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Giriş.
Hamd-senalar Allahadyr, Oňa hamd-senalar aýdýarys, Ondan kömek, dogry
ýol soraýarys, bizi bagyşlamagyny dileýäris, nebislermiziň şerinden we
amallarymyzyň ýaramazyndan Allaha sygynýarys. Kimi Allah dogry ýola
gönükdirse, onuň azaşdyryjysy ýokdur we kimi Allah azaşdyrsa onuň
gönükdirijisi ýokdur. Hiç bir şärigi bolmadyk Allahdan başga (ybadata
hakly) hiç bir ilähiň ýokdygyna şaýatlyk edýärin we Muhammediň Onuň
guludygyna we Resulydygyna şaýatlyk edýärin, Allahyň salawady, çäksiz
salamy oňa, onuň maşgalasyna we sahabalaryna bolsun, soňra:
Şübhesiz, Allahyň Kitaby (Kurany-Kerim) Onuň mäkäm ýüpüdir, dogry
ýoludyr, Allah ol kitaby beýik wasplar bilen taryplandyr şu aýatlardaky ýaly:
"Eý, ynsanlar! Size Perwerdigäriňizden uly bir delil gelendir we Biz size
äşgär bir nur inderdik." (Nisa 174)
"Takyk, size Allah (tarapyndan) bir nur we äşgär kitap (Kuran) geldi.
Allahyň razylygyny isleýänleri (Allah) onuň (Kuranyň) üsti bilen
salamatlyk ýoluna gönükdirer." (Maide 15-16)
"Eý, ynsanlar! Perwerdigäriňizden size öwüt (nesihat), ýüreklerde
bolan zatlara (dertlere) şypa we möminler üçin dogry ýol we rehmet
bolan (Kuran) geldi." (Ýunus 57)
"Saňa her bir zady düşündirýän, musulmanlar üçin dogry ýoly
görkezýän, rahmet bolan, buşluk berýän kitaby inderdik." (Nahl 89)
"(Eý, Muhammet!) Saňa bu mübärek kitaby onuň aýatlary hakda
pikirlensinler hem-de akylly adamlar pent-nesihat alsynlar diýip
inderdik." (Sod 29)
"Onuň öňünden hem, yzyndan hem batyl (ýalan) gelmez. Ol hikmet
eýesi we aşa köp öwgä mynasyp Allah tarapyndan iberilen kitapdyr."
(Fussilet 42)
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Hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi wesellem) şeýle diýýär: "Takyk,
sözleriň iň haýyrlysy Allahyň Kitaby, ýollaryň iň haýyrlysy
Muhammediň ýoly." (Muslim)
Hakykatdanam, Yslam alymlary (Allah olara rehmet etsin) Allahyň kitabyna
gaty üns bererdiler, Kurany tefsir edip, manylaryny beýan ederdiler,
aýatlaryň berýän peýdalaryny we hökümlerini çykarardylar, olar bu zatlaryň
hemmesini Allahyň olara beren ylmyna, imanyna, düşünmeklik ukybyna we
takwalygyna görä ederdiler.
Ol alymlaryň birisi - Allame şeýhymyz Muhammet ibn Salyh Useýmin Allah oňa rehmet edip, jaýyny giň jennedinden etsin. Ol Allahyň Kitabyny
tefsir edip, birnäçe sapaklary öz töwereklerinde-de hem başga ýerlere
gidibem bererdi, ol sapaklarda aýatlaryň berýän peýdalaryny we hökümlerini
beýan ederdi. Şol sapaklaryň birisi - (Açyk gapylar) atly duşuşyk, ol
duşuşykda Allah ol alyma Kuranyň 30-njy jüzüni tamamlamaga ýardam
edendir. Ol duşuşykda ilki bilen "Fatiha" sürisini tefsir edipdi. Hormatly
şeýhymyza (Allah oňa rehmet etsin) bu tefsiri ýazga geçirmegi teklip
edipdim, olam buňa razy boldy. Ýöne ses ýazgydan kagyz ýüzüne tefsir
geçirilensoň onuň "Fatiha" süresinden başgasyny gözden geçirmäge
mümkinçiligi bolmady, ses ýazgylardan kagyz görnüşine göçürmek kitap
tüýsli elde ýazmaklyk ýaly däldir, bu mälim zatdyr. Çünki, sözleri sazlamak,
gerekli sözlem saýlamak, şol bir zady tekrar etmezlik ýaly zatlar ses ýazgyda
we ýazylan kitapda deň däldir.
Şeýh (Allah oňa rehmet etsin) Kuranyň bu jüzüni tefsir edende nähili usul
saýlap alanyny "Abase" süresiniň soňunda beýan edýär: "Bu aýatlar
barada aýdamyzda, giňişleýin düşündirmekligi maksat edinen däldiris,
diňe manylara golaý açyklama bermekdir...bu jüzi saýlamakdan
maksat: bu jüzdäki süreler namazda iň köp okalýan sürelerdir, şol
sebäpli olaryň manylaryny bilmek gerekdir. Kuran üç zat üçin
inderildi:
Birinji: Kurany okamak bilen Allaha ybadat etmek.
Ikinjisi: Manylary hakynda oýlanmak, pikirlenmek.
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Üçünjisi: Kuranyň berýän öwüt-nesihatlaryndan peýdalanmak.
Aýatda Allah Tebaroke we Tagala aýtdy: "(Eý, Muhammet!) Saňa bu
mübärek kitaby onuň aýatlary hakda pikirlensinler hem-de akylly
adamlar pent-nesihat alsynlar diýip inderdik." (Sod 29)
Kuranyň manysyna düşünmezden pent-nesihat alyp bolmaz, sebäbi
manysyna düşünmeýän kişi edil okamaýan kişi ýalydyr, aýatda Allahyň
aýdyşy ýaly: "Olaryň arasynda kitaby (Töwraty) bilmeýän bisowatlar
bar. Olaryň bar bilýän zatlary diňe eşiden boş gürrüňleridir." (Bakara
78).
Ýagny, diňe okamakdyr.
Şonuň üçin, musulman kişi Kurany-Kerimden peýdalanar ýaly,
seleflere (sahabalara we olaryň ýolundan ýöreýänlere) eýerýänlerden
bolar ýaly, onuň manysyny öwrenmeklige çalyşmalydyr, çünki, olar 10
aýaty öwrenip, ylmyny alyp, amala geçirýänçäler başga aýatlara
geçmezdiler...
Din ylmynyň talyplary haçanda il-halk bilen märekelerde,
üýşmeleňlerde duşuşanlarynda bolmanda bir aýat getirip, ony tefsir
etmelidirler, hasam köpçüligiň kän okaýan aýatlaryny, meselem: Fatiha
süresi, sebäbi köp adamlardan onuň manysyny sorasaň bilmeýärler."
(Şeýhyň sözi gutardy).
Hormatly şeýhymyzyň tefsiri sözlemleriň düşnükliligi, manylaryň inçeligi,
Kurany Kuran bilen tefsir etmek, çylşyrymlaşdyrmazlyk ýaly zatlar bilen
tapawutlanýar. Goşmaça aýtsak, şeýhymyz Kurany-Kerimi tefsir edende
diňe onuň manylaryny beýan etmek bilen çäklenmän, eýsem, Kuran bilen
wagyzam ederdi, Allah şeýhymyza Yslam hem-de musulmanlar üçin eden
işleri üçin iň haýyrly sylag bersin, onuň derejesini artdyrsyn, jaýyny giň
jennedinden etsin, şübhesiz Allah Eşidiji, dogalary kabul edijidir we
sallallahu alä Muhammed we alä älihi we sahbihi ejmägyýn.
Fehd ibn Nasyr Es-Suleýmän.
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Fatiha süresiniň tefsiri.
Bu süräniň Fatiha diýip atlandyrylmagynyň sebäbi - ol Kurany-Kerimiň
ilkinji süresidir, çünki Fatiha diýmek - bir zady açyjy, başlaýjy diýmekdir.
Aýtdylar: “Bu süre dolulygyna inen ilkinji süre” diýdiler. Bu süre barada
alymlar aýtdylar: Bu süre Kuranyň gysgaldylan görnüşidir, çünki bu sürede
tewhyd, hökümler, jeza, adamoglunyň ýollary barada gysgaja agzalandyr,
şol sebäpli bu sürä "Ummul-Kuran" diýdiler, ýagny, Kuranyň enesi, çünki,
bir zadyň aslyna ene diýilýär. Bu süre beýleki sürelerden birnäçe zatlar bilen
tapawutlanýar:
- Bu süre namazyň rükünidir, namaz bolsa, iki şaýatlykdan soň (kelemeýişahadatdan soň) Yslamyň iň üstün, möhüm rükünidir, ýagny, Fatihany
okaman namaz okanyň namazy dürs hasaplanylmaýar.
- Bu süre rukýedir, ýagny, haçanda bu süre ýarawsyza okalsa, ol Allahyň
izni (islegi) bilen şypa tapar, çünki, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) (mör-möjege) çakylan kişä bu süräni okan sahaba şeýle diýýär: “Sen
onuň rukýedigini (syrkawa şypa islenip okalýandygyny) nireden
bildiň?” (Buhary we Muslim). Käbir adamlar bu süre babatynda bidgatlar
goşdular, meselem: doga edenlerinde iň soňunda bu süräni okaýarlar,
hutbalary bu süre bilen başlaýarlar, märekelerde okaýarlar, bu bolsa
ýalňyşdyr, mysal üçin doga edende töweregindäkilere "El-Fatiha" diýip
gygyrýar, ýagny, Fatihany okaň diýýär, ýa-da käbirleri hutbalaryny, ýa halahwallaryny Fatihany okap aýdyp başlaýarlar, bu hem ýalňyşdyr, çünki
ybadatlaryň asly (Allahyň Resulyna) tabyn bolmak, eýermekdir. (Ýagny, bir
zady ybadat saýjak bolsaň delil gerek, Fatihany beýle ýerlerde okamaklyga
delil ýokdur).
(Bismillähirrahmanirrahym)
Manysy - Rahman we Rahym Allahyň ady bilen.
Ady bilen näme? Ýagdaýa görä (ýatda bolan agzalmaýan) işlik bolmaly,
meselem: okajak wagtyň (Rahman we Rahym Allahyň ady bilen okaýaryn)(manysynda), ýazjak wagtyň (Rahman we Rahym Allahyň ady bilen
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ýazýaryn)-(manysynda) we ş.m.. Bu işlik elmydama soňunda gelmeli,
(ýagny, Rahman we Rahym Allahyň ady bilen ýazýaryn ýa okaýaryn bolup,
işlik soňunda gelmeli, ýazýaryn ýa okaýaryn Rahman we Rahym Allahyň
ady bilen däl), işligiň soňunda gelmeginiň iki sany aýratynlygy bar:
1) (Arap dilinde) Haçanda Allahyň adyny ilki agzasak, ýagny, Rahman we
Rahym Allahyň ady bilen diýsek, bu teberrigi aňladýar, ýagny, Allahdan (şol
işimizde) bereket soraýanymyzy aňladýar.
2) Hasry aňladýar, ýagny: “Allahdan başga hiç kimiň ady bilen
başlamaýaryn. Bereket, ýardam dileýänim ýeke Allah” diýmekligi aňladýar.
(Allah) - älemleriň perwerdigäriniň (eýesiniň, ýaradyjysynyň) ady, ol at
bilen başga hiç kim atlandyrylmaýar, bu at Allahyň atlarynyň iň esasysydyr,
şonuň üçin beýleki atlar bu adyň yzyndan gelýär.
(Rahman) - giň rehmet eýesi.
(Rahym) - bendelerinden islänine rehmetini ýetiriji.
Rahman we Rahym - Allahyň atlarydyr, ol atlar Allahyň zätini (barlygyny),
rehmet waspyny we ondan çykýan hökümi (ýagny, gullaryna rehmet
edýänini) aňladýar.
Allahyň tassyk eden Öz “Rehmet” waspy - hakyky rehmetdir, buňa Kuran,
Sünnet we akyl delildir, mälim bolşy ýaly Kuran we Sünnetde rehmetiň
delilleri köpdür. Nygmatlaryň bar bolmagy, belalaryň dep edilmegi Allahyň rehmetiniň yzlarydyr, bu akyl delilidir.
Ýöne (azaşanlaryň) käbirleri: “Allahyň rehmet waspyny, ol hakyky rehmet
däl” diýip inkär etdiler, oňa başga many berdiler, ýagny: “Allahyň rehmeti Allahyň nygmat bermegi” diýip, manysyny üýtgetdiler. Olar şeýle diýdiler:
“"Allahyň rehmeti" diýmek akla ters gelýär, çünki rehmet - hyjuwy,
mylaýymlygy, pespälligi, ýukaýürekliligi aňladýar, bu bolsa Allaha laýyk
(zatlar) däldir.”
Bu garaýyş iki tarapdan nädogrydyr:
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Birinji tarap: rehmet edilende elmydama ýukaýüreklilik, pespällik, kiçelmek
bilen rehmet edilmeýär, sebäbi käbir güýçli hökümdarlar rehmet edýärler,
ýöne ýukaýüreklilik, pespällik bilen kiçelmeýärler.
Ikinji tarap: siziň diýýänleriňiz, ýagny, rehmet etmek ýukaýürekliligi,
pespälligi aňladýar diýmegiňiz mahluga (ýaradylanlara, adamlara) degişlidir,
emma Halygyň (Ýaradanyň) rehmeti öz azamadyna (beýikligine), jelalyna
(ululygyna), kuwwadyna laýyklykdadyr, Halygyň rehmetinde hiç hili
kemçilik, aýyp-nogsanlyk ýokdur. Şeýle hem, Allahyň rehmetiniň
hakykydygyna akyl şaýatdyr, akyl ýetirýäris, sebäbi mahluklaryň
arasyndaky rehmet Allahyň rehmetidir, çünki rehmet kämillikdir, Allah
kämillige iň haklysydyr, meselem: ýagmyr ýagmagy, guraklygyň aýrylmagy
Allahyň rehmetini aňladýar.
Indiki mesele: Besmele, ýagny, bismillähirrahmanirrahyým sözi Fatiha
süresine degişlimi ýa degişli dälmi?
Alymlar iki garaýşa bölündiler:
1) Besmele Fatiha süresiniň bir aýaty, daşyňdan aýdylýan namazlarda Fatiha
okalanda besmele hem daşyňdan aýdylmaly, besmele aýdylmasa namaz dürs
bolmaz, çünki ol Fatiha süresiniň bir bölegi.
2) Besmele Fatiha süresiniň bir aýaty däl-de, Kuranyň aýratyn aýaty, ýöne
Fatiha süresine degişli däl.
Ikinji garaýyş dogrudyr, buňa hadys we süräniň mazmuny şaýatdyr. Hadys:
Ebu Hureýranyň habar beren hadysynda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) şeýle diýdi: "Allah Tagala aýtdy: Özüm bilen bendämiň
arasynda namazy ikä böldüm. Haçanda (bende) "Elhamdu lillähi
Robbil-Älemiýn" (Ähli) hamdy-senalar älemleriň Perwerdigäri Allaha
mahsusdyr) diýende Allah Tagala aýdar: “Bendäm Maňa hamd aýtdy”
- Haçanda: "Er-Rahmanir-Rahym" (Ol) Rahmandyr, Rahymdyr)
diýende, Allah Tagala aýdar: “Bendäm Maňa sena aýtdy”
- Haçanda: "Mäliki ýewmid-diýn" (Din (kyýamat) gününiň Eýesidir)
diýende, Allah Tagala aýdar: “Bendäm Meni şöhratlandyrdy”
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- Haçanda: "Iýýäke nagbudu we iýýäke nestegyýn" (Eý, Allah!) Biz
diňe Saňa ybadat edýäris we diňe Senden kömek soraýarys!) diýende,
Allah Tagala aýdar: “Bu (aýatyň) ýarysy Maňa (ýarysy) bendäme”
- Haçanda: "Ihdinäs-sirotol-mustekyým" (Eý, Allah!) Bizi dogry ýola
gönükdir!) diýende, Allah Tagala aýdar: “Bu bendäm üçin, onuň dilän
zadyny (Men bererin)”" (Muslim)
Bu hadys besmeläniň Fatihadan däldigini açaçan görkezýär, "Sahyhda" Enes
ibn Mälik aýtdy: "Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi wesellem), Ebu
Bekriň, Omaryň, Osmanyň yzynda namaz okardym, olar: "Elhamdu
lillähi Robbil-Älemiýn" diýip (Fatihany) başlardylar, ilki okap
başlanlarynda, okap bolansoňlaram "Bismillähirrahmanirrahym" - y
agzamazdylar."(Muslim) Ýagny, agzamazdylar diýmeginiň manysy daşyndan aýtmazdylar, Fatiha daşyndan okalanda besmeläni agzamazlyk besmeläniň Fatihadan däldigini aňladýar.
Süräniň mazmuny: Alymlaryň ylalaşygyna görä Fatiha ýedi aýatdan ybarat,
bu süräni iki deň bölege böljek bolsak "Iýýäke nagbudu we iýýäke
nestegyýn" aýatyny ikä bölmeli bolýarys, ol aýat barada hadysda Allah
Tagala şeýle diýdi: "Özüm bilen bendämiň arasynda namazy ikä
böldüm."
"Elhamdu lillähi Robbil-Älemiýn" (Ähli) hamdy-senalar älemleriň
Perwerdigäri Allaha mahsusdyr) – birinji aýat.
"Er-Rahmänir-Rahym" (Ol) Rahmandyr, Rahymdyr) – ikinji aýat.
"Mäliki ýewmid-diýn" (Din (kyýamat) gününiň Eýesidir) – üçünji aýat,
bu aýatlaryň hemmesi Allah üçin (ýagny manysy Allah barada).
"Iýýäke negbudu we iýýäke nestegyýn"(Eý, Allah!) Biz diňe Saňa
ybadat edýäris we diňe Senden kömek soraýarys!) - dördünji aýat,
ýagny, ortanjy aýat, onuň iki bölegi bar, bir bölegi Allah üçin, ikinji bölegi
bende üçin (ýagny diňe Saňa ybadat edýäris, bu Allaha edilýän iş, emma
diňe Senden kömek soraýarys, bu gula peýda).
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"Ihdinäs-sirotol mustekyým" (Eý, Allah!) Bizi dogry ýola gönükdir!) bende üçin.
"Sirotol leziýne engamte aleýhim" - bende üçin.
"Goýril magzubi aleýhim welezzoooolliýn" (Bizi) gazaba sezewar
bolanlaryň we azaşanlaryň (ýoluna) däl-de, Öz nygmat berenleriň
ýoluna (gönükdir)!” - bende üçin. Şeýlelik bilen, ilkinji üç aýat Allah üçin,
soňky üç aýat bende üçin, emma ortanjy dördünji aýatyň ýarysy Allah üçin,
ýarysy bende üçin. Şeýle hem, eger besmele Fatihadan diýsek, onda ýedinji
aýat gaty uzyn bolar, aslynda bolsa, aýatlar uzyn-gysgalykda meňzeşräkdir.
Şübhesiz, iň dogry garaýyş - besmele edil beýleki sürelerden (ilkinji aýat)
bolmaýşy ýaly, Fatihadanam däldir, Fatiha degişli däldir.
(Elhamdu lillähi Robbil Älemiýn) Manysy - (ähli) hamdy-senalar
älemleriň Perwerdigäri Allaha mahsusdyr. (Elhamdu) - hamd diýmek Allahy söýüp, tagzymlap Ony kämillik wasplar bilen taryplamak diýmekdir,
ýagny Onuň zätiniň wasplarynyň, işleriniň kämildigini ykrar edip, taryp
etmek. Taryplamakda hökman söýgi we tagzym (beýiklemek) bolmaly,
sebäbi alymlar aýtdylar: "Söýgisiz, tagzymsyz kämillik bilen taryplamaga
hamd diýilmeýär, oňa öwgi diýilýär." Meselem: käwagt adam söýmeýän
kişisini taryp edip biler, ondan bir zatlar hantama bolup öwüp biler, mysal
üçin: käbir şahyrlar baştutanlaryň öňünde durup, ony ýagşy sözler bilen
taryplaýarlar, ýöne olara söýgi esasynda däl, mal-baýlyga söýgi esasynda
edýärler, ýa olardan gorkup öwýärler. Ýöne Robbumyza hamd aýdamyzda
söýgi we tagzym esasynda aýdýarys, şonuň üçin hamd sözüni
düşündiremizde hökman şu iki zady goşmalydyrys: söýgi we tagzym
esasynda taryp etmek. Arap dilinde köplenç sözleriň öňüne (el) goşulýar,
meselem: hamd bolsa, elhamd diýilýär, bunuň bärde berýän manysy - ähliumumylyk, ýagny hemme hamdlar, ähli senalar Allah üçindir diýmekligi
aňladýar. (Lillähi) - manysy: Allah üçin. Ýagny, hamdy-sena ýeke Allah
mynasyp, hamdy-sena ýalňyz Allah hakly. Allah Perwerdigärimiziň ady,
başga hiç kim beýle atlandyrylmaýar, ol adyň manysy: söýgi we tagzym
esasynda ybadat edilýän iläh diýmeklikdir. (Robbil Älemiýn) - Rob, ýagny,
Perwerdigär diýmek - üç sany waspy özünde jemläne aýdylýar: ýaratmak,
eýelik etmek, dolandyrmak. Ol Allah Ýaradyjy, Mälik (hemme zadyň eýesi),
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Mudebbir (hemme zady dolandyrýan). (Älemiýn) - ýagny, älemler. Alymlar
aýtdylar: Allahdan başga hemme zat älemdir. Älem sözüniň asyl manysy alamat, yz diýmek. Allahdan başga hemme zatlaryň älem diýip
atlandyrylmagynyň sebäbi - hemme zat Allahyň, Ýaradanyň alamatydyr,
yzydyr. Her bir mahlukatda (ýaradylan zatda) Allahyň Ýaradyjydygyna,
Onuň gudratyna, hikmetine, rehmetine, güýç-kuwwadyna delil-alamat
bardyr. Bu aýatdan çykýan netijeler:
1) Kämil hamdy-sena Allaha mahsusdyr, çünki, (Elhamdu) sözündäki (El)
goşulmasy umumylygy, ähli hamdlaryň Allahadygyny aňladýar.
2) Allah Tagala kämil hamdy-sena hemme taraplaýyn haklydyr, hemme
ýagdaýlarda-da mynasypdyr, şonuň üçin Pygamberimize (Sallallahu aleýhi
we sellem) begendiriji habar ýetende şeýle diýerdi: "Elhamdu lillähil lezi
binigmetihi tetimmus solyhät." manysy: Nygamaty bilen haýyrly işler
bitýän Allaha hamdy-senälar bolsun.Emma haçanda begendiriji däl habar
ýetende şeýle diýerdi: "Elhamdu lillähi alä kulli hal."(Ibn Mäje) - Manysy:
Hal nähili bolsa-da (ähli halda-da) Allaha hamdy-senalar bolsun.
3) Allahyň Uluhiýýe waspy Rububiýýe waspyndan öň gelmegi, (ýagny,
aýatyň arapçasynda Hamdy-senalar Allaha, soňra älemleriň Perwerdigärine
diýilýär, Allah sözi Uluhiýýäni aňladýar, Perwerdigär sözi bolsa
Rububiýýäni), bunuň iki sebäbi bolup biler: a) Allah sözi diňe Oňa mahsus,
beýleki hemme atlary şol atdan soň gelýär. b) Pygamberleriň iberilen
halklary Uluhiýýäni inkär edendirler, Rububiýýäni däl.
4) Allahyň hemme älemlere Perwerdigärlik etmegi, sebäbi aýatda (älemiýn)
diýip gelýär.
(Er-Rahmanir Rahym) - Rahman giň rehmet eýesi, Rahym (bendelere)
ýetýän rehmet eýesi, ýagny rehmeti ýetiriji. Ýagny, Rahman - Allahyň
waspy, Rahym - işi, ýöne eger Rahman ýekelikde gelen bolsa, ýa Rahym
ýekelikde gelen bolsa her birisi ikisenem, waspam, işem öz içine alardy,
emma ikisem, Rahmanam Rahymam bir sözlemde bilelikde gelse, Rahman
waspy, Rahym işi aňladýar. Bu aýatdan çykýan netijeler:
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1) Allahyň bu iki keremli adyny isbat etmek, tassyk etmek. Şeýle hem, ol
atlaryň aňladýan waspyny, rehmeti tassyk etmek.
2) Allahyň Rububiýýesi, ýagny, hemme zada hojaýynlyk etmegi çäksiz
rehmete esaslanýandyr, ol rehmet ýaradylanlara ýetijidir. Haçanda Allah
Tagala aýatda (Robbil-älemiýn) diýende sorag çykýar: bu Rububiýýäniň
görnüşi näme? Ýagny, Allahyň hojaýynlyk etmegi ar almak ýa basyp
alyjylyk esasyndamy? Indiki aýat edil şu soraga jogap hökmünde ýalydyr:
(Er-Rahmanir Rahym), ýagny, Allahyň hojaýynlyk etmegi rehmet
esasyndadyr, rehmete esaslanýandyr.
(Mäliki ýewmiddiýn) - manysy: Din (kyýamat) gününiň Eýesidir. Bärdäki
"diýn" sözüniň manysy - hasap-hesip güni diýmekdir, ýagny, Allah
Subhanehu we Tagala bütin barlyklaryň hasap-hesip ediljek gününiň
Eýesidir, Mäligidir, ol günde Ondan başga Eýe ýokdur. Din sözi käwagt
hasaby aňladýar, (edil) bu aýatdaky ýaly, käwagdam amaly, işi aňladýar, şu
aýatdaky ýaly: "..siziň diniňiz özüňiz üçin, meniň dinim hem meniň
üçindir." (Käfirun 6). Şeýle hem, arapça şeýle nakyl bar: kemä tediýnu tudän,
manysy: sen nähili gatnaşsaň seniň bilenem şeýle gatnaşylar. (Mälik)
sözüniň ýene bir okalşy bar: Melik. Mälik - eýe diýmek, Melik patyşa
diýmek, ýagny, Mälik sözüniň manysy Melik sözüniň manysyndan has
giňdir. Bu iki okalşyň uly ähmiýeti bar: Allahyň mülki, ýagny hemme zada
eýedigi hakykydyr, hemme mülkiň hakyky Eýesi Oldur. Emma käbir
adamlaryň ady Melik bolup biler, ýöne hiç hili dolandyrmak işleri elinde
däldir, ýagny, diňe ady Melikdir, käbir adamlar Mälik bolup biler, ýöne ol
Melik däldir, bu hemmelerde şeýledir. Emma Allah Tagala hem Mälik hem
Melikdir. Aýatdan çykýan netijeler:
1) Allahyň kyýamat gününde Eýelik etmegi, hökümdarlyk etmegi, çünki ol
günde hemme baştutanlaryň, patyşalaryň hökümdarlygy kesiljekdir. Şeýle
sorag ýüze çykyp biler: Allah kyýamat günüňem, dünýäniňem Mäligi dälmi,
näme üçin aýatda kyýamat günüň Mäligi diýýär? Jogaby: Dogry, Allah
kyýamat günüňem, dünýäniňem Mäligidir, ýöne Onuň hökmürowanlygy,
eýeligi, Soltanlygy ol günde has mälim bolýar, aýatda gelşi ýaly Allah şeýle
diýjek: "Bu (kyýamat) güni hökmürowanlyk kimiňki?"(Gafyr 16). Hiç kim
jogap bermez, şonda aýdar: "Elbetde, El-Kahhar (hemme zatdan üstün
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çykýan) ýeke-täk Allahyňkydyr." (Gafir 16). Dünýäde her hili patyşalar
peýda bolýar, hatda käbir halklar olardan başga patyşa, Melik ýok öýdýärler,
meselem kommunistler ýeriň asmanlaryň Perwerdigärini inkär edýärler, öz
baştutanlaryny Perwerdigär hasaplaýarlar.
2) Gaýtadan direlişiň, hasap gününiň tassyk edilmegi.
3) Amal edýänleriň hasap güni üçin taýýarlyk görmegi.
(Iýýäke negbudu we iýýäke nestegyýn) -manysy: diňe Saňa ybadat edýäris
we diňe Senden kömek soraýarys. Ýagny, Senden başga hiç kime ybadat
etmeýäris. Ybadat etmek - kämil derejede kiçelmek, peselmek. Şonuň üçin
musulmanlar bedenleriň iň şerefli ýerini (maňlaýy) aýak basylýan ýere
Allahyň öňünde peselip goýýarlar, topraga sežde edýärler, maňlaýlaryny
guma bulaýarlar, hemmesinem Allahyň öňünde kiçelip ybadat üçin edýärler.
Meselem: bir ynsan musulman kişä: Maňa sežde etseň dünýäniň hemmesini
saňa berjek diýse, musulman hiç haçan razylaşmaz, emma Allahyň öňünde
sežde eder, çünki bu kiçelmek, peselmek ýeke Allah üçindir. Ybadatyň içine
şu iki zat girýär:
- Allahyň her buýran zadyny ýerine ýetirmek.
- Allahyň her gadagan eden zadyny terk etmek.
Beýle etmeýän kişi gul, bende däldir, buýrulany etmese hakyky gul bolmaz,
gadagan edileni terk etmese hakyky gul bolmaz, hakyky gul öz
Hojaýynynyň isleglerini ýerine ýetirýän guldur, şeýle hem, gul bu zatlary
Allahyň ýardamy bolman edip bilmez, şonuň üçin “diňe Senden kömek
soraýarys” diýilýär, ýagny, Saňa ybadat etmekde we beýleki işlerde Senden
ýardam dileýäris, şonuň üçin Kuranyň ençeme ýerinde Allah Tagala ybadat
bilen ýardam dilemegi ýa töwekgellik etmegi bilelikde agzaýar, çünki, Allah
tarapdan ýardamsyz, Allaha töwekgellik etmesiz ybadat kämil şeklinde
bolmaýar. Aýatdan çykýan netijeler:
1) Ýeke Allaha ybadat etmeklik.
2) Ýeke Allahdan ýardam dilemek.
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Şeýle sorag ýüze çykýar: Eger ýardam diňe Allahdan dilenýän bolsa, onda
bu aýata näme diýersiňiz: "Siz ýagşylykda we takwalykda biri-biriňiz
bilen ýardamlaşyň!" (Mäide 2). Şeýle hem Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) şeýle diýýär: "Bir adama mal ulagynda ýardam etmegiň oňa
ýüklerini göterşmegiň sadakadyr" (Buhary we Muslim). Ynha ýokardaky aýat
we hadysda adamlaryň biri-birilerine ýardamynyň gürrüňi gidýär. Eger
ýardamy diňe Allahdan soralýan bolsa, onda bu aýat we hadysa näme jogap?
Jogaby: Ýardam soramaklygyň iki görnüşi bar.
a) Bütünleýin ýardam soramak- ýagny, öz kuwwatsyzlygyňy, ejizligiňi
boýun alyp Allaha daýanmak, ýardamyň bu görnüşi diňe Allaha mahsusdyr.
b) Ýardamlaşmak- ýagny, özüňiň edýän işiňde beýlekileri kömege
çagyrmak, eger-de kömege çagyrylýan diri bolsa, kömek etmäni başarýan
bolsa, onda beýle ýardam soramak rugsatdyr, sebäbi bu ybadat däldir. Şonuň
üçin Allah Tagala şeýle diýýär: "Siz ýagşylykda we takwalykda biribiriňiz bilen ýardamlaşyň!" (Mäide 2)
Indiki sorag- Mahlukdan (ýaradylandan ýagny, adamlardan) ýardam
soramak hemme ýagdaýlarda rugsatmy?
Jogaby: ýok. Mahlukdan ýardam soramak, eger ol başarýan bolsa rugsatdyr.
Emma eger-de ýardam etmegi başarmaýan bolsa, onda ondan ýardam
dilemek rugsat däldir. Meselem gabyrda ýatan kişiden ýardam soramak
haramdyr. Has dogrusy uly şirkdir, sebäbi gabyrdaky kişi özüne hiç peýdasy
degýän däldir, nädip beýlekilere kömek edip başarsyn. Ýa-da meselem
gaýyp birinden, ýagny başga ýurtdaky diri birinden ýardam dilemek, bu hem
uly şirkdir, çünki, ol daş ýerden ýardam etmäni başarýan däldir.
Indiki sorag- Rugsat bolan zatlarda mahlukdan ýardam soramak bolýarmy?
Jogaby: mätäç bolmasa birindenem ýardan dilemese has gowsudyr ýa-da
kömege çagyrylýan kömek soralanda begenýän bolsa, ony begendirmek üçin
onda ýardam soramak rugsatdyr. Günä däl işlerde kim kömege çagyrylýan
bolsa ol jogap bermelidir.
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(Ihdines syrotol mustekym) manysy: Meni dogry ýola gönükdir. Bu
aýatdaky "syrot" sözüniň manysy "ýol". Dogry ýola gönükdirmäniň,
hidaýatyň iki görnüşi bar:
1) Irşäd hidaýaty. Ýagny, adamlara dogry ýoly, haky düşündirmek, dagwat
etmek, aýat-hadys okap, wagyz etmek, buny her bir musulman başarýandyr.
2) Tewfik hidaýaty. Ýagny, adamlary dogry ýola salmak, ýüregine guýmak,
bu hidaýat ýeke Allahyň elindedir.
Haçanda bizi dogry ýola gönükdir diýemizde biz Allahdan peýdaly ylym we
salyh amal dileýäris, "mustekym" diýmek, hiç hili egri bolmadyk zada
aýdylýar.
Aýatdan çykýan netijeler: Ynsan ybadatynda Allahdan ýardam diländen soň,
Allahdan dogry ýola hidaýat etmegini soraýar. Sebäbi ybadatda üç zat
hökmandyr:
1) Yhlas, sapniýetlilik. Ýagny, ýeke Allah üçin etmeklik. Bunuň delili
"Diňe saňa ybadat edýäris" aýaty.
2) Ýardam dilemek. Ýagny, bunuň delili "Diňe senden kömek soraýarys"
aýaty.
3) Şerigata eýermek (diňe şerigatyň buýran ybadatlaryny etmek, bidgat
etmezlik). Ýagny, bunuň delili "Bizi dogry ýola gönükdir" aýaty, çünki
dogry ýol Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) getiren şerigatydyr.
2) Kuranyň çepersözligi, ýagny, (Ihdine) "Bizi gönükdir" sözi hidaýatyň
iki görnüşinem öz içine alýar. Haçanda bize dogry ýol görkezilende buňa
irşad hidaýaty diýilýär. Haçanda Allah Tagala biziň gursagymyza dogry
ýoly, imany salsa buňa tewfyk hidaýaty diýilýär. Hidaýatyň birinji görnüşi
diňe ýol görkezmekdir. Bu hidaýaty Allah Tagala hemme adamlara berendir.
Şu aýatda aýdylşy ýaly: "Remezan aýy ynsanlara dogry ýoly (hidaýaty)
görkezýän we dogry (hak) bilen egri ýoly (batyly) biri-birinden
tapawutlandyrýan äşgär alamatlary (özünde jemleýän) Kuranyň
inderilen aýydyr" (Bakara 185). Tewfyk hidaýaty bolsa dogry ýola gowuşmak,
şerigata eýermekdir. Şu aýatda aýdylşy ýaly: "Bu (Kuran) özüniň
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(hakykatdygyna) şek-şübhe bolmadyk we takwalar (Allahdan
gorkýanlar) üçin dogry ýoly (görkezýän) kitapdyr" (Bakara 2) .Bu
hidaýatdan hemmelere berlen däldir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Semud
kowumyna bolsa dogry ýoly görkezdik, emma olar dogry ýoluň
deregine körlügi saýladylar" (Fussylet 17)
(Dogry ýoly görkezdik) - ýagny, olara haky beýan etdik, haky görkezdik
ýöne olar haka gowuşmadylar.
3) (Syrot) ýagny, ýol, ol ikä bölünýär: dogry ýol, ýagny, mustekym we egrigyşyk ýol. Haka gabat gelýän her bir zat şol dogry ýoldur, aýatda şeýle
diýilýär: "Takyk, bu (yslam) Meniň dogry ýolumdyr. Bes, siz (diňe) oňa
uýuň." (Engam 153)
.Emma haka ters gelen her bir zat egri ýoldur.
(Goýril magzubi aleýhim welezzoooolliýn)- manysy: (Bizi) gazaba
sezewar bolanlaryň we azaşanlaryň (ýoluna) däl-de, Öz nygmat berenleriň
ýoluna (gönükdir)!
Allahyň nygmat edip beren dogry ýolundakylar şu aýatda agzalanlardyr:
"Kim Allaha we pygambere boýun bolsa, ine, olar Allahyň
nygmatlaryna gowşan pygamberler, syddyklar, şehitler, salyhlar bilen
bile bolarlar. Bular nähili ajaýyp dostlardyr" (Nisa 69)
(Gazaba sezewar bolanlar) olar - ýahudylardyr (ýewreýler, jöhitler), şeýle
hem haky bilibem oňa görä amal etmedik her kim bu aýata degişlidir.
(Azaşanlar) olar Pygamberimiz gelmezinden öň bolan hristianlardyr, şeýle
hem haky bilmän ylymsyz amal eden her bir kişi bu aýata degişlidir.
(Aleýhim) sözi aleýhum diýip hem okalýar, ikisem rugsatdyr. Bilgin,
adamlaryň bilmeýän Kuran okalşyny köpçulikde aýdylmasa gowudyr. bunuň
üç sebäbi bardyr:
1) Bu Kuran köpçüligiň kalbynda beýik orna eýedir, olaryň kalplary Kurana
tagzymdan hormatdan ýaňa doludyr. Haçanda Kuranyň her hili okalşyny
görenlerinde olaryň gözlerinden Kuranyň abraýy gaçýar, çünki olar
tapawutlandyryp bilmeýan sada halkdyr.
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2) Haçanda Kary köpçüligiň bilmeýän okalşyny okanda, köpçülik oňa bu
bilenok eken diýerler.
3) Okalyş düzgünini doly bilmän ýönekeý halkyň içinden biri, onuň okanyny
okajak bolup ýalňyşyp biler. Şeýdip düşünişmezlik peýda bolar, şonuň üçin
Aly (Allah ondan razy bolsun) aýtdy: "Adamlaryň düşünjek zatlaryny
gürrüň beriň, Allah we Resulyny ýalançy hasap etmeklerini
isleýärsiňizmi?!" (Buhary). Ibn Mesut (Allah ondan razy bolsun) aýtdy:
"Egerde sen bir halka akyllarynyň ýetmeýän zadyny gürrüň berseň
hökman käbirleri fitnä düşer (ýagny käbirleri düşünmez, ýalňyş
düşünip bolagaýsyzlyga elter)." (Muslim). Haçanda Hişam Ibn Hakim bir
aýaty Omaryň ýanynda Omaryň eşidip görmedik okalşyna görä okanda,
Omar buny Pygamberimize ýetirýär, şonda Pygamberimiz Hişame aýtdy:
"(Hany) Oka", okap bolansoň Pygamberimiz aýtdy: "(Aýat) şular ýaly
bolup indi", soňra Pygamberimiz Omara "Oka" diýdi, haçanda Omar şol
bir aýaty başga okalyş bilen okanda, Pygamberimiz aýtdy: "(Aýat) şular
ýaly bolup indi" (Buhary we Muslim). Sebäbi Kuranyň 7 hili okalşy bar. Adamlar
şolar ýaly edip okardylar, soňra Osman (Allah ondan razy bolsun) adamlar
dawa edip başlarynda Kurany bir okalyşda jemledi, sebäbi ol dawalar
güýçlener diýip gorkdy, şonuň üçin bir okalyşda jemledi, ol okalyş hem
Kureýş okalşy. Çünki Pygamberimize Kuran inipdi, Pygamberimiz hem
Kureýş tiresinden. Soňra beýleki okalyşlar ýatdan çykarylýar. Eger-de Omar
Kuranyň şol okalşyny bilmän geň gören bolsa, halkyň içindäki ýönekeý
adamlar eşidip görmedik Kuranyň okalşyny diňlänlerinde nähili geň görerler
Elhamdulillah, Kurany hemme okalyşlary bilen okamaklyk parz däl, bu
barada alymlar ylalaşandyr. Eger-de okalyşlaryň biri bilen çäklenilse zyýany
ýokdur. Şonuň üçin düşünişmezligi we oňa eltýän zatlary taşlamak iň
gowsudyr.
Bu aýatdan çykýan netijeler:
1) Gysgaça aýdylandan soň giňişleýin beýan etmek ýagny, ilki bilen "Bizi
dogry ýola gönükdir" aýaty gelýär, bu gysgaça aýdylmasydyr. Emma "Öz
nygmat berenleriň ýoluna (gönükdir)" bolsa giňişleýin beýandyr, gysga
aýdylan soň yzyndan giňişleýin beýanyň gelmesinde ähmiýet bardyr: çünki
haçanda adama ilki bilen bir zat gysgaça aňdyrylsa ol adam garaşmak bilen
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bolar, giňişleýin beýana gyzyklanmasy dörär. Haçan-da giňişleýin beýany
bilende kabul etmesi ýeňil bolar, soňra bunuň ikinji ähmiýeti hem bardyr:
ýagny Allahyň nygmat beren kişileri dogry ýoldadyrlar.
2) Adamlaryň hidaýata gowuşmak nygmatyny ýeke Allaha ýöňkemek,
sebäbi Allah olara nygmat edip berendir, bu arassa Allahyň fazlydyr.
3) Adamlaryň üç synpa bölünmegi: Allahyň nygmat beren synpy, gazaby
inen synpy, azaşanlar synpy. Bular barada ýokarda beýan edip geçipdik.
Dogry ýoldan çykmaklygyň iki sebäbi bardyr.
1- Nadanlyk, ýagny, ylym esasynda haky tanamaýanlar, olaryň esasylary
hristianlar.
2 - Keçjallyk, ýagny, bular bolsa Allahyň gazaby inen kişilerdir, olaryň
esasylary ýahudylar.
Bu Pygamberimiz gelmizinden öňki ýagdaýdyr, emma Pygamberimiz
geleninden soň hristianlar haky bilibem oňa ters geldiler, şonuň üçin olaram
ýahudylaram deňdirler, hemmesem üstlerine gazap inenlerdir.
4) Beterden beterleri öň gelmekligi. Çünki Allah Tagala üstlerine gazap
inenleri ilki agzady, soňra azaşanlary agzady, sebäbi üstlerine gazap inenler
azaşanlardan has beter haka ters geldiler. Sebäbi bilibem ters gelen kişiniň
haka dönmegi kyndyr, emma bilimsizlikden ters geleniň ýagdaýy beýle
däldir.
Şeýlelik bilen, bu örän beýik süredir. Onuň beýik manylaryny men hem,
menden başga hem bütinleýin bilmeris, bu diňe deňizden bir damjadyr. Kim
has giňişleýin bilmek isleýän bolsa Ibn Kaýýimiň "Medärij essälikin" atly
kitabyny okasyn.
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78-Nebe süresiniň tefsiri.
“1. Olar (biri-birlerinden) nämäni soraşýarlar? 2, 3. Özleriniň (ynanypynanmazlykda) gapma-garşylyga düşen ol uly habarymy? 4. Ýok! Olar
tiz wagtda bilerler! 5. Elbetde, olar tiz wagtda bilerler! 6. Biz ýeri düşek
edip goýmadykmy? 7. Daglary hem (ýeri saklaýan) gazyk (etmedikmi?)
8. Sizi jübüt edip ýaratdyk. 9. Ukyňyzy dynç alyş etdik. 10. Gijäni örtgi
etdik. 11. Gündizi güzeranyňyzy dolandyrmak üçin goýduk. 12.
Ýokaryňyzda ýedi mäkäm (asman) bina etdik. 13. Ýagty saçýan bir
çyra goýduk. 14, 15, 16. Size tohumlar, ösümlikler, biri-birlerine
çolaşan bag-bakjalar ösdürip çykaraly diýip gyslyşan bulutlardan bol
suw inderdik.”
“1.Olar (biri-birlerinden) nämäni soraşýarlar?” - Ýagny, bular näme
soraýarlar, soňra Allah Tagala bularyň soragyna jogap berýär:
“2-3.Özleriniň (ynanyp-ynanmazlykda) gapma-garşylyga düşen ol uly
habarymy?” - Ýagny, ol habar Pygamberimiziň (Sallalahu aleýhi we
sellem) getiren delilleri we hak ýoludyr, aýratyn hem ahyret, gaýtadan
direliş, hasap habarlarydyr. Adamlar Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we
sellem) getiren bu habarlary babatynda bölündiler: käbirleri iman edip
ynandylar, käbirleri kapyr bolup ýalanladylar. Allah hem beýan edýär:
ýalanlan kişiler ýalanlan zatlarynyň hakdygyna kyýamatda göz ýetirerler,
aýatda gelşi ýaly: "Ýöne olar: «Kitapda özlerine wada berlen jezanyň
gelmegine garaşýarlar. Onuň beren ajaýyp habarlarynyň dogrulygy
tassyk bolanda‚ öň (oňa garşy çykyp)‚ ony unudanlar: «Takyk,
Perwerdigärimiziň ilçileri bize dogry habarlary getiripdirler" (Agraf 53)
Şol sebäpli indiki aýatda şeýle diýýär:
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“4-5.Ýok! Olar tiz wagtda bilerler! Elbetde, olar tiz wagtda bilerler!” Bu aýatdaky ikinji sözlem birinji sözlemi berkitmek üçin, täkitlemek üçin
gelendir...(1) Ýene belläp geçmeli zat: "bilerler" diýmeklik habar berlen
zatlary edil habar berilşi ýaly özleri görerler. Soňra Allah Tagala bendelerine
beren nygmatlaryny beýan edýär we ol nygmatlara şükür etmekligi talap
edýär:
“6. Biz ýeri düşek edip goýmadykmy?” - Ýagny, Allah Tagala ýeri
ýaradylanlar üçin laýyk taýyn edip berýär. Ýeri sürüp, ekin ekip bolmaz ýaly
we üstünde kynçylyksyz ýöräp bolmaz ýaly gaty edip ýaratmady. Şeýle hem
peýdalanyp bolmaz ýaly ýumşak, gowşak edip ýaratmady. Olara peýdasy
degip bähbitleri hasyl bolar ýaly edip Allah ýeri ýaradandyr.
“7. Daglary hem (ýeri saklaýan) gazyk (etmedikmi?)” - Ýagny, Allah
Tagala gazyklaryň çadyry saklaýşy ýaly daglary hem ýeri saklaýan gazyk
edip ýaradandyr, şeýdip ýer mäkäm bolýar. Başga bir aýatda aýdylşy ýaly:
"Allah ýerde berk, äpet daglary ýerleşdirdi. Ol ýerde (daglarda)
bereketi hasyl etdi" (Fussylet 10). Ýer alymlary bu gazyk barada aýtdylar: bu
daglaryň ýeriň içine girip duran berk kökleri bardyr, edil diwary saklaýan
gazygyň berk köki boluşy ýaly. Şonuň üçin, ol daglar berk, mäkämdir, ýel
ony gymyldadyp bilmez. Bu Allahyň çäksiz gudraty we nygmatydyr.
“8. Sizi jübüt edip ýaratdyk...” - Ýagny, aýal-erkek, kiçi-uly, gara-gyzyl,
bagtly-betbagt we ş.m. adamlaryň tapawutlanýan synplarynda ýaratdyk.
Şeýlelik bilen, adamlar Allahyň islegine we hikmetine görä dürli-dürli
edilip, adamlar Allahyň gudratyndan ybrat alsynlar diýip ýaradylandyr,

(1) Şu taýda şeýh arap dil kadasyny agzaýar.
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ýagny Allah Tagala bir maddadan, bir atadan ýaradylan adamzady her dürli
synplarda ýaratmana kadyrdyr.
“9. Ukyňyzy dynç alyş etdik...” - Ýagny, ukuny ýadawlygy aýryjy etdik,
çünki, uky ýadawlygy aýyrýandyr. Ýatyp turanyndan soň ynsanyň güýçkuwwady täzelenýär. Şonuň üçin, haçanda adam ýadanyndan soň uklap tursa
dynç alyp turar, güýç-kuwwady täzelener bu nygmatdandyr we Allahyň
aýatlaryndandyr (alamatlaryndandyr), aýatda aýdylşy ýaly: "Siziň gije we
gündiz uklamagyňyz (dynç almagyňyz) we Onuň pazly-kereminden
islemegiňiz (gazanç etmegiňiz) Onuň aýatlaryndandyr
(alamatlaryndandyr, delillerindendir)." (Rum 23)
“10. Gijäni örtgi etdik...” - Ýagny, Allah Tagala gijäni ýeriň örtgisi etdi,
gije edil ýere geýdirilen eşige meňzeýär. Munuň şeýledigini ýeriň
kölegesiniň ýokarsyna çykandan başga hiç kim anyk göz ýetirmez. Allah
Tagalanyň bu geň alamatlaryny görendiris, meselem uçarda wagtymyz ýeriň
ýüzünden gün batýar, soňra ýokaryk galyp bolanda ýer edil gara eşige
geýlen şekline meňzeýär.
“11. Gündizi güzeranyňyzy dolandyrmak üçin goýduk...” - Ýagny,
adamlar işläp gazanç etmekleri üçin adamlaryň her haýsynyň öz derejesine
we hal-ahwalyna görä rysgal üçin hereket etmekleri Allahyň bendelerine
bolan nygmatydyr.
“12. Ýokaryňyzda ýedi mäkäm bina etdik...” - Olar ýedi asmandyr. Allah
Tagala olary mäkäm diýip sypatlandyrdy, sebäbi olar hakykatdanam
berkdirler. Şu aýatda aýdylşy ýaly: "Biz asmany mäkäm (görnüşde) bina
etdik, ony giňelden hem Bizdiris!" (Zäriýat 47). Ýagny, pugtalap bina etdik.
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“13. Ýagty saçýan bir çyra goýduk...” - Ýagny, gün. Ol ýagtylyk berýän
çyradyr, şeýle hem, güýçli gyzgynlyk çeşmesidir. “Ýagty saçýan” - ýagny,
ýiti yşyk berýän. Günüň gyzgynlygy tomsuň günlerinde has güýçlenýär.
Ýogsa gün ýerden gaty uzaklykdadyr, ýere golaýlaşanda nähili bolar
öýdýärsiň? Şeýle hem tomusdaky yssy Jähennemiň gyzgynlygyndandyr,
Pygamberimiziň (Sallalahu aleýhi we sellem) hadysda aýdyşy ýaly:
"Haçanda yssy güýçlenende (öýle) namazy salkyn wagta gijikdiriň,
çünki yssynyň güýçliligi Jähennemiň gyzgyn demindendir." (Buhary we
Muslim).

Başga hadysda Pygamberimiz şeýle diýýär: "Ot Allaha şikaýat edip

şeýle diýýär: "Eý, Robbum öz özümi iýip barýan". Şonda (Allah) oňa
iki sapar dem almagy rugsat berdi, gyşda bir dem, tomusda bir dem.
Gyşdaky iň sowuk günlerimiz Jähennemiň aýazyndandyr, tomusdaky iň
yssy günlerimiz Jähennemiň gyzgyn demindendir." (Buhary we Muslim).
Muňa garamazdan, barlyklar üçin günüň uly peýdasy bardyr. Gündiz
adamlara ýagtylyk berýär, şeýdip adamlar çyra ýakmakdan oňýarlar. Şeýle
hem, günüň energiýasynyň ençeme haýyrlary bardyr. Başga-da, ösümlikleriň
ýetişmegine we mundan başga hem çäksiz peýdalary bardyr, bu güni Allah
Öz bendeleri üçin edendir. Soňra Allah Tagala içinde gyzgynlyk we gurulyk
bolan güni agzandan soň onuň tersi bolan zady agzap şeýle diýýär:
“14. Gyslyşan bulutlardan bol suw inderdik...” - Suwda çyglyk hem
sowuklyk bardyr. Suwuň üsti bilen ýer ýüzi gögerýär, ýaşaýyş edinýär.
Haçanda asman suw bilen günüň gyzgynlygy birleşende bu sebäpli miweler
iň kämil şeklinde ýetişýär. Allah Tagala bulutlary "gyslyşan" diýip
taryplady, ýagny, edil eşik sykylyp ondan suw çykyşy ýaly Allah hem
bulutlardan suw çykarýar. "bol suw inderdik" diýmegiň manysy - güýçli
akym bilen ýagýan.
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“14-15-16. Size tohumlar, ösümlikler, biri-birlerine çolaşan bagbakjalar ösdürip çykaraly diýip gyslyşan bulutlardan bol suw
inderdik...” - Ýagny, her dürli tohumlary ýerden çykarmak üçin Allah
Tagala asmandan ýere ýagyş ýagdyrýar. Şeýdip, ýerden her hili däneler
çykýar: bugdaý, arpa, mekgejöwen we ş.m. “biri-birlerine çolaşan bagbakjalar...” - Ýagny, bir-birlerine baglanan bossanlyklar, gürlüginden ýaňa
içindäki zatlary bukup duran we öz-özüne dolanan bakjalar. Olar ajaýyp we
owadan şekile eýedir, olar çyrmaşagan baldakly agaçlardyr. Şol bol suw
sebäbli ekinler, hurma, üzüm we başga agaçlar gögerýär, olar gönümel şol
suwdanam gögerip bilerler hem-de ýeriň aşagyndan çykarylan suwdanam
gögerip bilerler, sebäbi ýeriň aşagyndaky çeşme suwlar hem asman
suwlarydyr, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Asmandan suw inderdik. Sizi onuň
bilen suwardyk. Siz ony (suwy) üýşürip saklaýjy dälsiňiz" (Hijr 22). Başga
aýatda şeýle diýýär: "Ony ýerdäki çeşmelere akdyrdy" (Zumer 21). Allah
Tagala bendelere nygmat edip beren zatlaryny agzap bolanyndan soň ahyret
gününiň halyny, şeýle hem, onuň ilkileriň hem soňkularyň ýygnaljak
günüdigini agzap aýdýar:
"17. Aýrylyk güni (wagty) anyk bolan bir gündir. 18. Ol gün sura
üflener, siz hem topar-topar bolup gelersiňiz. 19. Asman hem gapy-gapy
bolup açylar. 20. Daglar ýörediler (herekete geler), salgym ýaly bolar.
21-22. Takyk, azgynlaryň aýlanyp barjak ýeri (bolan) Dowzah (bukuda
eline düşjek awlara) buky gurup ýatandyr. 23. (Azgynlar) ençeme
wagtlap ol ýerde galarlar. 24. (Olar) ol ýerde ne ( jana ýakymly)
salkynlar, ne-de (suwsuzlygy gandyrýan) şerbet dadarlar. 25. Olar
gaýnag suw bilen iriňden başga zat datmazlar. 26. (Ine, bu olaryň
dünýäde eden etmişlerine) ýaraşýan jezadyr. 27. Sebäbi olar hasap
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(gününiň geljegine) garaşmaýardylar. 28. Olar Biziň aýatlarymyzy
bütinleý ýalan hasaplaýardylar. 29. Biz (ähli zady belleýşimiz ýaly)
olaryň eden işlerini-de (ýekeme-ýeke) ýazyp sanadyk. 30. (Şonuň üçin
olara): "Bes, siz (eden etmişleriňiz miwesini) dadyň! Indi, Biz size
azapdan başga zat artdyrmarys""
“17. Aýrylyk güni (wagty) anyk bolan bir gündir...” - Ýagny, kyýamat
güni. Aýrylyk güni diýmeginiň sebäbi ol günde adamlaryň dawa eden
zatlarynyň, öz aralaryndaky bolan agzalalyklaryň hökümi berlip çözgüt
ediljekdir, şeýdip, Allah Tagala hak bilen batyl, küfür bilen iman, hetden
aşan bilen ortak eýeleriniň aralaryny böljekdir. Şeýle hem, Jennet ili bilen ot
ilini böljekdir. Bir topary Jennete we bir topary Dowzaha girjekdirler.
“(wagty) anyk” - ýagny, sanalgy wagta çenli şu aýatdaky ýaly: "Biz ony
(kyýamat gününi) sanalgy wagta çenli gijikdireris" (Hud 104). Sanalgy
wagty bolan zat nähilidir öýdýärsiň? Görýärsiň, wagt nähili çalt geçýär,
ynsan iň soňky tapgyryna barýança günler geçýär, bu dünýä hem şolar
ýalydyr, soňky tapgyryna barýança günler geçýär. Şonuň üçin, Allah aýatda
şeýle diýýär: "Biz ony (kyýamat gününi) sanalgy wagta çenli
gijikdireris" (Hud 104). Her bir sanalgy zat iň soňunda gutarjakdyr.
“18. Ol gün sura üflener, siz hem topar-topar bolup gelersiňiz...”
Üflemek tabşyrylan (perişdäniň ady) Isrofiýl, ol iki gezek sura üflejekdir.
Birinji (sura üflände) adamlar gorka girjekdirler, soňra özlerinden gidip
öljekdirler. Ikinji gezek (sura üflände) gabyrlaryndan turup, olara ruhlary
gaýdyp geljekdir. Şonuň üçin aýatda şeýle diýýär: “18. Ol gün sura
üflener, siz hem topar-topar bolup gelersiňiz...” Aýatda "iýjaz"
(gysgaltma) bar, ýagny, sura çalnar sizem direlersiňiz, soň topar-topar bolup
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gelersiňiz(1), ýagny, bir topardan soň ikinji topar geler. Bu toparlar
ymmatlara görädir - has dogrusynam Allah biler - her bir ymmat öz kitabyna
görä hasap bermeklik üçin öz kitabyna çagyrylar, beýle äpet waka bolup
geçende adamlar topar-topar bolup gelerler, ol günde ýer düzlener, şeýdip,
Allah ony tep-tekiz halda goýar, ol ýerde ne-hä çukur, ne-de tümmek
görersiň. Ol gün barada Allah Tagala şeýle diýýär:
“19. Asman hem gapy-gapy bolup açylar…” - Ýagny, asman goragly
üçek edilenden soň ondan deşik açylyp, adamlar görjek derejesinde gapylar
peýda bolar. Bu Allah Tagalanyň çäksiz gudratynyň delilidir, sebäbi nähili
mäkäm pugta asmanlary kyýamat gününde Allah Tagala edil bolmadyk ýaly
etjekdir. "Ol günde asman erän magdan (ýa-da ýag) kimin bolar.
Daglar bolsa tüýdülen ýüň ýaly bolar." (Magaryj 8-9)
“20. Daglar ýörediler (herekete geler), salgym ýaly bolar...” - Ýagny,
beýik äpet daglar küle öwrülip pytrajakdyr, soňra göze görünýän hyýal
bolup ýörejekdir.
“21-22. Takyk, azgynlaryň aýlanyp barjak ýeri (bolan) Dowzah
(bukuda eline düşjek awlara) buky gurup ýatandyr. 23. (Azgynlar)
ençeme wagtlap ol ýerde galarlar...” - "Azgyn" diýmek - hetdinden aşan
diýmekdir. Ynsanyň hetdi şu aýatda aýdylandyr: "Men ynsany we jynlary
özüme ybadat etmeklerinden başga zat üçin ýaratmadym" (Zariýat 56)
Kim Allaha ybadat etmän hetdinden aşsa ol azgyndyr, Jähennem bolsa
azgynlaryň dolanyp barjak ýeridir, gaýdyp geljek ýeridir, olar ol ýerde
ençeme wagtlap galarlar.

(1) Iýjaz - arap diliniň çepersözlik ylmyna degişlidir, onuň gysgaça tarypy - gürrüňde düşnükli bolan
sözleri sözlemi uzaltmazlyk maksady bilen agzamazlyk.
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“24. Olar ol ýerde ne (jana ýakymly) salkynlar, ne-de (suwsuzlygy
gandyrýan) şerbet dadarlar.” Olaryň beden agzalaryny sowadýan
salkynlykdan şeýle hem olaryň içki agzalaryny sowadýan içgiden Allah
olary mahrum etjegini habar berýär.
“25. Olar gaýnag suw bilen (gossäkden) iriňden başga zat datmazlar.”(1)
- Ýagny, şolara şondan başga hiç zat bermezler. Ol hem aňrybaş gyzgyn
suw: "...olara ýüzlerini eredýän magdan ýaly gowrup barýan suw
berler" (Kehf 29) "(Heý-de), bu (nygmata gowşanlar) otda ebedilik galyp,
bagyrlaryny para-para etjek gaýnag suwdan içirilen kişiler ýaly
bolarmy?" (Muhammed 15).
Aýatda "gossäk" (iriň) diýip gelýär, tefsir alymlary aýtdylar: onuň manysy ýakymsyz ysly, örän sowuk içgi. Şeýlelik bilen, Jähennemdäkiler hem ot
ýaly gaýnag suw içjek ekenler, hem buz ýaly sowuk suw içjek ekenler,
munuň sebäbi ikitaraplaýyn azaby datmaklary üçin: gyzgynlyk tarapdan
hem-de sowuklyk tarapdan, Allaha sygynýarys. Hatda käbir tefsir alymlary
aýtdylar: "gossäk" - ot eýeleriniň iriňidir, olaryň içlerinden çykýan
ýakymsyz derler we ş.m. çüýrüntgiler. Haýsy hem bolsa, otdakylar
gyzgynlygy içegelerini para-para etjek içgiden içerler we sowuklygy
bagyrlaryny bölek-bölek edýän içgiden içerler, aýat muny aňladýandyr,
Allah Tagala bize gutulyş bersin! Haçanda azabyň beýle görnüşleri
jemlenende olaryň esseläp azap çekmesi has-da artar.
“26. (Ine, bu olaryň dünýäde eden etmişlerine) ýaraşýan jezadyr.” Ýagny, olar zulum edilmesiz öz amallarynyň jezasyny çekerler, aýatda Allah
(1) Şu taýda şeýh istisnä munkotygy düşündiren, bu arap diliniň kadasyndan bir kada, terjime edilsede
düşündirip bolmasy kyn kada.

