِ ُ َ ِ َ
َّرب البلد الحرام والمشعر الحرام، والبیت العتیق الذى  ِ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َ ََ َِ َِ َِ ْ َ َ َّ ِاحللتھ البركة، وجعلتھ للناس َ ّ ِ ُ َُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ

َامنا، یا من عفا عن عظیم الذنوب بحلمھ، یا من اسبغ النعمآء بفضلھ، یا من اعطى  ْ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ َّْ َ َ ْ ِ ُ ُّ ِ َ َ َ ً َ ْ
َالجزیل بكرمھ، یا عدتى فى شدتى، یا صاحبى فى وحدتى، یا غیاثى فى كربتى، یا ْ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َّ ُ َ َ ِ َ َ ّ ولیى ْ ِ َ

َفى نعمتى، یا الھى والھ آبائى ابراھیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، ورب جبرئیل  َ ََ َْ َْ َّ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ
ِومیكائیل واسرافیل، ورب محمد خاتم النبییین وآلھ المنتجبین، منزل التوراة  َّ َ َ َِ ْ ُْ َ ُ َ َُ ََ َْ ِ ِ َ َ َ َّ ِ َّ ِ َّ َّ ْ ِ

ْواال◌نجیل، والزبور والفر ُ ْ َ َ َِ ُ َّ َ ْ ِ َقان، ومنزل كھیعص، وطھ ویس، والقرآن الحكیم، انت ْ ْ َ ِ َ ُْ ِْ ُِ َ َ َ ََ ِّ َ
ُكھفى حین تعیینى المذاھب فى سعتھا، وتضیق بى االرض برحبھا، ولوال رحمتك لكنت  ْ ُ َ ََ ُُ َُ َْ ْ َْ ْ َ َِ ِ ُِ ُ ْ ْ َ َ ِ َِ َ ُ ِ ْ َ َ

ِمن الھالكین، وانت مقیل عثرتى، ولوال سترك ایاى لكنت م ِ ُِ ْ ُْ َ ََ ّ ِ َ ُُ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ َ َن المفضوحین، وانت َْ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ ْ
ُمؤیدى بالنصر على اعدآئى، ولوال نصرك ایاى لكنت من المغلوبین، یا من خص نفسھ  َ ْ َ ََّ َ ْ َ ََ ََ َُ ْ َّْ ِ ُ ْ ُ َ ّ ّ َِ َ ُ ْ ْْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ

َبالسمو والرفعة، فاولیآؤهُ بعزه یعتزون، یا من جعلت لھ الملوك نیر الم َْ ْ َْ َ ُ ُْ َُ َ ُُ َ َ َْ ََ ُّ َّ ْ َ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِْ َ ْ ّ َ ِ ّ َذلة على ُّ ِ َّ َ
ِاعناقھم، فھم من سطواتھ  ِ ِ َِ َ ْ ْ ُْ َ ِ ْ ِ مقرا انى لم احصھا لكثرتھا وسبوغھا، وتظاھرھا 0َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ْ ُ ًْ َ ّ َ ّ ُ

َوتقادمھا الى حادث، ما لم تزل تتعھدنى بھ معھا منذ خلقتنى وبرأتنى من اول العمر، من  َِّ ِ ِ ِِ ْ ُ َّْ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ َ ُ ْ ُ َ ََ ِ ُ َ ُْ ِ ِ
ِاالغنآء  ْ ِمن الفقر، وكشف الضر، وتسبیب الیسر، ودفع العسر، وتفریج الكرب، والعافیة ْ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِْ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ ْ َ ُ ِ ّ ُّ ِ ْ ْ َ َ

َفى البدن، والسالمة فى الدین، ولو رفدنى على قدر ذكر نعمتك جمیع العالمین من  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َ َ َ َْ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِّ َّ َ
َاال◌ولین واالخرین،، ما  َِ ْ َْ َّ َقدرت والھم على ذلك، تقدست وتعالیت من رب كریم، عظیم َ ّ َ َ ََ ٍ َ ْ َِ ِْ َ ََ َْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ

َّرحیم، ال تحصى آالؤك، وال یبلغ ثنآؤك، وال تكافى نعمآؤك، فصل على محمد وآل محمد،  ََّ ُ َ ُِ َِ َ ََ ّ َْ َ َ َ َُ ُ ُْ َ ُ َُ ُ َ ْ ُ َ
َواتمم علینا نعمك، واسعدنا بطاعتك، سبحانك َ ََ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َ ََ ََ َ َ ْ َّ ال الھ اال انت، اللھم انك تجیب المضطر، ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ ِ ِ َِّ ُ َّ َ ََ ْ ّ َ

ُوتكشف السوء، وتغیث المكروب، وتشفى السقیم، وتغنى الفقیر، وتجبر الكسیر، وترحم  َ ْ َُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ُْ ُُ ْ َ ِ ِْ ُ َُ َّ ُّْ َ ْ َْ ُ َ ِ
َالصغیر، وتعین الكبیر، ولیس دونك ظھیر، وال فوقك ق ََ َْ َ َ َ ٌَ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ َدیر، وانت العلى الكبیر، یا مطلق َّ ِ ِْ ُ ُ َ ْ ُّْ َ َ ْ َ ٌ

َالمكبل اال◌سیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا عصمة الخآئف المستجیر، یا من ال شریك  َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ َّ ِ ِْ ّ َ َ ْ ِّ َ
َلھ وال وزیر، صل على محمد وآل محمد، واعطنى فى ھذه العشیة، افضل م َِ ْ َ َِ َِّ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ََّ ََّ ُ َ ُِ َِ ّ َ َ ُ َا اعطیت َ ْ َ ْ َ

ُوانلت احدا من عبادك، من نعمة تولیھا، وآالء تجددھا، وبلیة تصرفھا، وكربة تكشفھا،  ِ ِ ِْ َ ْ ََ َْ ُ َ َ َ َُ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ّ َ َُ ُ َ ْ ْ َْ ً َ ََ ْ َ
ِّودعوة تسمعھا، وحسنة تتقبلھا، وسیئة تتغمدھا، انك لطیف بما تشاء خبیر، وعلى كل  ُ َ َُ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ َِ ٌِ َُ َ َّ ِ ُ َّ َ َ ّ ََّ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ

ْىء قدیر، اللھم انك اقرب من دعى، واسرع من اجاب، واكرم من عفى، واوسع من َش ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ َّ ِ َّ ُ َّ ٌ َ
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َاعطى، واسمع من سئل، یا رحمن الدنیا واالخرة ورحیمھما، لیس كمثلك مسؤول، وال  َ ٌَ ْ َْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُْ ِ َ َْ ْ ُّ َ ُ ُ َ َْ
َسواك مأمول، دعوتك ف َ َُ ْ ََ ٌ ُ َ َاجبتنى، وسألتك فاعطیتنى، ورغبت الیك فرحمتنى، ووثقت بك ِ َ َِ ُ ُْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ ََ َْ ْ ْ َْ ِ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ

َفنجیتنى، وفزعت الیك فكفیتنى، اللھم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبیك، وعلى  َ ََ َ َ ََ َ َ َِ ِّ َ َِ ُ َ ِ ْ ْ ْ ْ ََّّ َ ُ ِّ َ َ َ َ ََّ ُ ََّ َ َ ََ َ ِ ُ ْ ِ
َآلھ الطیبین الطاھرین اجمعین َ ََ ْ َ ِ ّ َِّّ ِ َ، وتمم لنا نعمآءك، وھنئنا عطآءك، واكتبنا لك شاكرین، ِ ِْ ِ َِ َ ََ َُ ْ َ َ ََ ََ ْ ّ َ َْ َ ْ ّ

َوالالئك ذاكرین، آمین آمین رب العالمین، اللھم یا من ملك فقدر، وقدر فقھر، وعصى  ِ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ ْ ََّ ُ ّ َ َ َ َ َْ َّ ِ ِ ِ
ّفستر، واستغفر فغفر، یا غایة الطالبین الرا َ ِ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ْ َ َ َغبین، ومنتھى امل الراجین، یا من احاط َ َ َْ َ ََ َّ ِ َ ْ ُ َ ِ

ِبكل شىء علما، ووسع المستقیلین رأفة وحلما، اللھم انا نتوجھ الیك فى ھذه العشیة  ِ ِ َِّ ِ َِ ْ ْ ْ ِْ َ ْ َّ ََ ِ ُِ َ َ َ ََ ََ ّ َّ ُ ّ َ ً ًً َ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ِ
َالتى شرفتھا وعظمتھا بمحمد نبیك ورسولك، وخیرتك َ َِ ِ َِ ََ َ َ َُ ِ ِ ِّ َ َّ َ ُ َ َْ َّ َ َْ َّ َ من خلقك، وامینك على وحیك، َّ َ َِ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ْ

َالبشیر النذیر، السراج المنیر، الذى انعمت بھ على المسلمین، وجعلتھ رحمة للعالمین،  ََ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ًِ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ َُ ْ َ َِ ْ ْ َ َّ ِ ِ ِِ ِّ َّ َ
َاللھم فصل على محمد وآل محمد، كما محمد اھل لذلك منك یا ع ََ َْ ِ ِ ِ ٌ ْ َ ٌ ََّ َّ ََّ ُ َ ُ َ َُ ُِ َِ ّ َ َ َّ َظیم فصل علیھ وعلى َّ ََ ِ ْ َ ِّ َ َ ُ

ُآلھ، المنتجبین الطیبین الطاھرین اجمعین، وتغمدنا بعفوك عنا، فالیك عجت اال◌صوات  ْ َ ََ ْ ِ َّ ْ َ َ َ ََ ََ ََ ِ َ ّ ِ ْ َ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َ ِ َ ُّ َّّ ْ ْ ِ ِ
ُبصنوف اللغات، فاجعل لنا اللھم فى ھذه العشیة نصیبا من كل خیر تقسمھ ُ ِ ِ ِ ِْ ّ َُّ ْ َ ِّ ُْ ْ َِ ًِ َ َّ َ َْ ِ َّ ُ َ ْ َ ِ ُ ُ َ بین عبادك، ِ ِ ِ َ ْ َ

َونور تھدى بھ، ورحمة تنشرھا، وبركة تنزلھا، وعافیة تجللھا، ورزق تبسطھ، یا ارحم  َ َْ َ ُ ُ ُّ ْ َ َ َْ ِ َِ َ َ َ َُ ُِ ِ ُِ َُ َ ُْ َْ َ َُ َ ْ ِْ ُ
َالراحمین، اللھم اقلبنا فى ھذا الوقت منجحین مفلحین مبرورین غانمین، وال تجعلنا من  َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ُِ ْ ِ ْ َْ َّ ُ َّ َ ّ
َالقانطین، وال تخلنا من رحمتك، وال تحرمنا ما نؤملھ من فضلك، وال تجعلنا من رحمتك  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ْْ َْ َ ََ َ ََ ُُ ّ َ ُ ْ ِ ْ ُ َ
َمحرومین، وال لفضل ما نؤملھ من عطآئك قانطین، وال تردنا خائبین وال من بابك  َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ ُ َُ َ ُ ُ ّ َ ُ ِ َ ْ َ

َمطرودین، یا اجود اال َ َ ْ َ َ ُ ْ ِجودین، واكرم اال◌كرمین، الیك اقبلنا موقنین، ولبیتك الحرام َ َ ُْ َْ َِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ََ َ َْ َ ََ ِ َ َْ َْ ْ َ ْ
َآمین قاصدین، فاعنا على مناسكنا، واكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا، فقد مددنا الیك  ْ َّ َ ََ َِ ْ َْ َ َ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َّ َُ ّْ ْ َ ْ ْ َ َ

ْایدینا فھى بذلة اال◌عتراف مو َ ِ ِ ِْ ِ ْ َّ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ِسومة، اللھم فاعطنا فى ھذه العشیة ما سألناك، واكفنا َ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ ََّ ِ ِِ ْ َ ََ َّ ُ َّ ٌ َ ُ
َما استكفیناك، فال كافى لنا سواك، وال رب لنا غیرك، نافذ فینا حكمك، محیط بنا علمك،  َ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِِ ٌ ْ ُْ ٌ ُ ْ َْ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ْ َ

ْعدل فینا قضآؤك، اقض لنا الخیر، واجعلنا من َِ ْ َْ ْ َ َ ْ ٌَ ُ َْ ِ ْ ِ َ َ َ اھل الخیر، اللھم اوجْب لنا بجودك عظیم َ َ َ ِ ُ ُِ َ ِ ْ َ َ ََّ َّ ِ ْ َ ْ ِ ْ
َاال◌جر، وكریم الذخر، ودوام الیسر، واغفر لنا ذنوبنا اجمعین، وال تھلكنا مع الھالكین،  َِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ْ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ُّ َ َ ْ

َوال تصرف عنا رأفتك ورحمتك، یا ارحم الراحمین، ال ََ ِ ّ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ََ ََ َ ّ َ ْ ْلھم اجعلنا فى ھذا الوقت ممن ِ َّ ِ ِ ْ َ ْ َْ َ ْ َّ ُ ّ
َسالك فاعطیتھ، وشكرك فزدتھ، وتاب الیك فقبلتھ وتنصل الیك من ذنوبھ كلھا فغفرتھا  َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِّ ُ ِ ُِ ُ ْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ِْ َِ َّ َ َ َ َُ َ ُ ُْ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ

َلھ یا ذالجالل واال◌كرام، اللھم ونقنا وسددنا واقبل ت ْ َ ْ ْ ِّ َ َ َ َِّ َ َّ ُ ّ َ ِ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َضرعنا، یا خیر من سئل، ویا ارحم َ َ ْ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ ْ ََ َ ُّ
ِمن استرحم، یا من ال یخفى علیھ اغماض الجفون، َوال لحظ العیون، وال ما استقر فى  ِ َِّ َ َ ْ ُ َْ َ ََ ِ ِ ُِ ُِ ْ ُْ ْ َ َ ُْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ

ْالمكنون، وال ما انطوت علیھ مضمرات القلوب، اال كل ذلك قد احصا َُّ َْ َ َُ ِ ُِ ِ ُ ْ ُْ َ َ َْ َُ ْ َ ْ َ ََ ْ ِ ُ ُهُ علمك، ووسعھ ْ َ ِ َِ َ َ ُ ْ
ُحلمك، سبحانك وتعالیت عما یقول الظالمون علوا كبیرا، تسبح لك السماوات السبع،  ْ َ ْ َّْ َُّ َُ ُ َ ََ َُ ِّ َ ُ ً ًَ ّ ُُ ُ ُِ ِّ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ْ
ُّواال◌رضون ومن فیھن، وان من شىء اال یسبح بحمدك، فلك الحمد وال◌مجد، وعلو ُ َُ َْ َ َ َ َُ ُْ َ َْ َْ َْ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ُِ ّ َ ُ ِ ِّ َ ِ َّ ِ َ َ ُ َ ْ 
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ُالجد، یا ذالجالل واال◌كرام، والفضل واال◌نعام، واال◌یادى الجسام، وانت الجواد  َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِِ ِْ َ ْ َ ّ
َالكریم، الرؤوف الرحیم، اللھم اوسع على من رزقك الحالل، وعافنى فى بدنى ودینى،  ََ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ْ ِ ْ ََّ َ ْ ُ ََ ََّ َّ ُ َُّ َُّ ُ

َوآمن خوفى، واعتق رقب َ َ ْ ِ ِْ َ َْ َ ْتى من النار، اللھم ال تمكر بى، وال تستدرجنى، وال تخدعنى، ْ َ ْ َ َ َ ََ َْ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ َّ ُ ّ َ ّ َ ِ
ِوادرأ عنى شر فسقة الجن واال◌نس ْ ِ ْ َ َِّ َِ ْ ِ َ َ َّ َ َّ َ ّثم رفع رأسھ وبصره الى السماء وعیناه  . ْ ّ

ِیا اسمع السامعین، یا ابصر الناظ :ّماطرتان كأنھما مزادتان وقال بصوت عال ِّ َ َ ْ ََ َّ َ َ َرین، ویا ْ َ
َاسرع الحاسبین، ویا ارحم الراحمین، صل على محمد وآل محمد السادة المیامین،  َ ََ ْ ِْ َ ّ َّ َّ َْ ُ َ ُ َِ َِ ََ ّ َ ِ ِّ َ َ ََ َ ْ
ْواسألك اللھم حاجتى التى ان اعطیتنیھا لم یضرنى ما منعتنى، وان منعتنیھا لم ینفعنى  ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َْ َ ََ ََ َِ َِ ََّ ُ ْ َ ْ َ َ ََّ ِ َ َّ ُ َّ َ ُ َ

ْما اعطی َ ْ ُتنى، اسألك فكاك رقبتى من النار، ال الھ اال انت، وحدك ال شریك لك، لك الملك، َ ْ ُْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ َ َّ ِ َِ ِ ّ َ ِ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ُّولك الحمد، وانت على كل شىء قدیر، یا رب یا رب ُّ َ َ ََ َ ٌ َ ِّ ُ ْ َ َ َُ ْ َ ْ َ ُّوكان یكرر قولھ یا رب وشغل من  . َ َ ّ
ّحضر ممن كان حولھ عن الدعاء النفسھم واقب ّلوا على االستماع لھ والتأمین على ّ

ّدعائھ، ثم علت أصواتھم بالبكاء معھ وغربت الشمس وأفاض الناس معھ ّ الى : أقول  . ّ
في یوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب البلد االمین وقد  ّھنا تم دعاء الحسین

في االقبال ) رحمھ هللا (ّتبعھ المجلسي في كتاب زاد المعاد ولكن زاد السید ابن طاووس
ّبعد یا رب یا رب یا رب ھذه الزیادة ِ َ ِ َ ِ َّ ّ ًالھى انا الفقیر فى غناى فكیف ال اكون فقیرا فى  : ّ َ َُ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ ِ

َفقرى، الھى انا الجاھل فى علمى فكیف ال اكون جھوال فى جھلى، الھى ان اختالف  َِ ِْ َّ ِ ِ ِْ َ َ ًِ ُ َُ ُ َ َْ َ َْ ُْ َ ْ
ِتدبیرك، وسرعة طوآء  َ َ َ ْ ُ َ َ ِ ْ َمقادیرك، منعا عبادك العارفین بك عن السكون الى عطآء، َ َِ ِ ُِ ُّ ْ َ َ ََ ِ ِْ َ ِ َ َ َ

َوالیأس منك فى بالء، الھى منى ما یلیق بلؤمى ومنك ما یلیق بكرمك، الھى وصفت  ْ َ َ َ َِ َِ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َ َْ ُْ ُ ّ ِ ْ ْ
ِنفسك باللطف والرأفة لى قبل وجود ضعفى، افتمنعنى م ُِ َ َْ َ َ ََ ْ َ ِْ ُ ُ ََّ َ ْ َ ِ ْ ُّ ِ َ َ ْنھما بعد وجود ضعفى، الھى ان ْ ِ ِ ْ َْ ِ ُ ُُ َ َ ْ

َظھرت ال◌محاسن منى فبفضلك، ولك المنة على، وان ظھرت المساوى منى فبعدلك،  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ َّ َّ ُّ َ ْ ِْ ِْ َ ََ َْ َ َ ِْ َ ََّ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ّولك الحجة على الھى كیف تكلنى وقد تكفلت لى، وكیف اضام وانت الن َ َ َْ َ َ َ َ َُ َ َُ ْ ْ ََّ َ َ ُْ َّْ َ َْ َ ُ ِ ِ َّ َ َُ َاصر لى، ام كیف َ ْ َ ْ َُ ِ

ٌاخیب وانت الحفى بى، ھا انا اتوسل الیك بفقرى الیك، وكیف اتوسل الیك بما ھو محال  ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ِ َِ ُ َ َ َُ َ َِ ِ َِّ ََّ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ُّ ِ َ ْ َ ْ ُ
ِان یصل الیك، ام كیف اشكو الیك حالى وھو ال یخفى علیك، ام كیف اترجم ب ُ َ َِ ْ َ ُ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َ ْ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ َْ ْ َ َُ ِ ُِ ْ َ َمقالى وھو ِ َُ َ

َمنك برز الیك، ام كیف تخیب آمالى وھى قد وفدت الیك، ام كیف ال تحسن احوالى وبك  َ َ َِ َِ َ َْ َْ َ َُ ِ ُ َُ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ََ َِ ِْ َ َ ْ ََ َ ِ ُ ّ ٌ َ َ ِ
ِقامت، الھى ما الطفك بى مع عظیم جھلى، وما ارحمك بى مع قبیح فعلى، الھى ما  ِْ ِ ِ َ َ ََ َ َ ََ ََ َْ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ ْ

َاقربك منى و ّ ِ َ َ َ ْ ِابعدنى عنك، وما ارافك بى فما الذى یحجبنى عنك، الھى علمت باختالف َ ِ ِْ ِ ِ ُ ْ َ َ َِ َُ َ َْ ُْ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ
َاالثار، وتنقالت اال◌طوار، ان مرادك منى ان تتعرف الى فى كل شىء، حتى ال اجھلك  ََ َ َْ َ ُْ َّ َ َّ َ ِ ُ َّ ِ َ َّ َ َ َ َّ ِ َ َّ ِ ِْ َ ْ ِْ ُّ َ

ْفى شىء، الھى كلما اخرسنى لؤمى  ُ َ َ ْ َ َّ ُ ِ ْانطقنى كرمك، وكلما آیستنى اوصافى اطمعتنى َ َْ ََ ْ َ َ َْ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
ْمننك، الھى من كانت محاسنھ مساوى، فكیف ال تكون مساویھ مساوى، ومن كانت  َْ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُِ َ

َحقایقھ دعاوى، فكیف ال تكون دعاویھ دعاوى، الھى حكمك النافذ، وم َ ُ ِ ِّ َ ُ َْ ُ َِ َ َِ ِ َِ َ ََ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْشیتك القاھرة لم ِ َ ُ َ ِ ْ َ ُ َّ ِ
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َیتركا لذى مقال مقاال، وال لذى حال حاال، الھى كم من طاعة بنیتھا، وحالة شیدتھا، ھدم  َ َ ُ ُْ َّ َ ََ َْ َْ َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ِ ً ً َْ َ
َاعتمادى علیھا عدلك، بل اقالنى منھا فضلك، الھى انك تعلم انى وان لم تدم الطاع َ َّ ِ ُ َ َْ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ّ ََّ َُ ْ َ َ َُ َ ُْ ِ ِْ ْ ْ ّة منى ْ ِ ُ

َفعال جزما فقد دامت محبة وعزما، الھى كیف اعزم وانت القاھر، وكیف ال اعزم وانت  َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ ُ َِ ِْ ْ ْْ َْ َُ ِ َ َْ ِ ً ًْ ًْ َّ َ َ ْ َ َ ً ْ ِ
َاالمر، الھى ترددى فى االثار یوجب بعد المزار، فاجمعنى علیك بخدمة توصلنى الیك،  َْ َْ َِ ُ ُ ُِ َِ َ َ َُ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ ِ ِْ َ ُ ِ ْ ُّْ َ َ ُ