26

aýdýar: "Takyk, Allah ynsanlara hiç-hili zulum etmez. Ýöne ynsanlar
öz-özlerine zulum ederler" (Ýunus 44). Bu azap olaryň amallaryna ýaraşýan,
laýyk azapdyr. Soňra Allah Tagala azaba duçar eden amallaryny beýan
edýär:
“27. Sebäbi olar hasap (gününiň geljegine) garaşmaýardylar. 28. Olar
Biziň aýatlarymyzy bütinleý ýalan hasaplaýardylar.” - Olaryň hem
akydadaky hem dildäki azaşmalaryny agzady. “27. Sebäbi olar hasap
(gününiň geljegine) garaşmaýardylar.” - Ýagny, olar hasap gününe ynanman
gaýtadan direlşi inkär edýärdiler. Olar şu aýatdaky ýalydylar: "(Ahyreti
inkär edenler): «Biziň ýaşaýşymyz meger bu dünýädedir (başga ýaşaýyş
ýokdur). Biz ölýäris we ýaşaýarys. Bizi diňe (geçýän) zamana heläk
edýär» diýdiler." (Jasiýe 24). Olar hasaba çekiljeklerine ynanmaýardylar, ynha
bu olaryň kalpdaky ynanjydy, emma dillerinde Allahyň kitabynda gelşi ýaly:
bu ýalan, bu jady, bu däli diýip Allahyň Pygamberlerini ýalanlaýardylar, şu
aýatdaky ýaly: "Mundan öňki (ymmatlara) hem bir pygamber gelende,
hökman (garşydaşlary) oňa jadygöý ýa-da däli diýerdiler." (Zariýat 52).
Muhammet Pygamberimizi (Sallalahu aleýhi we sellem) ýalanlanlar
hakynda Allah Tagala şeýle diýýär: "Ol kapyrlar: «Bu bir ýalançy
jadygöýdir diýdiler" (Sad 4). Oňa şahyram diýdiler: "Ýa-da olar (sen
barada: «Ol) bir şahyrdyr, biz (zamananyň) onuň (başyna getirjek)
betbagtlyklaryna garaşýarys» diýýärlermi?" (Tur 30). "(Kapyrlar
Muhammede): «Eý, özüne Zikir (Kuran) inderilen kişi. Takyk, sen
mejnunsyň. Eger dogruçyllardan bolsaň, bize perişdeleri getir-dä?»
diýdiler." (Hijr 6-7). Eger Allah Tagala ilçileriň gadamlaryny berkitmedik
bolsa, kowumlaryna garşy olara sabyr bermedik bolsa, bu ýagdaýa olar
sabyr edip bilmezdiler. Pygamberleri ýalanlan halklar diňe munuň bilen
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çäklenmän, eýsem, olar Pygamberlere elleri bilen hem ezýet bererdiler, biziň
Pygamberimize (Sallalahu aleýhi we sellem) agyr ezýetler berişleri ýaly,
hatda oňa garşy gylyç çekdiler. Kimiň haly bular ýaly bolsa onuň jezasy
amalyna görä bolup Jähenneme salnar şu aýatdaky ýaly: “26. (Ine, bu
olaryň dünýäde eden etmişlerine) ýaraşýan jezadyr. 27. Sebäbi olar
hasap (gününiň geljegine) garaşmaýardylar. 28. Olar Biziň
aýatlarymyzy bütinleý ýalan hasaplaýardylar.”
Indiki aýat:
“29. Biz (ähli zady belleýşimiz ýaly) olaryň eden işlerini-de (ýekemeýeke) ýazyp sanadyk.” "ähli zady" munuň içine Allahyň ýaradyş,
dolandyryş işleri girýändir, şeýle hem, gullaryň aýdýan sözleri we edýän
işleri girýändir, her bir zat girýändir kiçi bolsun uly bolsun. "Sanadyk"
ýagny, gapma-garşy çykmaýan inçe ölçege salyp belledik. "Ýazyp" ýagny, ýazyş (ýoly) bilen (sanadyk). Sahyh hadysda gelşi ýaly, Allah Tagala
kyýamat gopýança boljak zatlaryň takdyryny ýazandyr, olaryň içine adam
ogullarynyň eden amallary hem girýändir. Şeýle hem, adamyň her bir
aýdýan sözi ýazylýandyr, aýatda Allah şeýle diýýär: "Onuň (ynsanyň)
rokyýb (gözegçi) we atiýd (ýanyndan aýrylmaýan, ýagny perişdeler)
tarapyndan (ýazylmaýan, bellige alynmaýan) gepleýän bir sözi hem
ýokdur." (Kaf 18) Ymam Ahmet - Allah ondan razy bolsun - keselinden ýaňa
iňňildäp ýatanda bir adam gelip oňa şeýle diýýär: "Eý, Abdullahyň kakasy,
Tawuus (meşhur tabygynlaryň birisi) şeýle diýýär: "Hassanyň iňňildisi
(hasap depdere) ýazylýandyr." Şolbada Ymam Ahmet iňňildisini goýdy,
hasap depderine kesel iňňildisi ýazylmagyndan gorkdy. Emma (käbir
adamlar dillerine üns bermeýärler), gije-gündiz agyzlaryna jaň kakylan ýaly,
dillerine eýe bolmaýarlar, özlerini hasaba çekmeýärler, ýöne hemme zat
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ýazylýandyr, hatda niýet hem ýazylýandyr, ýa saňa (sogap) bolar, ýa (günä)
bolar, kim günä işi niýet edip, ejizliginden ony amal edip bilmese, oňa ol
(günä bolup) ýazylar. Emma günäni niýet etse, ýöne amal etmän Allah üçin
terk etse, ol oňa (sogap bolup) ýazylar. Hiç bir zat hasapsyz galjak däldir:
“29. Biz (ähli zady belleýşimiz ýaly) olaryň eden işlerini-de (ýekemeýeke) ýazyp sanadyk. 30. (Şonuň üçin olara): "Bes, siz (eden
etmişleriňiz miwesini) dadyň! Indi, Biz size azapdan başga zat
artdyrmarys"” Şu taýda "Dadyň" diýmekligi - ýazgarmagy, kemsitmegi
aňladýar. Ýagny, ot ilini ýazgaryp, kemsidip, olara "dadyň" diýler, siziň
azabyňyzy hiç hili ýeňilleşdirmeris, tersine, sizi bu halyňyzda goýman,
azabyňyzyň üstüne has elhenç, has dowamatly, has güýçli azap goşarys.
Başga bir aýatda ot eýeleri Jähennemiň sakçylaryna şeýle diýýärler:
"«Perwerdigäriňizden doga-dileg edip ýalbaryň! Iň bolmanda, bir gün
hem bolsa, bize azabyň sütemini ýeňilleşdirsin» diýerler." (Gafir 49)
Birnäçe tarapdan bu aýat barada oýlan!
1) Otdakylar Allah Tagaladan soramadylar, Jähennemiň sakçylaryndan
sorap bermegi dilediler, çünki Allah Tagala olara şeýle diýdi: "Ol (Allah)
bolsa: «Meniň bilen gepleşjek bolmaň-da, masgara bolup dymyp
duruň!" (Muminun 108). Olar özleriniň Allaha ýüzlenmäge mynasyp
däldiklerini bilýärdiler. Şonuň üçin, ortaçy tutundylar.
2) Olar: "Perwerdigäriňizden doga-dileg edip ýalbaryň" diýdiler,
Perwerdigärimize ediň diýmediler, sebäbi olaryň biziň diýmeklige ýüzleri
ýokdy. Olar ar-namysdan, masgaralykdan kalplary garalyp, Allah Tagalanyň
Rububiýýesini özlerine ýöňkemegi (ýagny, Perwerdigärimize diýmekligi)
mynasyp saýmadylar, şonuň üçin "Perwerdigäriňize" diýdiler.
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3) Olar "bizden azaby aýyrsyn" diýmediler, eýsem "ýeňilleşdirsin"
diýdiler, sebäbi olar aňrybaş derejede näumyt haldadylar, Allaha
sygynýarys, olardan azabyň aýrylmagyndan näumytdylar.
4) Olar "elmydama azaby ýeňilleşdirsin" diýmediler, eýsem "bir gün hem
bolsa" diýdiler. Şeýlelik bilen, olaryň nähili har-zelil haldadygy belli bolýar,
şu aýatdaky ýaly: "Dowzah oduna taşlanan mahaly olaryň
göwnüçökgünlikden ýaňa kellelerini öňe egip, gözleriniň gyýtagy bilen
assyrynlykda seretjekdiklerini görersiň." (Şura 45). Bular ýaly haldan
Allaha sygynýarys!
“31. Elbetde takwalara utuş bardyr. 32-33-34. (Olara) bag-bakjalar,
üzüm baglary, göwüsleri tegelenip gabaryp başlan, ýaşy deň (dilberler,
meý-şerbet) doly käseler berler. 35. Olar ol ýerde boş we ýalan söz
eşitmezler. 36. (Ine, bular) Perwerdigäriňden sylag hökmünde ýeterlik
peşgeşdir.”
Allah şu sözlerinden soň takwalaryň nähili nygmatdadygyny agzaýar. Çünki,
Kuran-Kerim ikitaraplaýyn beýan edýändir: azap agzalsa, sogabam agzalýar,
haýyr eýeleri agzalsa, şer eýeleri hem agzalýar, hak agzalsa, batyl hem
agzalýar, ýagny, iki tarapy hem beýan edýär, munuň sebäbi - ynsan Robbuna
ýönelende gorky bilen umyt arasynda bolmaly, eger-de onuň umydy
agdyklyk etse, Allahyň hilesinden arkaýyn bolar, eger gorkusy agdyklyk
etse, Allahyň rehmetinden näumyt bolar, ikisem uly günädir, ikisem şerdir.
Ymam Ahmet ibn Hanbel aýtdy: "Ynsan öz Robbuna bolan ybadatynda
umyt bilen gorky arasynda bolmalydyr, haýsam bolsa birisi agdyklyk
etse, eýesi heläk bolar." Şonuň üçin, Kuran-Kerim ikisinem agzap geçýär,
diňe şol bir haly gaýtalap köp sözlülik bolmazlygy üçin, şeýle hem haçanda
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ynsan Kuran okanda gorky hem umyt içinde bolmagy üçin. Iki tarapy agzap
geçmeklik Kurany Kerimiň çeper sözlügindendir.
“31. Elbetde takwalara utuş bardyr.” Takwalar - olar Allahyň jezasyndan
özlerini goran kişilerdir, ýagny, Allahyň buýruklaryny ýerine ýetirip,
gadagan eden zatlaryndan daş duran kişilerdir. Allah Tagala käwagt özünden
gorkmagy, käwagt hasap gününden gorkmagy, käwagt otdan gorkmagy
buýurýar. "(Azapdan) halas bolmagyňyz üçin Allahdan gorkuň! (Eý,
möminler!) Siz kapyrlar üçin taýýarlanylan ol otdan gorkuň!" (Äli
Imran130-131) Allah

Tagala hem Özünden hem otdan gorkmagy buýurýar.

Başga aýatda: "Allahyň (huzuryna) gaýdyp barjak, (ol) günden
gorkuň!" diýýär. (Bakara 281). Bu aýatda bolsa hasap gününden gorkmagy
buýurýar, bularyň hemmesiniň bir manysy bardyr - ynsan Robbunyň haram
eden zatlaryndan goranyp, oňa ytagat edip günälerden saklanmagy. Şeýlelik
bilen, takwalar - Allahyň emirlerini ýerine ýetirip, gadagan eden zatlaryndan
daşda duranlardyr, olara (utuş bardyr), ýagny, olar utuş mekanyna we
zamanyna eýedirler. Olar hem öz ýerlerini we wagtlaryny utan kişilerdir.
“32. (Olara) bag-bakjalar, üzüm baglary (berler).” Bu utuşyň bir
görnüşidir. “Bag-bakjalar” - ýagny, uly we köp agaçly, her dürli bagly
bossanlyklar. “Üzüm baglary” - aslynda üzüm bagy hem bag-bakjalyga
girýändir, ony diňe aýratyn agzap geçendir.
“33. Göwüsleri tegelenip gabaryp başlan, ýaşy deň (dilberler berler).” Ýagny, göwüsleri sallanman, ökje ýaly çykyp duran, bu göwsüň
owadanlygynyň iň kämil görnüşidir. “Ýaşy deň” - olaryň ýaşlary deň bolar,
dünýädäki aýallaryň ýaş-garry tapawut edişi ýaly, bir-birlerinden tapawut
etmezler. Sebäbi biri beýlekisinden ýaşy uly bolsa aralaryndaky deň
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agramlyk ýiter. Birisi beýlekisinden pes bolany üçin gynanar. Şonuň üçinem
olaryň ýaşy deňdir.
“34. (Meý-şerbet) doly käseler berler.” - Ýagny, doldurylan käseler, ol
käseler meý-çakyr içginiň käseleridir, ýöne meý-çakyrdan başga içgilere
bolmagam mümkin, sebäbi Jennetde ondan başga hem içgiler bardyr, şu
aýatda aýdylşy ýaly: "Ol ýerde durky üýtgemeýän suwly derýalar,
tagamy üýtgemeýän süýtli derýalar, içýänlere lezzet berýän meýşerbetli derýalar we süzülen arassa (we datly) baldan derýalar bardyr."
(Muhammed 15)

“35. Olar ol ýerde boş we ýalan söz eşitmezler.” - Ýagny, Jennetde olar
haýyrsyz gürrüňler, boş gepler eşitmezler. “ýalan söz eşitmezler” - ýagny,
çyn däl söz eşitmezler, özleri hem ýalan sözlemezler, biri-birlerini hem
ýalana çykarmazlar, sebäbi olar tagtlaryň üstünde ýüzbe-ýüz oturarlar, Allah
hem olaryň köňüllerindäki kinäni sogrup çykaryp, olary dogan-gardaş
edendir.
“36. (Ine, bular) Perwerdigäriňden sylag hökmünde ýeterlik peşgeşdir.”
Olaryň dünýäde ýagşy eden işleri üçin we Allahyň haram eden zatlaryndan
saklananlary üçin Allah Tagala olara bu sylagy berjekdir. “ýeterlik
peşgeşdir” - ol sylag doly we kämildir(1).Ýagny, şol ýeke käse ýeterlikdir,
başgasyna mätäç bolmazlar, sebäbi ol aňrybaş lezzetli we ýokumlydyr.
“37. Ol asmanlaryň, ýeriň we olaryň arasyndaky (barlyklaryň)
Perwerdigäridir. (Ol) Rahmandyr .(Ol gün Onuň ýanynda) gepläp
biljek (hiç kim) ýokdur. 38. Ol gün Ruh we perişdeler hatar-hatar
düzülerler. Rahmanyň (Allahyň) rugsat bereninden hem-de dogryny
(1) Şu taýda şeýh dil kadasy barada agzaýar.
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aýdandan başga hiç kim geplemez. 39. Ine, bu hakykatlygy anyk bolan
gündür. Indi islän (adam) Perwerdigärine barýan ýoly tutsun! 40. Biz
golaýlaşýan bir azaby habar berip, size duýdurdyk. Ol gün geler, adam
diňe öz eden işlerine sereder. Kapyr (adam): «Käşgä, men toprak
bolsadym» diýer.”
“37. Ol asmanlaryň, ýeriň we olaryň arasyndaky (barlyklaryň)
Perwerdigäridir. (Ol) Rahmandyr” - Allah Tagala hemme zadyň
Perwerdigäridir, aýatda şeýle diýýär: "(Eý, Muhammet!) Sen: «Maňa Öz
mukaddes eden şu şäheriň (Mekgäniň) Perwerdigärine we ähli zat
Özüne degişli bolana ybadat etmegim emir edildi." (Neml 91)
Ol Allah ýedi gat asmanyň, ýeriň Perwerdigäridir, Sünnetde
Pygamberimizden (Sallalahu aleýhi we sellem) anyk habar berilşi ýaly,
ýerem ýedidir.(Buhary we Muslim). “we olaryň arasyndaky (barlyklaryň)
Perwerdigäridir” - ýagny, Allah asmanlar we ýeriň arasyndaky äpet
barlyklaryň hemmesiniň Perwerdigäridir, meselem: gara we ak bulutlaryň,
asman toplumlaryň Perwerdigäridir, şeýle hem, biziň bilýän we ýeke
Allahyň bilýän zatlarynyň hemmesiniň Perwerdigäri Allahdyr. “Ol gün
Onuň ýanynda) gepläp biljek (hiç kim) ýokdur” - ýagny, Allahyň
rugsady bolman hiç kim gepläp bilmez, gürlemek elinde bolmaz.
“38. Ol gün Ruh - ýagny, Jibril - we perişdeler hatar-hatar
düzülerler...” - Ýagny, hataryň yzyndan hatar bolup düzülerler, şu hadysda
aýdylşy ýaly: "Iň peski asmanyň perişdeleri inip, barlyklary gurşap
alarlar, soňra ikinji asmanyň perişdeleri olaryň yzlarynda (bolarlar),
soňra üçünji, dördünji, bäşinji." (Hakim)
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Şeýdip, olar näçe hatara düzülerler, olaryň sanyny olary Ýaradandan başga
hiç kim bilmez. “38. Ol gün Ruh we perişdeler hatar-hatar düzülerler.
Rahmanyň (Allahyň) rugsat bereninden hem-de dogryny aýdandan
başga hiç kim geplemez.” - Ýagny, perişdelerem, başgalaram
geplemezler, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Rahman (Allah) üçin sesler
pessaýlaşýandyr. Pyşyrdydan başga zat eşitmersiň." (Toha 108).
“Rahmanyň (Allahyň) rugsat bereninden” - gürlemäge rugsat bereninden
başga hiç kim gürlemez, rugsat berlen rugsat berilşi ýaly gürlär. “hem-de
dogryny aýdandan başga hiç kim geplemez” - ýagny, Allahyň razy boljak
dogry sözi aýdandan başga hiç kim geplemez, bu şepagat edýänlere
degişlidir, ýagny, Allah birine başga biri üçin şepagat etmekligi rugsat berse,
diňe rugsat berlene görä şoňa şepagat edip biler.
“39. Ine, bu hakykatlygy anyk bolan gündür...” - Ýagny, size habar beren
günümiz hak gündir, hak diýmek batylyň tersidir, ýagny, ol gün hak
durnukly bolar, adalat höküm sürer, ol günde ne mal-baýlyk, ne-de
perzendiň peýdasy deger, diňe sagdyn kalp bilen gelen gutular. “39. Ine, bu
hakykatlygy anyk bolan gündür. Indi islän (adam) Perwerdigärine
barýan ýoly tutsun!” - Ýagny, kim Allaha dolanynda, Allaha gaýdyp
gelende, Allahyň razylygyna gabat gelýän ýagşy işler etsin. “Indi islän
(adam) Perwerdigärine barýan ýoly tutsun!” Başga bir aýat bu aýaty
kesgitleýär: "Dogry ýoly tapmak isleýänler üçin (öwüt-ündewdir).
(Emma bu dogry ýolda bolmagy) tä älemleriň Perwerdigäri bolan Allah
isleýänçä siz islemersiňiz." (Tekwir 28-29). Ýagny, ýol saýlamakda biz öz
ygtyýarymyzdadyrys, hiç kim bize güýç bilen etdirýän däldir, ýöne biziň ol
islegimiz, ygtyýarymyz Allahyň eradasyndan çykýan däldir: "... siz
islemersiňiz, tä älemleriň Perwerdigäri bolan Allah isleýänçä." Allah Öz
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kitabynda ynsan şuny bilmekligi üçin beýan edendir, ýagny, ynsan diňe
özüne daýanyp, hemme zat meniň elimde diýip pikir etmeli däldir, tersine,
şuny bilmelidir: onuň islegi Allahyň islegine baglydyr, şonuň üçin Allahdan
dogry ýoly diläp ýalbarmalydyr, "men azat, islänimi islejek, islänimi etjek"
diýmeli däldir, hawa, dogry, ýagdaý şeýledir, ýöne sen Allahyň islegine
baglysyň.
“40. Biz golaýlaşýan bir azaby habar berip, size duýdurdyk...” Golaýlaşýan azapdan, ýagny kyýamat gününden sizi gorkuzdyk, kyýamat
güni bolsa golaýdyr, dünýä millionlarça ýyllap dowam etse-de kyýamat güni
golaýdyr: "Olar ony (kyýamaty) gören wagtlary (dünýäde) diňe bir
agşam ýa-da bir säher wagty ýaşandyrys öýderler!" (Naziýat 46). Allahyň
bize duýduran azaby golaýdyr, ynsan bilen onuň arasynda diňe ölümi
bardyr. Ynsan haçan öljegini bilmeýär, belkem ertire çyksa agşama ýetmez,
agşama çyksa ertire ýetmez. Şonuň üçin, bize düşen borç (ýagşy) işlerimizde
berk durmalydyrys, pursat barka elden gidirmeli däldir.
“40. Biz golaýlaşýan bir azaby habar berip, size duýdurdyk. Ol gün
geler, adam diňe öz eden işlerine sereder...” – “adam” - ýagny, her bir
adam, eden işlerine sereder, eden işleri öňünde durar, hasap depderi oňa
berler we aýdylar: "(Oňa): «Kitabyňy oka! Bu gün hasaba çekiji
hökmünde özüň özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler)." (Isro 14) Ol günüň
aýylgançlygyndan we azabyndan ýaňa kapyr kişi şeýle diýer: «Käşgä, men
toprak bolsadym». Ýagny, käşgä dogulmasadym, ýa käşgä gaýtadan
direlmesedim, ýa Allahyň haýwanlar bilen arasyndaky çözgüdini görende,
ýagny, Allahyň haýwanlara "topraga öwrüliň" diýenini we olaryňam topraga
öwürlenini görüp, şol haýwanlar ýaly bolmagyny arzuw eder. "Toprak
bolsadym" sözi 3 manyny aňladyp biler:
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1) Käşgä toprak bolsadym, ýagny, ýaradylmasym, sebäbi ynsan toprakdan
ýaradyldy.
2) Käşgä toprak bolsadym, ýagny, gaýtadan direldilmesedim, ýagny gabryň
içinde toprak bolup ýatsadym.
3) Haçanda Allah Tagala haýwanlaryň arasynda hökmüni tamamlansoň,
olara şeýle diýer: "Topraga öwrüliň" olaram topraga öwrüler, kapyr hem edil
şu haýwanlar ýaly, topraga öwrüläýsedim diýer. Ýöne has dogrusyny Allah
biler. Nebe süresi şu ýerde gutarýar, bu sürede ynsanyň imany ynanjy
berkemegi üçin gerekli wagyzlar, hikmetler bardyr. Allah Tagala bize we
size öz kitabynyň üsti bilen haýyr bersin we ony kalplarymyza wagyz ündew
etsin, gursaklarymyz üçin şyfa etsin, elbetde Allah Kerem we Sahylyk
eýesidir.
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79-Näziat süresiniň tefsiri.
“1. (Janlary) sogrup alýanlara! 2. Ýuwaşjadan çekýänlere! 3. Ýüzüpýüzüp gidýänlere! 4. Ýaryşyp öňe geçýänlere! 5. Işlerini tertipli
ýöredýänlere kasam bolsun! 6. Ine, ol (kyýamat) güni (ýeri) güýçli
sarsdyrjak (üfleme) bolar. 7. Soň onuň yzyndan gelen (ikinji gezek sura
üfleme) bolar. 8. Ol gün ýürekler (gorkudan ýaňa) gürsüldärler. 9.
Gözler (nazarlar) ýere egler. 10, 11, 12. (Inkär edenler ýaňsylap): «Biz
çüýrän süňk bolanymyzdan soň, öňki ýagdaýymyza getirilerismi? Bu
biziň üçin zyýanly bir gaýdyp gelişdir» diýerler. 13. Emma ol iş (kyn
däl), ýekeje bir seslenmeden ybaratdyr. 14. Olar şol bada (ölümden)
oýanarlar (we magşar meýdanynda jemlenerler).”
“1. (Janlary) sogrup alýanlara!” - Ýagny, kapyrlaryň janlaryny (sogrup
alýan) perişdeler, ýagny, güýç bilen sogrup alýan.
“2. Ýuwaşjadan çekýänlere!” Ýagny, möminleriň janlaryny ýuwaşjadan
alýan perişdeler, edil daňylgy düwüni açan ýaly, ýagny ýüp düwüniň
haýsam bolsa bir tarapyny çekseň düwün ýeňillik bilen çalt açylar.
Möminleriň janlaryny alýan perişdeler ýumşaklyk bilen edil ýaňky düwüniň
çözülşi ýaly, möminleriň janlaryny alýarlar. Bu zatlaryň sebäbi kapyrlaryň
janlaryny alýan perişdeler haçanda kapyryň ruhuna çyk diýip çagyranda iň
erbet, iň ýaramaz sözler bilen çagyrar, kapyryň ruhuna perişdeler aýdarlar:
"Eý, ýaramaz jesetdäki ýaramaz jan, Allahyň gazabyna çyk". Emma ruh
çykmak islemez, gaçar, ruh onuň bedeninde bölek-bölek bolar, tä ony güýç
bilen tutýançalar, soňra ony jesetden goparyp çykararlar. Onuň jesedi
çykarşyň güýjünden ýaňa param-parça bolar. Emma möminleriň ruhlary Allah sizi we meni olardan etsin - haçanda perişdeler olary almana
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inenlerinde buşluk sözüni aýdarlar: "Eý, ýagşy jesetdäki ýagşy jan, Allahyň
razylygyna çyk" we şuňa meňzeş özüniň öwrenşen jesedinden çykmaga
ýeňillik berýän sözleri aýdarlar, şeýdip, ýeňillik bilen ruh çykar. (Ahmet we
Hakim)

. Şonuň üçin, Pygamberimiz (Sallalahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

"Kim Allah bilen duşmaklygy gowy görse, Allah hem onuň bilen
duşmaklygy gowy görer. Kim Allah bilen duşmaklygy halamasa, Allah
hem onuň bilen duşmaklygy halamaz." Aişe enemiz şeýle diýýär: "Eý,
Allahyň Resuly! Biz ölümi halamaýarys ahyryn" Pygamberimiz aýtdy:
"Onuň (gürrüňi) däl, ýöne haçan möminiň (başyna) ölüm gelse, oňa
Allahyň razylygy we hormaty buşlanylar, oňa öňündäkiden başga hiç
zat gowy görünmez, şonuň üçin Allah bilen duşmaklygy gowy görer,
Allah hem onuň bilen duşmaklygy gowy görer." (Buhary). Çünki, ol
pursatda ol häzirki dünýäden has gowy dünýä özüniň göçüp barýanyny
görer, edil biziň birimize palçykly jaýdan gowy mäkäm, goragly, köşge göç
diýlende begenşimiz ýaly ol hem begener. Allah bilen duşuşýanyna begener,
emma kapyr (Allaha sygynýarys) tersine haçanda Allahyň gazaby we azaby
bilen buşlananda ölmekligi halamaz, Allah bilen duşmaklygy halamaz, Allah
hem onuň bilen duşmaklygy halamaz.
“3. Ýüzüp-ýüzüp gidýänlere.” - Ýagny, olar Allahyň emri bilen ýüzýän
perişdelerdir, suwda ýüzýäniň çalasyn hereketi ýaly çalasyn hereket ederler,
şu aýatda Allah Tagala gün, aý, gije, gündiz barada şeýle diýýär: "Olaryň
hersi bir pelekde (orbitasynda) ýüzerler (aýlanarlar)." (Ýäsin 40). Ýagny,
olaryň her biri Allahyň emri bilen Allahyň islegine görä ýüzerler. Perişdeler
jyndan has güýçlidirler, jynlar bolsa adamlardan has güýçlidirler, Süleýman
pygamber baradaky şu aýata seret: "(Soň Süleýman): «Eý, emeldarlar!
Olar boýun sunup gelmezlerinden öň, siziň haýsyňyz maňa (ol)
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hökümdaryň tagtyny getirip bilersiňiz» diýdi. Jynlaryň biri: «Men ony
ýeriňden turmankaň saňa getirerin. Men muňa güýji ýetjek
ynamdardyryn» diýdi. Özünde kitapdan bir ylym bolan başga biri:
«Men ony saňa göz açyp-ýummasy salymda getirerin» diýdi." (Neml 38-40).
Ýagny,

gözüňi ýumsaň, entäk şol gözüňi açmankaň getirerin. Süleýman

"tagtyň öz ýanyna ýerleşdirilendigini görende" ýagny şol pursatda: «Bu
Perwerdigärimiň «şükür edermikä ýa-da gadyr bilmezlik edermikä»
diýip meni synamak üçin eden ýagşylyklarynyň biridir." Alymlar
aýtdylar: Hökümdaryň tagtyny Ýemenden göterip gelenler perişdelerdir,
ýogsa Süleýman şam ýurdundady, şonda-da perişdeler tagty bir pursatda
getirdiler. Şeýlelik bilen, perişdeleriň güýç-kuwwady jynlaryň güýçkuwwadyndan näçe esse köpdür. Jynlaryň güýç-kuwwady adamlaryňkydan
köpdür, sebäbi adamlardan hiç kim Sebe halkynyň hökümdarynyň tagtyny
Ýemenden Şama gysga wagtda getirip bilmez, diýmek, perişdeler Allahyň
emri bilen pelekde ýüzüp ýörýän ekenler.
“4. Ýaryşyp öňe geçýänlere.” - Bu hem perişdeler hakynda, ýagny, olar
Allahyň emirlerini ýerine ýetirmekde ýaryşýarlar, şonuň üçin perişdeler
Allahyň emirlerini ýerine ýetirmekde adamlary öňürtileýändirler, olardan
has başarjaňdyrlar, ot perişdeleri barada aýatda şeýle diýilýär: "Onuň
başynda Allahyň özlerine beren emrine garşy gelmeýän we emir edilen
zady berjaý edýän rehimsiz, ýowuz perişdeler bardyr." (Tahrim 6). Başga
aýatda şeýle diýýär: "Onuň ýanyndakylar (perişdeler) bolsa Oňa gulluk
etmekden ulumsylyk etmezler hem-de gaçmazlar. Olar gowşaklyk
görkezmezden gije-gündiz (arman-ýadaman) tesbih ederler." (Enbiýa 19-20).
Perişdeler Allahyň buýruklaryny howlugyp berjaý edýändirler, emirlerden
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hiç boýun towlamazlar, Allahyň emirlerini ýerine ýetirmek üçin olaryň
ýeterlik güýç-kuwwady bardyr.
“5. Işlerini tertipli ýöredýänlere kasam bolsun!” - Bu hem perişdeler
hakynda, ýagny perişdeler özlerine Allahyň tabşyran işlerini ýerine
ýetirýärler, meselem: Jibril, ol wahýy Allahdan alyp, ilçilere-pygamberlere
getirýär, Isrofil, sur çalýan perişde, ol kyýamat güni sur çaljakdyr,
adamlaram gorkup jan berjekdirler, soňra ýene çaljakdyr, bu gezek adamlar
gaýtadan direljekdirler, şeýle hem, ol perişde Arşy göteriji perişdelerdendir,
Mikail, ýagmyr-ýagyş, ösümlik işlerini ýöredýän perişde, Melekul-Mewt
(manysy ölüm perişde) jan alýan perişde, Mälik - Jähenneme (seredýän)
perişde, Rydwan - Jennete (seredýän) perişde, adamyň sagynda, çepinde
oturan perişde - amallary (ýazýan) perişde, bularyň her biri Allahyň tabşyran
işini ýöredýändirler. Aýatlardaky wasplar perişdeleriň ýöredýän işlerine görä
agzalan wasplardyr, Allah olar bilen ant içýär, çünki olar iň haýyrly
barlyklardandyrlar, Allah Tagala derejesi, mertebesi öz başyna beýik bolan
barlyklardan başgasy bilen kasam içýär, meselem perişdeler ýa-da Özüniň
aýatlary (alamatlary) bolan zatlardan kasam içýär. Soňra aýdýar:
“6. Ine, ol (kyýamat) güni (ýeri) güýçli sarsdyrjak (üfleme) bolar. 7. Soň
onuň yzyndan gelen (ikinji gezek sura üfleme) bolar.” - Ýagny, Allah
Tagala Pygamberimize ýüzlenip: "Eý, Muhammet adamlara bu ähmiýetli
güni ýatlat!" - diýýär.
“6. Ine, ol (kyýamat) güni (ýeri) güýçli sarsdyrjak (üfleme) bolar. 7. Soň
onuň yzyndan gelen (ikinji gezek sura üfleme) bolar.” - Ýagny, ol gün iki
sapar sur çalynjak. Birinji sur çalnanda adamlar hopugarlar, soňra Allahyň
isläninden galany soňkusyna çenli öler, ikinji sur çalnanda adamlar
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gabyrlaryndan çykyp täzeden direlerler. Adamlar gabyrlardan bir gezekde
çykarlar, Allah aýtdy: "Emma ol iş (kyn däl), ýekeje bir seslenmeden
ybaratdyr. Olar şol bada (ölümden) oýanarlar (we magşar meýdanynda
jemlenerler)." (Naziýat 13-14) Haçanda ol (kyýamat) güni (ýeri) güýçli
sarsdyran (üfleme) bolup, soň onuň yzyndan ikinji gezek sura üfleme
bolanda, şu ýagdaýda adamlar ikä bölünerler:
“8. Ol gün ýürekler (gorkudan ýaňa) gürsüldärler. 9. Gözler (nazarlar)
ýere egler. 10, 11, 12. (Inkär edenler ýaňsylap): «Biz çüýrän süňk
bolanymyzdan soň, öňki ýagdaýymyza getirilerismi? Bu biziň üçin
zyýanly bir gaýdyp gelişdir» diýerler.” - Bu kapyrlaryň kalplarydyr,
"gürsüldär", ýagny, güýçli gorky bilen gorkarlar. “9. Gözler (nazarlar) ýere
egler.” - Olaryň gözleri har-zelil bolup, başlaryny galdyryp bilmezler, ýere
bakarlar - Allaha sygynýarys - sebäbi olar özleriniň nähili pes bolanlaryny
bilerler, şu aýatdaky ýaly: "Dowzah oduna taşlanan mahaly olaryň
göwnüçökgünlikden ýaňa kellelerini öňe egip, gözleriniň gyýtagy bilen
assyrynlykda seretjekdiklerini görersiň." (Şura 45).
“13. Emma ol iş (kyn däl), ýekeje bir seslenmeden ybaratdyr. 14. Olar
şol bada (ölümden) oýanarlar (we magşar meýdanynda jemlenerler).” Ýagny, ol seslenme Allah tarapyn bolar, şol esasynda ýeriň teýinden ýeriň
ýüzüne adamlar edil bir adamyň ýerden galşy ýaly goparlar, şu aýatdaky
ýaly: "(Şol wagt) diňe elhenç bir ses bolar. Şonda olaryň hemmesi
dessine biziň huzurymyzda häzir bolarlar." (Ýäsin 53). Bu ýeke bir sözden
soň, hemme barlyklar gabyrlardan diri hallarynda çykarlar, soňra Allahyň
öňüne sylag-jezalaryny almaklary üçin gelerler, şonuň üçin aýdýar: “13.
Emma ol iş (kyn däl), ýekeje bir seslenmeden ybaratdyr. 14. Olar şol
bada (ölümden) oýanarlar (we magşar meýdanynda jemlenerler).” 41

Ýene bir aýatda aýdylşy ýaly: "Kyýamatyň (gopmagy baradaky) emir göz
açyp-ýummasy salymda ýa-da has-da çalt bolup geçer." (Kamar 50). Ýagny,
Allah Tagala bir zat islese oňa diňe bir gezek "Bol" diýer, ol hem bolar, bir
pursat hem Allahyň sözünden gijä galmaz. (göz açyp-ýummasy salymda
bolup geçer) - Allah bir zady etmekden hiç hili ejiz däldir. Allahyň ýeke bir
sözi esasynda hemme barlyklaryň gabyrlaryndan çykmaklygy Allahyň
hemme zada Kadyrdygyna aýan delildir, şu aýatda gelşi ýaly: "Ne
asmanlarda, ne-de ýerde Allahy ejizledip biljek hiç zat ýokdur. Takyk,
Ol (ähli zady) bilýändir, (ähli zada) güýji ýetýändir." (Fatyr 44) “13. Emma
ol iş (kyn däl), ýekeje bir seslenmeden ybaratdyr. 14. Olar şol bada
(ölümden) oýanarlar (we magşar meýdanynda jemlenerler)”
“15. (Eý, Muhammet!) Saňa Musanyň habary geldimi? 16.
Perwerdigäri oňa mukaddes Tuwa jülgesinde (şeýle) seslenende: 17.
«Fyrgawnyň (ýanyna) git, sebäbi ol örän azdy. 18. Oňa: «Sen özüňi
päklemek isleýärsiňmi?! 19. Seni Perwerdigäriňden gorkar ýaly Oňa
eltýän ýola gönükdireýinmi?» diý. 20. Şeýdip, oňa iň uly aýaty
(mugjyzany) görkezdi. 21. Emma (Fyrgawn Musany) ýalan hasaplady
we garşy çykdy. 22. Soň hem yzyna öwrülip, bahymdan ýöräp gitdi. 23.
(Öz adamlaryny) ýygnady we olara: 24. «Men siziň iň uly
Perwerdigäriňiz!» (diýip) ýüzlendi. 25. Allah ony (hemmelere göz üçin)
dünýäde we ahyretde azaba sezewar etdi. 26. Takyk, munda (Allahdan)
gorkýan üçin ybrat bardyr.”
Soňra Allah Tagala Muhammet Pygamberimizden (Sallalahu aleýhi we
sellem) öň bolup geçen halklar barada gürrüň berýär.
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“15. (Eý, Muhammet!) Saňa Musanyň habary geldimi?” - Bu ýüzlenme
Pygamberimize gönükdirilen diýsek, hem ýüzlenilmesi dürs bolan her kişä
gönükdirilen diýsek, ýalňyş bolmaz, ýagny: Eý, Muhammet! Saňa gelip
ýetdimi? Eý, ynsan! Saňa gelip ýetdimi Musanyň habary? Musa - Imran atly
kişiniň ogly, Ysraýyl ogullarynyň iň üstün Pygamberi, ol "Ulul azm" diýlip
atlandyrylýan bäş sany iň üstün Pygamberleriň birisidir, olar: Muhammet
(Sallalahu aleýhi we sellem) Ybraýym, Musa, Ysa, Nuh (Aleýhim essalatu
we seläm), bu bäş Pygamberler Kuranyň iki ýerinde bilelikde agzalýarlar:
Birinjisi: "Pygamberlerden we senden, Nuhdan, Ybraýymdan,
Musadan we Merýem ogly Ysadan ähti-peýman aldyk." (Ahzap 7).
Ikinjisi: "Biziň: «Dini dogry saklaň we topar-topar bolup bölünişmäň!»
diýip, Nuha ündew eden zadymyzy, saňa wahyý eden zatlarymyzy,
Ybraýyma, Musa we Ysa ündänlerimizi Allah size din (hökmünde)
berdi." (Şura 13)
Musanyň habary Kuranda iň köp agzalan habardyr, çünki Musa ýahudylaryň
Pygamberi, ýahudylar bolsa Pygamberimiziň (Sallalahu aleýhi we sellem)
döwründe Medinede we onuň töwereginde gaty köpdüler, şonuň üçin,
Musanyň kyssalary bize gürrüň berlen iň köp, iň giň Pygamberleriň kyssasy.
“Saňa Musanyň habary geldimi?”- kyssany bu sözler bilen başlamakdan
maksat - diňleýjini bolup geçen zatlara gyzyklandyrmak.
“16. Perwerdigäri oňa mukaddes Tuwa jülgesinde (şeýle) seslenipdi.”
Allah Tagala ony seslenip çagyrypdy, ýagny hakykatdanam Musa Allahyň
sesini eşiden, şu aýatdaky ýaly: "Biz oňy Tur (dagynyň) sag tarapyndan
çagyrfyk we ony syrdaş derejesinde Özümize ýakynlaşdyrdyk." (Merýem
52).

(Mukaddes jülge) - ýagny, dag depe. Jülge diýmek - suw akýan ýer
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diýmekdir. Ol ýeri Allah Tagala Musanyň wahyý alany üçin mukaddes diýip
atlandyrdy, Tuwa bolsa jülgäniň ady.
“17. Fyrawnyň (ýanyna) git, sebäbi ol örän azdy.” - Fyrawn Müsüriň
patyşasydy, ol öz halkyna men siziň iň beýik hudaýyňyz diýýärdi, menden
başga hudaýyňyz ýok diýýärdi: "Fyrawn: «Eý, emeldarlar! Men siziň
üçin menden başga hudaýyň bardygyny bilýän däldirin." (Kasas 38).
Şeýdip, Fyrawn özi şolar ýaly bolmasa-da, özüni şeýle saýýardy. Ol Allahyň
hakyny inkär edýärdi, Allah bolsa Musa Pygamberini Fyrawnyň ýanyna
gitmekligini emir edýär. Şeýdip, Musa ilçilik wezipesi tabşyrylýar. Allah
Tagala haçanda Musany Fyrawnyň ýanyna iberende onuň sebäbini hem
beýan edýär, ýagny, onuň sebäbi Firawnyň azmaklygy, Taha süresinde şeýle
diýýär: "Ikiňiz hem Fyrawnyň ýanyna gidiň, çünki ol örän azdy." (Taha
43). Bu

aýat bilen şu aýatyň "(Fyrawnyň (ýanyna) git, sebäbi ol örän

azdy)" biri-birine gapma-garşylygy ýokdur, çünki Allah Tagala Musany
goýberýär, soňra Musa Pygamber Allahdan öz dogany Haruny ýany bilen
goýberip bilegini pugtalandyrmagyny dileýär, şeýdip, Allah Haruny
Musanyň ýanynda iberýär, şunuň bilen Musa we Harun ikisem Fyrawnyň
ýanyna ugradylýar. (sebäbi ol örän azdy) - ýagny, hetdinden aşdy, çünki
aýatyň arapçasynda (tugýan) diýip gelýär, onuň manysy artykmaç hereket
etmek, şu aýatda gelşi ýaly: "Takyk, (Nuhuň döwründe) suwlar artan
joşan wagty, sizi (ata-babalaryňyzy) howpsuz gämide Biz ýüzdüripdik."
(Hakka 11). Tagut

diýmek hem "tugýan" sözünden gelip çykyp, hetden

aşmaklygy aňladýar.
“18. Oňa: «Sen özüňi päklemek isleýärsiňmi?!” - Bu sorag berme
gyzyklandyrmak üçindir, ýagny, Fyrawn özüniň şerli, ýaramaz halyndan
päklenmegi üçin ony gyzyklandyrmak, aýatda "Tezekkä" diýip gelýär, onuň
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asyl manysy ösmek, artmak, şeýle hem, ol söz Yslam, Tewhyd manylarynda
ulanylýar, (şeýle hem zekat manyda ulanylýar), şu aýatdaky ýaly:
"Muşrikleriň waý hallaryna! Olar zekat bermeýärler. Ahyreti inkär
edýänler hem şolardyr." (Fussylet 6-7). Emma bu aýatda bolsa, päklenmegi
aňladýar: "Öz janyny (maddy hem ruhy hapalardan) päklän kişi halas
bolar!" (Şems 9).
“19. Seni Perwerdigäriňden gorkar ýaly Oňa eltýän ýola
gönükdireýinmi?» diý.” - Ýagny, Allaha eltýän, Onuň dinine
gönükdireýinmi? “gorkar ýaly” - ýagny, özüňiň ylmyň esasynda Allahdan
gorkar ýaly, (arap dilinde gorkmaklyk sözi birnäçe sanydyr: howf, hoşýe).
Howf diýmek - gorkmak diýmek, emma hoşýe diýmek - ylym esasynda bir
zatdan gorkmak. Eger ylym bolman bir zatdan gorkulsa, oňa (arap dilinde)
hoşýe diýilmeýär, diňe howf diýilýär, ynha hoşýe bilen howfuň tapawudy
şuldyr. (Bu aýatyň arapçasynda hoşýe sözi ulanylýar, howf sözi däl. Aýatyň
manysy: Men saňa Allahyň dinini öwredeýinmi ylym esasynda Allahdan
gorkmagyň üçin). "Onuň bendeleriniň arasynda diňe (hakyky) alymlar
Allahdan çyn ýürekden gorkýandyrlar." (Fatyr 28). Şu aýatda-da
"gorkýandyrlar" sözüniň arapçasynda hoşýe sözi ulanylýar, ýagny,
alymlar Allahdan ylym esasynda gorkýandyrlar, emma ýönekeý gorky,
çekinmeklikdir, ynsan şol gorkýan zadyny bilmän hem gorkup biler.
Meselem: garaňky gijede adamyň gözüne bir zat görnüp, ol ynsan gorkup
biler, ýöne ol diňe hakykat däl hyýaly bir zatdan gorkudyr, bu gorky güman
esasynda, emma ylym esasyndaky gorky hoşýedir. Musa Pygamber Allahyň
buýurşy ýaly Fyrgawnyň ýanyna gidip, aýtmaly zatlary aýdýar:
“18. Oňa: «Sen özüňi päklemek isleýärsiňmi?! 19. Seni
Perwerdigäriňden gorkar ýaly Oňa eltýän ýola gönükdireýinmi?» diý.”
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Aslynda adamlar tä bir aýat (gudrat, alamat) görýänçäler, bir adamyň
Resuldygyny kabul etmeýärler, oňa iman etmeýärler, şonuň üçin Allah
Tagala her Resulyna özüniň dogruçyllygyny aňladýan aýat (gudrat, alamat)
berendir. Indiki aýatda şeýle diýýär:
“20. Şeýdip, oňa iň uly aýaty (mugjyzany) görkezdi.” - Ýagny, iň uly
aýaty Musa görkezdi, ol nähili aýat (gudrat), ol agaç bölekden ýasalýan,
mälim bolan hasa, haçanda Musa ony ýere goýanda ol hasa hereket edýän
ýylana öwrülýär, soňra eline alanda gaýtadan hasa öwrülýär, bu Allahyň
aýatydyr (gudratydyr), ýagny, maddy bir zadyň ýere goýlanda hereket edýän
ýylana öwrülmegi (gudratdyr), soňam ýene ýerden galdyrylanda şol pursatyň
özünde öňki halyna, ýagny, hasa öwrülýär. Şeýle hem, Allah Tagala Musa
Pygambere ýene bir gudrat berendir, haçanda Musa elini goltugyna salanda
hiç hili tegmilsiz (aýypsyz) ap-ak bolup çykýar ekeni, ol aklyk pis keseliň
aklygy ýaly däldir, başga aklykdyr, ol Allahyň gudrat eden aklygydyr, edil
şu iki gudrat bilen, hasa we el bilen, Allahyň Musany ibermeginiň sebäbi
onuň döwründe jadygöýlik giňden ýaýran ekeni, şonuň üçin, Allah Tagala
Musa garşy çykan jadygöýleri ýeňer ýaly gudrat bilen iberdi. Alymlar
aýtdylar: Ysanyň (Aleýhisseläm) döwründe tebipçilik giňden ýaýran ekeni,
şonuň üçin Ysa tebipleriň edip bilmejek zadyny getirdi. Ol zat -Ysanyň her
bir sypalan hassasy şypa tapýan ekeni, haçanda onuň ýanyna hassa kişi
gelende, ony eli bilen sypalar ekeni, soňra ol Allahyň rugsady bilen gowlaşar
ekeni, şu aýatda aýdylşy ýaly: "(Şeýle-de) men Allahyň rugsady bilen
dogabitdi köri we pis kesellini sagaldyp, ölüleri direlderin." (Äli Imran 49).
Aslynda pis keseliň demrany ýokdur, ýöne Allahyň rugsady bilen pis keselli
şypa tapýan ekeni, dogabitdi gözi ýok bolup doglan hem şypa tapýan ekeni.
Bulardan has beterini edýän ekeni, ýagny, Allahyň rugsady bilen ölüleri
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direldýän ekeni, onuň ýanyna öli getirilende oňa geplär ekeni, ol hem
direlýär ekeni. mundan-da has beterini edýän ekeni, ölüleri Allahyň rugsady
bilen gabyrlaryndan çykarýan ekeni, ýagny, gabryň üstünde durup ony
çagyrýan ekeni, ol hem gabyrdan direlip çykýan ekeni. Bu tebipçiligiň hiç
haçan ýetip bilmejek derejesidir. Şonuň üçin, hem Ysa berlen aýat (gudrat)
şol döwürdäki adamlaryň halyna aňrybaş derejede mynasyp ekeni. Alymlar
aýtdylar: Muhammet bolsa, Allahyň Resuly(Sallalahu aleýhi we sellem),
dile çeperçilikde öwünýän araplaryň arasyna iberilýär, araplar dile
çeperçiligi, dilewarlygy adamyň iň beýik häsiýeti hasaplardylar, Muhammet
Pygamber (Sallalahu aleýhi we sellem) Beýik Kurany getirýär, ol Kuran
dilewarlygyň patyşalaryny ejizledýär, oňa meňzeş bir zat getirmeklikden ejiz
gelýärler, şu aýatda aýdylşy ýaly: "(Eý, Muhammet!) Aýt: «Eger ynsanlar
we jynlar bu Kuranyň meňzeşini getirmek üçin jemlenseler hem,
meňzeşini getirip bilmezler. Hatda olar (bileleşip) biri-birlerine ýardam
berseler hem (muny başaryp bilmezler)." (Isra 88). Ýagny, bir-birlerine
ýardam etseler-de meňzeşini getirip başarmazlar. Şeýlelik bilen aýdýarys,
Musa (Aleýhisseläm) Fyrawna beýik aýatlary görkezdi, ýöne ol olardan
peýdalanmady: "(Ýöne) iman etmeýän kowuma aýat-deliller hem-de
duýduryşlar peýda bermez." (Ýunus 101). "Sen diňe Kurana eýerýän,
görmese hem, Rahmandan (Allahdan) gorkýan (adama) duýduryp
bilersiň!" (Ýäsin 11). Kalplary hidaýata taýyn däl kişilere näçe aýat-deliller
getirseňem dogry ýola gelmezler, Allaha sygynýarys, şonuň üçin indiki
aýatda şeýle diýilýär:
“21. Emma (Fyrgawn Musany) ýalan hasaplady we garşy çykdy.” Ýagny, Musanyň getiren habaryny ýalan hasaplap, oňa garşy çykdy, Musa
sen Resul dälsiň diýdi, ondan beter: "Fyrgawn: «Size iberilen bu
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pygamberiňiz, takyk, bir däli» diýdi." (Şuara 27) Şeýdip, Musanyň emrine
gulak asmady, onuň şerigadyna eýermedi.
“22. Soň hem yzyna öwrülip, bahymdan ýöräp gitdi.” - Ýagny, yzyna
öwrülip, çalt-çaltdan ýöredi.
“23. Soň (öz adamlaryny) ýygnady.” - Ýagny, adamlary jemläp uly ses
bilen aýtdy, batly ses bilen aýtdy, munuň sebäbi Musanyň yzyna
düşmesinler diýip etdi.
“24. Olara: «Men siziň iň uly Perwerdigäriňiz!» diýdi.” – “Iň uly
Perwerdigäriňiz” - ýagny, menden ýokarda hiç kim ýok, sebäbi aýatda "ElEglä" diýilýär, onuň manysy iň beýik. Serediň bu adam nähili ulumsylyk
edýär, özi hakykatda şolar ýaly däl bolsa-da, özüni şeýle hasaplaýar,
derýalar, baýlyklar bilen öwnüp şeýle diýýär: "Fyrawn kowumyna
ýüzlenip: «Eý, kowumym! Müsüriň mülki (emlägi) we töwereginden
akyp duran akar suwlar meniňki dälmi eýsem? Henizem
görmeýärsiňizmi? Ýa-da men hor we sözüni düşündirip bilmeýän şu
(peltek Musadan) hem has haýyrsyz görünýänmi?" (Zuhruf 51-52). Emma
soňunda näme boldy? Allah Tagala ony şol öwnen suwlary bilen gark etdi
we Müsüriň mülkini Allah Tagala Fyrawnyň ejiz gören Ysraýyl ogullaryna
miras edip berdi.
“25. Allah ony (hemmelere göz üçin) dünýäde we ahyretde azaba
sezewar etdi.” - Ýagny, Allah Tagala oňa güýç-kuwwat, gudrat eýesiniň
jezasyny görkezdi we ol jeza iki dünýä jezasydyr, ol hem öz zamanynda hem
kyýamata çenli (adamlara) ybrat boldy. Allahyň kitabyny okan her kişi
Allahyň Fyrawna näme edendigini bilen kişi ondan ybrat alyp, şoňa görä-de
hereket eder, ybrat alar. Nähili Allah Tagala ony heläk etdi, ýogsa onuň
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mülki, hökümdarlygy, azgynlygy bardy, şonda-da muny etmeklik Allaha
örän ýeňildir.
“26. Takyk, munda (Allahdan) gorkýanlar üçin ybrat bardyr.” - Munda,
ýagny, Musanyň Fyrawna iberilşi, onuň bilen gepleşigi, Fyrawnyň Musa
Pygamberi sylamazlygy we boýun egmezlikden tekepbirlik etmekligi,
ýagny, şu zatlarda Allahdan gorkýan adam üçin, iň soňunda emele gelen
netijäni pikirlenýän kişi üçin ybrat bardyr, beýle kişi ol ybrat alar.
Musanyň kyssasynda ybratlar köpdür. Eger-de biri aýatlardan kyssany
jemläp, soňra her wakanyň netijesini beýan etse, örän gowy bolar, ýagny,
aýatlaryň hemmesini jemläp, kyssanyň hemmesini getirse. Sebäbi käbir
sürelerdäki bar aýatlar beýleki sürelerde ýok, eger şolary jemläp, meselem
şeýle diýse: bu beýik kyssadan şul ybratlar alynýar diýip getirse, mysal üçin:
Fyrawna nädip iberýär, nädip Musa bilen Haruna Allah: "Oňa ýumşak
sözleri aýdyň" diýdi." (Taha 44). Ýagny, Allah Tagala Fyrawn nähili ulumsy
pis adam bolsa-da, Allah Tagala oňa ýumşak sözi aýtmaklygy buýurýar,
soňra netijesi nähili boldy. Nädip Musa (Aleýhisseläm) Müsürden gorkuly
halynda çykdy, edil Muhammet Pygamberimiziň (Sallalahu aleýhi we
sellem) Mekgeden howsalaly ýagdaýda çykyp gaýdyşy ýaly. Ahyryndaky
netije bolsa Pygamberimiziň we Musanyň haýryna boldy, ýöne
Pygamberimiziň duşmanlaryna Allah Tagala Pygamberiň we sahabalaryň
elleri bilen azap berýär, emma Musanyň (duşmanyna) Allah Tagala özi azap
berýär. Bu zatlarda ynsan üçin özüni we kalbyny düzetmek üçin ýeterlik
ybratlar bardyr.
“27. (Eý, kyýamaty inkär edýänler!) Sizi ýaratmak kynmy ýa-da
asmany? (Allah) ony (asmany) bina eýledi. 28. Ony (diregsiz) galdyrdy
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we ony göni etdi. 29. Gijesini örtüp, gündizini çykardy. 30. Ondan soň
ýeri düşäp (ýaşamaga taýýar görnüşde) düzledi. 31. Ondan suw we
otluk (meýdanlary) çykardy. 32. Daglary hem mäkäm ornaşdyrdy. 33.
(Bulary) siziň we mallaryňyzyň peýdalanmagy üçin (döretdi).”
“27. (Eý, kyýamaty inkär edýänler!) Sizi ýaratmak kynmy ýa-da
asmany?” - Bu soragdan maksat gaýtadan direldilmegiň mümkindigini
bildirmekdir, sebäbi müşrikler gaýtadan direlşi inkär edip, Pygamberimizi
ýalanladylar: "Ol: «Çüýräp giden bu süňkleri kim direldip biler?»
diýýär." (Ýäsin 78). Allah bolsa şeýle diýýär: "(Eý, kyýamaty inkär
edýänler!) Sizi ýaratmak kynmy ýa-da asmany?" Bunuň jogaby hemme
kişä mälimdir, elbetde asmany ýaratmak, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Elbetde,
asmanlaryň we ýeriň ýaradylmagy ynsanlaryň ýaradylmagyndan has
uly (işdir). Emma ynsanlaryň köpüsi muny bilmeýärler." (Gafir 57).
“(Allah) ony (asmany) bina eýledi” - bu sözlemiň mundan öňki sözlem
bilen baglanyşygy ýokdur, şonuň üçin, okaýjy şu sözlemden soň biraz
säginmelidir "Sizi ýaratmak kynmy ýa-da asmany?", soňra täzeden
başlap: "(Allah) ony (asmany) bina eýledi" diýip okamaly. Bu täze sözlem
asmanyň beýikliginiň beýanydyr. Başga bir aýatda Allah Tagala asmany
berk bina edenini aýdýar: "Biz asmany mäkäm (görnüşde) bina etdik." ýagny berk görnüşde "Ony giňelden hem Bizdiris!" (Zäriýät 47).
“28. Ony (diregsiz) galdyrdy we ony göni etdi.” Allah Tagala asmany
diregsiz ýerden galdyrandyr, şu aýatdaky ýaly: "Görýärsiňiz, Allah
asmanlary sütünsiz galdyrdy." (Ragd 2). “we ony göni etdi” - şeýle hem,
Allah Tagala ony göni edip ýaradandyr, ony doly, kämil edip döredendir,
ynsanyň ýaradylşy hakynda (Allahyň) aýdyşy ýaly: "Eý, ynsan! Seni ol
Keremli Perwerdigäriňe garşy aldan zat näme? Seni ýaradan, saňa
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dolulygyna şekil beren we saňa deňagramly bir ýaradylyş beren, seni
Öz isleýşi ýaly ýaradan (Ol dälmi eýsem)?" (Infitar 6-8). "Saňa deňagramly
bir ýaradylyş beren" - ýagny, Allah Tagala ynsany şu hili ýaradyşy ýaly,
asmany hem göni edip ýaradandyr.
“29. Gijesini örtüp, gündizini çykardy.” – “Gijesini örtüp” - ýagny,
garaňkyladyp, şonuň üçin, gije garaňky bolýar, aýatda Allah Tagala şeýle
diýýär: "Biz gijäni we gündizi (gudratymyzy görkezýän) iki alamat edip
goýduk. Gijäniň alamatyny (Aýy dynç almagyňyz üçin) öçürdik.
Gündiziň alamatyny (Güni)...aýdyňlyk edip goýduk." (Isra 12). “gündizini
çykardy” - ol gündiz gündogardan dogýan, günbatardan batýan gün bilen
aýan bolýandyr.
“30. Ondan soň ýeri düşäp (ýaşamaga taýýar görnüşde) düzledi.” “Ondan soň” - ýagny, asmanlaryň we ýeriň ýaradylşyndan soň (ýaşamaga
taýýar görnüşde) düzledi). Indiki aýatda (nähili) düzlänini beýan edýär:
“31. Ondan suw we otluk (meýdanlary) çykardy.” - Ýer asmandan öň
ýaradylandyr, şu aýatdaky ýaly: "Olara aýt: «Takyk, siz ýeri iki günde
ýaradana kapyr bolup, Oňa şärik goşýarsyňyzmy?» Ol (Allah)
älemleriň Perwerdigäridir. Allah ýerde berk, äpet daglary ýerleşdirdi.
Ol ýerde (daglarda) bereketi hasyl etdi we (ýene-de) Ol, takyk, dört
günüň içinde ýerde isleýänler üçin deň hatarda nygmatlar taýýar etdi.
Soň duman bolup duran asmana (tarap) ýöneldi. Oňa (asmana) we
ýere: «Öz islegiňiz bilen ýa-da mejbury (ýagdaýda) geliň» diýdi. Ikisi
hem: «Öz islegimiz bilen (Saňa tabyn bolup) geldik» diýdiler. Şeýdip,
olary iki günde ýedi gat asman edip ýaratdy." (Fussylet 9-12). Şeýlelik bilen,
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ýer asmandan öň ýaradylýar, ýöne onuň düzlenmegi, ondan suwy we otluk
meýdanlaryň çykarylmagy asmanlaryň ýaradylşyndan soň bolup geçýär.
“32. Daglary hem mäkäm ornaşdyrdy.” - Ýagny, ýaradylanlary ýer
titretmez ýaly ýeri tutup duran berk daglary ýerleşdirdi.
“33. (Bulary) siziň we mallaryňyzyň peýdalanmagy üçin (döretdi).” Ýagny, biziň ir-iýmişlerimiz üçin, şeýle hem, mal-dowarlarymyz (düýe,
sygyr, goýun, geçi) üçin peýda edip ýaratdy. Bu aýatlarda Allah Tagala
özüniň çäksiz gudratyny aňladýan nygmatlaryny öz bendelerine ýatladýar,
mundan soň bendeleriň hökmany duş geljek zatlaryny agzap şeýle diýýär:
“34. Emma (hemme zady derbi-dagyn edýän) ol äpet hadysa gelen
wagtynda! 35. Ol gün ynsan nämä tagalla edendigine göz ýetirer. 36.
(Şonda) Dowzahy görjek kişiler üçin (ol) äşgär görkeziler. 37-38-39.
Kim azyp we (ahyreti unudyp), dünýä lezzetini saýlan bolsa, onuň
barjak ýeri Dowzah bolar. 40-41. Emma kim Perwerdigäriniň (öňüne
çykyp) huzurynda (hasap bermekden) gorkan we nebsi (erbet)
arzuwlara uýmakdan saklan bolsa, onuň barjak ýeri Jennetdir.”
“34. Emma (hemme zady derbi-dagyn edýän) ol äpet hadysa gelen
wagtynda!” - Bu kyýamadyň gopmagydyr, ol güni (derbi-dagyn edýän)
diýip wasplandyrmagyň sebäbi - her bir zady derbi-dagyn etjekdir. “Äpet
hadysa” - ýagny, hadysalaryň iň äpeti.
“35. Ol gün ynsan nämä tagalla edendigine göz ýetirer.” - Uly äpet
boljak güni ynsan öz eden zatlaryny ýatlar, olary ýazylgy halynda tapyp, özi
okar, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Kyýamat güni onuň üçin (eden işleri
öňünde) açylyp goýuljak bir kitap çykararys. (Oňa): «Kitabyňy oka! Bu
gün hasaba çekiji hökmünde özüň özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler)." (Isra
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13-14).