ُكیف ی َ ْ َستدل علیك بما ھو فى وجوده مفتقر الیك، ایكون لغیرك من الظھور ما لیس لك، َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ ُِ ُُّ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ِ ٌ َ َْ ُ ِ ِ ُ َ ُ ِ َ ُّ َ ْ
ّحتى یكون ھو المظھر لك، متى غبت حتى تحتاج الى دلیل یدل علیك، ومتى بعدت حتى  ّ َّ َ ُ ََ َ َْ ُ َ َ ََ ََ ََ َْ ْ َُّ ُْ َ ِ َ َ ِ َ َ ِ ْ ْ ُ ُ

َّتكون االثار ھى ال َ ِ ُ ْ َ ُ ْتى توصل الیك، عمیت عین ال تراك علیھا رقیبا، وخسرت صفقة عبد َ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َْ َِ َ َ ً َ ََ َ َُ ٌ َُ ِ ِ ِ
ِلم تجعل لھ من حبك نصیبا، الھى امرت بالرجوع الى االثار فارجعنى الیك بكسوة  َ ْ ِْ ِِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َْ ََ ِ ْ ِ ُ ُُّ َ َ ً َ ّ ُ ْ َ ْ َ ْ

ْاالنوار، وھدایة االستبصار، حتى ار َ ّ َ ِِ ِِ ِْ ْ َْ َ ِّجع الیك منھا كما دخلت الیك منھا، مصون السر ْ ِّ َ ْ ُْ َ ْ ِْ َِ ََ َِ ُِ ْ َ َ َ َ َ
ِعن النظر الیھا، ومرفوع الھمة عن االعتماد علیھا، انك على كل شىء قدیر، الھى ھذا  ِ ٌِ َ َ َ َ َ َِّ ُ َ َّ َّْ َْ َِ ِ ِْ ْ ِ َِّ ِْ ْ َ ُ َ َ ِ َ

َذلى ظاھر بین یدیك، وھذا حالى ال یخفى علیك، منك  َ َْ ِ ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ ٌ ِ ّ ُّاطلب الوصول الیك، َوبك استدل ُ ِ َ ْ َُ ََ َ َُ ِ ْ َ ِ ُ ْ ُ ُ ْ
َعلیك، فاھدنى بنورك الیك، واقمنى بصدق العبودیة بین یدیك، الھى علمنى من علمك  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َْ ّْ َ َِ ُ ِْ َ ْ ْ َْ َ َ َّ ِ ُِ ِ ْ ِ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ

ُال◌مخزون، وصنى بسترك المصون، الھى حققنى بحقائق اھل الق ْْ ِْ ْ َْ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ ّ ِ ُ َُ َ ِ ِ ّ َ ُ َ ْرب، واسلك بى ْ ُ ْ َ ِ ْ
ِمسلك اھل الجذب، الھى اغننى بتدبیرك لى عن تدبیرى، وباختیارك عن اختیارى،  ِ ِْ ِْ ِ َِ ََ َ َِ َِ ْ َْ َْ َْ َ َِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ
ّواوقفنى على مراكز اضطرارى، الھى اخرجنى من ذل نفسى، وطھرنى من شكى  َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ َ َْ َْ ِّ ُْ ِ ِْ َ َِ َ ْ

ِوشركى قبل حلول رمسى، ب ْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ْ ِ َك انتصر فانصرنى، وعلیك اتوكل فال تكلنى، وایاك اسأل فال َ َ َُ َ ُ َ ََ ْ َُ َ َّ ِ َ َ َْ ِ َ َ ََّ ْ َ َ ْ ْ ُْ ِ
َتخیبنى، وفى فضلك ارغب فال تحرمنى، وبجنابك انتسب فال تبعدنى، وببابك اقف فال  َ َ َُ ِْ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ُْ ُُ ُِ َ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ ّ

َتطردنى، الھى تقدس رضاك ان یكون ل َْ ُ َ َُ َ ِ َ َّ َ َ َِ ْ َھ علة منك، فكیف یكون لھ علة منى، الھى انت ْ ْ َْ ِ ّ ِ ِ ِ ٌِ ٌَّ َُّ َُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ
َالغنى بذاتك ان یصل الیك النفع منك، فكیف ال تكون غنیا عنى، الھى ان القضآء والقدر  َ َ َ َّْ ْ َْ َ ِ ِ ِّ ََّ ً ّ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ِ َ َ ِ ُّ

َیمنینى، وان الھوى بوثائق الشھوة اسرنى، َ َ ِ َ َ َْ َّ ِ ِ ِ َ ْ َّ ِ ُّ َ فكن انت النصیر لى، حتى تنصرنى َ َُ ْ َْ ّ َ َّ َ َ ْ ُ َ
َوتبصرنى، واغننى بفضلك حتى استغنى بك عن طلبى، انت الذى اشرقت اال◌نوار فى  َ َْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ََّ َ ْ َْ َ َِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ّ َ َ ْ َ َِّ َ ُ

ُقلوب اولیآئك حتى عرفوك ووحدوك، وانت الذى ازلت اال◌غیار عن قل ُُ ُْ َ َ َ ََ َ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ََّ ْ َ َ ََ َ ََّ ُ ّ َ ِ ِ ّوب احبائك حتى ْ َ َ ِ ِّ َ ِ
َلم یحبوا سواك، ولم یلجأوا الى غیرك، انت المونس لھم حیث اوحشتھم العوالم، وانت  َ َْ َْ َ ََ َُ ُِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َْ ُْ ْ ْْ َ ْ َْ َ َُ َ َِ َ ِ ُُّ

ْالذى ھدیتھم حیث استبانت لھم المعالم، ماذا وجد من فقدك، وما الذى فقد من ْ ََ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََّ ََّ ََ َ َُ ُِ ْ ُ ُْ َ َ َ َْ ُ ْ َ وجدك، ْْ َ َ َ
َلقد خاب من رضى دونك بدال، ولقد خسر من بغى عنك متحوال، كیف یرجى سواك وانت  َْ َْ َ ََ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ً ًِ ّ َ َُ َ َْ َ ْ ََ ِ ََ َِ َ ْ َْ ََ َ ُ َ َ
َما قطعت اال◌حسان، وكیف یطلب من غیرك وانت ما بدلت عادة اال◌متنان، یا من اذاق  َ َْ َ ْ ََ ِ ِ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َْ َّ َ ْ َ ََ ِ ْ ْ ََ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ

َاحبآءهُ ّ ِ ِ حالوة المؤانسة، فقاموا بین یدیھ متملقین، ویا من البس اولیاءهُ مالبس ھیبتھ، َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َْ ََ َِ َ َ ََ ْ ََ َْ ْْ ََ َّ ُ ُ ُ ََ َ َ
َفقاموا بین یدیھ مستغفرین، انت الذاكر قبل الذاكرین، وانت البادى باال◌حسان قبل  َْ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ِْ ِ ْ ْ َ َْ َْ ََ ِ ِ ِ ِّ ُّ َ َْ َ ْ ُ َُ َ

َتوجھ العابدین ُِّ ْ ِ َ َ، وانت الجواد بالعطآء قبل طلب الطالبین، وانت الوھاب ثم لما وھبت لنا َ ََ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ َِّ ُ ُ ّ ْ ْ ْْ َْ َّ ِ َ َ َ ِ ََ ِ ُ
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َمن المستقرضین، الھى اطلبنى برحمتك حتى اصل الیك، واجذبنى بمنك حتى اقبل  َِ ِ ِْ ُ ّ ّ َُ َ َُ َ َِ ِ ِّ َ ِ َْ ْ ْ َ َِ ْ َْ َ ِ َِ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ ْ
َعلیك، الھى ان رجآئى ال ینق َّْ َ َ ِ ِ َ ْ َ َطع عنك وان عصیتك، كما ان خوفى ال یزایلنى وان اطعتك، َ َ َُ ُْ َ َ َْ ِْ ُ َِ َُ ِ ْ َ َّ َ ْ َ َ َْ ُ ِ

َفقد دفعتنى العوالم الیك، وقد اوقعنى علمى بكرمك علیك، الھى كیف اخیب وانت املى،  َ َ َ ََ َْ َ َُ َ ُْ ْ َْ َِ َِ َ ََ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ََ َْ َْ َْ ْ َ ََ
َام كیف اھان وعلیك متكلى، الھى ك َِ َّ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ُ َ ْ ُّیف استعز وفى الذلة اركزتنى، ام كیف ال استعز َ ُِّ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ ََ َْ َْ َْ ْ ْ َّ ِّ َ

َوالیك نسبتنى، الھى كیف ال افتقر وانت الذى فى الفقرآء اقمتنى، ام كیف افتقر وانت  َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ُِ ِ َِ َ َ َْ َْ َْ ْ ْ َْ َْ َ ِ َ ُ ْ َّ ِ َِ َ َ َ
َالذى بجودك اغنیتنى، وانت الذى ال الھ ِ َّ ََّ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َ ِ ُ َ غیرك تعرفت لكل شىء فما جھلك شىء، وانت ِ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ َ ِّ ُ ِ ْ َّ َ َ ُ ْ َ

َالذى تعرفت الى فى كل شىء، فرایتك ظاھرا فى كل شىء، وانت الظاھر لكل شىء، یا  َ َ َ َِ ِ ِّ ّ ُّ ُ ُِ ُ ِ ِّ ْ َ ََ ً َ ُ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َّ َ َ َّ
َمن استوى برحمانیتھ فصار العرش غیبا فى ذاتھ، محقت  ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ً ْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َّ ْ ِ َِ َاالثار باالثار، ومحوت ْ ْ َ َ َ ِ ْ ِْ َ

ُاال◌غیار بمحیطات افالك االنوار، یا من احتجب فى سرادقات عرشھ عن ان تدركھ  َ ِ ِْ ُ ْ َْ ََ َِ ِ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ ِ َِ ْ ْ ْْ َ ْ َ
َاالبصار، یا من تجلى بكمال بھآئھ، فتحققت عظمتھ من االستوآء، كیف تخفى وانت  َْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ََ ِ ِ ِْ ْ ْْ َْ َ َُ ُ َ ْ َّ َ ََ َ ُِ ِ ّ

ِھر، ام كیف تغیب وانت الرقیب الحاضر، انك على كل شىء قدیر، والحمد هلل ّالظا َ َُ ْ َ ِْ َْ َ َ َِّ ُ َ َّ ِ ُ ْ ُِ ُ َُّ ْ َ ََ َ ْ َ
َوحده ْ َ◌ُ . 

 
Ərəbcə oxunuşu 

Əlhəmdu lilləhilləzi ləysə li qadaihi dəfun, və lə li ətaihi məniun, və 
lə kəsun`ihi sun`u sanii, və huvəl cəvədul vəsiu, fətara əcnəsəl bədəi, və 
ətqanə bi hikmətihis sanəi, lə təxfə ələyhit taləiu, və lə tədiu indəhul 
vədiu, cəzi kulli sanii, və raişu kulli qanii və rahimu kulli darii, və mun-
zilul mənəfii vəl kitəbil cəmii, bin nuris satii, və huvə liddəəvəti səmiu, 
və lil kurubəti dəfiu, və lid dəracəti rafiu və lil cəbəbirati qamiu, fələ ilə-
hə ğayruh, və lə şəy`ə yəə`diluh, və ləysə kəmislihi şəy`u, və huvəs səmi-
ul bəsırul lətiful xabir, və huvə alə kulli şəy`in qadir. Allahummə inni ər-
ğabu iləyk, və əşhədu bir rububiyyəti ləkə, muqirrən bi ənnəkə rabbi, 
(ənnə) iləykə məraddi, ibtədə`təni bi niə`əmətikə qablə ən əkunə şəy`əm 
məzkura, və xaləqtəni minət turab, summə əskəntənil əsləb, əminəl li 
raybil mənun, vəxtiləfid duhuri vəssinin, fələm əzəl zainəm min sulbi ilə 
rahim, fi təqadu min minəl əyyəmil mədıyəh, vəl qurunil xaliyəh, ləm 
tuxricni li ra`fətikə bi, və lutfikə li, və ihsənikə iləyyə, fi dəvləti ə-immə-
til kufrilləzinə nəqadu əhdək, və kəzzəbu rusulək, ləkinnəkə əxractəni lil-
ləzi səbəqa li minəl hudi, əlləzi ləhu yəssərtəni, və fihi ənşə`təni, və min 
qabli rauftə bi cəmili sun`ik, və səvəbiğı niəmik, fəbtədə`tə xalqı min 
məniyyin yumni, və əskəntəni fi zulumətin sələs, bəynə ləhmin və dəmin 
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və cildi, ləm tuşhidni xalqı, və ləm təc`əl iləyyə şəy`əm min əmri, sum-
mə əxractəni lilləzi səbəqa li minəl hudə iləd dunyə təmmən cəviyyə, və 
həfiztəni fil məhdi tiflən sabiyyə, və razəqtəni minəl ğızəil bənən məriy-
yə, və ətaftə aləyyə qulubəl həvədin, və kəffəltənil umməhətir ravəhim, 
və kəltəni min tavəriqıl cənn, və səlləmtəni minəz ziyədəti vən nuqsan, fə 
təaləytə yə rahimu yə rahmən, həttə izəs təhləltu nətıqan bil kələm, ət-
məmtə aləyyə səvəbiğal ən`əm, və rabbəytəni əyidən fi kulli əm, həttə 
izək`təmələt fitrati, və ə`tədələt mirrati, əvcəbtə aləyyə huccətəkə, bi ən 
əlhəmtəni məə`rifətək, və ravvə ə`təni bi əcəibi hikmətik, və əyqaztəni li-
mə zəra`tə fi səməikə və ardikə min bədaii xalqık, və nəbbəhtəni li şukri-
kə və zikrik, və əvcəbtə ələyyə taətəkə və ibədətək, və fəhhəmtəni mə cə-
ət bihi rusuluk, və yəssərtə li təqabbulə mərdatik, və mənəntə aləyyə fi 
cəmii zəlikə bi əvnikə və lutfik, summə iz xaləqtəni min xayris səra, ləm 
tərda li yə iləhi niə`mətən dunə uxra, və razəqtəni min ənvəil məaşi və 
sunufir riyəşi bi mənnikəl əzimil ə`zəmi aləyy, və ihsənikəl qadimi iləyy, 
həttə izə ətməmtə aləyyə cəmiən niəm, və səraftə ənni kullən niqam, ləm 
yəmnə`kə cəhli və cur`əti, aləykə ən dələltəni ilə mə yuqarribuni iləyk, 
və vəffəqtəni limə yuzlifuni lədəyk, fəin dəə`vətukə əcəbtəni, və in səəl-
tukə ə`təytəni, və in ətə`tukə şəkərtəni, və in şəkərtukə zidtəni kullu zə-
lik, ikməlun (ikmələn) liən`umikə ələyy, və ihsanikə iləyy, fə subhənikə 
subhənəkə min mubdiin muidin həmidin məcid, və təqaddəsət əsməukə 
və azumət aləuk, fə əyyə ni`mikə yə iləhi uhsi ədədən və zikra, əm əyyu 
ətayəkə əqumu bihə şukra, və hiyə yə rabbi əksəru min ən yuhsihəl ad-
dun, əv yəbluğa ilmən bihəl həfizun, summə mə səraftə və dəra`tə ənni, 
Allahummə minəd durri vəd dərra, əksəru mimmə zahəra li minəl afiyəti 
vəs sərra, və ənə əşhədu yə iləhi bi həqiqati iməni, və əqdi əzaməti yəqı-
ni, və xalisi sərihi təvhidi, və bətini məknuni damiri, və ələyiqı məcəri 
nuri bəsari, və əsəriri safhəti cəbini, və xurqi məsəribi nəfsi, və xazərifi 
mərini irnini, və məsaribi siməxı səm`i, və mə zummət və ətbəqat ələyhi 
şəfətəy, və hərakəti ləfzi lisəni, və məğrazi hənəki fəmi və fəkki, və mə-
nəbiti ədrasi və məsağı mət`əmi və məşrabi, və himələti ummi ra`si, və 
bului fəriğı həbəili unuqı, və məştəmələ ələyhi təmuru sadri, və həməili 
həbli və tini, və niyəti hicəbi qalbi, və əfləzi həvəşi kəbidi, və mə həvət-
hu şərasifu əzləi, və hiqaqu (hiqaqi) məfəsili, və qabzu əvəmili və ətrafu 
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ənəmili və ləhmi və dəmi və şə`ri və bəşəri və əsəbi və qasəbi və izami 
və muxxi və uruqı və cəmiu cəvərihi, və məntəsəcə ələ zəlikə əyyəmə ri-
zai, və mə əqallətil ardu minni, və nəvmi və yəqzəti və sukuni və hərakə-
ti rukui və sucudi, ən ləv həvəltu vəc təhədtu mədəl ə`sari vəl əhqab, ləv 
ummirtuhə ən uəddiə şukra vəhidətin min ən`umik, məstətə`tu zalikə illə 
bi mənnikəl mucəbi aləyy, bihi şukrukə əbədən cədidə, və sənəən tarifən 
ətidən əcəl, və ləv hərastu ənə vəl addunə min ənəmikə ən nuhsiyə məda 
in`əmik, salifihi və anifihi mə həsərnəhu ədədən və lə əhsəynəhu əməda, 
həyhətə ənni zəlik, və əntəl muxbiru fi kitəbikən nətiqı vən nəbəis sadiq, 
və in təuddu ni`mətəllahi lə tuhsuhə, sadəqa kitəbuk. Allahummə və in-
bəuk, və bəlləğat ənbiyəukə və rusuluk, mə ənzəltə aləyhim min vəhyik, 
və şəra`tə ləhum və bi him min dinikə ğayra ənni, yə iləhi əşhədu bi cəh-
di və ciddi və məbləği taəti və vus`i, və əqulu mu`minən muqınən əl 
həmdu lilləhilləzi ləm yəttəxiz vələdən fə yəkunə məvrusə, və ləm yəkun 
ləhu şərikun fi mulkihi fə yudaddəhu fi məbtədə, və lə vəliyyun minəz 
zulli fə yurfidəhu fimə sənə, fə subhənəhu subhənəhu ləv kənə fi himə 
alihətun illəllahu lə fəsədətə və təfəttəratə, subhənəllahil vəhidil əhədil 
samədilləzi ləm yəlid və ləm yuləd, və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd, əl-
həmdu lilləhi həmdən yuadilu həmdə mələikətihil muqarrabin, və ənbi-
yəihil mursəlin, və salləllahu alə xıyəratihi Muhəmmədin xatəmin nəbiy-
yin, və alihit tayyibinət tahirinəl muxləsinə və səlləm. 