Ol günde haçanda ynsan amal depderini okanda, tagalla eden zatlary,

ýagny, hemme eden amallary ýadyna düşer, emma biziň günlerimizde biz
köp amallarymyzy ýatdan çykarandyrys. Biz köp amal edendiris, olaryň
käbirleri ýagşy, käbirleri erbet, käbirleri boş, ýöne olary biz ýatdan
çykarandyrys, kyýamat gününde bolsa amallarymyz kitap görnüşinde berler.
Oka kitabyňy diýler, hasaba çekiji hökmünde öz özüň ýeterlikdir. Şonda
kapyr kişi aýdar: «Käşgä, men toprak bolsadym» (Nebe 40).
“36. (Şonda) Dowzahy görjek kişiler üçin (ol) äşgär görkeziler.” - “äşgär
görkeziler” - ýagny, aýan ediler. Kyýamat güni Jähennem 70 müň ýüp bilen
süýrelip getiriler, her ýüpünde ony süýreýän 1000 sany perişde bolar.(Muslim)
Olar boýuntyryk dakylgy ýagdaýda Dowzahyň dar bir ýerine
oklananlarynda, şol ýerde ölümi çagyrarlar. Allaha sygynýarys! Bu zatlara
seredip, görüp duran kişiniň ýüregi agzyna geler, hatda çagalaryň saçy
agarar.
“37-38. Kim azyp we (ahyreti unudyp), dünýä lezzetini saýlan bolsa.” Bu iki wasp ot eýeleriniň waspy, azmak - hetden aşmaklyk, dünýäni
ahyretden öňe geçirip, ynsanyň bar maksady bu dünýä bolmak. Ynsanyň
hetdi bolsa şu aýatda agzalandyr: "Men jynlary we ynsanlary özüme
ybadat etmeklerinden başga zat üçin ýaratmadym." (Zariýat 56). Kim şul
hetdini aşsa, Allaha ybadat etmese, ol azgyndyr, sebäbi ol hetdinden
aşandyr. Sen mahluksyň, sen Allaha ybadat üçin gelensiň, haýwanlar ýaly
iýip lezzetlenmek üçin ýaradylan dälsiň, şonuň üçin, Allaha ybadat et, eger
muny etmeseň azdygyň bolar, ynha şuňa azmaklyk diýilýär, ýagny, ynsanyň
Allaha ybadat etmezligi. “dünýä lezzetini saýlan bolsa” - dünýä ýaşaýşyny
saýlap almaklyk bilen azmaklyk waspy biri-birine baglanşyklydyr. Allaha
ybadat etmeýän azgyn kişi dünýä ýaşaýşyny saýlan kişidir, sebäbi şol dünýä
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ony Allaha tagat etmekden alyp galýar, Allaha tagat etmekden güýmeýär,
ertir namazynyň azany aýdylanda namaza derek ukyny saýlap alýar, haçanda
oňa Allahy ýatla diýlende, onuň ýerine boş güýmenjeleri saýlap alýar we
ş.m.
“39. Onuň barjak ýeri Dowzah bolar.” - Ýeri, ýagny, galjak ýeri, düşjek
ýeri, Jähennem galmaga nähili erbet ýerdir.
“40-41. Emma kim Perwerdigäriniň (öňüne çykyp) huzurynda (hasap
bermekden) gorkan we nebsi (erbet) arzuwlara uýmakdan saklan bolsa,
onuň barjak ýeri Jennetdir.” - Ýagny, Allahyň öňünde durjagyny bilip
gorksa, çünki ynsana Allah kyýamat gününde eden günälerini boýun aldyrar.
Ynsan muny etdim, ony etdim diýer, sahyhda gelşi ýaly, haçanda ynsan
boýun alanda Allah aýdar: "Dünýäde (günäňi) bukupdym bü gün bolsa
seniň üçin ony bagyşlaýaryn." (Buhary we Muslim). Ynha, bu adam Allahyň
huzuryna çykmaklykdan gorkan kişidir. “we nebsi (erbet) arzuwlara
uýmakdan saklan bolsa” - ýagny, nebsiň arzuwlaryndan goran bolsa, nebis
erbetligi buýrujydyr, ynsana diňe şer emir eder, ýöne bu nebsiň tersi bolan
başga nebis hem bardyr, arkaýynlaşan nebis. Ynsanyň üç sany nebsi bardyr:
arkaýynlaşan, buýrujy, ýazgaryjy. Bulary hemmesi Kuranda (agzalandyr).
1) Arkaýynlaşan: "Eý arkaýynlaşan nebis! Sen Perwerdigäriňden razy
bolan halyňda, Onuň hem senden razy bolan halynda Perwerdigäriňe
dolan! Sen Meniň (yhlasly) bendelerimiň hataryna goşulyp, Jennetime
gir!" (Fejr 27-30).
2) Ýamanlygy buýrujy: "Men nebsimi aklamaýaryn. Çünki nebis
elmydama ýamanlygy buýrujydyr. Diňe Perwerdigärimiň merhemet
eden (bendesi ýaman işleriň ugruna gitmez)." (Ýusuf 53).
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3) Öz-özüni ýazgaryjy: "Özüni ýazgaryp (puşman edýän) nebse kasam
bolsun!" (Kyýamat 2).
Hakykatdanam, ynsan bu üç nebsiň bardygyny duýýandyr, käwagt haýyr
işleri söýüp amal eder, ynha bu arkaýynlaşan nebisdir. Käwagt bolsa şer
işlere meýil eder, ynha bu ýamanlygy buýrujy nebisdir. Ondan soň öz-özüni
ýazgaryjy nebis gelýär, eden işlerini ýazgarýar, eden günä işine ökünýär, ýada eden ýagşy işine ökünip ýazgarýar. Käbir adamlaryň nebsi ýagşy işleri
edeni üçin we ýagşy adamlar bilen ýoldaş bolany üçin öz-özüni ýazgarar we
aýdar: Nädip meniň ýaşaýşyma, meniň isleg-arzuwlaryma, güýmenjelerime
päsgel bolýanlar bilen dost bolýaryn we ş.m. Ýazgaryjy nebis käwagt
ýamanlygy buýrujy nebsi ýazgarýar, käwagt arkaýynlaşan nebsi ýazgarýar,
hakykatda ol iki nebsiň arasynda bolup, ýamanlyk edende, ýamanlygy
buýrujy nebsi ýazgarýar, şeýdip ynsan (eden işine) puşman edýär. Haçanda
haýyr iş edende arkaýynlaşan nebsi ýazgarýar. “onuň barjak ýeri Jennet
bolar” - öz nebsini erbetliklerden alyp galan kişiniň barjak ýeri Jennetdir.
Jennet Allahyň öz söýgüli gullary üçin taýynlap goýan eşret ýurdudyr, ol
ýerde gözüň görmedik, gulagyň eşitmedik, adamyň oý-pikirine gelmedik
zatlar bardyr, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Hiç kim olaryň eden ýagşy işlerini
sylaglamak üçin (Jennetde) gözlerini nurlandyrjak niçeme gizlenen
nygmatlary bilýän däldir." (Sežde 17). Kuranda şeýle gelendir we Kudsyhadysda bolsa şeýle gelýär: "Ýagşy bendelerim üçin gözüň görmedik,
gulagyň eşitmedik, adamyň oý-pikirine gelmedik zatlary taýynladym."
(Buhary we Muslim).

Ynha, bu Jenneti ynsan ölmezinden öň duýjakdyr. Haçanda

ajaly gelende perişdeler hem: "Eý, arkaýynlaşan nebis Allahyň
razylygyna çyk" diýip çagyranda, nebis Jennet bilen buşlanar, şu aýatdaky
ýaly: "Perişdeler päk (ýagşy) haldakalar janlaryny alan kişilere: «Salam
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size" - jan berenlerinde - "eden işleriňiz sebäpli, Jennete giriň!»
diýerler." (Nahl 32). Şeýdip, Jennet bilen buşlanýar, onuň ruhy razy halynda
aňsat, ýeňil çykýar, hadysda gelşi ýaly: "Kim Allah bilen duşmaklygy
gowy görse, Allah hem onuň bilen duşmaklygy gowy görer. Kim Allah
bilen duşmaklygy halamasa, Allah hem onuň bilen duşmaklygy
halamaz." Aýşe enemiz şeýle diýýär: "Eý, Allahyň Resuly biz ölümi
halamaýarys ahyryn". Pygamberimiz aýtdy: "Onuň (gürrüňi) däl, ýagny, adamyň häsiýetine laýyklykda hemmämiz ölümi halamaýarys, ýöne, haçanda mömine öljek mahaly buşlanýan zatlar buşlananda,
Allah bilen duşuşmagy gowy görer, ölmegi gowy görer we oňa (ölüm)
aňsat bolar." (Buhary). Emma haçanda kapyr öljek wagty halamaýan zady
bilen buşlananda Allah bilen duşmaklygy halamaz, onuň jany gaçyp bütin
jesedinde bölek-bölek bolar, edil öl saçdan çişiň çykarylşy ýaly kapyryň
ruhuny çykaryp alýançalar onuň ruhy jesetde gaçyp ýörer. Çiş diýilýän zat egirmeçilere belli zat - haçanda öl saçyň üstünde süýrelende ol saçy
pytradar, güýçli çeker, kapyryň ruhy edil şolar ýaly bolar. Allaha
sygynýarys! Onuň ruhy jesetde param-parça bolar, sebabi ol azap bilen
buşlanany üçin gorkar. Şeýlelik bilen, Jennetde gözüň görmedik, gulagyň
eşitmedik, adamyň oý-pikirine gelmedik zatlar bardyr, ynsan ölmezinden öň
buşlanan zatlaryny duýup başarmagy mümkindir, Enes ibn Nadr (Uhud
dagynyň ýanynda söweşde wagt) aýtdy: "Eý! Sad bin Muaz! Allaha
kasam bolsun, men Uhud (dagynyň) däl-de Jennetiň ysyny alýaryn,
başgalar däl." (Buhary). Munuň manysy dadynma alynmagy däldir, megerem,
hakyky alynmakdyr. Ibn El Koýýim (Allah oňa rehmet etsin) aýtdy: "Käbir
adamlar dünýäde halynda ahyrete ýetip bilýändir". (Enes ibn Nadyr)
soňra ýöräp söweşip başlady, soňra öldürildi. Şeýlelik bilen, Jennetde gözüň
görmedik, gulagyň eşitmedik, adamyň oý-pikirine gelmedik zatlar bardyr.
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“42. Senden: «Haçan gelip ýeter?» diýip (kyýamat) sagadyny
soraýarlar. 43. Sen ony nireden biljek? 44. Onuň anyk wagtyny (diňe)
Perwerdigäriň bilýändir. 45. Sen diňe ondan (kyýamatdan) gorkýanlara
duýduryjysyň. 46. Olar ony (kyýamaty) gören wagtlary (dünýäde) diňe
bir agşam ýa-da bir säher wagty ýaşandyrys öýderler!”
“42. Senden: «Haçan gelip ýeter?» diýip (kyýamat) sagadyny
soraýarlar.” Ýagny, adamlar soraýarlar beýleki aýatda aýdylşy ýaly:
"Adamlar senden kyýamatyň haçan boljakdygyny sorarlar. Sen (olara):
«Ol hakdaky maglumat diňe Allahyň ýanyndadyr» diýip aýt." (Ahzab 63).
Adamlaryň kyýamat haçan diýip sorag bermekleri ikä bölünýär:
1) Inkär, mümkin dällik bildirmek üçin berilýän sorag, bu hili sorag bermek
küfürdir, bu hili sorag beren müşriklerdir, olar Pygamberimizden kyýamatyň
haçandygyny sorap, onuň gelmegini howlukdyrdylar, şu aýatda Allah olar
barada şeýle diýdi: "Oňa (kyýamata) ynanmaýanlar ol (kyýamatyň)
tizräk gopmagyny isleýärler. Iman edenler bolsa ondan (kyýamatdan)
gorkýarlar we onuň takyk (gopjakdygyny) bilýärler." (Şura 18).
2) Kyýamata taýynlyk görmek üçin onuň haçan gopjakdygyny soramak,
beýle soramagyň zyýany ýokdur, bir adam Pygamberimizden şeýle diýip
soraýar: “Eý Allahyň Resuly kyýamat haçan?” Aýtdy: “Onuň üçin näme
taýynladym?” Aýtdy: “Allah we Resulyna söýgi (taýynladym)” Aýtdy:
“Adam söýýäni bilen bile bolar.” (Buhary we Muslim) Adamlar
Pygamberimizden kyýamat barada soraýarlar, ýöne sorag bermekde niýetleri
tapawut edýändir, şonda-da niýetleri nähili bolanda-da, soraglary nähili
bolanda-da kyýamatyň haçandygyny diňe Allah biler, şonuň üçin indiki
aýatda şeýle diýýär:
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“43. Sen ony nireden biljek?” - Ýagny, sen kyýamatyň haçandygyny
aýtmagyň mümkin däldir, çünki onuň ylmyny ýeke Allah biler, başga
aýatdaky ýaly: "Sen (olara): «Ol hakdaky maglumat diňe Allahyň
ýanyndadyr» diýip aýt." (Ahzab 63). Perişdeleriň iň ylymlysy bolan Jibril
Pygamberimizden kyýamat barada maňa habar ber diýip soranda şeýle jogap
berdi: "Soralýan (kişi, ýagny Pygamberimiz) sorag berýänden (ýagny
Jibrilden) (bu meselede) (artykmaç) ylymly däldir." (Buhary we Muslim).
Ýagny, eger saňa näbelli bolsa, maňa-da näbellidir, şeýlelik bilen, iň ylymly
ynsan we iň ylymly perişde kyýamatyň haçan gopjakdygy barada hiç zat
bilmeýän bolsalar olardan galanlar barada näme pikir edýärsiň?! Şunluk
bilen bilýäris: käbir adamlaryň kyýamat plan günde plan sagatda gopjak
diýip ýaýradýan gepleri ýalandyr, ýalandygyna göz ýetirýäris, çünki,
Allahdan başga ony bilýän ýokdur.
“45.

Sen diňe ondan (kyýamatdan) gorkýanlara duýduryjysyň.” - Ýagny,

sen onuň haçandygyny bilmeýärsiň, ýöne sen "gorkýanlara" (möminlere)
ol gün hakynda duýduryjysyň, emma ony inkär edene, ony mümkin däl
saýana, ony ýalan hasaplana duýduryşyň peýdasy degmez: "(Ýöne) iman
etmeýän kowuma aýat-deliller hem-de duýduryşlar peýda bermez."
(Ýunus 101). Şonuň

üçin, sen haçan ölerin, nirde ölerin diýip sorama! Sebäbi

iru-giç ol bolup geçjekdir, näçe ýaşasaňam saňa ol zaman gysga bolup
görüner şu aýatdaky ýaly: “46. Olar ony (kyýamaty) gören wagtlary
(dünýäde) diňe bir agşam ýa-da bir säher wagty ýaşandyrys öýderler!”
Dogry bermeli sorag we seniň jogabyň taýyn bolmaly sorag - haýsy halda
ölerin? Meniň göz öňümde tutýanym - baý bolupmy ýa garyp, güýçli
bolupmy, ýa ejiz, nesilli bolupmy ýa nesilsiz, bu zatlar däldir, meniň göz
öňümde tutýanym - amal taýdan haýsy halda ölerin? Eger özüňe bular ýaly
soragy berýän bolsaň, hökman taýynlanmalysyň, çünki, haçan ajalyň
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ýetjegini sen bilmersiň, gidende ulagyna münüp, gelende (beýlekileriň)
gerdeninde göterilip gelen näçe kişiler bardyr, öýden çykanda maňa
günortanlygymy ýa agşamlygymy taýynlaň diýip, ony iýip bilmän giden
näçe kişiler bardyr, köýneginiň iligini özi ötürip, çözende bolsa özi däl-de
(öli ýuwýan) çözen näçe kişiler bardyr, bu zatlar duýdansyz bolup geçip,
görüp ýören zatlarymyzdyr. Şu wagtdan pikirlen, nähili halda ölersiň? Şonuň
üçin kän toba etmelisiň, çünki her bir gaýgy-gamyň dermany, her aladanyň
çözgüdi toba etmeklikdir, hatda käbir alymlar aýtdylar: biri senden fetwa
sorasa (dini sorag berip höküm islese) ilki toba et, çünki günäler adam bilen
dogry ýoluň arasyna böwet bolýar, bu Allahyň şu aýatyndan netije edip
çykarylýar: "Biz bu kitaby saňa ynsanlaryň arasynda Allahyň saňa
görkezişi (buýruşy) ýaly höküm etmegiň üçin, hak (we hikmet) bilen
inderdik. Sen haýynlaryň goraýjysy bolma! Allahdan (günäleriňi
geçmegi üçin) bagyşlanma sora! Takyk, Allah Bagyşlaýjydyr, Rehimşepagatlydyr." (Nisa 103-106). Bu netije çykarma örän ýerliklidir, muny şu
aýatdanam çykarsa bolar: "Dogry ýola girenleriň bolsa (Allah) dogry
ýoldaky (tutanýerliligini has-da) artdyrar we olara takwalyklarynyň
(sylagyny) berer." (Muhammed 17). Toba etmek, bagyşlanma dilemek - dogry
ýoldur, şonuň üçin size köp toba etmekligiňizi, (Allahyň sizi görüp duranyny
elmydama) duýmagyňyzy, özüňizi hasaba çekip durmagyňyzy wesýet
edýärin, birden duýdansyz ölüme sezewar bolanymyzda taýyn halda
bolarymyz ýaly, Allah biziň soňumyzy haýyrly etsin.
“46. Olar ony (kyýamaty) gören wagtlary (dünýäde) diňe bir agşam ýada bir säher wagty ýaşandyrys öýderler!” (Arapça aşiýýe diýip gelýär),
onuň manysy: agşam diýmek, araplar aşiýýe diýip - günortan bilen günüň
batýan wagty aralygyna aýdýarlar, duha hem säher wagty diýmek, duha gün dogandan başlap tä günortana çenli dowam edýär. Şeýlelik bilen,
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aýatdan çykýan netije - olar kyýamaty görenlerinde dünýäde edil ýarym gün
ýaşandyrys öýderler, muny şuwagdam duýýarys, meselem eger sorag bersek
näçe ýyl ýaşadyk, ol ýyllary ýyllar ýaly duýýarysmy ýa bir gün ýaly
duýýarys? Şeksiz, olary bir gün ýaly duýýarys, ynsan üç zadyň arasyndadyr:
geçen günler, ol geçmişdir, gelejek günleri, ol günlere ynsanyň ýetjegi belli
däldir, häzirki zaman, ynsan ynha şuňa üns bermelidir, sebäbi ynsan geçen
zady düzedip bilmeýär, gelejekdäki günlere ýetjegini bilmez, emma häzirki
wagty bolsa, ynsan şondan soraga çekiler, Allah biziň soňumyzy haýyrly
etsin, ahyrymyzy öwgä mynasyp eýlesin, soňumyzy bagtly etsin, elbetde Ol
sahylyk, kerem eýesidir.
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80-Abese süresiniň tefsiri:
Rahman we Rahym Allahyň ady bilen.
“1, 2. (Pygamber ýanyna) gözleri kör bir adam gelende ýüz bermedi we
yzyna öwrüldi. 3. (Eý, Muhammet!) Sen onuň ýagdaýyny nireden
bilýäň? Belki, ol päklenerdi. 4. Ýa-da ol pent-nesihat alardy, (soň bu
pent-nesihat) oňa peýda bererdi. 5, 6. Emma (özüni gurply görüp)
mätäçlik çekmeýäne bolsa sen seredýärsiň. 7. Emma (onuň günälerden)
päklenmezliginden sen (jogapkär dälsiň)! 8, 9, 10. Emma seniň ýanyňa
ylgap gelen, Allahdan gorkýan hem bolsa sen (ondan ýüz öwrüp)
gyzyklanmaýarsyň. 11. Ýok! Bu aýatlar öwütdir (ýatlatmadyr). 12.
Isleýän (ondan) öwüt-nesihat alar. 13, 14, 15, 16. (Bu aýatlar) mübärek,
hormaty belent, päk-arassa sahypalarda, ýagşylyk (tymsaly bolan)
arzyly kätipleriň eli bilen (ýazylandyr).”
“1, 2. (Pygamber ýanyna) gözleri kör bir adam gelende ýüz bermedi we
yzyna öwrüldi.” - Ýüz bermän yzyna öwrülen - Allahyň Resulydyr
(Sallallahu aleýhi we sellem). (Aýatyň arapçasynda "abese" diýip gelýär),
onuň manysy - gaş çytmak, ýüz gamaşdyrmak, ýagny, bir zady
halamandygyňy ýüzüňden belli etmek. “yzyna öwrüldi” - ýagny, ýüz
öwüren. “gözleri kör bir adam gelende” - gözleri kör adamyň ady Abdullah ibn Amr ibn Umm Mektum (Allah ondan razy bolsun). Ol
hijretden öň Mekgede wagty Pygamberimiziň ýanyna gelipdi, edil şol wagt
Pygamberimiziň ýanynda Kureýşiň emeldarlary bardy, olaryň Yslamy kabul
etmesini Pygamberimiz tama edýärdi. Mälim bolşy ýaly, haçanda bir halkyň
ululary, abraýly kişileri Yslamy kabul etseler, bu ýagdaý olaryň
golastyndakylaryňam Yslamy kabul etmesine sebäp bolar. Şonuň üçin,
Pygamberimiz olar Yslamy kabul eder diýip, gaty umyt ederdi. Şol wagt
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ýaňky kör adam: “Allahyň saňa öwreden zatlaryny maňa öwret,” diýip, okap
bermekligi soraýar. Pygamberimiz bolsa, oňa gaşyny çytyp, ondan ýüz
öwürýär, sebäbi ol ýaňky oturanlaryň Yslamyny umyt edip, olardan uly tama
edip oturdy. Pygamberimiziň pikir edeni: eger ol ýaňky kör adama tarap
ýüzüni öwürse oturanlar ony halamazlar öýden. Pygamberimiziň ýüz öwrüp
gaş çytmasynda iki sany zat bar: 1) Uly adamlaryň Yslamyny tama etmegi.
2) Pygamberimiziň ol kör adama ýüz bermegini oturan kişiler halamazlar
öýtmegi, sebäbi oturanlar ony kiçi, pes hasaplardylar. Şek-şübhesiz, bu
Pygamberimiziň ijtihadydyr (ýagny, iň gowusy şuldyr öýtmegidir), ýagny,
muny Pygamberimiz Ibn Mektumy pes, kiçi görüp eden däldir, sebäbi biz
anyk bilýäris: Pygamberimizi aladalandyrýan zat - hak bolan dagwatyň
Allahyň bendeleriniň arasynda ýaýramagydyr, adamlar Pygamberimiziň
ýanynda hemmesi deňdirler, has dogrusy - Yslama iň berk ýapyşýan oňa iň
söýgüli kişidi.
“3. (Eý, Muhammet!) Sen onuň ýagdaýyny nireden bilýäň?...” - Ýagny,
kör kişiniň imany beýgelip, päklenjeginden seni näme şeklendirýär. “Belki,
ol” - ýagny, ibn Umm Mektum – “päklenerdi.” - ýagny, günälerden, özi
ýalylara laýyk däl gylyklardan saplanardy, ýagdaýy beýle bolana ýüz
bermeklik - iň laýygydyr.
“4. Ýa-da ol pent-nesihat alardy, (soň bu pent-nesihat) oňa peýda
bererdi.” - Sen nireden bilýäň, ol öwütleri diňläp, wagyzlara gulak asar,
şeýdip wagzyň oňa haýyr degmegi beýleki oturanlardan has umytlydyr.
“5, 6. Emma (özüni gurply görüp) mätäçlik çekmeýäne bolsa sen
seredýärsiň.” - Özüni gurply görüp, ýagny, özüniň mal-baýlygynyň

62

köplügine, ornuna, kuwwadyna daýanyp, mätäçlik çekmeýäne sen
seredýärsiň, ýagny, özüňe çekmek isleýärsiň, oňa hoşamaýlyk görkezýärsiň.
“7. Emma (onuň) - ýagny, özüni gurply saýanyň - (günälerden)
päklenmezliginden sen (jogapkär dälsiň)!” - Sebäbi saňa düşeni diňe
ýetirmekdir. Şeýdip, Allah Tagala ibn Umm Mektumyň beýleki wezipeli
kişilerden päklenmäge has golaýdygyny beýan edýär, şeýle hem, Pygamber
olar bilen şeýle hoşamaý gatnaşsa-da päklenmeseler, Pygamberimize zyýany
ýokdur. Olaryň päklenmezliginden sen (jogapkär dälsiň) - ýagny, seniň
günäň däldir, päklenmedigiň özüne günä bolar, seniň işiň diňe ýetirmekdir.
Soňra Allah aýdýar:
“8, 9, 10. Emma seniň ýanyňa ylgap gelen, Allahdan gorkýan hem bolsa
sen (ondan ýüz öwrüp) gyzyklanmaýarsyň.” - Bu aýatlar ýokardaky şu
aýatlaryň garşylygyna aýdylandyr: “5, 6. Emma (özüni gurply görüp)
mätäçlik çekmeýäne bolsa sen seredýärsiň.” “Emma seniň ýanyňa ylgap
gelen” - ýagny, Pygamberiň mejlisine gatnaşmak pursatyny elden
gidirmejek bolup gelen. “Allahdan gorkýan” - ýagny, ýürekden Allahdan
gorkýan. “sen (ondan ýüz öwrüp) gyzyklanmaýarsyň” - ýagny, biperwaý
garaýarsyň, çünki, ol dogry ýola gelerler diýip halkyň uly emeldarlary bilen
meşguldy.
“11. Ýok! Bu aýatlar öwütdir (ýatlatmadyr).” - Ýagny, bular ýaly zatlary
etme! (Aýatyň arapçasynda "kellä" sözi ulanylýar), ol söz haçanda bir zatdan
alyp galjak bolaňda, bir zatdan saklajak bolaňda ulanylýar. “Bu aýatlar
öwütdir (ýatlatmadyr)” - ýagny, Allahyň Öz Resulyna inderen Kurany
aýatlardyr, ol aýatlar ynsana haýry degjek zatlary ýatladyp, ony oňa iterýär,
şeýle hem, zyýanly zatlary ýatladyp, kalby wagza gulak asar ýaly duýdurýar.
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“12. Isleýän (ondan) öwüt-nesihat alar.” Isleýän inen wagyzlara gulak
asar, islemeýän asmaz, şu aýatda aýdylşy ýaly: "(Eý, Muhammet!) Aýt:
«(Bu Kuran) Perwerdigäriňizden (gelen) hakykatdyr. Islän kişi iman
etsin, islän kişi kapyr bolsun!" (Kehf 29). Allah Tagala takdyr taýdan ynsana
saýlamak hukugyny berendir, ýagny, isle mömin bol, isle kapyr, ýöne şerigat
taýdan bendelerinden küfüre razy däldir. Ynsan şerigat taýdan imany ýa
küfüri saýlamaga hukukly däldir, imany saýlamak oňa emir edilendir, oňa
wajypdyr, emma takdyr, ykbal taýdan ynsan saýlap biler, käbir adamlaryň
pikir edişi ýaly ynsan edýän işlerine mejburlanýan däldir, bu bidgatdyr,
muny Jehmi toparyndan bolan Jebri fyrkasy oýlap tapandyr (Jehmi, Jebri dogry ýoldan azaşan dini toparlaryň atlary). “12. Isleýän (ondan) öwütnesihat alar” - isleýän inen wagyzlara gulak asar, islemeýän asmaz,
Allahyň üstünlik bereni üstünlik gazanar.
“13, 14, 15, 16. (Bu aýatlar) mübärek, hormaty belent, päk-arassa
sahypalarda, ýagşylyk (tymsaly bolan) arzyly kätipleriň eli bilen
(ýazylandyr).”
“Bu aýatlar) mübärek, hormaty belent” - ýagny Allahyň gatynda belent
bolan. “päk-arassa sahypalarda” - ýagny, öwüt-nesihatlary içine alan bu
aýatlar päk-arassa sahypalardadyr. Sahypalar sahypa sözüniň köplügi, üstüne
ýazylýan zada sahypa diýilýär.
“ýagşylyk (tymsaly bolan) arzyly kätipleriň eli bilen (ýazylandyr)” Aýatda "sefero" sözi gelýär, ýagny, kätipler, perişdeler, ol "sefer" ýa "sefr"
sözünden emele gelip, onuň asyl manysy - kitap diýmek, şu aýatdaky ýaly:
".... (birnäçe jilt) kitap göterýän eşek ýalydyr." (Jumga 5). Sefero sözüniň
ilçi, ortaçy manylary hem bardyr, şonuň üçin şu manyny aňladýar diýenler
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hem bardyr, ýagny, perişdeler adamlar bilen Allahyň arasynda ilçidirler
diýdiler. Sefir sözi Ebu Rofig atly sahabanyň hadysynda-da gelýär, haçanda
Pygamberimiz yhram etmezden öň (haj edip başlamazdan öň) Meýmuna atly
zenana öýlenýär, şonda Ebu Rofig şeýle diýýär: “Ikisiniň arasynda sefir
boldum (ýagny, araçy boldum)." (Muslim).
Şeýlelik bilen, sefero - perişdelerdir, olara sefero diýilmeginiň sebäbi - olar
ýazýançydyrlar, şeýle hem, olar Allah bilen adamlaryň arasynda ilçidirler,
meselem, Jibril wahyý getirip, Allah bilen adamlaryň arasynda ilçidir,
ýazýan perişdelerem ynsanyň amallaryny Allaha ýetirýänçidirler, hakykatda
bolsa, Allah olar ýazmazdanam öň ýazyp durkalaram ol amallardan
habardardyr. “ýagşylyk (tymsaly bolan) arzyly kätipleriň eli bilen
(ýazylandyr)” - ýagny, olar ýagşy ahlaklydyrlar, ýagşy syrata eýedirler,
çünki olaryň ahlaklary we syratlary iň gözel şeklindedir, şonuň üçin Allah
olary şu wasplar bilen wasplady: ýagşylyk (tymsaly bolan) arzyly kätipler,
ynsanlaryň edýän işlerini bilýärler, Allaha gulluk etmekden ulumsylyk
etmezler hem-de gaçmazlar, gowşaklyk görkezmezden gije-gündiz (armanýadaman) tesbih ederler. Bu aýatlarda Allah Tagala edep öwredýär, ýagny,
ynsan dagwat edende adam saýlamaly däldir. Abraýy üçin abraýlyny,
wezipesi üçin wezipelini, garyndaşlygy üçin garyndaşy saýlamaly däldir,
tersine Allaha dagwat edende adamlaryň hemmesi deň bolmalydyr garypbaý, uly-kiçi, garyndaş-ýat kişi hemmesine-de dagwat edilmelidir. Şeýle
hem bu aýatlarda Allahyň Pygamberimize bolan ýumşaklygy bardyr, süräniň
ilkinji üç aýatlarynda Pygamberimize gönümel ýüzlenme ýokdur. (Ilkinji üç
aýat onluk formada gelendir) ýagny, eý Pygamber sen şeýtdiň sen beýtdiň
diýip ýüzlenme görnüşinde gelmedi, çünki bu aýatlarda käýeme bardyr,
Pygamberimize bu sözleriň agyr degmezligi üçin ol aýatlary onluk formada
65

getirýär, şeýle hem, bular ýaly etmezlik babatyndaky höküm hemme kişä
degişlidigini bildirtmek üçin bu aýatlar onluk formadadyr. Allah Tagala öz
beýik kitabyny beýan ediji arap dilinde (indirilen) diýip wasplaýar.
(Ýokardaky agzanlarymyz hem) Kuranyň beýanyna degişlidir. Şeýle hem,
bu aýatlar ynsana kör, çolak, kütek gözli diýip atlandyrmagyň rugsatdygyna
delildir, alymlar şular ýaly ederdiler. Meselem Ebu Hureýra çolak diýerdi,
ibn Mesgud kütek gözli sözüni ulanardy. Alymlar aýtdylar: bir adamy
tanatmak üçin onuň aýbyny tutmagyň zyýany ýokdur, emma adamy
aýyplamak maksady bilen onuň aýyplaryny agzamak haramdyr. Sebäbi
birinji ýagdaýa, ýagny, tanatmak üçin agzamaga mätäçlik çekilýär, emma
ikinji ýagdaý, ýagny, aýyplamak maksady bilen agzamak ol adamyň
gynanjyna begenmeklikdir. Hadysda bolsa şeýle diýilýär: "Doganyňdaky
aýyba begenjiňi äşgär etme, belkem, Allah oňa rehmet edip (şol aýby)
seniň başyňa getirer!" (Tirmizi)
“17. Bu ölüm alan ynsan, nähili derejede kapyr. 18. (Ýaradan) ony
nämeden ýaratdy? 19. Bir damja nutfadan (ýaratdy) we oňa ölçegini
berdi. 20. Soň oňa ýoly (ene garnyndan çykyp dünýä inmegi ýa-da ýagşy
bilen ýamany saýgarmagy) aňsatlaşdyrdy. 21. Soň (ajaly gelende) onuň
janyny aldy we ony mazara saldy. 22. Soň ony Öz islän wagty täzeden
direlder. 23. Ýok! Entäk (Allah) emrini ýerine ýetirmedi. 24. Ynsan öz
tagamyna ser salsyn! 25. Biz asmandan ýagşy ýagdyrdyk. 26. Soň (ot
bitsin diýip) topragy gowy edip ýardyk. 27-31. Ol (ýerde) däneler,
üzümler, gök otlar, zeýtunlar we hurmalar, agaçlary gür we ýygy
bakjalar, miweler we çemenzarlyklar ösdürdik. 32. Bularyň hemmesi
siziň we mallaryňyzyň peýdalanmagyňyz üçindir.”
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“17. Bu ölüm alan ynsan, nähili derejede kapyr.” - Kuranda ölüm alsyn
diýip köp gelýär, käbir alymlar aýtdylar: onuň manysy lagnat (nälet) aýtmak,
ýöne has dogrusy - onuň manysy heläk bolsun, sebäbi ölüm sebäpli ynsan
heläk bolýar, araplar bu hili sözler bilen adamyň halyny ýazgarar ekenler.
Meselem şeýle diýýän ekenler: Planyny ölüm alsyn! Nähili erbet häsiýetli ol,
planyny ölüm alsyn! Nähili pis ol we ş.m. “Bu ölüm alan ynsan” - käbir
alymlar aýtdylar: ynsan sözünden maksat kapyr kişilerdir, hemme ynsan
däldir, çünki aýatyň soňunda ol nähili kapyr diýilýär. Ynsan sözünden
maksat adam tohumy hem bolup biler, sebäbi adam oglunuň köpüsi
kapyrdyrlar, sahyh hadysda gelşi ýaly: "... Allah Tagala kyýamat gününde
aýdar: "Eý, Adam", olam aýdar: "Lebbeýke we sagdeýke (manysy:
Saňa boýun bolýaryn, emir et)" Allah Tagala oňa aýdar: "Öz
zürýadyňdan oda gitjek topary çykar!" Adam aýdar: "Eý, Robbum!
nähili oda gitjek topar?" Allah Tagala aýdar: "(Ol topar) Her müň
(kişiden) dokuz ýüz togsan dokuz (kişidir)." (Buhary).
Şeýlelik bilen bärdäki ynsan sözünden maksat hemme ynsanlardyr ýöne
musulmanlar oňa degişli däldir, beýleki aýat-hadyslaryň aňladyşy ýaly. “Ol
nähili derejede kapyr”(1) - bu sözlemiň iki manysy bardyr: birinjisi ony
kapyr bolmaga iteren zat näme, ikinjisi onuň nähili kapyrdygyny geň
görmek, çünki Allah Tagala ynsana akyl berýär, oňa pygamberler ugradýar,
oňa kitaplar ugradýar, iman etmekligi üçin her gerek zatlaryny berýär, ýöne
şonda-da ynsan Allaha kapyr bolýar, bu nähili derejedäki kapyrlyk.
Aýatdaky kapyrlyk sözi hemme kapyrlygy öz içine alýar, meselem gaýtadan
direlşi inkär etmeklik, çünki kapyrlaryň köpüsi gaýtadan direlşi ýalan
hasapladylar we aýtdylar adamlaryň süňkleri küle öwrülenden soň olaryň
(1) Şu taýda mä istifhämiýýe bn tagajjubiýýäni düşündirýär.
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gaýtadan direlmegi mümkin däldir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Ol öz
ýaradylşyny ýatdan çykaryp, Bize garşy mysal getirmäge (akyl
öwretmäge) synanyşýar. Ol: «Çüýräp giden bu süňkleri kim direldip
biler?» diýýär." (Ýäsin 78). Şonuň üçin indiki aýatda şeýle diýýär:
“18. (Ýaradan) ony nämeden ýaratdy?” - Bu sorag berme sözlemden
maksat - indiki geljek aýatlary ykrar etmek:
“19. Bir damja nutfadan (ýaratdy) we oňa ölçegini berdi.” - Ýagny, eý
ynsan, gaýtadan direlşe kapyr bolýarsyň, eýsem sen nämeden ýaradyldyň?
Sen asla ýoklukdan bar edilmediňmi, şeýdip sen ynsan bolmadyňmy, indi
nädip sen gaýtadan direlşi inkär edýärsiň?! “19. Bir damja nutfadan
(ýaratdy).” - Nutfa aslynda az-owlak suwa aýdylýar, emma bärdäki manysy
-ol (erkegiň) bil, (aýalyň bolsa) göwüs süňküniň arasyndan çüwdürilip
çykýan bir suwdur. Ol suwy aýalyň göwresine guýulýar, şeýdip aýal göwreli
bolýar. “we oňa ölçegini berdi” - ýagny, Allah Tagala ynsany tapgyrlara
bölüp ýaratdy: nutfa, soňra lagta gan, soňra et bölek, Ibn Mesgudyň
hadysynda gelşi ýaly: "Ol aýtdy: sadyk-mesduk (dogruçyl, ynamdar) bolan
Allahyň Resuly aýtdy: “Her biriňiz enäniň garnynda 40 günläp suw
(görnüşinde) emele gelýär, soňra şonça wagtlap gan (görnüşinde)
bolýar, soňra ýene şonça wagtlap bir bölek et (görnüşinde) bolýar,
soňra oňa ruh üflemegi üçin perişde iberilýär we 4 zady ýazmaklygy
buýrulýar, olar: rysgaly, ajaly, amaly we bagtlymy ýada bagtsyz
boljagy. Ondan başga (hak) iläh bolmadykdan (ýagny, Allahdan) ant
içýärin, tä biriňiz bilen Jennetiň aralygynda bir tirsek galýança Jennet
iliniň amalyny eder, (şonda) ýazgyt ony öňürtilär we ol kişi ot iliniň
amalyny eder, şol sebäpli hem oda girer, edil şolar ýaly hem, tä biriňiz
bilen oduň aralygynda bir tirsek galýança ot iliniň amalyny eder,
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(şonda) ýazgyt ony öňürtilär we ol kişi Jennet iliniň amalyny eder we şol
sebäpli hem Jennete girer.” (Buhary we Muslim). Şeýlelik bilen, ynsan ölçegli
nyzama görä ýaradylandyr, ol ölçegi goýan, enäň garnyndan göbegiň üsti
bilen iýmitlendiren Allahdan başga kim bolup biler?! Şonuň üçin şeýle
diýýär:
“20. Soň oňa ýoly (ene garnyndan çykyp dünýä inmegi ýa-da ýagşy
bilen ýamany saýgarmagy) aňsatlaşdyrdy.” - Ýagny, görüp duran
dünýämize enesiniň garnyndan çykyp, gelmegi üçin Allah bäbegiň ýoluny
ýeňilleşdirdi, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Oňa iki depäni (haýry we şeri)
görkezmedikmi?" (Beled 10). Allah Tagala ynsana enäň göwsüni emmekden
başlap, onuň rysgal hazynalaryny açandyr, mundan has möhüm bolan
hidaýat, rowaçlyk ýollaryny ilçiler ugradyp, kitaplar inderip,
aňlatlaşdyrandyr, soňra:
“21. Soň (ajaly gelende) onuň janyny aldy we ony mazara saldy.” Ýagny, öldürdi, bedenden ruhuny çykardy, soňra ony mazara salyp, oňa
hormat, sylag hökmünde ony gömülgi halynda örtdi, sebäbi, ynsanyň
ölenden soň jesedini beýleki maslyklar ýaly zibile zyňmak - ony
sylamazlykdyr, onuň yzyndakylary äsgermezlikdir, şonuň üçin, Allahyň
ölüni jaýlamak buýrugy - Allahyň nygmatydyr, hut şol sebäpli ibn Abbas bu
aýatyň tefsirinde aýtdy: "ony mazara saldy" ýagny, jaýlamak bilen oňa
sylag bildirdi."
“22. Soň ony Öz islän wagty täzeden direlder.” - Ýagny, Allah islän
wagty, eden amalynyň sylagyny ýa jezasyny bermek üçin kyýamat gününde
täzeden direlder. Şeýle hem, “Soň ony Öz islän wagty täzeden direlder” sözi täzeden direltmekden Allahy hiç zat ejizledip bilmeýänini aňladýar,
69

Allah direldip bilýär, ýöne entäk wagty gelenok, şonuň üçin, indiki aýatda
şeýle diýýär:
“23. Ýok! Entäk (Allah) emrini ýerine ýetirmedi.” - Ýagny, ol ynsany
täzeden direldilmegiň wagty entäk gelenok. Allah ol emrini, ýagny, bolup
geçmeli diýip ýazgydyny entäk amala aşyranok, ol ölüniň direlmek buýrugy
entäk berjaý edilenok, onuň garaşylýan, belli wagty bardyr. Käbir adamlar
aýdýarlar: Eger gaýtadan direliş hak bolsa, häzir ata-babalarymyz (diri)
bolardylar. Bu açyk-aýdyň ýalandyr, bu aýat beýle diýýänlere ret
hökmündedir, çünki pygamberler hiç haçan şuwagt gaýtadan direlersiňiz
diýmediler, olaryň diýen zady - hemmäňiz bilelikde öleniňizden soň
bilelikde direlersiňiz. Soňra Allah Tagala ynsana beren nygmatlaryny
ýatladyp aýdýar:
“24. Ynsan öz tagamyna ser salsyn!” - Ýagny, onuň ir-iýmiti nireden
geldi? Kim berdi? Biri ony ýaratdymy? Bu aýat okalanda şu aýaty
ýatlamalydyrys: "Siz eken zadyňyzy (tohumyňyzy) görmeýärsiňizmi?
Ony siz gögerdýärsiňizmi ýa-da Biz gögerdýäris? Eger islesedik, Biz ony
gury çöpe öwrerdik. Siz hem haýran galyp, aňalyp galardyňyz? (Siz):
«Takyk, biz bergä batdyk (zähmetimiz biderek boldy.) Ýok, biz
(rysgaldan) mahrum edildik» diýerdiňiz." (Wakyga 63-67). Hakykatdanam,
hasyl bolup bize iýmit görnüşine gelýänçä gögerdýän Allahdyr, şonuň üçin
şeýle diýýär: "Eger islesedik, Biz ony gury çöpe öwrerdik." - ýagny,
çykaryp gögerdemizden soň peýdalanyp bilmeziňiz ýaly çöpe öwrerdik.
“25. Biz asmandan ýagşy ýagdyrdyk.” - Ýagny, bulutlardan.
“26. Soň (ot bitsin diýip) topragy gowy edip ýardyk.” - Ýagny, ýagyşdan
soň ösümlikler bilen ýer ýarylýar.
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“27-31. Ol (ýerde) däneler, üzümler, gök otlar, zeýtunlar we hurmalar,
agaçlary gür we ýygy bakjalar, miweler we çemenzarlyklar ösdürdik.”
“Ol ýerde däneler” - meselem: bugdaý, tüwi, mekgejöwen, arpa we başga
däneleriň köp görnüşleri. “üzümler” - belli zat. “gök otlar” - ýagny,
ýorunja. “zeýtunlar” - belli zat. “we hurmalar” - belli zat. “agaçlary gür
we ýygy bakjalar” - ýagny, köp agaçly. “miweler” - ýagny, ynsanyň
iýmitlenýän dürli miweleri. “we çemenzarlyklar ösdürdik” - ýagny,
düýeleriň iýýän araplaryň belli ösümligi.
“32. Bularyň hemmesi siziň we mallaryňyzyň peýdalanmagyňyz
üçindir.” - Size iýmit bolsun, size lezzet bolsun, ýagdaýyňyz düzelsin diýip
bu nygmatlary berdi. Soňra, ynsanyň suwdan ýaradylşyndan başlap, bu
dünýä gelip, ýaşaýşy agzalansoň, Allah Tagala onuň ahyretdäki halyny
beýan edýär:
“33. Emma ol gürrüldisi gulaklary ýarýan (ker edýän) (kyýamat güni)
gelende! 34, 35, 36. Ine, ol gün ynsan öz doganyndan, ejesinden,
kakasyndan, ýanýoldaşyndan we perzentlerinden gaçar. 37. Ol gün
olaryň hersiniň öz başlaryndan agdyk derdi we gaýgysy bolar. 38, 39. Ol
gün käbir ýüzler nurly, gülküden doly we şatlykly bolar! 40, 41. Ol gün
käbir ýüzleri bolsa çaň-tozan basar, gaýgydan ýaňa gap-gara bolar! 42.
Ine, bular kapyr bolup, günälere çümen, hakdan daşlaşan
(ynsanlardyr)!”
“33. Emma ol gürrüldisi gulaklary ýarýan (ker edýän) (kyýamat güni)
gelende! 34, 35, 36. Ine, ol gün ynsan öz doganyndan, ejesinden,
kakasyndan, ýanýoldaşyndan we perzentlerinden gaçar.” “Ine, ol gün
ynsan öz doganyndan” - tapawudy ýok, süýtdeş ýa kakabir ýa enebir
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dogany bolsun hemmesinden gaçar. “ejesinden, kakasyndan” - eje-kakasy,
atalary, eneleri hem degişlidir. “ýanýoldaşyndan” - ýagny, aýalyndan. “we
perzentlerinden gaçar” - bular ynsana iň ýakyn, iň söýgüli kişilerdir, muňa
garamazdan bularyň hemmesinden gaçjakdyr. Alymlar aýtdylar:
"Gaçmaklygyň sebäbi edep berende ýada şuňa meňzeş başga borçlaryny
ýerine ýetirende goýberen kemçiligini ondan talap etmezlikleri üçin, sebäbi
ol günde hiç kim özünden bir zat talap edilmegini hergiz halamaz”
“37. Ol gün olaryň hersiniň öz başlaryndan agdyk derdi we gaýgysy
bolar.” Her bir ynsan özi bilen meşgul bolar, başgalara bakmaz, şonuň üçin
Pygamberimiz (Sallalahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Şübhesiz siz kyýamat
gününde aýak ýalaňaç, çyplak, sünnetsiz halda haşr edilersiňiz
(gaýtadan direlip jemlenersiňiz)". Aýşa enemiz aýtdy: “Erkekler we
aýallar biri-birlerine serederlermi?” Pygamberimiz aýtdy: "Biri-birlerine
seretmekden (şol mahalky) ýagdaý has (elhençdir)." (Buhary we Muslim).
Soňra Allah Tagala ol günde adamlary ikä böldi:
“38, 39. Ol gün käbir ýüzler nurly, gülküden doly we şatlykly bolar!”
“Ol gün käbir ýüzler nurly” - ýagny, arapçada musfiro diýip gelýär, onuň
manysy - açyk-aýdyňlyk, sebäbi möminleriň ýüzleri kalplaryndaky begenç
we şatlygy görkezer. “Gülkiden doly” - ýagny, ýylgyryp duran, begençden
ýaňa ýylgyryp duran. “we şatlyklykly bolar!” - ýagny, olary perişdeler
garşy alyp haýyr bilen buşlarlar, "Selämun aleýkum" diýip aýdarlar.
“40, 41. Ol gün käbir ýüzleri bolsa çaň-tozan basar, gaýgydan ýaňa gapgara bolar!” “Ol gün käbir ýüzleri çaň-tozan basar” - ýagny, kyýamat
gününde olaryň ýüzlerini gum tozan basar, sebäbi olaryň ýüzleri ýazgarylan
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ýigrenilen halda bolarlar. “gaýgydan ýaňa gap-gara bolarlar” - ýagny,
ýüzleri tüm garaňky bolar.
“42. Ine, bular kapyr bolup, günälere çümen, hakda daşlaşan
(ynsanlaradyr)!” - Olar hem küfri, hem azgynlygy jemlän kişilerdir.
Allahdan amanlyk dileýäris, Allah Tagala bizi ýüzleri ol gün nurly gülkiden
doly we şatlyklykly ýüzli ynsanlardan eýlesin, elbetde ol sahylyk we kerem
eýesidir!
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81-Tekwir süresiniň tefsiri.
“1. Gün düýrülip, gatlanan wagty! 2. Ýyldyzlar (ýerlerinden) gaçan
wagty! 3. Daglar ýöredilen wagty! 4. Bogaz düýeleriň terk edilen wagty!
5. Wagşy haýwanlar (bir ýere üýşürilip) jemlenen wagty! 6. Deňizler
(alawlanyp), gaýnadylan wagty! 7. Ruhlar (janlar bedene girip,
birleşdirilen) wagty! 8-9. Diriligine gömlen gyz çaganyň haýsy günä
sebäpli öldürilendigi soralan wagty! 10. (Hasap) depderleri açylan
wagty! 11. Asman (jisimleri) syrylyp açylan wagty! 12. Dowzah
lowladylyp gyzardylan wagty! 13. Jennet golaýlaşdyrylan wagty! 14. Şol
wagt her kim (kyýamat üçin) taýýarlan zadynyň nämedigine göz
ýetirer.”
“1. Gün düýrülip, gatlanan wagty!” - Bu kyýamat gününde bolar.
Düýrlemek - bir zady biri-birine dolamaklyga diýilýär, meselem selläni
kelläniň daşyna dolamaklyk. Aslynda gün ullakan, äpet, giň bir zatdyr.
Şonda-da Allah Tagala ony kyýamat gününde düýrlejek ekeni, öz-özüne
dolap eplejek ekeni, şeýdip onuň nury gider.(Buhary) Soň Allah Tagala ol güni
Allahdan başga ybadat edýänlere öz gazabyny görkezmek üçin oda oklar,
Allah aýtdy: "Takyk, siz hem-de Allahdan gaýry gulluk edýän
zatlaryňyz (butlar we özlerine ybadat edilmegine razylyk görkezen
ynsanlardyr jynlar) Dowzahyň odunysyňyz..." - ýagny Jähennemde odun
bolarsyňyz - "...siz şol ýere girersiňiz." (Enbiýä 98). Allahyň söýgüli
bendelerinden ybadat edilen kişiler bu aýata degişli däldirler, olar oda
atylmazlar, indiki aýatda Allahyň aýdyşy ýaly: "Emma Biziň
tarapymyzdan «gözel mertebe» berlenler bolsa Dowzahdan
daşlaşdyrylar. Olar Dowzah odunyň şatyrdysyny eşitmezler hem-de
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olar göwünleriniň islän nygmatlarynyň içinde ebedi galarlar." (Enbiýä 101102).

“2. Ýyldyzlar (ýerlerinden) gaçan wagty!” - Ýagny, bir-birden düşen wagty,
başga aýatda tefsir edilşi ýaly: "Ýyldyzlar (bölünip daş-töwerege) seçilen
wagty!" (Infitar 2). Ýyldyzlar kyýamat gününde ýerlerinden süýşüp pytrarlar.
“3. Daglar ýöredilen wagty!” - Şeýle beýik, mäkäm, pugta, belent daglar
kyýamat güni küle öwrüler we ýerinden gozgaldylar, şu aýatdaky ýaly:
"Daglar ýörediler (herekete geler), salgym ýaly bolar." (Nebe 20).
“4. Bogaz düýeleriň terk edilen wagty!” - Arapça yşar diýmek on aýlyk
bogaz düýe diýmek. Bu araplaryň iň gymmatbaha baýlyklarynyň birisi
hasaplanylýar, sebäbi on aýlyk bogaz düýäniň eýesi onuň aladasyny eder,
oňa üns berer, oňa seredip garaşyk eder, emma ahyretde bolsa ony terk eder,
oňa tarap bakmazam. Sebäbi ynsan ol gün hemme zatlary unutdyrýan gaýgyaladanyň içindedir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Ine, ol gün ynsan öz
doganyndan, ejesinden, kakasyndan, ýanýoldaşyndan we
perzentlerinden gaçar. Ol gün olaryň hersiniň öz başlaryndan agdyk
derdi we gaýgysy bolar." (Abase 34-37).
“5. Wagşy haýwanlar (bir ýere üýşürilip) jemlenen wagty!” - Ýagny, bu
aýata hemme haýwanlar degişlidir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Ýer ýüzünde
(ýöreýän) her bir jandar, asmanda iki ganatyny kakyp uçýan her bir
guş hem edil siziň ýaly bir ymmatdyr (öz dünýäleri bardyr). Biz ol
kitapda (Lowhy-mahfuzda) ýazylman galan hiç zat goýmadyk. Soň
(hemmeler) Perwerdigäriň huzuryna jemlenerler." (Engam 38). Kyýamat
gününde hemme jandarlar bir ýere üýşüriler, adamlar hem muny görerler, ol
haýwanlaryň öz aralaryndaky dawalary çözüler hatda şahsyz mal şahly
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maldan kysas aljakdyr.(Muslim) Haýwanlaryň arasyndaky kysas
tamamlanandan soň Allah Tagala olara topraga öwrüliň diýip emir eder.
Allah Tagalanyň beýle etmeginiň sebäbi ýaradylanlaryň arasyndaky
adalatlylygy görkezmekdir.
“6. Deňizler (alawlanyp), gaýnadylan wagty!” - Bärde deňizler diýip
köplük formada gelmekligi olaryň äpet bolup sanynyň köplügi sebäplidir.
Sebäbi deňizler takmynan ýeriň dörtden bir bölegini tutýarlar. Bu äpet
deňizler kyýamat gününde gaýnadylar, ýagny, uly ot bolup ýanar, şonda ýer
gurak bolup, onda hiç hili suw galmaz. Sebäbi deňziň äpet suwlary oda
öwrülýänçä ýakylar.
“7. Ruhlar janlar bedene girip, birleşdirilen wagty!” - Jan sözünden
maksat bärde hemme ynsanlardyr. Her bir synp öz synpy bilen ýerleşdiriler.
Aýatda zuwwujet diýip gelýär, onuň manysy synplary birikdiriler, sebäbi
zewj sözüniň bärdäki manysy synp diýmek, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Siz üç
synp (topar) bolarsyňyz." (Wakyga 7). Ýagny üç synp bolarsyňyz, şeýle hem,
şu aýatda aýdylşy ýaly: "Şoňa meňzeş başga-da her hili synply (her dürli
azap) bardyr." (Sod 58). Ýagny, her hili görnüş azap bardyr. Şu aýatda hem
aýdylşy ýaly: "(Allah perişdelerine buýruk berer): "Zalymlary, olaryň
synplaryny (ýaranlaryny) bir ýere jemläň!" (Saffät 22). Ýaranlary, ýagny,
özüni meňzeşleri, bir synpda bolanlary. Şeýdip, kyýamatda her zat özüne
meňzeşlere goşular, haýyr eýesi haýyr eýelerine, şer eýesi şer eýelerine
goşular, bu ymmat hem birikdiriler, aýatda şeýle diýilýär: "(Ol günde) her
bir ymmaty dyza çöken ýagdaýda görersiň." - ýagny, her ymmaty
ýekelikde, "Her bir ymmat öz (hasap) kitabyna (depderine) çagyrylar.
(Olara): «Bu gün (dünýäde eden işleriňiz üçin) sylagyňyzy alarsyňyz»
(diýler)." (Jäsiýe 28). Şeýlelik bilen, “Ruhlar janlar bedene girip,
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birleşdirilen wagty!” - ýagny, her synp öz synpyny we her ymmat öz
ymmatyny tapyp, oňa goşulan wagty.
“8. Diriligine gömlen gyz çaganyň haýsy günä sebäpli öldürilendigi
soralan wagty!” - ýagny, jähiliýet-nadanlyk (Yslamdan öňki) döwürde
araplar öz nadanlygy, Allah barada betgüman bolandyklary sebäpli, biribirleriniň gyz çaga boldy diýip aýyplamalaryna çydap bilmeýändikleri
sebäpli gyz çagalaryny diriligine gömýän ekenler. Gyz perzentleri bolanda
biri-birlerini aýyplar ekenler: "Olardan birine gyz (çagasynyň bolandygy)
buşlananda, çişip (gaharlanyp, utanjyndan) ýüzi şar-gara bolýar." - içi
ýanyp, närazylykdan ýaňa ýarylaýjak bolýar - "Özüne buşlanan zadyň
(habaryň) şumlugyndan ýaňa (utanyp) kowumyndan gizlener.” - ýagny,
bukulyp gezer. – “(Mundan soň) ony zelillik bilen (ekläp) saklasynmy ýada topraga gömsünmi?...” (Nahl 59). Haçanda olaryň birisine Allah saňa gyz
perzent peşgeş etdi diýilse, gaýgy-gama, alada batar ekeni, ol çagany
kemsidilen, kiçeldilen halda saklamagy dowam etmelimi ýa topraga berip,
ondan dynmalymy, şony pikirlener ekeni. Käbirleri gyzlaryny ýetişensoň,
käbirleri ýetişmänkä diri halynda gömer ekeni. Hatda käbirleri şeýle
doňýürek ekeni, haçanda gyzjagazyny gömmek üçin çukur gazanda sakalyna
gum deger ekeni, ol gyzjagazy bolsa ol gumy sakalyndan silkip aýrar ekeni,
emma kakasynyň kalbynda rehmetden nam-nyşan bolmaýar ekeni. Bu
nämäni aňladýar? Nadanlygyň (Yslama görä ýaşamazlygyň) nähili derejede
bolgusyzdygyny aňladýar, serediň wahşy haýwanlara, nähili wahşy bolsalarda öz çagalaryna mähirli gatnaşýarlar, emma nadan ynsanlar hatda
haýwança-da bolup bilmän öz perzentlerine mähirli bolup bilenoklar. Allah
aýdýar: “8. Diriligine gömlen gyz çaganyň haýsy günä sebäpli
öldürilendigi soralan wagty!” - Ýagny, kyýamat gününde ol çagadan
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näme günäň bar diýip soralanda. Käbirleri şeýle sorag berip biler: “Ol gyz
mazlum bolup gömülen, ol entäk teklif ýaşyna (parz işleri etmeli ýaşyna we
haram zatlardan daşda durmaly ýaşyna) ýetenok, nädip ol soraga çekilýär?”
Aýtdylar: Onuň soraga çekilmeginiň sebäbi - ony gömen kişini ýazgarmak,
günäsini boýnuna goýmakdyr, meselem: bir kişi beýleki birine şikes
ýetirýär, ikisinem kazynyň ýanyna getirýärler, kazy ýaradardan: näme günä
üçin seni bu kişi urdy? - diýip soraýar, ýogsa kazy bilýär onuň günäsiniň
ýokdugyny, ýöne muny günäli kişini ýazgarmak üçin edýär. Edil şu mysal
ýaly gömülen çagalar soralar, ony gömen, öldüren, zalym kişini ýazgarmak
üçin. Allahdan amanlyk dileýäris.
“9. (Hasap) depderleri açylan wagty!” - Ýagny, amallaryň ýazylýan
sahypalary, eý ynsan! Bilgin, her edýän amalyňy, gepleýän gepiňi
sahypalara ýazýan, belleýän, edýän işlerimizi bilýän keremli emin kätipler
(perişdeler) bardyr, her edýän amalymyzy ýazyp durlar, aýatda Allah şeýle
diýýär: "Biz her ynsanyň guşuny (amalyny) öz boýnuna bagladyk.
Kyýamat güni onuň üçin (eden işleri öňünde) açylyp goýuljak bir kitap
çykararys. (Oňa): «Kitabyňy oka! Bu gün hasaba çekiji hökmünde özüň
özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler)." (Isra 13-14). Edil şu wagtky sözlerimiz
ýazylyp dur, biri-birimiziň arasynda gürrüňler ýazylyp dur, her bir söz
ýazylyp dur: "Onuň (ynsanyň) rokyýb (gözegçi) we atiýd (ýanyndan
aýrylmaýan, ýagny perişdeler) tarapyndan (ýazylmaýan, bellige
alynmaýan) gepleýän bir sözi hem ýokdur." (Kaf 18).
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) hadyslarda şeýle diýýär:
"Ynsanyň özüne degişli däl zatlary terk etmegi onuň Yslamynyň
gözelligindendir." (Tirmizi). "Kim Allah we ahyret gününe iman edýän
bolsa haýyrly (zatlary) gürlesin ýa-da dymsyn." (Buhary we Muslim). Sebäbi
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her bir zat ýazylýar, kim köp gürlese ýalňyşy köp bolar, şonuň üçin diliňi
gorap sakla, çünki, sahypalarda her aýdan zadyň ýazylyp durandyr, olaryň
hemmesi kyýamatda öňüňe getiriler.
“10. Asman syrylyp açylan wagty!” Häzir asman goragly berk mäkäm
üçekdir: "Biz asmany mäkäm (görnüşde) bina etdik." (Zäriýat 47) - ýagny,
pugta edip. Başga aýatda şeýle diýýär: "Ýokaryňyzda ýedi mäkäm bina
etdik." (Nebe 12). Ýagny, berk, pugta. Şeýle mäkäm bolsa-da, kyýamat
gününde asman ýerinden aýryljak ekeni, ýagny, edil mal öldürilende etinden
hamy aýrylşy ýaly, asman hem kyýamatda ýerinden aýryljakdyr, soňra Allah
ony sag eli bilen düýrlejekdir şu aýatda aýdylşy ýaly: "Asmanlar hem
Onuň sag elinde düýrlener." (Zumer 67). "Asmany ýazgyly kagyz ýaly
düýrlejek günümizde." (Enbiýä 104). Ýagny, haçanda kätip kagyza hat ýazyp
bolanyndan soň, ol kagyzy zaýalanyp ýyrtylmaz ýaly dolaýar, şeýdip
dolaýşy ýaly edil şolar ýaly hem asman kyýamat gününde dolanar. Şeýdip
kyýamat gününde asman öz ýerinden aýrylar. Şeýdip, boşluk emel geler,
ýöne şu aýatda aýdylşy ýaly: "Ol gün seniň Perwerdigäriň Arşyny
bulardan hem ýokarda sekiz (perişde) göterer." (Hakko 17). Ýagny, asmany
Allah Tagala sag eli bilen düýrläp titreder, şeýle hem, ýeri hem gysmyna
alar we aýdar: "Men patyşa nirede ýeriň patyşalary." (Buhary we Muslim).
“11. Dowzah lowladylyp gyzardylan wagty!” - Aýatyň arapçasynda jähim
diýip gelýär, onuň manysy ot diýmek. Ol örän çuň we garaňky bolany üçin
şeýle atlandyryldy. “gyzardylan wagty” - ýagny, ýakylan wagty.
Dowzahyň oduny, ýangyjy kimlerdigi şu aýatda aýdylýar: "Siz özüňizi we
maşgalaňyzy ýangyjy ynsanlar we daşlar bolan (Dowzah) odundan
goraň!" (Tahrym 6). Agaç-kagyzlara derek Dowzahda adamlar, ýagny,
kapyrlar odun boljak ekeni, şeýle hem, äpet, güýçli tutaşýan, gyzgynlygy
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aýylganç otdan bolan daşlar odun boljakdyr, ynha bu Jähennemiň
gyzardylşy, tutaşdyrylmagydyr.
“12. Jennet golaýlaşdyrylan wagty!” - Ýagny, möminlere golaýlaşdyrylan
we bezelen wagty. Jennet takwalaryň diýarydyr. Ol ýerde gözüň görmedik,
gulagyň eşitmedik, adamyň oý pikirine gelmedik zatlar bardyr. Bu ikisiniň
tapawudyna seret, kapyrlaryň diýary tutaşdyrylyp ýandyryljak emma
möminleriň diýary bezelip golaýlaşdyryljak. Bularyň hemmesi kyýamat
gününde boljakdyr.
“1. Gün düýrülip, gatlanan wagty! 2. Ýyldyzlar (ýerlerinden) gaçan
wagty! 3. Daglar ýöredilen wagty! 4. Bogaz düýeleriň terk edilen wagty!
5. Wagşy haýwanlar (bir ýere üýşürilip) jemlenen wagty! 6. Deňizler
(alawlanyp), gaýnadylan wagty! 7. Ruhlar (janlar bedene girip,
birleşdirilen) wagty! 8, 9. Diriligine gömlen gyz çaganyň haýsy günä
sebäpli öldürilendigi soralan wagty! 10. (Hasap) depderleri açylan
wagty! 11. Asman syrylyp açylan wagty! 12. Dowzah lowladylyp
gyzardylan wagty! 13. Jennet golaýlaşdyrylan wagty!” Şu on iki sany
sözlemiň jogaby entäk gelenok, ýagny, bu zatlar bolandan soň näme? Jogaby
indiki aýatda gelýär:
“14. Şol wagt her kim (kyýamat üçin) taýýarlan zadynyň nämedigine
göz ýetirer.” - Ýagny, her kim eden ýagşy we ýaman işlerini görer: "Her
kimiň eden haýyr ýa-da erbet hemme işini öz öňünde görjek ol gününde
(ynsan) onuň (eden erbetlikleri bilen) özüniň arasyny açmak (gaçyp
gutulmak) islär. Allah sizi Özüne garşy gitmekden ägä edýär."(Äli-Ymron
30).

Dünýäde her bir edýän ýagşy we ýaman amallarymyzy tiz ýatdan

çykarýarys, ybadatlardan, günälerden eden işlerimiziň köpüsini bahym
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unudýarys, ýöne ýatdan çykaranymyz bilen ol amallarymyz soragsyz
galmaz, Allaha kasam bolsun, ol amallar galjakdyr. Kyýamat gününde ol
amallary edeniňi özüň boýun alyp, ykrar etjeksiň şonuň üçin, aýatda şeýle
diýilýär: “14. Şol wagt her kim (kyýamat üçin) taýýarlan zadynyň
nämedigine göz ýetirer.” - Bu aýatlar barada oýlanyp pikirlenmek ynsana
wajypdyr. Ol aýatlardaky wagyzlara gulak asyp, edil göz bilen görýän ýaly
iman etmelidir. Sebäbi ony bize Allah habar berendir, biz onuň manysyna
düşündik, şeýdip biz ol habarlara gözümiz göreninden beter gulagymyz
eşideninden beter ynanýarys. Çünki, Allahyň habarlary ýalan bolmaz, çyn
bolar. Çünki käwagt daşdan görýän zadymyz golaýyna barsak başga zat
bolup çykýar. Käwagt bir ses eşidýäris, ony bir zadyň sesi diýip pikir
edýäris, hakykatda bolsa başga zadyň sesi bolup çykýar. Şeýlelik bilen, biziň
duýgy organlarymyz ýalňyşyp bilýär, emma Allahyň habarynyň manysy
bilnenden soň hiç hili ýalňyş bolup bilmez, sebäbi ol çyn habardyr. Allahyň
aýatda agzan zatlary hakyky zatlardyr, edil gözüň bilen gören ýaly oňa iman
etmek wajypdyr, soňra imandan soň ol aýatlaryň seni iterýän amallaryny
berjaý etmelisiň, Kurany hakyky okalşy ýaly okaýanlaryň hataryna
girmeklik üçin wajyplary edip, gadaganlyklary terk etmelisiň.
“15. Dolanyp duran ýyldyzlara! 16. Aýlanyp-aýlanyp (ýerlerine) giren
ýyldyzlara! 17. (Garaňkylygy yzda goýup) gelýän gijä! 18. Agaryp
gelýän daňa kasam bolsun! 19. Şübhesiz bu (Kuran) hormatly bir
ilçiniň (Jibriliň getiren) sözüdir. 20. (Ol ilçi) örän güýçlüdir. (Beýik)
Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda örän abraýlydyr. 21. Ol ýerde
(asmanlarda özüne) boýun egilýän, ynam edilýän ilçidir. 22. (Siziň)
dostuňyz (Muhammet) däli däldir. 23. Ol (Muhammet) ony (Jibrili)
äşgär gözýetimde görüpdi. 24. Gaýypdan (gelýän wahyny getirmekde)
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ol husyt däldir. 25. Bu söz (Kuran) daşlanylyp Jennetden) kowlan
şeýtanyň sözi däldir. 26. Siz (bu ýagdaýda) nirä gidýärsiňiz? 27. Bu
(Kuran) diňe ähli älemlere bir öwütdir (duýduryşdyr)! 28. Dogry ýoly
tapmak isleýänler üçin (öwüt-ündewdir). 29. Dogry ýoly tapmak
isleýänler üçin (öwüt-ündewdir). (Emma bu dogry ýolda bolmagy) tä
älemleriň Perwerdigäri bolan Allah isleýänçä siz islemersiňiz.”
“15. Dolanyp duran ýyldyzlara!” - Aýatyň arapçasynda şeýle diýilýär:
"fe-lä uksimu". Aslynda "lä" sözi ýokluk formany aňladýar, meselem "lä
edri" bilemok diýmek, emma bu aýatymyzda "lä" sözi kasamyň öňünden
gelýär, haçanda "lä" sözi kasamyň öňünden gelse, ol täkitlemegi, sözlemiň
manysyny berkitmegi aňladýar. Aýatyň arapçasynda gelýän "hunnes"
sözüniň manysy - dolanyp duran, asmanyň o çetinden bu çetine hereket edip
durýan ýyldyzlar. Olaryň hereket etmesiniň sebäbi ýyldyzlaryň daşda
ýerleşişidir, olaryň aşagyndaky ýyldyzlar hereket edende adamyň gözüne tiz
bolup görünýär, has dogrusynam Allah bilýär.
“16. Aýlanyp-aýlanyp (ýerlerine) giren ýyldyzlara!” - Ýagny, ýitip
gidýän girmeli ýerlerine giren ýyldyzlara! Şeýdip, Allah ýyzldyzlara kasam
içip bolansoň, gije-gündize kasam edýär:
“17. (Garaňkylygy yzda goýup) gelýän gijä! 18. Agaryp gelýän daňa
kasam bolsun!” “(Garaňkylygy yzda goýup) gelýän gijä!” - şu aýatyň
arapçasynda "as'asa" sözi gelýär, ol iki manyny aňladyp bilýär: hem gelmek,
hem gitmek. Emma bärdäki manysy gelmekdir, ýagny, gije gelende,
käbirleri gitmek, ýagny, gije gidende manyda diýdiler, sebäbi bu söz
ikisinem aňladyp biler, ýöne has görünip durany - gelmek manysydyr, çünki,
yzyndaky aýatda "gelýän daňa" diýilýär. Şeýlelik bilen, Allah Tagala gije
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gelýän wagty gijä kasam edýär we daň gelýän wagty daňa kasam edýär. Bu
zatlara Allahyň kasam etmeginiň sebäbi - gije, gündiz Allahyň iň uly
aýatlaryna (gudratlaryna) degişlidir. Şonuň üçin, gündiz wagty kim gijäni
getirip biler we gije wagty kim gündizi getirip biler, şu aýatlarda gelşi ýaly:
"(Eý, Muhammet!) Sen (olara): «Hakykaty habar beriň! Eger Allah
gijäni kyýamata çenli dowamly edip üstüňizde goýsa, Allahdan özge size
ýagtylygy getirip biljek hudaý kim, eşitmeýärsiňizmi?» diýip aýt. (Eý,
Muhammet!) Sen ýene-de olara: «Hany habar beriň! Eger Allah
gündizi kyýamata çenli dowamly edip üstüňizde goýsa, Allahdan özge
size içinde dynç alýan gijäňizi getirip biljek hudaý barmy, muňa
akylyňyz ýetmeýärmi?» diýip aýt. Siziň üçin gijäni we gündizi dynç
almagyňyz hem-de (zähmet çekip) Onuň peýdasyndan (rysgalyňyzy)
gazanmagyňyz we şükür etmegiňiz üçin ýaratmagy hem Onuň
merhemetinden nyşandyr." (Kysas 71-73). Allah Tagala bu beýik mahlukatlar
bilen kasam edip, indiki gelýän sözüni täkitleýär:
“19. Şübhesiz bu (Kuran) hormatly bir ilçiniň (Jibriliň getiren)
sözüdir.” - Jibril Allahyň pygamberlerine wahyý indirýän ilçisidir. Allah
Tagala ony hormat bilen wasp edýär, onuň başga aýatda gelşi ýaly gözel
keşbi bar ekeni: "Gözel keşpli iň beýik gözýetimde (asmanda) göneldi."
(Nejm 6-7).

Bu aýatda "mirro" sözi gelýär, onuň manysy gözel ahlak we

owadan keşpdir. Jibril (Aleýhisselam) şu wasplar bilen wasplanandyr:
Birinjisi: Kerim (hormatly, gadyrdan). Ikinjisi:
“20. (Ol ilçi) örän güýçlidir. (Beýik) Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda
örän abraýlydyr.” - Allah ony gaty güýçli diýip taryp etdi.
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Pygamberimiz Jibrili Allahyň ony ýaradan syratynda görýär, onuň 600 sany
äpetliginden ýaňa bütin älemi ýapyp duran ganatyny görýär (Buhary).
“(Beýik) Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda” - Arş hemme zadyň
ýokarsynda ýerleşýär, Arşyň ýokarsynda bolsa älemleriň Perwerdigäri,
aýatda şeýle diýilýär: "Derejeleri beýgeldýän Arşyň eýesi (Allahdyr). Ol
duşuşyk (kyýamat) gününiň (boljakdygyny) duýdurmak üçin
bendeleriniň arasyndan islänine (pygamberlere) Öz emrindäki ruhy
(wahyý) inderer." (Gafir 15). Arş eýesi - Allahdyr. Şeýle hem, aýatda Jibriliň
abraýlydygy agzalýar, hakykatdanam, onuň Allahyň gatynda uly derejesi
bardyr, Allah iň uly nygmatlaryň birini, wahyý getirmegi oňa tabşyrandyr,
muny diňe ol eder, bu iş diňe oňa mahsus edilendir. Nygmatlar iki görnüşdir:
1) Adamlara hem haýwanlara deň berlen nygmatlar, meselem: beden
lezzetleri, iýmek-içmek, nika ýaly nygmatlar ikisine-de berlendir. 2) Diňe
ynsanlara mahsus bolan nygmatlar, meselem Allahyň inderen dini,
adamlaryň ýaşaýşy düzüw bolar ýaly gelen hökümler, kada-kanunlar, sebäbi
adamlaryň haýaty bu kada-kanunlarsyz düzüw bolmaýar, haýatlary bagtyýar
bolmaýar, şu aýaty okalyň: "Erkek bolsun, ýa aýal, (her) kim iman edip,
ýagşy işleri etse, takyk, ony gözel durmuşda ýaşadarys. Olaryň eden
işleriniň sylagyny iň gözel görnüşde bereris." (Nahl 97). Ýagşy işleri edýän
musulman bu dünýäde gözel durmuşda ýaşap, ahyretde uly sylaga eýe bolar.
Allaha kasam bolsun, patyşalaryň we ogullarynyň, häkimleriň we
ogullarynyň, baýlaryň we ogullarynyň gursagy bilen, iman edip ýagşy işleri
edýän musulmanyň gursagyny deňeşdirsek musulmanyňky has gowy çykar,
ol aram tapar, oý-pikiri rahatlyk içindedir, gözel ýaşaýyş alyp barar, çünki,
asmanlaryň we ýeriň hökmürowanlygy Allahyň elindedir, (kalp rahatlygyny)
Allah berýändir: "Erkek bolsun, ýa aýal, (her) kim iman edip, ýagşy
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işleri etse, takyk, ony gözel durmuşda ýaşadarys." Ýagşy işleri edýän
musulmanyň köňli şadyýandyr, gursagy giňdir, Allahyň ykbal-kysmatyna
razydyr, haýyr tapsa Allaha şükür eder, tersine sezewar bolsa sabyr eder,
(günä etse) Allaha ýalbaryp toba eder, her şeriň öz günäsi sebäpli bolýanyny
boýun alar, şonuň üçin, Allaha toba edip dolanar, Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem): "Mömin kişi geň galdyrýar, onuň hemme ýagdaýy
onuň haýrynadyr, bu ýagdaý möminden başgasyna degişli däldir,
gowulyga duçar bolsa şükür eder, bu onuň haýrynadyr, kynçylyga
duçar bolsa sabyr eder, bu-da onuň haýrynadyr." (Muslim).
Pygamberimiziň bu aýdany örän dogrudyr. Şeýlelik bilen, Allahyň inderen
iň beýik nygmaty - din nygmatydyr, din ynsanyň hem bu dünýäde hem
ahyretdäki diregidir, hakyky ýaşaýyş bolsa - ahyret ýaşaýşydyr, munuň delili
şu aýatdyr: "(Ol şol gün): «Käşgä, ýaşaýşym üçin taýýarlyk gören
bolsadym» diýer." (Fejr 24). Şonuň üçin, dünýä aslynda hiç zatdyr, hakyky
haýat ahyret haýatydyr, iman edip ýagşy amallary edýän musulman kişi iki
dünýä bagtyna ýeter, emma kapyr bolsa iki dünýäsinem haraplar: "Olara
aýt: «Kyýamat gününde özlerini hem, maşgalalaryny hem zyýana duçar
edenler hakyky manyda zyýana sezewar bolanlardyr. Habardar boluň!
Bu äşgär zyýandyr»." (Zumer 15).
“21. Ol ýerde (asmanlarda özüne) boýun egilýän, ynam edilýän ilçidir.”
- Ýagny, kim Jibrile boýun egýär? Alymlar aýtdylar: Jibrile beýleki
perişdeler boýun egýärler, ol olara tabşyryklar berýär, olaram ýerine
ýetirýärler, çünki, ol Allahyň emirlerini getirýär, ol beýleki perişdeleriň
boýun egýän baştutanydyr, ol Jibril emirleri ýerine ýetirmekde ynamdardyr.
Şeýle hem, Jibriliň wahyý getirýän pygamberlerem adamlaryň arasynda
boýun egilýän baştutanlardyr: "Allaha we Resule tabyn boluň we
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(Allahyň emirlerini terk etmekden) heder ediň! Eger (tabyn
bolmakdan) ýüz öwürseňiz, bilip goýuň, Biziň Resulymyzyň borjy
(Biziň aýatlarymyzy) diňe size äşgär ýetirmekdir." (Mäide 92).
“19. Şübhesiz bu (Kuran) hormatly bir ilçiniň (Jibriliň getiren) sözüdir.
20. (Ol ilçi) örän güýçlüdir. (Beýik) Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda
örän abraýlydyr.” - Bu aýatlarda Allah bu Kuran hormatly perişde ilçiniň
sözüdir, diýip, ant içýär, beýleki aýatda bu Kuran hormatly ynsan ilçiniň
sözüdir, diýip, ant içýär: "Ýok! Siziň görýän we görmeýän (älemleriňize)
kasam bolsun! Bu (Kuran) örän hormatly ilçiniň (getiren) sözüdir. Ol
bir şahyryň sözi däldir." (Hakko 38-41). Tekwir süresindäki ilçi - Jibril
perişdedir, beýleki aýatdaky ilçi - Muhammet Pygamberdir (Sallallahu
aleýhi we sellem), çünki tekwir süresinde şeýle gelýär: "...Arşyň eýesi
bolan Allahyň ýanynda örän abraýlydyr." Allahyň ýanyndaky Jibrildir,
emma Muhammet pygamber ýerdedir, beýleki aýatda aýdýar: "Ýok! Siziň
görýän we görmeýän (älemleriňize) kasam bolsun! Bu (Kuran) örän
hormatly ilçiniň (getiren) sözüdir. Ol bir şahyryň sözi däldir. " - Bu aýat
Pygamberimize şahyr diýen kapyrlara ret etmedir. Kasam taýdan haýsysy
güýçli hasaplanýar? “15. Dolanyp duran ýyldyzlara! 16. Aýlanypaýlanyp (ýerlerine) giren ýyldyzlara! 17. (Garaňkylygy yzda goýup)
gelýän gijä! 18. Agaryp gelýän daňa kasam bolsun! 19. (Kuran)
hormatly bir ilçiniň (Jibriliň getiren) sözüdir. 20. (Ol ilçi) örän
güýçlüdir. (Beýik) Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda örän
abraýlydyr." - Şu aýatlarmy ýa-da indiki aýat: "Ýok! Siziň görýän we
görmeýän (älemleriňize) kasam bolsun! Bu (Kuran) örän hormatly
ilçiniň (getiren) sözüdir." (Hakko 38-40). Ikinji has güýçlidir, sebäbi ol hemme
barlyklary içine alýar, görýän zatlarymyzam alýar, görmeýän zatlarymyzam
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alýar, şeýdip, ikinji kasamda Allah hemme zatlar bilen ant içýär. Emma
ilkinji aýatda diňe belent aýatlar (gudratlar) bilen ant içýär: “15. Dolanyp
duran ýyldyzlara! 16. Aýlanyp-aýlanyp (ýerlerine) giren ýyldyzlara! 17.
(Garaňkylygy yzda goýup) gelýän gijä! 18. Agaryp gelýän daňa kasam
bolsun!” Bu aýatlar Jibril perişdä mynasyp gelýär, çünki, aýatlarda beýikbelentdäki zatlara kasam içýär, Jibril hem ýokarda Allahyň ýanyndadyr.
Şeýle sorag ýüze çykyp biler: Nädip Allah Kurany hem perişde ilçiniň hem
ynsan ilçiniň sözi diýip wasplaýar?
Jogaby: Ilçi Perişde Kurany ynsan ilçisine ýetirýär, ynsan ilçi bolsa ony
ymmata ýetirýär, aslynda ol Kuran Allahyň sözüdir, ýöne Jibriliň sözi
diýilýär sebäbi ol Kurany Muhammede ýetirýär we Muhammediň
(Sallallahu aleýhi we sellem) sözi diýilýär sebäbi ol Kurany ymmata
ýetirýär.
“22. (Siziň) dostuňyz (Muhammet) däli däldir.” - Üns bermeli zat aýatda dostuňyz diýýär, munuň manysy - siziň tanaýan dostuňyz, siziň belet
kişiňiz däli däldir, pygamberlikden öň ol siziň araňyzda 40 ýyl ýaşady, siz
onuň ynamdar, dogruçyldygyny bilýärsiňiz, hatda oňa "emin" (ynamdar)
diýip lakam dakypdyňyz, ol mejnun däldir, gaýtym, ol iň akyllyňyzdyr
(Sallallahu aleýhi we sellem), iň kämil aňly, iň dogry pikirli adamdyr.
“23. Ol (Muhammet) ony (Jibrili) äşgär gözýetimde görüpdi.” - Ýagny,
belent, görünip duran, mälim ýerde görüpdi, Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem) Jibrili hakyky ýaradylyş suratynda iki gezek görüpdi, bir
gezek Hyra gowagynda (Buhary we Muslim), bir gezegem ýedinji asmana
göterilende (Buhary we Muslim). Bu aýatdaky görmesi Hyra gowagyndaky
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görmesidir, çünki "gözýetimde görüpdi" diýýär, diýmek Muhammet ýerde
(Sallallahu aleýhi we sellem).
“24. Gaýypdan (gelýän wahyny getirmekde) ol husyt däldir.” - Ýagny,
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) wahyý alýan diýip ýalan
sözlemez, wahyý alan zadyny hem paýlaşman husytçylyk etmez, her
üýşmeleňde adamlara öwreder, ol kämil derejede dogruçyldyr, ýalandan iň
uzakda durýan adamdyr. (Aýatyň arapçasynda "zoniýn" diýilýär, bu sözüň
iki okalşy bar: "zoniýn" zod harply, "zoniýn" zoý harply, birinjisiniň manysy
- husyt, ikinjisiniň - günäkärlenýän, ýagny, gaýyp zatlary babatynda ýalan
sözleýär diýip günäkärlenmeýär.)
“25. Bu söz (Kuran) daşlanylyp Jennetden) kowlan şeýtanyň sözi
däldir.” - Ýagny, şeýtanlaryň birisiniň sözi däldir, ýagny, şeýtanlardan
wahyý alyp, adamlaryň arasynda dogruçyl görünip, emma hakykatda bolsa
ýalançy bolan jadygöýiň sözi däldir.
“26. Siz (bu ýagdaýda) nirä gidýärsiňiz? 27. Bu (Kuran) diňe ähli
älemlere bir öwütdir!”(1) - Ýagny, Jibriliň Muhammede getiren bu Kurany
diňe bir öwütdir, ýatlatmadyr, ýagny, ondan ybrat-sapak alýarlar. Älemlere,
ýagny, Pygamberiň iberilen adamlary, şu aýatlarda aýdylşy ýaly: "Biz seni
älemlere rehmetden başga zat üçin ibermedik." (Enbiýa 107). "Älemlere
duýduryjy bolsun diýip Furkany (Kurany) öz bendesine inderen (Allah)
bereket eýesidir." (Furkan 1). Älemlere, ýagny adamlara. Şeýlelik bilen, bu
Kuran adamlara ýatlatmadyr we adamlaryň ýatlamaly zadydyr, öwüt-nesihat
alyp amala aşyrmaly zadydyr.

(1) Şu taýda şeýh “in” sözüniň manysy düşündirýär
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“28. Dogry ýoly tapmak isleýänler üçin (öwüt-ündewdir).” - Ýagny, bu
Kuran dogry ýoly tapmak isleýänler üçin öwütdir, emma islemeýän bu
Kurandan peýda gazanmaz, öwüt almaz, şu aýatdaky ýaly: "Takyk, munda
kalby (akly) bolan ýa-da şaýat bolup, üns bilen diňleýän üçin öwüt
bardyr." (Kof 37). Diýmek, islemeýän Kurandan peýdalanyp bilmez ekeni,
ýöne sorag çykýar: ynsanyň islegi öz elindemi? Ýagny, ynsan islese onuň
ygtyýaryna garşy gitjek zat barmy?
Jogaby: Ýok, ynsanyň islegi öz elinde, öz ygtyýarynda, çünki Allah ynsana
isleg-erada, ygtyýar berendir, islese eder islemese etmez, eger beýle
bolmasa, pygamberleriň bize ugradylmagyndan many galmaýar, çünki ynsan
pygamberlere isleg-ygtyýar meniň elimde däl diýip jogap berip bilýär, şonuň
üçin, şek-şübhesiz, ynsan isleg-eradaly, ygtyýarly barlykdyr, meselem,
Mekgä gidesi gelse gider, Medinä gidesi gelse Medinä gider, öz islegine
görä hereket eder, eger Beýtil-Makdysa gidesi gelse, öz elindedir, eger
Riýaza gidesi gelse öz elindedir, ýa islendik halaýan zatlary edende öz
ygtyýary bilen edýändir, biriniň mejbur etdirýänini duýýan däldir, edil şolar
ýaly kim Allaha tagat etjek diýse öz elindedir, kim Allaha magsyýe (günä)
etjek diýse olam öz elindedir, ýagny, ynsanyň isleg-eradasy, ygtyýary
bardyr, ýöne şuny berk bilmelidiris: eger bir zady ynsan islese, diýmek, ol
zady Allah ynsandan öň isländir, şonuň üçin, indiki aýatda şeýle diýýär:
“30. (Emma bu dogry ýolda bolmagy) tä älemleriň Perwerdigäri bolan
Allah isleýänçä siz islemersiňiz.” - Ýagny, Allah bir zady isländen soň biz
şol zady isleýäris, eger Allah islemese bizem islemezdik, şu aýatdaky ýaly:
"Eger Allah islesedi, olardan soň gelen (milletler) özlerine äşgär deliller
geleninden soň, biri-birleri bilen söweşmezdiler. Emma çaprazlyga
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düşendikleri (sebäpli), olaryň käbiri iman etdi, käbiri hem kapyr boldy.
Eger Allah islesedi, olar söweşmezdiler." (Bakara 253).
Biz bir zat etsek ony öz isleg-eradamyz, ygtyýarymyz bilen edýäris, ýöne bu
isleg-eradamyz, ygtyýarymyz Allahyň isleg-eradasyndan soň amala aşandyr,
eger Allah islemesedi biz etmezdik.
Sorag ýüze çykýar: onda günäleri etmek üçin biziň delilimiz bar ekeni, çünki
Allah islemän biz günäleri edemizok ekenimiz.
Jogaby: Munda bize (günä etmäge) hiç hili delil ýokdur, çünki biz ol işi
etmezden öň Allahyň ony islänini bilmeýäris, biz bolsa ol işi öz
ygtyýarymyz bilen etdik, şonuň üçin, tä bir zat amala aşýança şol zady Allah
isledi diýmeli däldir, eger bir iş amala aşsa, nädip aşýar? Biziň islegygtyýarymyz bilen aşýar, şonuň üçin, günä etmek üçin munda hiç hili delil,
subutnama ýokdur, günä edip yzyndanam ony Allaha ýapmak gelşiksizdir,
bu gürrüňi Allah şu aýat bilen batyla çykarýar: "(Allaha) şärik goşanlar:
«Eger Allah islesedi‚ bizem‚ ata-babalarymyzam (Allaha) şärik
goşmazdyk. Hiç bir zady hem (öz-özümizden) haram etmezdik»
diýerler. Olardan öňküler hem, tä Biziň azabymyzy dadýançalar,
(pygamberlerini) ýalançy hasaplapdylar." (Engam 148). Eger olaryň delilleri
(ýagny, eden günälerimizi Allah isledi) diýmekleri ýerlikli bolsa olar
Allahyň azabyny datmazdylar, jezadan aman bolardylar. Mysal üçin: bir ýurt
bar, rysgal oňa her tarapdan ýagyp dur, bazarlary, söwda merkezleri köp we
uly asuda parahat ýurt, ikinji ýurt asuda däl, gorkunç eden-etdilik edilip
ýören, ykdysady taýdan çöken. Indi ynsan şu iki ýurdyň haýsysyny saýlap
alar? Elbetde birinjini, muny saýlamakda hiç kim ony mejbur eden däldir,
muny arassa öz ygtyýary, islegi bilen edendir, edil şolar ýaly haçanda ynsan
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haýyr ýa şer ýoly saýlap alanda Allah bize aýan edendir: bu Jähennem, bu
bolsa Jennet ýoly, Jennet eşret mekany, Dowzah azap mekany, haýsysyny
saýlap alýarsyňyz? Elbetde Jenneti, mysaldaky ýurtlaryň hem birinjisini
saýlap alarys. Eger Dowzahyň ýoluny saýlap alsak, käýinje, ýazgaryşa,
taňkyda laýyk bolarys, bizi eý kemakyl diýip çagyrarlar, edil mysaldaky
ýurtlaryň ikinjisini saýlap alsak hem şeýle bolar, ýagny, asuda däl, parahat
däl ýurdy saýlasak hemmeler geň galyp, bizi ýazgarar, edil şolar ýaly
Jennetiň ýoluny taşlap, Dowzahyň ýoluny saýlasak şeýle bolar. "Dogry ýoly
tapmak isleýänler üçin (öwüt-ündewdir)." - bu aýat ynsanyň edýän
işlerini öz islegi, öz ygtyýary bilen edýänliginiň subutnamasydyr, ýöne bir
zady edenden soň, bir zady isländen soň, Allahyň öňden şeýle islänini
bilýäris, eger Ol islemese ynsan edip bilmezdi. Käwagt ynsan bir zat etmegi
ýüregine düwüp, ugruna çykýar, ýöne başa barmaýar, bir zat ony saklaýar,
päsgel bolýar, munuň sebäbi Allah islemedi, mysal üçin: köplenç metjide
gidip wagyz diňlejek bolýarys, ýöne gidip bilmeýäris, bir zat böwet bolýar,
işimiz çykýar ýa ş.m. bu ýagdaýda Allahyň niýetlerimizi sowanyny
bilmeýäris. Şonuň üçin, haçanda bir çarwa arapdan nädip Perwerdigäriňi
tanadyň diýip soralanda aýdýar: “Maksatlaryň bölünmekligi we niýetleriň
sowulmaklygy bilen tanadym.” Ýagny, ynsan bir maksada ýetjek bolýar,
onuň ugrunda çynlakaý dyrjaşýar, ýöne bir hili maksady bölünýär, onuň
maksadyny bu gowusy däl bu gowusy diýip bölýän zat ýok, bu diňe Allah
tarapyndandyr, Allahyň islegi bilendir. Käwagt ynsan niýetine düwýär,
soňam ondan dänýär, ony bir maddy zat dändiribem biler, öz islegi bilenem
dänip biler, ýagny, ynsanyň özi etmekden saklandy, bu zatlaryň hemmesi
Allah tarapyndandyr. "Dogry ýoly tapmak isleýänler üçin (öwütündewdir)." “dogry ýol” ortak, adyl ýoldur, Allahyň şerigatyndaky
adalatyndan başga has dogry, adalat ýokdur, öňki şerigatlar her halkyň
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zamanasyna, mekanyna we hal-ahwallaryna laýyk, mynasyp edilen
şerigatlardy, emma Resul (Sallallahu aleýhi we sellem) geleninden soň, onuň
şerigaty hemmelere buýrulandyr, ilkibaşda ugradylan halkdan başlap, tä
dünýäniň soňundaky halklara çenli buýrulan, laýyk şerigatdyr, şol sebäpli
meşhur aýdylýan zatlaryň biri: "Yslam dini her zamana, her mekana we
her ýagdaýa laýyk dindir." Eger adamlar ol dini tutsalardy, Allah hemme
barlyklary düzederdi, meselem seret: ynsan ilki bilen başarsa dik durup
namaz okamaly, başarmasa oturyp, başarmasa ýatyp, şeýdip, şerigat ynsanyň
ýagdaýyna görä buýurýar, çünki bu din her zamana her mekana laýykdyr,
gelşiklidir. Ýene bir mysal: täreti bolmadyga suw bilen täret almak
wajypdyr, eger suw ulanyp bilmese, meselem: tapmasa ýa ulanmakdan ejiz
gelse, teýim edip biler, eger gum-toprak tapyp bilmese, gum ulanmakdan
ejiz gelse, hiç zatsyz namaz okap biler, suw bilen alnan täreti bolmasa-da,
gum bilen alan täreti bolmasa-da okap biler, bu zatlaryň hemmesiniň sebäbi
- Allahyň şerigaty adalat esasynda gurulandyr, hiç hili zulum, sütem,
kynçylyk, agram salyş ýokdur, şonuň üçin aýatda: “Dogry ýoly tapmak
isleýän” diýdi. Dogry ýoluň iki sany tersi bardy:
1) Çenden aşmak we öte geçmek bilen dogry ýoldan sowulmak.
2) Ýeňil garamak we kemterlik etmek bilen dogry ýoldan sowulmak.
Adamlar Allahyň dininde üç görnüşdir: iki tarap we orta, birinji tarap öte
geçen, çenden aşan, öz başlaryna gerek däl ýüki alýan topar, ikinji tarap
ýeňil-ýelpaý garaýan, perwaýsyz, kemterlik edýän topar, üçünji ortalyk topar
iki toparyň ortalygy, ýagny kemterlik bilen öte geçmekligiň ortalygy,
Allahyň dininde dogry ýöreýän topar, ynha bular öwgä mynasypdyrlar,
birinji topar çenden aşan, ikinji bolsa perwaýsyz topardyr, ikisem heläk
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bolar, ýagny, öz çenden aşanlygyna we perwaýsyzlygyna görä heläk bolar.
Pygamberimiz öte geçmeklikden, çenden aşmaklykdan, gerekmejek zady
ýük edinmekden gaýtarandyr: "Tenattug edýänler heläk bolarlar,
tenattug edýänler heläk bolarlar, tenattug edýänler heläk bolarlar."
(Muslim).

“Tenattug” - çenden aşmak, gerekmejek ýüki edinmek diýmekdir.

Ol soňy bilen ynsany dininden çykarar.
Kemterlik edip, perwaýsyzlara hem Allah käýändir: "Olar namazy berjaý
etmek üçin turanlarynda ýaltanyp turarlar." (Nisa 142). Şeýlelik bilen,
Allahyň dini ortalykdyr, öte geçmeklik bilen perwaýsyzlygyň arasyndadyr,
şonuň üçin: “Dogry ýoly tapmak isleýän” diýdi. Ýagny, saga, sola
gyşarmaýan, Allahyň dininde göni ýöreýän. Dogry ýol Allaha gulluk etmek
bilen amala aşyşy ýaly, adamlar bilenem gatnaşmakda dogry ýolda
bolmalydyr. Şeýdip, adamlar bilen gatnaşaňda iki tarapyň ortasynda bol, olar
bilen gaş çytyp, gaty gödek bolubam gatnaşma, çendenaşa pidakärlik bilen,
sowuksala, kiçelip hem gatnaşma, bir tarapdan dogumly bol, bir tarapdan
ýumşak bol, şonuň üçin fykh alymlary kazy babatynda aýtdylar: "Kazy
zalymlyk, ulumsylyk etmezden haýbatly bolmaly, ejizlik görkezmezden
ýumşak-mylakatly bolmaly."
Ýagny, kazy kişi ýumşak bolmaly diýilse, ol ýumşaklyk ony gowşaklyga,
ejizlige eltmeli däl, haýbatly, güýçli bolmaly diýilse, ol haýbat we güýç ony
adalatsyzlyga eltmeli däldir, dogry ýolda bolmagy üçin ikisiniň arasynda
bolmalydyr. Käbir adamlar beýlekiler bilen elmydama gatylyk, gödeklik
bilen gatnaşýarlar, özüni beýlekilerden uly saýyp, adamlara ýokardan garap
gatnaşýar, bu ýalňyşdyr, emma käbirleri bolsa, şeýle derejede peselip
gatnaşýarlar hatda adamlaryň arasynda sylagy galmaýar, hormatsyz bolup
galýar, bu hem ýalňyşdyr, wajyp zat ynsan bu iki zadyň arasynda
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bolmalydyr, çünki bu Pygamberimiziň ýoludyr, ol gatylyk görkezmeli ýerde
görkezerdi, ýumşaklyk görkezmeli ýerde ýumşaklyk görkezerdi, şonuň üçin
ynsan iki häsiýeti: dogumlylyk-berkligi we ýumşaklyk-rehmetliligi
jemlemelidir.
“30. (Emma bu dogry ýolda bolmagy) tä älemleriň Perwerdigäri bolan
Allah isleýänçä siz islemersiňiz.”
Ýagny, Allah islemezden siziň bir zady islemegiňiz mümkin däldir, ynsanyň
islegi Allahyň isleginden soňdur, eger Allah şol zady islemese, sen
isleseňem bolmaz, şol zat amala aşmaz ýaly Allah böwet bolýan zatlary
goýýar, bu meselä ynsan üns bermelidir, ýagny, ynsanyň islegi doly öz
elindedir, ony mejbur edýän zat ýokdur, ýöne onuň islegi Allahyňky bilen
baglydyr, şol zadyň Allah isläni üçin ynsan şol zady isleýändir.
"Älemleriň perwerdigäri." - bärde Allahyň Rububiýýesiniň umumydygyna
yşarat bardyr, ýagny, onuň hökmürowanlygy hemme zatdan üstündir.
Bärdäki "älemler" sözi şu aýatdaky "älemler" sözi bilen bir manyda
däldir: "Bu (Kuran) diňe ähli älemlere bir öwütdir." Bu aýatdaky älemler
sözünden maksat pygamberleriň ugradylan halklarydyr, emma "Älemleriň
perwerdigäri." aýatyndaky älemler sözünden maksat - Allahdan başga
hemme zat, çünki Allahdan başga hemme zada älem diýilýär, sebäbi diňe iki
zat bardyr: Rob (terbiýe beriji iläh) we merbub (terbiýe berlen, ýagny
hemme barlyklar), şeýlelik bilen, “Älemleriň perwerdigäri” diýilse, älemler
diýip Allahdan başga hemme zat göz öňünde tutulýandyr, Şeýhul-Isläm
Ymam Muhammet ibn Abdulwehhäbiň aýdyşy ýaly: Allahdan başga hemme
zat - älemdir, menem şol älemiň bir (bölegidirin). (Üç asyl). Şeýlelik bilen, bu
örän ähmiýetli süredir, onda öwüt-nesihat, wagyz bardyr, mömin kişi ony
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howlukman oýlanyp okamalydyr, ondaky ündewleri amal etmelidir, bu
zatlary Kuranyň hemme sürelerinde amal etmelidir, Allahyň Kitabyndan
peýda tapyp, öwütleri amal edýänlerden bolmagy üçin. Allah Tagaladan bizi
we sizi öz kitabyndan, Resulynyň Sünnetinden we kewni aýatlaryndan
(gudratlardan) öwüt alýanlardan etmegini dileýärin, elbetde Ol hemme zada
kadyrdyr.
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82-Infitar süresiniň tefsiri.
“1. Asman ýarylan wagty! 2. Ýyldyzlar (bölünip daş-töwerege) seçilen
wagty! 3. Deňizler partladylan wagty! 4. Guburlaryň (içindäkileriň)
çykarylan wagty! 5. Ine, şonda (her) jan näme edip, näme etmändigine
anyk göz ýetirer. 6. Eý, ynsan! Seni ol Keremli Perwerdigäriňe garşy
aldan zat näme? 7, 8. Seni ýaradan, saňa dolulygyna şekil beren we saňa
deňagramly bir ýaradylyş beren, seni Öz isleýşi ýaly ýaradan (Ol dälmi
eýsem)? 9. Ýok! Siz dini (kyýamaty) inkär edýärsiňiz. 10. Siziň
ýanyňyzdan aýrylmaýan goraýjylar bardyr. 11, 12. (Ol goraýjylar)
«Kiramen kätibin» («Arzyly kätipler») siziň edýän (ähli) işleriňizi
bilýärler (we ýazarlar).”
Düşündiriş: Kiramen kätibin – ynsanyň ýanyndan aýrylmaýan we eden ähli
zadyny ýazýan perişdelerdir.
“1. Asman ýarylan wagty!” - Ýagny, bölünen wagty, inşikok süresinde
gelşi ýaly: "Asman bölünen wagty. Öz Perwerdigäriniň buýrugyny
diňlän wagty."
“2. Ýyldyzlar (bölünip daş-töwerege) seçilen wagty!” - Ýagny,
ýyldyzlaryň kiçisi, ulusy pytrap, bölünip gaçjakdyr, çünki dünýe
gutarjakdyr.
“3. Deňizler partladylan wagty!” - Ýagny, biri-birine goşulyp, ýeri
dolduran wagty.
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“4. Guburlaryň (içindäkileriň) çykarylan wagty!” - Ýagny, Allahyň
öňünde durmaklary üçin ölüleriň çykarlan wagty, bu dört zat bolup
geçensoň:
“5. Ine, şonda (her) jan näme edip, näme etmändigine anyk göz
ýetirer.” - Jan sözi bärde birlik formada bolsa-da, umumylygy aňladýandyr,
manysy: her jan, her kim, her adam eden-etmän işlerine göz ýetirer. Ynsana
öz kitaby beriljek. Biz her ynsanyň guşuny (amalyny) öz boýnuna bagladyk.
Kyýamat güni onuň üçin (eden işleri öňünde) açylyp goýuljak bir kitap
çykararys. (Oňa): «Kitabyňy oka! Bu gün hasaba çekiji hökmünde özüň
özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler). Ol günde mujrimler (günäli, ýaramaz
adamlar) aýdar: "(Şonda) günäkärleriň ondaky (ýazylanlardan) gorkup:
«Haýp, biziň halymyza, bu nähili kitap ne ownuk, ne-de iri (hiç bir
zady) galdyrylman, olaryň ählisini sanapdyr» diýenlerini görersiň." (Kehf
49).

Şeýdip ynsan hemme eden we etmedik işlerini biler, emma bu dünýäde

ynsan unudyp biler, ýöne kyýamatda oňa hemme amallary görkeziler, şeýdip
hemme jan öz eden etmedik zatlaryny bilerler. Bu duýduryşdan maksat ynsany Allah we Resulyna ters gitmekden duýdurmakdyr, sebäbi ol soň bu
zatlar üçin hasaba çekiljekdir.
“6. Eý, ynsan! Seni ol Keremli Perwerdigäriňe garşy aldan zat näme?” Eý, ynsan - käbirleri aýtdylar: bärde kapyr ynsan göz öňünde tutulýar, emma
başgalar aýtdylar: göz öňünde tutulýan - ynsandyr, çünki ynsan aslynda
zalym-nadan, zalym-näşükür hasaplanýar: "Elbetde, ynsan örän zalymdyr,
diýseň näşükürdir." (Ybraýym 34). Allah Tagala: “Eý Ynsan” diýýär, ýagny,
ynsanyň dinine garamazdan oňa ýüzlenýär. “Seni ol Keremli
Perwerdigäriňe garşy aldan zat näme?” - gaýtadan direldişi ýalana
çykarar ýaly, buýruklara boýun bolman, gadaganlyklary eder ýaly seni
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Perwerdigäriňden näme alyp galdy? Öz Ýaradanyňa kapyr bolar ýaly seni
näme aldady? Aýatda: “Keremli Perwerdigäriňe” diýilýär, käbir alymlar
aýtdylar: soragyň özünde jogaba iterýän zat bardyr - Keremli sözi, ýagny,
ynsany aldan zat - Allahyň keremi, (azaby) soňa goýmagy, merhemeti. Ýöne
ynsan Muňa aldanmaly däldir, sebäbi Allah zalyma uzak ömür berse-de ony
tutjak wagty gidere ýer goýmaz. Şeýdip, ynsany aldan zat - Allahyň keremi,
merhemeti, şol sebäpli ynsan ýalanlamasyny, garşy gitmesini dowam edýär.
“7, 8. Seni ýaradan, saňa dolulygyna şekil beren we saňa deňagramly
bir ýaradylyş beren, seni Öz isleýşi ýaly ýaradan (Ol dälmi eýsem)?”
“Seni ýaradan” - ýagny, ýokdan bar eden, “saňa dolulygyna şekil beren”
- ýagny, deňsyratly eden, bir eliň beýlekisinden uzyn däl, bir aýagyň
beýlekisinden uzyn däl, bir barmagyň beýlekisinden uzyn däl, el-aýagyň
uzynlygyna görä ýaradylan, şeýdip, bir eli uzyn kişiniň beýleki elem
uzyndyr, gysga bolsa beýlekisem gysgadyr we ş.m. Allah ynsana hemme
taraplaýyn deňsyrat görnüş berendir. “saňa deňagramly bir ýaradylyş
beren” - ýagny, göni syratly, dogry keşpli, haýwanlar ýaly iki aýak hem iki
elde ýöreýän edip ýaratmady, Allah ynsany şu aýratynlyk bilen mahsus etdi.
“seni Öz isleýşi ýaly ýaradan (Ol dälmi eýsem)?” - Allah seni Öz isleýän
suratynda, şeklinde ýaradandyr, käbir adamlar owadan, käbirleri betnyşan,
käbirleri ortalyk, käbirleri akýagyz, käbirleri garaýagyz, käbirleri
gyzylýagyz, käbirleri bularyň ortalygynda Allahyň islegine görä
ýaradylandyr, ýöne Allahyň isläni - ynsany iň gözel şeklinde ýaratmakdyr.
“9. Ýok! Siz dini (kyýamaty) inkär edýärsiňiz.” - Ýok diýmegiň manysy şeýle görnüşde ýaradan soňam, şekil berip döreden soňam din, ýagny, jeza
gününi ýalanlaýaňyz, bu bir diňe dünýädäki haýatymyzdyr, ölýäris we
direlýäris biz asla täzeden direlmeýäris (diýýärler), käbirleri pygamberleriň
98

getiren dinine kapyr bolýarlar, aýata iki synpam degişlidir, bu barada tefsir
we hadys ylmynda kada bardyr: eger aýat ýa hadys biri-birine ters gelmeýän
iki manyny öz içine almagy mümkin bolsa “Ol aýat ýa hadys iki manynam
aňladýar” diýilýär.
“10. Siziň ýanyňyzdan aýrylmaýan goraýjylar bardyr. 11, 12. (Ol
goraýjylar) «Kiramen kätibin» («Arzyly kätipler») siziň edýän (ähli)
işleriňizi bilýärler (we ýazarlar).” - Ynsanyň ýanynda her eden zadyny
ýazýan goragçysy bar: "Onuň (ynsanyň) rokyýb (gözegçi) we atiýd
(ýanyndan aýrylmaýan, ýagny perişdeler) tarapyndan (ýazylmaýan,
bellige alynmaýan) gepleýän bir sözi hem ýokdur." (Kaf 18). Bu goragçylar
keremlidirler, adalatsyz däldirler, olar ynsanyň etmedik zatlaryny ýazmazlar,
ýa (ýagşy) amalyny ýazman boşa çykarmazlar, sebäbi olaryň waspy
keremdir. “siziň edýän (ähli) işleriňizi bilýärler” - eger amal bolsa
görerler, söz bolsa eşiderler, hatda olaryň kalbyndaky zatlaram Allah
perişdelere görkezýändir, şeýdip olar ol zatlary belleýändirler, hadysda gelşi
ýaly: "Kim bir ýagşy işe niýetlense, (soňam) ony etmese, oňa bir sogap
ýazylar, kim bir günä işe niýetlense, (soňam) ony amal etmese oňa doly
sogap ýazylar." Sebäbi günäni Allah üçin terk edýär, birinji bolsa, diňe
ýagşy işe niýeti bolany üçin sogap alar.
“13. Ýagşy we haýyrly ynsanlar «Nagym» Jennetleriniň içinde
(nygmatda) bolarlar. 14. Ýoldan azan pasyklar bolsa Dowzahdadyrlar.
15. Olar din (kyýamat) gününde ol ýere (Dowzahda) ýanarlar. 16. Olar
ol ýerden hiç (ýere) aýrylmazlar. 17. Sen ol din (kyýamat) gününiň
nämedigini nädip biljek? 18. Soň (ýene-de aýdýaryn)! Sen ol din
(kyýamat) gününiň nämedigini nädip biljek? 19. Ol hiç kimiň hiç kime
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peýda berip bilmejek günüdir. Ol gün ähli höküm we ygtyýar ýeke-täke
Allahyňkydyr!”
“13. Ýagşy we haýyrly ynsanlar nygmatda bolarlar.” - Bu ahyretiň,
sylagyň beýanydyr. Haýyrly ynsanlar - köp haýyr işleri edip, şerden daşda
bolýanlardyr. Nygmatda bolarlar - ýagny, kalp hem-de beden nygmatda
bolarlar, şonuň üçin haýyrly, ýagşy kişileriňki ýaly hiç kimiň rahat, päk
kalby ýokdur, hiç kimiň pikiri dynçly däldir, hatda käbir selefler aýtdylar:
"Eger patyşalar, olaryň ogullary biziň (içki) halymyzy bilsediler, gylyç bilen
bizi gamçylardylar." Ynha bu nygmat, dünýäde-de ahyretde-de boljakdyr,
ahyretde Jennet boljakdyr, dünýäde bolsa, kalp nygmaty, arkaýynlygy,
Allahyň takdyr-kysmatyna razy bolmak, ynha şu hakyky eşretdir, hakyky
nygmat dünýäde beden eşreti däldir, hakyky nygmat kalp nygmatydyr.
“14. Ýoldan azan pasyklar” - ýagny kapyrlar, haýyrly ynsanlaryň tersi:
“bolsa Dowzahdadyrlar” - ýagny, ýakyjy oduň içinde.
“15. Olar din (kyýamat) gününde ol ýerde (Dowzahda) ýanarlar. 16.
Olar ol ýerden hiç (ýere) aýrylmazlar.” - ýagny, ol ýerden hiç çykyp
bilmezler, başga aýatdaky ýaly: "Olar ondan asla çykyjy däldirler." (Mäide
37).

Sebäbi olar ol ýerde ebedi galarlar, Allaha sygynýarys.

“17. Sen ol din (kyýamat) gününiň nämedigini nädip biljek? 18. Soň
(ýene-de aýdýaryn)! Sen ol din (kyýamat) gününiň nämedigini nädip
biljek?” - Bu soragdan maksat - meseläniň uludygyny, möhümdigini
bildirmek, ýagny, ol güni bilmek, ol güni tanamak saňa näme peýda berer?
Jogaby indiki aýat:
“19. Ol hiç kimiň hiç kime peýda berip bilmejek günüdir. Ol gün ähli
höküm we ygtyýar ýeke-täke Allahyňkydyr!” - Kyýamat güni bir kişi
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başga birine hiç peýda-da, hiç zyýanam berip bilmez, megerem Allahyň
rugsady bilen. “Ol gün ähli höküm we ygtyýar ýeke-täke Allahyňkydyr”
- dünýäde käbir emir berýän, buýruk berýän adamlar bar, patyşalar, wezirler,
ýolbaşçy-häkimler, ene-atalar, emma ahyretde bolsa bar höküm Allahyň
elindedir. Hiç kimiň elinde başga kişä berip biljek zady ýokdur, megerem,
Allahyň rugsady bilen, şonuň üçin ol günde adamlar başaryp bilmejek,
özleriniň göterip bilmejek alada, gaýgylaryna batarlar, soňra Adam (atadan)
şepagat sorarlar, soňra Nuhdan, soňra Ybraýymdan, soňra Musadan, soňra
Ysadan (Aleýhim essalatu wesseläm), tä Pygamberimize (Sallallahu aleýhi
we sellem) gelýänçäler, soň Allahyň rugsady bilen şepagat eder, şeýdip
Allah älemi bu ýagdaýdan rahatlandyrar (Buhary we Muslim). “Ol gün ähli höküm
we ygtyýar ýeke-täke Allahyňkydyr.” Sorag ýüze çykýar: eýsem höküm ol
gün hem başga wagtam Allahyňky dälmi?
Jogaby: hawa, dogry, höküm elmydama Allahyňkydyr, ýöne Allahyň
hökümi ol gün has äşgär boljak, has mälim boljak, sebäbi dünýäde käbirleri
Allahyň buýruklaryna ters gidip, öz hojaýynynyň buýrugyna boýun bolýar,
bu adam üçin höküm Allahyňky bolmaýar, ýöne ahyretde Allahdan başga
hiç kimde höküm bolmaýar, edil şu aýatdaky ýaly: "Hemme
hökmürowanlyk bu gün kimiňki, elbetde ýeke Kahhar (üstün çykyjy)
Allahyňkydyr." (Gafir 16). Hökmürowanlyk dünýäde-de, ol günde-de
Allahyňkydyr, emma ol günde has aýdyň, has açyk boljakdyr, şeýle hem, ol
günde hemmelere Allahdan başga hiç kimiň elinde höküm ýokdugy aýan
boljak, has dogrusyny Allah bilýär, we sallallahu we sellem alä nebiýýinä
Muhammed.
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83-Mutaffiffin süresiniň tefsiri.
“1. Mutaffifleriň waý halyna! 2. Olar ynsanlardan (bir zat) ölçäp
alanlarynda, haklaryny (ölçeglerini) doly alýarlar. 3. (Emma) özleri
başgalara ölçäp berenlerinde welin, kem çekýärler. 4, 5, 6. Olar uly
(aýylganç) günde, (ähli) ynsanlaryň älemleriň Perwerdigäriniň
huzurynda durjak gününde, özlerimiz direldilip, (jemleneris)
öýtmeýärlermi?”
“1. Mutaffifleriň waý halyna!” – “waý halyna” - bu söz Kuranda köp
gaýtalanyp gelýär, iň dogry garaýşa görä onuň aňladýan zady - Allahyň
emirlerine boýun bolmaýan, ýa gadagan eden zadyny edýän kişä Allahyň
azap-jeza wadasy, ol söz sözlemde peýda berjek şekilde gelýär, meselem bu
aýatda “Mutaffifleriň waý halyna” diýilýär. Mutaffifler kimler? Indiki
aýatlarda jogaby gelýär:
“2. Olar ynsanlardan (bir zat) ölçäp alanlarynda, haklaryny
(ölçeglerini) doly alýarlar. 3. (Emma) özleri başgalara ölçäp
berenlerinde welin, kem çekýärler.” -Ýagny, adamlara bir zat satanlarynda
olardan doly haklaryny alýarlar, emma ölçänlerinde bolsa, meselem, iýmit
çekenlerinde ýa ölçenip satylýan zatlary satanlarynda kem çekerler,
haklaryny iýerler. Olar öz haklaryny doly alyp, beýlekileriňkini kem
bererler, şeýdip olar iki zady jemlediler: gysgançlyk we bahyllyk,
gysgançlyk - öz haklaryny doly talap edýärler, geçirimlik, oňuşyklyk
etmeýärler, bahyllyk - doly ölçäp, çekip bermeli borçlaryny ýerine
ýetirmeýärler. Aýatda Allahyň ölçäp, çekip berenlerinde diýip aýtdygy
mysal hökmündedir, aslynda aýat ondan başga şoňa meňzeş zatlaram içine
alýandyr, şonuň üçin, kim islendik meselede beýlekilerden öz hakyny doly
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talap edip, öz borjuny bolsa kemter ýerine ýetirse, ol bu aýata degişlidir,
meselem: adamsy öz aýalyndan haklaryny doly talap edýär, sowuksala
bolmagyny islemeýär, emma aýalyna bermeli haklary bolsa kemter edýär,
perwaýsyz bolýar, ynha, şu zatdan köp aýallar şikaýat edýärler, ýoldaşlary
aýallaryndan öz haklaryny doly talap edip, borçlaryny bolsa kemçilikli
berjaý edýärler, meselem: doly sowulgasyny berenoklar, ýa gözel şeklinde
ýaşaşanoklar we ş.m. Aslynda ynsanyň adamlara eden nähaklygy Allaha
boýun egmän özüne eden nähaklygyndan has beterdir, sebäbi ynsanyň
şirkden başga Allaha boýun egmän özüne eden nähaklygy Allahyň
eradasynyň, isleginiň aşagyndadyr, islese Allah bagyşlar, islese azap-jeza
berer, ýöne adamlara edilen nähaklyklar Allahyň eradasynyň aşagynda
däldir, olar üçin hökman hasap bermelidir, şonuň üçin hadysda şeýle
diýilýär: "Muflis (hiç zatsyz) diýip sizde kime aýdylýar?” Aýtdylar:
“Muflis diýip bizde hiç hili dirhemi (pul birligiň ady) goşy bolmadyga
aýdylýar.” Aýtdy: “Meniň ymmatymdan muflis diýlip (şeýle kişä
aýdylýar): Kyýamat gününde dag ýaly sogap işleri bilen geler - (ýagny)
köp - şeýdip geler, (ýöne) muňa nähaklyk eden, muňa sögen, muny
uran, munuň malyny alan, şonuň üçin bu (ýagny, nähaklyk edilen) onuň
(ýagny, nähaklyk edeniň) sogaplaryny alar, bu hem (ýagny, sögülen)
sogaplaryny (alar), bu hem (ýagny, urulan, maly alnan) sogaplaryny
(alar), eger boýnundaky borçlaryny üzlüşmezden öň sogaplary gutarsa,
olaryň (ýagny, nähaklyk edilenleriň) günälerinden alnyp, onuň üstüne
atylar, soňra oda atylar." (Muslim).
Öz aýallarynyň haklaryna perwaýsyz bolýanlara nesihatym - beýik Allahdan
gorksunlar, çünki Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýallar bilen
gowy gatnaşmaklygy öz haýatyndaky Yslam äleminiň iň uly ýygnagynda
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wesýet edendir, ýagny Arafa güni, Wedag hajynda: "Aýallar babatynda
Allahdan gorkuň! Çünki, siz olary Allahyň amanady edip aldyňyz,
olaryň owratlaryny (eteklerini) Allahyň sözi bilen (ýagny, nika bilen)
halal etdiňiz..." (Muslim). Şeýdip, bize aýallar babatynda Allahdan
gorkmaklygy buýurýar: "Aýallar babatynda Allahdan gorkuň, çünki olar
sizde awandyr (ýesirdir)." (Tirmizi). Ýagny, aýallar ýesir hökmündedir,
sebäbi, adamsy islese talak berip boşadar, islese saklar, aýal adamsynyň
ýanynda ýesir ýalydyr, şonuň üçin adamsy Allahdan gorkmalydyr. Şeýle
hem, käbir adamlar öz çagalaryndan haklaryny doly talap edip, özleri bolsa
olaryň haklary doly berjaý etmeýärler, çagalaryndan hemme taraplaýyn
ýagşylyga garaşýarlar: pul taýdan, beden taýdan seretmeklerini isleýärler,
emma özi bolsa gaty biperwaý, sowuksala gatnaşýar, olara garşy bolan
borçlaryny berjaý etmeýär, beýle adama mutaffif diýýäris, öz aýaly bilen
ýokarda aýdyşymyz ýaly gatnaşýana-da mutaffif diýýäris, ýagny, mutaffif
öz hakyny doly talap edip, öz etmeli borçlaryny kemter edýäne diýilýär,
olara Allahyň bu aýatyny unutmaň diýýäris: “1.2. Mutaffifleriň waý
halyna! Olar ynsanlardan (bir zat) ölçäp alanlarynda, haklaryny
(ölçeglerini) doly alýarlar. 3. (Emma) özleri başgalara ölçäp
berenlerinde welin, kem çekýärler.” Soňra Allah Tagala aýdýar:
“4, 5, 6. Olar uly (aýylganç) günde, (ähli) ynsanlaryň älemleriň
Perwerdigäri üçin durjak gününde, özlerimiz direldilip, (jemleneris)
öýtmeýärlermi?” - Ýagny, olar Allahyň öňüne geljegine ynanmaýarlarmy,
bu babatda olaryň berk ynançlary ýokmy? Bärde öýtmek sözünden maksat berk ynanmakdyr, çünki Kuranda öýtmek sözi berk ynanmak manyda köp
gelýändir: "Takyk, olar (Allahdan gorkýanlar) özleriniň Perwerdigärine
gowuşaryn we Oňa dolanyp bararyn öýdýärler." (Bakara 46). - Ýagny,
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Perwerdigärine gowuşjaklaryna anyk ynanýarlar, öýtmek sözi anyk
ynanmak sözüniň manysynda arap dilinde köp ulanylýar, ynha bu aýatda
şeýle diýýär: “...özlerimiz direldilip, (jemleneris) öýtmeýärlermi?” Ýagny, älemleriň Perwerdigäri bolan Allahyň öňünde jemlenip,
gabyrlaryndan çykjaklaryna ynanmaýarlarmy? “Olar uly (aýylganç)
günde” - şübhesiz ol gün uly gündir, bu aýatda aýdylşy ýaly: "Çünki
kyýamat gününiň sarsgyny örän uly (aýylganç) zatdyr." (Haj 1). Uly gün,
ýagny, uzyn gün, aýylganç gün, äpet zatlaryň bolup geçjek güni, emma bu
uly gün käbirleri üçin agyr bolar, käbirleri üçin ýeňil bolar, aýatlarda
aýdylýar: "(Ol) kapyrlara aňsat bolmadyk (örän ýowuz) gündür!"
(Mudessir 10).