Allahumməc əlni əxşəkə kə ənni ərak, və əs`idni bi təqvəkə və lə 
tuşqıni bi mə`siyətik, və əxirli fi qazaik, və bərik li fi qadərik, həttə lə 
uhibbə tə`cilə mə əxxart, və lə tə`xira mə əccəlt, Allahumməc`əl ğınəyə 
fi nəfsi, vəl yəqınə fi qalbi, vəl ixləsə fi əməli, vən nura fi bəsəri, vəl bə-
siratə fi dini, və məttini bi cəvrihi, vəc`əl səm`i və bəsəriyəl vərisəyni 
minni, vən surni alə mən zaləməni, və ərini fihi səri və məaribi, və əqırra 
bi zəlikə əyni, Allahummə əkşif kurbəti, vəstur əvrati, vəğfir li xatiəti, 
vəxsə şəytani, və fukkə rihəni, vəc`əl li yə iləhid dəracətəl ulyə, fil axirati 
vəl ulə, Allahummə ləkəl həmdu kəmə xaləqtəni fə cəəltəni səmiən bəsi-
ra, və ləkəl həmdu kəmə xaləqtəni fə cəəltəni xalqan (həyyən) səviyyən 
rahmətən bi, və qad kuntə ən xalqi ğaniyyə, rabbi bimə bəra`təni fəəddəl-
tə fitrati, rabbi bimə ənşə`təni fə əhsəntə surati, rabbi bimə əhsəntə iləyyə 
və fi nəfsi afəytəni, rabbi bimə kələ`təni və vəffəqtəni, rabbi bimə ən`əm-
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tə ələyyə fə hədəytəni, rabbi bimə əvləytəni və min kulli xayrin ə`təytəni, 
rabbi bimə ət`əmtəni və saqaytəni, rabbi bimə əğnəytəni və əqnəytəni, 
rabbi bimə ə əntəni və ə`zəztəni, rabbi bimə əlbəstəni min sitrikəs safi, və 
yəs sərtə li min sun`ikəl kəfi, salli alə Muhəmmədin və əli Muhəmməd, 
və əinni ələ bəvəiqid duhur, və surufil ləyəli vəl əyyəm, və nəccini min 
əhvəlid dunyə və kurubətil axirah, vək fini şərra mə yə`məluz zalimunə 
fil ard, Allahummə mə əxafu fəkfini, və mə əhzəru fəqini, və fi nəfsi və 
dini fəhrusni, və fi səfəri fəhfəzni, və fi əhli və məli fəxlufni, və fimə ra-
zəqtəni fə bərik li, və fi nəfsi fəzəllilni, və fi ə`yunin nəsi fə əzzimni, və 
min şərril cinni vəl insi fə səllimni, və bi zunubi fələ təfdahni, və bi səri-
rati fələ tuxzini, və bi əməli fələ təbtəlini, və niəməkə fələ təslubni, və ilə 
ğayrikə fələ təkilni, iləhi ilə mən təkiluni ilə qaribin fə yəqtəuni, əm ilə 
bəidin fə yətəcəhhəmuni, əm iləl mustəd`ifinə li və əntə rabbi və məliku 
əmri, əşku iləykə ğurbəti, və bu`də dəri və həvəni, alə mən məlləktəhu 
əmri, iləhi fələ tuhlil aləyyə ğadabək, fə in ləm təkun ğadibtə aləyyə fələ 
ubəli subhənəkə ğayra ənnə afiyətəkə əvsəu li, fə əs`əlukə yə rabbi bi nu-
ri və vəchikəlləzi əşraqat ləhul ardu vəs səməvət, və kuşifət bihiz zulu-
mət, və saluhə bihi əmrul əvvəlinə vəl axirin, ən lə tumitəni alə ğadabik, 
və lə tunzilə bi səxatək, ləkəl utbə ləkəl utbə, həttə tərza qablə zəlik, lə 
iləhə illə ənt, rabbəl bələdil həram, vəl məş`əril həram, vəl bəytil ətiqillə-
zi əhləltəhul bərakəh, və cəəltəhu lin nəsi əmnə, yə mən əfə ən əzimiz 
zunubi bi hilmih, yə mən əsbəğan nə`məə bi fəzlih, yə mən ə`təl cəzilə 
bikə ramih, yə uddəti fi şiddət, yə sahibi fi vəhdəti, yə ğiyəsi fi kurbəti, 
yə vəliyyi fi ni`məti, yə iləhi və iləhə abəi İbrahimə və İsməilə və İshəqa 
və Yə`qub, və rabbə Cəbrailə və Mikəilə və İsrafil, və rabbə Muhəmmə-
din xatəmin nəbiyyin, və alihil muntəcəbin, və munziləl Təvrati vəl İncil, 
vəz Zəburi vəl Furqan, və munəzzilə Kəf Hə Yə Əyn Sad və Tahə, və Yə 
Sin vəl Qur`ənil həkim, əntə kəhfi hinə tu`yinil məzahibu fi səətihə, və 
təzyiqu biyəl ardu bi ruhbihə və ləv lə rahmətukə lə kuntu minəl həlikin, 
və əntə muqilu əsrati, və ləv lə sətrukə iyyəyə lə kuntu minəl məfzuhin, 
və əntə muəyyidi bin nəsri ələ ə`dai, və ləv lə nəsrukə iyyəyə (li) ləkuntu 
minəl məğlubin, yə mən xassa nəfsəhu bis sumuvvi vər rif`əh, fə əvliyəu-
hu bi izzihi yə`təzzun, yə mən cəələt ləhul muluku niral məzəlləti ələ 
ə`nəqihim, fəhum min sətavətihi xaifun, yə`ləmu xainətəl ə`yuni və mə 
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tuxfis sudur, və ğaybə mə tə`ti bihil əzminətu vəd duhur, yə mən lə yə`lə-
mu kəyfə huvə illə hu, yə mən lə yə`ləmu mə huvə illə hu, yə mən lə 
yə`ləmuhu illə hu, yə mən kəbəsəl arda ələl mə, və səddəl həvəi bis sə-
mə, yə mən ləhu əkramul əsmə, yə zəl mə`rufilləzi lə yənqatiu əbəda, yə 
muqayyizər rakbi li Yusufə fil bələdil qafr, və muxricəhu mənəl cubb, və 
cəiləhu bə`dəl ubudiyyəti məlikə, yə raddəhu ələ Yə`qubə bə`də ənib 
yəzzət əynəhu minəl huzni və huvə kəzim, yə kəşifəz zurri vəl bəlvə ən 
Əyyub, və mumsikə yədəy İbrahimə ən zəbhibnihi bə`də kibəri sinnihi 
və fənəi umurih, yə mənistəcəbə li Zəkəriyyэ fəvəhəbə ləhu Yəhyə, və 
ləm yədə`hu fərdən vəhida, yə mən əxracə Yunusə min bətnil hut, yə 
mən fələqal bəhra li bəni İsrailə fə əncəhum və cəələ Fir`əvnə və cunudə-
hu minəl muğraqın, yə mən ərsələr riyəhə mubəşşiratin bəynə yədəy` 
rahmətik, yə mən ləm yə`cəl ələ mən əsahu min xalqıh, yə mənistən qa-
zəs səhəratə min bə`di tulil cuhud, və qad ğadəv fi ni`mətih, yə`kulunə 
rizqahu və yə`budunə ğayrah, və qad hədduhu və nədduhu və kəzzəbu 
rusuləh, yə Allahu yə Allahu, yə bədiu yə bədiu (bədiən) lə niddə (bəd`ə) 
lək, yə daimən lə nəfədə lək, yə həyyən hinə lə həyy, yə muhiyəl məvta, 
yə mən huvə qaimun ələ kulli nəfsin bimə kəsəbət, yə mən qallə ləhu 
şukri fələm yəhrimni, və əzumət xatiəti fələm yəfzəhni, və raəni ələl 
məasi fələm yəşhərni (yəxzulni), yə mən həfizəni fi siğari, yə mən razə-
qani fi kibəri, yə mən əyədihi indi lə tuhsa, və niəmuhu lə tucəza, yə mən 
aradani bil xayri vəl ihsən, və araztuhu bil isaəti vəl isyən, yə mən hədani 
lil iməni min qabli ən ə`rifə şukral imtinən, yəə mən dəəvtuhu məridan 
fəşəfəni, və uryənən fəkəsani, və cəiən fə əşbəəni, və ətşənə fə ərvəni, və 
zalilən fə əəddani, və cəhilən fə ərrafəni, və vəhidən fəkəssərani, və ğayi-
bən fəraddəni, və muqıllən fə əğnəni, və muntəsiran fə nəsərani, və ğa-
niyyən fələm yəslubni, və əmsəktu ən cəmii zəlikə fəbtədə əni, fələkəl 
həmdu vəş şukr, yə mən əqalə əsrati, və nəffəsə kurbəti, və əcəbə dəvəti, 
və sətara əvrati, və ğafəra zunubi, və bəlləğani təlibəti, və nəsərani ələ 
əduvvi, və in əuddə niəməkə və minənəkə və kəraimə minəhikə lə uhsi-
hə, yə məvləyə əntəlləzi mənənt, əntəlləzi ən`əmt, əntəlləzi əhsənt, əntəl-
ləzi əcməlt, əntəlləzi əfdalət, əntəlləzi əkmələt, əntəlləzi razəqt, əntəlləzi 
vəffəqt, əntəlləzi ə`taytə, əntəlləzi əğnəyt, əntəlləzi əqnəyt, əntəlləzi 
avəyt, əntəlləzi kəfəyt, əntəl-ləzi hədəyt, əntəlləzi əsəmtə, əntəlləzi sətart, 
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əntəlləzi ğafərt, əntəlləzi əqalt, əntəlləzi məkkənt, əntəlləzi ə`zəzt, əntəl-
ləzi əənt, əntəlləzi əzədt, əntəlləzi əyyədt, əntəlləzi nəsərt, əntəlləzi şə-
fəyt, əntəlləzi afəyt, əntəlləzi əkramt, təbəraktə və təaləytə fələkəl həmdu 
daimə, və ləkəş şukru və sibən əbəda, summə ənə yə iləhi, əl mu`tərifu bi 
zunubi fəğfirhə li, ənəlləzi əsə`t, ənəlləzi əxtə`t, ənəlləzi həməmt, ənəllə-
zi cəhilt, ənəlləzi ğafəlt, ənəlləzi səhəvt, ənəlləzi təmədt, ənəlləzi təəm-
mədt, ənəlləzi vəədt, ənəlləzi əxləft, ənəlləzi nəkəst, ənəlləzi əqrart, ənəl-
ləzi`təraftu bini`mətikə ələyyə və indi, və əbuu bizunubi fəğfirhə li, yə 
mən lə təzurruhu zunubu ibədih, və huvəl ğaniyyu ən taətihim, vəl mu-
vəffiqu mən əmələ salihən minhum bi məunətihi və rahmətih, fələkəl 
həmdu iləhi və səyyidi, iləhi əmərtəni fə əsəytuk, və nəhəytəni fər təkəb-
tu nəhyək, fə əsbəhtu lə za bəraətin li fəə`təzir, və lə za quvvətin fəəntə-
sir, fəbiəyyi şəy`in əstəqbilukə yə məvləy, əbisəm`i əm bibəsəri, əm bili-
sani əm biyədi əm biricli, ələysə kulluhə niəməkə indi, və bikullihə əsəy-
tukə yə məvləy, fələkəl huccətu vəssəbilu ələyy, yə mən sətarani minəl 
abəi vəl umməhəti ən yəzcuruni, və minəl əşairi vəl ixvəni ən yuəyyiruni, 
və minəs sələtini ən yuaqibuni, və ləvittələv yə məvləyə ələ məttələ`tə 
ələyhi minni, izən mə ənzəruni və lərafəzuni və qatəuni, fəhə ənə za yə 
iləhi, bəynə yədəykə yə səyyidi xaziun zəlilun həsirun həqir, lə zu bəraə-
tin fəə`təzir, və lə zu quvvətin fəəntəsir, və lə huccətin fəəhtəccə bihə, və 
lə qailun ləm əctərih və ləm ə`məl sua, və mə əsəl cuhudu və ləv cəhədtu 
yə məvləyə yənfəuni, kəyfə və ənnə zalik, və cəvərihi kulluhə şahidətun 
ələyy, bimə qad əmiltu (əlimtə) və əlimtu yəqinən ğayra zi şəkk, ənnəkə 
saili min əzaimil umur, və ənnəkəl həkəmul (həkimul) ədlulləzi lə təcur, 
və ədlukə muhliki və min kulli ədlikə məhrabi, fəin tuəzzibni yə iləhə fə-
bizunubi bə`də huccətikə ələyy, və in tə`fu ənni fəbihilmikə və cudikə və 
kəramik, lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin, lə iləhə il-
lə əntə subhənəkə inni kuntu minəl mustəğfirin, lə iləhə illə əntə subhə-
nəkə inni kuntu minəl muvəhhidin, lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu 
minəl xaifin, lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəl vəcilin, lə iləhə 
illə əntə subhənəkə inni kuntu minəl racin, lə iləhə illə əntə subhənəkə 
inni kuntu minəl rağibin, lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəl 
muhəllilin, lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəs sailin, lə iləhə il-
lə əntə subhənəkə inni kuntu minəl musəbbihin, lə iləhə illə əntə subhə-
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nəkə inni kuntu minəl mukəbbirin, lə iləhə illə əntə subhənəkə rabbi və 
rabbu abəiyəl əvvəlin, Allahummə həzə sənəi aləykə muməccida, və ix-
ləsi li zikrikə muvəhhida, və iqrari bi uləikə muəddida, və in kuntu mu-
qirran ənni ləm uhsihə, li kəsratihə və subuğihə və təzahurihə və təqadu-
mihə ilə hədis, mə ləm təzəl tətəəhhəduni bihi məəhə munzu xaləqtəni və 
bəra`təni min əvvəlil um`ri, minəl iğnəi minəl fəqri, və kəşfiz durri, və 
təsbibil yusri, və dəf`il usri, və təfricil kərbi vəl afiyəti fil bədən, vəs sə-
ləməti fid din, və ləv rafədəni alə qadri zikri ni`mətikə cəmiul aləminə 
minəl əvvəlinə vəl axirin, mə qadərtu və lə hum alə zəlik, təqaddəstə və 
təaləytə min rabbin kərim, azimin rahim, lə tuhsa ələuk, və lə yubləğu sə-
nəuk, və lə tukəfə nə`məuk, fə salli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd, 
və ətmim ələynə niəməkə və əsidnə bi taətik, subhənəkə lə iləhə illə əntə, 
Allahummə innəkə tucibul muztarra, və təkşifus suə, və tuğisul məkrubə 
və təşfis səqim, və tuğnil fəqira və təcburul kəsir, və tərhəmus sağir, və 
tuinul kəbir, və ləysə dunəkə zahirun və lə fəvqakə qadir, və əntəl əliyyul 
kəbir, yə mutliqal mukəbbəlil əsir, yə raziqat tiflis səğir, yə ismətəl xaifil 
mustəcir, yə mən lə şərikə ləhu və lə vəzir, salli ələ Muhəmmədin və ali 
Muhəmməd, və ə`tini fi həzihil əşiyyəti əfdalə mə ə`ətaytə və ənəltə əhə-
dən min ibədik, min ni`mətin tulihə, və aləin tucəddiduhə, və bəliyyətin 
təsrifuhə, və kurbətin təkşifuhə, və də`vətin təsməuhə və həsənətin tətə-
qabbəluhə, və səyyiətin tətəğamməduhə, innəkə lətifun bimə təşau xabir, 
və ələ kulli şəy`in qadir, Allahummə innəkə əqrabu mən duiy, və əsrau 
min əcəb, və əkramu min əfə, və əvsəu mən ə`ta, və əsməu mən suil, yə 
rahmənəd dunyə vəl axirati və rahiməhumə, ləysə kəmislikə məs`ul, və lə 
sivəkə mə`mul, dəəvtukə fəəcəbtəni, və səəltukə fə ə`taytəni, və rağibtu 
iləykə fə rahimtəni, və vəsiqtu bikə fə nəccəytəni və fəzi`tu iləykə fə kəf-
fəytəni, Allahummə salli ələ Muhəmmədin əbdikə və rasulikə və nəbiy-
yik, və ələ alihit tayyibinət tahirinə əcməin, və təmmim lənə nə`məək, və 
hənninnə ətaək, vəktubnə ləkə şakirin, və li uləikə zəkirin, əminə əminə 
rabbəl aləmin, Allahummə yə mən mələkə fəqadər, və qadəra fə qahər, 
və usıyə fəsətər, vəstuğfira fəğafər, yə ğayətət talibinər rağibin, və mun-
təhə əməlir racin, yə mən əhəta bi kulli şəy`in ilmə, və vəsiəl mustəqilinə 
ra`fətən və rahmətən və hilmə, Allahummə inni nətəvəccəhu iləykə fi hə-
zihil əşiyyətilləti şərraftəhə və əzzəmtəhə, bi Muhəmmədin nəbiyyikə və 
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rasulik, və xıyəratikə min xalqık, və əminikə ələ vəhyik, əl bəşirin nəziris 
siracil munirilləzi ən`əmtə bihi ələl muslimin, və cəəltəhu rahmətən lil 
aləmin, Allahummə fəsalli ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəmə 
Muhəmmədun əhlun li zalikə minkə yə əzim, fəsalli ələyhi və ələ alihil 
muntəcəbinət tayyibinət tahirinə əcməin, və təğammədnə bi əfvikə ənnə, 
fə iləykə əccətil əsvətu bi sunufil luğati fəc`əl lənə, Allahummə fi həzihil 
əşiyyəti nəsibən min kulli xayr, təqsimuhu bəynə ibədik, və nurin təhdi 
bih, və rahmətin tənşuruhə, və bərakətin tunziluhə, və afiyətin tucəllilu-
hə, və rizqin təbsutuh, yə ərhəmər rahimin, Allahummə əqlibnə fi həzəl 
vəqti muncihinə muflihinə məbrurinə ğanimin, və lə təc`əlnə minəl qani-
tin, və lə tuxlinə min rahmətik, və lə təhrimnə mə nuəmmiluhu min fəz-
lik, və lə təc`əlnə min rahmətikə məhrumin, və lə lifəzli mə nuəmmiluhu 
min ətaikə qanitin, və lə təruddənə xaibin, və lə min bəbikə mətrudin, yə 
əcvədəl əcvədin, və əkraməl əkramin, iləykə əqbəlnə muqinin, və libəyti-
kəl hərami amminə qasidin, fəəinnə ələ mənə-sikinə, və əkmil lənə həc-
cənə, və`fu ənnə və afinə, fəqad mədədnə iləykə əydiyənə, fəhiyə bizillə-
til i`tirafi məvsuməh, Allahummə fəə`tinə fi həzihil əşiyyəti mə səəlnək, 
vəkfinə məstəkfəynək, fələ kəfiyə lənə sivək, və lə rabbə lənə ğayruk, nə-
fizun finə hukmuk, muhitun binə ilmuk, ədlun finə qazauk, iqzi lənəl 
xayra vəc`əlnə min əhlil xayr, Allahummə əvcib lənə bicudikə əziməl 
əcr, və kəriməz zuxri və dəvəməl yusr, vəğfir lənə zunubənə əcməin, və 
lə tuhliknə məəl həlikin, və lə təsrif ənni ra`fətəkə və rahmətək, yə ərhə-
mər rahimin, Allahumməc`əlnə fi həzəl vəqti mimmən səələkə fəə`təy-
təh, və şəkərakə fəzidtəh, və tabə iləykə fəqabiltəh, və tənəssalə iləykə 
min zunubihi kullihə fə ğafərtəhə ləhu yə zəl cələli vəl ikram, Ələhummə 
və nəqqinə və səddidin, vəqbəl tədarruənə, yə xayra mən suil, və yə ərhə-
mə mənisturhim, yə mən lə yəxfə aləyhi iğmədul cufun, və lə ləhzal 
uyun, və lə məstəqarra fil məknun, və lə mən tavət ələyhi mudməratul 
qulub, ələ kullu zalikə qad əhsahu ilmuk, və vəsiəhu hilmuk, subhənəkə 
və təaləytə əmmə yəquluz zalimun, uluvvən kəbira, tusəbbihu ləkəs sə-
məvətus səb`u vəl əradunə və mən fihinn, və in min şəy`in illə yusəbbihu 
bihəmdik, fələkəl həmdu vəl məcdu və uluvvul cədd, yə zəl cələli vəl ik-
ram, vəl fəzli vəl in`am, vəl əyədil cisam, və əntəl cəvədul kərimur rau-
fur rahim, Allahummə əvsi ələyyə min rizqikəl hələl, və afini fi bədəni 
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və dini, və amin xavfi və ə`tiq raqabəti minən nər, Allahummə lə təmkur 
bi, və lə summə rafiə, təstədricni və lə təxdə`ni, vədra ənni şərra fəsəqatil 
cinni vəl insi raəsihi və bəsırihi iləs səməi və indəhu mətaratəni kə ənnə-
humə məzəditəni və qalə bi savəti yə əsməs səmiin, yə əbsaran nəzirin, və 
yə əsraəl həsibin, və yə ərhəmər rahimin, salli ələ Muhəmmədin və ali 
Muhəmmədis sadətil məyəmin, və əs`əlukə Allahummə həcətiyəlləti in 
ə`taytənihə ləm yədurrani mə mənə`təni, və in mənə`tənihə ləm yənfə`ni 
mə ə`təytəni, əs`əlukə fəkəkə raqabəti minən nər, lə iləhə illə ənt, vəhdəkə 
lə şərikə lək, ləkəl mulku və ləkəl həmd, və əntə ələ kulli şəy`in qadir, yə 
rabbi yə rabbi yə kərir qavlihi yə rabbi və şuğulin min hədari mimmən kə-
nə həvləhu ənid dəəl ənfusihum və qablu alə istəməə ləhu vəttəminə alə 
dəəh, summə alətə əsvətihim bil bikəi məəhu əqvəl. İləhinə təmmə duail 
huseyni fi. və ğirabətəş şəmsə və əfədan nəsi məəhə yəvmə ərafəti alə mə 
əvradihil kəfəimi fi kitəbil bələdil əmini bə qadtəbəhul məclisi fi kitəbi. 

İləhi ənəl fəqıru fi ğınəy, fəkəyfə lə əkunu fəqiran fi fəqri, İləhi ənəl 
cəhilu fi ilmi, fəkəyfə lə əkunu cəhulən fi cəhli, İləhi innəxtiləfə tədbirikə 
və sur`ətə təvəi məqadirik, mənəa ibədəkəl arifinə bikə ənis sukuni ilə 
əta, vəl yə`si minkə fi bələ, İləhi minni mə yəliqu bilu`mi, və minkə mə 
yəliqu bi kəramik, İləhi və səftə nəfsəkə bil lutfi vər ra`fəti li qablə vucu-
di da`fi, əfə təmnəuni minhumə bə`də vucudi da`fi, İləhi in zahəratil mə-
həsinu minni fəbifəzlik, və ləkəl minnətu ələyy, və in zahəratil məsavi 
minni fəbiədlik, və ləkəl huccətu aləyy, İləhi kəyfə təkiluni və qad təkəf-
fəltə (təvəkkəltu) li, və kəyfə uzamu və əntən nəsiru li, əm kəyfə əxibu 
və əntəl həfəyyu bi, hə ənə ətəvəssəlu iləykə bifəqri iləyk, və kəyfə ətə-
vəssəlu iləykə bimə huvə məhəlun ən yəsilə iləyk, əm kəyfə əşku iləykə 
həli və huvə lə yəxfə ələyk, əm kəyfə utərcimu biməqali və huvə minkə 
bərazun iləyk, əm kəyfə tuxayyibu aməli və hiyə qad vəfədət iləyk, əm 
kəyfə lə tuhsinu əhvəli və bikə qamət, İləhi mə əltəfəkə bi məə əzimi 
cəhli, və mə ərhəməkə bi məə qabihi fi`li, İləhi mə əqrabəkə minni və 
əb`ədəni ənk, və mə ər`əfəkə bi fəməlləzi yəhcu-buni ənk, İləhi əlimtu 
bixtiləfil asari və tənəqqulətil ətvər, ənnə məradəkə minni ən tətəərrafə 
iləyyə fi kulli şəy`, həttə lə əchələkə fi şəy, İləhi kulləmə əxrasəni lu`mi 
əntəqani kəramuk, və kulləmə ayəsətni əvsafi ətməətni minənuk, İləhi 
mən kənət məhəsinuhu məsaviyə fəkəyfə lə təkunu məsavihi məsaviy, və 
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mən kənət həqaiquhu dəaviyə fəkəyfə lə təkunu dəavihi dəaviy, İləhi 
hukmukən nəfizu və məşiyyətukəl qahirah, ləm yətrukə lizi məqalin mə-
qalə, və lə lizi həlin hələ, İləhi kəm min taətin bənəytuhə, və hələtin şəy-
yədtuhə hədəmə`timədi ələyhə ədluk, bəl əqaləni minhə fəzluk, İləhi in-
nəkə tə`ləmu ənni və in ləm tədumit taətu minni fi`lən cəzmə, fəqad da-
mət məhəbbətən və əzmə, İləhi kəyfə ə`zimu və əntəl qahir, və kəyfə lə 
ə`zimu və əntəl amir, İləhi təraddudi fil asari yucibu bu`dəl məzar, fəc-
mə`ni ələykə bi xidmətin tusiluni iləyk, kəyfə yustədəllu ələykə bimə hu-
və fi vucudihi muftəqirun iləyk, əyəkunu li ğayrikə minəz zühuri mə ləy-
sə lək, hətta yəkunə huvəl muzhira ləkə məta ğibt, hətta təhtacə ilə dəlilin 
yədullu ələyk, və məta bəudtə hətta təkunəl asaru hiyəlləti tusilu iləyk, 
əmiyət əynun lə tərakə ələyhə raqibə, və xasirat səfqatu əbdin ləm təc`əl 
ləhu min hubbikə nəsibə, İləhi əmərtə bir rucui iləl asari fə ərci`ni iləykə 
bi kisvətil ənvər, və hidayətil istibsar, hətta ərciə iləykə minhə, kəmə də-
xaltu iləykə minhə, məsunəs sirri ənin nəzəri iləyhə, və mərfuəl himməti 
ənil i`timədi ələyhə, innəkə ələ kulli şəy`in qadir, İləhi həzə zulli zahirun 
bəynə yədəyk, və həzə həli lə yəxfə ələyk, minkə ətlubul vusulə iləyk, və 
bikə əstədillu ələyk, fəhdini binurikə iləyk, və əqimni bisidqil ubudiyyəti 
bəynə yədəyk, İləhi əllimni min ilmikəl məxzun, və sunni bisitrikəl mə-
sun, İləhi həqqiqni bihəqayiqi əhlil qurb, vəsluk bi məsləkə əhlil cəzb, 
İləhi əğnini bitədbirikə li ən tədbiri, və bi ixtiyərikə ən ixtiyəri, və əvqifni 
ələ mərakiziz`tirari, İləhi əxricni min zulli nəfsi, və təhhirni min şəkki və 
şirki, qablə hululi ramsi, bikə əntəsiru fənsurni, və aləykə ə təvəkkəlu fə-
lə təkilni, və iyyəkə əs`əlu fələ tuxayyibni, və fi fəzlikə ərğabu fələ təh-
rimni, və bi cənəbikə əntəsibu fələ tub`idni, və bi bəbikə əqifu fələ tət-
rudni, İləhi təqaddəsə rizakə ən təkunə ləhu illətun mink, fəkəyfə təkunu 
ləhu illətun minni, İləhi əntəl ğaniyyu bizatikə ən yəsilə iləykən nəf`u 
mink, fəkəyfə lə təkunu ğaniyyən ənni, İləhi innəl qadai vəl qadəra yu-
mənnini, və innəl həvə bi vəsaiqiş şəhvəti əsərani, fəkun əntən nəsira li 
hətta tənsurani və tubəssirani, və əğnini bifəzlikə hətta əstəğniyə bikə ən 
tələbi, əntəlləzi əşraqtəl ənvəra fi qulubi əvliyəik, hətta ərafukə və vəhhə-
duk, və əntəlləzi əzəltəl əğyəra ən qulubi əhibbəik, hətta ləm yuhibbu si-
vəkə və ləm yəlcəu ilə ğayrik, əntəl munisu ləhum həysu əvhəşəthumul 
əvəlim, və əntəlləzi hədəytəhum həysustəbənət ləhumul məalim, mə za 
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vəcədə mən fəqadək, və məlləzi fəqadə mən vəcədək, ləqad xabə mən ra-
ziyə dunəkə bədələ, və ləqad xasira mən bəğa ənkə mutəhəvvilə, kəyfə 
yurcə sivəkə və əntə mə qatə`təl ihsan, və kəyfə yutləbu min ğayrikə və 
əntə mə bəddəltə adətəl imtinən, yə mən əzaqa əhib bəəhu hələvətəl mua-
nəsəh, fəqamu bəynə yədəyhi mutəməlliqin, və yə mən əlbəsə əvliyəəhu 
mələbisə həybətih, fəqamu bəynə yədəyhi mustəğfirin, əntəz zəkiru qab-
ləz zəkirin, və əntəl bədi bil ihsani qablə təvəccuhil abidin, və əntəl cəvə-
du bil ətai qablə tələbit talibin, və əntəl vəhhəbu summə ləmə vəhəbtə lə-
nə minəl mustəqrizin, İləhi utlubni birahmətikə hətta əsilə iləyk, vəczibni 
bi mənnikə hətta uqbilə ələyk, İləhi innə racəi lə yənqatiu ənkə və in 
əsəytuk, kəmə ənnə xavfi lə yuzayiluni və in ətə`tuk, fəqad dəfəətnil əvə-
limu iləykə və qad əvqaəni ilmi bikəramikə ələyk, İləhi kəyfə əxibu və 
əntə əməli, əm kəyfə uhənu və ələykə muttəkəli, İləhi kəyfə əstəizzu və 
fiz zilləti ərkəztəni, əm kəyfə lə əstəizzu və iləykə nəsəbtəni, İləhi kəyfə 
lə əftəqıru və əntəlləzi fil fuqarai əqamtəni, əm kəyfə əftəqiru və əntəlləzi 
bi cudikə əğnəytəni, və əntəlləzi lə iləhə ğayrukə tə ərraftə likulli şəy`in 
fəmə cəhiləkə şəy`, və əntəlləzi tə ərraftə iləyyə fi kulli şəy`, fəraəytukə 
zahiran fi kulli şəy, və əntəz zahiru likulli şəy, yə mənistəvə bi rahməniy-
yətih, fəsaral ərşu ğaybən fi zatih, məhəqtəl asara bil asar, və məhəvtəl 
əğyəra bimuhitati əfləkil ənvər, yə mənihtəcəbə fi suradıqati ərşihi  ən 
tudrikəhul əbsar, yə mən təcəllə bikəməli bəhəihi fə təhəqqaqat əzamətu-
hul istivə, kəyfə təxfə və əntəz zahir, əm kəyfə təğibu və əntər raqibul 
həzir, innəkə ələ kulli şəy`in qadir, vəl həmdu lilləhi vəhdəh. Yə rabbi in-
nə zunubi lə təzurruk, və innə məğfiratəkə li lə tənqusuk, fə ə`tini mə lə 
yənqusuk, vəğfir li mə lə yəzurruk. Allahummə lə təhrimni xayra mə in-
dəkə lişərri mə indi, fəin əntə ləm tərhəmni bitəəbi və nəsəbi, fələ təhrim-
ni əcral musabi ələ musibətih. Allahummə salli ələ Muhəmməd və ali 
Muhəmməd və əccil fəracəhum. 

 
Ərəfə duasının mənası 

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 
Həmd olsun o Allaha ki, heç kəs Onun hökmünü dəyişə bilməz, heç 

kəs Onun nemətinin qarşısını ala bilməz və heç kəs Onun yaratdığını ya-
rada bilməz. O, səxavəti sonsuz və rəhməti geniş olan Allahdır ki, növbə-
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növ varlıqlar yaratdı, hikməti ilə varlıqları kamala çatdırdı. Ondan gizli 
heç nə peyda olmur, mülkindən heç nə azalmır, yaratmaqda hamıdan 
üstün Odur, bütün ehtiyacları təmin edən Odur, bütün zəiflərə rəhm edən, 
bütün xeyirləri göndərən və parlaq nuru ilə hər şeyi əhatə edən kitabı da 
(Quranı) nazil edən Odur! O, duaları eşidən, qəm-qüssəni aradan aparan, 
məqamları artıran, zalımları yıxandır; Ondan başqa pərəstişə layiq olanı 
yoxdur; Onun tayı-bərabəri yoxdur; Ona bənzər heçnə yoxdur! O, eşidən 
və görəndir, mehriban və xəbərdardır; O, hər şeyə qadirdir! 

İlahi, həqiqətən Sənə can atıram! Sənin Rəbb olduğuna şahidəm! 
Yorulmadan təkrarlıyıram ki, mənim Rəbbim Sənsən! Şübhəsiz, Sənin 
yanına qayıdacağımı da bilirəm. 

İlahi, Sən mənə nemət verməyə başlayanda, mən hələ yada salınası 
bir şey deyildim, məni torpaqdan yaratdın, sonra ata-babamın sülbünə 
yerləşdirdin ki, hadisələrin pisliyi, zamanın axarı mənə xələl yetirməsin. 
Qədim zamanlardan məni sülblərdən rəhmlərə ötürə-ötürə indiki dövrdə 
dünyaya gətirdi. Sənin mehribanlığın, lütfün və xeyirxahlığın sayəsində 
küfr başçılarının səninlə əhdlərini pozan, peyğəmbərlərini yalanlayanla-
rın - dövlətində dünyaya göz açmadım. Məni elə bir vaxtda dünyaya gə-
tirdin ki, hidayət nuru məndən öncə gəlmişdi, Bununla da hidayət yolu-
mu asanlaşdırdın, məni o nurun içində boya-başa çatdırdın. Bundan da 
öncə nəvazişinlə, bol-bol nemətlərinlə mənə lütf etmişdin. Yaradılışımı 
nütfədən başladın, sonra məni üç zülmətin (ana rəhminin) içinə saldın. O 
zülmət ətin, qanın və dərinin arasında idi. Necə yarandığımı heç bilmə-
dim, yaradılışımda heç bir əməyim olmadı. Sonra, əzəldən müəyyənləş-
dirdiyin hidayətinlə məni dünyaya lazımlı görkəmdə və sağlam gətirdin. 
Uşaq ikən beşikdə qorudun məni. Faydalı süd ilə qidalandırdın məni. 
Mənə qulluq edənlərin qəlbinə məhəbbətimi saldın, məni mehriban ana-
ların himayəsinə verdin. Cinlərin mənə yaxın düşməsini qoymadın. Ar-
tıq-əskik olmadan məni salamat saxladın. Ucasan ey Rəhman, ey Rəhim! 

Bol-bol nemətlərini göndərəndə, hələ danışa bilmirdim; sonra ildən 
ilə böyüdükcə nemətlərini artırdın ta ki, fitrətim kamil, gücüm isə yetərli 
olsun. Sonra haqqı mənə çatdırdın, özü də qəlbimə Öz mərifətini ilham 
etməklə. Hikmətinin qəribəliyi ilə məni heyrətə saldın! Göylərin və yerin 
xilqətindəki gözəlliyi görməyim üçün daxilimdə oyanış yaratdın! Diqqə-
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timi Sənin şükrünə və zikrinə yönəltdin, Sənə itaət və ibadət etməyi va-
cib etdin. Peyğəmbərlərin nə üçün gəldiyini mənə başa saldın. Sənin razı 
olduğun işlərə qəbullanmağı mənim üçün asanlaşdırdın. Bütün bunlarla 
mənə lütf etdin! Məni ən yaxşı torpaqdan yaratdın. İlahi, bir nemət ve-
rəndə, başqa nemətləri əsirgəmədin. Dolanışığım üçün növbənöv nemət-
lər verdin, çeşidli hədiyyələrlə zənginləşdirdin. Bütün bunları mənə qarşı 
çox əzəmətli lütfünlə, sonsuz xeyirxahlığınla etdin. Bütün nemətlərindən 
yararlanmaq üçün mənə imkan verdin, bütün bəlaları məndən uzaqlaşdır-
dın! Sənə qarşı nadanlığıma və cəsarətimə baxmayaraq, hər şeyə göz yu-
mub Sənə yaxınlaşdıran işləri mənə tanıtdırdın, Sənə tərəf ucaldan işləri 
mənə qismət etdin. Ona görə bilirəm ki, Səni çağırsam, cavabsız qoyma-
yacaqsan, istəsəm, verəcəksən, itaət etsəm, təşəkkür edəcəksən, şükr et-
səm, nemətlərini artıracaqsan! Bütün bunlar Sənin kamil şəkildə yaxşılıq 
və xeyirxahlıq etdiyinə görədir. Nə gözəlsən, ilahi! Nöqsansızsan, ilahi! 

Sən heçdən var edənsən, yaratdıqca yaradansan! Həmd olunasısan, 
tərif olunasısan! Adların müqəddəsdir, kərəmin isə tükənməz! İlahi, han-
sı nemətlərini sayıb qurtara bilərəm? Hansı nemətinin şükrünü layiqincə 
yerinə yetirə bilərəm? İlahi, heç kəs nemətlərinin sayını bilə bilməz, heç 
kəsin zehni onları yadda saxlaya bilməz. İlahi, hələ nə qədər pislikləri 
məndən uzaqlaşdırmısan! Məndən uzaq etdiyin ziyan və zərərin sayı hələ 
gözümlə gördüyüm sağlamlıq və şadlıqdan qat-qat artıqdır. 

İlahi, həqiqi bir inamla, yəqinliyimin bütün gücü ilə, aşkar təkallahçı-
lığımın bütün səmimiyyəti ilə, batinimdəki gizli vicdanımla, bəsirətimi 
açan hər bir vasitə ilə, alnıma yazılanların sirri ilə, aldığım hər nəfəslə, nə-
fəs aldığım burnumla, eşitdiyim qulağımla, bağlanan və (söz) gizlədən do-
daqlarımla, hərəkəti ilə söz səsləndirən dilimlə, çənə sümüklərimi birləşdi-
rən ağzımla, dişimin damaqları ilə, yeyib-içdiyimi bildiyim ağız dadımla, 
beynimi qoruyan kəllə sümüyümlə, boğazımdakı damarlarımla, sinə boş-
luğumda olanlarla, şah damarımı hifz edənlərlə, ürəyimdəki damarlarla, 
ciyərimin hər parçası ilə, qabırğalarımın qoruduqları ilə, sümüklərimi bir-
ləşdirən oynaqlarımla, bədənimdə baş verən hər bir mübadilə ilə, barmaq-
larımın ucu ilə, ətimlə, qanımla, dərimlə, tüklərimlə, sinirlərimlə, əzələləri-
mi sümüklərimə birləşdirən vətərlərimlə, sümüklərimlə, beynimlə, damar-
larımla, bütün bədən üzvlərimlə, südəmər vaxtımda möhkəmlənən hər 
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üzvümlə, torpağın məndən aldıqları ilə, yuxumla, oyaqlığımla, hərəkətsiz-
liyimlə, rüku və səcdə hərəkətlərimlə şəhadət verirəm: 

Əgər bütün var gücümü ortaya qoysam, olmazın səy göstər-səm, 
bütün əsrlərdə və bütün zamanlarda yaşamış olsam və Sənin verdiyin bir-
cə nemətin şükrünü yerinə yetirməyə çalışsamda, bunu edə bilməyəcəm! 
Bir haldan başqa - Sən Özün şükr nemətini mənə əta etsən. Belə olduqda 
isə, hər dəfə şükr nemətinə görə də şükr etmək mənə vacib olacaq. Buna 
şəkk-şübhə yoxdur! Əgər vurnuxub çalışsam, yaratdıqların içində saya 
bilən bütün varlıqlarla bir yerdə sənin verdiyin və verəcəyin nemətləri 
saymağa başlasam, yenə də sayıb qurtarmağa nə say çatacaq, nə də za-
man. Bu mümkün deyil! İlahi, heyranam bu işinə! 

Sən danışan Kitabında düzgün xəbər vermisən: “Əgər Allahın nemət-
lərini saymaq istəsəniz, onları heç vaxt sayıb-qurtara bilməzsiniz!” İlahi, 
Kitabın haqdır, verdiyin xəbər haqdır! Elçilərin və peyğəmbərlərin təbliğ 
etdilər; Öz vəhyindən onlara nazil etdiyini çatdırdılar; Sənin dinin onların 
vasitəsilə, onlara öyrətdiklərinlə yayıldı. Bunlardan başqa da bir şahidli-
yim var, ilahi! Bütün var-gücümlə, bütün ciddiliyimlə, bütün taqətimlə, 
bütüm tutumumla, iman və yəqinliyimlə deyirəm: Həmd olsun Sənə, törə-
məyə ehtiyacsızsan və varisin yoxdur, səltənətində şəriksizsən və xəlq et-
məyinə mane olacaq birisi yoxdur, Səni qoruyan bir ağaya və Sənə əl tutan 
bir köməkçiyə möhtac deyilsən! Nə gözəlsən, İlahi! Nöqsansızsan! “Əgər 
yer və göylərdə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, fəsad yaranardı”. 

Sübhanəllah! Necə də gözəldir o Allah ki, yeganədir, təkdir, ehtiyac-
sızdır, nə doğulub, nə doğub, tayı-bərabəri yoxdur! Həmd olsun Allaha, 
uca mələklərin və peyğəmbərlərin Ona həmd-səna etdiyi kimi! Allah ən 
yaxşı bəndəsi, peyğəmbərlərinin sonuncusu olan Məhəmmədin və onun 
pak-pakizə, ixlaslı Əhli-Beytinin məqamını ucaltsın, xeyir-bərəkətini on-
lara nazil etsin! 

Burada imam Hüseyn (ə) Allaha dua etdi. Gözlərindən yaş gələ-
gələ davam etdi:İlahi, mənə elə bir hüşu halı ver ki, sanki Səni görürəm. 
Təqva vasitəsilə məni xoşbəxt et. Sənə üsyan etməklə bədbəxt olmağıma 
imkan vermə. Mənim üçün elə xeyirli hökm ver və taleyimi elə bərəkətli 
et ki, Sənin məsləhət görmədiyini istəməyim, məsləhət bildiyini isə arzu-
layım. İlahi, nəfsimi qane, qəlbimi yəqin, əməlimi xalis, bəsirətimi aydın, 
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dinimi bəsirətli, cismimi ləzzət alan, göz-qulağımı mənə xeyir verən et. 
İlahi, mənə zülm edənlərə qarşı mənə yardımçı ol. Zalımlardan intiqam 
və haqqımı almaqla mənə gözaydınlığı ver, gözümü işıqlandır. İlahi, 
qəm-qüssəmi dağıt, eyblərimi ört, səhvlərimi bağışla, şeytanımı məndən 
uzaqlaşdır, borclarımdan qurtar. İlahi, mənə uca məqam ver həm bu 
dünyada, həm Axirətdə! Ilahi, həmd olsun Sənə ki, məni yaratdın, eşidən 
və görən etdin. İlahi, həmd olsun Sənə ki, məni yaratdın və mənə rəhm 
edərək, uyğun bir surət verdin. Mənə ehtiyacın yox idi, amma hamısını 
verdin! 

Ya Rəbb, məni yaratdın və ədalətlə yoğrulmuş fitrət verdin. Ya 
Rəbb, məni böyütdün və gözəl görkəm verdin. Ya Rəbb, mənə yaxşılıq 
etdin və qəlbimə sağlamlıq verdin. Ya Rəbb, məni qorudun və uğur ver-
din. Ya Rəbb, məni nemətlərinlə bürüdün və hidayət etdin. Ya Rəbb, mə-
ni sevdin və yalnız yaxşılıq etdin. Ya Rəbb, məni yedizdirdin, içizdirdin. 
Ya Rəbb, mənə bolluq verdin və razı saldın. Ya Rəbb, mənə yardım etdin 
və izzət verdin. Ya Rəbb, eyblərimi paklıq örtüyünə bürüdün, işlərimi 
yoluna qoymaqla həyatımı asanlaşdırdın. 

Bütün bunlara xatir, İlahi, Məhəmməd (s) və Ali Məhəmmədin (ə) mə-
qamını ucalt! Zəmanənin çətinlikləri müqabilində gecə-gündüz yardımçı ol 
mənə; dünyada qorxulu hallardan, Axirətdə qəm-qüssədən qoru məni; za-
lımların yer üzündə törətdiklərindən amanda saxla məni! İlahi, nədənsə 
qorxsam, başıma gətirmə; nədənsə qaçsam, məndən uzaqlaşdır; özümü və 
dinimi qoru; səfər etsəm, məni hifz et; ailəmə və malıma sahib çıxacaq varis 
nəsib et; verdiyin ruzimi bərəkətli et; öz gözümdə nəfsimi alçalt; camaatın 
gözündə məni ucalt; insanların və cinlərin şərrindən qoru; günahlarıma görə 
rüsvay etmə; gizli rəzalətlərimin əlində giriftar qoyma; əməllərimə görə bə-
laya düçar etmə; nemətlərini əlimdən alma; Özündən başqasının ümidinə 
buraxma! İlahi, məni kimin ümidinə buraxacaqsan? Yaxınlarımın? Onlar 
məni qoyub gedəcək. Yoxsa Özgələrinin? Onlar da üzünü mənə turşudacaq. 
Yoxsa məni alçaltmaq istəyənlərə buraxacaqsan? İnana bilmərəm buna, axı 
mənim Rəbbim və ixtiyar sahibim Sənsən! 

İlahi, Sənə şikayətim də var: kimsəsizliyimdən və dünyadakı qəribçi-
liyimdən, burdakı ağaların nəfsinə uymasından. İlahi, qəzəblənmə mənə! 
Mənə qəzəblənməsən, fikrim yalnız Səndə olar. Sübhənallah! Gör məni 
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necə də ağuşuna almısan! Ya Rəbb! Səni and verirəm vəchinin nuruna! 
O nura ki, yerə və göylərə saçır, zülmətləri məhv edir, öncəkilərin və 
sonrakıların yolunu aydınlaşdırır! Məni qəzəbinlə öldürmə, mənə qəzəb-
lənmə! Cəzalandırma məni, cəzalandırma! Məndən razı qalana qədər 
möhlət ver! Axı Səndən başqa Allah yoxdur, ey müqəddəs Məkkənin 
Rəbbi, Məşərül-hərəmin Rəbbi, ən qədim evin - bərəkət verdiyin, insan-
ların pənahgahı etdiyin Kəbənin Rəbbi! Ey helmi ilə böyük günahları ba-
ğışlayan! Ey fəzli ilə bol-bol nemət verən! Ey kərəmi ilə artıqlamasıyla 
bəxş edən! Ey dar günümdə köməyim! Ey kimsəsiz vaxtımda həmsöhbə-
tim! Ey ağır günümdə dayağım! Ey yaxşı günümdə böyüyüm! Ey mənim 
və ata-babalarımın – İbrahimin və İsmailin, İshaqın və Yaqubun Allahı! 
Ey Cəbrayılın, Mikayılın və İsrafilin Allahı! Ey peyğəmbərlərin sonun-
cusu Məhəmmədin (s) və onun seçilmiş soyunun (ə) Allahı! Ey Tövratı 
və İncili, Zəburu və Furqanı (Quranı) nazil edən! Ey sirli “kəf-hə-yə-əyn-
sad”, “Ta-ha”, “Ya-sin”i və hikmətli Quranı nazil edən! Yollar üzümə 
bağlananda, genişliklər ürəyimi sıxanda sığınacağım Sənsən! Rəhm et-
məsəydin həlak olardım. Səhvlərimə göz yumursan. Eyblərimi örtəmə-
səydin, rüsvay olardım. Düşmənlərimə qarşı mənə yardım edirsən. Yar-
dım etməsəydin, məğlub olardım. Ey O kəs ki, ucalıq və əzəməti Özünə 
məxsus etdi, övliyalarını isə Öz izzəti ilə izzətləndirdi! Ey O kəs ki, şah-
lar Onun hüzuruna zillət damğası ilə gəlir və Onun zəhmindən titrəyirlər! 
Gözlərin xəyanəti, sinələrin gizlini, zamanın və ruzigarın sirri Sənə bəlli-
dir! Ey O kəs ki, necəliyini Özündən başqası bilmir! Ey O kəs ki, kimli-
yini Özündən başqası bilmir! Ey O kəs ki, Özündən başqası Onun bildi-
yini bilmir! Ey yeri su üzərinə çıxaran, havanı səma ilə örtən! Ey kəra-
mətli adların sahibi! Ey tükənməz nemətlərin sahibi! Ey səhralıqda kar-
vanları Yusifə tərəf istiqamətləndirən, onu quyudan çıxaran, ona köləlik-
dən sonra şahlıq verən, onu qəmi boğmaqdan gözü tutulmuş Yaquba 
qaytaran! Ey zərər və bəlaları Əyyubdan uzaqlaşdıran! Ey qocalmış və 
ömrü başa çatan İbrahimə oğlunu qurban kəsməyə mane olan! Ey yalnız 
qoymadığın Zəkəriyanın yalvarışına cavab verib ona Yəhyanı əta edən! 
Ey Yunusu balığın qarnından çıxaran! Ey Bəni-İsrail üçün dəryanı yara-
raq, onları xilas edən! Ey fironu qoşunu ilə suya qərq edən! Ey küləkləri 
rəhmət müjdəsi olaraq əsdirən! Ey üsyankar bəndələrini cəzalandırmağa 
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tələsməyən! Ey fironun sehrbazlarını düz yola çəkən: hərçənd onlar uzun 
müddət haqqla savaşa-savaşa, Sənin nemətlərindən faydalanırdı; Sənin 
ruzindən yeyə-yeyə, Səndən başqalarına pərəstiş edirdi; Səni inkar edib 
peyğəmbərlərini yalanlayırdılar. Ya Allah, ya Allah! Ey yoxdan var 
edən! Ey vəsfolunmaz! Ey əbədi və sonu olmayan! Ey heç bir şey diri ol-
madıqda diri olan! Ey ölüləri dirildən! Ey kimin nə əldə etdiyini bilən! 
Ey şükrümün azlığına rəğmən, məni məhrum etməyən, xatalarımın böyü-
məsinə rəğmən, məni rüsvay etməyən; günah etdiyimi görməsinə rəğ-
mən, məni bədnam etməyən! Ey uşaqlığımda məni qoruyan! Ey böyüklü-
yümdə mənə ruzi yetirən! Ey mənə saysız-hesabsız yaxşılıq edən! Ey 
mənə şükrü mümkün olmayan nemətlər verən! Ey yaxşılığına nankorluq 
və itaətsizliklə cavab verdiyim kəs! Ey imanın qədir-qiymətini bilə bil-
məyəcəyim vaxtda məni hidayət edən! Ey xəstə ikən çağırdığımda şəfa-
mı verən, üryan ikən çağırdığımda üstümü örtən, ac ikən çağırdığımda 
çörəyimi verən, susuz ikən çağırdığımda məni sirab edən, zəlil ikən ça-
ğırdığımda izzətimi verən, cahil ikən çağırdığımda elmimi artıran, tənha 
ikən çağırdığımda çoxluq (dost-tanış) verən, qərib ikən çağırdığımda (və-
tənə) qaytaran, möhtac ikən çağırdığımda ehtiyacımı ödəyən, köməksiz 
ikən çağırdığımda dadıma çatan, bolluqda ikən çağırdığımda məndən 
əsirgəməyən! Bütün bunları Səndən istəmədikdə belə mənə verdin. 
Həmd olsun Sənə! Şükr Sənə! Ey səhvlərimdən keçən, qəm-qüssəmi da-
ğıdan, duamı qəbul edən, eybimi örtən, günahlarımı bağışlayan, arzuları-
ma çatdıran, düşmənlərimə qalib edən! Sənin yaxşılğını, rəhmətini və kə-
rəmini sayıb-qurtara bilmirəm. 