"Kapyrlar çagyryja tarap (ylgap baryşlaryna): «Bu gaty

ýowuz gün» diýerler." (Kamar 8). Emma möminler üçin ol gün aňsat gündir Allah bizi şolardan eýlesin - edil parz namazy berjaý edişi ýaly ýeňil gün
bolar, hasam bu uly goraga hakly bolan kişi üçin aňsat bolar, ýagny, Allahyň
kölegesinden başga hiç kölege bolmajak gününde Allahyň kölege berýän
kişilerinden bolsa hasam ol gün oňa ýeňil geler, şeýlelik bilen, ol gün uly
gün bolsa-da käbirlerine agyr düşer, käbirlerine aňsat düşer. “(ähli)
ynsanlaryň älemleriň Perwerdigäriniň huzurynda durjak gününde” olar gabyrlaryndan aýakgapsyz, aýakýalaňaç halynda, hiç hili eşiksiz,
köýneksiz, balaksyz, atynjasyz, geýimsiz halynda, sünnetsiz, ýagny,
kyýamat güni kesilen ham ýerine täzeden goýuljak ekeni, ynha adamlar şu
hallarynda turarlar, aýatda şeýle diýilýär: "(adamlary), ilkinji
ýaradanymyzdaky ýaly, öňki ýagdaýyna (täze dogan çaga ýaly edip)
getireris..." (Enbiýa 104). Öňki ýagdaýa getirmekden maksat - Allahyň kämil
gudratyny görkezmekdir, ilkibaşdaky şekline getirjekdir, sünnet edilendäki
kesilen hamyň kesilmeginiň dünýädäki sebäbi - hapalykdan arassa
bolmakdyr, çünki eger ol kesilmese onda peşewiň galyndylary jemlenip,
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kirläp bilýär, emma ahyretde muňa mätäçlik ýokdur, ahyret teklif
(borçlandyrmak) ýurdy däldir (ýagny, buýruk berlip, haram edilýän ýurt
däldir), megerem, (diňe) bir ýerde Allah synag edilmegi buýurjakdyr: "Ol
gün (elhençliginden ýaňa) injik açylar. Olar sežde etmäge çagyrylarlar,
emma olar sežde edip başarmazlar. Har-zelillikden ýaňa olaryň
gözlerini (Allahyň azabynyň gorkusy) gaplap alar. Sebäbi, olar öň gowy
ýagdaýdakalar hem seždä (namaza) çagyrylýardylar (şonda-da olar
sežde etmeýärdiler)." (Galam 42-43). Adamlar aýakýalaňaç, endamýalaňaç,
sünnetsiz hallarynda gopjakdyrlar, käbir hadyslarda "buhem" hallarynda
diýilýär, onuň manysy - alymlar aýtdylar: buhem, ýagny, hiç mal-mülki
bolmadyk adamlar, kyýamat gününde ynsan özüni azapdan satyn alyp biljek
hiç mal-mülki, baýlygy boljak däldir, hiç bir ogul öz kakasyna peýda berip
bilmez, hiç bir kaka ogluna peýda berip bilmez, hiç bir dost-ýar, hiç bir tiretaýpa peýda bermäne ýagdaýy ýokdur, her kim "Men özüm, men özüm"
diýjekdir: "Ol gün olaryň hersiniň öz başlaryndan agdyk derdi we
gaýgysy bolar." (Abese 37). Allahdan ol günüň elhençliklerinde ýardam we
ýeňillik bermegini dileýäris. Allah aýtdy: "älemleriň Perwerdigäri üçin" ýagny, Allah üçin, ol günde älemleriň Perwerdigäriniň
hökmürowanlygyndan başga hemme hökmürowanlyklar ýok bolar, aýatda
şeýle diýýär: "Kyýamat güni ol (ynsanlar guburlaryndan) daşyna
çykarylar. Olaryň Allahdan gizläp biljek hiç hili zatlary ýokdur.
Hemme hökmürowanlyk bu gün kimiňki, elbetde ýeke Kahhar (üstün
çykyjy) Allahyňkydyr. Bu gün her bir kişä eden işleriniň sylagy berler.
Bu gün (adalatsyzlyk) edilmez. Elbetde Allah (örän) tiz hasaba çeker."
(Gafir 16-17).
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“7. Ýok! Dogrusy, ýoldan azan pasyklaryň hasap depderi Sijjindedir. 8.
Sen Sijjiniň nämedigini nädip biljek? 9. (Sijjindäki kitap kapyrlaryň
eden işlerini) bellige alýan hasap depderdir. 10. Ol gün (hakykaty inkär
eden) ýalançylaryň waý halyna! 11. Olar dini (kyýamat) gününi ýalan
hasaplaýanlar. 12. Ony diňe hetden aşan, günäkär (kişi) ýalan hasaplar.
13. Oňa Biziň aýatlarymyz okalan wagty: «(Bular) öňküleriň (aýdan)
ertekileri» diýer. 14. Ýok! Olar eden etmişleri zerarly kalplary gubar
tutan kişilerdir. 15. Ýok! (Bu jezasyz galmaz!) Olar ol gün özleriniň
Perwerdigärini (görmekden) mahrum galarlar. 16. Yzyndan hem olar
hökman Dowzaha girerler. 17. Soň olara: «Ine, siziň ýalan hasaplan
(inkär eden) zadyňyz (azabyňyz)!» diýler.”
“7. Ýok! Dogrusy, ýoldan azan pasyklaryň hasap depderi Sijjindedir.”
“Ýok!” - aýatyň arapçasynda "kellä" diýip gelýär, Kuranda ol söz birnäçe
ýerde gelip, sözlemiň akymyna görä many berýär, käwagt çekindirmek
manyny berýär, käwagt hakykatdanam sözüniň manysyny berýär, käwagt
akymda gelşine görä başga many berýär, çünki, arap dilinde köp sözler diňe
bir many berip çäklenmän, eýsem birnäçe manylary aňladyp biler, her
manyny sözlemiň akymyna görä bilse bolýar, bu aýatda Allah şeýle diýýär:
“7. Ýok! Dogrusy, ýoldan azan pasyklaryň hasap depderi Sijjindedir.” Bärde hakykatdanam sözüniň manysynda bolup biler, ýagny, hakykatdanam,
ýoldan azan pasyklaryň hasap depderi Sijjindedir. Şeýle hem, kyýamat
gününi inkär etmeden çekindirmek manysynda hem bolup biler. Haýsy
manyda gelenem bolsa, Allah şeýle diýip aýtdy. Alymlar aýtdylar: Sijjiýn sijn sözünden emele gelen, sijn sözüniň manysy - darlyk, ýagny, dar mekan,
ol dar mekan Jähennem odudyr - Allaha sygynýarys - şu aýatda Allahyň
aýdyşy ýaly: "Olar boýuntyryk dakylgy ýagdaýda Dowzahyň dar bir
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ýerine oklananlarynda, şol ýerde ölümi çagyrarlar. (Olara): «Bu gün siz
bir (gezek) ýok bolmagy (ölümi) islemäň, (eýsem) köp gezek ýok
bolmagy (ölümi) isläň!» (diýler)." (Furkan 13-14). Bero ibn Azibyň meşhur
uzyn hadysynda, ölüm ýassygynda we ölümden soň bolup geçýän zatlary
gürrüň berýän hadysynda Allah Tagala aýdýar: "Bendämiň (ýagny,
kapyryň) kitabyny Sijjiýnde, ýeriň iň aşakgy ýedinji (gatlagynda)
ýazyň!" (Ahmet). Sijjiýn oduň mekany bolan ýeriň iň aşakgy bölegidir Allaha sygynýarys - şeýlelik bilen, ol kitap Sijjiýndedir, soňra Allah ol
kitaba uly ähmiýet berip aýdýar:
“8. Sen Sijjiniň nämedigini nädip biljek?” - Bu ýerdäki sorag ähmiýet
bermek üçin ulanylýan soragdyr, ýagny, saňa Sijjiýni kim bildirtdi? Ony sen
gözläpdiňmi? Sen ol barada sorapdyňmy saňa beýan ediler ýaly? Aslynda
ähmiýet berme iki zat üçin bolup biler: bir zadyň nähili beýikdigini beýan
etmek üçin; bir zadyň nähili pesdigini beýan etmek üçin. Ynha bu aýatda
Sijjiýne ähmiýet berilmeginiň sebäbi - onuň pesde, aşakda bolmagydyr,
onuň belent, beýik bolany üçin däldir.
“9. (Sijjindäki kitap kapyrlaryň eden işlerini) bellige alýan hasap
depderdir." - Ýagny, Sijjiýn bellige alýan depder däldir, ol bellige alýan
kitabyň ýeridir, ol kitapda hiç zat artdyrylýan, kemeldilýän, üýtgedilýän,
çalyşylýan däldir, şonuň üçin, kapyrlar ol ýerde ebedi, baky galarlar.
“10. Ol gün (hakykaty inkär eden) ýalançylaryň waý halyna!” - “waý
halyna” sözlemiň manysyny ýokarda agzap geçendiris.
“11. Olar dini (kyýamat) gününi ýalan hasaplaýanlar.” - Bu süre başdanaýak kyýamat, sylag-jeza güni baradadyr, kyýamata ynanmaýanlara Allah
agyr azap wada edýär, çünki olar Allahyň şerigatynda dogry bolup
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bilmezler, Allahyň şerigatynda kyýamata ynanýandan başga hiç kim dogry
bolup bilmez, sebäbi kyýamada ynanmaýan, diňe bu dünýä ýaşaýşyna
ynanýan kişi ondan aňyrsyny oýlamaýar, aňyrsy üçin amal etmeýär, diňeje
mal ýaly iýip-içip lezzet almagy bilerler, emma ot olaryň barjak ýeridir.
Şonuň üçin, Allah elmydama Özüne iman etmegi agzanda ahyrete iman
etmegi hem agzaýar, sebäbi, Allaha iman etmek işiň başy, ahyrete iman
etmek bolsa soňudyr, ýagny, ilki Allaha iman edýäň, soňra ahyret güni üçin,
baky baryljak gün üçin amal edip başlaýaň. Olar (aýatda agzalanlar)
kyýamat gününi ýalan hasapladylar - Allaha sygynýarys - kim ony ýalan
hasaplasa onuň üçin amal etmesi hiç mümkin däldir, çünki amal akyda,
ynanja görä edilýär, eger (dogry) akydasy, ynanjy bolmasa nädip (ýagşy)
amal etsin, şonuň üçin, indiki aýatda şeýle diýýär:
“12. Ony diňe hetden aşan, günäkär (kişi) ýalan hasaplar.” - Ýagny,
işlerinde hetden aşan, sözlerinde günäkär kişi. Ýene-de aýtdylar: işlerinde
hetden aşan, gazanan zadynda günäkär kişi, ýagny, oda eltýän günäleri
gazanan kişi. Aslynda iki many hem biri-birine golaýdyr. Şeýlelik bilen,
kyýamat gününi diňe hetden aşan, günäkär (kişi) ýalan hasaplar.
“13. Oňa Biziň aýatlarymyz okalan wagty: «(Bular) öňküleriň (aýdan)
ertekileri» diýer.” - Ýagny, haçanda oňa biri okap berende, munuň manysy
- ol adam asla aýatlary okamagy pikir eden adam däl, ýagny, okap berlende
şeýle diýýär. Ertekiler diýýär, erteki aslynda hakyky däl, asly bolmadyk,
güýmenje üçin aýdylýan zada aýdylýar, Kurany-Kerimi şoňa meňzedýär. Bu
adam Kurandan hiç hili peýdalanmady, ýogsa, ol Kuran iň gözel sözdür,
kalplara iň täsir ediji kelamdyr, aýatdaky ýaly: "Takyk, munda kalby
(akly) bolan ýa-da şaýat bolup, üns bilen diňleýän üçin öwüt bardyr."
(Kof 37).
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Sebäbi ol kyýamata ynanmady, mömin bolmady, Allahyň aýatlarynyň nury
onuň kalbyna girmedi, tersine, Kurany garrylaryň aýdyp berýän, hakyky däl,
çyn däl ertekilerine meňzedip, ýalan hasaplady.
“14. Ýok! Olar eden etmişleri zerarly kalplary gubar tutan kişilerdir.”
“Ýok” - Kuran öňküleriň ertekileri däldir – “Olar eden etmişleri zerarly” ýagny, günä işleri sebäpli, çünki günäler dogry ýolda bolmaklyga böwet
bolýandyr, şu aýatdaky ýaly: "Dogry ýola girenleriň bolsa (Allah) dogry
ýoldaky (tutanýerliligini has-da) artdyrar we olara takwalyklarynyň
(sylagyny) berer." (Muhammed 17). Günäleri sebäpli - “kalplary gubar tutan
kişilerdir” - ýagny, kalplarynda tozan üýşüp, haky tanamaklyga päsgel
bolupdyr. Kim Allahyň dogry ýoluny tutsa, emirlerine boýun bolsa, gadagan
eden zatlaryny terk etse, habar beren zatlaryny tassyk etse, Allahyň
Resulynyňam ýoluny tutup şeýle bolsa, şübhesiz, ol ynsanyň kalby nurlanar,
haky hak diýip, batyly batyl diýip görer, Allahyň aýatlaryny tagzym eder,
olary hemme kelamdan ýokarda görer, Muhammediň ýoluny hemme ýoldan
üstün saýar, bu Allahyň kalbyny iman bilen nurlandyran ynsanyň halydyr.
Emma kim kalbyny günäleriň kirine, hapalygyna bulasa, ol bu aýatlary hak
hasaplamaz, aýatdaky ýaly öňküleriň ertikileri hasaplar.
“15. Ýok! (Bu jezasyz galmaz!) Olar ol gün özleriniň Perwerdigärini
(görmekden) mahrum galarlar.”
Edil dünýäde olar öňküleriň ertekileri diýip Allahyň şerigatyny, aýatlaryny
görmekden mahrum boluşlary ýaly, kyýamat gününde hem Allahy
görmekden mahrum bolarlar. Ähli-sünnet wel-jemagat Allahyň kyýamatda
görüljegine bu aýaty delil edip getirdiler, bu aýat ol meselä nädip delil
bolýar? Düşündiriş: Allah Tagala günäkärleriň Allahy görmekden mahrum
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boljakdyklaryny habar berýär, diýmek, günäkär däller, mömin-musulmanlar
mahrum bolmazlar, eger hemme kişi mahrum boljak bolsa, musulmanam,
kapyram Allahy görüp bilmejek bolsa, aýatda "(günäkärler) mahrum
bolarlar" diýip, günäkärleri aýratyn belläp geçmegiň peýdasy bolmazdy.
Allahy kyýamatda görmeklik meselesi Kuran, mutewätir Sünnet,
sahabalaryň we ymamlaryň ijmagy bilen anyklanan meseledir, bu barada
şek-şübhe ýokdur, Allah kyýamatda göz bilen görüljekdir, aýatdaky ýaly:
"Ol gün ýalpyldap duran (nurly) ýüzler (çyn möminleriň ýüzleri) bolar.
Ol (ýüzler) özleriniň Perwerdigärine serederler." (Kyýamat 23). Başga
aýatda şeýle diýýär: "Ýagşy iş edenler üçin has gowy ýagşylyk hem-de
artykmaç (ýagşylyk) bardyr." (Ýunus 26). Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) ol artykmaç ýagşylyga Allahyň ýüzüne seretmeklik diýip tefsir
berdi (Muslim). Bu aýatda aýdylşy ýaly: "Ol ýerde olara islän zatlary bardyr.
Bizde (mundan has) artygy hem bardyr." (Kof 35). Ýagny, ýokardaky
aýatdaky ýaly, bu aýatda hem şol göz öňünde tutulýar. Şu aýata üns bereliň:
"Gözler Ony gurşap almaz. Emma Ol ähli gözleri gurşap alýandyr."
(Engam 103).

Aýata üns bersek: “Gözler Ony gurşap almaz” diýilýär, gözler görüp
bilmez diýlenok, ýagny, gözler gurşap akmaz diýmeklik umumy görüp
bolýanlygy aňladýandyr, şol sebäpli selefler Allahy görmekligi tassyklamak
üçin bu aýaty delil edip getirer ekenler, emma soňkular Allahy görmekligiň
mümkin däldigine bu aýaty delil edýärler, ýöne hakykatda bu aýat olara
garşy delildir, çünki, Allah görüp bilmezler diýmedi, gözler gurşap almaz
diýdi, bu bolsa aslynda görüp bolmaklygyň mümkindigine delildir.
Şeýlelik bilen, Kuran Allahy gözler bilen hakyky görmekligiň mümkindigini
aňladandyr, şeýle hem, sahyh (anyk) Sünnetde hem şeýle gelendir,
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hadyslarda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýdýar: "Edil
bulutsyz güni ap-aýdyň güni görüşiňiz ýaly Perwerdigäriňizi gözleriňiz
bilen görersiňiz." (Buhary we Muslim). "Edil Bedr (aýdyň) gijesi aýy görüşiňiz
ýaly Perwerdigäriňizi görersiňiz, Ony görmekde kösenmersiňiz." (Buhary
we Muslim).

Muňa sahabalar, olara gözel şeklinde eýerenler, ymmatyň selefleri

we ymamlary iman edendirler, emma kalplary, akyllary hakdan daş düşen
kişiler bolsa muny inkär etdiler: “Allahy göz bilen görmek mümkin däl,
aýatlardaky görmek sözi - kalbyň görmekligi, anyk ynanç etmekligi
aňladýar” diýdiler. Şek-şübhesiz, bu batyl sözdür, Kurana, Sünnede we
Ijmaga ters garaýyşdyr. Olaryň bu garaýyşyny inkär edip, goşmaça
aýdamyzda: kyýamatda hatda kapyrlaram wada edilen azaba anyk ynanç
ederler, berk iman ederler, emma bärisi bu meseläni giňişleýin alyp, iki
toparyň sözlerine girip, inçeleme geçirmek ýeri däldir, sebäbi ýagdaý beýle
etmezdenem açyk-aýdyň düşnüklidir, Allaha hamd bolsun.
“16. Yzyndan hem olar - ýagny, günäkärleri - hökman Dowzaha
girerler.” - Ol ýeriň gyzgynlygyny, azabyny dadarlar, Allahdan amanlyk
dileýäris.
“17. Soň olara: - ýazgaryş, käýinç hökmünde aýdylar: «Ine, siziň ýalan
hasaplan (inkär eden) zadyňyz (azabyňyz)!» diýler.” Şeýdip, olar beden
hem kalp azabyny dadarlar, şonuň üçin aýdarlar: "Sen olaryň oduň
(Dowzahyň) öňünde durup: «Käşgä biz ýene-de (bir gezek) dünýä
gaýtarylyp getirilsedik, Perwerdigärimiziň aýatlaryny inkär etmesedik
we möminlerden bolsadyk!» diýenlerini bir görsediň." (Engam 27). Ýöne
Allah indiki aýatda şeýle diýýär: "Ýok! (Olar muny) öňden bäri gizläp
gelen (etmişleri) äşgär bolansoň (ýüzlerine urlansoň) aýdýarlar. Eger
olar (dünýä täzeden) gaýtarylyp getirilseler-de, hökman gadagan edilen
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zatlara (erbetliklere) ýene-de dönerdiler. Takyk, olar ýalançydyrlar."
(Engam 28).

18. Emma haýyrly ynsanlaryň kitaplary (hasap depderleri)
Yllyýýyndadyr. 19. Sen Yllyýýynyň nämedigini nädip biljek? 20.
(Yllyýýynda möminleriň eden işlerini) bellige alan depderdir. 21.
(Allaha) ýakyn bolanlar oňa şaýat bolarlar. 22. Elbetde, ýagşy
(haýyrly) ynsanlar ol «Nagym» (Jennetlerindedir). 23. Olar tagtlaryň
üstünde (oturyp daş-töwerege şadyýan) serederler. 24. (Sen olara
seredeniňde) ýüzlerinde (Jennet) nygmatlaryndan peýdalananlaryň
şatlygyny görersiň. 25. Olara (gabynyň agzy möhürli) arassa meý-şerbet
çüýşelerinden içirerler. 26. (Ol meý-şerbetleriň) soňy müşkdür! Ine,
ýaryşjak bolsalar (ynsanlar bu Jennet döwletine) ýetmek üçin
ýaryşsynlar. 27. Ol meý-şerbetiň garyndysy (Jennetdäki) tesnim
(çeşmesiniň suwundandyr). 28. Ol (tesnim) hem Allaha ýakyn
bolanlaryň içjek çeşmeleridir.”
“18. Emma haýyrly ynsanlaryň kitaplary (hasap depderleri)
Yllyýýyndadyr.” - Bu aýatyň arapçasynda (inne) sözi gelýär, ol sözlemiň
manysyny täkitlemek, berkitmek üçin ulanylýar. Bu aýat ýokardaky
“Dogrusy, ýoldan azan pasyklaryň hasap depderi Sijjindedir” aýatyň
garşylygynda agzalandyr. Pasyk-kapyrlaryň depderleri ýeriň iň aşakgy
gatlagynda Sijjiýndedir, emma haýyrly adamlaryň depderleri Jennetiň iň
ýokarky gatlagynda Yllyýýyndadyr, ýagny, olar şol Jennetde bolarlar, muny
Allah entäk ýer-asmanlary ýaratmaňka elli müň ýyl öň ýazyp goýandyr.
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“19. Sen Yllyýýynyň nämedigini nädip biljek?” - Ýagny, onuň
nämedigini saňa bildiren zat näme? Bu soragdan maksat - ähmiýet bildirme,
beýgeltmedir, ýagny, saňa näme zat ony bildirdi, ol zat ulydyr.
“20. (Yllyýýynda möminleriň eden işlerini) bellige alan depderdir.” - bu
aýat ýokarky şu aýatyň beýanydyr: “Emma haýyrly ynsanlaryň kitaplary
(hasap depderleri) Yllyýýyndadyr.” Bellegi alan kitap, ýagny, ol kitapda
hiç zat üýtgemez, çalyşylmaz.
“21. (Allaha) ýakyn bolanlar oňa şaýat bolarlar.” - Ýagny, Allaha boýun
bolup, Oňa golaýlaşanlar, ynsan ybadaty köp etdigiçe şonça Allaha golaý
bolar, ynsan näçe Allah üçin pespällik etdigiçe, şonça Allahyň gatynda beýik
mertebeli bolar, Allah aýtdy: "Allah hem sizden iman edenleriň we ylym
nesip edilenleriň derejelerini beýgelder." (Mujadele 11). Allaha ýakyn
bolanlar - Allah üçin ýagşy işleri edenlerdir, şol sebäpli Allah olary Özüne
ýakyn edendir.
“22. Elbetde, ýagşy (haýyrly) ynsanlar ol «Nagym» (Jennetlerindedir).”
– “Ýagşy ynsanlar” - köp haýyrly, sogaply işleri edip, Allaha köp boýun
bolýan ynsanlardyr, Allaha köp tagat edip, adamlara köp ýagşylyk
edýänlerdir. Ýagşy işleri etmegi Allahyň nesip eden haýyrly adamlary
Nagym Jennetindedirler, ýagny, nygmat-eşret içindedirler, hem beden hem
kalp lezzet içindedirler, beden lezzeti barada sorasaň, aýatlarda şeýle
diýilýär: "Ol ýerde göwünleriniň küýseýän, gözleriniň lezzet aljak ähli
zatlary bardyr. Siz ol ýerde ebedi galarsyňyz." (Zuhruf 71). "Hiç kim
olaryň eden ýagşy işlerini sylaglamak üçin (Jennetde) gözleri
nurlandyrjak niçeme nygmatlaryň gizlenendigini bilýän däldir." (Sežde
17).
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Kalp lezzetini sorasaň, aýdýarys: “Kyýamat gününde bir goç getirlip,
damagy çalnar, aýdylar: indiden beýläk ölüm diýilýän zat ýokdur,
şonda Jennet iline aýdylar: Eý Jennet ili! Ölüm indi ýokdur,
bakylykdyr.” (Buhary we Muslim). Ýene olara aýdylar: “Oňa (Jennete)
salamatlyk bilen giriň! Indi hiç gaýgylanmarsyňyz, lezzet alarsyňyz, hiç
kesellemän sagdyn bolarsyňyz, ýaş halyňyza bolarsyňyz, hiç
garramarsyňyz.” (Muslim).
Bu zatlaryň hemmesi kalplara şatlyk salýan zatdyr, şeýdip, hem beden hem
kalp lezzeti emele geler. Perişdeler olaryň ýanyna her gapydan gelip:
«Sabyr edeniňiz sebäpli, size salam bolsun! Diýaryň (dünýä ýaşaýşynyň
ahyretdäki bagtly) soňy ne ajaýyp» (diýerler)." (Ragd 24). Allah bizi
şolardan eýlesin.
“23. Olar tagtlaryň üstünde (oturyp daş-töwerege şadyýan) serederler.”
- Tagt, ýagny bezelen, owadan diwanlaryň üstünden serederler, ol tagt
diwanlaryň iň görkli görnüşidir. Olar ol tagtlaryň, owadan ýumşak rahat
diwanlaryň üstünde “serederler” - ýagny, şu wagt hiç kimiň bilmeýän
nygmat-eşretlerine serederler: "(Jennetde) gözleri nurlandyrjak niçeme
nygmatlaryň gizlenendigini (hiç kim) bilýän däldir." (Sežde 17). Käbir
alymlar aýtdylar: “Şeýle hem, Allaha serederler. Şeýdip, bu aýaty Jennetde
Allahy görüp bolýanlygyna delil hasapladylar.”
“24. (Sen olara seredeniňde) ýüzlerinde (Jennet) nygmatlaryndan
peýdalananlaryň şatlygyny görersiň.” - Sen, ýagny, eý serediji olaryň
ýüzlerinde eşret, lezzet görersiň, hakykatdanam bu dünýädäki eşret içinde
ýaşaýan, bollukda togalanýan adamlaryň ýüzleri garamaýak, gara işçi
adamlaryň ýüzleri ýaly däldir, olaryň ýüzlerinde gözellik, eşret, bolluk
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bardyr. Edil şolar ýaly, Jennet iliniň ýüzlerinde hem şadyýanlyk, nygmat,
ajaýyplyk boljakdyr, çünki olar iň begençli, iň eşretli haldadyrlar, soňra
olaryň nygmatlaryny beýan edip Allah aýdýar:
“25. Olara (gabynyň agzy möhürli) arassa meý-şerbet çüýşelerinden
içirerler.” - Ýagny, Allah Jennet hyzmatçylaryň eli bilen ýagşy adamlara
içirjekdir, ol hyzmatçylaryň wasplary: "Olaryň (daşynda) «Magyn»
(çeşmesinden) doldurylan (meý-şerbetden doly) badalar, kündükler we
käseler bilen ebedilige ýeten ýaş (hyzmatkär) oglanlar aýlanarlar.
Olaryň ondan (meý-şerbetden) kelleleri agyrmaz, serhoş (hem)
bolmazlar." (Wakyga 17-19). “arassa meý-şerbet çüýşelerinden içirerler” Ýagny, päk, sap, akla zyýan ýetirmeýän, kelle agyrtmaýan şerbet, emma
dünýädäki içgiler akly gidirip, kelle agyra sebäp bolýandyr, emma bu şerbet
bolsa onda hiç hili eza-ezýet ýokdur.
“26. (Ol meý-şerbetleriň) soňy müşkdür! Ine, ýaryşjak bolsalar
(ynsanlar bu Jennet döwletine) ýetmek üçin ýaryşsynlar.” - Müşk,
ýagny, başy we soňy ýakymly ysly içgidir, emma dünýä içgileriniň ysy
ýakymsyzdyr. Bu ýagşy adamlar dünýäde Allahyň haram eden zatlaryndan
özlerini saklanlary üçin Jennetde olara ol zatlar beriljek ekeni. “ýaryşjak
bolsalar (ynsanlar bu Jennet döwletine) ýetmek üçin ýaryşsynlar” Sebäbi, munuň sylagy, sogaby uludyr. Allaha tagat edip, Ony razy etjek
işleri etmekde hem-de Allahyň gazabyny getirjek zatlardan daşda durmakda
howlugyp ýaryşyň.
“27. Ol meý-şerbetiň garyndysy (Jennetdäki) tesnim (çeşmesiniň
suwundandyr). 28. Ol (tesnim) hem Allaha ýakyn bolanlaryň içjek
çeşmeleridir.” - Ýagny, ýagşy adamlaryň Jennetdäki içjek şerbetiniň
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çeşmesi - tesnimdir, ýagny, hem maddy, hem dereje taýdan beýik bolan
çeşme, çünki Jennetiň çeşmeleri düýplerini Firdewsden, Jennetiň iň ýokary
we orta ýerinden alyp gaýdýandyr, onuň ýokarsynda Perwerdigäriň Arşy
bardyr, hadysda gelşi ýaly(Buhary). Şeýdip, ol şerbet beýik, belent, ýokary
ýerden, Adn Jennetden gelýän tesnim bilen garyşandyr. “28. Ol (tesnim)
hem Allaha ýakyn bolanlaryň içjek çeşmeleridir.” - Bu suwlardan,
çeşmelerden, akýan derýalardan Allaha ýakyn bolanlar içerler. Aýatyň
arapçasynda "onuň (çeşmeler) bilen içerler" diýip gelýär, bärdäki içerler
sözüniň manysy - ganarlar, ol çeşmeleri içip doýarlar(1). Ýagny, käbirleri
näçe içselerem gananoklar, doýanoklar, emma olar ol suwlardan ganarlar.
“29. Günälere batanlar (dünýädekäler) möminleriň üstünden
gülerdiler. 30. Ýanlaryndan geçenlerinde, gözleri we gaşlary bilen olary
(ýaňsylap) äsgermezçilik edýärdiler. 31. Maşgalalarynyň ýanlaryna
baranda, (bu eden işleri bilen) şatlanyp güýmenýärdiler. 32. Olary
gören wagtlary: «Bular ýoldan azan ynsanlar» diýerdiler. 33. Olar bu
möminlere gözegçi bellenmediler ahyry! 34. Ine, bu gün hem möminler
kapyrlaryň üstünden gülerler. 35. Tagtlaryň üstünde (oturyp)
serederler.36. Kapyrlar eden işleriniň jezasyny tapdylarmy?”
“29. Günälere batanlar (dünýädekäler) möminleriň üstünden
gülerdiler.” - Ýagny, gänäkär adamlar bu dünýede möminleriň üstünden
gülýärler, olary ýaňsylap garalaýarlar, kiçeldýärler.
“30. Ýanlaryndan geçenlerinde, gözleri we gaşlary bilen olary
(ýaňsylap) äsgermezçilik edýärdiler.” - Möminler günäkerleriň ýanyndan
geçenlerinde diýsek hem dogry çykýar, günäkerler möminleriň ýanyndan

(1) Şu taýda dil kada girýär şeýh.
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geçenlerinde diýsegem dogry çykýar, bu babatyndaky tefsir ylmynyň kadasy
şeýledir: eger aýat iki sany biri-birine garşy gelmeýän manylary aňlatmagy
mümkin bolsa, aýat ol iki manynam aňladýar diýip hasaplamak wajypdyr.
Şeýdip aýat has umumy bolýar, iki ýagdaýam içine alýar. Ýagny, gözleri we
gaşlaryny gyrpyşyp, möminleri peseldýärdiler.
“31. Maşgalalarynyň ýanlaryna baranda, (bu eden işleri bilen) şatlanyp
güýmenýärdiler.” - Ýagny, günälere batanlar öz maşgalalarynyň ýanyna
baranda möminleri kiçeldenlerini, üstünden gülüp, ýaňsylanlaryny olara
gürrüň berip güýmenerler. Olar beýle etmek bilen özlerini üstün saýarlar,
özlerini möminleri ýeňdik hasaplarlar, emma hakykatda ýagdaý tersinedir.
“32. Olary gören wagtlary: «Bular ýoldan azan ynsanlar» diýerdiler.” Ýagny, günäkerler möminleri gören wagtlary olara ýoldan azan diýerler, yza
galak diýerler, gaty tutýan we ş.m. zatlary diýerler. Hakykatdanam, beýle
diýýänler her zamanda bolup geçýändirler, haýyr eýeleri, dogry adamlar
elmydama nyşanyň aşagyndadyrlar, hatda pygamberlerem bu zatlardan
aman galmadylar, olara-da mejnun-däli, jady diýdiler: "Şeýle-de, mundan
öňki (ymmatlara) hem bir pygamber gelende, hökman (garşydaşlary)
oňa jadygöý ýa-da däli diýerdiler." (Zariýat 52). Din alymlary, dindar
adamlar pygamberleriň mirasdüşerleridir, pygamberlere nähili ezýät berilen
bolsa, olara-da beriljekdir, olara nähili ýaramaz lakamlar, atlar dakylan bolsa
yzyndakylara-da dakyljakdyr, meselem Allahyň wasplaryny kabul etmän,
olaryň manylaryny doňduran bidgat topar bar, şol topar Ähli-sünnete
Allahyň wasplaryny tassyklaýan dogry ýoldakylara jesetlendirijiler,
meňzedijiler diýip at dakardylar we ş.m. adamlary dogry ýoldan gaçyrýan
lakamlary dakardylar.
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“33. Olar bu möminlere gözegçi bellenmediler ahyry!” - Ol günäkärler
möminlere gözegçilik edip, olary yzarlap, olaryň üstünden höküm etmek
üçin iberilmediler, höküm diňe Allahadyr.
“34. Ine, bu gün hem möminler kapyrlaryň üstünden gülerler.” - Ýagny,
kyýamat güni iman edenler kapyrlaryň üstünden gülerler. Ynha şu hakyky
gülmekdir, ýagny, yzyndan aglanylmajak gülküdir. Emma kapyrlaryň bu
dünýädäki möminleriň üstünden gülmesi yzyndan aglama, gynanç, ökünme,
gaýgy geljek gülküdir.
“35. Tagtlaryň üstünde (oturyp) serederler.” - Ýagny, möminler Jennetde
tagtlaryň üstünde, gözel, ajaýyp, beýik diwanlaryň üstünde bolarlar. Olar
Allahyň olar üçin taýynlap goýan sylaglaryna serederler, bu dünýäde olaryň
üstünden gülen Dowzahdaky günäkärlere serederler: "Olaryň içinden biri:
«Meniň bir tanyşym bardy» diýdi. Ol: «Sen hem (gaýtadan direlmäge)
iman edenlerdenmi? Biz ölüp, topraga we süňke öwrülenimizde,
(gaýtadan direldilip, jezalandyrylyp), temmimiz berlermi?» diýerdi. (Ol
adam dünýä ýaşaýşynda geçip giden ýaňky hadysany gürrüň berip
bolandan soň, şol ýerdäkilere ýüzlenip:) «Siz hakykatda näme
bolandygyny bilýärsiňizmi?» diýdi." (Saffat 51-54). - Ýagny, Jennetdäki biri
öz ýoldaşlaryna Dowzahdaky gaýtadan direldişi inkär eden tanyşyny
görkezmegi teklip edýär. Soňra: "Ol seredip durşuna, (tanyşynyň)
Dowzahyň ortasyndadygyny gördi. (Ol azap çekýän tanyşyna): «Kasam
bolsun! Sen (ýalan dünýäde haka garşy aýdan sözleriň bilen) meni hem
tas heläk edipdiň. Eger-de Perwerdigärimiň nygmaty bolmadyk bolsa,
şu wagt men hem Dowzaha eltiljekleriň biri bolardym» diýdi." (Saffat 5557).

Şeýlelik bilen, möminler Jennetde wagtlary kapyrlaryň Jähennemiň

töründe azap çekişlerini görjek ekenler.
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“36. Kapyrlar eden işleriniň jezasyny tapdylarmy?” - Bu ýerdäki sorag
bermeden maksat - kapyrlaryň eden-etmişleri üçin çekýän jezasyny
täkitlemekdir, ýagny, olar hakykatdanam jezalaryny aldylar diýmekdir.
Allah Tagala adyldyr, adalat eýesidir. Olara jeza bermesi öz eden dünýädäki
amallary üçindir. Allahyň hökümi iki zadyň arasyndadyr: adyllyk, fazlkerem. Iman edenlere sylaglaryny Öz fazl-kereminden, rehmetinden berer,
kapyrlara bolsa jezalaryny Öz adyllygyna, adalatyna görä berer.
Elhamdu lillähi, munuň bilen Mutafiffun süresiniň tefsiri Allahyň ýardamy
bilen tamamlandy, Allah bize we size onuň peýdasyny bersin, bizi öwüt
alýan, öwüt berýänlerden etsin, elbetde ol kerem, sahylyk eýesidir.
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84-Inşikok süresiniň tefsiri.
“1. Asman bölünen wagty! 2. Öz Perwerdigäriniň buýrugyny diňlän
wagty, (ol asman beýle etmäge) haklydyr. 3. Ýer ýaýylyp (tep-tekiz)
bolan wagty! 4. (Ýeriň) içindäkileri ýeriň daşyna (çogduryp) çykaryp
boşadan wagty! 5. Öz Perwerdigäriniň buýrugyny diňlän wagty, (ol ýer
beýle etmäge) haklydyr, (şol wagt nämeler bolar)?! 6. Eý, ynsan! Sen, tä
Perwerdigäriňe gowuşýançaň, urnar durarsyň. 7, 8. Kyýamat güni
(hasap depderi) sag eline berlen kişiniň hasaby aňsat bolar. 9. Ol
maşgalasyna şadyýanlyk içinde gaýdyp geler. 10, 11. Kitaby (hasap
depderi) yzyndan berlen kişi bolsa, ýok bolmagy arzuw eder. 12. Ol
(Dowzahda) alawly oda girer. 13. Ol dünýäde maşgalasynda şadyýanlyk
içindedi. 14. Hiç haçan Perwerdigärine dolanyp bararyn öýtmezdi. 15.
Ýok! Takyk, Perwerdigäri ony görýärdi.”
“1. Asman bölünen wagty!” - Ýagny, açylan, ýarylan wagty, şu
aýatlardaky ýaly: "Asman ýarylan wagty!" (Murselat 9). "Bes, asman
ýarylyp, erän ýag ýaly gyp-gyzyl gülüň (reňkine) öwrülende, (siziň
halyňyz nähili bolar)? Siz eýsem Perwerdigäriňiziň haýsy nygmatlaryny
ýalan hasaplap bilersiňiz? Ol (kyýamat) gününde ynsanlardan we
jynlardan günäleri soralmaz." (Rahman 37-39). Asmanyň ýarylmagy kyýamat
günündedir.
“2. Öz Perwerdigäriniň buýrugyny diňlän wagty.” - Ýagny,
Perwerdigäriniň "ýaryl" emrine boýun bolup, gulak asan wagty, aslynda
asman şu aýatlardaky ýaly wasplara eýedi: "Ýokaryňyzda ýedi mäkäm
(asman) bina etdik." (Nebe 12). "Biz asmany mäkäm (görnüşde) bina
etdik, ony giňelden hem Bizdiris!" (Zariýat 47). Şeýle mäkäm, pugta bolan
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asmanlar kyýamat gününde Allahyň emri bilen ýarylyp, deşim-deşim
boljakdyr. “(ol asman beýle etmäge) haklydyr.” - Ýagny, asman Allahyň
emrine boýun bolmaga haklydyr, sebäbi emir berýän asmanyň
ýaradyjysydyr, şonuň üçin, edil ilkibaşdaky ýaradylyşda asman öz
Perwerdigärine boýun bolşy ýaly dünýäniň ahyrynda-da boýun bolýar.
Ýaradylşyň başynda aýatda şeýle diýilýär: "Soň duman bolup duran
asmana (tarap) ýöneldi. Oňa (asmana) we ýer (togalagyna): «Öz
islegiňiz bilen ýa-da mejbury (ýagdaýda) geliň» diýdi. Ikisi hem: «Öz
islegimiz bilen (Saňa tabyn bolup) geldik» diýdiler." (Fussilet 11). Eý ejiz
beşer adamogly! Beýle uly äpet mahlukatlar nähili Allaha tabyn bolanlaryny
pikirlen! Dünýäniň başyndaky we soňundaky beýik tabyn bolma budur.
Başyndaky: «Öz islegimiz bilen (Saňa tabyn bolup) geldik» diýdiler."
(Fussilet 11).

Soňundaky: “1. Asman bölünen wagty! 2. Öz Perwerdigäriniň

buýrugyny diňlän wagty, (ol asman beýle etmäge) haklydyr.” Soňra
muny ýene bir gezek gaýtalady: “Öz Perwerdigäriniň buýrugyny diňlän
wagty, (ol asman beýle etmäge) haklydyr.” - Asman Allaha boýun
bolujylygyny täkitläp ýene bir gezek gaýtalady.
“3. Ýer ýaýylyp (tep-tekiz) bolan wagty!” - Şu wagtky biziň ýerimiz tekiz
däldir, birinjilik bilen ol togalak top görnüşindedir, ikinjilik bilen onuň üsti
egrem-bügremdir, ýerde depe-de bar, pesliklerem bar, jülgelerem bar,
düzlüklerem bar, çöllerem bar, ýagny ýer göni däldir, ýöne kyýamat
gününde ýer ýaýylyp tep-tekiz boljakdyr. Ýagny, edil deriniň ýazylyp
ýaýylşy ýaly, edil hamyň ýa saçagyň düşelşi ýaly ýer göni edilip düşeljekdir.
Ol ýer şeýle derejede göni edilip tekizlenjekdir hatda onuň üstündäkilere,
ýagny, barlyklara bir jar çekiji öz sesini olaryň hemmesine eşitdirjekdir,
hemmesem bir gözýetimiň aşagynda boljakdyrlar, emma buwagt hemmesem
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bir gözýetimiň aşagynda däldirler, meselem, adamlar ýeriň üstüne düzülseler
daşdakylary görüp bilmersiň, olar pesde bolup görünerler, ýöne kyýamat
güni ýer tekizlenende ýeriň iň aňyrsyndakylar edil iň bärsindäkiler ýaly
bolup görünerler, hadysda aýdylşy ýaly: "Allah Tagala kyýamat güni
ilkileri we soňkylary bir depede jemlär, olara jar çekiji (öz sesini)
eşitdirer, hemmesinem görüp bolar (ýagny hemmesini bir gözýetim
bilen görüp bolar)." (Buhary we Muslim).
“4. (Ýeriň) içindäkileri ýeriň daşyna (çogduryp) çykaryp boşadan
wagty!” - Ýagny, kyýamat güni ýer adamlaryň jesetlerini daşyna çykarar,
gabyrlaryndan Allahyň öňünde durmak üçin çykarlar, edil ilkinji
ýaradylyşdaky ýaly, ýagny, ejeleriň garynlaryndan çykyşlary ýaly ýeriň
garnyndan çykarlar, sen meselem ejeň garnyndan ýalaňaç, aýakgapsyz,
sünnetsiz çykdyň, diňe käbir adamlar sünnetli dogulýarlar, ýöne köpçülik
beýle däldir, edil şolar ýaly kyýamat gününde ýeriň garnyndan aýakýalaňaç,
çykarsyň, aýagyňda köwüş bolmaz, ýalaňaç çykarsyň, üstüňde eşik bolmaz,
sünnetsiz çykarsyň, hamyň kesilgi bolmaz, haçanda Pygamberimiz
(Sallalahu aleýhi we sellem) şeýle diýende Aýşa enemiz aýtdy: “Erkekler we
aýallar biri-birlerine serederlermi?” Pygamberimiz aýtdy: "Biri-birlerine
seretmekden (şol mahalky) ýagdaý has (elhençdir)" (Buhary we Muslim). Ol
ýagdaý agyr ýagdaýdyr, her bir ynsan öz aladasy bilen bolar: "Ol gün
olaryň hersiniň öz başlaryndan agdyk derdi we gaýgysy bolar." (Abese 37).
Eger ynsan adamlaryň şol wagtdaky hallaryny diňe göz öňüne getirse
gorkar, howatyrlanar, akylly ynsan ol güne taýynlyk görmelidir.
“5. Öz Perwerdigäriniň buýrugyny diňlän wagty, (ol ýer beýle etmäge)
haklydyr, (şol wagt nämeler bolar)?!” - Diňlän wagty, ýagny, ýeriň
Allahyň "ýazyl, tekiz bol" emrine boýun bolan wagty, ýagny, üstünde depe,
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belentlikler, peslikler bolan togalak ýeriň edil ýazylan, düşelen deri ýaly
bolanda. Soňra Allah aýtdy:
“6. Eý, ynsan! Sen, tä Perwerdigäriňe gowuşýançaň, urnar durarsyň.” Urnar durarsyň, ýagny, çyny bilen kynam bolsa bir zadyň ugrunda bolar.
Manysy - nähili hars ursaňam soňuň Allaha dönüşdir, sebäbi biz iň soňam
ölmeli, ölemizden soňam Allahyň öňüne barmaly, nähili amal etsegem
soňumyz Allahadyr: "Takyk, iň soňky (baryljak) ýer seniň
Perwerdigäriň ýanynadyr." (Nejm 42). Hatda günäli ynsanyňam soňy
şeýledir: "Takyk, iň soňky (baryljak) ýer seniň Perwerdigäriň
ýanynadyr gelerler. Soň, elbetde, olary hasaba çekmek Biziň işimiz
bolar." (Goşiýe 25-26). - Ýöne günäli bilen boýun bolanyň tapawudy - boýun
bolan kyýamatda Allahy razy etjek amallary edýär, emma günäli bolsa Allahyň gazabyny getirjek amaly edýär, ýöne şonda-da soňunda Allaha
geljekdir. Eý ynsan, ýagny, musulmanam kapyram, aýatyň arapçasynda "fe"
goşulmasy gelýär, onuň aňladýan zady - tertip we gönümel yzdan gelmeklik,
ýagny, nähili amallar etseňem, nähili bolsaňam, sen gaty bahym öz
Perwerdigäriňe gowşarsyň: "Takyk, size wada berlen zat hökman geler."
(Engam 134).
17).

"Biler bolsaňyz, belki, kyýamatyň wagty ýakyn gelendir." (Şura

Eger Perwerdigäre duşmaklygyň golaýdygyny bilmek isleseň şu wagt

ömrüňden geçen günlere seret, hatda 100 ýyl ýaşanam bolsaň, edil bir sagat
ýaly bolup geçip gidendir, diýmek, duşuşyk ýakyndyr. Adam ölenden soňky
ilki barjak ýeri, ýagny, barzah dünýä bilen ahyret ýaşaýşynyň arasyndaky
ýaşaýyş, gaty golaýdyr, islendik pursatda ol ýere göçüp bileris, meselem,
ynsan 24 sagatlap ýatsa-da turandan soň edil bir minut ýaly ýatandyryň
öýdýär, şeýlelik bilen, eger bu dünýäde ynsan ruhunyň aýrylan wagtyndaky
zamany çalt saýýan bolsa, onda ol ruh dolulygyna bedenden çyksa
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bütinleýin nygmata ýa azaba çümse, ol ýyllar ynsan üçin hiç zat ýaly bahym
geçer. Sebäbi oýa wagtymyzdaky zamanaň geçişi ukuda wagtymyzdaky ýaly
däldir, şonuň üçin, irdenden agşama çenli oýa bolan ynsan wagty uzak saýar,
emma oýa bolan bolsa hiç zat ýaly duýar, Allahyň 100 ýyllap ukladyp
soňam direlden ynsanyna Allah: "«Näçe wagt galdyň?» diýdi. Ol: «Bir
gün ýa-da ýarym gün galdym» diýdi." (Bakara 259). Gowak eýelerem
gowakda 309 ýyl boldular, haçanda turanlarynda biri-birlerine şeýle
diýişdiler: Näçe wagt galdyňyz? Bir gün ýa ýarym gün galdyk. Şonuň üçin
daşyndan göräýmäne ölüleriň wagty haýal geçýär, emma ölüniň özi üçin çalt
geçýändir, mälim bolşy ýaly ynsanyň ruhy uklan wagty onuň bedeninden
aýrylýar, bu bölekleýin aýrylmadyr, ynsan ölenden soň bolsa onuň ruhy
bütinleýin aýrylýar, şeýlelik bilen ölen kişi üçin wagt tiz geçýär, sebäbi
haçanda ruh bedendekä her hili zatlara sezewar bolýar, kynçylyk, alada,
gaýgy, waswasa, şonuň üçin wagt bildirip geçýär, emma ukuda wagt
gysgalýar, ölen halda bolsa hasam gysgalýar, şol sebäpli ölenler direldilse
näçe wagt ýatdyňyz diýip soralsa, bir ýa ýarym gün diýip jogap bererler. Bu
mesele barada käbirleri düşünmän biler, emma hakykatda bu düşnükli
mowzugdyr, ölüler näçe wagtlap gabyrda ýatsalaram olar üçin ol wagt
gysgadyr, şonuň üçin aýatda tiz wagty aňladýan "fe" goşulmasy ulanylýar.
Soňra adamlar Allaha duşanlarynda iki topara bölünjekler: bir topar hasap
depderlerini sag elinden alarlar, bir topar arka tarapyndan:
“7, 8. Kyýamat güni (hasap depderi) sag eline berlen kişiniň hasaby
aňsat bolar.” - Ýagny, hars urup, amal eden ynsanlar iň soňunda Allaha
gelerler: "Asmanlaryň we ýeriň gaýyp (syrlaryny bilmek) diňe Allaha
mahsusdyr. Ähli iş Oňa gaýtarylyp getiriler." (Hud 123). Olaryň käbirleri
hasap depderlerini sag elinden alarlar. Aýatda "eline berlen kişiniň"
125

diýilýär, ýagny kimiň bereni belli däldir, mümkin perişdeler mümkin başga
biri belli däldir, möhüm zat ynsan depderini sag eli bilen alar. “hasaby
aňsat bolar” - ýagny, Allah onuň amallary barada hasap sorar, ýöne ol
hasap ýeňil bolar hiç hili kynçylyk bolmaz, Sünnetde gelşi ýaly: “Allah
mömin bendesi bilen ikiçäk galar, ol bende öz günälerini boýun alyp
aýdar: Ony etdim, muny etdim, hiç hili inkär etmez, boýun alar, şonda
Allah aýdar: "Olary (günäleriňi) dünýäde (başgalardan) bukupdym bu
gün bolsa seni bagyşlaýaryn."” (Buhary we Muslim).
Şeksiz, bu hasap aňsatdyr, onda Allahyň ynsana bolan peşgeşi, bendäniň
şatlygy, begenji mälim bolýandyr, adamyny hasaba çekýän Allahdyr, aýatda
aýdylşy ýaly: "Takyk, iň soňky (baryljak) ýer seniň Perwerdigäriň
ýanynadyr. Soň, elbetde, olary hasaba çekmek Biziň işimiz bolar." (Goşiýe
25-26).

“9. Ol maşgalasyna şadyýanlyk içinde gaýdyp geler.” - Ýagny, köňli
şadyýan halynda hasapdan soň maşgalasyna gaýdyp geler, ilkinji Jennete
girjek topar Bedr (açyk-aýdyň, sap) gijesindäki aý keşbinde bolarlar
Pygamberimiziň hadysda habar berşi ýaly (Buhary we Muslim). Soňra adamlar
derejelerine görä Jennete girerler. Ilkinji toparyň aýyň şeklinde Jennete
girmekleri olaryň kalp şadyýanlygyny görkezýär, çünki, haçanda kalp
şadyýan bolsa, ýüz ýalpyldap ýanar.
“10, 11. Kitaby (hasap depderi) yzyndan berlen kişi bolsa, ýok bolmagy
arzuw eder. 12. Ol (Dowzahda) alawly oda girer.” - Ynha bular betbagt
kişilerdir, kitaplary arka tarapdan berler, sag tarapdan däl, "Hakko" süresiniň
aýatynda şeýle diýilýär: "Emma hasap (amal) kitaby çep tarapyndan
berlen kişi..." (Hakko 25). - Ýagny, sag tarapdan kitaplary berilmeýän kişiler
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ikä bölünýärler: käbirleri çep tarapdan alarlar, käbirleri arka tarapdan. Bu
meseläniň iň dogry düşündirişi - has dogrusynam Allah bilýär - kitaplaryny
çep tarapdan alarlar, ýöne elleri arka taraplaryna gaňyrlar, sebäbi olar
Allahyň Kitabyny arkalaryna okladylar, Kurana üns bermediler, boýun
bolmadylar, oňa ters gitmekden çekinmediler. “ýok bolmagy arzuw eder” ýagny, özüne ölüm dilär, ölmegi arzuw eder, ýöne ol günde bu zatlaryň
peýdasy ýokdur, sebäbi amal wagty gutarandyr, amal ýeri bu dünýädir,
emma ahyret amal diýary däldir, sylag-jeza diýarydyr. “12. Ol (Dowzahda)
alawly oda girer.” - Ýagny, ol ot onuň bilen tutaşdyrylar, ol ýerde baky
hemişelik galar, çünki ol kapyrdyr.
“13. Ol dünýäde maşgalasynda şadyýanlyk içindedi.” - Ýöne ol
şadyýanlygyň yzyndan puşmanlyk, ökünç, hemişelik gynanç gelendir.
Aýatda kitabyny sag gapdalyndan alan kişi barada şeýle diýilýär: "Ol
maşgalasyna şadyýanlyk içinde gaýdyp geler." Emma betbagt kişi barada
şeýle diýilýär: "Ol dünýäde maşgalasynda şadyýanlyk içindedi."
Tapawudyna üns beriň! Birinji şadyýanlyk - hemişelik şadyýanlykdyr - goý
Allah bizi şolardan etsin - emma ikinji şadyýanlyk - wagtlaýyndyr, aýrylýan
şadyýanlykdyr: Ol dünýäde maşgalasynda şadyýanlyk içindedi, emma häzir
onda şadyýanlyk galan däldir.
“14. Hiç haçan Perwerdigärine dolanyp bararyn öýtmezdi.” - Ýagny,
ölenden soň direlmerin öýderdi, şonuň üçin olar gaýtadan direlşi inkär
edýärdiler, kim kül bolup ýatan süňkleri direltsin diýýärdiler, emma Allah
aýdýar:
“15. Ýok!” - ýagny, ol Perwerdigärine dolanyp barar. “Takyk,
Perwerdigäri ony görýärdi.” - Ýagny, ol hökman ony görüp duran
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Perwerdigäriniň ýanyna dolanyp geler, Ol onuň amallaryndan habardardyr,
Öz hikmedine, adylyna laýyklykda ony hasaba çeker.
“16, 17, 18 Bes, şapaga, gijä we onuň içine alan zatlaryna, dolan (on
dördi gijedäki) Aýa kasam bolsun! 19. Siz bir haldan başga hala
geçersiňiz. 20. Onda olar näme üçin iman etmeýärler? 21. Olar Kuran
okalanda sežde etmeýärler. 22. Gaýtam, tersine, kapyrlar (dini) ýalan
hasaplap (inkär edýärler). 23. Allah olaryň näme saklaýandyklaryny
bilýändir. 24. Sen olary örän elhenç azap bilen buşla! 25. Emma iman
ip, haýyrly we ýagşy işleri edýänlere hiç yzy üzülmeýän, hiç gutarmaýan
sylag bardyr.”
“16, 17, 18 Bes, şapaga, gijä we onuň içine alan zatlaryna, dolan (on
dördi gijedäki) Aýa kasam bolsun!” Bu sözlem 3 zatdan ybarat: kasam,
kasam ediji, kasam edilýän zat. "Şapaga...kasam bolsun" - bu kasam, kasam
ediji Allahdyr, emma kasam edilýän zat birnäçedir: şapak, we onuň yzyndan
gelenler.
Bärde sorag ýüze çykyp bilýär: Allah Tagala şübhesiz dogruçyldyr, kasam
etmese-de Onuň sözi dogrudyr, çyndyr. Şeýle hem, Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) öz dogruçyllygyny görkezmek üçin kasam
içmäne mätäç däldir, beýle bolsa näme üçin käbir aýatlarda we hadyslarda
kasam gelýär?
Jogaby: Kasam sözlemiň manysyny täkitleýär, berkidýär, Kurany-Kerimem
arap dilinde inendir, sözlemi kasam bilen täkitlemek araplaryň adaty ekeni,
şol sebäpli Kuranda hem kasam ulanylýar.
"Şapaga ...kasam bolsun" - şapak - gün batandan soň emele gelýän
gyzyllyk, gyzarmadyr. Haçanda bu gyzyllyk ýitip gidende agşam
128

namazynyň wagty çykyp, ýassy namazynyň wagty girýär, bu alymlaryň
köpüsiniň garaýşydyr. Emma käbirleri aýtdylar: agşamyň wagty aklyk ýitip
gidenden soň, ol aklyk gyzyllyk ýitensoň takmynan ýarym sagatdan soň
ýitip gidýär. Bu Ymam Ebu Hanifanyň garaýşydyr, ýöne aýtdylar: Ymam
köpçülik alymlaryň garaýşyna soňunda gaýtdy, ýagny, şapak - gyzyllykdyr,
ol ýitip gidende agşamyň wagty çykyp, ýassynyň wagty girýändir.
"...gijä we onuň içine alan zatlaryna...kasam bolsun." - gijäniň içine alan
zatlary, ýagny wagşy haýwanlar, mör-möjekler we ş.m. olar adat boýunça
hinlerinden çykyşyp jemlenişýän wagty gijedir, başga tarapdan adamlaryň
biri-birleriniň ýanlaryna jemlenişýän wagty gijedir diýsegem ýalňyş bolmaz.
“dolan (on dördi gijedäki) Aýa kasam bolsun!” - ýagny, aýyň nury,
ýagtylygy doly bolup, kämil bolan wagty, bu Bedr gijelerinde bolup geçýär,
şeýlelik bilen Allah şapaga, gijä, aýa kasam içip aýdýar: “19. Siz bir haldan
başga hala geçersiňiz.” - Bu bütin adamzada ýüzlenmedir, ýagny, siziň
hallaryňyz üýtgäp durar, çalşyp durular, hallaryň birnäçe görnüşleri bardyr:
zamanaň hallary, ýeriň hallary, beden hallary, kalp hallary, hemmesem
aýatyň içine girýändir.
Birinji: zaman hal-ahwallary, olar üýtgäp durýandyr: "Biz ol günlerini
ynsanlaryň arasynda (gezekleşdirip) aýlap durýarys." (Äli Imran 140).
Şonuň üçin, käbir günlerde şatlyk-şadyýanlyk bolar, käbir günlerde bolsa
tersine, hatda ynsan belli sebäp bolmasa-da muny özi duýup başarar, bu
barada şahyr aýdýar:
Bir gün bize bir gün biziň üstümize bolar
Bir gün aýallaryň güni bir gün bürgütleriň güni.
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Ikinji: ýeriň hal-ýagdaýlary, bir gün ynsan bir ýere düşläp ýerleşer, beýleki
gün başga ýere, soň üçünji soň dördünji ýere şeýdip tä ahyret menziline
ýetýänçä, ahyretden öňdäki ýerler wagtlaýyndyr, gabyr iň soňky menzil
däldir, ol bir tapgyrdyr, ahyrky diýara geçelgedir, haçanda çarwa arap
biriniň: “1. Sizi köpeltmeklik güýmedi. 2. Tä gabyrlara zyýarat
edýänçäňiz.” (Tekäsür 1-2) diýip, aýaty okanda ol çarwa arap aýtdy: Allaha
kasam bolsun, zyýarat ediji hemişelik oturmaz. Şeýdip, ol çarwa arap öz
fytraty (tebigaty) bilen gabyrdan soňky ýeriň bardygyna göz ýetirdi, çünki,
zyýarat ediji zyýarat edip soňam ýörär. Käbir gazet-žurnallarda "plany öldi,
ony soňky menziline ugratdylar" diýip ýazmalary dürs däldir, bu uly ýalňyş
sözdür, onuň aňladýan zady bolsa Allaha küfür etmekdir, çünki gabry soňky
ýer hasaplamak - ondan soňky ýeriň ýokdygyny ykrar etmekdir, gabry soňky
ýer hasaplap, ondan soň hiç zat ýok diýýän kişi kapyr bolar, sebäbi soňky
ýer ýa Jennet ýa otdur.
Üçünji: beden hal-ýagdaýlary, ynsan ömri boýunça birnäçe tapgyrlardan
geçýändir, ynha şu aýaty okalyň: "Allah, sizi ejiz, güýçsüz edip ýaratdy.
Bu ejizlikden soň bolsa güýç-kuwwat berdi, bu güýçden soň ýene-de
ejizlik we garrylyk berdi. Ol islän zadyny ýaradar. Takyk, Ol (ähli
zady) bilýändir, (ähli zada) güýji ýetýändir." (Rum 54). Adamyň ilkinji
şekli - kiçijik bäbekdir, bir elde göterip bolýan ejiz çagadyr, soňra tä daýaw
ýaş ýetginjek bolýança ýuwaş-ýuwaşdan ulalýar, soň kuwwatdan, tapdan
düşensoň ýene-de ejiz halyna gaýdyp gelýär, bedeniň halyny alymlar aýa
meňzedýärler, aý ilki kiçijek bolýar, soňam ýuwaş-ýuwaşdan tä ýagtylygy
doly bolýança ulalýar, soň bolsa tä ýitip gidýänçä azajykdan azalýar.
Allahdan biziň we siziň soňumyzy gözel etmegini dileýäris.
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Dördünji: kalp hal-ýagdaýy, kalp hal-ýagdaýy nähili bilermisiňiz? Kalp halýagdaýy ýa nygmatdyr (peşgeşdir) ýa beladyr. Adamlaryň kalplary
Rahmanyň (Allahyň) iki barmagynyň arasyndadyr, olary nähili islese pyrlapaýlap durýandyr (Muslim), islänini azaşdyrar, islänini dogry ýola salar, bu
hadysy Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) gürrüň berende şeýle
diýdi: "Allahumme mukollibel kulub sebbit kolbi alä diýnike."(Tirmizi).
(Manysy: Eý Allah! Kalplary aýlap durýan, kalbymy Seniň diniňde berk
kyl!)
Kalplaryň haly gaty geňdir, käwagt kalp dünýä baglanar, käwagt pula
baglanyp, bar aladasy şol bolar, käwagt aýallara baglanyp, bar aladasy olar
bolar, käwagt jaýlara, köşklere baglanyp, bar aladasy şol bolar, käwagt
ulaglara baglanyp, bar aladasy şol bolar, käwagt Allaha baglanar, elmydama
Allah bilen bolar, dünýäni bolsa Allaha ybadat etmek üçin bir serişde görer,
sebäp saýar, şeýdip dünýäni ulanar, çünki ol dünýä onuň üçin ýaradyldy,
dünýä ony ulanmaz. Aslynda dünýäň ugrunda ylgaýanlary dünýä
ulanýandyr, olar dünýäni gazanjak bolup özlerini ýadatýarlar, emma ahyret
eýeleri bolsa dünýäni ulanarlar, dünýä olara hyzmat eder. Şonuň üçin, olar
dünýälikden bir zady Allahyň razy boljak ýolundan başga ýol bilen almazlar,
Allahyň razy boljak ýerinden başga ýere sowmazlar, emma dünýä eýeleri
gijelerine ýadap depderlerini gözden geçirýärler, hasap-hesip edýärler,
girdeji-çykdajylary ölçeýärler, ynha bulary hakykatda dünýä ulanýandyr,
olar dünýäni ulanýan däldirler. Emma Allahyň rysgalyny ýeterlik edip
adamlara mätäç etmedik bendesi arkaýyn bolup, dünýe üçin Allahyň
ybadatyndan galmaýar, dünýä oňa hyzmat eder. Ynha şular kalp hallarydyr,
kalp hallary dört hallaryň iň möhümidir, şol sebäpli, her sagatda her pursatda
eý kalp nirä gitdiň, nämä baglandyň, näme üçin Allahdan daş düşdüň, näme
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üçin saga-sola bakjaklaýarsyň diýip ony barlap durmalydyrys. Ýöne şeýtan
adamoglunyň gan damarlarynda gezýändir, köp adamlary azdyrýandyr,
hatda şeýtan ynsany namazdaka hem goýanok, ýogsa ol iki şaýatlykdan soň
iň möhüm ybadatdyr, şonda-da ynsan namaza girende kalby kä saga, kä sola
sowulyp durandyr, namazy akyl bilen okatmaz, adamlar bolsa
namazlarymyz bizi günälerden, pyssy-pujurlykdan saklanok, alyp galanok,
hany Allahyň wadasy diýip bogazlaryny ýyrtýarlar, olara jogap: Eý dogan!
Namaza gireňden saňa waswasalaryň gapysy açylyp, namazdan başga
hemme oý pikirlere girýärsiň, şuňa namaz diýilýärmi? Sen, hawa, bedeniň
bilen okadyň, ýöne kalbyň bilen okamadyň, Pygamberimiz hadysynda şeýle
diýýär: "Namazyňdan saňa hiç hili (sogap) ýokdur, megerem, diňe akyl
bilen okanyňa (sogap bardyr), ýarysy, dörtden biri, üçden biri, ondan
biri, bäşden biri." (Ahmet). Ýagny, akyl bilen okan mukdaryňa görä sogaby
hem şeýle bolar. Şeýlelik bilen, kalplar üýtgäp durýandyr, soňra Allah aýtdy:
“20. Onda olar näme üçin iman etmeýärler? 21. Olar Kuran okalanda
sežde etmeýärler.” - Ýagny, olara iman etmäge näme päsgel bolýar?
Allaha, ahyret gününe iman edip, Allahyň rysgal edip beren zatlaryndan
haýyr-sahawat etmäge olara näme päsgel bolýar? Iman etseler olara näme
zyýan geler? Fyrawnyň maşgalasyndan bir kişi şeýle diýýär: "Fyrawnyň
maşgalasyndan bolup, iman edendigini gizläp ýören bir mömin adam
(bolsa): «Siz «Perwerdigärim Allahdyr» diýýän adamy öldürmekçi
bolýarsyňyzmy? (Emma) ol size Perwerdigäriňizden äşgär mugjyzalar
getiripdi. Eger ol ýalan sözleýän bolsa, ýalanyň (jogapkärçiligi) öz
boýnunda galar. Eger-de dogrusyny aýdýan bolsa, size geler diýip
gorkuzýan (azabynyň) bir bölegi başyňyzdan iner (sizi heläk eder)."
(Gafir 28).

Eger ynsan iman etse oňa näme bolar? Şonuň üçin, olary ýazgaryp
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aýatda şeýle diýilýär: “20. Onda olar näme üçin iman etmeýärler? 21.
Olar Kuran okalanda sežde etmeýärler.” Ýagny, olar Allaha boýun
bolmaýarlar, bärdäki sežde sözünden maksat - tabyn bolmak, boýun
bolmakdyr, sebäbi ýere sežde etmeseňem kalbyň sežde eder, kalbyň ýumşar,
kiçeler, eger şeýle bolýan bolsa, sen möminlerdensiň: "Möminler
(ýanlarynda) Allah ýatlanylanda, (gorkudan ýaňa) ýürekleri sandyrar‚
Onuň aýatlary okalanda bolsa, imanlary artar..." (Enfal 2).
Eger kalbyň beýle bolmaýan bolsa, onda seniň müşriklere meňzeş ýeriň bar,
sebäbi olar Kuran okalanda sežde etmeýärler. Allaha boýun bolmaklygyň
alamatlaryndan birisi - haçanda Kurandan sežde aýaty okalanda Allahyň
öňünde peselip, sežde etmekdir. Käbir alymlar sežde aýatynda sežde
etmekligiň wajyplygyna bu aýaty delil edip getirdiler, ýagny eger ynsan
sežde aýatyndan geçip baryp, sežde etmese günä gazanar diýdiler. Ýöne has
dogry garaýşa görä wajyp däldir, ýogsa wajyp diýenleriň hatarynda Ymam
Ebu Hanifa we Şeýhul-Isläm Ibn Teýmiýýede bar, sebäbi Sahyhda anyk,
dogry ýollar bilen gelen habarda möminleriň emiri Omar ibn Hattab bir gün
adamlaryň öňünde hutba edip dur ekeni, şonda Omar Nahl süresindäki sežde
aýatyny okanda münberden düşüp sežde edýär, soňra indiki jumada ýene
şony okap sežde etmeýär we şeýle diýýär: "Takyk, Allah bize sežde
etmekligi parz eden däldir, megerem özümiz islesek (edip bileris)."
(Buhary).