Ey mənim mövlam! Sənsən lütf edən! Sənsən nemət verən! Sənsən 
yaxşılıq edən! Sənsən gözəllik verən! Sənsən fəzilət bəxş edən! Sənsən 
kamala çatdıran! Sənsən ruzi yetirən! Sənsən müvəffəq edən! Sənsən əta 
edən! Sənsən qane edən! Sənsən zənginlik verən! Sənsən sığınacaq ve-
rən! Sənsən kifayət edən! Sənsən hidayət edən! Sənsən qoruyan! Sənsən 
gizlədən! Sənsən bağışlayan! Sənsən güzəştə gedən! Sənsən yerbəyer 
edən! Sənsən izzətləndirən! Sənsən dada çatan! Sənsən dayaq olan! Sən-
sən dəstəkləyən! Sənsən əldən tutan! Sənsən sağaldan! Sənsən sağlam 
saxlayan! Sənsən kəramət bəxş edən! Ucasan, Əzəmətlisən! Dayanma-
dan həmd olsun Sənə! Sonsuz şükrlər olsun Sənə! İndi isə, İlahi, Sənə et-
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diyim günahları etiraf edəcəm, Sən də məni əfv et! Mənəm pislik edən, 
mənəm səhvə yol verən, mənəm əyri niyyəti olan, mənəm cahillik edən, 
mənəm qəflətdə yatan, mənəm diqqətsizlik edən, mənəm (Səndən başqa-
sına) güvənən, mənəm bilə-bilə (günah) edən, mənəm boş yerə söz ve-
rən, mənəm sözünün üstündə durmayan, mənəm əhdini pozan, mənəm 
bildiyimi eləyən, mənəm nemət içində ola-ola qəsdən günah üstünə gü-
nah edən! Bağışla məni! Ey bəndələrinin günahından zərər çəkməyən, 
bəndələrinin itaətinə ehtiyacı olmayan, əməli-salehləri Öz yardımı və 
mərhəməti ilə (xeyir işlərə) müvəffəq edən! Həmd olsun Sənə, ey mənim 
Allahım, ey mənim Mövlam! İlahi, əmr etdin –sözündən çıxdım; çəkin-
dirdin – qulaq asmadım; nə üzr istəməyə üzüm qalıb, nə də yardım dilə-
məyə halım! İlahi, hansı üzlə Sənin qapına gəlim? Hansı qulağı, hansı 
gözü, hansı dili, hansı əli, hansı ayağı hüzuruna gətirim? Sənin verdiyin 
bu nemətlərlə günah qalmadı ki, eləməyim, ya Rəbb! Törətdiklərimin də-
lil-sübutu əlindədir! Ey mənim eyblərimi gizlədən! Eyblərimi ata-anam-
dan gizlətdin ki, üz çevirməsinlər; qohum-qardaşdan gizlətdin ki, söz elə-
məsinlər; hakimlərdən gizlətdin ki, cəzalandırmasınlar! İlahi, Sən bildik-
lərini onlar bilsəydilər, məni dinləmədən qovardılar, danışdırmazdılar. 
Bax buyam mən, İlahi! İndi də hüzuruna gəlmişəm, mənim Sahibim: ba-
şım aşağıdır, xar olmuşam, ziyan etmişəm, alçalmışam; nə üzr gətirməyə 
bir bəhanəm, nə özümü düzəltməyə gücüm, nə də özümü ağa çıxartmağa 
bir sözüm var. Günahlarımı necə danım? Dansam da, xeyri nədir, İlahi? 
Hansı üzlə danım, bir halda ki, hər bir bədən üzvüm günahlarımın şahidi-
dir. Özü də şəkk-şübhəsiz bilirdim ki, törətdiyim bu ağır əməllərə görə 
Sənə cavab verəcəm; Sənə - ədalətli hökm verənə, heçnəyi gözdən qaçır-
mayana, ədalətə görə məni həlak etməli olana! Ona görə ədalətindən rəh-
mətinə qaçıram! 

İlahi, məni cəzalandıra bilərsən, axı Sənin sözündən sonra yenə də 
günah etdim. Amma məni bağışlaya da bilərsən, axı Sən həlimsən, əl tu-
tansan, kərimsən! Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Hə-
qiqətən, zülm edənlərdənəm. Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam 
Sənə! Həqiqətən, üzr istəyənlərdənəm. Səndən başqa bir Allah yoxdur! 
Heyranam Sənə! Həqiqətən, Sənin təkliyinə iman gətirənlərdənəm. Sən-
dən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Həqiqətən, qorxanlarda-



 

  668 

nam. Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Həqiqətən, sıxın-
tıda olanlardanam. Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Hə-
qiqətən, ümid edənlərdənəm. Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam 
Sənə! Həqiqətən, arzulayanlardanam. Səndən başqa bir Allah yoxdur! 
Heyranam Sənə! Həqiqətən, “Lə iləhə illəllah” deyənlərdənəm! Səndən 
başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Həqiqətən, mən istəyənlərdə-
nəm. Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Həqiqətən, mən 
“sübhənallah” deyənlərdənəm! Səndən başqa bir Allah yoxdur! Heyra-
nam Sənə! Həqiqətən, mən “Allahu əkbər” deyənlərdənəm. Səndən baş-
qa bir Allah yoxdur! Heyranam Sənə! Ey məmin və bütün ata-babaları-
mın Rəbbi! 

İlahi, bu təriflərim Sənin şənini uca tutmaq üçündür. Bu səmimiyyə-
tim Sənin tək olduğunu yada salmaq üçündür. Bu sadalamam sonsuz ne-
mətlərini xatırlamaq üçündür. Hərçənd bilirəm ki, nemətlərin sadalan-
maqla qurtarmayacaq. Çünki, nemətlərin çeşidli və boldur, davamlı və 
əbədidir! Heç vaxt nemətini məndən əsirgəmədin: məni yaradanda da, 
dünyaya gətirəndə də, ömrümün əvvəlində də, ehtiyacım olanı verəndə 
də, zərərləri uzaqlaşdıranda da, rahatlıq verəndə də, çətinlikləri dəf edən-
də də, bəlanı çəkəndə də, sağlamlıq verəndə də, dinimi salamat edəndə 
də! Bütün aləmlər mənimlə birləşsə, sənin əvvəldən sona qədər mənə 
verdiyin nemətləri saysaq - bacarmarıq. Müqəddəs, Uca, Kərim, Əzəmət-
li və Rəhim Allahsan! Sənin qiymətsiz nemətlərin saya gəlmir, Səni layi-
qincə tərifləmək, Sənə layiqincə şükr etmək mümkün deyil. 

İlahi, Məhəmməd (s) və onun Əhli-Beytinin (ə) məqamını uca et! 
Bizə verdiyin nemətləri kamala çatdır. Sənə itaət etməklə bizi xoşbəxt et. 
Nə gözəl, nə böyük Allahsan! Təksən, Səndən başqa pərəstişə layiq olanı 
yoxdur! İlahi, bilirəm, dərdi olanı əliboş qaytarmırsan, pislikləri uzaqlaş-
dırırsan, bəlaya düşənə əl uzadırsan, xəstəyə əlac edirsən, yoxsulu var-
landırırsan, əyrilikləri düzəldirsən, balacaya rəhm edirsən, böyüyə dayaq 
olursan. Səndən başqa kömək yeri yoxdur! Səndən qüdrətlisi yoxdur! 
Sən ucasan, böyüksən! Ey əlibağlı əsiri xilas edən! Ey körpə uşağın ruzi-
sini yetirən! Ey qorxanın pənahı! Ey şəriki və yardımçısı olmayan! Mə-
həmməd (s) və onun Əhli-Beytinin (ə) məqamını uca et! Bu gecə mənə 
elə bir şey əta et ki, bəndələrinə ondan üstün bir şey verməmisən, ondan 
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üstün nemət göndərməmisən, ondan daha yaxşısını bəxş etməmisən! Bə-
laları məndən uzaqlaşdır, qəm-qüssəmi dağıt, dualarımı eşit, əməllərimi 
qəbul et, pisliklərimi ört. Həqiqətən Sən rəhm edənsən, hər şeydən agah-
san, hər şeyə qadirsən! İlahi, çağırılanların ən yaxınısan! Cavab verənlə-
rin ən tezisən! Bağışlayanların ən kərimisən! Əta edənlərin ən səxavətli-
sisən! Dinləyənlərin ən diqqətlisisən! Ey dünya və axirətin Rəhmanı və 
Rəhimi! Heç kəsə Sənin qədər yalvarmırlar! Heç kəsə Sənin qədər ümid 
etmirlər! 

Səni çağırdım – cavab verdin, Səndən istədim – əta etdin, Sənə üz 
tutdum – rəhm etdin, Sənə güvəndim – xilas etdin, Sənə tərəf qaçdım – 
ağuşuna aldın! İlahi, bəndən və peyğəmbərin olan Məhəmmədin (s) və 
onun pak və xeyirli Əhli-Beytinin (ə) məqamını ucalt! Bizə verdiyin ne-
mətləri kəsmə, yeni nemətlərlə bizi sevindir, bizi şükr edənlərdən və yax-
şılıqlarını unutmayanlardan qərar ver! Amin! Amin! Ya Rəbbəl-aləmin! 
Ey mənim Allahım! Hökm etdin və qüdrətin üzə çıxdı, təqdir etdin və is-
tədiyin oldu! Sənə günah etdilər - gizlətdin, Səndən əfv dilədilər – bağış-
ladın! Ey arzu-istəklərin nəhayəti! Ey son ümid yeri! Ey hər şeyi bilən! 
Ey xəcalət çəkənləri nəvazişlə ağuşuna alan! İlahi, bu gecə Sənə üz tut-
muşuq. 

Şərafət və əzəmət verdiyin bu gecədə Səni and veririk Məhəmmədə 
(s) – nəbin və rəsuluna, məxluqatın ən üstününə, vəhyini etibar etdiyinə, 
Axirətdən xəbər gətirənə, parlaq çırağa, müsəlmanlara verdiyin nemətə, 
aləmlərə olan rəhmətinə! İlahi, Məhəmməd (s) və onun Əhli-Beytini (ə) 
xeyir-bərəkətinlə ucalt! Peyğəmbərimiz (s) ucalıq ləyaqətini Səndən alıb, 
ey Əzəmətli Allah! Ona görə də xeyir-bərəkətinlə onu və onun soyunu  
paklıq və yaxşılıqda seçilmiş Əhli-Beytini (ə) ucalt! İlahi, bizi əfvinə 
bürü! Sənə hər dildə səslənirik! İlahi, bu gecə elə et ki, bəndələrinə qis-
mət edəcəyin bütün nemətlər, hidayət nurun, yaydığın rəhmət, nazil etdi-
yin bərəkət, qayğısını çəkdiyin sağlamlıq, payladığın ruzi bizə də nəsib 
olsun! Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi! İlahi, bu anda bizi uğurlu, xoşbəxt, 
xeyirli, nəaliyyətli bəndələrindən qərar ver! Bizi məyus etmə, rəhmətini 
bizdən çəkmə, ümid bağladığımız fəzlindən bizi məhrum etmə, mərhə-
mətindən uzaq salma, göz tikdiyimiz nemətlərini bizdən əsirgəmə, bizi 
əliboş qaytarma, qapından qovma! Ey səxavətlilərin ən səxavətlisi, ey 
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kərimlərin ən kərimi! Sənə yəqin halda üz tutduq, yolumuzu Sənin mü-
qəddəs evinə saldıq. Ayinlərdə bizə yardım et, ziyarətimizi kamil et, bizi 
bağışla və salamat et. Biz əllərimizi Sənə uzatmışıq, zəlilliyimizi boynu-
muza almışıq. İlahi, bu gecə Səndən istədiyimizi bizə ver! Özündən baş-
qasına bizi möhtac qoyma, axı bizim yalnız Sənə ehtiyacımız var və Sən-
dən başqa Allahımız yoxdur! Sənin hökmün üzərimizdədir, barəmizdə 
hər şeyi bilirsən, qədərimiz də ədalətlidir. Talemizi xeyirli et, bizi yaxşı-
ların dəstəsinə sal. İlahi, Özünə layiq səxavətlə bizə böyük mükafat, zən-
gin azuqə və davamlı rahatlıqver!Bütün günahlarımızı bağışla, bizi həlak 
olmuşların sırasına qatma, nəvaziş və rəhmətini bizdən çəkmə! Ey mehri-
banların ən mehribanı! İlahi, elə bu andaca Səndən istədiyimə görə ver, 
Sənə şükr etdiyimə görə artır, hüzuruna gəldiyim üçün qəbul et, bütün 
günahlardan Sənə tərəf qaçdığım üçün bağışla! Ey cəlalətli və kəramətli 
Allah! İlahi, bizi günahlardan təmizlə, ibadətə müvəffəq et, fəryadımızı 
eşit! Ey rəhm diləyənlərə rəhm edən! Ey göz qırpmağımız və baxmağı-
mızdan nə demək istədiyimizi bilən, sinələrimizdə gizlətdiyimiz və ürə-
yimizdə saxladığımızdan agah olan! Bunların hamısını bilə-bilə, yenə də 
yumşaq rəftar edirsən. Zalımların barəndə dedikləri yalandır, Sən ülvi bir 
əzəmətlə nöqsansız və ucasan! Sənə heyrandır göylər də, yer də, onlarda 
yaşayanlarda! Sənə heyran olub tərifləməyən heçnə yoxdur! Bütün tərif-
lər, şan-şöhrət, uca əzəmət Sənə aiddir! Ey cəlalət, səxavət, fəzilət, inayət 
və sonsuz nemət Sahibi! Sən əliaçıqsan, kərimsən, mehribansan, mərhə-
mətlisən! İlahi, halal ruzimi artır, cismimi və ruhumu sağlam et, qorxdu-
ğumdan amanda saxla, Cəhənnəmdən xilas et! İlahi, qoyma pis duruma 
düşüm, qəflətə yuvarlanın, azğınlaşım! Fasiq insan və cinlərin şərrindən 
qoru məni! Burada İmam Hüseyn (ə) göyə baxıb uca səslə dedi: Ey eşi-
dənlərin ən yaxşısı, ey görənlərin ən yaxşısı, ey əməlləri tez haqq-hesab 
edən, ey mehribanların ən mehribanı! Məhəmməd (s) və onun Əhli-bey-
tini (ə) xeyir-bərəkətinlə ucalt! Əgər duamı qəbul etdikdən sonra başqa 
nemətləri əlimdən almaq istəsən, qoyma zərər çəkim. Axı nemətini mən-
dən əsirgəsən, mənə heçnə fayda verməz. İlahi, yalvarıram, Cəhənnəm-
dən xilas et məni! Səndən başqa Allah yoxdur, təksən, şəriksizsən, hər 
şeyin maliki yalnız Sənsən, bütün təriflərə layiq yalnız Sənsən, hər şeyə 
qadir yalnız Sənsən, Ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb... 
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Bu yerdə gözü yaşlı İmam Hüseyn (ə) dayanmadan elə uca səslə 
“Ya Rəbb, Ya Rəbb” dedi ki, yanındakılar öz hacətlərini unudub 
səslərini imamın (ə) səsinə qoşdular, onunla birgə ağladılar. Gün ba-
tanda İmam Hüseyn (ə) yaxınları ilə birlikdə Ərəfat dağından uzaq-
laşdı. Ərəfə duası burada bitir, lakin bəzi rəvayətlərə görə, İmam 
Hüseyn (ə) duanı davam etdi: 

İlahi, zəngin olanda Sənə möhtac idimsə, ehtiyaclı olduğumu necə 
danım? İlahi, elmli olanda cahil idimsə, cahilliyimi necə danım? İlahi, 
tədbirinin çoxluğu, təqdirinin sürəti səni tanıyan bəndələrinə imkan ver-
mir ki, nemətinə baxıb arxayınlaşsın, bəlana baxıb məyus olsunlar. İlahi, 
mən onsuzda zəliləm, Sənə isə kəramət yaraşır. İlahi, zəif vücuda salma-
mışdan öncə mənə mehribanlıq və nəvaziş göstərmisən. Heç mümkündür 
ki, zəif vücuda düşdükdən sonra mənimlə mehriban olmayasan? İlahi, 
mənə yaxşı iş nəsib olursa Sənin fəzlin və lütfün sayəsindədir. Pis iş nə-
sib olursa, Sənin ədalətindəndir ki, əsl üzümü göstərir. İlahi, mümkündür 
ki, himayədarım Sən olduğun halda məndən üz döndərəsən? Mümkündür 
ki, yardımçım Sən olduğun halda mənə zülm etsinlər? Mümkündür ki, 
Sən mənə can yandırdığın halda əlim üzülsün? Sənə möhtac halda gəlmi-
şəm təvəssül edəm. Sənə necə təvəssül edim, nəyi vasitə gətirim? Sənə 
necə şikayət edim, axı halıma bələdsən? Sənə ürəyimi necə boşaldım, axı 
məni danışdıran Sənsən? Ümidimi necə boşa çıxara bilərsən, axı ümidim 
Sənədir? Halımı necə düzəltməzsən, axı halımı dəyişə biləcək yalnız 
Sənsən? İlahi, necə də nazımı çəkirsən, baxmayaraq ki, çox nadanam! 
İlahi, necə də mehribansan, baxmayaraq ki, qəbahətim var. İlahi, Sən nə 
qədər yaxındasan, mən, nə qədər uzaqda?! Bu qədər nəvaziş göstərdiyin 
halda, aramızda ayrılıq salan nədir? İlahi, cürbəcür əlamətlərdən və hadi-
sələrdən bir şeyi başa düşdüm: istəyirsən ki, hər şeydə Özünü mənə tanıt-
dırasan, elə bir şey qalmasın ki, Səni onda görməyim! İlahi, zəlilliyim di-
limi lal edəndə, kəramətin dilimi açır! Özüm özümdən əlimi üzəndə, ne-
mətlərin məni təşfiq edir! İlahi, yaxşı işləri də pis olan birisinin pis işləri 
nə olmalı idi ki? Düz sözü də mənasız olanın, mənasız sözü nə olmalı idi 
ki? İlahi, hökmün hər şeyə nüfuz etdir, istədiyin hər şey olur! Belə olduq-
da kim nə deyə bilər? Kimdə nəyəsə hal olar? İlahi, neçə dəfə Sənə tabe 
olacağıma və özümü düzəldəcəyimə qərar verdim ki, ədalətinlə qoyma-
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dın əməlimə bel bağlayım, amma fəzlinlə zəhmətimi kiçiltmədin. İlahi, 
Özün bilirsən ki, itaətim davamlı olmasa da, həmişə Səni sevmişəm və 
sənə bəndə olmaq istəmişəm. İlahi, necə əməl edim ki, icazəni Sən ver-
məlisən? Necə əməl etməyim ki, əmri Sən verirsən? İlahi, o qədər yol 
Sənə apardığını iddia edir ki, qorxuram azam. Özün məni Sənə aparan 
yola çək. Səni hansı dəlillə tanıyımki, o dəlillər Sənsiz var ola bilməz? 
Səndən başqa açıq-aydın nə var ki, onun vasitəsilə Səni görüm? Sən nə 
zaman gizli qaldın ki, Səni görməyə bir vasitəyə ehtiyac olsun? Sən nə 
zaman uzaq oldun ki, Sənə yaxınlaşmaq üçün vasitəyə ehtiyac olsun? 
Baxıb Səni görməyən gözlər kor olsun! Sənin məhəbbətini itirənlər 
ölsün! İlahi, Özün əmr etmisən ki, Səni vasitələrlə tanıyaq. Amma nurani 
təcəllin və bəsirətli hidayətinlə elə et ki, Sənə tərəf vasitələrlə getdiyim 
kimi, vasitələrə tərəf Səninlə gedim. Elə et ki, Sənə aparan vasitələrə eh-
tiyacım olmayacaq qədər ucalım! Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən! İla-
hi, zəlilliyimi açıq-aşkar görürsən, halıma da yaxşı bələdsən. Sənə qovuş-
mağımı Səndən istəyirəm! Səni Özünlə tanıyıram! Məni Öz nurunla 
Özünə tərəf apar! Məni sədaqətli bəndə kimi qarşına çıxart. İlahi, Öz el-
minlə mərifətimi artır, məni Öz arxanda gizlət. İlahi, qoy həqiqətim Sənə 
yaxın olanların həqiqətindən olsun. Qoy, yolum Sənə aşiq olanların yolu 
olsun. İlahi, tədbirimi Öz tədbirinlə, ixtiyarımı Öz ixtiyarınla əvəz et. Az-
mağa doğru getsəm, məni saxla. İlahi, məni nəfsimin zillətindən çıxart-
dıqdan, şəkkdən və şirkdən təmizlədikdən sonra qəbrə daxil et. Yardımı 
Səndən diləyirəm deyə, mənə yardım et. Sənə güvənirəm deyə, məni öz-
başına buraxma. Sənə yalvarıram deyə, məni məyus etmə. Sənin fəzlinə 
can atıram deyə, məni məhrum etmə. Özümü Sənin tərəfdarın bilirəm de-
yə, məni kənarlaşdırma. Sənin qapını döymüşəm deyə, məni qovma. 

İlahi, kimdən razı qalacağını Özün qərar verdiyin halda, mən kiməm 
Səni razı salam? İlahi, zatən xeyirə ehtiyacsızsan, mən kiməm Sənə xey-
rim dəysin? İlahi, təqdirin məni ümidvar etsə də, nəfsimin əlində əsir ol-
muşam. Mənə elə kömək ol ki, Səndən başqasında gözüm olmasın. Mənə 
o qədər nemət ver ki, Səndən başqa bir şey arzulamayım. Sən övliyaların 
qəlbini elə nura bürüdün ki, onlar Səni tanıyıb yalnız Sənə aşiq oldular. 
Sən onların qəlbindən bütün məhəbbətləri çıxartdın ki, Səndən başqasını 
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sevməsinlər, Səndən başqasına ürək bağlamasınlar. Aləmlər onları qor-
xuya salanda, Sən onların munisisən. Aləmlər onların üzünə açılanda, 
Sən onları hidayət edirsən. Səni tapan nəyi itirib? Səni itirən nəyi tapıb? 
Həqiqətən, Səndən başqa hədəfə razı olan heç nəyə çatmayıb. Həqiqətən, 
Səndən başqasını arzulayan hər şeydən məhrum olub. Səndən başqasına 
necə ümid etmək olar? Axı yalnız Sən yaxşılığını kəsmirsən. Səndən baş-
qasından necə istəmək olar? Axı lütf etmək yalnız Sənin dəyişilməz adə-
tindir. İlahi, Səni tərifləyən aşiqlərinə ünsiyyətin ləzzətini dadızdıran 
Sənsən! İlahi, Səndən əfv diləyən aşiqlərini heybətə bürüyən Sənsən! İla-
hi, Səni yada salanları zikrə başlamamış yada salan Sənsən! İlahi, Sənsən 
abidlər istəməmiş onlara nemət verən! İlahi, Sənsən kiminsə istəməsini 
gözləmədən bol-bol nemət verən. İlahi, Sənsən bizə çoxlu nemət verib 
(din yolunda xərcləməyimizi) borc kimi istəyən! İlahi, mənə o qədər rəhm 
et ki, Sənə qovuşum! İlahi, mənə o qədər lütf et ki, Sənə bağlanım! İlahi, 
heç vaxt ümidimi Səndən kəsmədim, hətta Sənə günah edəndə də. Heç 
vaxt Sənin qorxum ürəyimdən çıxmadı, hətta Sənə itaət edəndə də, bütün 
aləm məni Sənə yönəldəndə də, Sənin kərəmindən agah olanda da. İlahi, 
niyə məyus olum, axı ümidim Sənsən! Niyə yarı yolda qalım, axı dəstəyim 
Sənsən! İlahi, niyə izzətli olum, axı Sən məni zəlil yaratmısan! Niyə də iz-
zətli olmayım, axı məni Özünə nisbət verirsən! İlahi, niyə möhtac olma-
yım, axı Sən məni ehtiyaclı yaratmısan! Niyə də ehtiyacsız olmayım, axı 
məni Sən təmin edirsən! Sənsən ki, Səndən başqa bir Allah yoxdur! Özü-
nü hər şeyə tanıtdırdın ki, Səndən qafil olan qalmasın. Sənsən ki, Özünü 
mənə hər şeydə elə göstərdin ki, hər nəyə baxsam Səni gördüm. Sən hər 
şeydə təzahür etdin! Ey rəhməti ilə hər şeyi ehtiva edən! Zatınla ərşini 
gözlərdən gizlətdin. Bir aləmləri digər aləmlərdə gizlətdin. Aləmləri nura 
bürüməklə Özündən başqa hər şeyi kölgədə qoydun. Ey ərşin örtükləri ilə 
özünü gözlərdən gizlədən! Hətta bəsirət gözü Səni dərk edə bilməz. Ey 
misilsiz parlaqlığı ilə təcəlli edən! Əzəmətin bütün varlıq aləmində özünü 
büruzə verir. Necə gizlin qala bilərsən ki, açıq-aşkardasan? Necə görün-
məyə bilərsən ki, hər zaman qarşımızdasan? Həqiqətən, Sən hər şeyə qa-
dirsən! Həmd yalnız Allaha olsun! Ya Rəbb, günahlarım Sənə zərəri yox-
dur. Mənə nəsə əta etsən də, heçnə itirməyəcəksən. Elə isə, itirməyəcəyin 
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nemətlərini mənə əta et, zərərini görmədiyin günahlarımı bağışla! İlahi, pis 
əməllərimə baxıb xeyir-bərəkətini əlimdən alma! Əgər əziyyətimi görüb 
rəhm etməsən, heç olmasa əziyyətimi boşa çıxarma! 

Allahın salam və salavatı olsun onun ən yaxşı bəndəsi və peyğəm-
bərlərin sonunсusu olan Muhəmməd (s.ə.s.) və onun pak-pakizə və ixlas-
lı Əhli-beytinə! 

 
Namazlar haqqında 

Namaz 
Allaha yaxınlaşmanın təməli və dinin sütunu Namazdır. Namazda 

Нəсс var, Oruc var, kəlmeyi-Şəhadət var. Kafir ilə müsəlmanı bir-birin-
dən ayıran Namazdır. Əməlsiz namaz olmaz, namazsız da heç bir şey ol-
maz. Namazda hər şey həll olar. Könlün ustası, memarı namazın özüdür. 
Namazın içində hər cür ibadət toplanmışdır; təşbih, təhlil, təkbir, həmd, 
səna, təhiyyat, zikr, rüku, səcdə, Kəbə (qiblə) və sair. İnsan namaz qıl-
maqla başından tutmuş ayaq barmaqlarının ucuna qədər vücud parçaları-
nın hamısı ilə Uca Allahın ibadətində durmuş olur. Mələklərin ayrı-ayrı 
etdiyi bu vəzifələrin tamamı namazdadır və ümməti Muhəmmədə Merac 
hədiyyəsi olaraq verilmişdir. Namaz insanı gün ərzində bir çox pis əməl-
lərdən çəkindirir, insanın gözünü, qəlbini sanki özünə götürür. İyirmi 
dörd saatda beş vaxt namazı tərk edənlər sanki Allaha qarşı çıxırlar. Na-
maz bizi gündə beş dəfə, ildə isə 1825 dəfə Allah hüzuruna götürür. Na-
maz insanı haramlardan qoruyur. İki namaz arası Allah insanların pislik 
və günahlarını silir, qəlbi yumşaldır. 

Azanda “Allahu Əkbər “deyəndə, Allah öz hüzuruna bizləri dəvət edir 
ki, ona təzim və sitayiş edək. Niyyətdən sonra Fatihə surəsi ilə namaza 
başlayan kimi, sanki gözlərin önündə bir pərdə açılır və insanın maddi 
gözünün görə bilmədiyi, Allah ilə bizim aramızda əlaqə, rabitə yaranır. 

İnsan namazdan sonra qəlbində bir yüngüllük və rahatlıq hiss edir. 
Namazın əvvəlində Allahın razılıgı, sonunda isə əfvi vardır. Allahın əmr 
etdiyi kimi Namaz və oruc sırf bədənə aid ibadətlərdir. Orucda səhhətin 
vəziyyəti, xəstəliyi səbəbindən güzəştlər varsa da, namazda belə şərtlər 
və güzəştlər yoxdur. Zəngin-kasıb, sağlam-xəstə hər bir müsəlman nama-
zı əda edəcəkdir. Ayaqda dura bilməyən, bir xəstəliyi olan oturaraq qıla 
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bilər. Oturduğu halda əyilib qalxa bilməyən, səhhəti yol verməyən, rüku 
və səcdəni işarə ilə edə bilər. Oturmağa belə imkanı olmasa, yatdığı yer-
də işarə ilə namazını qıla bilər. Namaz, bizdən əvvəlki ümmətlərin hamı-
sına fərz qılınmış bir ibadətdir. Məsələn, Hz. Loğmanın oğluna “Oğulcu-
ğum, namazını dost-doğru qıl” deyə nəsihət etdiyi xəbər verir. Hz. İsma-
yılın qövmünü namazı qılmağı əmr etməklə tərifləməsi və Hz. İsanın be-
şikdə ikən möcüzə olaraq danışması: “Mən hər harada olsam, oranı mü-
barək etdi. Mənə həyatda olduğum müddətcə namaz qılmağı, zəkat ver-
məyi əmr etdi.” Yəni dünyaya Tanrı tərəfindən göndərilən bütün Pey-
ğəmbərlərə namaz qılmaq vacib buyurulmuşdur. 

Əlbəttə, Qurani-Kərimdə buyurulan ayələrdən məlum olur ki, Alla-
hın biz insanların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Lakin özü bizi sevə-sevə ya-
ratdığı, anamızdan da çox sevdiyi və bizim Cəhənnəm odunda yanmama-
ğımızdan ötrü bu vacib əməlləri bizim öz xeyrimiz naminə buyurmuşdur. 
Allahın hər bir insana sonsuz nemətlər bəxş etdiyini və bu nemətlər haq-
qında Allaha hesab verəcəyimizi xatırladıqda, Allahın beş vaxt namazı 
əmr etməsinin bizlər üçün” məhz böyük lütf” olduğunu anlamalıyıq. 

 
Namazın hərəkətləri haqqında 

əl-Bəqərə-238-Namazları və orta namazı qoruyun. Müticəsinə Allah 
üçün qiyam edin. 

əl-Həcc-77-Ey iman gətirənlər, rüku edib, səcdə qılın və Allaha sita-
yiş edin və saleh işlərə əl atın, bəlkə səadətə çatasınız. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi İslam dinində hər bir iş niyyətə bağlıdır. 
Namaz qılmağa başlarkən də mütləq niyyət etmək lazımdır. Namaz qıl-
maq haqqında qısa məlumat:-İki rükətli sübh namazını qılmağa başlarkən: 

1. Dəstəmaz almaq üçün niyyət etmək. 
2. Qiyam, yəni əllər düz aşağıda, ayaqlar bir-birinə yaxın, ayaq üstə 

düz durmaq. Azan, İqamə demək və Sübh namazını qılmaq üçün niyyət 
etmək. 

3.”Təkbiratul-ehram,” yəni namazın əvvəlində “Allahu Əkbər” demək. 
Sonra isə Həmdi-surəni demək, yəni Fatihə və İxlas surələrini oxumaq. 

4. Rukuyə getmək, yəni əyilərək əllərimizi budların üzərinə elə qo-
yuruq ki, bu zaman əl barmaqlarının ucları diz qapağının üstündə olsun. 
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Əlbəttə, burada əsas məqsəd bizim rukuyə əyilməyimizdir. Hər kəs öz 
gücü çatdığı qədər, boyuna, sağlamlığına uyğun da əllərini dizlərinin 
üzərinə qoya bilər. 

5. Sonra yerə əyilib İki dəfə səcdə, yəni alın ilə birlikdə 7 əzanı yerə 
qoyaraq səcdə etmək. Birinci səcdədən sonra rahat oturaraq, “əstəğfurul-
lahi rəbbi ətubi və ileyhi” deyərək, ikinci dəfə əyilərək yenə də 7 əzanə 
yerə qoyaraq səcdə etmək. (Bunlar vacibdir:1-alın, 2-iki əllərin içi, 2-iki 
dizlər, 2-ayaqların barmaqlarının ucu. Qalan əzaların, burunun qolların, 
sinənin yerə dəyməsi müstəhəbdir.)Sonra ayağa qalxaraq qiyam etmək. 

6. Qiraət, yəni 2-ci rükət üçün ayaq üstə duraraq “Həmd surəni” oxumaq. 
7. Qunut, yəni əlləri üz müqabilində tutaraq qunut söyləmək. Sonra 

yenədə rukuyə getmək və sonra yenə də yerə əyilərək iki dəfə səcdə et-
mək və iki səcdə arası rahat oturaraq, “əstəğfurullahi rəbbi ətubi və iləy-
hi”demək. 

8. Təşəhhüd, yəni sonra rahat oturaraq təşəhhüd və salamları demək. 
Əlbəttə, burada tam aydınlığı ilə namaz qılma qaydalarını açıqlamaq 
mümkün deyil, lakin müşahidə etdiyimiz bir məsələyə aydınlıq gətirmək 
istəyirik ki, qadınlar namaz qıldıqlar zaman, qunut vaxtı və ya bütün na-
maz müddətində əllərini sinə və çiyinlərindən yuxarı qaldırmasınlar. 

 
Niyyət edərək dəstəmaz almaq 

Dəstəmaz insanları istər zahirən, istərsə də daxilən təmizliyə aparır. 
Dəstəmazın vacibliyi haqqında Quranda ayə nazil olmuşdur. Dəstəmaz 
bəlli bədən üzvlərini üsuluna görə yaxalamaqdan və məsh etməkdən iba-
rət bir təmizlik, ibadət və itaətdir. 

Dəstəmazın mənəvi bir çox faydaları və savabları olduğu kimi, maddi 
olaraq da çox faydaları vardır. Vaxtlı-vaxtında dəstəmaz alan bir müsəlman 
təmizliyə riayət etmiş və özünü bir çox xəstəliklərə səbəb olan amillərdən 
qorumuş olur. Dəstəmaz almağa niyyət etməmişdən qabaq vacibdir ki, hər-
tərəfli yuyunub pak olmaq, sonra isə pak, təmiz paltar geyinmək lazımdır. 
Dəstəmaz alarkən məsh çəkilən yerlər nəm olmamalıdır. 

Dəstəmaz alarkən ağız və buruna su alıb yaxalamaq (müstəhəb də 
olsa, yaxşı əməldir), üz və qolları yumaq, başın ön hissəsinə və ayaqlara 
məsh çəkmək vacibdir. Üzünü yumamışdan əvvəl əlləri biləklərinə qə-
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dər, sonra qolunu dirsəklərdən barmaqların ucuna qədər yumalıdır. 
Dəstəmaz alarkən üzü və qolları iki dəfə yumaq lazımdır. Üzünü alının 

yuxarısında baş tüklərinin çıxdığı yerdən çənənin ucuna qədər yumaq. 
Hər iki qollarını yuduqdan sonra əllərdə qalan dəstəmaz suyunun ya-

şı ilə başın ortasından sağ əl ilə yuxarıdan aşağıya doğru məsh çəkmək. 
Başa məsh çəkəndən sonra əldə qalmış suyun nəmi ilə sağ ayağı sağ əl 
ilə, sol ayağı da sol əl ilə barmaqların arasından ayağın üstunə, oynaqlara 
qədər məsh çəksin. 

Dəstəmaz alarkən oxunan dualar:-Niyyət:-Əuzu billəhi minəş şeyta-
nir racim. Bismilləhir rahmənir rahim deyib; dəstəmaz alıram namaz qı-
lıb, ibadət etmək üçün vacibi qürbətən illəllah-deyib niyyət etməlidir. 

Suyu açarkən:-Əlhəmdulilləhilləzi cəələl mə`ətahuran və cəələl İsla-
mə nuran: 

Mənası:- “Suyu təmizləyici, İslamı nur edən Allaha Həmdu-sənalar 
olsun”-deyərlər. 

Əlləri yuyarkən:-Allahumməc`əlni minət-təvvabinə vəcəlni minəl 
mutətəhhirin. 

Mənası:-İlahi məni tövbə edənlərdən, pak olanlardan qərar ver. 
Ağıza su alarkən:-Allahummə ləqqıni huccəti yovmə əlqakə ətliq li-

sani bizikrikə. 
Mənası:-İlahi! Səninlə görüşdüyüm gün hüccətimi mənə təlqin et və 

dilimi sənin eşqinlə danışdır. 
İstinşaq (suyu buruna çəkdiyi)vaxt desin:-Allahummə lətuhərrim 

əleyyə rihəl-Cənnəti, vəcəlni mimmən yəşummu rihəhə vərəv həhə və 
tuybəhə. 

Mənasi:-İlahi mənə Cənnət qoxusunu haram etmə və məni Cənnət 
iyini iyləyənlərdən qərar ver! 

Üzü yuyanda:-Allahummə bəyyiz vəchi yövmə təsvəddu fihil-vucuh 
və lə tusəvvid-vəchi yövmə təbyəddu fihil-vucuh. 

Mənası:-İlahi, üzlər qara olduğu gün mənim üzümü ağart və üzlərin 
ağ olduğu gün mənim üzümü qaraltma. 

Sağ əli yuyanda:-Allahumməə`tini kitabi biyəmini bəl-xuldə fil-cə-
nani biyəsari və həsibni hisabən yəsira. 

Mənası:-İlahi, mənim əməl kitabımı sağ əlimə ver və Cənnətlərdə 
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əbədi qalmağı əta et və mənim hesabımı yüngül hesablardan qərar ver! 
Sol əlini yuyanda:-Allahummə lə tu`tini kitabi bi şiməli və lə min 

vərai zəhri və lə təc`əlhə məğlulətən ilə unuqi və əuzu bikə muqattiətin 
niran. 

Mənası:-İlahı mənim əməl kitabımı sol əlimə və arxa tərəfdən vermə 
və əməl kitabımı boynumdan asılı halda qərar vermə. Mən odun-atəşin 
parçalarından Sənə pənah aparıram! 

Başına məsh çəkdiyi vaxt:-Allahummə qəşşini birəhmətikə və bəra-
kətikə və əfvikə. 

Mənası:-İlahi! Məni öz rəhmət, bərəkət və əfvinlə ört. 
Ayağına məsh edəndə:-Allahummə səbbitni qədəmiyyə ələs sırati 

yövmə təzillu fihil-əqdəmu vəc`əl sə`i fimə yurdikə ənni yə Zəl-cəlali 
vəl-ikram. 

Mənası:-İlahi! Qədəmlərin lərzəyə gəlib sürüşdüyü gündə məni Si-
ratda sabit qədəm et!Və səyimi Sənin məndən razı olduğun şeylərə ver. 
Ey Calal və İkram sahibi. Hər insan bir gün ərzində beş dəfə belə niyyət 
edib dəstəmaz alarsa, o insan gün ərzində şeytanın hiylələrindən və 
müxtəlif xəstəliklərdən qorunmuş olur və mənəvi zəngilliyə qovuşur. 

 
Möhür haqqında məlumat 

əl-Fəth-29-Onların möminlik nişanəsi alınlarındakı səcdənin əsəri-
dir. Belə ki, axirətdə səcdə yerləri ay kimi ağarar. Bu Tövratda və İncildə 
də yazılıb. 

İslam dünyasında olan insanların müəyyən hissəsi namaz qıldıqları 
zaman möhürdən istifadə edirlər. Başı təvazökarlıqla rükuya, huşu ilə 
səcdəyə gedən insan vücudu özünü torpaq səviyyəsində görüb, öz mahiy-
yətini başa düşürsə, Allah da onu ucaldar. Cismilə yer üzündə, ismilə 
mələklər yanında dəyər qazanar. 

Namaz qılarkən səcdə zamanı alının möhürə qoyulmasının bir çox 
hikmətləri vardır. 

1-ci hikmət:-Bildiyimiz kimi möhürün tərkibi müqəddəs torpaqlar-
dan, Məkkə, Mədinə və Kərbəla torpağından ibarətdir. Qurani-Kərimdə 
insanın torpaqdan yaranması haqqında çoxlu ayələr vardır. Müasir elm 
aləmi 14 əsrdən sonra sübut etmişdir ki, həqiqətən də insan bədəninin to-
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xumalarının əsasını torpağın elementləri təşkil edir. İnsan bədəninin to-
xumaları 26 kimyəvi elementdən ibarətdir. Bunların 100% -dən 95 %-ni 
6 element –oksigen (O), fosfor (P), karbon (C), hidrogen (H), sulfat 
(HSO), nitrat (HNO) təşkil edir ki, bu da bütövlükdə torpağın tərkibində 
olan elementlərdir. 

Məlum olduğu kimi torpaqdan yaranan insan vəfat etdikdən sonra da 
torpaqda basdırılır, yəni torpağa qayıdır. Biz də səcdə də alnımızı möhü-
rə qoyan zaman möhürə deyil, tək bir olan Allaha səcdə edərək, öz yara-
nışımız, aqibətimiz haqqında bir daha düşünür, bu dünyanın müvəqqəti 
olduğunu dərk edir və təkəbbürlükdən uzaqlaşırıq. 

Hədis:Cəfəri Sadiqdən buyurulur:Peyğəmbərimiz buyurur: “Allah 
torpağı, yeri mənim üçün səcdəgah, paklıq vasitəsi qərar verdi.” (Hədisi 
Qüdsi.) 

2-ci hikmət:-İslam dininin meydana gəldiyi çox isti iqlimi olan Ərə-
bistanda o dövrdə əhalinin çoxu yarıpalçıq evlərdə yaşayırdılar. Azan ve-
rilən zaman namaz qılmağa tələsən insanlar, səcdə zamanı alınlarını isti, 
qaynar qumun üzərinə qoyduqlarından onların alınları qumun istisindən 
qabarlayardı. Bu səbəbdən Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) əmr edir ki, hamı bu 
müqəddəs yerin torpağını su ilə qarışdırıb, möhür halına gətirərək, ciblə-
rində gəzdirsin və namaz vaxtı harada olmaqlarından asılı olmayaraq, 
ciblərində gəzdirdikləri sərin möhürdən istifadə etsinlər ki, isti qum alın-
larını yandırmasın. 

Hal-hazırda Türkiyədə Peyğəmbərin “müqəddəs əşyaları” saxlanan 
“Tapqapı” adlanan muzey-sarayda, Peyğəmbərə aid olan bir çox əşyalar 
ilə birlikdə, Peyğəmbərin namaz vaxtı alnını qoyduğu “möhür”də nüma-
yiş olunur. Bundan belə qənaətə gəlmək olar ki, həqiqətən, Peyğəmbəri-
miz səcdə zamanı, alnını cürbəcür əşyaların, parça və ya xalçanın üzərinə 
deyil, sərin möhürün üzərinə qoymuş və bu əməli öz ümmətlərinə də bu-
yurmuşdur. 

 (Səhihi-Buhari, s. 110. h. 311.İbn. Abdullah Ömərdən) Belə söylə-
yir: Peyğəmbər (s.ə.s.) belə buyururdu: “Həcc, Ümrə və digər səfərlərə 
çıxdığı və Mədinə məscidindən kənarda olduğu zaman namaz qılarkən 
alnını torpaq parçasının üstünə qoyardı”, -deyə hədisdə bildirilir. 

3-cü hikmət:-Namazda möhürdən istifadə edilməsinin haqq olduğu-
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nu sübut edən səbəblərdən biri də Peyğəmbər və onun övladlarının mö-
hürlə namaz qılmasıdır. İlk İslamı qəbul edən və ilk dəfə Peyğəmbərin 
arxasında namaz qılan kişi Peyğəmbərin bütün işlərinin davamçısı Əli (ə. 
s.) və Həzrəti Peyğəmbərin həyat yoldaşı xanım Xədicə-Kubra olmuşdur. 
Sonra bu namazı qızı-iki dünya xanımı Fatimeyi-Zəhra, onun övladları 
və tərəfdarları bu ənənəni, bir çox maneələrə baxmayaraq, bu günümüzə 
kimi yaşadıb saxlaya bilmişlər. Hal-hazırda Peyğəmbərin əmr və göstə-
rişlərini düzgün yerinə yetirməyə çalışan insanlar, Peyğəmbərin, sonra 
isə onun övladlarının qıldığı namazı qoruyaraq, onlar kimi namaz qılır-
lar. Yəni, həm Quranda buyurulduğu kimi:-“Ya Peyğəmbər! Biz sənin 
üçün torpağı səcdəgah etdik.” Həmçinin, Peyğəmbərimizin öz ümmətinə 
göstəriş verdiyi kimi namazın hərəkətlərini yerinə yetirir və alnımızı 
müqəddəs torpaqlardan gətirilən möhürün üzərinə qoyuruq. 

Tarixdən məlum olduğu kimi həm Əməvilərin, həm də Abbasilərin 
xəlifəlikləri dövründə Peyğəmbərin qıldığı namaz və göstərişlərindən bir 
çoxları təhrif olunmuşdur. Belə ki, Ənəs ibn Malikin dövründən bir qədər 
sonra Həsən Bəsri deyirdi: “Əgər Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.) sizin aranıza qa-
yıtsa, sizə öyrətdikləri içərisində qiblədən başqa heç nəyi tanımayacaq”. 

Bir də bunu qeyd etmək istərdik ki, əgər Uca Allah: Namaz zamanı su 
olmazsa torpağa təyənnüm edin, “çünki torpaq pakdır,” deyə buyurursa, on-
da pak torpağa alnı qoymaq hər halda digər əşyalardan daha xeyirlidir. 

Hədis: Fatimei-Zəhra əleyha buyurmuşdur: “Atam,Peyğəmbər Muhəm-
mədin torpağını qoxulayan bir insana başqa ətir axtarmağa nə gərək var?!” 