Bu waka sahabalaryň barlygynda bolup geçendir, hiç haýsam Omaryň
sözüni inkär etmedi, şeýle hem Omaryň sünnetiniň yzyna eýermeli diýip
bize buýrulan Sünnetdir. Şul hadysa esaslanyp sežde aýatyndaky seždäniň
wajyp däldigini aýdýarys, emma muekked (berkidilen) sünnetdir, haçanda
sežde aýata gabat gelseň, sežde ediber, wagt irden bolsun, agşam bolsun,
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gije bolsun, gündiz bolsun tapawudy ýok, sežde gitjek wagtyň tekbir aýt
(ýagny, Allahu ekber diý) emma galjak wagtyň tekbir aýdylanok, salam
berilenok, bu eger namazdan başga wagt sežde etseň, emma namazda
wagtyň hökman seždä gideniňde-de, galanyňda-da tekbir aýtmalydyr, sebäbi
ol sežde namazdaky sežde hökümindedir.
“22. Gaýtam, tersine, kapyrlar (dini) ýalan hasaplap (inkär edýärler).
23. Allah olaryň näme saklaýandyklaryny bilýändir.” - Allah Tagala
bärde olaryň näme üçin sežde etmeýänlerini beýan edýär, olar
pygamberleriň getiren zatlaryny ýalan hasapladylar, çünki, eger biri
imanynda dogruçyl bolsa, hökman buýruga boýun bolar, gadagan zatlardan
saklanar, sebäbi çyn iman eýesini şoňa iterer, şonuň üçin, buýruklary ýerine
ýetirmän, gadagan zatlary edip ýören kişi bu zatlary diňe iman gowşaklygy
üçin edýändir, şol sebäpli Ählisünnetiň akydasyna görä iman - kabul edip,
tabyn bolmaklyga iterýän tassyklamadyr. Haçan biriniň wajyplary ýa käbir
wajyplary taşlap, günäleri edýänini görseň bilgin - onuň imany gowşakdyr,
sebäbi imany güýçli bolan bolsa, wajyplary terk edip, haramlyklary etmezdi,
şonuň üçin aýatda Allah şeýle diýýär: “22. Gaýtam, tersine, kapyrlar
(dini) ýalan hasaplap (inkär edýärler).” - Ýagny, olaryň seždäni terk
etmeleriniň sebäbi budur. “23. Allah olaryň näme saklaýandyklaryny
bilýändir.” - Ýagny, Allah olaryň gursaklarynda jemleýän zatlaryny,
ýygnaýan mal-mülklerini, Pygambere ters gidip, ýygnaýan garşylyklaryny,
has dogrusy oňa garşy alyp baran söweşlerini, oňa bolan
duşmançylyklaryny, asyl hemme kapyrlaryň pygamberlere Allahyň olary
ugradyp başlandan bäri duşmandygyny, olaryň hile gurup,
ýygnanyşýandygyny bularyň hemmesini Allah bilýändir, şonuň üçin, olara
duýdurýar: “23. Allah olaryň näme saklaýandyklaryny bilýändir.” 134

Ýagny, olaryň jemleýän sözlerini, amallaryny, ýigrençlerini,
duşmançylyklaryny, pygamberlere garşy ulanan mal-mülklerini elbetde
bilýändir, soňra aýdýar:
“24. Sen olary örän elhenç azap bilen buşla!” - Olara hökman gowuşjak
elhenç azaby habar ber. Bärdäki "buşla" ýüzlenmesi umumydyr, hem
Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) hem başgalara degişlidir,
ýagny, kime şeýle ýüzlenmek dürs bolýan bolsa oňa hem aýat degişlidir,
meselem: biz her kapyry elhenç azap bilen buşlaýarys, ol azap olara garaşyp
durandyr, aýatdaky ýaly: "Şonuň üçin sen hem olardan ýüz öwür we
garaş. Barybir olar hem garaşýarlar." (Sežde 30).
“25. Emma iman edip, haýyrly we ýagşy işleri edýänlere hiç yzy
üzülmeýän, hiç gutarmaýan sylag bardyr.”(1) - Ýagny, iman edenler ýalan
hasaplanlar ýaly däldir, möminler olaryň hatarynda däldir. Olar kalplary
bilen iman edip, ýagşy amallary edendirler, şonuň üçin olara hiç yzy
üzülmeýän, hiç gutarmaýan sylag bardyr.
Ýagşy amal näme diýilse jogap berýäris: ýagşy amal özünde iki zady jemlän
amaldyr:
Birinjisi: Ýeke Allah üçin etmek, Muňa yhlas diýilýär, ýagny, amal etmäge
iterýän zat - ýeke Allahyň razylygy, sogaby, otdan halas bolmak,
dünýälikden hiç bir zady islemezlik, ynha şu yhlasdyr.
Ikinjisi: Pygambere (Sallallahu aleýhi we sellem) eýermek, ýagny, ynsan
Allahyň Resulyna tabyn bolmaly, edenini etmeli, taşlanyny taşlamaly, eger
Pygamberimiz bir zady edende bir sebäbe görä eden bolsa, şol sebäp
(1) Şu taýda istisnä munkotigy düşündirýär.
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tapylanda şol zady etmeklik sünnetdir, edil şolar ýaly, bir zady etmäne
sebäbi bar bolsa-da Pygamberimiz öz döwründe şol zady terk eden bolsa, şol
zady terk etmek sünnetdir.
"Olara sylag" - ýagny, sogap bardyr, "yzy üzülmeýän" - ýagny, hiç
kesilmeýän, ol ömürlik dowam eder, Jennetiň ömürlikligi baradaky aýathadyslar köpdür, ahyret sylagy ebedidir, dünýe ýaly däldir, käwagt baglar
miwelär, käwagt miwelemez, käwagt ýer gögerer, käwagt gögermez, emma
Jenneiň sylagy dowamatlydyr: "..we rysgallary ertir-agşam taýýardyr."
(Merýem 62).

Allahdan bizi ýagşy amallary edýän, günälerden gaça durýan

möminlerden etmegini dileýäris, elbetde ol sahylyk we kerem eýesidir, we
sallallahu alä Muhammed we alä älihi we sahbihi ejmägyýn.
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85-Buruj süresiniň tefsiri.
“1. Burçlara (ýyldyzlar toparyna) eýe bolan asmana! 2. Wada berlen
(kyýamat) gününe! 3. Şaýat bolana we şaýat bolunýan zada kasam
bolsun! 4. Garym ýaranlaryny ölüm aldy! 5, 6, 7. Olar tutaşdyrlyk
doldurylyp ýakylan oduň başynda oturyp, möminlere berýän
(jezalaryna rehimsizlik bilen) seredýärdiler. 8, 9. Olaryň möminlerden
(beýle zulum edip) ar almaklarynyň sebäbi möminleriň asmanlaryň we
ýeriň mülki Özünde bolan Gudraty güýçli we ähli öwgülere laýyk
Allaha iman etmekleridi. Allah ähli zady görýändir. 10. Mömin
erkeklere we mömin aýallary (zulum etmek bilen) synag edip, soň hem
toba etmeýänlere Dowzah azaby berler. Olar üçin ýakyp ýandyryjy
azap bardyr.”
“1. Burçlara (ýyldyzlar toparyna) eýe bolan asmana!” - Ýagny, burçlara
eýe bolan asmana Allah kasam edýär, burç - beýik ýyldyzlar toplumydyr,
burç diýip atlandyrylmagynyň sebäbi - onuň beýik, belent, açyk-aýdyň,
mälim bolmagydyr. Astronom, ýyldyzçy alymlar 12 sany burjyň bardygyny
nygtaýarlar(1), 3-si bahar, 3-si tomus, 3-si güýz, 3-si gyş pasyllarynda bolýar.
Şu burçlara Allah kasam edýär, Allah islän barlyklara kasam edip biler,
emma biz Allaha ýa Onuň atlaryna we wasplaryna kasam etmelidiris, Ondan
başgasyna kasam etmek bize rugsat däldir, hiç bir barlyklaryň adyna kasam
içmek bolýan däldir, hadyslarda şeýle gelýär: "Kim kasam içmekçi bolsa,
Allahdan kasam içsin ýa dymsyn." (Buhary we Muslim). "Kim Allahdan
başganyň adyndan kasam içse küfür ýa şirk etdigi bolar." (Ahmet).

(1) Şu taýda arapça goşgy terjime edilmedi.
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“2. Wada berlen (kyýamat) gününe!” - Kyýamat gününiň geljegini Allah
Öz kitabynda wada edip, beýan edip, onuň hökmany suratda bolmalydygyna
akyl taýdan delilleri getirendir, meselem şu aýatdaky ýaly: "ilkinji
ýaradanymyzdaky ýaly, ony gaýtalarys” (Enbiýa 104).
“3. Şaýat bolana we şaýat bolunýan zada kasam bolsun!” - Tefsir
alymlary bu aýat barada birnäçe zatlary aýtdylar, olaryň hemmesini jemläp
aýdamyzda Allah her şaýat bolana we şaýat bolunýana kasam edendir. Şaýat
bolanlar köpdür, olaryň birisi Muhammet Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem), ol bize şaýatdyr, şeýle hem, bu ymmat adamlara şaýatdyr, ýene
aýdamyzda adamlaryň agzalary (organlary) kyýamat gününde eden haýyr
we şer işlerine şaýat bolar, perişdelerem kyýamatda şaýatlyk ederler,
gysgaça aýdamyzda hakykata şaýat bolan her kim bu aýatdaky (şaýat bolan)
sözüne degişlidir. Emma şaýat bolunýan - kyýamat günüdir, ol gündäki
boljak elhençliklerdir, başga aýatda şeýle diýilýär: "Ol (gün ähli)
adamlaryň jemlenýän günüdir. Ol (her kim tarapyndan) şaýat boluýan,
görüljek bir gündür." (Hud 103). Şeýdip, Allah her şaýat bolana we şaýat
bolunýana kasam edendir.
“4. Garym ýaranlaryny ölüm aldy!” - Ýagny, heläk boldular, şeýle hem
aýtdylar: ölüm aldy diýmegiň manysy - lagnat, nälet etmedir, ýagny,
Allahyň rehmetinden kowmak, daşlaşdyrmak. Garym ýaranlary möminleri
otda ýakan kapyr kowumdyr, olar barada her dürli kyssalar habar berilýär,
käbirleri Ýemende, käbirleri Şamda, ähmiýetli zat - bu kapyrlar möminleri
dinlerinden dändirjek boldular, ýöne muny edip bilmän, deňiz ýaly uzyn
ýerden garym gazdylar, kän odun jemläp möminleri ýakdylar - Allaha
sygynýarys.
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“5, 6, 7. Olar tutaşdyrlyk doldurylyp ýakylan oduň başynda oturyp,
möminlere berýän (jezalaryna rehimsizlik bilen) seredýärdiler.” Bu
kapyrlar ol oduň möminleri ýakýanyny görübem, olaryň hamlaryny
eredýänini görübem tagtlaryň, kürsileriň üstünde hiç zat bolmaýan ýaly
oturup tomaşa edýärdiler, ynsan biriniň ýanýanyny diwanynda görüp hiç hili
azaryna-da däl bolup tomaşa etmegi azgyn höküm sürmekdir, zulum-sütem
etmekdir. Şu zatlar sebäpli olar Allahyň azabyna, lagnatyna, näletine
mynasyp boldular, Allahyň rehmetinden kowuldylar.
“8, 9. Olaryň möminlerden (beýle zulum edip) ar almaklarynyň sebäbi
möminleriň asmanlaryň we ýeriň mülki Özünde bolan Gudraty güýçli
we ähli öwgülere laýyk Allaha iman etmekleridi. Allah ähli zady
görýändir.” -Ýagny, möminleriň bedenleri bilen ot tutaşdyran azgynlaryň
bu etmişleriniň ýeke-täk sebäbi - olar Allaha iman etdiler, hakykatdan
aýdamyzda bu nähili erbet pygyl, iş? Aslynda Gudraty güýçli we ähli
öwgülere laýyk Allaha iman edenlere ýardam, kömek etmek, işlerini
ýeňilleşdirmek wajypdyr, emma bular näme etdiler? Gadagan edip,
gorkuzyp, otda ýakdylar. Bu örän uly zulum-sütemdir. Möminler barada
aýdamyzda, olara hiç hili käýinç, ýazgarma ýokdur, tersine gaýtym olar
öwgä mynasypdyrlar, çünki olar ybadata hakly Allaha ybadat etdiler, Ol
Allah Özüne ybadat etdirmek üçin barlyklary ýaradandyr, kim şeýle ybadaty
berjaý etse, öz ýaradylyş maksadyny bilip, ony haky bilen ödändir. Aýatyň
arapçasynda El-Aziz El-Hamiýd diýip gelýär, El-Aziziň manysy - Gudraty
güýçli, hemmelerden üstün çykyjy diýmekdir. Allahyň güýji, kuwwady her
kimi boýun egdirýändir. Aýatda şeýle gelýär: "Olar: «Medinä gaýdyp
gelsek, (görersiňiz), güýçli bolan ejiz bolany (ol ýerden) kowup çykarar»
diýdiler. (Emma), güýç Allahyňkydyr, Onuň ilçisiniňkidir we
139

möminleriňkidir. Emma mynapyklar bu (hakykaty hergiz) bilmezler."
(Munafikun 8).

El-Hamiýdiň manysy - öwgüleriň hemmesine laýyk, hakly,

islendik hal-ýagdaýda öwgä mynasyp diýmekdir, Pygamberimiziň ýoluna
degişli bir zat - haçanda oňa begençli habar gelende: “Elhamdulillähil lezi
tetimmu binigmetihis solihat” diýerdi, manysy: Allaha hamdu-senalar
bolsun, Onuň nygmaty bilen haýyrly işler bitýär. Emma onuň tersi bolan
habar gelende: "Elhamdu lillähi alä kulli hal." Manysy: Hal nähili bolsada (ähli ýagdaýda-da) Allaha hamdu-senalar bolsun, diýerdi (Ibn Mäje). Ynha şu
sözi ynsan halamaýan ýagdaýlarynda aýtmalydyr, (Elhamdu lillähi alä
kulli hal). Emma käbir adamlaryň aýdýan sözi: (Elhamdulillähil lezi lä
ýuhmedu alä mekruhin siwähu) Manysy: Allaha hamdu-senalar bolsun,
Ondan başga hiç kim hal erbet bolsa-da öwülmeýär. Bu söz Sünnetde gelen
hadysa tersdir, senem Pygamberimiziň aýdanyny aýt: Elhamdulillähi alä
kulli hal, emma beýlekini aýtsaň, edil hamala Allahyň saňa takdyr edenini
halamadygyňy görkezýärsiň, beýle etmek bolsa bolmaýar, ynsana Allahyň
takdyr eden ajysyna ýa süýjisine sabyr etmek wajypdyr, çünki, takdyr edip
saňa ykbal ýazan seniň Perwerdigäriňdir, sen bolsa Onuň bendesisiň, Ol
seniň Hojaýynyňdyr, sen bolsa Onuň gulusyň, eger ajy takdyry ýazanyň
Allahdygyny bilen bolsaň, hiç nägilelik etme, saňa sabyr etmek düşer, diliň
bilenem, kalbyň bilenem agzalaryň bilenem nägilelik görkezmek günädir,
sabyr et, giňräk bol, ýagdaý elmydama beýdip durmaz, hadysda
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Bilgin, sabyr
bilen ýeňiş, gaýgy bilen gutuluş, kynçylyk bilen ýeňillik gelýändir."
(Ahmet).

Hal-ýagdaý nähili bolsa-da, eşretlik bolsa-da kynçylyk bolsa-da

Allah elmydama öwgä mynasypdyr, eger kynçylygy Allah takdyr eden bolsa
ol synagdyr, barlagdyr, aýatdaky ýaly: "Biz sizi ýagşy-ýaman bilen
synarys." (Enbiýa 35). Haçanda Süleýman Pygamber Belkys patyşanyň
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tagtyny öňünde görende şeýle diýdi: "Bu Perwerdigärimiň «şükür
edermikä ýa-da gadyr bilmezlik edermikä» diýip meni synamak üçin
eden ýagşylyklarynyň biridir." (Neml 40). Haçanda saňa nygmat berilse,
böküp şatlanyp ýörme, gürrüňsiz ol nygmatdyr, ýöne bilgin, sen synag
edilýärsiň, şol nygmatyň gadryny, şükrini edersiňmi ýa etmersiňmi?! Şeýle
hem, başyňa kynçylyk gelse sabyr et, çünki bu hem Allahyň synagy we
barlagydyr, sabyr edersiňmi ýa etmersiňmi?! Eger sabyr edip, sogabyny
Allahdan garaşsaň, Allah aýatda şeýle diýýär: "Elbetde, sabyr edenleriň
sylaglary bimöçber berler»." (Zumer 10). Şeýle hem, El-Hamiýd at öwüji
manyda hem bolup biler, ýagny, Allah Tagala kim hakly bolsa ony öwer,
pygamberleri, ilçileri, salyh adamlary öwer, olary öwmek olar üçin hamddyr,
şeýlelik bilen, Allah hem öwülýän hem öwüjidir. Haçanda adam lukmasyny
iýip, owurt suwuny içip Allaha hamd aýtsa, Allah ol bendesinden razy bolar,
bu barada Pygamberimizden (Sallallahu aleýhi we sellem) anyk habar
gelendir (Muslim), çünki eger Allah ol lukmany we owurt suwy saňa nesip
etdirmedik bolsa olara ýetip bilmezdiň, Allah aýatda şeýle diýýär: "Siz eken
zadyňyzy (tohumyňyzy) görmeýärsiňizmi? Ony siz gögerdýärsiňizmi
ýa-da Biz gögerdýäris?" (Wakyga 63-64). Allah bize sorag berýär, siz
gögerdýärsiňizmi ýa Biz? Jogaby elbetde Sensiň, eý Perwerdigärimiz.
"Eger islesedik, Biz ony gury çöpe öwrerdik." (Wakyga 65). Ýagny, çykyp
gögerenden soň, jana ýakymly bolup, adamyň söýgüsine girensoň Allah
islese gury çöpe öwrerdi. Aýatda Allah "eger islesedik, Biz ony
gögertmezdik." diýmedi, sebäbi, ilki gögerip, adamyň söýgüsine girip,
soňam gury çöpe öwrülmegi hiç gögermedikden ynsana has täsirlidir. "Eger
islesedik, Biz ony gury çöpe öwrerdik. Siz hem haýran galyp, aňalyp
galardyňyz. (Siz): «Takyk, biz bergä batdyk (zähmetimiz biderek
boldy.) Ýok, biz (rysgaldan) mahrum edildik» diýerdiňiz." (Wakyga 63-67).
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Soňra içmek bilen baglanşykly zatlary agzap aýdýar: "Siz öz içýän
suwuňyzy görmeýärsiňizmi? Ony bulutdan siz inderdiňizmi ýa-da Biz
inderdik?" Jogaby; elbetde Sensiň eý Perwerdigärimiz, "Biz eger
islesedik, ony duzly (ajy) edip bilerdik." - Ýagny, ynsan içip bilmez ýaly
edip bilerdi. "Bes, siz şükür etmeli dälmi eýsem?" (Wakyga 68-70). Ýagny,
Allaha şükür ediň, bärde hem Allah "biz eger islesedik ony bulutdan
indermezdik." diýmedi, sebäbi suwuň bulutdan inenden soň, içmäne
ýaramaz bolmagy asla inmezinden (adama) has agyr deger, şonuň üçin,
Kurany-Kerimi okaňyzda pikirlenip okaň, onuň näçe inçe syr-hikmetleri size
açylar. “8, 9. Olaryň möminlerden (beýle zulum edip) ar almaklarynyň
sebäbi möminleriň asmanlaryň we ýeriň mülki Özünde bolan Gudraty
güýçli we ähli öwgülere laýyk Allaha iman etmekleridi. Allah ähli zady
görýändir.” – “asmanlaryň we ýeriň mülki Özünde bolan” - olar diňe
ýeke-täk Allahyň elindedir, asmanlaryň içindäki, ýerleriň içindäki,
üstündäki, ikisiniň arasyndaky hemme zat Allahyňkydyr, hiç kim Allaha
şäriklik edýän däldir, emma bize ýöňkelýän käbir mülkler, meselem: bu
planyň öýi, bu ulag planyň mülki, bular doly mülkiň gürrüňi däldir, kämil
eýeçilik däldir, Muňa hakyky mülk diýilmeýär, sebäbi meselem ynsan
sebäpsiz öz öýüni ýykmak islese ýykyp bilmez, çünki Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) mal-mülki zaýalamagy gadagan etdi (Buhary we
Muslim)

, şeýle hem, ynsan sebäpsiz öz ulagyny ýakmak islese edip bilmez,

başga mysal: kazy käbir kişilere öz mal-mülkini dolandyrmagy gadagan edip
bilýär, sebäbi ol mal-mülkini nädürs ulanýar, diýmek biziň malmülklerimize bolan eýeçiligimiz kemterdir, emma Allahyň eýeçiligi
kämildir. “Allah ähli zady görýändir” - ýagny, ähli zatdan habardardyr, şol
sanda ýaňky kapyrlaryň möminleri otda ýakýanlaryndanam Allah
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habardardyr, bu etmişleri üçin olara jeza berjekdir. Ýöne şeýle ýaman
etmişlerine garamazdan Allah indiki aýatda şeýle diýýär:
“10. Mömin erkeklere we mömin aýallary (zulum etmek bilen) synag
edip, soň hem toba etmeýänlere Dowzah azaby berler. Olar üçin ýakyp
ýandyryjy azap bardyr.” Käbir selefler aýtdylar: seret Allahyň
ýumşaklygyna, Özüniň söýgüli bendelerini ýakanlara toba etmegi
hödürleýär: “Mömin erkeklere we mömin aýallary (zulum etmek bilen)
synag edip, soň hem toba etmeýänlere...” Alymlar aýtdylar: "synag edip"
sözünden maksat - ýakyp, oda ýandyryp, şu aýatda Allahyň aýdyşy ýaly:
"Ol gün (kyýamatda) olar oduň üstünde synag edilerler. (Olara): «Eden
pitneleriňiziň (netijesini) dadyň! Bu siziň gelmegine howlugan zadyňyz»
(diýler)." (Zariýat 13-14). Şeýdip, ol kapyrlar mömin erkekleri we mömin
aýallary otda ýakandyrlar. Şeýle hem, aýtdylar: "synag edip" ýagny,
dinlerini tutmaga böwet boldular. Has dogry garaýyş - aýat iki manynam öz
içine alýar, çünki, biz şuňa düşünmelidiris: Kuranyň manylary biziň
düşünişimizden has giňdir, biz nähili zehinligiň, düşbiligiň aňrybaş
derejesine ýetsegem hiç haçan Kuranyň ylmyny hemme taraplaýyn gurşap
alyp bilmeris. Bu babatyndaky tefsir ylmynyň kadasy şeýledir: eger aýat iki
sany biri-birine garşy gelmeýän manylary aňlatmagy mümkin bolsa, aýat ol
iki manynam aňladýar diýip hasaplamak wajypdyr. Diýmek: olar möminleri
Allahyň dininden alyp galyp synag etdiler, şeýle hem, otda ýakyp synag
etdiler. “soň hem toba etmeýänlere” - ýagny, Allaha dolanyp
gelmeýänlere. “soň hem toba etmeýänlere Dowzah azaby berler. Olar
üçin ýakyp ýandyryjy azap bardyr” - sebäbi olar Allahyň söýgüli
bendelerini ýakdylar, şonuň üçin, olaryň jezasam öz etmişlerine gabat geler.

143

Bu aýatlarda ybrat, almaly sapaklar bardyr: käwagt Allah Subhanehu we
Tagala Öz duşmanlaryny Öz ewliýalarynyň üstüne musallat edýär, eger
kapyrlar möminleri öldürip, otda ýaksalar, ar-namyslaryna degseler bu
zatlary geň görme! Çünki munda Allahyň hikmeti, paýhasy bardyr. Allah
ýolunda ezýet çekenleriň sylagy örän uludyr. Azgyn kapyrlara Allah möhlet
berip, olary bilmeýän taraplaryndan heläk etjekdir. Beýleki musulmanlar
üçin bolsa öz doganlary bilen bolan zatlarda ybrat-sapaklar bardyr. Mysal
üçin, biz köp eşidýäris: ar-namyslara degilýär, mal-mülk ýumrulýar,
garrylar-çagalar açlykda taşlanýar we ş.m. aňladýan zatlary eşidýäris, biz
geň görüp, nägile bolup, näme üçin Allah bu zatlara rugsat berýär diýmeli
däldiris, Allah Tagala bize öňki halklaryň synag edilişini mysal edip
getirýär, olar otda ýakylýarlar. Musulmanlaryň beýle kyn güne
düşmekleriniň peýdasy - olaryň mertebeleri galýar, günäleri ýuwulýar, şeýle
hem beýlekilere ybrat bolýar, üstesine bu ýagdaý kapyrlary azdyrýar, şeýdip
olar musulmanlara musallat bolýarlar, ýöne yzyndan Allah Öz güýçkuwwadyna mynasyp bolan jezany olara berjekdir. Aýatdan ýene almaly
sapagymyz: ol kapyrlaryň möminleri gynamaklarynyň ýeke-täk sebäbi olar
Aziz we Hamiýd bolan Allaha iman etdiler, aslynda bu günämi? Inkär
edilmeli zatmy? Ýok, bu hakdyr, gaýtym olaryň etmişi inkär edilmäge has
laýykdyr, Allahdan her ýerdäki musulmanlara ýeňiş bermegini,
duşmanlarymyzyň şerinden goramagyny, edýän hilelerini öz başlaryna
düşürmegini dileýäris, elbetde Ol hemme zada güýji ýetýändir. Aýatda
tobanyň öňki zatlary ýuwýanlygyna yşarat bardyr, ýöne tä bäş sany şert
tapylýança toba hakyky, çyn, Allahyň kabul etjek tobasy bolmaz:
1) Yhlas, ýagny, ynsany toba etmäne iterýän ýeke-täk zat, Allah gorkusy we
Allahdan sogap umudy bolmalydyr, sebäbi ynsan adamlaryň öwgüsi üçinem
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toba edip biler, ýa adamlaryň ýazgaryşyndan gaçmak üçinem toba edip biler,
ýa belli mertebä ýetmek üçinem toba edip biler, ýa mal-mülke ýetmek
üçinem edip biler, bularyň hiç birisiniňem tobasy kabul däldir, çünki toba
yhlas bilen edilmeli, ýagny, ýeke Allah üçin edilmeli, emma kim öz amaly
üçin dünýälikden bir zat islese, ol barada Allah aýatda şeýle diýýär: "Kim
(diňe) şu dünýä ýaşaýşyny we onuň zynatyny islese, onda (dünýäde)
çeken zähmetlerini doly ödäris we olar ol ýerde (dünýäde) zyýana duçar
edilmezler. Ol kişiler üçin ahyretde otdan başga zat ýokdur." (Hud 15-16).
2) Tobanyň çyn bolmagy üçin indiki şert: eden günäsine ökünmek, puşman
etmek, ýagny, hiç zat etmedik ýaly bolmaly däl, hiç hili gynanç, puşmanlyk
bildirtmän gezmeli däldir, hökman ökünmelidir, Allahyň beýikligini ýatlap,
nädip Perwerdigärimiň emrinden boýun towlap bildim, Ol meni ýaradan,
rysgal beren, dogry ýola salan Ol ahyry diýip puşman etmelidir.
3) Günäni taşlamak, günäni edip durubam toba etmek dürs däldir, çünki,
toba edýän aslynda yzyna dolanýandyr, meselem ynsan: Estagfirullah,
Allaha süýthorlukdan (prosentden) iýmekden toba edýärin - diýibem,
süýthorlugyny dowam etse, onuň tobasy dürs däldir, meselem: Gybatdan
Allaha toba edýärin - diýibem, her oturşykda adamlaryň gybatyny etse, onuň
tobasy kabul däldir, gybat - doganyňyň halamajak zadyny aýtmak. Diýmek,
günäni edip durubam toba etmek dürs däldir, hökman terk etmelidir, ýene
mysal: adamlaryň malyny iýmekden toba etse, ogurlyk eden bolsa, aldaw
arkaly alan bolsa, ýalan sözläp gazanan bolsa, diňe toba bilen çäklenip toba
bitýän däldir, hökman iýen haklaryny yzyna adamlara gowşurmalydyr,
meselem: bir kişi ýer bölünşikde goňşusynyň ýerinden kesip alan bolsa,
çyzygyny artdyran bolsa, yzyndanam men toba edýärin diýeni bilen tobasy
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bitmez, ol hökman alan ýerini, aşan çyzygyny gaýdyp yzyna bermelidir,
ýogsa tobasy kabul däldir, çünki, toba edilen günäni hökman terk etmelidir.
4) Özüne berk karar bermeli hiç haçan şol eden günäsine gaýdyp barmaryn
diýip, meselem, toba edýär, ýöne kalbynda şeýle duýgy bar: eger pursat
tapylsa ýene-de gaýdyp bararyn, ynha beýle bolsa toba kabul däldir,
hökmany suratda gaýdyp barmaryn diýip berk niýetine düwmelidir.
5) Toba kabul edilýän wagtlarynda toba etmek, çünki, toba kabul edilmeýän
wagtlary hem bardyr, ol wagtlar iki ýagdaýdadyr:
Birinjisi: haçanda ölüm gelende toba kabul edilmez, aýatda Allahyň aýdyşy
ýaly: "(Ýogsa) erbetlik baryny edip, soň hem biriniň başyna ajal
gelende: «Çyndan hem men şu wagt toba etdim» diýenleriň.... tobasy
kabul edilmez!" (Nisa 18). Haçanda ölümi görende, azaba göz ýetirende toba
etdim diýmegiň peýdasy ýokdur, Muňa aýdyň mysal Fyrawndyr, ol haçanda
gark bolanda: "... Takyk, men hem ysraýyl ogullarynyň iman eden
ilähinden (Allahdan) başga (hak) ilähiň ýokdugyna iman etdim..." (Ýunus
90).

Ýagny, Allaha iman etdim diýmeýär, özüni peseldýär, sebäbi ol ysraýyl

ogullaryna Allaha iman edenleri üçin zulum-sütem edýärdi, indi bolsa özi
şolaryň iman eden zadyna iman etdim diýip, hamala özüni şolara boýun
egdiren ýaly edip aýdýar, ýagny, şu derejä çenli özüni kiçeldýär. Ýöne
şonda-da oňa şeýle diýildi: "Indiden soňmy?!" toba edýärsiňmi?!
Indiden soň ysraýyl ogullarynyň iman edeen zadyna iman edýärsiňmi?!
"Sen ozal (şu wagta çenli) Allaha boýun bolman, bozgaklardan
bolupdyň ahyryn." (Ýunus 91). Diýmek, ölüm gelende toba kabul bolmaýar
ekeni, şonuň üçin ynsan toba howlukmalydyr, sebäbi ol haçan oňa ölüm
geljegini bilmez, gije düşeginde sagdyn halda ýatyp, irden bolsa
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ýuwundyrylýan zada galdyran näçe kişiler bardyr, edil şolar ýaly, iş
oturgyjyndan ýuwundyrylýan zada göterilen näçe kişiler bardyr, şol sebäpli
wagty gutarmanka toba howlukmak wajypdyr.
Ikinji hal: Günüň günbatardan dogan wagty, eger bu ýagdaýda adamlar iman
etseler, Allah aýatda şeýle diýýär: "Seniň Perwerdigäriň alamatlarynyň
käbiriniň gelen güni öň iman etmedik ýa-da iman eden bolsa-da
(sogaply işleri etmän), haýyr gazanmadyk kişilere (ol günki) imany (hiç
hili) peýda bermez." (Engam 158).
“11. Iman edip, ýagşy işleri edenlere bolsa aşagyndan derýalar akýan
Jennetler bardyr. Ine, bu (iň) uly üstünlikdir! 12. Seniň Perwerdigäriň
(kapyrlary azap bilen) tutmasy örän gazaplydyr. 13. Başlaýanam,
gaýtarýanam Oldur. 14. Ol Gafurdyr (Bagyşlaýjydyr) Weduddyr
(bendelerini söýýändir). 15. Ol Arşyň eýesidir, şany beýikdir. 16. Ol
islän zadyny amala aşyrýandyr. 17, 18. Saňa ol goşunlaryň, Fyrgawnyň
we semud kowumynyň (başlaryna gelen zatlaryň) habary geldimi? 19.
Emma kapyrlar (ýene-de dini) ýalan hasaplap, inkär etmeklerini
dowam etdirýärler. 20. (Olar hergiz Allahyň höküminden gaçyp
bilmezler). Allah olaryň daş-töweregini gurşap alandyr. 21, 22. Ýok! Ol
şanly Kuran «Lowhy-mahfuzda» saklanan (keramatly kitapdyr).”
Soňra Allah Tagala günäkärleriň jezalaryny agzandan soň möminleriň
sogaplaryny agzaýar:
“11. Iman edip, ýagşy işleri edenlere bolsa aşagyndan derýalar akýan
Jennetler bardyr. Ine, bu (iň) uly üstünlikdir!” - Bu Kurany-Kerimiň
beýan ediş usulydyr, ýagny, ot eýeleriniň azabyny we Jennet eýeleriniň
eşretini bilelikde agzaýar, ýa meselem möminleriň wasplaryny we
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kapyrlaryň sypatlaryny bilelikde agzaýar. munuň sebäbi - ynsan Allahyň
ýolunda ýörände gorky bilen umydyň arasynda bolmalydyr, Allahyň oňa
beren Yslam nygmatyny bilmelidir, şeýle hem, azgyn kapyrlaryň bar
bolmagynda Allahyň hikmedini bilmelidir. “Iman edip” - ýagny, Allaha,
perişdelerine, kitaplaryna, pygamberlerine, ahyret gününe, takdyryň haýyrly
we şerlisine iman edenler, ynha şu hakyky imandyr, haçanda Jibril
aleýhisseläm Pygamberimizden (Sallallahu aleýhi we sellem) iman barada
soranda ol şeýle jogap berýär: "Allaha, perişdelerine, kitaplaryna,
pygamberlerine, ahyret gününe, takdyryň haýyrly we şerlisine iman
etmegiňe (iman diýilýär)." (Muslim). “ýagşy işleri edenlere” - ýagşy iş yhlas
bilen, ýagny, ýeke Allah üçin edilip, Allahyň şerigatyna görä edilen işdir.
Şonuň üçin kim bir amalynda Allaha şärik goşsa, onuň amaly retdir, kabul
däldir, Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) öz Robbundan habar
berişi ýaly: "Men şärikleriň şäriklige iň mätäç bolmaýanydyryn, kim
amal edende Maňa başga birini şärik goşsa, ony we şirkini terk ederin."
(Muslim).

Allahyň Resulyna eýermeklik bolsa amalyň salyh bolmagy üçin

ikinji şertdir, kimiň amaly Allahyň şerigatyna laýyk gelmese ol amal
batyldyr, hadysda gelşi ýaly: "Kim biziň emrimiz bolmadyk amaly etse ol
retdir (kabul däldir)." (Muslim). Bu zatlara esaslanyp aýdýarys: bir adam
Allaha golaýlaşmak üçin amal edýär, ýöne ol amaly üçin adamlaryň ony
öwmeklerini hem isleýär, ýagny, adamlar üçin amal edenok, Allah üçin
edýär, ýöne gapdalyndan adamlaryň öwgüsini hem isleýär, ynha bu adamyň
bu amaly batyldyr, puçdyr, ol adam göz üçin edýänlerden hasaplanar, şeýle
hem, kim Kuran, ýa zikir okap adamlara eşitdirip ony öwmeklerini isläp
sesini gataltsa ol hem göz üçin amal edýänlerden hasaplanar, sebäbi ol
amalynda Allaha başga zady şärik goşdy, Allaha ybadat edýäni üçin
adamlaryň öwgüsini isledi. Emma kim asla adamlar üçin ybadat etse, ol uly
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şirk edýänlerden bolar, meselem kim birini beýgeldip, onuň öňünde namaza
dursa, Allah üçin däl, rukugynam, seždesinem şol adam üçin etse, ol dinden
çykarýan uly şirk edýän müşrik hasaplanar. Şeýle hem, kim Allahyň dinine
onda ýok zady goşsa, täze zat girizse, meselem belli wagtlarda belli zikirleri
aýtmaly diýse, bu amal ondan kabul edilmez, hatda ol amallar Allahy
ýatlama, hamdu-sena aýtma, tekbir lä ilähe illallah diýmek ýaly zikirler
bolsa-da kabul däldir, sebäbi ol amallary Sünnetde gelşi ýaly ýerine
ýetirmedi, şol sebäpli ol amallar Allahyň gatynda kabul däldir, çünki, ol
amallar Allahyň we Resulynyň emrine görä berjaý edilmedi. Şeýlelik bilen,
Allah imandan daşary salyh amallary, ýagşy işleri şert edendir, şunuň bilen
bilýäris, biz elmydama diňe akyda üns bermeli däldiris, meselem biz Yslamy
akydada zat diýip salyh amaly agzamaýarys, bu bolsa kemçilikdir, sebäbi
diňe akydaň özi ýeterlik däldir, hökman salyh amalam bolmalydyr, şonuň
üçin biz Yslamy akydada diýemizde we salyh amalda diýmelidiris, sebäbi
Allah elmydama akydany içine alýan imany salyh amal bilen bilelikde
getirýär, ynsanyň salyh amalsyz galmazlygy üçin, emma diňe akydanyň
ynsana peýdasy ýokdur, meselem men Allaha iman edýärin diýibem amal
etmese Allaha bolan imany nirde? Şonuň üçin, alymlaryň has dogry
garaýşyna görä namazy taşlan kişi dinden çykarýan küfür etdigi bolar, kapyr
bolar, onuň delillerini öz kiçi kitapçamyzda beýan edendiris.
“11. Iman edip, ýagşy işleri edenlere bolsa aşagyndan derýalar akýan
Jennetler bardyr. Ine, bu (iň) uly üstünlikdir!” - Ýagny, Allahyň gatynda
olara bu zatlar taýynlanyp goýlandyr, gaýtadan direlişden soňra olary
Jennetlere salarlar, ol ýerde gözüň hiç görmedik, gulagyň hiç eşitmedik,
adamyň oý-pikirine hiç gelmedik zatlar bardyr, aýatdaky ýaly: "Hiç kim
olaryň eden ýagşy işlerini sylaglamak üçin (Jennetde) gözlerini
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nurlandyrjak niçeme gizlenen nygmatlary bilýän däldir." (Sežde 17). Kudsi
hadysda Allah şeýle diýýär: "Salyh bendelerim üçin gözüň hiç görmedik,
gulagyň hiç eşitmedik, adamyň oý-pikirine hiç gelmedik zatlary
taýynladym." (Buhary we Muslim).
Ol Jennetlerde adamyň göz öňüne getirip bilmejek zatlary bardyr, Allah
Tagala Jennetlerde: Hurma, nar, miwe, guşuň eti, bal, süýt, suw, şerap ýaly
zatlary agzaýar, ýöne olaryň Jennetdäki hakykaty dünýädäki hakykaty ýaly
däldir, sebäbi eger olaryň hakykatlary deň bolsady, gizlenen nygmatlary
bildigimiz bolardy, emma ol nygmatlar biziň göz öňümize getirşimizden has
hem ajaýypdyr, meselem, nar, biz bilýaris onuň şeklini, tagamyny,
dänelerini, ýöne ahyretdäki nar beýle däldir, göwrümem, reňkem, tagamam
tapawutlydyr, ol aňrybaş derejede ajapdyr, Ibn Abbasyň aýdyşy ýaly:
"Jennetdäki zatlaryň birisem dünýäde ýokdur, megerem diňe atlary
(meňzeşdir)." (Tabari, Ibn Ebi Hatim, Ebu Nugaým). Emma hakykaty, belli däldir.
“aşagyndan derýalar akýan” - alymlar aýtdylar: aşagyndan, ýagny, bagagaçlaryň, köşkleriň aşagyndan akýan derýalar. Şeýle hem, hadyslarda gelşi
ýaly, bu derýalar garym gazylmagyna, çukur edilmegine we galyp
dikilmegine mätäç däldir (Ibn Ebi Şeýbe). Bu babatynda Ibn Kaýýim "Nuniýýe"
kitabynda şeýle diýýär:
Onuň (ýagny, Jennetiň) derýalary galypsyz akýar
Joşup gitmekden olary saklaýan (ýagny, Allah) nähili päk.
Bizde mälim bolşy ýaly, derýalar sag-çepe joşup gitmez ýaly garym-çukura,
ýa gurnalan galyba mätäç, emma Jennetde mätäç däldir, ynsan nähili islese
derýalar şolar ýaly akjakdyr, ýagny, isleýşi ýaly garym-çukursyz, galypsyz
ugrukdyrjakdyr.
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Bu aýatda we beýleki başga aýatlarda derýalar gysgaça agzalyp, giňişleýin
wasplary agzalmaýar, ýöne Muhammet süresinde giňişleýin beýan edilýär:
"(Allahdan gorkan) takwalara wada berlen Jennetiň mysaly (şeýledir):
Ol ýerde durky üýtgemeýän suwly derýalar, tagamy üýtgemeýän süýtli
derýalar, içýänlere lezzet berýän meý-şerbetli derýalar we süzülen
arassa (we datly) baldan derýalar bardyr." (Muhammet 15). “Ine, bu (iň) uly
üstünlikdir!” - ine, ýagny, agzalan Jennetler we ondaky eşretler. Uly
üstünlik, ýagny, her bir gorkuly zatdan gutulup, her islenilýän zada ýetmek
üstünlikdir, sebäbi üstünlik, nejat tapmak - maksadyňa gowuşmak we
howpdan gutulmakdyr. Jennet edil şonuň ýeridir, hiç hili howp bolman,
islenilýän her zadyň bar ýeri oldur, ölüm, hassalyk, kesel, alada-gaýgyň,
ýadawlygyň ýok ýeridir.
“12. Seniň Perwerdigäriň (kapyrlary azap bilen) tutmasy örän
gazaplydyr.” - Ýagny, agyr azap bilen tutmasy, şu aýatdaky ýaly: "Bilip
goýuň, Allahyň azaby ýowuzdyr. Şeýle hem, takyk, Allah
Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr." (Mäide 98). Dogry, Allahyň azaby, ar
almasy gatydyr, ýowuzdyr, ýöne kim üçin? Kim şol azaba mynasyp, hakly
bolsa şonuň üçin ýowuzdyr, emma hakly däl üçin Allahyň rehmeti has
giňdir, Allahyň günäleri geçmesi nähili köpdür, aýyplary örtmesi nähili
kändir, şer zatlardan goramagy nähili köpdür, nygmatlary bermesi nähili
köpdür, ýöne zalymy tutan wagty oňa gaçmana pursat bermez, hadysda
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem): “Takyk, Allah zalyma möhlet
berer, ýöne ony tutjak wagty oňa gaçmana (pursat) bermez” diýip, şu
aýaty okaýar: “Seniň Perwerdigäriň zulum eden şäherleriň
(ýaşaýjylaryny) ele salanda, ine, şeýdip ele salýar. Şübhesiz, Onuň ele
salmagy örän yzaly we gaty berk bolýandyr.”(Hud 102) (Buhary we Muslim).
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Bu zatlara esaslanyp aýdýarys, “Seniň Perwerdigäriň (kapyrlary azap
bilen) tutmasy” ýagny, azaba hakly bolanlary tutmasy, emma mynasyp däl
kişi bilen Allah rehmetli gatnaşar, keremi bilen gatnaşar, jomartlygy bilen
gatnaşar, aslynda Allahyň rehmeti gazabyny öňürtiländir.
“13. Başlaýanam, gaýtarýanam Oldur.” - Ýagny, her zady başlaýanam
gaýtarýanam Oldur, şu aýatdaky ýaly: "Ähli zady ilkibaşda ýaradyp, soň
bolsa (ölenlerinden soň) olary gaýtadan ýaradan Oldur." (Rum 27). Ol
Allah hemme zatlary başlandyr we hemme zatlaram Oňa gaýdyp geler,
barlyklar Allahdan gelendir, Allaha-da gaýdyp barjakdyr, şerigatlar (diniň
hökümleri) Allahdan gelendir, Allaha-da gaýdyp barjakdyr, her bir zat
Allahdan gelip, Oňa dolanjakdyr, şonuň üçin (başlaýanam) diýip gelýär,
nämäni başlaýany agzalmaýar, ýagny, munuň manysy - hemme zady
başlaýanam, hemme zady gaýtarýanam Oldur, hemme zat Onuň elindedir.
Eý bende, niredendigiňi bil, ýokdan bar edildiň, soňuňy, ahyryňy bil, soňuň
Allaha dolanmakdyr.
“14. Ol Gafurdyr (Bagyşlaýjydyr) Weduddyr (bendelerini söýýändir)” Bagyşlaýjy - magfyret eýesi, magfyret diýmek günäni bukmak, hem geçmek
diýmekdir, magfyret diňe aýby örtmek däl-de, eýsem, onuň üçin hasaba
çekmezligemdir, sahyh hadysda şeýle diýilýär: "Allah mömin bendesi
bilen ikiçäk galar, ol bende öz günälerini boýun alyp aýdar: ony etdim
muny etdim, hiç hili inkär etmez, boýun alar, şonda Allah aýdar:
"Olary (günäleriňi) dünýäde (başgalardan) bukupdym bu gün bolsa
seni bagyşlaýaryn." (Buhary we Muslim). Käbir habarlarda agzalýar: ysraýyl
ogullarynyň birisi haçanda bir günä etse ol uýat, masgaraçylyk hökmünde
gapysynda ýazylar ekeni (Beýhaky, Şugab).
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Ýöne Allaha hamd bolsun, Allah biziň günälerimizi örtýändir, şonuň üçin,
bize düşeni Allaha toba edip, Ondan magfyret dilemekdir, günäniň yzlary
galmaz ýaly, şonuň üçin aýatda “Bagyşlaýjy” diýilýär, ýagny, günäleri
geçip, olary örtüji diýmekdir. (Weduddyr (bendelerini söýýändir) Wedud sözi wudd sözünden emele gelip, arassa, sap, päk söýgi diýmekligi
aňladýandyr, Wedud bolsa - söýýän hem söýülýän diýmekdir, Allah Tagala
hem söýýän hem söýülýändir, aýat ikisinem içine alýandyr, başga aýatda
şeýle diýilýär: "Eý, iman edenler! Sizden kim dininden dänse, (Allah
olaryň ýerine) Özüniň söýýän, olaryň hem Ony (Allahy) söýýän..... bir
kowum (millet) getirer." (Maide 54). Allah belli amallary, belli şahslary, belli
ýerleri söýýändir, şeýle hem Ol söýülýändir, Ony Özüniň ewliýalary
söýýändir: "(Eý, Muhammet!) Aýt: «Eger Allahy söýýän bolsaňyz, maňa
tabyn boluň! (Şonda) Allah hem sizi söýer..." (Äli Imran 31). Ýagny, ynsan
näçe Allahyň Resulynyň ýoluna eýerse, şonça Allaha söýgüli bolar, şeýlelik
bilen Allah hem söýýändir, hem söýülýändir, Allah käbir şahslary, käbir
amallary söýýändir, meselem Allahyň Resuly Haýber gününde şeýle diýýär:
"Ertir sanjagy şeýle bir adama bererin ol Allahy we Resulyny
söýýändir, Allah we Resuly hem ony söýýändirler." - soňra adamlar
ýatdylar, irden bolsa Allahyň Resulynyň ýanyna bardylar, hemmesem
sanjagy almagy umyt edýärdiler, Pygamberimiz aýtdy: “Aly ibn Ebi Talyp
nirede?” Aýtdylar: Gözi agyrýardy. Ony çagyryp, gözüne çüfledi, edil hiç
hili agyry bolmadyk ýaly gutuldy, soňra oňa sanjagy berip: "Tä olaryň
ýerlerine barýançaň ýuwaşlykdan ýöre, soňra olary Yslama çagyr..."
(Buhary we Muslim).

Hadysdaky mowzugymyza degişli ýer - ol Allahy we

Resulyny söýýändir, Allah we Resuly hem ony söýýändirler. Bärde
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) Allahyň belli bir adamy, ýagny,
Alyny söýýändigini habar berýär. Şeýle hem, haçanda Aly bir topar bilen bir
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ýere ugradylanda her sapar namazda "Kul huwe Allahu Ahad" süresini
okardy, haçanda yzyna dolananlarynda muny Pygamberimize habar berdiler,
çünki her sapar ol süre bilen namazy tamamlamak beýlekilere näbellidir,
şonda Pygamberimiz aýtdy: “Näme üçin beýle edipdir, soraň ondan.”
Sorasalar ol şeýle diýipdir: Bu süre Allahyň wasplaryny öz içine alýar,
menem ony okamany gowy görýärin. Pygamberimiz: “Oňa habar beriň,
Allah ony söýýändir.” (Buhary we Muslim). Bu ýerde Allahyň söýgüsi belli biri
bilen baglandy, şeýle hem, Allah belli waspda bolan kişileri söýýändir,
meselem: "Takyk, Allah takwalary söýýändir." "Takyk, Allah yhsan
edýänleri söýýändir." "Elbetde, Allah (biri-birine mäkäm) daýanýan
binalar ýaly hatar-hatar bolup, öz ýolunda (el-ele berip, edermenlik
bilen) söweşýänleri söýýändir." (Saf 4). Bular belli bir adama degişli däldir,
bu waspa eýe bolan her kime degişlidir. Şeýle hem, Allah käbir mekanlary
söýýändir: "Allaha iň söýgüli ýerler - Özüniň metjitleridir." (Muslim).
Pygamberimiz Allaha iň söýgüli ýeriň Mekgedigini habar berdi (Tirmizi).
Allahyň söýgüsi käwagt ýerler, mekanlar bilenem bagly ekeni. Şeýlelik
bilen, Allah hem söýýär, hem söýülýär, soňra Özüniň beýikligini, kämil
hökümdarlygyny beýan edip aýdýar:
“15. Ol Arşyň eýesidir, şany beýikdir. 16. Ol islän zadyny amala
aşyrýandyr.” Arş - ýagny, Allahyň galan Arşy, ol mahlukatlaryň iň ulysy,
iň giňidir. Ýedi asman we ýedi zemin Kürsi bilen deňeşdirilende edil ýer
boşlugyna zyňylan (zynjyr) halkasy ýalydyr, şeýle hem, arşyň Kürsä görä
ululygy edil ýaňky ýer boşlugynyň (zynjyr) halkasyndan ululygy ýalydyr (Ibn
Jerir, Beýhaky)

. Ýagny, sowudyň ýekeje halkasynyň ýer boşlugy bilen deňäňde

näme ululygy bar? Arşyň Kürsä görä ululygy edil ýaňky ýer boşlugynyň
(zynjyr) halkasyndan ululygy ýalydyr. Dogrusy, onuň giňligini (adamlardan)
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hiç kim bilýän däldir. Bir kişi maňa Günüň we Ýeriň suratyny görkezdi, Ýer
edil uly giň jamdaky kiçijek nokat ýaly ekeni, Ýeriň asla Güne deňeşdirerligi
ýok ekeni. Diýmek isleýänim - eger biziň teleskopda görýän zatlarymyzyň
tapawudy şeýle uly bolsa, gaýyp bize görünmeýän zatlaryňky nähilikä,
sebäbi bize görünmeýän zatlar görýän zatlarymyzdan has äpetdir, aýatda
şeýle diýýär: "Size ylymdan diňe az (paý) berildi." (Isra 85). Diýmek, Arş hemme mahlukatlaryň depesidir, Onuň ýokarsyna Rahman galandyr,
aýatdaky ýaly: "Rahman Arşyň ýokarsyna galdy." (Taha 5). (şany
beýikdir.) - bu ýerde iki sany kyraga, okalyş bardyr, ýagny, Arşyň şany
beýik, we Allahyň şany beýik, ikisem dogrudyr, biri- birine gapma-garşy
däldir, şeýle hem, biz namazda teşehhud halda inneke hamiýdun mejiýd
(şany beýik) diýýäris.
“16. Ol islän zadyny amala aşyrýandyr.” Allah her islän zadyny amala
aşyrýandyr, çünki, Onuň hökümdarlygy kämildir, hiç kim Oňa garşy çykyp
bilmez, Onuň hökmüni düzedýän ýokdur, Onuň bolmaly diýip höküm beren
zadyny gaýtarýan ýokdur: "Eger Allah bir kowuma ýamanlyk (bela
ibermek) islese, ony yzyna gaýtarjak ýokdur. Olar üçin Ondan
(Allahdan) başga ýardamçy (dost) ýokdur." (Ragd 11). Dünýädäki Melikler,
patyşalar näçe hökümdarlyklary giň bolsa-da her bir islän zadyny edip
bilýän däldirler, näçe zatlary etjek bolýarlar emma bir zat böwet bolýar,
emma Allah Tagala iň beýik hökümdarlyk eýesi bolup, etjek işine hiç zat
päsgel bolup bilmez. “16. Ol islän zadyny amala aşyrýandyr.” Dünýäde
hemme bolup geçen zatlar Allahyň islegi bilendir, bu aýat Muňa delildir,
sebäbi ol zatlary Allah ýaradandyr, şonuň üçin, ol zatlar Allahyň eradasy
bilen bolandyr, ýöne möhüm zat - Allah hiç bir zady ýönekeý ýere isleýän
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däldir, hökman aňyrsynda bir hikmet bardyr, ol hikmeti biz käwagt bilip
bileris, käwagt bilip bilmeris.
“17, 18. Saňa ol goşunlaryň, Fyrawnyň we semud kowumynyň
(başlaryna gelen zatlaryň) habary geldimi? 19. Emma kapyrlar (ýenede dini) ýalan hasaplap, inkär etmeklerini dowam etdirýärler. 20. (Olar
hergiz Allahyň höküminden gaçyp bilmezler). Allah olaryň daştöweregini gurşap alandyr.” Kapyrlar sözi hemme kapyrlary öz içine
alýandyr, müşrikler, ýahudylar, hristianlar we başgalar. Sebäbi ýahudy we
hristianlar Pygamberimiz gelenden soň, olara tutýan dinleri peýda bermez,
çünki, Muhammet (Sallallahu aleýhi we sellem) Pygamberleriň iň
soňkusydyr, oňa iman etmedik hiç hili onuň dininde däldir, has dogrusy, kim
haýsam bolsa pygamberleriň birine iman etmese, ol pygamberleriň
hemmesine iman etmedigidir, meselem: kim Nuh pygamberiň ilçidigine
iman etmese, beýleki pygamberlere iman edýärin diýse-de ol hemmesine
kapyrdyr, ýahudylar özlerini Musanyň dininde hasaplap, Töwrada
eýerýändiklerini aýdýarlar, olara aýdýarys: Siz Musa hem Töwrada
kapyrsyňyz, hristianlaram özlerine Mesihi, ýagny, Ysa eýerýän diýip
atlandyrýarlar, olara-da aýdýarys: Siz Ysa kapyrsyňyz, sebäbi siz
Muhammede kapyr bolýarsyňyz. Ýahudy we hristianlaryň Muhammede
(Sallallahu aleýhi we sellem) kapyr bolmaklary gaty geň zatdyr, sebäbi ol
barada Töwratda we Injilde ýazylgydyr: "Olar öz ýanlaryndaky Töwratda
we Injilde (häsiýetleri) ýazylan ol ümmi (okamagy ýazmagy bilmeýän)
Pygambere tabyn bolarlar. Ol Pygamber olara dine laýyk gelýän
zatlary emir eder‚ erbetlikleri gadagan eder‚ olara päk zatlary halal‚
näpäk zatlary bolsa haram eder‚ gerdenlerindäki agyr ýükleri‚
arkalaryndaky zynjyrlary aýryp taşlar." (Agraf 157). "Ony (pygamberi)
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edil ogullaryny tanaýyşlary tanaýarlar." (Bakara 146). Ýöne ulumsylyk,
keçjelik, görüplik olara Muhammede (Sallallahu aleýhi we sellem) iman
etmäge päsgel boldy: "Ähli-kitabyň (ýahudylaryň we nasranylaryň)
köpüsi özlerine hak äşgär edilensoň, özleriniň nebisleriniň bahyllyklary
sebäpli, iman edeniňizden soň sizi kapyrlyga döndermek islediler."
(Bakara 109).

Şeýlelik bilen, kapyrlar sözi Muhammede (Sallallahu aleýhi we

sellem) kapyr bolan her kişini içine alýandyr, ýahudy, hristian, başga
hadysda şeýle diýilýär: "Muhammediň jany elinde bolana kasam bolsun,
men barada eşidibem meniň getirenlerime iman etmedik bu ymmatdan
(ýagny dagwat ymmaty) bolan her ýahudy, ýa her hristian hökman ot
eýelerinden bolar." (Muslim). Aýatda hemme kapyrlar ýalanlamanyň içinde
diýilýär, onuň manysy - olar ýalanlama gark bolup, içindedirler, hemme
taraplaýyn ýalanlamalary olary gurşap alandyr. (Allah olaryň daştöweregini gurşap alandyr) - ýagny, olar Allahyň ne ylmyndan, ne
hökmünden, ne azabyndan sypyp bilerler, ýöne Allah zalyma möhlet berer,
ýöne ony tutjak wagty gaçara ýer goýmaz.
“21, 22. Ýok! Ol şanly Kuran «Lowhy-mahfuzda» saklanan (keramatly
kitapdyr).” - Ýagny, Pygamberiň (Sallallahu aleýhi we sellem) getiren zady
şanly, ýagny, azamatly, beýik Kurandyr. Şanly diýip Kurana wasp berilse, ol
wasp diňe Kurana degişli diýdigi däldir, has dogrusy - ol hem Kuranyň hem
ony berjaý edýäniň waspydyr, kim wajyplaryny ýerine ýetirse, hak okalyş
bilen ony okasa ol şanly bolar, belent mertebeli bolar. Lowhy-mahfuzda,
ýagny, ol Allahyň ýanyndaky esasy kitapdyr, şu aýatdaky ýaly: "Allah islän
zadyny öçürer (ýok eder), (islän zadyny bolsa, öz ýerinde) galdyrar.
Onuň ýanynda esasy kitap (Lowhy-mahfuz) bardyr." (Ragd 39). Bu kitapda
Allah hemme zadyň takdyryny, ykbalyny ýazandyr, şol sanda bu Kuranyň
157

Muhammede (Sallallahu aleýhi we sellem) inmegidir, ol barada LowhyMahfuzda ýazylgydyr, alymlar aýtdylar: Mahfuz diýmek, goraga alnan,
ýagny, hiç kim oňa ýetip bilmez, hiç ony çalşyp, ýa üýtgedip bilmez,
üýtgedilmek, çalyşylmak Kurandan başga kitaplara mahsusdyr. Takdyryň,
ykbalyň, kysmatyň ýazgysy birnäçe görnüşdir:
Birinji görnüş: Lowhy-Mahfuzdaky ýazgy, bu ýazgy hiç üýtgedilmez,
çalşylmaz, şonuň üçin Allah oňa Lowhy-Mahfuz at beripdir, ýagny, goraga
alnan, goralan, hiç üýtgedilmeýän tagta.
Ikinji görnüş: Adamlar entäk eneleriniň garnyndakalar ýazylan ýazgy,
ýagny, haçanda ynsan enesiniň garnynda 4 aý bolanda Allah oňa käbir
tabşyryklar bilen perişde ugradar, perişde oňa Allahyň rugsady bilen ruh
üflär, sebäbi, ruhsuz ynsan bir et bölegidir, ruh üflenensoň ynsana öwrüler,
ol perişdä 4 söz buýrular: Ol ynsanyň rysgalyny, ajalyny, amalyny, bagtlymy
ýa betbagtdygyny ýazmaklyk, ýagny şul zatlary ýazmaklyk perişdä buýrular
(Muslim)

.