Hədis: (Səhih-Buhari 225-227-1278) Cabir ibn. Abdullah Hz. Pey-
ğəmbərdən belə söylədiyini deyir: “Məndən əvvəl heç bir kimsəyə veril-
məyən bir özəllik verildi: “Yer üzü mənim üçün məscid və torpağı isə tə-
mizləyici təyin olundu. Yəni yer üzünün hər yerində namaz qıla bilərəm 
və yerdəki, torpaq mənim üçün bir təmizləyicidir.” 

Torpağın su olmadıqda təyənnüm etmək, paklanmaq üçün bir təmiz-
ləyici olduğu haqda həm Qurani-Kərimdə, həm də hədislərdə qeyd edil-
mişdir. “Ey iman gətirənlər, namaza durarkən dəstəmazınız olmayanda 
üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun və başınıza və iki ayaq-
larınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh 
edin. Əgər cənabətli olsanız yuyunun qüsl edin. Əgər xəstə və ya səfərdə 
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ikən sizlərdən biri ayaqyolundan gəlmiş, yaxud qadınlarla yaxınlıq etmiş 
olsa və su tapmasanız, onda pak torpaq axtarın. Hər iki əlinizin içini ona 
vurduqdan sonra həmin torpaqdan üzünüzə və əllərinizə çəkin tə-
yəmmüm edin. Allah əsla sizə çətinlik yaratmaq istəmir, lakin sizi pak-
laşdırmaq və Öz nemətini sizə tamamlamaq istəyir ki, bəlkə şükr edəsi-
niz.” (Maidə-6) 

İnanın ki, insan möhürlə namaz qılarkən, öz bədəninin həqiqətən də 
yalnız torpaqdan ibarət olduğunu və özünü torpaqlar içində olan balaca 
bir zərrəcik kimi hiss edir. Səcdə zamanı hər alnı möhürə qoyduqda tor-
pağın qoxusunu hiss edir və öz cismini də torpağın içində hiss edərək, bir 
daha təkəbbürlülük, mənəmlilik kimi hisləri tərk edir, hətta bədəninin nə 
qədər aciz, köməksiz olduğunu hiss edirsən. Bu zaman öz bədənini unu-
daraq, həqiqətəndə səni idarə edənin, səni bir varlıq kimi sən edənin, yal-
niz Allah olduğunu və bizlərə bəxş etdiyi ruhun Ona aid olduğunu anla-
yırsan. Hətta Məşhər gününü, o torpağa bulaşmış halda qəbirdən necə çı-
xacağını və o torpağın qoxusunu hiss edirsən. Bəlkə də bu səbəbdən 
Alim olan Allah namazı bizə qeyri-şərtsiz, başqa əməllərdən də vacib bu-
yurmuşdur. Çünki namaz zamanı insan özününü kim, nədən ibarət oldu-
ğunu gündə beş dəfə xatırlayaraq, yavaş-yavaş özünü dərk etməyə başla-
yır. Bununla da özünə, öz “ülvü ruhu”na daha çox dəyər verərək, “ülvü 
ruhu”na layiqli yaşamağa çalışır. 

Öz duyğu üzvlərinin hislərini o, “ülvü ruhun” ayaqları altına atır. Sə-
ni idarə edən bədən və onun hissləri deyil, əbədi yaşayacaq olan və Alla-
hın bu bədəni “ülvü ruhu”na bir qəlib kimi müvəqqəti geyindirdiyini 
dərk edirsən. Bu zaman qəlbində insanlara, təbiətə kainata və bütün ya-
ranmışlara qarşı olan fərəh və sevincini ifadə edə bilmirsən, bütün pislik-
lərə yalniz ibrət gözü ilə baxaraq düşünürsən. Həmçinin Allahın yaratdığı 
digər varlıqları mələkləri yanında və ətrafında hiss edir, şeytan və cinləri 
də olduqları kimi qəbul edərək Allahın işlərini susaraq yalnız müşahidə 
edirsən. Bu zaman insan həqiqətən də kim nə olduğunu dərk edərək dəh-
şətə gəlir və başa düşürsən ki, bütün bu varlıqlar, elə biz də içində yalnız 
Allahın ixtiyarında, onun əmr və göstərişlərinin icrasındayıq. Bütün ya-
ranmışların onun izni olmadan gözünü belə qırpmağa ixtiyarı yoxdur. 
Bütün bu yaşadıqlarından sonra bu qeyri -adi hisslər beyninə həkk ola-
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raq, ali duyğular bəxş edir. Hər namazdan sonra daha gözəl fikirlərlə hə-
yata və yaranmışlara baxırsan və dərk edirsən ki, Qadir Allahın yatardığı 
hər şey ifadə edilməyəcək qədər gözəldir. 

 
Namazın hərəkətləri haqqında 

Dövrümüzdə də namaz qılınan zaman hər firqə özü bildiyi kimi na-
mazın hərəkətlərini yerinə yetirir. Namaz, insanların duruşundan, hərə-
kətlərindən asılı olmayaraq hər bir müsəlmana vacıb buyurulan əməldir. 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bütün Muhəmməd ümməti, 

Peyğəmbərin və onun ev əhlinin qıldığı namazı qılmağa çalışaraq, ağıl 
və elmlə bir vəhdət, birlik nümayiş etdirməlidir ki, Allahın “Kövsər” surə-
sində buyurduğu kimi,”İslam dini Qiyamət gününədək yaşaya bilsin.” 

Müasir dövrdə alimlər sübut etmişlər ki, namazda qiyam zamanı əl-
ləri düz tutaraq budların üzərinə qoyulması, insan bədənindəki mənfi 
enerjini əllərdən ayaqlara, sonra isə yerə ötürür. Bu səbəbdən, namaz qıl-
dıqdan sonra insanın əsəbləri sakitləşir və dünyaya baxışları təzələnir. 

Namaz qılarkən necə dayanmaq qaydası haqqında Qurani-Kərimdə 
belə buyurulur: “əl-Bəqərə-238-239-Namazları və orta namazı qoruyun. 
Müticəsinə Allah üçün qiyam edin.” 

Bu ayədən də göründüyü kimi namazın öz qılınma qaydaları vardır. 
Qiyam vaxtı qaməti düz saxlayaraq, əlləri düz tutaraq, başı bir az aşağı 
əyib, müticəsinə, gözləri oyan-buyana çevirmədən, düz möhürə baxmaq 
lazımdır. Sonra isə rükuya gedən zaman isə gözlər iki ayaq barmaqları-
nın arasına baxmalıdır. Bu minval ilə namaz zamanı gözlər möhürdən, 
qunutda əllərin içindən, rukuyə gedərkən ayaqlarından başqa heç bir 
səmtə baxmamalıdır. 

Həmçinin, müsəlmanları namaza çağıran azanın sözlərində olan: - 
“Qadqamətus salət” tərcüməsi:- “Qamətinizi düzəldin, namaz üçün düz 
dayanın” mənasında bizləri Uca Allahın qarşısında düz dayanmağa çağı-
rır. Namaz qıldığımız zaman əgər biz Allahın qarşısında durub, onunla 
söhbət ediriksə, necə əllərimizi bağlayıb, ayaqlarımızı da aralı qoyaraq 
dayana bilərik? Belə sual oluna bilər ki, hansı tələbə müəlliminin qarşı-
sında əlləri bağlı dayana bilər?Və yaxud da hansı əsgər öz komandirinin 
qarşısında əlləri bağlı, ayaqları aralı dura bilər? Hansı xalq öz rəhbərinin 
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qarşısında və ya ölkənin himni çalınanda əlləri bağlı dayana bilər? Sadə-
cə olaraq bu haqda insan özü bir az düşünsə, müqayisə etsə və bir anlıq 
özünü yaradanın qarşısında hiss etsə, özü düzgün nəticə çıxara bilər. 
Çünki Qadir Allah bütün yaranmışlardan da ucadır. Əgər insan hər hansı 
vəziyyətdə işi keçən insandan öz vəzifəsinə, işinə görə qorxaraq, onun 
qarşısında düz, müticəsinə durursa, bəs necə olur ki, bütün məxluqatı ya-
radanın qarşısında özü istədiyi kimi dura bilir? 

Axı Quranda Allah buyurur ki, siz yaranmışlardan və yaxud da öz 
canınızdan deyil, yalnız Məndən qorxun! Hər halda Yaradanı qarşımızda 
hiss etsək və buna qəlbən inansaq ki, həqiqətən də O, bizi görür, onda na-
maz qıldığımız zaman onun qarşısında düz qamətdə, əllərimizi düz tuta-
raq, başımızı müticəcinə aşağı əyərək və qəlbimizdə bir ümid, təsəlli və 
həm bu dünyamız, həm də aqibətimiz üçün qorxu, həyəcanla dayanarıq. 
Bir an bunu düşünün, hiss edin və özünüzü Qiyamət günü, 

Məhşərdə, Allahın qarşısında hiss edin, bunu təsəvvürünüzə gətirin 
və görün ki, nəinki qollarınızı qaldırmağa heç barmaqlarınızı tərpətməyə 
belə iqtidarınız olmaz. Onda Uca Allahın qarşısında necə dayana bilərik-
sə, o şəkildə də namazda dayanaq. 

1. Vacibi namazlar 
2. Gündəlik namazlar, 
3. Cümə namazı 
4. Ayət namazı 
5. Cənazə namazı 
6. Kəbə evinin vacib namazları 
7. Atanın vəfatından sonra böyük oğluna vacib olan qəza namazları 
8. İcarə , nəzir, and və əhd olə əlaqədar olan namaz. 
9. Nafilə və müstəhəb namazlar niyyətlərə bağlı olaraq çoxdur. 
 

Cümə namazı 
“əl-Cumuə-9-10-Ey möminlər!Cümə günü namaza çağırıldığınız za-

man Allahı zikr etməyə səy edin, camaat namazına tələsə-tələsə gedin və 
alış-verişi tərk edin ki, işinizi görməklə namazın vaxtı keçər. 

Bu sizin üçün çox xeyirlidir, əgər özünüzə yetən xeyir və şəri bilsə-
niz. Namaz qılınıb tamam olandan sonra yer üzünə dağılışın. Hər kəs öz 
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işinin dalınca getsin və Allahdan ruzi istəyin, alış-veriş edin və onun ne-
mətləri müqabilində Allaha çox zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız!” 

Cümə namazı gündəlik namazların tərkib hissəsi hesab edilən bir 
ibadətdir. Yalnız fərq bundadır ki, cümə namazında namazdan öncə iki 
xütbə oxunmalı və onun Həmd və surəsi, vacib ehtiyata əsasən, uca səslə 
oxunmalıdır. Cümə namazının fəziləti daha artıqdır. Cümə namazı sübh 
namazı kimi iki rükətdir. Cümə namazı cümə günlərində camaatla qılınır 
və imamla birlikdə 5 nəfərdən az olmamalıdır. Əgər cümə namazı qılı-
narsa, zöhr namazını əvəz edir. 

Namazdan qabaq iki xütbə oxunur. Birinci xütbədə Allaha həmd-sə-
na deyilib, təqva və günahlardan qorunmaq tövsiyə edilərək, Qurandan 
qısa bir surə oxunur. Sonra imam durub qalxaraq ikinci xütbəyə başlayır. 
İkinci xütbədə Allaha həmd-səna edib, Peyğəmbərə və imamlara salavat 
göndərilir və ayrılıqda kişi və qadınlar üçün Allahdan bağışlanma istəni-
lir. Xütbə ayaq üstə oxunur və iki xütbə arası imamın oturaraq fasilə ver-
məsi vacibdir. Bu namazın 1-ci rükətində Həmddən sonra Cümə surəsi, 
ikinci rükətdən sonra isə Həmddən sonra Munafiqun surəsi oxumaq 
müstəhəbdir. Qadın və qocaların cümə namazında iştirakı vacib deyildir. 

 
Ayat namazının qılınma qaydası 

Ayət namazı bu hadisələr zamanı qılınır. Günəş və ayın tutulması, 
hətta, bəzi hissəsi olsa da, zəlzələ və camaatın çoxunun qorxmasına sə-
bəb olan hər bir hadisə, məsələn qara, qırmızı və sarı və ümumiyyətlə adi 
olmayan küləklər, şiddətli zülmət və qaranlıqlar, göy gurultusu, şimşək 
və ildırım, uçqun və dağıntı səsləri. Ay və gün tutulması və zəlzələ istis-
na olmaqla qalan hadisələr əgər qorxuya səbəb olmazsa və ya çox az 
adamların qorxusuna səbəb olarsa, onda onlar ayət namazının vacib ol-
masına səbəb olmaz. Ayat namazı iki rükətdir, hər rükətində beş rüku 
vardır və iki qayda qılına bilər: 

Birinci qayda: Niyyətdən sonra təkbirət əl-ehram demək, bir dəfə 
Həmd surəsini və başqa bir bütöv surəni oxumaq, rükuya getmək və rü-
kudan qalxdıqdan sonra təkrarən Həmd və daha bir bütöv surəni oxumaq, 
sonra yenidən rükuya getmək və bunu beş dəfə təkrarlamaq, beşinci 
rükudan qalxdıqdan sonra isə iki səcdə etmək, daha sonra ayağa qalxaraq 



 

  685 

ikinci rükəti də birinci rükət kimi qılmaq, sonda təşəhhüd oxumaq və sa-
lamı demək lazımdır. 

İkinci qayda: Niyyət, təkbirət əl-ehram və Həmd surəsini oxuduqdan 
sonra bir surənin ayələrini beş yerə bölmək və hər rükudan öncə bir ayə 
və ya daha artıq hissəni oxumaq lazımdır. Rükulardan öncə bir bütöv 
ayənin bir hissəsini də oxumaq olar, ancaq lazım ehtiyata əsasən, həmin 
hissə bitkin mənalı cümlə olmalıdır. Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, su-
rənin əvvəlindən başlamaq, habelə, lazım ehtiyata əsasən, ilk rükudan 
öncə “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” deməklə kifayətlənməmək (2) lazım-
dır. Qeyd edilən məqamları nəzərə alaraq ayəni oxuduqdan sonra rükuya 
getmək, sonra rükudan qalxaraq Həmd surəsini oxumadan, həmin surə-
nin ikinci hissəsini oxuyub yenə rükuya getmək və bu minvalla beşinci 
rükuyadək surəni başa çatdırmaq lazımdır. Məsələn, Həmd surəsindən 
sonra Qədr surəsini oxumaq istəyən şəxs belə etməlidir: Niyyət, təkbirət 
əl-ehram və mübarək Həmd surəsini oxuduqdan sonra: “Bismillahir rəh-
manir rəhim. İnna ənzəlnəhu fi ləylətil Qadr”, -deməli. Sonra rükuya get-
məli və ardınca ayağa qalxaraq: “Və mə ədrakə mə ləylətul-qadr”, -demə-
lidir. Sonra yenidən rükuyə getməli və rükudən sonra ayağa qalxaraq: 
“Ləylətul-qadri xayrun min əlfi şəhr”, - deməlidir. Sonra yenə də rükuya 
getməli və rükudan qalxaraq: “Tənəzzəlul-mələikətu vər ruhu fihə bi izni 
rabbihim min kulli əmr”, - deməlidir. Daha sonra rükuya getməli və ayağa 
qalxaraq: “Sələmun hiyə həttə mətləil fəcr”, - deməlidir. Bundan sonra be-
şinci rükuya getməli və başını qaldırdıqdan sonra iki səcdə etməli, ikinci 
rükəti də birinci rükət kimi qılmalı və onun ikinci səcdəsindən sonra tə-
şəhhüd oxuyaraq namazın salamını deməlidir. Həmçinin, surəni beşdən az 
hissəyə də bölə bilər, ancaq surəni tamamladıqda növbəti rükudan öncə qi-
yam vəziyyətində “Həmd”i oxumalı, daha sonra surəni oxumalıdır. 

 
Bayram namazları 

əl-Əla-14-O kəs ki Allahın adını zikr etdi və bayram namazı qıldı. 
əl-Kövsər-2-Ona görə də Qurban bayramı günü öz Allahına namaz 

qıl və qurban kəs! 
Hədis:Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: “Ey camaat! Həqi-

qətən, məndən sonra heç bir Peyğəmbər və sizdən sonra heç bir ümmət 
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gəlməyəcək. Agah olun!Öz Rəbbinizə ibadət edin, gündə beş dəfə namaz 
qılın, mübarək Ramazan ayının orucunu tutun, Allah Evinin ziyarətini-
Həcc ziyarətini уеrinə yetirin, mallarınızın zəkatını verin. Behistə daxil 
olmaq üçün öz əmr sahiblərinizə itaət edin!” (Hədisi Qüdsi) 

Ramazan-Fitr və Qurban bayramlarının namazı camaatla birlikdə qı-
lınır. Fitr və Qurban bayramlarının namazının vaxtı bayram günü Günəş 
çıxandan günortaya qədərdir. Fitr namazı Günəşin yüksəlməsindən sonra 
iftar edib, fitrəni verdikdən sonra bayram namazını qılmaq müstəhəbbdir. 

Bayram namazları iki rəkətdir. Belə ki, hər rəkətdə Həmd- surəni 
oxuduqdan sonra, 3 dəfə təkbir demək lazımdır. Yaxşı olar ki, birinci rü-
kətdə beş təkbir deyilsin və hər iki təkbirin arasında bir oxuyur və beşin-
ci təkbirdən sonra başqa bir təkbir də deyib, rukuya gedər, iki səcdə et-
dikdən sonra təkrarən ayağa qalxar, ikinci rəkətdə isə dörd təkbir deyib 
və hər iki təkbirin arasında bir qunut oxuyur və dördüncü təkbirdən son-
ra, başqa bir təkbir də deyərək rukuyə gedir, sonra iki səcdə edib təşəd-
dühü oxuyur və namazın salamı verilir. Bayram namazlarının qunutunda 
hər hansı bir dua və zikr oxunsa kifayətdir. Amma yaxşıdır ki, bu duanı 
oxusun: “Allahummə əhləl kibriyəi, vəl əzəməti və əhləl əffi vər rahməti 
və əhlət təqvə vəl məğfirati əs`əlukə bi haqqı həzəl yəvm, əlləzi cəəltəhu 
lil musliminə iydən və li Muhəmmədin salləllahu aləyhi və alihi zuxrən 
və şərəfən və kəramətən və məzida, ən tusəlliyə alə Muhəmmədin və əli 
Muhəmməd və ən tudxiləni fi kulli xayrin ədxəltə fihi Muhəmmədən və 
alə Muhəmməd və ən tuxricəni min kulli suin əxractə minhu Muhəmmə-
dən və ələ Muhəmməd, saləvətukə aləyhi və ələyhim. Allahummə inni 
əs`əlukə xayra mə səələkə bihi ibədukəs salihun və əuzu bikə mim məs-
təazə minhu ibədukəl muxləsun.” 

Bayram namazının xüsusi surəsi yoxdur. Ancaq yaxşı olar ki, onun 
birinci rəkətində Şəms surəsi, ikinci rəkətində Ğaşiyə surəsi oxusun və 
yaxud birinci rəkətdə Əla surəsi, ikinci rəkətdə Şəms surəsi oxunsun. 

Bayram namazından sonra bu təkbirləri demək müstəhəbbdir. 
“Allahu əkbər, Allahu əkbər, lə iləhə illəllah, vəllahu əkbər, Allahu 

əkbər və lilləhil-həmd, Allahu əkbər, alə mə hədanə. Allahu əkbər, alə 
mə razəqanə min bəhimətil ənəm vəl həmdu lilləhi alə mə əblənə.” 
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Vəhşət namazı 
Bu namaz rəhmətə gedən insanın qəbirə qoyulduğu ilk gecənin hər 

bir zamanında qılına bilər. Lakin gecənin əvvəlində şam, xiftən və ya 
şam namazından sonra qılmaq daha yaxşıdır. İki rükətdən ibarət olan bu 
namazın qılınma tərzi belədir. 

1-ci rükətdə Həmddən sonra bir dəfə”Ayətəl-kürsü”, 2-ci rükət də, 
Həmddən sonra 10 dəfə “Qədr” surəsi oxunur. Namazın salamından son-
ra belə deyilir: “Allahummə salli alə Muhəmmədin və əli Muhəmmədin 
vəb`əs səvəbəhə ilə qabri fulan (adı). 

 
Gecə namazı haqqında 

“əl-Muzəmmil-20-Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Rəbbin bilir ki, sən 
yatağından qalxıb bəzən gecənin təqribən üçdə ikisini, bəzən yarısını, bə-
zən də üçdə birini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə bir zümrə yaxınların 
da belə edir. Gecəni də, gündüzü də ancaq Allah ölçüb müəyyən edər. 
Allah sizin bunu ölçüb-saya bilməyəcəyinizi, yəni bütün gecəni oyaq qa-
lıb ibadət edə bilməyəcəyinizi bildiyi üçün bu barədə sizə rüsxət verdi. 
Gecə durub namaz qılmağı siz möminlərə vacib etmədi, onun yerinə 
gündə beş vaxt namaz qılmağı buyurdu. Quranda sizə müyəssər olanı 
oxuyun. Gecə (təhəccüd) namazı sizə vacib olmadığı üçün gecələr onu 
gücünüz çatdığı qədər qılıb, Quran oxuyun. Allah bilir ki, içərinizdə xəs-
tələr də olacaq, bəziləri Allahın kərəmindən ruzi axtarmaq üçün yer 
üzünü gəzib dolaşacaq, digərləri isə Allah yolunda vuruşacaqdır. Elə isə 
Quranda sizə müyəssər olanı oxuyun, namaz qılın, zəkat ödəyin və Allah 
yolunda gözəl borc verin! (Kitabul-Bəyan-fi Təfsirul Quran.) “ 

Hədis:İmam Cəfəri Sadiq (ə. s.) buyurur:-Dünya malı və övladlar bu 
dünya həyatının, gecə namazı isə axirət həyatının zinətidir. (”Hədisi 
Qüdsi”) 

Hədis:-Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur:-Göydəki ulduzların yer əhli üçün 
verdiyi işıq kimi, gecə namazı və Quran oxunan evlər də səma əhli üçün 
işıq saçır.” 

Gecə namazı 11-rükətdir. Onun səkkiz rükəti gecə nafiləsi niyyətilə 
Sübh namazı kimi iki rükət-iki rükət qılınır.”Əssəlatu, əssəlatu, əssəlat” 
deyərək başlanır: 
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1. Niyyət-2 rükət Allah rizası üçün gecə namazının nafiləsin qılıram 
qürbətən iləllah. (Sübh namazı kimi qılınır) 

2. Niyyət-2 rükət Allah rizası gecə namazının nafiləsin qılıram 
qürbətən iləllah. (Sübh namazı kimi qılınır) 

3. Niyyət-2 rükət Allah rizası gecə namazının nafiləsin qılıram 
qürbətən iləllah. (Sübh namazı kimi qılınır) 

4. Niyyət-2 rükət Allah rizası gecə namazının nafiləsin qılıram 
qürbətən iləllah. (Sübh namazı kimi qılınır) 

5. Niyyət-2 rükət Allah rizası Şəffi namazın qılıram qürbətən iləllah. 
1-ci rükətdə “Həmd”, sonra “Nas”surəsi, 2 -ci rükətdə”Həmd”, son-

ra”Fələq” surəsi 
6. Niyyət-1 rükət Bitr namazın dılıram qürbətən iləllah. 
1ədəd Həmd, 3-İxlas, 1 Fələq, 1 Nas surəsi və ya tək bir surə də oxu-

maq olar. Sonra qunut tutub aşağıdakı dualar oxunur: 
70 dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh”deyilir. 
300-dəfə:-əl-Əfv deyilir və 40 dəfə:-Allahumməğfir lil mumininən 

vəl muminət, vəl musliminən vəl muslimat” deyib ruku, sonra da iki dəfə 
səcdəyə gedərək, Təşəhhud və Salamlar deyilir. 

Gecələr Həzrət Əlinin qıldığı dörd rükətli namaz şəfa tapmaq, işləri 
sahmana salmaq, tilsim və bir çox dərdlərdən qurtarmaq üçün niyyət edi-
lərək qılınır. 

İki rükət, iki rükət qılınır.”Əssəlat, əssəlat, əssəlat”deyərək niyyət 
edilir. 

Allah rizası üçün Həzrət Əlinin qıldığı dörd rükətli namazı qılıram 
qürbətən iləllah. 

Bu namaz da iki rükət-iki rükət qılınır. 
1. rükətdə 1 “Həmd”, 50 “İxlas”. 
2. rükətdə 1 “Həmd”, 50 “İxlas”. Təşəhhüd və salam. 
3. rükətdə 1 “Həmd”, 50 “İxlas”. 
4. rükətdə 1 “Həmd”, 50 “İxlas”. Təşəhhüd və salam. 
Ümumi 4 “Həmd “, 200 “İxlas” surəsi oxunur. 
Gecə namazına saat gecənin 3\1 də, təqribən gecə 3 radələrində baş-

layıb sübh namazınacan bitirmək, sonra da sübh namazını qılmaq buyu-
rulmuşdur. 
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Səfərdə namazı qəsr (qısa) qılmaq 
əl-Nisa-101-Səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcək-

lərindən qorxsanız, namazı qısaltmaq, dörd rükətli namazı iki rükət qıl-
maq sizə günah hesab edilməz. Həqiqətən, kafirlər sizinlə düşməndirlər. 

ən-Nisa-103-Namazı qurtardıqdan sonra ayaq üstə,oturan yerdə, uza-
nan halda Allahı zikr edin. Bəlkə zikrinizə görə sizi düşməniniz qarşısın-
da qalib etsin. Arxayın olduğunuz zaman tam qayda ilə namaz qılın. Hə-
qiqətən, namaz müəyyən olunmuş qərarla möminlər üçün yazılmışdır. 

 
Müharibə zamanı və qorxu anında qılınan namaz 

“ən-Nisa-102- (Hüdəbiyyə döyüşündə, zöhr namazı vaxtında, Bilal 
azan verəndə, Cəbrail nazil olaraq bu ayəni Peyğəmbərimizə öyrətdi ki, 
döyüş və qorxu zamanı belə namaz qılsınlar.) Sən onların arasında ikən 
namaz qılmaq istəsən, camaatın bir hissəsi səninlə namaza qalxıb, silah-
larını da özləri ilə götürsünlər. Səcdə edən zaman birinci rükətdə səninlə 
qılıb, ikinci rükəti özləri qılıb, namazlarını tamam etsinlər. Sonra sizin 
qarşınızda olsunlar, sizi qorusunlar. 

Sonra sən ikinci rükətdə o qədər səbir et ki, namaz qılmayıb, namaz 
qılanları qoruyan dəstə gəlsinlər və səninlə namaz qılsınlar və silahlarını 
özləri ilə götürsünlər. Təşəhhüd və salamların vaxtını o qədər uzat ki, bu 
dəstə də ikinci rükəti özləri qılıb, namazı səninlə birlikdə bitirsinlər. Yəni 
döyüşdə və qorxu anında iki rükətli qəsr namazını, bir-birinizi qorumaq 
şərti ilə növbə ilə yerinə yetirin. “ 

 
Mətləb və niyyət almaq üçün namaz 

Mətləb və niyyət almaq məqsədi ilə bir həftə ərzində gecə namazında 
“Vitir” dən qabaq iki rükət namaz qılınır. Birinci rükətdə Fatihədən sonra üç 
İxlas, üç Muavvizətəyn surələrini (qulləri) oxunur. Sonra isə “Vitir” namazı 
qılınır və səcdədən qalxmadan “Yasin” surəsi oxunur. “Sələmun qavlən min 
rabbir rahim” ayəsini (818) dəfə demək lazımdır. Bu ayəni oxuyan zaman 
hər 100 dəfədən bir səkkiz dəfə aşağıdakı dua oxunur. 
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“Bismilləhil xaliqıl əkbəri yəssir muradi vəq`dı həcəti və əcib dəə` 
vəti bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”. 

 
Hacət namazı 

Uca Allahdan yardım və peyğəmbərimizdən şəfaət və rica ilə mətləb 
diləyərək Allah rizası üçün dörd rükət namaz qılınır. 

1-ci rükətdə Fatuhədən sonra on dəfə (Kəhf-19) ayəsini oxunur: 

 
“Rabbənə ətinə min lədunkə rahmətən və həyyi lənə min əmrinə 

raşədən”. 
2-ci rükət Fatihədən sonra on dəfə (Taha -25-28) ayələri oxumaq: 

 
“Rabbiş rahli sadri və yəssirli əmri vəh lul uqdətən min lisəni 

yəfqahu qavli”. 
3-cü rükətdə Fatihədən sonra on dəfə Mumin-44 ayəsini oxumaq: 

 
“Fəsətəz kurunə mə əqulu ləkum və ufəvvidu əmri iləlləh. İnnəllahi 

bəsirun bil ibəd”. 
4-cü rükətdə Fatihədən sonra on dəfə Təhtim-8 ayəsini oxumaq 

lazımdır. 

 
“Rabbənə ətmim nuranə vəğfir lənə innəkə alə kulli şəy`in qadir”. 
Axırıncı, 4-cü rükətdə ikinci səcdəsində başını səcdədən qaldırma-

dan 41 dəfə aşağıdakı dua oxunur. 
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Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin. fəstəcəbnə 

ləhu və nəcciynəhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil mu`minin. 
Arxasınca bir dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Allahummə inni zənnuni əbdukə və nəbiyyukə dəakə min bətnil 

huti ən lə iləhə əllə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zaliminə. Allahum-
məs təcibli kəməs təcəbtə yunus əbni məttə aləyhis sələmu və nəccini 
minəl həmmi vəl ğammi kəmə nəccəytəhu innəkə alə kulliu şəyin qadir. 
Birahmətikə yə ərhəmər rahim”. 

Təşəhhud və salamlardan sonra isə niyyət arzuları söyləmək və 
Peyğəmbər (s.ə.s.), Əhli-Beytinə, mələklərə və Allahın istəkli bəndələ-
rinə salavat və salam demək gərəkdir. 

 
Mətləb almaq üçün namaz 

Yeddi gecə ara vermədən axşam və ya xiftən namazından sonra niy-
yət edərək 4 rükət namaz qılınır. 

1-ci ci rükətdə “Təkasur” və 10 “İxlas”. 
 

Təkasur surəsi 
﷽  

ُألھاكم التكاثر ُ َ َّ ُ ُ َ ْ َحتى زرتم المقابر) 1 (َ ِ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َّ َكال سوف تعلمون) 2 (َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ َّثم كال ) 3 (َّ َ َّ ُ
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َسوف تعلمون ُ َ ْ َ َ ْ ِكال لو تعلمون علم الیقین) 4 (َ ِ َِ ْ َْ َ ُ َ َْ ََ ْ َلترون الجحیم) 5 (َّ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َّثم ) 6 (َ ُ
ِلترونھا عین الیقین ِ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ِثم لتسألن یومئذ عن النعیم) 7 (َ ِ َِّ ِ َ ٍْ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ  

 “Bismilləhir rahmənir rahim. əlhəkumut təkəsur. həttə zurtumul mə-
qabir. kəllə səffə təə`ləmun. summə kəllə səffə təə`ləmun. kəllə ləv təə` 
ləmunə ilməl yəqın. lə təravunnəl cəhim. summə lə təravunnəhə əynəl 
yəqın. summə lə tus`əlunnə yəvməizin ənin nəim”. 

2-ci rükətdə “Əsr” və 10 “İxlas “. 
 

Əsr surəsi 
﷽  

ِوالعصر ْ َ ْ ٍإن اإلنسان لفي خسر) 1 (َ ِْ ُ ِ َ َ َ ِ ْ ُإال الذین آمنوا وعملوا ) 2 (َّ ِ َ َ ُ َ َِ ِ َّ َّ
ِالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ْ َّ َِّ ِْ َْ ََ َ َ ََ َِ ّ َ َْ ِ ِ  

“Bismilləhir rahmənir rahim. vəl əsr. innəl insənə ləfi xusr. illəllə-
zinə əmənu və əmilus salihəti və lə təvəsav bil haqqı və təvəsav bil sabr”. 

3-cü rükətdə “Kafirun” 10 “İxlas” surəsi. 
 

Kafirun surəsi 
﷽  

َقل یا أیھا الكافرون ُ ِ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ال أعبد ما تعبدون ُ ُ ُُ ُْ َ َ ْ َ ُ وال أنتم عابدو َ ِ َ ْ ُ َ َ ُن ما أعبدَ ُ ْ َ َ َ وال أنا  َ َ َ َ
ْعابد ما عبدتم  ُّ َ َ ََّ ٌ ُوال أنتم عابدون ما أعبد  ِ ُُ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ِ لكم دینكم ولي دین َ ِ َِ ِ َ ْ ُْ ُُ َ 

“Bismilləhir Rahmənir Rahim. Qul yə əyyuhəl kəfirun. Lə a`əbudu 
mə təa`budun və lə əntum əbidunə mə ə-abud. Və lə ənə əbudum mə 
əbəttum. Və lə əntum əbidunə mə ə-abud. Ləkum dinikum vəliyədin”. 

4-cü rükətdə də 10 “İxlas” surəsi oxunur. 
Namazdan sonra 10 istiğfar və 100 salavat edilir. 
Oxunacaq salavat: 

 
“Allahummə salli alə səyyidinə muhəmmədin və alə əli səyyidinə 

muhəmməd.” 
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Bundan sonra hər gecəyə məxsus olan ayələr oxunur: 
1-ci gecə 100 salavat və 1000 dəfə bu ayə oxunur. 

 
“Ləysə ləhə min dunilləhi kəşifətun. Yə ğıyəsəl mustəğısinə əğisni”. 
2-ci gecə 100 salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin”. 
3-cü gecə 100 salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Həsbinəllahu və ni`məl ləkil”. 
4-cü gecə 100 salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Və ə`fu ənnə və əğfir lənə vərhəmnə əntə məvlənə fənsurnə aləl 

qavmil kəfirin”. 
5-ci gecə 100 dəfə salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstəin”. 
6-cı gecə 100 dəfə salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Yə zəl cələli vəl ikram”. 
7-ci gecə 100 dəfə salavat, 1000 dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Və ufəvvidu əmri iləllah. innəllahə bəsırun bil ibəd”. 
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Hər gecə namaz və dualardan sonra ən axırda da 19 dəfə bu dua 
oxunur: 

 
“Allahummə rabbənə ətinə fid dunyə həsənətəv və fil əxirati hə-

sənətəv və qınə əzəbən nər. bi rahmətikə yə ərhəmər rahimin”. 
Bu tərtib ilə qılınan namazı həbsdən qurtarmaq, imtahanı qazanmaq, 

evlənmək, tibbin aciz qaldığı xəstəlikdən qurtarmaq və həyatda rastlaş-
dığınız bütün çətinliklərdən qurtarmaq niyyətilə 3 dəfə təkrar etmək olar 
və Allahın iznilə nəticəsi də çox tez alınar. 

 
Hər cürə bəla və sıxıntıdan qurtarmaq üçün hacət namazı 

Məqsəd və niyyəti fikirləşərək Allah rizası üçün dörd rükət namaz 
qılınır. 1-ci rükətdə “Fatihə”dən sonra yüz dəfə aşağıdakı dua oxunur. 

 
“Rabbənə ətinə fid dunyə həsənətən və fil əxirati həsənətəv vəqınə 

azəbən nər. 
2-ci rükətdə “Fatihə” dən sonra bir dəfə aşağıdakı dua oxunur.” 

 
“Əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qad cəməu ləkum fəxşəv-

hum fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu və nia`məl vəkil.” 
Daha sonra isə bu duanı oxumaq: 

 
“Fənqaləbu bi nia`mətin minəllahi və fədlin ləm yəmsəshum suun 

vəttəbəu ridvənəllahi. vəllahu zu fədlin azim”. 
Sonra ruku, səcdələr və təşəddud deyilir. 
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3-cü rükətdə “Fatihə” dən sonra yüz dəfə aşağıdakı dua oxunur. 

 
“Lə iləhə illə əntə subhənəkə inni kuntu minəz zalimin”. 
Bundan sonra daha bir dua: 

 
“Fəstəcəbnə ləhu minəl ğammi və kəzəlikə nuncil mu`minin”. 
Bu ayəni oxuduqdan sonra ruku və səcdələr yerinə yetirilir. 
4-cü rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yüz dəfə aşağıdakı dua oxunur: 

 
“Fəsətəzkurunə mə əqulu ləkum və ufəvvidu əmri iləllah. İnnəllahə 

bəsırun bil ibəd” Daha sonra: 

 
“Fəvəqahullahu səyyiəti mə məkəru və həqa biəli fir`avnə suul azəb”. 
Sonra ruku və səcdədə başını qaldırmadan yeddi dəfə aşağıdakı dua-

nı oxuyur. Daha sonra təşəhhud və salamları deyib, həmin duanı 41 dəfə 
də oxumaq lazımdır: 
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“Allahummə yə vədudu yə vədud yə və vədudu yə zəl arşil məcidi 
yə mub`diu yə muidu yə fəalun limə yurid. əs`əlukə allahummə biniri 
vəchikəlləzi mələlə arkənə ərşikə və bi qudratikəlləti qaddərtə bihə alə 
cəmiı xalqıkə və rahmətikəlləti vəsiət kulli şəyin lə iləhə illə əntə yə 
ğıyəsəl mistəğisinə əğsini əğsini əğsini bi cəhi və bi hurməti səyyidinə və 
nəbiyyinə və həbibinə və nuri uyuninə muhəmmədin salləllahu aləyhi və 
səllim”. 

 
Dilək və arzuların yerinə yetməsi üçün namaz 

Hər cür fayda qazanmaq, pislikləri dəf etmək, bacarıqlı olmaq, iş 
tapmaq və bunun kimi xeyirli işlər üçün təmiz qəlblə, inamla Allah rizası 
və istəklərin yerinə yetməsi niyyətilə xiftən namazından sonra niyyət 
edərək dörd rükət namaz qılır. Birinci rükətdə Fatihədən sonra 10 İxlas, 
ikinci rükətdə Fatihədən sonra 20 İxlas, üçüncü rükətdə Fatihədən sonra 
30 İxlas, dördüncü rükətdə Fatihədən sonra 40 ədəd İxlas oxumaq. 

Namazı bitirdikdən sonra  1 dəfə aşağıdakı ayələr oxunur: 
Əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsi qad cəməu ləkum fəx şəvhum 

fəzədəhum imənən və qalu həsbunəllahu vəniaməl vəkil. 

 
Həsbunəllahu və niə`məl vəkil kəlməsini 100 dəfə təkrar etmək və 

sonra 100 dəfə də aşağıdakı duani oxu. 

 
“Fən`qaləbu bi niə`mətim minəllahi və fədlil ləm yəmsəshum suuv 

və ttəbəu rid`vanəllah. Vallahu zuu fəd`lin azim.” 
Bu namazı 19 gecə təkrar edilir və bu minvalla 1900 dəfə “Həsbu-

nəllahu və niə`məl vəkil” ayəsi oxunur. İnşəallah Allah-təala niyyətinizi 
verər. 

“Həsbunəllahu və niəməl vəkil”ayəsi göydən asılmış qılıncdır. Haq-
qını qəsb edən, sənə zülm edən, qədrini bilməyən, kobudluğu ilə səni üs-
tələməyə çalışan kimsəni yola gətirmək üçün yenə də niyyət edərək dörd 
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rükət namaz qılınir. Ancaq bu niyyət üçün İxlas surəsi yerinə Fil, Təbbət 
surələri oxunur. Namazdan sonra “Həsbunəllahu və niəməl vəkil”ayəsi 
kəlməsi 100 dəfə zikr edəlir və bu 19 gecə təkrar edilir. 

                                 
 

Son 
 
Hər nemət bir çalışma və zəhmət nəticəsində əldə edilər. Nəcm surə-

si 39-41 ayələrində buyurulduğu kimi: “İnsana ancaq öz zəhməti, səyi, 
çalışması, əməli qalar! Şübhəsiz ki, qiyamət günü onun zəhməti (səyi, 
əməli) görünəcəkdir! Sonra da ona zəhmətinin, əməlinin tam əvəzi veri-
ləcəkdir! Həqiqətən, axır dönüş sənin Rəbbinədir!” 

Bu səbəbdən də müəyyən səbəblər üzündən əsəbləşdiyimiz, qəzəb-
ləndiyimiz zaman Qurani-Kərimdə olan bu ayələri pis niyyətlərə üçün is-
tifadə etmək çox təhlükəlidir və mütləq ki, əksinə təsir göstərə bilər. Giz-
li aşkarı, haqqı-nahaqqı bilən hakim Allahdır. Bu haqda Zəlzələ 7-8 ayə-
lərdə buyurulur: “Kim (dünyada) zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə,  onun 
xeyrini görəcəkdir, mükafatını alacaqdır. Kim də zərrə qədər pis iş gör-
müşdürsə, onun zərərini görəcəkdir, cəzasını çəkəcəkdir.” 

Paxıllıq üzündən yalan danışanlarla məhşərdə mütləq görüş vardır... 
Buna inam qəlbə rahatlıq və səbr verir. 

Bəqərə-10. “Onların qəlblərində xəstəlik (küfr, şəkk və nifaq xəstə-
liyi) vardır, Allah da xəstəliklərini artırmış və artırmaqdadır və danışdıq-
ları yalanın müqabilində onlar üçün ağrılı bir əzab vardır”. 

“Yaxşılıq və pislik bir deyildir”. Pisliyə daha gözəl olan şeylərlə, yə-
ni hiddəti, qəzəbi, edilən pisliyi səbrlə, cəhaləti elmlə, cəzanı isə əfv ilə 
qarşıla. Bu yalnız nəfsinə sahib olub səbr edənlərin və yaxud da yaxşı bir 
iş gördüyü zaman böyük bir könül və vicdan rahatlığına yetişən kişilərin 
işidir. Əlbəttə şeytan və nəfs durmadan sənə təsir edib, pisliyə sövq edər-
sə, Allaha təvəkkül et. Allah hər şeyi haqqı ilə eşidir və elmi ilə bilir. Bu-
na əmin olmaq insanın qəlbini rahatladır. Pisliyə qarşı pislik etmək də bir 
pislikdir. Hər kim pisliyi yaxşılıqla dəf etsə, Allah əffinə lütfünə nail 
olar. Hər kim özünə əziyyət edərək pislik edənlərləri bağışlasa, onu mü-
kafatlandırmaq Allah üçün vacib olar. Mütləq ki, Allah zülm edənləri 
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sevməz. Əlbəttə etdiyimiz yaxşılıq  və pisliklərin əvəzi hər iki dünyada 
bizə veriləcəkdir. Buna əmin olmaq insanı həm pisliklərdən çəkindirir, 
həm də ki, qəlbini arxayın edir. Çünki, mütləq Məhşərdə görüşüb, cavab 
vermək vardır. Bu duyğu insana arxayınçılığı və səbri öyrədir. 

İslamın insanlara öyrətdiyi ilahi əsaslardan biri də Allahı sevmək və 
Ondan qorxmaqdır. Mömin kəs neməti, lütfi və kərəmi sonsuz olan Rəb-
binə qarşı böyük bir sevgi və hörmətlə bağlanacaq. Onun rəhmət və mər-
həmətinin hər şeyi əhatə etdiyini düşünəcək, nə qədər günahkar olsa da, 
onun əfvindən ümidini kəsməyəcəkdir. Uca Allahın rəhməti, sevgisi və 
şəfqəti sonsuz olsa da, bunun yanında qəhr və əzabının şiddətli olduğunu 
da unutmayaraq ondan qorxacaq və qəzəbindən əmin olmayacaqdır. Qor-
xunun ifratından ümidsizlik doğar. Çox ümidlənmək isə insanı qəflətə 
atar və aqibəti haqqında düşünməz. Bu baxımdan Allahın əzabından 
əmin olmaq, yəni, Allahın mütləq əzab verəcəyindən və yaxud da rəhm 
edəcəyindən ümid kəsmək dinimizdə qadağan edilmişdir. Bu halda 
möminin qəlbi Allahın hüzurunda qorxu ilə ümid arasında, Ona layiq bir 
qul olma həyəcanı ilə döyünməlidir. İmanın kamalına dəlalət edən bu 
hala qorxu ilə ümid arasında olan hal deyilir. Həqiqətən də, Allaha olan 
iman sadəcə Allahı sevmək və ya sadəcə ondan qorxmaqla gerçəkləşə 
bilməz. İkisinin bir arada olması vacibdir. İnsan Allaha sevginin yara-
dacağı təskinlik və itaətsizlikdən, yalnız Allah qorxusu ilə qurtara bilər. 
Sadəcə qorxunun verəcəyi ümidsizlik halından da insanı qurtaracaq 
Allah sevgisi, rəhmətinin genişliyinə və əfvinin sonsuzluğuna olan inam-
dır. Allah ilə dost, sevgili olub qəlbini ona bağlayan və bütün zamanını 
qəlbində onunla danışan insanda qorxuya və ümidə şübhə və tərəddüd 
hiss edilməz. Qorxu və ümid nəfsin hüzur və sükut tapmasına səbəb olan 
bir qüvvədir və qorxmayan qəlb viran olar. Buna misal olaraq İslam 
alimlərindən biri belə buyurur: “Qorxu Allaha qarşı bəndənin edəcəyi 
pisliklər qarşısında duran ən böyük bir sipərdir. Allah sevgisinin girdiyi 
bir qəlbdə qorxu və ümidə şübhə hiss edilməz. Belə bir kimsədən qor-
xunu gətirən hər hansı bir pislik gözlənilməz, çünki o qəlb Allah sevgisi 
və qorxusu ilə yaşayar. “Deməli:-“Xeyirin əvvəli Allah sevgisi, hikmətin 
əvvəli də Allah qorxusudur,” demişlər. Əslində, Allaha olan sevgi qədər 
ondan qorxmaq da son dərəcə dadlı və gözəl bir haldır.  
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əl-Maidə-54-“İman edənlərin Allaha olan sevgisi hər şeydən daha 
üstündür.” 
 

Peyğəmbərin vəsiyyəti 
 
Allah  kəlamı üçün yenə qulağı səsdə, 
Quranı xatırladı, yenə axır nəfəsdə. 
Bizə tapşırdı getdi,Əhli-Beyti, Quranı. 
Bizə tapşırdı getdi pak yolunu, sünnəti. 
Yaradana sevgini,yaranmışa hörm əti. 
Peyğəmbərin son dəfə,dodağından çıxan söz. 
Yenə Qadiri-Qüdrət, yenə də Allah oldu. 
Gördü uca dostunu, Rəfiqi-Əlasını. 
Beləcə tamamladı dünyada dünyasını. 

 
N. Gəncəvi  “Sirlər xəzinəsi” 
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