Üçünji görnüş: Ýylky ýazgy, bir ýylyň ýazgysy, bu ýazgy gadyr gijesinde
ýazylýar, Allah Tagala bu gijede bir ýylky boljak zatlary takdyr edýär,
aýatda şeýle diýýär: "Şol gijede her bir hikmetli iş belli ediler." (Duhan 4).
Ýagny, şol ýyldaky hemme boljak zatlar gadyr gijesinde ýazylýar.
Dördünji görnüş: Perişdeleriň elindäki sahypa ýazgylary, bu ýazgylar
amaldan soň ýazga geçirilýär, ýokarda agzalan ýazgylaryň üç görnüşi
amaldan öň ýazylýar, emma dördünji görnüşi amaldan soň ýazylýar,
ynsanyň her zady ýazylýar, dilde aýdanlary, agzalary bilen eden işleri, kalby
bilen eden ynançlary hemmesi Allahyň tabşyryk berlen perişdeler
tarapyndan ýazga alynýandyr, aýatda Allah aýdýar: "Ýok! Siz dini
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(kyýamaty) inkär edýärsiňiz. Siziň ýanyňyzdan aýrylmaýan goraýjylar
bardyr. (Ol goraýjylar) «Kiramen kätibin» («Arzyly kätipler») siziň
edýän (ähli) işleriňizi bilýärler (we ýazarlar)." (Infitar 9-12). Kyýamat güni
gelende her ynsana öz kitaby, hasap depderi berler: "Biz her ynsanyň
guşuny (amalyny) öz boýnuna bagladyk. Kyýamat güni onuň üçin (eden
işleri öňünde) açylyp goýuljak bir kitap çykararys. (Oňa): «Kitabyňy
oka! Bu gün hasaba çekiji hökmünde özüň özüň üçin ýeterlikdir!»
(diýler)." (Isra 13-14). Göz öňüne getir, saňa kitabyň berlip, oka, öz-özüňi
hasaba çek diýler, käbir selefler aýtdylar: saňa öz-özüňden hasap soratdyran
şübhesiz seniň bilen ynsaply gatnaşdy. Bu hakykatdyr, eger saňa gel, öz
amalyňy özüň gör-de hasaba çek diýilse, mundan başga ynsap, adalat
barmy? Elbet-de bu aňrybaş ynsaplylykdyr, adalatdyr. Ol amal depderi saňa
öňüňde açylgy halda berler, ýapyk halda däl, depderi okarsyň, haýsy günde,
haýsy ýerde, näme amal edeniňi görersiň, ýagny, ol kitapdaky hemme zat
dogrudyr, hiç zat üstüne goşulan däldir, emma eger inkär etseň, saňa garşy
şaýatlyk ederler: "Ol (jeza) gününde olaryň dilleri, elleri we aýaklary
eden etmişlerine şaýatlyk ederler." (Nur 24). Dil aýdar: plan zat diýdiň, el
aýdar: plan zat ellediň, aýak aýdar: plan ýere gitdiň, hatda deri hem aýdar,
deriler degen zatlaryndan habar bererler: "Olar derilerine: «Näme üçin
garşymyza şaýatlyk etdiňiz?!» diýerler. Derileri bolsa: «Her bir zady
gürledýän Allah bizi hem gürledýär. Ilkibaşda sizi Allah ýaratdy. Soň
ýene-de Oňa dolanyp bararsyňyz» diýerler." (Fussilet 21). Şonuň üçin,
ýagdaý oýun-oýunjak däldir, Allahdan bize magfyret we geçirimlik etmegini
dileýäris, şu ýerde bu süre baradaky aýtjaklarymyz gutarýar, ol süre
(Burçlara ...kasam bolsun) diýip başlap (Ýok! Ol şanly Kuran «Lowhymahfuzda» saklanan (keramatly kitapdyr) - diýip gutarýan süredir, kim
bu Kitapdan ýapyşsa, ol şanlylyk, abraý, hormat, mertebe gazanar. Şol
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sebäpli, Yslam ymmatymyza şol sanda halk içindäki her bir şahsa Beýik
Kurana ýapyşmaklygy ündäp, nesihat edýäris. Aýratynam, täkit görnüşde
ýolbaşçylarymyza nesihat ýollaýarys, Beýik Kurana ýapyşyň, kapyr
milletlerden gelýän şerigata ters bolan kanunlara, ýasama bezeglere
aldanmaň, ol kanunlar adalata, adamlaryň düzelmegine tersdir, Allahyň
Kitabyny we Resulynyň Sünnetini arkalaryňyza taşlap, ýasama kanunlar
bilen ýöremekden saklanyň, çünki, Allaha kasam bolsun, ynha şul yza
galmaklygyň sebäbidir, beýle uly sanly ymmatyň bu derejede yza
galmaklyga haky bolmaly däldir, bu ymmat kapyr döwletler bilen
deňeşdireniňde obadaky bir bina ýalydyr, şek-şübhesiz, bu zatlaryň asyl
sebäbi, bize şan-şöhrat, abraý getirýän zady terk etmegimizdir, ýagny, Beýik
Kurany taşlamagymyzdyr, oňa ýapyşmagyň ýerine azgyn, zaýa, adalata ters,
zulum-süteme esaslanan nyzamlaryň yzyndan ylgadyk, şonuň üçin, biz
musulmanlaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenýäris: Allahdan gorkuň, hakyky
görnüşde Allahyň Kitabyna we Resulynyň Sünnetine dolanyň, şeýle etseňiz
asudalyk, parahatçylyk amala aşar, şan-şöhrat, abraý, mertebe eýesi bolarys,
şeýtseňiz size halkyňyz çyn ýürekden boýun eger, munuň sebäbi, haçanda
ynsan öz Perwerdigäri bilen arasyny sazlasa, Allah onuň bilen beýleki
adamlaryň arasyny sazlar. Şeýlelik bilen, eger ýolbaşçylar öz halkyndan
boýun egmelerini isleseler, özlerini ilki Allaha boýun egsinler, ýogsa, özüň
patyşalaryň patyşasyna, Allaha boýun bolman, halkyňdanam saňa boýun
bolmagyny talap etmek akyla sygjak däldir, ynsanyň kalby näçe Allahdan
daşlaşdygyça, şonça-da adamlar ondan daşlaşar, edil şolar ýaly, näçe Allaha
ýakynlaşdygyça şonça-da adamlar oňa ýakynlaşar, Allahdan bu ymmata şanşöhratyny, mertebesini gaýdyp bermegini, musulmanlaryň her ýerdäki
duşmanlaryny pese gaçyryp, olary basmaklaryny, duşmanlary betpällerinden
umytsyz etmegini dileýäris, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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86-Tarik süresiniň tefsiri.
“1. Asmana we Tariga kasam bolsun! 2. Sen Tarigyň nämedigini
bilýärmiň? 3. Ol (ýagtylygy bilen gijäni) böwsüp geçýän ýyldyzdyr. 4.
Ýanynda gözegçi bolmadyk hiç kim ýokdur. 5. Şonuň üçin ynsan
nämeden ýaradylandygyna seretsin! 6, 7. Ol bil we döş süňküniň
arasyndan çüwdürilip çykýan bir suwdan ýaradyldy. 8. (Ony başda
ýaradan Allahyň), elbetde, ony (täzeden) direltmäge güýji ýetýändir. 9.
Ol gün (kyýamatda ähli gizlin) syrlar äşgär bolar. 10. Şonda ynsanyň ne
güýji, ne-de kömekçisi galar.”
“1. Asmana we Tariga kasam bolsun!” - Bu süräni Allah kasam bilen
başlaýar, asmana we Tariga kasam edýär, bu ýerde käbirleri düşünmän
bilerler, nädip Allah mahlukatlara kasam edýär, eýsem, mahlukatlara kasam
etmek şirk dälmi şu hadyslardaky ýaly: "Kim Allahdan başganyň adyna
kasam içse küfür ýa şirk etdigi bolar." (Ahmet). "Kim kasam içmekçi
bolsa, Allahdan kasam içsin ýa dymsyn." (Buhary we Muslim). Allahdan gaýra
kasam etmek rugsat däldir, pygamberler bolsun, perişdeler bolsun, Käbe
bolsun, watan bolsun, ýaradylan zatlaryň haýsysy bolaýsyn, kasam etmek
rugsat däldir.
Bunuň jogaby: Allahyň islendik ýaradylan zada kasam etmäne haky bardyr,
bu Allahyň beýikligini aňladýandyr, çünki, ýaradylan zadyň beýikligi
ýaradanyň beýikligini aňladýandyr, Allah köp ýaradylan zatlara kasam
edendir, bilenlerimiriň içinde bu meseläni iň gowy beýan eden Ibn Kaýýim
atly alymdyr, ol "Et-Tibýän fi Eksämi El-Kuran" kitabynda gaty gowy beýan
edendir, ol talyp üçin diýseň peýdaly kitapdyr. Diýmek, bärde Allah asmana
kasam edýär, asman bolsa senden ýokardaky her bir zatdyr, ýagny,
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ýokaryňdaky hemme zat asmandyr, hatda içinden ýagyş ýagýan bulutlaram
asman diýip atlandyrylýar: "(Allah) asmandan suw-ýagyş inderende,
dereler (jülgeler) ölçegleridir-göwrümlerine görä suw akydýarlar." (Ragd
17).

Şeýlelik bilen, ýer bilen asman aralykdaky hemme zatlar, ýedi gat asman

hemmesem asmanyň içine girýändir. Soňra Allah Tariga kasam edýär, Tarik
näme zat? Tarik aslynda kakyjy, ýagny, gapy kakyjy diýmekdir, köplenç gije
öýüne gelip gapysyny kakýana aýdylýar, ýöne bärde ol manyda däldir,
haýsy manydadygyny Allahyň Özi yzyndan aýdýar:
“3. Ol (ýagtylygy bilen gijäni) böwsüp geçýän ýyldyzdyr.” - Ynha şul
Tarikdyr. Aýatdaky ýyldyzdyr sözi hemme ýyldyzlaram öz içine alyp biler,
ýok, diňe böwsüp geçýän ýyldyzy içine alybam biler, “böwsüp geçýän”
ýagny, ýalpyldaýan, güýçli ýaldyraýan, sebäbi ol ýyldyz öz nury bilen
garaňkylygy ýarýar. Aýatdaky ýyldyz sözi haýsysyny aňlatsa-da, ýyldyzlar
Allahyň çäksiz gudratyny aňladýan barlyklardyr, olaryň akymy, nyzama
görä ýöreýşi, her dürliligi, adamlara haýyr getirmegi bularyň hemmesi
Allahyň näderejede gudratlygydygyny aňladýar: "(Azaşmazlyk üçin başgada ençeme) alamatlar bardyr. Olar (gijelerine) ýyldyz bilen hem ýol
taparlar." (Nahl 16). "Kasam bolsun! Biz dünýä (iň ýakyn bolan) asmany
çyralar (ýyldyzlar) bilen bezedik. Olary şeýtanlara daşlanylýan (ot) edip
(goýduk)." (Mülk 5). Diýmek ýyldyzlaryň berýän peýdalary: ýol görkezmek,
asmany bezemek, şeýtanlara atylmak ekeni. Soňra Allah kasam edenden
soň, näme zat üçin kasam edenini beýan edip aýdýar:
“4. Ýanynda gözegçi bolmadyk hiç kim ýokdur.” - Ýagny, her kimiň
ýanynda hökman Allah tarapyndan bir gözegçi (perişde) bardyr, ol
gözegçiniň wezipesini beýan edip Allah aýdýar: "Siziň ýanyňyzdan
aýrylmaýan goraýjylar bardyr. (Ol goraýjylar) «Kiramen kätibin»
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(«Arzyly kätipler») siziň edýän (ähli) işleriňizi bilýärler (we ýazarlar)."
(Infitar 10-12).

Bu gözegçiler ynsanyň amalyny ýazga geçirýärler, özüne peýda

berjek amalynam, zyýan berjek amalynam, soňra ynsan ol ýazgylary öňünde
açylgy halda görer: "(Oňa): «Kitabyňy oka! Bu gün hasaba çekiji
hökmünde özüň özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler)." (Isra 14). Olar ynsanyň
her gepleýän, her edýän, her kalbynda pikir edýän zatlaryny ýazýandyrlar:
"Kasam bolsun! Ynsany Biz ýaratdyk we nebsiniň oňa näme waswasy
salýandygyny Biz gowy bilýäris. Biz oňa jan (ýeňse) damaryndan hem
has ýakyndyrys. (Ynsanyň) sagynda we çepinde iki sany belleýji
(perişde) oturyp, onuň (edýän işlerini) belleýändirler (ýazýandyrlar).
Onuň (ynsanyň) rokyýb (gözegçi) we atiýd (ýanyndan aýrylmaýan,
ýagny perişdeler) tarapyndan (ýazylmaýan, bellige alynmaýan)
gepleýän bir sözi hem ýokdur." (Kof 16-18). Bu gözegçi adamyň amallaryny
ýazga geçirýär, mundan başga şu aýatda aýdylşy ýaly gözegçiler bardyr:
"Ony (adamy) öňünden we yzyndan yzarlaýanlar, Allahyň emri bilen
goraýan (perişdeler) bardyr..." (Ragd 11).
“5. Şonuň üçin ynsan nämeden ýaradylandygyna seretsin!” – “Seretsin”
ýagny, pikirlensin, oýlansyn, nämeden ol ýaradyldy? Demirdenmi? Ýa
polatdanmy? Adam gaty gödek zatdan ýaradyldymy? Indiki aýatda şeýle
gelýär:
“6, 7. Ol bil we döş süňküniň arasyndan çüwdürilip çykýan bir suwdan
ýaradyldy.” - Ol suw erkegiň suwudyr, başga aýatlarda Allah ol suwy
ýönekeýje suw diýip wasplandyrdy, ýagny, adaty suw ýaly akýan däl,
akmasy ejiz suw diýmekdir, ýene bir aýatda Allah ol suwy nutfa diýip
atlandyrdy, ýagny, azajyk suw. Ynha, şol zatdan ynsan ýaradyldy, adam şol
zatdan ýaradylsa-da kalby daşdanam beter gaty bolup bilýär, - beýle kalpdan
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Allaha sygynýarys - diňe Allahyň Öz dini bilen ýumşadan kalplary beýle
däldir. (Ol bil we döş süňküniň arasyndan çüwdürilip çykýan) - Ýagny,
erkegiň bil we döş süňkiniň arasyndan çykýar, bu suwuň nähili çuň ýerden
çykýanlygyny aňladýar, şeýle hem, bedeniň mäkäm ýerden çykýanlygyny
aňladýar. Käbir alymlar aýtdylar: ol suw erkegiň bil, aýalyň göwüs
süňkünden çykýar diýdiler, ýöne bu aýatyň aýdyň bolup duran sözlerine
tersdir, has dogrusy bil we döş süňküniň arasyndan çüwdürilip çykýan suw
erkegiň suwudyr.
“8. (Ony başda ýaradan Allahyň), elbetde, ony (täzeden) direltmäge
güýji ýetýändir.” - Ýagny, kyýamat güni, sebäbi indiki aýatda şeýle diýýär:
“9. Ol gün (kyýamatda ähli gizlin) syrlar äşgär bolar.” - Ýagny, ynsany
şol ýönekeýje suwdan ýaratmaga güýji ýeten Allah, kyýamatda ony
gaýtadan direltmäge-de güýji ýetjekdir, muňa duýulýan zadyň(1) gelmesine
garaşylýan zada delil etmek diýilýär. Muňa akyl kyýasy, ýagny, akyl bilen
deňeşdirme diýilýär, ynsan akly bilen aýdýar: eger Allah adamy bu ýönekeý
suwdan ýaradan bolsa, ölenden soň ony täzeden direltmegem oňa kyn
düşmez: "Ähli zady ilkibaşda ýaradyp, soň bolsa (ölenlerinden soň)
olary gaýtadan ýaradan Oldur." (Rum 27). Ýagny, Allah täzeden direltmäge
kadyrdygyna başda ýaradandygyny delil edip getirýär, sebäbi bu akla
laýykdyr, aklyň kabul etmesi üçin bu gözel deňeşdirmedir. (syrlar äşgär
bolar) - ýagny, kalplar synag edilende, çünki, kyýamatda kalplara görä
hasap ýörediler, emma dünýäde bolsa, adamlaryň daşky boluşlaryna görä
hereket edilýär, meselem, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
munafyklar bilen daşky boluşlaryna görä gatnaşdy, ýagny, olar daşyndan
(1) Duýulýan zat - ynsanyň şol suwdan ýaradylmagy, muny hiç kim inkär edip bilmez, gelmesine
garaşylýan zat bolsa - adamlaryň gaýtadan direlmegi.
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musulman bolup ýördüler, Pygamberimizem olar bilen musulmanlar ýaly
gatnaşdy, mysal üçin haçanda Pygamberizden olary öldürmek üçin rugsat
soranlarynda şeýle diýerdi: "Ýok, adamlar Muhammet öz sahabalaryny
öldürip başlady diýerler." (Buhary). Aslynda Pygamberimiz bilýärdi kimiň
munafykdygyny, şonda-da olary öldürmedi, sebäbi bu dünýäde daşky özüni
alyp barşyna görä amal ediler, emma ahyretde bolsa tersinedir. “syrlar
äşgär bolar” şu aýatdaky ýaly: "(Ynsan) mazardakylaryň direldilip
(daşyna çykarylan) wagty, ýüreklerdäki zatlaryň ýüze çykarylan wagty,
(ýagdaýlarynyň nähili boljagyny) bilmeýärlermi?" (Adiýat 9-10). Şol sebäpli
agza amallaryndan beter kalp amallaryna üns bermegimiz wajypdyr, agza
amallary görünip duran, aýdyň alamatdyr, ýöne kalp amaly esasdyr, hadysda
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) sahabalara ýüzlenip hawarijler
barada aýdýar: "Siziň biriňiz öz namazyny olaryň namazyndan pes
görer, rozasyny olaryň rozasyndan (pes görer)...- ýagny, olar daşky
amallary gujur-gaýrat bilen edýärler - ...Yslam olaryň
bokurdaklaryndan (aşak) geçmeýär, olar Yslamdan göýä okuň ýaýdan
çykyşy ýaly çykarlar." (Buhary we Muslim). Hasan Basry - Allah oňa rehmet
etsin - aýtdy: "Allaha kasam bolsun, Ebu Bekr olary namaz bilen ýa
roza bilen öňürtilän däldir, kalbynda ýer tutan imany bilen
öňürtiländir." Haçanda iman kalpda ýer tutsa ynsany amala iterer, emma
daşky amal elmydama kalbyň düzelmegine itermez, bu zatlar sebäpli, biz
kalplarymyza, onuň amallaryna, ynançlaryna, ugrukýan taraplaryna,
düzelmegine, şirk, bidgat, görüplik, ýigrenç ýaly kirlerden saplanmagyna
üns bermelidiris, şeýle hem, Allahyň Resulyna inderen zatlaryna (ýagny,
şerigata), sahabalara kalplarymyzda zerreçe ýigrenç, nägilelik bolmaly
däldir. Edil şolar ýaly bulardan başga kalby hapalaýan zatlardan
kalplarymyzy arassa saklamalydyrys.
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“10. Şonda ynsanyň ne güýji, ne-de kömekçisi galar.” - ýagny, ynsanyň
ol günde ne öz güýji bolar, ne-de başgalar oňa ýardam edip bilerler. Özözünem gorap bilmez, beýlekilerem ony gorap bilmez: "Sura üflenilen
güni olaryň arasynda garyndaşlyk gatnaşyklary galmaz, olar biri-birleri
barada soraşmazlar hem." (Muminun 101). Dünýäde adamlar biri-birleri
barada soraşýarlar, biri-birleri bilen arkalaşyp bilýärler, emma kyýamat
gününde garyndaşlygyň hiç peýdasy degmez, başgalar barada
soraşmazlaram.
“11, 12. (Gaýta-gaýta) ýagyş ýagdyrýan asmana, ýarylýan ýere kasam
bolsun! 13. Bu (Kuran hak bilen batyly) aýyl-saýyl edýän anyk sözdür.
14. Ol bir oýun däldir. 15. Ol (kapyrlar ähli güýçleri bilen) hile
gurýarlar. 16. Men hem (olara hile) gurýaryn. 17. Şonuň üçin (eý,
Muhammet!) Ol kapyrlara biraz salym wagt ber! Olary öz
ýagdaýlaryna goý!”
“11, 12. (Gaýta-gaýta) ýagyş ýagdyrýan asmana, ýarylýan ýere kasam
bolsun!” - Allah süräniň başynda asmana kasam edenden soň, ýene bir
gezek asmana kasam edýär. Başda (Asmana we Tariga kasam bolsun...)
diýýär, soňra bolsa (Ýagyş ýagdyrýan asmana...) diýýär, şu ýerde sorag
çykyp bilýär: iki gezek şol bir zada kasam etmäniň näme syry bar? Muňa
jogap hökmünde aýdýarys, emma has dogrusyny Allah biler: birinji kasamda
Tariga, ýagny, ýyldyza yşarat bar, ýyldyzlar bolsa ses ogry şeýtanlara ok
edip atylýar(1), ýagny, ýyldyzlary ok edip atmagyň üsti bilen Allahyň Kitaby
goralýar. Indi ikinji kasamda bolsa ýagyş ýagdyrýan asmana kasam bolsun
(1) Ses ogry şeýtanlar perişdeleriň gürrüňlerini ogryn diňleýän şeýtanlardyr, şol sanda ol şeýtanlar Jibril
perişdäniň Kurany-Kerimiň aýatlaryny Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) ýetirmezden öň ogryn
biljek bolýarlar, Allah bolsa, Öz kitabyny ýyldyzlaryň üsti bilen olardan gorandyr.
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bu Kuran aýyl-saýyl ediji sözdür diýilýär, diýmek birinjide Kuranyň inýän
wagty ony goraýan zada (ýagny, ýyldyza) yşarat bar, ikinjide bolsa Kuranyň
ýaşaýyşdygyna yşarat bar. Ýagyş ýagdyrýan asmana, aýatyň arapçasynda
"rojg" sözi gelýär, onuň manysy - gaýta-gaýta ýagyş ýagdyrýan diýmekdir,
mälim bolşy ýaly ýagyş ýer ýaşaýşynyň serişdesidir. (Ýarylýan ýere kasam
bolsun) - ýagny, ösümlikleriň çykmagy üçin ýarylýan ýer, şeýdip, Allah
ösümlikleriň çykmagyna sebäp bolýan zada we ösümlikleriň çykýan ýerine
kasam edýär, hemmesi bilelikde öli ýeriň direlşini aňladýandyr, edil şolar
ýaly Kurany-Kerim öli kalplara ýaşaýyş berýändir, aýatda Allahyň aýdyşy
ýaly: "Ine, şeýdip, saňa hem Öz emrimiz bilen ruhy (Kurany) wahyý
arkaly (inderdik)." (Şura 52). Ýagny, Allah Kurany ruh diýip atlandyrdy,
çünki, kalplar onuň bilen direler. Allah aýdýar: “(Gaýta-gaýta) ýagyş
ýagdyrýan asmana” - ösümlikleriň çykmagy üçin - ýarylýan ýere kasam
bolsun!”
“13. Bu (Kuran hak bilen batyly) aýyl-saýyl edýän anyk sözdür.” Ýagny, Kuran aýyl-saýyl ediji kitapdyr, ol Allahyň sözüdir, Allahyň geplän
kelamydyr, ony Jibrile aýdyp berendir, soňra Jibril ony Pygamberimiziň
(Sallallahu aleýhi we sellem) kalbyna inderendir. Kuran Jibriliň,
Muhammediň sözi diýip Allah ikisine ýöňkändir: "Şübhesiz bu (Kuran)
hormatly bir ilçiniň (Jibriliň getiren) sözüdir. (Ol ilçi) örän güýçlüdir.
(Beýik) Arşyň eýesi bolan Allahyň ýanynda örän abraýlydyr. Ol ýerde
(asmanlarda özüne) boýun egilýän, ynam edilýän ilçidir." (Tekwir 19-21).
Pygamberimize Kurany ýöňkäp şeýle diýýär: "Bu (Kuran) örän hormatly
ilçiniň (getiren) sözüdir. Ol bir şahyryň sözi däldir. Siz nähili az
ynanýarsyňyz!" (Hakko 40-41). Birinjide Allah Kurany Jibrile ýöňkedi, çünki,
ol ony Allahdan Muhammede ýetirdi, ikinjide bolsa Muhammede (Sallallahu
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aleýhi we sellem) ýöňkedi, çünki, ol ony adamlara ýetirdi. Aslynda Kuran
ilkinjilik bilen Allahyň sözüdir. “Bu (Kuran hak bilen batyly) aýyl-saýyl
edýän anyk sözdür.” - ýagny, Kuran hak bilen batylyň, takwalar bilen
zalymlaryň arasyny aýyl-saýyl edijidir. Aýatyň arapçasynda "fasl" diýip
gelýär, onuň manysy - aýyl-saýyl ediji diýmekdir, ýöne onuň ýene bir
manysy bardyr "fasl" kesmek, bölmek manylaram aňladýar, şonuň üçin,
Kuran her bir oňa garşy çykany, oňa duşmançylyk edeni kesijidir, basyjydyr,
şol sebäpli haçanda musulmanlar kapyrlara garşy Kuran bilen
söweşenlerinde ýeňerdiler, yzlaryny keserdiler, basardylar, emma haçanda
Kurany taşlanlarynda ýeňildiler, Kurandan daşlaşan möçberinde utuldylar,
şol sebäpli, her haçan ynsan Kurandan daşlaşsa ondan abraý-mertebe,
ýeňişem daşlaşar, bu şeýle bolar tä Kurana dolanýança.
“14. Ol bir oýun däldir.” - Ýagny, boş söz, dereksiz oýun däldir, ol hakdyr,
onuň hemme sözleri hak, habarlary çyn, hökümleri adyl, ony okamaklyk
sogaplydyr, ynsan ony näçe köp okasa-da ýadamaz, ýüregine düşmez,
haçanda ony oý-pikiri bilen ünsli okasa Allah oňa öň bilmedik manylary
açar, sebäbi ol Kuran fasldyr, oýun däldir, bu tejribede görlen zatdyr, emma
adamlaryň boş sözlerini gaýtadan okasaň ýüregiňe düşer, ýadadar, emma
Allahyň kitaby beýle däldir.
“15. Ol (kapyrlar ähli güýçleri bilen) hile gurýarlar.” - Ýagny,
Pygamberimizi (Sallallahu aleýhi we sellem) ýalanlaýan kapyrlar hile
gurýarlar, bar güýçleri bilen oňa we onuň yzyna eýerenlere duzak gurýarlar.
Seret, Mekgede wagtlary nähili musulmanlara ezýet-sütem baryny
berýärdiler, şonuň üçin iki gezek musulmanlar Habaşe iline hijret etdiler,
soňra Medinä hijret etdiler, bu zatlaryň hemmesini azgynlardan gaçyp, öz
dinlerini tutmak üçin etdiler, sebäbi olar her hili jebir-jepa berip, olara hile
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gurýardylar. Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) iň erbet etjek
bolan zatlary ony öldürmäge synanşyklarydyr, bir gün ululary, kethudalary
Muhammede näme etmeli diýip maslahada ýygnanşanlarynda her biri
maslahat atardylar, ýöne birinem goldamaýardylar, ýöne biriniň sözüni
makulladylar, taryhda agzalşy ýaly, ol adam keşbindäki şeýtandy, ol şeýle
teklip atdy: Dürli tirelerden on sany ýaşlary saýlaň, her birine gylyç beriň,
hemmesem Muhammedi öldürsin, şeýdip, üýşüp bir adam öldürdigi bolar,
eger şeýle etseler, onuň gany tirelere paýlanar, şol sebäpli, Benu Häşim
hemme tirelerden kysas talap edip bilmez, diýe almakdan başga çäreleri
galmaz. Ynha bu bolsa tüýs isleýän zatlarydy, şonuň üçin, hemmeleşip bu
pikiri goldadylar. Hakykatdanam, 10 sany ýaş oglanlar Pygamberimiziň
çykmagyna garaşyp öldürmek üçin oturdylar, ýöne Pygamberimiz gapydan
çykyp gitdi, olar bolsa ony görmediler, taryhda aýdylşy ýaly(Bidäýe wen-Nihäýe, Ibn
Kesir)

. Pygamberimiz olary peseltmek hökmünde olaryň kellelerine gum

sepip, şu aýaty okaýar: "Biz olaryň öňlerinden bir bent, yzlaryndan hem
bir bent etdik. (Şeýdip), olary gabap goýduk. Indi olar görüp
bilmezler." (Ýäsin 9). Olaryň Pygamberimiziň çykyp gidenini görmän
galanlaryny geň görme, has geň zat haçanda Pygamberimiz Medinä barýarka
ýolda gowakda bukulýar, yzarlamalary azalsyn diýip 3 günläp gowakda
gizlenýär, Kureýş bolsa aýakaldygyna ony gözleýär, hatda ony tapana 100
düýe baýragam goýýarlar, ýanynda Ebu Bekrem getirene bolsa 200 düýe
wada berýärler, bu diýseň uly baýrakdyr. Şeýdip, Kureýş hälki gowagyň
ýanyna gelýärler, mälim bolşy ýaly gowagyň girelgesi açyk bolýar, içinde
biri bar bolsa ol gowagyň daşyndan görünýär adat boýunça, ýöne olar şondada Pygamberimizem, Ebu Bekrem görmeýärler, Ebu Bekr aýtdy: Eý Allahyň
Resuly! Eger olaryň birisi öz gadamyna seretse bizi görer. Pygamberimiz
jogap berdi: Alada etme! Ikiniň üçünjisi Allah bolanlar barada näme pikir
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edýärsiň (ýagny, ýoldaşy Allah bolanlara howp ýokdur) (Buhary we Muslim).
Şonda Ebu Bekr arkaýynlaşdy. Gowagyň ýanynda duranlaryň eşitmek,
görüjilik ukuplary kemter däldi, ýa zehinleri pes däldi, bar bolan zat Allah
olaryň gözlerini kör etdi, şeýdip olar ne Pygamberimizi ne ýoldaşyny görüp
bildiler. Şonuň üçin 10 sany ýaşlaryň ýanyndan olar görmezden geçip
gaýdyp, üstlerine gum sepip, şu aýaty okanyny geň görme: "Biz olaryň
öňlerinden bir bent, yzlaryndan hem bir bent etdik. (Şeýdip), olary
gabap goýduk. Indi olar (hakykaty) görüp bilmezler." (Ýäsin 9). Enfal
süresinde Allah şeýle diýýär: "Bir wagtlar kapyrlar seniň (eliňi-goluňy
baglap‚ zyndana) atalymy ýa-da ýok edelimi‚ ýa-da seni ýurtdan
kowalymy diýip, ençe duzak gurnapdylar. Olar duzak gursa
gurubersinler‚ Allah hem olara duzak gurýandyr. Allah duzak
gurýanlaryň iň ökdesidir." (Enfäl 30).
“17. Şonuň üçin (eý, Muhammet!) Ol kapyrlara biraz salym wagt ber!
Olary öz ýagdaýlaryna goý!” - Ýagny, olara az-owlak wagt ber, kän däl, az
wagtdan olar görerler. Bu aýat aslynda Kureýş tiresine duýduryşdyr we
Pygamberimize goldaw, ýeňiş wadasydyr. Hemme zat edil Allahyň habar
berşi ýaly bolup geçdi, olary taşlap Pygamberimiz hijret etdi, aralarynda
söweşler boldy, ikinji hijri ýylynda Kureýşiň 24 töwerek ketdeleri, ululary
öldürildi, şol sanda baştutanlary Ebu Jehl. Sekiz ýyldan soňra, has dogrusy
sekiz ýyldanam az wagtdan soňra Pygamberimiz Mekgäni açyp, ýeňiş
gazanyp ol şähere girdi, taryhda aýdylşy ýaly, Pygamberimiz Kureýşi
aşagyna alyp, Käbäniň gapysynyň direglerine ýapyşyp şeýle diýdi: “Men
size näme ederin öýdýärsiňiz?” Aýtdylar: “Hormatly dogan, hormatly
doganyň ogly” Pygamberimiz aýtdy: “Men size Ýusup öz doganlaryna
näme aýdan bolsa şony aýdýaryn: "(Ýusup): «Bu gün sizi ýazgarmak
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ýok. Sizi Allah bagyşlasyn! Ol rehimdarlaryň iň Rehimdarydyr." (Ýusuf
92).

Gidiberiň, siz boşsuňyz. ” (Zaad El-Magad, Ibn Kaýýim). Pygamberimiziň beýle

edip, olara ýagşylyk etmeginiň sebäbi - olar Yslamy kabul etdiler, aýatda
Allah şeýle diýýär: "(Eý‚ Muhammet!) Kapyrlara aýt: «Eger
(pygambere duşmançylykdan ýüz öwrüp) yslama girseler‚ olaryň öňki
eden günäleri bagyşlanar." (Enfäl 38).
Allahdan bizi Öz kitabyny hak okalyş bilen okaýanlardan etmegini, onuň
bize peýdasyny degirmegini, kyýamatda ony bize şepagatçy etmegini
dileýäris, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr, we sallallahu alä nebiýýinä
Muhammet we alä älihi we ashabihi ejmägyýn.
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87-Aglä süresiniň tefsiri.
“1. Perwerdigäriň Beýik adyny tesbih et! 2, 3, 4, 5. Ol ýaradyp, deň
ölçeg beren, (ähli barlygy) bir ölçege görä ýaradyp, dogry ýoly
görkezen, ol gök otlary çykaryp, soň hem ony gury bir çöpe öwren
(Allahyň adyny ýatlap zikir et)! 6, 7. Biz saňa (Kuran) okadarys, sen
hem ondan Allahyň islänindan başga hiç bir zady unutmarsyň! Sebäbi
Ol (siziň üçin) äşgär bolany hem, gizlin bolany hem gowy bilýändir. 8, 9.
Seni iň aňsady bilen üstünlige ýetireris. Şonuň üçin sen öwüt peýda
berse ýatladyp (nesihat et)! 10, 11, 12, 13. (Allahdan) gorkan
(nesihatdan) öwüt alar. Emma betbagt bolan bolsa, ondan gaça durar.
Beýle bolanlar (ahyretde) iň uly oda girerler. Soň ol ýerde ne ölerler, nede ýaşap (hözir) görerler.”
Besmele barada öň agzapdyk, onuň aýratyn aýatdygyny, Fatiha ýa Bakara ýa
Äli Imran ýaly hiç bir sürä degişli däldigini beýan edipdik. Besmele Toba
süresinden başga hemme süreleriň öňünden gelýändir.
“1. Perwerdigäriň Beýik adyny tesbih et!” - Bu sözlemdäki ýüzlenme
Pygamberimizedir, Pygamberimize gönükdürilen ýüzlenme üç görnüşdir:
1) Ol ýüzlenmäniň diňe oňa mahsusdygy barada deliliň gelmegi, bu
ýagdaýda ol ýüzlenme diňe oňa degişli bolýar.
2) Ol ýüzlenmäniň umumydygyna delil gelmegi, bu ýagdaýda ol ýüzlenme
hemmelere umumy degişli bolýar.
3) Diňe Pygamberimize mahsusdygy barada-da deliliň gelmezligi we
umumydygy barada-da deliliň gelmezligi, bu ýagdaýda aýatdaky söz
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Pygamberimize mahsus bolýar, emma aýatdaky höküm hemmelere umumy
degişli bolýar.
Birinji görnüşiň mysaly: Allahyň sözleri: "Eýsem Biz seniň gursagyňy
ýaryp, (kalbyňa giňlik bermedikmi)? Eýsem seniň biliňi bükýän (ol
agyr) ýüküňi senden aýyrmadykmy?" (Inşirah 1-3). "(Eý, Muhammet!) Biz
seni (ähli) ynsanlara ilçi edip iberdik." (Nisa 79). Ynha bu aýatdaky
ýüzlenmeler diňe Pygamberimize mahsusdyr.
Ikinji görnüşiň, ýagny, içinde umumylygy aňladýan delil bolanyň mysaly: şu
aýat: "Eý, pygamber! Aýallaryňyza talak berjek mahalyňyz olaryň
yddatlary (möhletleri) doly (gutaransoň) talaklaryny beriň." (Talak 1).
Aýatda Allah ýüzlenmäni ilki Pygamberimize gönükdirýär: (Eý Pygamber),
diýýär, (Eý iman edenler) diýmeýär, (Aýallaryňyza talak berjek
mahalyňyz) diýýär, (talak berjek mahalyň) diýmeýär, sebäbi bu ýüzlenme
hem Pygamberimize hem ymmatyma gönükdürilendir.
Üçünji görnüşiň mysaly gaty köpdür, meselem häzirki aýatymyz:
“Perwerdigäriň Beýik adyny tesbih et!” (tesbih et) - ýagny, Allahyň
azamadyna, jelalyna laýyk däl zatlardan Ony päkle diýmekdir, sebäbi tesbih
päklemek diýmekdir, haçanda Subhan Allah diýseň, onuň manysy - men
Allahy ähli ýaramazlyklardan, ähli aýyplardan, ähli kemçiliklerden
päkleýärin. Şonuň üçin Es-Seläm, El-Kuddus diýip Allahyň atlary bardyr,
çünki Ol hemme aýyplardan päkdir. Meselem: Allahyň wasplarynyň birisi
diri, hiç hili kemçiligi bolmadyk diri waspy, emma mahlugyň diriligi
kemterdir, kemçiliklidir, birinjilikden ynsan ýokdan bar edildi, ýagny ynsan
öň ýokdy, ýok bolandan soň bar edildi, ikinjilikden ynsan diri bolsa-da, iň
soňunda ölmelidir, aýatdaky ýaly: "Ondaky (ýeriň ýüzündäki) hemmeler
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panydyr (ýok bolup giderler)." (Rahman 26). Ýene mysal: Allahyň eşidijiligi
kämildir, hiç hili aýby ýokdur, bir gün bir aýal Pygamberimiziň ýanyna
gelip, adamsyny arz edip gepleşýär, Aişe enemiz bolsa, otagynda onuň käbir
aýdanlaryny eşitmeýär, emma Allah şu aýaty inderýär: "Elbetde, Allah
ýanýoldaşy barada seniň bilen jedelleşen we (öz ýagdaýyny) Allaha arz
eden (aýdan) ol aýalyň sözüni eşidendir." (Mujadele 1). Şonda Aişe enemiz
aýdýar: “Hemme sesleri eşidip, gurşap alan Allaha hamd bolsun” (Buhary
Mugallak edip çykardy).

Şeýlelik bilen, tesbih et sözüniň manysy - Allahy hemme

aýyp-kemçiliklerden päkle diýmekdir. “Perwerdigäriň Beýik adyny”
Tefsir alymlary aýtdylar: Perwerdigäriň adyny, ýagny Perwerdigäriň Özüni
diýmekdir, çünki, tesbih ada aýdylanok, megerem Allaha aýdylýar. Emma
has dogry garaýyş - aýatyň manysy şeýle: Perwerdigäriň adyny tutup, Ony
tesbih et, ýagny, diňe kalbyň bilen tesbih etmän, eýsem hem kalbyň hem
diliň bilen tesbih et, edil şu manyda başga aýatam bardyr: "Bes, sen Beýik
Perwerdigäriň adyny tesbih et!" (Wakyga 96). Ýagny, tesbih edeňde adyny
agzap et, sebäbi tesbih, käwagt kalp, ynanç bilen bolýar, käwagt dil bilen,
käwagt ikisi bilen bilelikde bolýar, aýatdan maksat bolsa ikisi bilen bilelikde
tesbih aýtmakdyr, hem kalp hem dil tesbihydyr. Perwerdigär (Rob) diýmek
- El-Halyk (Ýaradyjy), El-Melik (mülk eýesi), El-Mudebbir (dolandyryjy)
diýmekdir, ýagny, hemme zatlary dolandyryjy. Müşrikler, şirk edýänler
bulary ykrar edýärler, Allahyň Perwerdigärdigini tassyklaýarlar, Muňa
ençeme aýatlar şaýatdyr: "Olardan: «Asmanlary we ýeri kim ýaratdy?»
diýip sorasaň «Elbetde, Allah» diýip, jogap bererler." (Lukman 25).
"Kasam bolsun! Eger-de olardan özlerini kimiň ýaradandygyny
sorasaň elbetde, «Allah» diýip aýdarlar." (Zuhruh 87). "...ýa-da gulaklara
we gözlere eýelik edýän kim?! Kim ölüden dirini çykarýar we diriden
ölüni çykarýar hem-de kim (ähli) işleri dolandyrýar?» (diýeniňde), olar
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şolbada: «Allah» diýerler." (Ýunus 31). Olar mülküň, dolandyrşyň,
ýaradylşyň Allahyň elindedigini tassyk edýärdiler, ýöne şonda-da Allahdan
başgasyna ybadat edýärdiler, bu bolsa nadanlykdyr, nädip ýaradyjy, mülk
eýesi, hemme zatlary dolandyryjy ýeke Allah diýibem başgasyna ybadat
etjek? Şeýlelik bilen, Perwerdigär (Rob) sözüniň manysy - Ýaradyjy, mülk
eýesi, hemme zatlaryň dolandyryjysy diýmekdir. Bu zatlary ykrar edýän her
kişi Allahdan başga hiç kime ybadat etmeli däl bolýar, köp aýatlarda aýdylşy
ýaly: "Eý, ynsanlar! Takwalardan bolmagyňyz üçin sizi we sizden öňküleri
ýaradan Perwerdigäriňize ybadat ediň!" (Bakara 21). “sizi we sizden öňküleri
ýaradan Perwerdigäriňize ybadat ediň” - diýdi, ýagny, Ondan başgasyna
ybadat etmäň. “Beýik Perwerdigäriň ady...” ýagny, Allahyň beýikligi iki
görnüşdir: wasp beýikligi, zät beýikligi. Wasp beýikligi, ýagny hemme
kämil wasplar Allaha degişlidir, aýatda aýdylýar: "Allah üçin bolsa iň
beýik mysal bardyr." (Nahl 60). Emma zät beýikligi, ol Allahyň Öz Arşynyň
ýokarsynda bolmagydyr, Allah bendeleriniň ýokarsyndadyr, haçanda ynsan
Eý Allah! diýende haýsy tarapa ýüzlenýär? Asmana, ýokaryk ýüzlenýär,
Allah Tagala hemme zatdan ýokarda Arşa galandyr. Şonuň üçin her haçan
bu aýatdaky "Beýik" sözüni okaňda Allahyň wasplarynyň, zätiniň
beýikdigini duýup başar. Haçanda ynsan sežde edende "Subhane robbiýel
aglä" diýýär, öz pesligini ýatlaýar, çünki, ol şol wagt özüniň iň şerefli, iň
belent ýeri ýüzüdir, ynsanyň beýle mertebeli ýerini aýak basylýan ýerlere
goýmagy soňam öz Perwerdigärine "Subhane robbiýel aglä" diýmegi Özi we
wasplary beýik bolan Allaha tesbih edýärin, ýagny, hemme zatdan ýokarda
bolan Perwerdigärimi päkleýärin, men bolsa Seniň öňüňde egildim, hemme
zatdan aşak gaýtdym, haçanda ynsan seždä gidende şu zatlary oýuna
getirmelidir. (Ol ýaradyp, deň ölçeg beren) - ýagny, ýokdan bar etdi,
hemme mahlukatlary Allah ýokdan bar edendir, aýatda Allah şeýle diýýär:
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"Eý, ynsanlar! Bir mysal getirildi, indi şony diňläň! Siziň Allahdan
gaýry çagyrýanlaryňyzyň (Allaha şärik goşýanlaryňyzyň) hemmesi bir
ýere jemlenseler hem, hiç haçan (hatda) bir siňegi-de ýaradyp bilmezler.
Eger siňek olardan bir zady goparyp alaýsa, şony hem yzyna alyp
bilmezler." (Haj 73). Bu diýseň ajaýyp mysaldyr, Allahdan başga hemme
ybadat edilýänler siňegem ýaradyp bilmezler, hemmesi jemlenişselerem,
hemme soltan-häkimler, inženerler bir siňegi döretjek bolup üýşseler, hiç
başaryp bilmezler, ýogsa biz häzir senagatyň, oýlap tapmalaryň ösen
döwründe ýaşaýarys, şonda-da hemme barlyklar üýşselerem siňek ýaly
ýönekeýje zady ýaradyp bilmezler, adama meňzeş robot ýasasalar-da. Ol
adama meňzeş robot diňe gymyldaýan demirdir, ol ajykmazam,
suwsamazam, gyzgyn-sowugy duýmazam, gymyldatmasaň herekedem
etmez, şeýlelik bilen Allahdan başga hiç kim siňegi ýaradyp bilmez, Ol
Subhanehu we Tagala ýeke Ýaradyjydyr. Indi, Allah ýaradanda nädip
ýaradýar? Ýeke söz bilen: "Takyk, Allahyň ýanynda Ysanyň ýagdaýy
Adam (atanyň) ýagdaýy ýalydyr. Allah (Adamy) toprakdan ýaratdy,
soň oňa «Bol!» diýdi. Ol hem dessine (peýda) boldy." (Ali Imran 59). "Ol bir
zady (ýaratmak) islän wagty Onuň işi oňa diňe «Bol!» diýmekdir. Ol
(zat) dessine (peýda) bolar." (Ýäsin 82). Täk bir söz, mahluklaryň hemmesi
ölýär, ýere iýlip ýok bolup gidýär, käbirlerini wahşy haýwanlar iýýär,
käbirleri oda ýanýar, emma şonda-da kyýamat gününde Allah ýeke bir
seslenme berer, hemme barlyklar jemlenerler, aýatdaky ýaly: "Emma ol iş
(kyn däl), ýekeje bir seslenmeden ybaratdyr. Olar şol bada (ölümden)
oýanarlar (we magşar meýdanynda jemlenerler)." (Näziat 13-14). "(Şol
wagt) diňe elhenç bir ses bolar. Şonda olaryň hemmesi dessine biziň
huzurymyzda häzir bolarlar." (Ýäsin 53). Bütin älem-jahan, ynsanlar, jynlar,
wahşy haýwanlar, mör-möjekler we başga hemme zatlar kyýamat gününde
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bir söz esasynda bir ýere jemlenerler. Şeýlelik bilen, Allah ýeke-täk
Ýaradyjy, Ondan başga biri ýaradyp bilýän däldir, şeýle hem, ýaratmak Oňa
kyn düşmez, döretmek Ony ejizletmez, Onuň üçin ýaratmak juda ýeňil işdir,
diňe ýekeje söz bilen biter. (deň ölçeg beren) - ýagny, ýaradan zadyna deň
ölçeg berip, diýseň ajaýyp şekil beren, juda laýyk keşpde döreden,
hakykatdanam, ynsan gözel syratly barlykdyr, aýatlarda agzalşy ýaly: "Seni
ýaradan, saňa dolulygyna şekil beren we saňa deňagramly bir ýaradylyş
beren, seni Öz isleýşi ýaly ýaradan (Ol dälmi eýsem)?" (Infitar 7-8).
"Takyk, Biz ynsany iň ajaýyp görnüşde (hoşsurat, akylly-başly, kämil
bir barlyk edip) ýaratdyk." (Tin 4). Dogrudanam, bütin barlyklaryň içinden
ynsan ýaly gözeli ýokdur, kellesi ýokarda, ýüregi döşünde, kämil şeklindäki
mahlukdyr, şonuň üçin aýatdaky (deň ölçeg beren) sözüne ilkinji nobatda
ynsan degişlidir. (Ýaradyp, deň ölçeg beren) - ýagny, hemme zada laýyk
syrat beren. “(ähli barlygy) bir ölçege görä ýaradyp, dogry ýoly
görkezen” - ýagny, belli bir ölçege görä hemme barlyklary ýaradan, başga
aýatda-da aýdyşy ýaly: "Ol ähli zady ýokdan bar edip, olara şekil
(nyzam) berip, (her zadyň ölçegini) kesgitländir." (Furkan 2). Hal-ahwalyny,
soňuny, bedenini, wasplaryny hemme zadyny kesgitländir, ajalyň,
ahwallaryň, bedenleriň kesgitli ölçegi bardyr, her bir zat belli ölçegli edilip
ýaradylandyr, ýokardaky aýatda ýaly. (dogry ýoly görkezen) - dogry ýol iki
zatda bolup biler: 1) Dine girip dogry ýolda bolmak 2) Dünýe işlerinde
dogry ýolda bolmak, ýagny, Allahyň her zatda barlyklara dogry ýol
görkezmegi. Aýat dogry ýoluň iki görnüşinem içine alýandyr. Aýatda şeýle
gelýär: "Fyrawn: «Ikiňiziň Perwerdigäriňiz kimdir, eý, Musa?» diýdi.
Musa: «Biziň Perwerdigärimiz ähli zada isleýşi ýaly şekil berýändir, soň
hem dogry ýoly görkezýändir» diýdi." (Toha 49-50). Pikirlenip görsek,
hemme ýaradylanlary Allah mätäç zatlaryny etmekde ukyply edip
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ýaradandyr, ynha şuňa dogry ýol görkezme diýilýär, meselem, ýaňy doglan
çaga, enäň göwsünden sormaklyga ukyplydyr, bu ukyby oňa Allah berendir,
ýa-da iň ownuk mör-möjekleriň birisi garynja, ýerden galyp duran, depeden
başga ýerde öýüni gurmaýar, sebäbi suw akymlar girip, öýüni zaýalap biler,
ýene-de onuň edýän işi: Eger ýagyş ýagyp, öýündäki ir-iýmitini öl etse, gün
çykanda hälki garynja şol öllenen iýmitini öýünden daşyna çykaryp,
çüýremez ýaly serip goýýar, şeýle hem, garynja däneleri ýygnap goýmazdan
öň olaryň gyralaryny gädýär, çalaja iýýär, muny şol däneler gögermesin
diýip edýär, bu zatlar tejribede görülen zatlardyr, emma munça zatlary
kiçijik garynja nireden bilýär? Bu zatlary etdirip, dogry beren elbetde Allah
Tagaladyr, ynha bu dünýe işlerindäki dogry ýol görkezmedir, ýagny, ynsana
gerek zatlaryny öwretmekdir. Emma dindäki dogry ýol, bu adamogly üçin
has möhümdir, Allah bu dogry ýoluny, hidaýetini hatda kapyrlara hem
beýan edendir, aýatda şeýle diýilýär: "Semud kowumyna bolsa dogry ýoly
görkezdik, emma olar dogry ýoluň deregine körlügi saýladylar." (Fussilet
17).

Dini hidaýet tapmak - ynsanyň ýaşaýyş maksadydyr, aýatda aýdylşy

ýaly: "Men ynsanlary we jynlary Özüme ybadat etdirmekden başga zat
üçin ýaratmadym." (Zäriýät 56). Allahyň bize (Ýaradyjy Allah) diýip habar
bermeginiň peýdasy, biz elmydama hemme işlerimizde Allaha
ýykylmalydyrys, bizi ýokdan bar eden Allahdygyny bilen bolsak, Oňa
sygynmalydyrys, hemme işde, meselem hassalaňda Allaha sygyn, Oňa
daýan, Ol şübhesiz seniň bedeniňi sagaltmaga kadyrdyr, rugsat bolan
dermanlary atmagyň zyýany ýokdur, ýöne bilgin, ol dermanlar Allahyň
sebäp eden sebäpleriniň biridir, eger şypa tapsaň, bilgin, saňa şypa beren
Allahdyr, dermany seniň şypaňa sebäp eden Oldur, islese ol dermany seniň
heläk bolmagyňa sebäp edip bilerdi. Diýmek, bizi ýaradanyň Allahdygyny
bilen bolsak, Oňa hemme işlerimizde sygynmalydyrys, eger Onuň dogry ýol
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görkezýändigini bilen bolsak, Ondan dogry ýol dilemelidiris, Onuň
emirlerini ýerine ýetirip, Allahyň biz üçin taýynlap goýan hormat-sylagyny
gazanjak bolmalydyrys.
“6, 7. Biz saňa (Kuran) okadarys, sen hem ondan Allahyň islänindan
başga hiç bir zady unutmarsyň! Sebäbi Ol (siziň üçin) äşgär bolany
hem, gizlin bolany hem gowy bilýändir.” Bu Allahyň Pygamberimize
wadasydyr, oňa Kurany ýadyndan çykmaz ýaly okatmak wadasydyr,
haçanda Jibril wahyý getirende Pygamberimiz howlugardy, şonda Allah
şeýle diýdi: "(Eý, Muhammet!) Ony (saňa wahyý edilen Kurany
unutmazlyk üçin) dilleriňi gymyldadyp, (içiňden) çaltlyk bilen
gaýtalajak bolup durma! Sebäbi ony (seniň kalbyňda) jemlemek hem-de
ony okatmak Biziň (işimizdir). Bes, Biz ony (Kurany) okanymyzda, sen
hem onuň okalşyny yzarla! Takyk, ony (saňa) düşündirmek hem Biziň
(işimizdir)." (Kyýamat 16-19). Şondan soň, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) ilki Jibrili aýdyp gutarýança diňlärdi, soň özi okap bererdi. Bu
aýatda şeýle diýýär: (Biz saňa (Kuran) okadarys, sen hem ondan Allahyň
islänindan başga hiç bir zady unutmarsyň!) - ýagny, hemme zat Allahyň
elindedir: "Allah islän zadyny öçürer (ýok eder), (islän zadyny bolsa, öz
ýerinde) galdyrar. Onuň ýanynda esasy kitap (Lowhy-mahfuz) bardyr."
(Ragd 39).

"Biz (eger) bir aýatyň (hökümini) ýatyrsak ýa-da ony

unutdyrsak, (onuň deregine) ondan has haýyrlysyny ýa-da oňa
meňzeşini getireris. Eýsem, sen Allahyň ähli zada güýjüniň ýetýändigini
bilmediňmi? Eýsem, sen asmanlaryň we ýeriň mülküniň hakykatdan
hem Allahyňkydygyny, size Allahdan başga hiç bir dostuň we
kömekçiniň ýokdugyny bilmediňmi?" (Bakara 106-107). Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) käbir aýatlary ýatdan çykaryp biler, ýöne
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şolbada ýadyna gelýändir. (Sebäbi Ol (siziň üçin) äşgär bolany hem) ýagny, Allah äşgär bolan zady bilýändir, “äşgär” - ynsanyň äşgär edýän
zatlary we eşitdirip gürleýän zatlarydyr.
(gizlin bolany hem (gowy) bilýändir) - ýagny, gizlin, äşgär däl zatlary hem
Allah bilýändir, aýatdaky ýaly: "Kasam bolsun! Ynsany Biz ýaratdyk we
nebsiniň oňa näme waswasy salýandygyny Biz gowy bilýäris." (Kof 16).
“8, 9. Seni iň aňsady bilen üstünlige ýetireris. Şonuň üçin sen öwüt
peýda berse nesihat et!” Bu hem Allahyň wadasydyr, ýagny, Allah
üstünlige eýe bolmak üçin, aýratynam Allaha ybadat edip, sogaba eýe
bolmak üçin hemme işleriň ýeňil-aňsat bolmagydyr. Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) her kişiniň Jennetdäki ýa otdaky ýeri
ýazylgydyr diýip habar berýär, ýagny, eger Jennet ilinden bolsa onda
Jennetdäki ýeri belli edilen, eger ot ilinden bolsa onda otdaky ýeri belli
edilen, haçanda muny habar berende soradylar: “Eý Allahyň Resuly! Onda
amaly taşlap, oňa daýanyberelimi?” - ýagny, ýazylana daýanybereli.
Pygamberimiz: “Ýok, amal ediň, her kim ýaradylan zadyna
aňsatlaşdyrylandyr.” Bagt eýelerine bagt eýeleriniň amaly
aňsatlaşdyrylandyr, betbagtlara bolsa betbagtlaryň amaly aňsatlaşdyrylandyr.
Soňra şu aýaty okady: "Kim (emlägini Allahyň ýolunda) sarp etse,
(Allahdan) gorksa, Biz oňa aňsady ýeňilleşdireris." (Leýl 5-7) (Buhary we
Muslim).

Käbirleri takdyry (kysmaty, ýazgydy) günäleri etmäge delil edip

getirýärler, günä edip yzyndanam bu meniň ýazgydym diýýärler, emma bu
hadys bu zatlary puja çykarýar, olaryň tutarlyga zady ýokdur, sebäbi
Pygamberimiz aýtdy: “Amal ediň, her kim ýaradylan zadyna
aňsatlaşdyrylandyr.” Ýagny, eger ýagşy iş etjek bolsaň biri seni
saklaýarmy? Ýa günä iş edeňde biri seni mejburlaýarmy? Jogaby: Ýok, hiç
180

kim beýle edýän däldir. Emma hakykatdanam biri seni günä işe zorlasa,
mejbur etse senem etseň onda saňa günä ýokdur. Bilgeşleýin edilen amal
bilen zorlanyp edilen amal deň däldir, hatda iň uly günä bolan küfüri
zorlanyp etseňem saňa günä ýokdur, aýatda Allah şeýle diýýär: "Kim,
Allaha iman edenden soň (ýene) kapyr bolsa, (Allahyň gazabyna duçar
bolar). Ýöne kimiň kalby iman bilen doly bolup, (dili bilen Allahy inkär
etmeklige) mejbur edilse (kapyr bolmaz). Emma kim köňlüni kapyrlyga
açsa, olaryň üstüne Allahdan gazap (iner). Olar üçin uly azap bardyr."
(Nahl 106).

Şeýlelik bilen aýdýarys, eý ynsan, haýyr işleri edip, şer işlerden

daşda dur, goý seni Allah aňsada ýeňilleşdirip, kynçylykdan daşlaşdyrsyn,
meselem, Allah Pygamberimize bu zatlary wada etdi, şonuň üçin, her haçan
Pygamberimiz kynçylyga, kynlyga düşende hökman çykalga tapar ekeni.
Soňra Allah oňa ýatlatmagy emir edýär: (Şonuň üçin sen öwüt peýda berse
ýatladyp (nesihat et)! Ýagny, Allahyň aýatlaryny, kyýamat günlerini ýatlat,
olara wagyz et. (Öwüt peýda berse) - öwüdiň peýda berjek ýerinde ýatlat,
ýagny, peýda berse öwüt et, peýda bermese, etme, çünki, bir milletiň peýda
almajagyny bilip durup olara öwüt etmegiň haýry ýokdur. Bu şu aýat barada
aýdylanlardyr. Käbir alymlar aýtdylar: Aýatyň manysy, nähili ýagdaý bolsada ýatlat, öwüt et, öwüt haçanam bolsa peýda berer, musulmanlara peýdasy
deger, şeýle hem, öwüt edýäniň özüne deger, ýagny öwüt ediji hemme
ýagdaýda hem peýda tapar, kim öwüdi eşidip peýdalansa, musulman bolar,
eger peýdalanmasa öwüt berijiniň sogabyndan hiç zadam azalmaz, şonuň
üçin, öwüt beriber, peýda berse-de bermese-de. Başga alymlar aýtdylar:
Eger peýda berer diýip pikir etse, onda öwüt bermek wajyp bolar, eger
peýda bermez diýip pikir etse, onda öz ygtyýaryndadyr, islese eder islese
etmez. Emma ýagdaý nähili bolsa-da aýdýarys: Hökman öwüt etmeli,
ýatlatmaly, hatda peýda bermez diýip pikir etseňem, iň bolmanda saňa
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peýdasy deger, şeýle hem, seniň ýatladan zadyňy adamlar bilerler, wajyp
bolsa wajyplygyny, haram bolsa haramlygyny bilerler, emma eger
adamlaryň haramlyklary edýänlerini görübem dymsaň, adamlar aýdar: Eger
haram bolsa-dy alymlar aýdardylar, ýa eger bu wajyp bolsady alymlar
aýdardy. Şonuň üçin hökman şerigaty beýan edip öwüt etmelidir, peýda
berse bermese. Soňra Allah öwütden kim peýdalanar we kim peýdalanmaz,
şony agzaýar:
“10, 11, 12, 13. (Allahdan) gorkan (nesihatdan) öwüt alar. Emma
betbagt bolan bolsa, ondan gaça durar. Beýle bolanlar (ahyretde) iň uly
oda girerler. Soň ol ýerde ne ölerler, ne-de ýaşap (hözir) görerler.”
Öwütden soň adamlar ikä bölünerler:
Birinji topar: Allahdan çyn gorky, ylym esasynda bolan gorky bilen
gorkýanlar, Ýaradanyň beýikligini bilýän kişä öwüt berlende kabul eder,
Allah Rahmanyň bendeleri barada şeýle diýýär: "Olar özlerine
Perwerdigäriniň aýatlary bilen nesihat edilenlerinde, olara gulagy
eşitmeýänler we gözleri görmeýänler (ýaly) çemeleşmezler." (Furkan 73).
Ýagny, kim Allahdan gorkup çekinýän bolsa, Allahyň aýatlary okalanda
peýdalanar, öwüt alar.
Ikinji topar: olar barada aýtdy: Emma betbagt bolan bolsa, ondan gaça durar.
Ýagny, öwütden gaça durar, aýatyň arapçasynda "eşko" diýip gelýär, onuň
manysy betbagt, bagtly sözüniň tersidir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Betbagt
kişiler otdadyrlar." (Hud 106). "Bagtly kişiler bolsa Jennetdedirler." (Hud
108).

Betbagtlyk waspy bolan kişi, ýagny, kapyrlar öwütden daşda durarlar

we ondan peýdalanmazlar, şonuň üçin şeýle diýýär: (Beýle bolanlar
(ahyretde) iň uly oda girerler. Soň ol ýerde ne ölerler, ne-de ýaşap
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(hözir) görerler) Iň uly ot - Jähennem ody, sebäbi dünýäniň ody oňa görä
kiçi otdur, Pygamberimiz sahyh hadysda şeýle diýýär: "Dünýä ody ýetmiş
bölekden bolan Jähennem odunyň bir bölegidir." (Muslim). Jähennem ody
dünýä odundan 69 bölek artykdyr, dünýä ody diýlip, dünýäniň hemme iň
güýçli otlary göz öňünde tutulýar, şolar ýaly bolsa-da Allah Jähennem oduny
iň uly ot diýip wasplaýar. Soňra betbagt oda girensoň: (Soň ol ýerde ne
ölerler, ne-de ýaşap (hözir) görerler). Ýagny, ne ölüp rahatlanarlar, ne-de
ýaşap eşret taparlar, olar hakykatda azap çekýän dirilerdir, aýatda şeýle
diýilýär: "Olaryň derileri (hamlary) her gezek (otda) azabyň (awusyny)
datmaklary üçin derilerini başga (hamlar bilen) çalşarys." (Nsa 56). Başga
aýatda adylşy ýaly: "Olar: «Eý, Mälik! - ýagny, Dowzahyň sakçysy Perwerdigäriň biz barada höküm bersin» diýip ýüzlenerler. - ýagny,
biziň janymyzy alyp, azapdan rahatlandyrsyn, - Mälik olara: «Siz
şeýdip galarsyňyz» diýip aýdar. - size rahatlyk ýokdur, we olara
aýdylar: Kasam bolsun! Biz size hakykaty getirdik, emma siziň köpüňiz
hakykaty halamaýarsyňyz." (Zuhruf 77-78). Ynha aýatymyzyň manysy
şeýledir, käbir adamlar düşünmeýärler, nädip ynsan ne diri ne öli bolup
bilýär, bu düşünmesi kyn zat däldir: ne ölüp rahatlyk tapar, ne-de ýaşap
hözir eder,ol otdadyr, azapdadyr, jepa çekýändir, şonuň üçin, ölümi arzuw
eder, ýöne oňa ýetmez, ynha (Soň ol ýerde ne ölerler, ne-de ýaşap (hözir)
görerler) aýatyň manysy şeýledir.
“14, 15. Özüni (günälerden) päklän hem-de Perwerdigäriniň adyny
ýatlap, namaz okan üstünlige ýeter. 16, 17. Emma, tersine, siz dünýä
ýaşaýşyny (we lezzetini) saýlap alýarsyňyz. Emma ahyret
(bagtyýarlygy) has üstün, has haýyrly we bakydyr. 18, 19. Bu
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(aýdylanlar), elbetde, öňki sahypalarda, Ybraýym bilen Musa berlen
sahypalarda hem (habar berlendir).”
“14, 15. Özüni (günälerden) päklän hem-de Perwerdigäriniň adyny
ýatlap, namaz okan üstünlige ýeter.” Üstünlik giň manyly sözdür, islege
ýetmek, gorkuly zatdan nejat tapmak, garaz, üstünlik islendik haýra ýetmek,
islendik şerden aman bolmaklykdyr. “Özüni päklän” aýatyň arapçasynda
bu söz "tezekkä" diýip gelýär, ol päklemek, tämizlemek manylary aňladýar,
Ol sözden zekat sözi hem gelip çykýar, sebäbi zekat ynsany gysgançlyk ýaly
pes ahlaklardan arassalaýar, aýatda şeýle diýilýär: "Olaryň baýlygyndan
zekat al‚ belki‚ munuň bilen olary tämizläp arassalarsyň." (Toba 103).
"Tezekkä" diýdigi - içini we daşyny arassalamak, ilki bilen ynsan özüniň
Allah bilen gatnaşygyny sazlap, arassalanmalydyr, ýagny, şirkden
tämizlenmeli, dini ýeke Allah üçin berjaý edip, ybadat etmeli, göz üçin
etmeli däl, eşitsinler diýip etmeli däl, Allaha ybadat edýän zatlarynda
wezipe, kürsi gazanjak bolmaly däl, ýeke islemeli zady Allahyň didary we
ahyret diýary bolmalydyr. Şeýle hem, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) bilen gatnaşygyny arassalamaly, sazlamalydyr, ýagny, dinde hiç bir
zat täze oýlap tapmaly däl, dinde ýok zady oňa goşmaly däl, az bolsun köp
bolsun, ygtykat (ynanç) bilen baglanşykly bolsun ýa aýdylýan zat bolsun ýa
amal bolsun tapawudy ýok, hiç zady dine salmaly däldir. Ynha şu, ýagny,
bidgat etmesiz, dine täze zat girizmesiz Pygamberiň ýoluna eýermek Pygamber bilen gatnaşykda arassa bolmakdyr. Bu bolsa diňe selef ýoludyr,
Ähli-sünnet wel-jemagatyň ýörelgesidir, olar Allahyň Özüni wasp eden
şeýle hem Resulynyň Ony wasp eden her zadyna iman edýärler, olar
Allahyň dininde hiç hili söz ýa amal ybadatlarynda hiç hili bidgat
etmeýärler. Olar elmydama şerigata eýererler, olar käbir bidgat toparlaryň
bidgat zikirleri edişleri ýaly etmeýärler, zikirleriň görnüşlerini ýa edilşini ýa
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waspyny ýa ýerine ýetirlişini üýtgetmeýärler, käbir sopy ugurlaryň we
başgalaryň edişleri ýaly. Şeýle hem, adamlar bilen gatnaşykda
arassalanmaly, musulman doganlary bilen aragatnaşyk edende kalbynda
ýigrenç, görüplik ýaly ýaramaz duýgulary götermeli däl, elmydama päk
kalply özüne söýenini musulman doganlaryna hem söýmelidir, hiç kime
erbetlik ýetmegini islemeli däl, tersine hemme adamlaryň her bir şerden
aman bolmagyny, her bir haýra ýetmegini arzuw etmelidir. (Päklenen) ýagny, içini-daşyny päklän, içini Allaha şärik goşmakdan, şekden,
ikiýüzlilikden, musulmanlara duşmançylykdan, ýigrençden we şuňa meňzeş
zatlardan päklenen, şeýle hem, kalby käbir zatlardan päk saklamaly, şol
zatlardan daşda durmaly. Daşyny päklän, ýagny, dilini we beden agzalaryny
Allahyň bendelerine zyýan ýetirmekden päklän, hiç kimiň gybatyny
etmeýän, hiç kimiň gepini daşamaýan, hiç kime dil ýetirmeýän, hiç kime
urgy bilen şikes ýetirmeýän, hiç kimiň malyny gaňryp almaýan we ş.m.
zatlary etmeýän kişi päklenen kişidir.
Şeýlelik bilen, "tezekki" ýagny, päklenmek, giň manyly sözdür, her bir
görüner-görünmez hapalykdan päklenmegi içine alýar. Päklenmegiň 3 sany
baglanşygy bardyr:
1) Allah bilen. 2) Resul bilen. 3) Il-halk, adamlar bilen.
Allah bilen baglanşygynda ynsan şirkden päklenip, dini ýeke Allah üçin
berjaý edip ybadat etmelidir. Resul bilen baglanşygynda ynsan bidgatdan
päklenip, akydada (ynançda), sözde, amalda Pygamberiň şerigatyna
laýyklykda Allaha ybadat etmelidir. Il-halk, adamlar bilen baglanşygynda
ynsan ýigrenç, görüplik, duşmançylyk, gazap ýaly häsiýetlerden päklenip,
musulmanlary agzala edýän, aralaryna öýke-kine salýan, her bir
duşmançylyk döredýän zatdan daşda durmalydyr we aralaryna söýgi,
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ýylylyk salýan her bir zady etmelidir, meselem: Salamy ýaýratmaly.
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: “Tä iman edýänçäňiz
Jennete girmersiňiz, tä biri-biriňizi söýýänçäňiz iman edmersiňiz, eger
bir zady etseňiz biri-biriňizi söýersiňiz, size şol zady bildireýinmi? Öz
araňyzda salamy ýaýradyň.” (Muslim). Salam musulmanlaryň arasynda
söýgi-hormaty döredýän iň güýçli sebäpleriň biridir, bu tejribede görülen
zatdyr, meselem biri ýanyňdan salamlaşman geçip gitse, göwnüňe çyglyk
düşýär we senem oňa salam bermeseň onuň göwnüne çyglyk düşýär, emma
ol saňa ýa sen oňa salam berseň araňyz baglanar, söýgi-hormat dörär,
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýdýar: "Salamy tanaýanyňa
hem tanamaýanyňa hem bergin." (Buhary we Muslim). Häzirki zamanda köp
adamlar tanaýanlaryna salam berýär, emma tanamaýanyna bermeýär, bu
ýalňyşlykdyr, sebäbi tanaýanyňa salam bermegiň ýeke Allah üçin däldir,
musulmanlardan tanaýanyň bolsun tanamaýanyň hemmesine salam beriber,
şeýdip, musulmanlaryň arasynda söýgi, hormat-sylag dörär, iman kämil
bolar, soňunda bolsa Jennete girmeklik bardyr, Allah bizi Jennet eýelerinden
etsin. (hem-de Perwerdigäriniň adyny ýatlap, namaz okan üstünlige
ýeter) - Perwerdigäriň adyny ýatlap, ýagny, Allahy ýatlap, adyny ýatlap
diýmeginden maksat - dilde ýatlamaklykdyr, çünki, Allahy zikr edemizde
Allahyň adyny tutýarys, meselem: SubhanAllah, elhamdulilläh, Allahu
ekber. Ýagny, Allahyň adyny ybadat höküminde tutýarys. Şeýle hem, täret
almak Allahyň adyny zikir etmekdir, sebäbi birinjilikden ynsan diňe Allahyň
buýrugy üçin täret alýar, ikinjilikden ynsan täret alyp başlanda bismilläh
diýýär, gutaranda bolsa eşhedu enlä ilähe illallah we eşhedu enne
Muhammeden abduhu we resuluh, Allahummej-alniý minettewwäbiýne
wejgalni minel-mutetohhiriýn. Ýene-de jumga hutbasy Allahyň adyny
zikir etmege girýändir, aýatda gelşi ýaly: "Eý, iman edenler! Siz juma
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gününde (juma) namazyna çagyrylan badyňyza Allahy ýatlamaga
howlugyň...." (Juma 9). Buňa esaslanyp käbir alymlar aýtdylar: (hem-de
Perwerdigäriniň adyny ýatlap) ýagny, juma güni hutba okan, (namaz
okan) ýagny, juma namazyny okan. Aslynda öňünden zikir edilýän hemme
namazlary bu aýat öz içine alýandyr we öňünden zikir bolmaýan namaz
ýokdur, çünki, ynsan edil namazyň öň ýany täret alýar we Allahyň adyny
zikir edýär, soňra namaz okaýar. Emma iň dogrusy şeýledir: bu aýat hatda
mundan-da giňdir, umumydyr, her bir zikir bu aýata degişlidir, ýagny, her
haçan ynsan Allahyň adyny zikir edip, öwüt alyp, Allaha tarap ýönelse we
namaz okasa. Namaz meşhur ybadatdyr, ol belli sözler we hereketlerden
ybarat bolup, tekbir bilen başlaýan, teslim bilen gutarýan ybadatdyr.
“16, 17. Emma, tersine, siz dünýä ýaşaýşyny (we lezzetini) saýlap
alýarsyňyz. Emma ahyret (bagtyýarlygy) has üstün, has haýyrly we
bakydyr.” Aýatdaky "tersine" sözüniň arapçasy "bel" bolup gelýär, "bel"
iki manyda gelip bilýär: bir zady batyla çykarmak, bir zatdan beýleki zadyň
gürrüňine geçmek. Ynha bu aýatda "bel" sözi bir gürrüňden beýleki gürrüňe
geçmek üçin gelýär. Allah Tagala ynsanyň halyny beýan edýär, onuň pany
dünýäni saýlap alýanyny aýdýar, çünki bu dünýä gözüniň öňünde, görünip
durandyr, ynsan aslynda görünip duran zady saýlap alýar, ol şeýle edip
ýaradylandyr, şonuň üçin, ol bu dünýe ýaşaýşyny saýlap alýar, emma
hakykatda bu dünýä beýle zada mynasyp däldir, aslynda dünýä sözi pes,
golaý diýmekligi aňladýar, dünýä ýaşaýşy hemme taraplaýyn pesdir, wagt
tarapdan gysgadyr, hil-tüýs tarapdan bolsa kemterdir. Sebäbi ynsan näçe
ýaşasa-da iň soňunda bir gün ölmelidir, ynsan näçe we nähili zady bolsa-da
iň soňunda ol zatlar ýok bolup gider, meselem, yzyndan gaýgy-gam
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gelmeýän şadyýanlyk asla ýokdur, ýagny, şadyýanlyk, begenç gelenden soň
hökman yzyndan gaýgy-gam alada gelýändir, bu barada şahyr aýdýar:
bir gün bize bir gün biziň üstümize bolar
bir gün aýallaryň güni bir gün bürgütleriň güni.
Şonuň üçin, dünýe halyň barada oýlanyp görseň, mydamalyk dynçlyk hiç
haçan bolýan däldir, hökman alada tapylýandyr, hemişelik şatlyk hiç haçan
bolýan däldir, hökman gaýgy-gam tapylýandyr, hemişelik rahatlyk bolýan
däldir, hökman ýadawlyk bardyr, şonuň üçin, dünýe öz adyna ýaraşýan
zatdyr. (Emma ahyret (bagtyýarlygy) has üstün, has haýyrly we
bakydyr) Ahyret dünýäden hem haýyrly hem bakydyr, ol eşretli, hemişelik
şatlykly, hiç hili gaýgy-alada ýok diýardyr, aýatda şeýle diýilýär: "Olara ol
ýerde (Jennetde hiç-hili) argynlyk ilteşmez hem-de olar ol ýerden
çykarylmazlar." (Hijr 48). Şeýle hem, ahyret dünýä ýaşaýşyndan uzyndyr,
bakydyr, çünki, agzap geçişimiz ýaly, dünýä pany we geçijidir, emma ahyret
bolsa ebedi durmuşdyr.
“18, 19. Bu (aýdylanlar), elbetde, öňki sahypalarda, Ybraýym bilen
Musa berlen sahypalarda hem (habar berlendir).” - Bu aýdylanlar,
ýagny, ynsanyň ahyrediň ýerine dünýäni saýlap almagy, hem-de ahyredi
unutmagy, şeýle hem, aýatlaryň içindäki wagyz-nesihatlar (öňki
sahypalarda), ýagny bu ymmatdan öňki ymmatlarda bardyr. (Ybraýym
bilen Musa berlen sahypalarda) - ýagny, Ybraýym we Musanyň
(Aleýhimässeläm) getiren sahypalary, olarda kalplary ýumşadýan, halýagdaýlary düzedýän öwütler bardyr. Allahdan bizi dünýede hem ahyretde
ýagşylyga gowşanlardan, Allahyň otdan goran bendelerinden etmegini
dileýäris, elbetde Ol sahylyk we kerem eýesidir.
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88-Gaşyýe süresiniň tefsiri.
“1. (Gorkusy ähli ýeri gurşap aljak) Gaşyýanyň (kyýamatyň) habary
saňa geldimi! 2. Ol gün ýere eglen, gorkuly ýüzler bolar. 3. Işden ýaňa
(ol ýüzler) gaty ýadawdyr. 4. (Olar) gyzgyn oda girerler. 5.
(Suwsanlarynda diňe) gaýnaýan çeşmeden (suw) içiriler. 6. Olara (awy
ýaly) tikenden başga iýmit ýokdur. 7. (Bu tiken) ne ýokum berer, ne-de
açlygy giderer.”
“1. (Gorkusy ähli ýeri gurşap aljak) Gaşyýanyň (kyýamatyň) habary
saňa geldimi!” - Bu aýatdaky ýüzlenme diňe Resula (Sallallahu aleýhi we
sellem) degişli, ýöne ymmata hem tabynlyk hökmünde degişli diýsek ýalňyş
däldir, şeýle hem, ýüzlenmek mümkin bolan her kime degişli diýsegem
ýalňyş däldir. Emma aýatdaky soragdan maksat - (okaýjyda ýa diňleýjide)
gyzyklanma döretmekdir, meselem şu aýatdaky ýaly: "Eý, iman edenler!
Size jebir-jepaly azapdan halas etjek (peýdaly) bir söwdany salgy
bereýinmi?" (Saf 10). Şeýle hem, sorag bermekden maksat - meseläniň
möhümligini belläp geçmek diýsegem ýalňyş däldir. Gaşyýe - adamlary
gaplap aljak uly beladyr, ýagny, kyýamat günüdir, ol barada Allah Kuranyň
ençeme ýerinde, ol günüň wasplaryny beýan edendir, meselem şu aýatdaky
ýaly: "Eý, ynsanlar! Perwerdigäriňizden gorkuň! Çünki kyýamat
gününiň sarsgyny örän aýylganç zatdyr. Ony görjek günüňizde her bir
çaga emdirýän zenan emdirýän çagasyny unudar, göwresinde çagasy
bolan her bir zenan göwresindäkini düşürer we ynsanlary şerhoş
ýagdaýda görersiňiz. Aslynda, olar serhoş däldirler, emma Allahyň
azaby gazaplydyr." (Haj 1-2). Soňra Allah ol gündäki adamlary ikä bölüp
aýtdy:
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“2. Ol gün ýere eglen, gorkuly ýüzler bolar.” Gorkuly, ýagny, har-zelil,
başga aýatda aýdylşy ýaly: "Dowzah oduna taşlanan mahaly olaryň
göwnüçökgünlikden ýaňa kellelerini öňe egip, gözleriniň gyýtagy bilen
assyrynlykda seretjekdiklerini görersiň." (Şura 45). “Gorkuly” diýmek,
ýagny har-zelil diýmekdir.
“3. Işden ýaňa (ol ýüzler) gaty ýadawdyr.” - Ýagny, edýän işleriniň
agyrlygyndan ýaňa ýadaw bolar, alymlar aýtdylar: olara kyýamat gününde
käbir işler buýrular, meselem, gandal, zynjyr süýremek, edil adamyň palçyga
çümüşi ýaly Jähennem oduna çümmek. Şonuň üçin, ol ýüzler kyýamatda
işden ýaňa ýadaw görünerler, aslynda bu buýrulan işler azap-temmi
hökmündedir. Käbir alymlar şeýle diýdiler: Olar şu aýatdaky adamlardyr:
"(Olar) Ýagşy iş edendiris diýip pikir edýän (emma edýän işleriniň
haka laýyk däldigi üçin kabul edilmedik adamlardyr). Olar dünýä
ýaşaýşynda çeken zähmetleri biderek bolanlardyr." (Kehf 104). Emma biziň
aýatymyzdaky adamlar bu aýatdakylardan başgalardyr, çünki: “Ol gün ýere
eglen, gorkuly ýüzler bolar” diýilýär, ýagny, ol gün, kyýamat güni şeýle
bolar diýilýär. Diýmek, gandal, zynjyr süýremek, Jähennem oduna çümmek
ýaly işler sebäpli ýüzler ýadaw bolar, Allah bizi bu zatlardan gorasyn.
“4. (Olar) gyzgyn oda girerler.” - Ýagny, Jähennem oduna girerler, ol ot
bütin dünýäniň iň güýçli otlaryndan 69 bölek güýçlidir, ýogsa dünýä ody
hem gowşak däldir, meselem: Günüň ýylylygy gün bizden nähili daşda
bolsa-da bize ýetýändir, hatda iň sowuk howalarda hem günüň gyzgynlygy
bildirýändir, tomusda bolsa hasam bildirýändir, şonuň üçin, ol oda ýakyjy
diýilýär, soňra Allah olaryň mekanlaryny beýan edenden soň, olaryň iýipiçgilerini beýan edýär:
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“5. (Suwsanlarynda diňe) gaýnaýan çeşmeden (suw) içiriler. 6. Olara
(awy ýaly) tikenden başga iýmit ýokdur.” (Gaýnaýan) ýagny, güýçli
gyzgyn çeşmeden içirilerler, ýöne içýän zatlary şol bolsa-da, şoňa-da
aňsatlyk bilen ýetmezler, şol gaýnak suwa ýetmek üçin ýalbararlar, şu
aýatdaky ýaly: "Eger olar (Dowzahda suw içmek üçin) haýyş etseler
(ýalbarsalar), olara ýüzlerini erän magdan ýaly gowrup barýan suw
bilen (ýardam) berler. Gör, (ol) nähili erbet içgidir we (ol) nähili erbet
söýeniljek ýerdir." (Kehf 29). Eger bu suw olaryň ýüzlerine golaý gelse, olary
gowrar, etlerini gaçyrar, eger içlerine girse para-para eder, aýatdaky ýaly:
"...bagyrlaryny para-para etjek gaýnag suwdan içirilen kişiler ýaly
bolarmy?" (Muhammed 15). Şeýdip, olara ol suwuň peýdasy degmez, ne içip
ganygyp bilerler, ne-de bedenlerine akydyp sowap bilerler, ýöne şonda-da
olar ol suwy beriň diýip ýalbararlar, Allaha sygynýarys, şonuň üçin
“(Suwsanlarynda diňe) gaýnaýan çeşmeden (suw) içiriler” diýilýär.
Şeýle sorag ýüze çykyp biler: Nädip Jähennemde suw çeşmesi bolup bilsin,
suw ody söndürýän zat dälmi eýsem? Jogaby: Birinjilikden: Ahyretdäki
ýagdaýlar dünýädäki ýagdaýlara meňzedilmeli däldir, eger meňzedilip
bolýan bolsa, göz öňüne getirip bilmeris, meselem, kyýamatda gün
adamlaryň kellelerine şeýle golaý boljak hatda aralyk 1 mil bolar, şol mil ýa
sürme çalynýan taýajygyň uzynlygy, ýagny, ýarty barmak, ýa-da aradaşlyk
ölçeg mili, ýagny, 1,3 ýa ş.m. km. Hatda soňky aralyk göz öňünde tutulýan
bolsa-da ýeterlikdir, ýagny, dünýe ölçegine görä şol aralykda gün adamlary
kakmaç eder, ýöne ahyret dünýä meňzedilmeli däldir, her haýsynyň öz
ölçegi bardyr, ýene mysal: adamlaryň hemmesi kyýamatda bir ýere
jemlenerler, olaryň käbirleri tüm garaňkylykda bolar, käbirleri ýagty ýerde
bolar, aýatda şeýle diýilýär: "Olaryň nurlary öňlerinden we saglaryndan
ylgap (ýagtylyk salar)." (Tahrim 8). Hemmesi bir ýerde jemlenerler, käbirleri
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topuklaryna çenli derlärler, käbirleri dyzlaryna çenli, käbirleri biline çenli,
ýogsa hemmesem bir ýerdedirler. Şonuň üçin, ahyret ýagdaýy bilen dünýe
ýagdaýyny deňemek mümkin däldir. Ikinjilikden: Allah hemme zada
kadyrdyr, mysal üçin biz ýaşyl agaçdan ot ýakýarys, şu aýatda aýdylşy ýaly:
"Ol ýaşyl (öl) agaçdan siziň üçin ot çykarýan hem (Allahdyr). Siziň
özüňiz hem (ondan) ot ýakýarsyňyz." (Ýäsin 80). (Ýaşyl agaç) - öl, çyg
agaçdyr, ýöne şonda-da biri-birine süýkelse, ýa çakmakdaşa süýkelse uçgun
çykar, gury gyzgyn ot çykar, ýogsa agajymyz öldi, çygdy, sebäbi Allah
hemme zady başarýandyr. Şeýlelik bilen, ot eýeleri Jähennemde, ot ýerde
gaýnak çeşmeden içirilerler, bu bolsa Allahyň gudratyna ters gelmez.
“6. Olara (awy ýaly) tikenden başga iýmit ýokdur. 7. (Bu tiken) ne
ýokum berer, ne-de açlygy giderer.” Aýatyň arapçasynda "zorig" diýip
gelýär, aýtdylar: Onuň manysy: Uly tikenli agaç, ol gurasa ony hatda
haýwanlaram iýenok, emma gök halyna ony düýe iýer, bizde oňa ýandak
diýilýär. Ýagny, ot eýeleriniň şol zorigdan başga iýmiti boljak däl ekeni,
Allaha sygynýarys, ýöne Jähennem odundaky zorig bilen dünýädäki zorigiň
uly tapawudy bardyr, şonuň üçin yzyndan aýdýar: “(Bu tiken) ne ýokum
berer” ýagny, daşky taýdan bedenlere peýdasy degmez. (ne-de açlygy
giderer) - şeýle hem, içe düşüp peýda bermez. Onuň hiç hili haýry ýokdur,
ol bir tikendir, agyrly ýuwdunmadyr, ajy we ýakymsyz yslydyr, onuň hiç
zada peýdasy ýokdur.
“8. (Emma) ol gün bagtly ýüzler hem bolar. 9. (Olar) çeken (yhlasly)
zähmetleriniň (sylagyny) alandyklary üçin şatdyrlar. 10. Olar belent
Jennetdedirler. 11. Ol ýerde boş söz eşitmezler. 12, 13, 14, 15, 16. Ol
ýerde akýan (dury) çeşmeler, belent tagtlar, taýýarlanan (meý-şerbetli)
käseler, hatar-hatar düzülen ýassyklar, düşelen halylar bardyr.”
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Allah bärde Gaşyýe günündäki adamlaryň ikinji synpy barada agzaýar, (ol
gün bagtly ýüzler hem bolar) - ýagny, Allah olara uly sogap-sylag, şatlyk
berýär, şol sebäpli ýüzleri bagtly bolýar, çünki, olar entäk gabyrdakalar bu
zatlary bilýärler, ynsan gabyrdaka eşret, lezzet içinde bolar, oňa Jenneti
görkezýän gapy açylar, ol Jennetiň oňa eşreti, lezzeti gelip durar. (Olar)
çeken (yhlasly) zähmetleriniň (sylagyny) alandyklary üçin şatdyrlar)
Ýagny, dünýädäki eden amallaryndan olar razy bolarlar, sebäbi, ol amallary
olary bu şatlyga, eşrete, bagta ýetirdi, şonuň üçin, olar eden zähmetlerinden
razydyrlar, emma birinji synpdaky ýüzler tersinedir, olara gahar-gazap
içindedirler - Allaha sygynýarys - eden zähmetlerinden razy däldirler.
“10. Olar belent Jennetdedirler.” – Jennet: Allahyň Öz ewliýalary (söýgüli
bendeleri) üçin kyýamat gününde taýynlap goýan eşret diýarydyr, ol ýerde
gözüň hiç görmedik, gulagyň hiç eşitmedik, adamyň oý-pikirine hiç
gelmedik zatlar bardyr, aýatdaky ýaly: "Hiç kim olaryň eden ýagşy işlerini
sylaglamak üçin (Jennetde) gözlerini nurlandyrjak niçeme gizlenen
nygmatlary bilýän däldir." (Sežde 17). Başga aýatlarda şeýle diýýär:
"(Aşakdaky wasplary özlerinde jemleýän) möminler (bagtyýarlyga
ýetip) halas bolarlar......" (Muminun 1). "Olar hakyky mirasdüşerdirler.
Olar «Firdöws» (Jennetini) miras alarlar. Olar şol ýerde baky
galarlar." (Muminun 10-11). "Ol ýerde göwünleriniň küýseýän, gözleriniň
lezzet aljak ähli zatlary bardyr. Siz ol ýerde ebedi galarsyňyz." (Zuhruf 71).
Diýmek, olar belent Jennetlerde bolar, belent pesligiň tersidir, ol Jennetler
ýedi gat asmanyň ýokarsyndadyr, mälim bolşy ýaly, kyýamat gününde ýedi
asman bilen ýedi ýer-zemin ýok bolup gider, diňe Dowzah bilen Jennet
galar, Jennet belentdedir, onuň iň belent we orta ýerinde Firdöws Jenneti
bardyr, onuň ýokarsynda bolsa Allahyň arşy bardyr.
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“11. Ol ýerde boş söz eşitmezler.” - Ol Jennetde hiç hili boş söz, ýa
samyrdy eşitmezler, ol ýerdäki hemme zat çyn, salamatlykdyr, ol ýerdäki
hemme zat - tesbih, tahmid, tehlil, tekbirdir. Edil dem alyşlary ýaly tesbih
aýdarlar, bu olara agyr gelmez, kyn düşmez, olar hemişe Allahy zikir
ederler, tesbih ederler, bagtyýar we şadyýan bolarlar, biri-birlerine deňi-taýy
bolmadyk şatlyk bilen zyýarat ederler.
“12. Ol ýerde akýan (dury) çeşmeler” Allah bu çeşmeleriň derýadygyny
şu aýatda beýan edýär: "Ol ýerde durky üýtgemeýän suwly derýalar,
tagamy üýtgemeýän süýtli derýalar, içýänlere lezzet berýän meýşerbetli derýalar we süzülen arassa (we datly) baldan derýalar bardyr"
(Muhammed 15).

Akýan çeşmeler, ýagny, Jennet eýeleriniň isleýşi ýaly akýan,

hiç hili galyba ýa çukura mätäç däldir, ibn Kaýýim aýtdy:
Onuň (ýagny, Jennetiň) derýalary çukursyz akýar
Joşup gitmekden olary saklaýan (ýagny, Allah) nähili päk.
“13, 14, 15, 16...belent tagtlar, taýýarlanan (meý-şerbetli) käseler, hatarhatar düzülen ýassyklar, düşelen halylar bardyr.” (belent tagtlar) ýagny, beýik tagtlar, olaryň üstünde hezil edip oturarlar, aýatda şeýle diýýär:
"Olar we jübütleri (ýoldaşlary) kölegeli ýerlerde sekilere ýaplanyp
oturarlar." (Ýäsin 56). (taýýarlanan (meý-şerbetli) käseler) - käse, ýagny
bulgur we ş.m. (taýýarlanan) - ýagny, elýetmez däl, tersine olar üçin
taýýarlanan, islän wagtlary ýokarda agzalan dört derýalardan içip bilerler.
(hatar-hatar düzülen ýassyklar) - ýassyk, ýagny, üstüne ýaplanylýan zat.
Hatar-hatar düzülen, ýagny, bedenler ýaplanyp lezzet almazdan öň gözler
seredip lezzet alar ýaly iň gözel şekilde örülen ýassyklar. (düşelen halylar
bardyr) - haly - iň gymmatly düşegiň görnüşidir, düşelen, ýagny, her ýerde
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ýazylan. Belläp geçmeli zat: bu agzalanlar: ýassyklar, käseler, tagtlar,
halylar dünýädäki ýaly däldir, eger olar dünýädäki ýaly bolsa, onda biz
ahyretdäki lezzetleriň hakykatyny bildigimiz bolardy, şonuň üçin, olaryň
hili, hakykaty dünýädäki ýaly däldir, şu aýatda şeýle diýilýär: "Hiç kim
olaryň eden ýagşy işlerini sylaglamak üçin (Jennetde) gözlerini
nurlandyrjak niçeme gizlenen nygmatlary bilýän däldir." (Sežde 17).
Diňeje atlary bir bolup, hakykatlary tapawutlydyr, ibn Abbas şeýle diýdi:
"Jennetdäki zatlaryň birisem dünýede ýokdur, megerem diňe atlary
(meňzeşdir)." (Tabari, Ibn Ebi Hatim, Ebu Nugaým). Şol sebäpli, biz agzalan Jenneiň
eşretleriniň hakykatyny bilmeýäris, olar dünýädäki zatlaryň atlaryna gabat
gelse-de ikisiniň arasynda uly tapawut bardyr.
“17, 18, 19, 20. Olar düýäniň nähili ýaradylandygyny, asmanyň nähili
(ýokaryk) galdyrylandygyny, daglaryň nähili dikilendigini, ýer ýüzüniň
nähili ýaýradylanyny görmeýärlermi? 21. (Eý, Muhammet!) Sen öwütündew ber! (Ynsanlary dogry ýola çagyr!) Seniň (wezipäň) diňe öwütündew etmekdir (dogry ýola çagyrmakdyr). 22. Ýogsa sen olary zorluk
bilen (ýola salyjy) dälsiň. 23, 24. Emma kim (imana) arka öwrüp, kapyr
bolsa, Allah ony has uly jeza sezewar eder. 25. Elbetde, olar (hökman)
Bize gaýdyp gelerler. 26. Soň, elbetde, olary hasaba çekmek Biziň işimiz
bolar.”
Allah bu sürede Gaşyýe barada agzady, ýagny kyýamat barada, soňra
adamlaryň iki synpa bölünýänlerini agzady: (Ol gün ýere eglen, har-zelil
ýüzler bolar. Işden (kynçylykdan) ýaňa (ol ýüzler) gaty ýadawdyr.
(Olar) gyzgyn oda girerler). Ikinji synp (ol gün bagtly ýüzler hem bolar.
(Olar) çeken (yhlasly) zähmetleriniň (sylagyny) alandyklary üçin
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şatdyrlar). Haçanda Allah bu iki synpyň jeza-sylaglaryny beýan edip
bolansoň, şeýle diýdi:
“17. Olar düýäniň nähili ýaradylandygyny...görmeýärlermi?” Bu soragy
bermekden maksat - ýazgarmakdyr, ýagny, kyýamat gününi, jeza-sylagy
inkär edenleri Allah ýazgaryp aýdýar, ýagny, näme üçin öňüňizdäki Allahyň
aýatlary, gudratlary barada pikirlenmeýärsiňiz diýip olara Allah käýeýär.
Allah düýe bilen başlaýar, çünki, ol wagtda adamlaryň iň köp baglanşygy
bolan zat düýedi, oňa münerdiler, sagardylar, etini iýerdiler, ýüňünden
peýdalanardylar we ş.m. düýäniň haýryny görerdiler. “Olar düýäniň”
ýagny, maýalaryň “nähili ýaradylandygyny...görmeýärlermi?” Ýagny,
Allah nädip beýle uly jisimli, beýle çydamly haýwany ýaradypdyr?! Düýe
adamlaryň çydap bilmejek aralyklaryny çydap geçýär, üstündäki ýüki bilen
çökýär, ýene galýar hiç kim ýardam etmesiz, aslynda üsti ýükli halynda
haýwana ýerinden galmak gaty kyndyr, ýöne bu düýä Allah şony eder ýaly
ýeterlik güýç-kuwwat beripdir, barysam ynsana bolsun edip, sebäbi ynsan
düýe dik duran halyna onuň üstüne ýüküni ýükläp bilmez, sebäbi beýik
bolar, ýöne Allah adamlara ýeňillik hökmünde düýä şolar ýaly güýç
beripdir, başga aýatda Allah şeýle diýýär: "Bu haýwanlarda olar üçin ençe
peýdalar hem-de içmekleri üçin (süýt) bardyr. (Eýsem) henizem şükür
etmeýärlermi?" (Ýäsin 73). Olaryň peýdalary hasaplardan köpdür, muny mal
eýeleri has gowy bilýärler, şonuň üçin Allah aýdýar: (Olar düýäniň nähili
ýaradylandygyny...görmeýärlermi?) Bärde Allah düýeden başga mallary,
meselem: sygyr, ownuk mallary, keýigi we ş.m. agzamaýar, sebäbi düýe iň
peýdaly, iň haýyrly haýwandyr. (asmanyň nähili (ýokaryk)
galdyrylandygyny) - ýagny, asmandaky ýyldyzlar, gün, aý ýaly zatlara
seredip, pikirlenmeýärlermi?! Aslynda asmandaky zatlaryň köpüsini entäk
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biz bilemizok, ýagny, agzanlarymyz asmandaky hemme aýatlar, gudratlar
diýemizok, belkem, asmanda biziň bilmeýän ýene-de has uly has äpet aýatgudratlar bardyr. “(ýokaryk) galdyrylandygyny” - ýagny, nädip beýle uzak
aralyga galdyralan, üstesine hiç hili diregi ýok, ýogsa diregsiz üçek
bolmaýar, emma bu beýik, äpet üçek diregsiz gurulandyr. "Görýärsiňiz,
Allah asmanlary sütünsiz galdyrdy" (Ragd 2). (daglaryň nähili
dikilendigini) - ol daglar uly daşlary, äpet we her hili bölekleri göterýär,
daglar dürli görnüşlerden we her hili daşlardan ybaratdyr, şeýle hem,
daglarda her dürli magdanlar bardyr, dagyň bir bölegindäki käbir magdanlar
dagyň beýleki böleklerinde tapdyrmaýar, ýogsa ikisiniň aralygy golaý. Bu
zatlary, ýagny, Allahyň nädip daglary dikendigini ýer gatlaklaryny
öwrenýän (geologiýa) alymlary has gowy bilýändirler. Aslynda Allah
daglary adamlar çaýkanmasyn diýip berk gazyk hökmünde ýaradandyr, eger
beýdip ýaratmadyk bolsa, ýer üstündäkileri çaýkardy, gozgalardy, sebäbi ýer
bütinleýin suwuň içindedir, suw durşuna ýeri gurşap alandyr, eger suwuň
içine topy taşlasaň, ol top nähili çaýkanar, gymyldar, arasynda togalanar,
arasynda öwrüler, edil şolar ýaly ýer hem daglar bolmadyk bolsa
çaýkanardy, emma Allah Tagala daglary edil çadry saklaýan diregler ýaly
ýeri saklaýan edip ýaratdy, daglar berk durnuklydyr, olar nähili ýel, nähili
güýçli tupan bolsa-da gymyldaman berkligine durýandyrlar, emma
adamlaryň guran binalary bolsa beýle däldir, olar ejizdir. Şeýle hem,
daglaryň ýene bir peýdasy, olar deňizlerden gelýän güýçli tupanlary
saklaýandyrlar, adamlara zyýan bolmasyna böwet bolýandyrlar, bu tejribede
görlen zatdyr, meselem, dagyň eteklerindäkiler ýa aşagyndakylar dagyň
arkasyndan gelýän beýle güýçli tupanlardan amandyrlar, garaz, daglaryň uly
peýdalary bardyr. Eger bütin barlyklar birigip, daglardan zynjyr ýaly zynjyr
goýmak isleseler başarmazlar, senagatlary, kuwwatlary, başarnyklary nähili
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derejä ýeten bolsa-da, näçe köp wagt geçse-de olar hiç haçan dag ýaly
zatlary döredip bilmezler. Käbir alymlar aýtdylar: bu daglaryň ýerdäki
çuňlugy olaryň boýuna barabardyr, asmanda nähili boýy bolsa aşakdaky
çuňlugy şolar ýalydyr. Ýagny, dagyň köki, düýbi onuň asmandaky boýuna
barabardyr. Bu daş zat däldir, bolup bilmejek zat däldir, ýeller gymyldadyp
bilmez ýaly Allah daglaryň köküni şeýle etmeklige kadyrdyr, aýatda Allah
şeýle diýýär: "(Allah) sizi sarsdyrmasyn diýip ýerde mäkäm daglary
ornaşdyrdy. Ýoluňyzy tapmagyňyz üçin derýalary we ýollary (döretdi).
(Azaşmazlyk üçin başga-da ençeme) alamatlar bardyr. Olar (gijelerine)
ýyldyz bilen hem ýol taparlar." (Nahl 15-16). Indiki aýat:
(ýer ýüzüniň nähili ýaýradylanyny görmeýärlermi?) Ýagny, serediň
nädip Allah giň ýeri ýaýratdy, ýazdy, adamlara ýaşap, güzeranyny
görmeklik ýeňil bolar ýaly, ekin-dikin, bina salmak ýaly işleri aňsat bolar
ýaly nädip Allah ýeriň üstüni giň etdi, amatly etdi. Meselem, pikirlenip
görüň, eger ýer ýüzi tekiz bolman, dag ýaly depe-depe bolan bolsa nähili
kyn bolardy, münüp-düşüp ýörmeli bolardy, bu kyn bolardy, adamlar
ýerleşip bilmezdiler, şonuň üçin Allah ýeriň ýüzüni tekiz, ýaşamaga amatly
edip ýaradandyr. Käbir alymlar bu aýaty delil getirip, ýer togalak däl, tekiz,
ýaýylan görnüşde diýdiler. Ýöne bu garaýş biraz pikirlendirýär, sebäbi, ýeriň
togalakdygyna başga aýatlar delalat edýändir, şeýle hem, ýeriň togalaklygy
mälimdir, aýatda Allah şeýle diýýär: "Ol gijäni gündiziň üstüne örtýär,
gündizi hem gijäniň üstüne örtýär." (Zumer 5). Bu aýatyň arapçasynda
"ýukewwiru" diýip gelýär, ýagny, üstüni örtýär, dolaýar diýmekligi
aňladýar. Gije we gündiz yzygiderli gelýändir, gije we gündiziň ýeriň üstüni
örtmekligi, ony dolamaklygy, ýeriň örtülip, dolanandygyny aňladýar
(dolanmak hem togalak zada ulanylýar). Mundan daşary hem aýtsak, aýatda
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Allah şeýle diýýär: "Asman bölünen wagty! Öz Perwerdigäriniň
buýrugyny diňlän wagty, (ol asman beýle etmäge) haklydyr. Ýer
ýaýylyp (tep-tekiz) bolan wagty! (Ýeriň) içindäkileri ýeriň daşyna
(çogduryp) çykaryp boşadan wagty!" (Inşikok 1-4). (Ýer ýaýylyp (tep-tekiz)
bolan wagty!) - kyýamat gününde ýer edil deriniň, ýagny, hamyň ýazylşy,
ýaýylşy ýaly ýazylar, ýaýylar, hadysda gelşi ýaly, şeýdip, ýer tekiz bolar, hiç
hili daglar, depeler, jülgeler, bag-agaçlar, binalar galmaz, Allah Tagala ýeri
dep-deň, tekizliklere öwrer, hiç hili egri-bügremler bolmaz. Inşikok
süresiniň başynda aýdýar: (Asman bölünen wagty) asman kyýamatdan
bärde bölünmez, şu wagt asman bölünen däldir, diýmek (Ýer ýaýylyp (teptekiz) bolan wagty!) kyýamat günüdir, şu wagt däldir, şu wagt ýer aýatda
aýdylşy ýaly tep-tekiz däldir, diýmek ýer kyýamatda tep-tekiz boljak ekeni,
emma şu wagt ol togalakdyr. Şeýle hem, anyk duýýan zadymyz - şeksiz ýer
togalakdyr, Muňa delil: meselem, ýeriň islendik bir nokadyndan günbatar
tarapa ugur alyp, göni çyzyk boýunça ýöresek, biz gündogar tarapdan
aýlanyp geleris, ugran nokadymyza gündogardan gaýdyp geleris, edil şolar
eger tersine etsek, ýagny gündogar tarapa ýöresek, günbatar tarapdan
aýlanyp geleris. Diýmek, ýer şeksiz togalakdyr. Bärde ýene sorag çykyp
biler: eger agzaýşyňyz ýaly ýer togalak bolsa, onda nädip deňiz suwlary
ýerde durýar? Nädip suwlar hiç ýere akman ýere ýelmeşip durýar? Jogaby:
asmany ýere gaçmakdan saklaýan Allah, deňizlerden joşup adamlary gark
etmez ýaly suwlary saklaýanam Allahdyr, Ol hemme zada kadyrdyr, käbir
alymlar aýtdylar: (tekwir süresindäki: we izäl biharu sujjirot) aýatynda
sujjirot sözüniň (ýene bir) manysy: saklan, böwet bolan, ýagny, suwlaryň
adamlara joşup gitmesinden saklan, edil bir zadyň baglanmagy ýalydyr.
Nähili bolsa-da, Allahyň gudraty, güýç-kuwwady şeksiz ähli zada ýetýändir,
şonuň üçin aýdýarys: deňiz suwlaryň adamlara tarap joşmasyna päsgel
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bolýan Allahdyr, ýer togalak bolsa-da. Soňra Allah Tagala dört sany beýik
gudratlaryny beýan edýär: düýe, asman, daglar, ýer. Soňra Pygamberine
(Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:
“21. (Eý, Muhammet!) Sen öwüt-ündew ber! (Ynsanlary dogry ýola
çagyr!)” Ýagny, Allah ündew bermegi buýurýar, ýöne kime bermelidigini
agzamaýar, ýagny, plana ýa plana ber diýmeýär, diýmek öwüt bermek
hemmelere degişlidir, sebäbi, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
hemme adamlara ugradyldy, kim bolsa-da, ýagdaý nähili bolsa-da, nirde
bolsa-da öwüt ber. Pygamberimiz hem öwüt berdi, onuň ylymda, amalda,
dagwatda bu ymmatda ýoluny dowam eden çaryýarlary hem öwüt
berendirler, ýöne bu öwüdi hemme adamlar kabul edermi, hemme adamlar
ondan peýdalanarlarmy? Jogaby: ýok, aýatda şeýle gelýär: "Öwüt-ündew
möminlere haýyr berer." (Zäriýat 55). Emma mömin bolmadyk haýyr tapmaz,
öwüt oňa garşy delil bolar, şonuň üçin möminden başgasy öwütden haýyr
tapmaz. Şol sebäpli, öwüt-nesihat, wagyz eşideňde kalbyň kabul etmese,
haýyr tapmasaň onda kalbyňy günäkärle, sebäbi Allah aýdýar: "Öwüt ber!
Elbetde öwüt möminlere haýyr berer." Eger saňa öwüt berlende kalbyň
täsirlenmese, haýyr tapmasa özüňi günäkerle, bilgin, seniň imanyňda
kemçilik bar, çünki, eger imanyň kämil bolan bolsa öwütden haýyr tapardyň,
sebäbi, öwüt hökman möminlere haýyr berer.
(Seniň (wezipäň) diňe öwüt-ündew etmekdir (dogry ýola çagyrmakdyr)
- ýagny, Muhammet (Sallalahu aleýhi we sellem) diňe öwüt beriji, ýatladyjy,
ýetirijidir, emma hidaýat Allahyň elindedir, aýatdaky ýaly: "(Eý,
Muhammet!) Olary dogry ýola salmak seniň (işiň) däldir. Allah islän
bendesini dogry ýola salar." (Bakara 272). Hakykatdanam, Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) haýatynyň iň soňky demine çenli öwüt edendir,
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ýatlatma berendir, hatda ömrüniň soňky pursatlarynda şeýle diýerdi:
"Namaz, namaz we golastyňyzdakylar."(Ahmet we Ibn Mäje). (Manysy:
namazlaryňyza berk boluň, golastyňyzdakylar bilen gowy gatnaşyň). Hatda
şu sözler bilen (ölüm) hyžžyldamasy başlapdy, Pygamberimize: "Ýeriňden
tur we (halka) duýdur (ýetir)!" (Muddessir 2) diýlipdi, şondan soň, ilçi
edilip iberlenden soň tä dünýeden ötýänçä hiç zadyny gaýgyrman öwüt
berip, ýatladandyr, nirde bolsa-da, haçan bolsa-da öz kowmundan we
başgalardan nähili ezýet çekse-de ýolundan dänmedi. Taryhy -Pygamberiň
ömür beýanyny- okan onuň bilen Mekge ili, iň ýakyn adamlary nähili
gatnaşandyklaryny bilýändir, olar oňa beletdiler, oňa emin, ynamdar diýip
lakam goýardylar, oňa ynanardylar, hatda Käbä goýmaly gara daş babatynda
oňa höküm etdiripdiler, haçanda Käbe ýumurlanda, ony täzeden gurupdylar,
şonda gara daşy goýmak wagty gelende tire-taýpalar dawa edipdiler, her
tiräniň özi goýasy gelýärdi, şonda Pygamberimiz gelipdi, olara şeýle çözgüt
tapyp beripdi: Ýere bir mata ýazmaly, üstüne-de gara daşy goýmaly, soň her
tireden bir adam ýaňky matanyň çüňkünden tutup, ýokaryk galdyrmaly,
haçanda beýle edenlerinde Pygamberimiz öz keremli eli bilen gara daşy
ýerine itip salypdy (Bidäýe we nihäýe, ibn Kesir). Garaz, öz ili ony gowy tanaýardy,
oňa beletdiler, oňa emin, ynamdar diýýärdiler. Ýöne haçanda Allah oňa
pygamberlik berip, hormat görkezende ýagdaý üýtgedi, oňa jadygöý, bilgiç,
şahyr, mejnun (däli), ýalançy diýip ugradylar. Mundan alýan sapagymyz hidaýat Allahyň elinde, iň golaýlarymyzy hem dogry ýola salyp bilmeris,
aýatdaky ýaly: "(Eý, Muhammet!) Sen öz islän adamlaryňy dogry ýola
salyp bilmersiň. Ýöne Allah Öz islän adamlaryny dogry ýola salar."
(Kysas 56).

Eger birine öwüt beremizde kejirlek etse, ýa gidişse, ýa men

islänimi etjek diýse ýa ş.m. zatlary etse, gynanma, nägile bolma, Allah Öz
Pygamberine aýdýar: "Sen göýä, olar iman etmeýärler diýip, özüňi heläk
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edäýjek bolýarsyň." (Şugara 3). Ýagny, özüňi iman etmeýärler diýip heläk
etme, iman özlerine gerek, küfürleri bolsa saňa zeper ýetirmez, şonuň üçin
indiki aýatda aýdýar:
“22. Ýogsa sen olary zorluk bilen (ýola salyjy) dälsiň.” Ýagny, seniň
eliňde häkimiýet ýokdur, güýç bilen olara etdirip bilmersiň, häkimiýet
Allahyň elindedir, emma seniň işiň ýetirmekdir, ýetir, häkimiýet,
hökümdarlyk bolsa Allahyň elindedir.
“23, 24. Emma kim (imana) arka öwrüp, kapyr bolsa, Allah ony has uly
jeza sezewar eder.”(1) (Emma kim (imana) arka öwrüp, kapyr bolsa) arka öwürmek, ýagny, ýüz öwürmek, haka tarap gitmezlik, haky kabul
etmezlik, haky diňlemezlik, diňläýse-de diňe gulagy bilen diňlär kalby bilen
däl, aýatda şeýle diýýär: "Eý‚ iman edenler! Allah we Onuň ilçisine
boýun boluň‚ (Kuranyň we Allahyň ilçisiniň) öwütlerini eşidip
durkaňyz‚ ondan ýüz öwürmäň! Eşitmeseler hem «eşitdik» diýenler
ýaly bolmaň!" (Enfäl 20-21). Eşitmeseler hem, ýagny, boýun bolmasalar hem.
(Emma kim (imana) arka öwrüp) - ýagny, ýüz öwrüp, - kapyr bolsa ýagny, tekepbirlik ulumsylyk etse we Resulyň (Sallallahu aleýhi we sellem)
getiren zatlaryny kabul etmese: (Allah ony has uly jeza sezewar eder) - ol
azap kyýamatda berler. Bärde (has uly) diýdi, ýagny, nämeden uludygyny
agzamady, haýsy azapdan has uludygyny agzamady. Onuň manysy - ol azap
aňrybaş derejede uly, agyrly, har ediji diýmekdir, “(imana) arka öwrüp”
her kapyr bolana Allah uly azap berjekdir. Kiçi azabam bardyr, ol
dünýädedir, ýüz öwren kişi belkem, bedeninde, ýa aklynda, ýa maşgalasynda
kesele sezewar bolar, belkem, mal-mülk, jemgyýet bilen baglanşykly
(1) Bärde munkotig istsnä barada gidýär.
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kynçylyklara duçar bolar. Ýöne bu zatlaryň hemmesi ot (Dowzah) azaby
bilen deňäňde kiçi azapdyr, ot azaby kyýamatda boljakdyr, indiki aýatdaky
ýaly:
“25. Elbetde, olar (hökman) Bize gaýdyp gelerler.” Ýagny, dolanyş
Allahadyr, ynsan näçe gaçsa-da, näçe uzak ýaşasa-da iň soňunda dönüş
Allahadyr, aýatdaky ýaly: "Eý, ynsan! Sen, tä Perwerdigäriňe
gowuşýançaň, urnar durarsyň." (Inşikok 6). Eý dogan, bu duşuşyga taýynlan,
çünki, sen öz Perwerdigäriňe duşarsyň, sebäbi hadysda Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Perwerdigäri bilen ortaçysyz
gürleşmejek içiňizde hiç biriňizem ýokdur (ýagny, hemmäňiz
Perwerdigäriňiz bilen ortaçysyz gürleşersiňiz) - ýagny, gönümel,
ortaçysyz Allah her kim bilen kyýamat gününde gürleşer - saga seretse,
eden işlerinden başga hiç zadam görmez, çepine seretse, eden işlerinden
başga hiç zadam görmez, öňüne seretse öňünde otdan başga zat görmez,
şonuň üçin bir hurmanyň ýarysy bilen bolsa-da otdan goranyň." (Buhary
we Muslim).

Kyýamat gününde her birimiz öz Perwerdigäri bilen ikiçäk galar,

öz günälerini boýun aldyrar, plan günde plan zat etdim diýip boýun alar,
ykrar eder, boýun alyp ykrar edende Allah aýdar: "Olary (günäleriňi)
dünýäde (başgalardan) bukupdym bu gün bolsa seni bagyşlaýaryn."
(Buhary we Muslim).

Näçe günäleri Allah gizländir, biz näçe günä edendiris,

Allahdan başga olary bilýän ýokdur, bize düşeni ol günäler üçin Allahdan
bagyşlanma dilemelidiris, ýagşy amallardan köp etmelidiris, olar günäleri
ýuwýandyr, şeýdip, Allaha duşýançak Onuň razy boljak halynda
bolmalydyrys.
“26. Soň, elbetde, olary hasaba çekmek Biziň işimiz bolar.” Ýagny, Biz
olardan hasap sorarys, alymlar aýtdylar: hasap soramak - dawa-jenjel,
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çekeleşik esasynda däldir, çünki, eger ynsan dawa edäýse heläk bolar, sebäbi
eger Allah senden her zadyň hasabyny sorasa heläk bolarsyň, meselem
nygmatlaryň birisiniň hasabyny sorasa, mysal üçin gözüň hasabyny sorasa,
ol nygmatyň garşylygynda hiç zady, hiç amaly goýup bilmersiň, edil şolar
ýaly dem alyp bilmek nygmaty, hiç hili kynçylyksyz dem alyp bilmegiň uly
nygmatdyr, ynsan iýýär-içýär, gürleýär, ýatýar, dem alşyny duýmaýaram, ol
nygmatyň gadryny diňe demi gysylyp gören bilýändir, şonda ol Allahyň
nygmatyna göz ýetirer, emma sagdyn wagty bu bolmaly zat diýer, haçanda
demi gysanda bolsa onuň gadryny biler. Şonuň üçin, ynsan dawa etse heläk
bolar, hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) Aişe enemize
şeýle diýýär: "Kim hasap edilende soraga çekilse heläk bolar." (Buhary we
Muslim)

. Ýa-da "azap berler" diýdi (Muslim). Emma hasap soralmagynyň şekli

şeýle bolar: mömin adam bilen öz Perwerdigäri bilen ikiçäk galar, öz
günälerini boýun aldyrar, plan günde plan zat etdim diýip boýun alar, ykrar
eder, boýun alyp ykrar edende Allah aýdar: "Olary (günäleriňi) dünýäde
(başgalardan) bukupdym bu gün bolsa seni bagyşlaýaryn." (Buhary we
Muslim).

Emma kapyrlar beýle hasap bermezler, çünki, olarda günäleri ýuwjak

ýagşylyklar ýokdur, ýöne olara eden amallary sanalar, bildiriler, bütin
älemiň öňünde boýun aldyrylar, günäleri agzalyp, şaýatlaryň başynda olar
çagyrylar, aýatda şeýle diýilýär: "Olar (kyýamatda) Perwerdigäriniň
huzuryna çykarylar we şaýatlar: «Ine, bular öz Perwerdigärini ýalanlan
kişilerdir» diýerler. Üns beriň! Allahyň näleti zalymlaryň üstüne
(ýagar)." (Hud 18). Ýardamsyz galmakdan Allaha sygynýarys. Şunuň bilen bu
beýik süre baradaky gürrüňimizi tamamlaýarys, bu süre Pygamberimiziň
(Sallallahu aleýhi we sellem) uly ýygnanşyklarda okaýan iki süräniň biridir,
iki baýram namazlarynda, şeýle hem, juma namazynda "Aglä" we "Gaşyýe"
sürelerini okardy (Muslim). Şeýle hem, käwagt iki baýramda "Kof" süresi bilen
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"Kamar" süresini (Muslim), jumada "Juma" we "Munafikun" sürelerini okardy.
(Muslim)

.

Käwagt bu süräni, käwagt beýleki süräni okap, dürli-dürli ederdi, Allahdan
bizi öz çeken zähmetleri üçin ýüzleri şadyýan kişilerden etmegini, hem-de
iki dünýäde Öz ýardamy bilen bize gözegçilik etmegini dileýäris, elbetde Ol
hemme zada kadyrdyr.
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89-Fejr süresiniň tefsiri.
“1. (Säher bilen atan) daňa! 2. On gijä! 3. (Ähli) jübüt we täk (zatlara)!
4. Geçip barýan gijä kasam bolsun! 5. Eýsem bular akly bolanlar üçin
kasam (etmäge degýän zatlar) dälmidir? 6, 7, 8, 9, 10. (Hud pygamberiň
kowumy bolan) ad (halkyna) säherler içinde deňi-taýy ýaradylmadyk,
beýik sütünli (binaly) Erem, jülgedäki gaýalary oýup, (ýonup berk
jaýlar guran) semud (halkyna) hem-de gazyklaryň eýesi Fyrawna
Perwerdigäriň näme edendigini görmediňmi? 11. Bular (ýaşaýan)
ülkelerinde gaty azdylar. 12. Ol ýerlerde pitne-pisat çykaryp,
(azgynçylyklaryny) artdyrdylar. 13. Şonuň üçin seniň Perwerdigäriň
hem olaryň üstüne azap gamçylaryny ýagdyrdy. 14. Sebäbi seniň
Perwerdigäriň elmydama bukudadyr (gözegçilikdedir).”
“1. (Säher bilen atan) daňa!” Süräniň başynda Allah bäş sany zada kasam
edýär, olaryň birinjisi - daň, säher wagtyna kasam edýär, daň, säher - gün
dogmagy golaýlandaky gündogar gorizontdan (gözýetimden) peýda bolýan
ýagty yşk. Daň atmasy bilen gün dogmasy aralygy 1 sagat 17 minutdan
başlap 1 sagat 32 minuda çenli bolup biler. Ol aralyk pasyllaryň çalyşmagy
bilen üýtgäp biler, käwagt ol aralyk uzalar, käwagt gysgalar pasyllara görä.
Daňyň iki görnüşi bar: dogry daň, ýalan daň. Aýatda dogry daň göz öňünde
tutulýandyr. Dogry daň bilen ýalan daňyň üç sany tapawudy bar:
1) Ýalan daň uzynlygyna asmanda görüner, ýagny, ýagtylyk uzynlygyna
bolar, inligine däl, emma dogry daň demirgazykdan başlap günorta çenli
inligine bolýar.
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2) Dogry daň atandan soň garaňkylyk täzeden peýda bolmaýar, tersine, tä
gün dogýança ýagtylygy güýçlenýär. Emma ýalan daňdan soň, ýagny, ýalan
daňyň ýagtylygyndan soň ýene garaňkylyk peýda bolýar, ýagny, garaňky
bolýar, şonuň üçin ol daňa ýalan diýilýär, sebäbi ol aýrylyp ýitip gidýär.
3) Dogry daň gorizont, ýagny gözýetim bilen birikýär, ýagny, birigilen halda
bolýar, emma ýalan daň bilen gorizontyň aralygynda garaňkylyk bolýar.
Ynha şu ýalan daň bilen dogry daňyň üç sany tapawudy, eger adamlar
boşluk ýerde bolsalar bu tapawutlary görüp, duýup bilerler, emma eger
şäherde bolsalar çyralar sebäpli görüp bilmezler.
Allah daňa kasam edýär, sebäbi ol gündiziň başy, tüm garaňkylykdan ýagty
daňa geçilýän wagtdyr, ol wagta Allah kasam edýär, çünki, Allahdan başga
daňy atdyryp bilýän ýokdur, aýatda aýdylşy ýaly: "(Eý, Muhammet!) Sen
(olara): «(Hakykaty) habar beriň! Eger Allah gijäni kyýamata çenli
dowamly edip üstüňizde goýsa, Allahdan özge size ýagtylygy getirip
biljek iläh kim, eşitmeýärsiňizmi?» diýip aýt." (Kysas 71). Allah daňa kasam
edýär, sebäbi käbir şerigat hökümleri onuň bilen baglanşyklydyr, meselem:
agyz beklemek, eger bir kişi agyz beklemek islese, rozasy parz bolsa-da,
nefil bolsa-da daň atandan soň oňa agyz açýan zatlardan saklanmak
wajypdyr. Şeýle hem, ertir namazynyň girmegi, bu ikisi iň möhüm şerigat
hökümlerine degişlidir, ertir namazyň giriş wagty bolsa has möhümdir,
ýagny, ertir namazy üçin daň atma wagtynyň girmegine has üns
bermelidiris, ýagny, rozadan beter üns bermelidiris, sebäbi, eger biz daň
atmazdan öň birden ýalňyşyp agzymyzy ir beklesek, zyýany ýokdur, sebäbi
biz asyl zada, ýagny, gijäniň barlygyna esaslandyk, emma ertir namazy biz
birden ýalňyşyp daň atmazdan öň okasak ýalňyş bolar, sebäbi, biz asyl zada
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esaslanmadyk, çünki, asyl zat gije bolup, entäk ertiriň wagty girmezligi.
Şonuň üçin eger ynsan ertirini bir minut wagtyndan öň okasa, onuň namazy
nefil bolar, ertir namazy onuň boýnundan aýrylmaz, şol sebäpli sizi bu
meselä gaty üns bermegiňizi çagyrýarys, ýagny, ertir namazyň wagtynyň
girişine üns bermegiňiz, häzirki wagtdaky köp azançylar wagtyndan öň azan
aýdýarlar, bu bolsa hatadyr, çünki wagtyndan öň azan aýtmak dinde ýokdur,
hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Namaz
girende siziň üçin biriňiz azan aýtsyn." (Buhary we Muslim).
Namaz girende, ýagny, wagty girende, şonuň üçin eger ynsan wagty
girmezden öň azan aýtsa onuň azany dürs däldir, täzeden aýtmak wajypdyr,
şol sebäpli, daň atma wagtyna üns bermek örän möhümdir, çünki, namaz
wagty şonda girýändir.
“2. On gijä!” Ýagny, kasam bolsun. Ol on gije Zulhijje, gurban aýynyň
ilkinji on güni diýdiler, käwagt güne gije-de diýiläýär, sebäbi arap dili baý
dildir, gije diýilse-de gün göz öňünde tutulup bilýär. Başgalar aýtdylar: ol on
gije Remezan aýynyň soňky on gijesidir. Birinjide, ol on gije Zulhijje
aýynyň ilkinji on güni diýenler şeýle diýdiler: ol on gün üstün edilen
günlerdir, Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) ol günler barada
şeýle diýdi: "Allaha şul on günde (edilen) ýagşy amallardan has söýgüli
günler ýokdur." Aýtdylar: “Allah ýolundaky jihadam şeýlemi?” Aýtdy:
“Allah ýolunda jihadam şeýle, megerem, jany, maly bilen çykyp, hiç
haýsy bilen dolanmadyk adam.” (Buhary). (Ýagny, jany, maly bilen çykyp,
hiç haýsy bilen dolanmadyk adamyň amaly şol on günlerdäki edilen
amallardan Allaha has söýgülidir). Emma on gije Remezan aýynyň soňky on
gijesi diýenler şeýle düşündirdiler: gije sözi aslynda gijä aýdylýar, günlere
(gündüzlere) däl, şeýle hem, Remezanyň soňky on gijesinde Gadyr gijesi
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bardyr, ol barada Allah şeýle diýdi: "Gadyr gijesi müň aýdanam
haýyrlydyr." (Gadyr 3). "Biz ony (Kurany) mübärek (Gadyr) gijede
inderdik. Çünki, biz (bu Kuran arkaly adamlara) duýduryş
berýändiris. Şol gijede her bir hikmetli iş belli ediler." (Duhan 3-4).
Bu garaýyş birinjiden has dogrydyr, ýogsa birinji garaýyş köpçülik
alymlaryň garaýşydyr, ýöne aýatyň sözi köpçüligiň garaýşyny goldanok,
şonuň üçin, ol gijeler Remezanyň soňky on gijesidir. Allah ol gijelere kasam
etmeginiň sebäbi - ol gijeler aýratyndyr, ol gijeleriň sanynda Gadyr gijesi
bardyr, musulmanlar ol gijelerde Yslamyň rükünleriniň birisini (rozany)
tamamlaýarlar, ynha şu sebäpler üçin Allah ol gijelere kasam edýär.
“3. (Ähli) jübüt we täk (zatlara)!” Ýagny, ähli barlyklara, sebäbi
ýaradylan zatlaryň käbiri jübüt käbiri täkdir, Allah Tagala aýdýar: "Siz
pikirlenip, (ybrat) alarsyňyz diýip, ähli zady jübüt edip ýaratdyk."
(Zäriýat 49).

Şeýle-de, ybadatlaryň käbiri jübüt käbiri täkdir, şonuň üçin,

aýatdaky jübüt we täk sözlerden maksat - jübüt we täk edilip ýaradylan her
bir zat, hem-de jübüt we täk edip dinde buýrulan her bir zat. Käbirleri
aýtdylar: jübütden maksat hemme mahlukatlar, täkden maksat bolsa
Allahdyr. Şeýle hem, bilgin, täk sözüniň arapçasy "witir" sözüniň iki hili
okalşy bardyr, ikisem dürsdir, "witir" we "wetir". Aýtdylar: jübüt mahlukatlar, sebäbi hemme mahlukatlar jübüt edip ýaradylan, "ähli zady
jübüt edip ýaratdyk." täk bolsa Allahdyr, hadysda Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Takyk, Allah täkdir, täki hem gowy
görýändir." (Buhary we Muslim). Eger aýat iki manynam öz içine alyp bilse we
gapma-garşylyk döremese, onda iki manysam dogrudyr, tefsir ylmynyň
kadasy: Eger aýat iki sany biri-birine garşy gelmeýän manylary aňlatmagy
mümkin bolsa, aýat ol iki manynam aňladýar diýip hasaplamak wajypdyr.
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“4. Geçip barýan gijä kasam bolsun!” Allah gijä, geçip barýarka kasam
edýär, aýatyň arapçasynda "ýesri" diýip gelýär, onuň manysy: gije ýöremek.
Gije gün batandan başlap, daň atýança dowam edýär, gije hemişe durman
ýöreýändir, elmydama hereketdedir. Allahyň gijä kasam etmekliginiň sebäbi
ol wagtda ybadatlar edilýär, meselem: Agşam, ýassy, gije namazlary, hemde witir namazy, şeýle hem, gije ybadat edilmäge diýseň laýyk wagtdyr,
çünki, Allah Tagala her gijäniň üçünji böleginde iň aşakgy asmana inip,
şeýle diýýär: “Kim Menden dileýär, (dileýän zadyny) oňa bererim ýaly, kim
Meňden doga edýär, (dogasyny) kabul edeýin, kim Menden bagyşlanma
soraýar, ony bagyşlaýyn” (Buhary we Muslim). Şonuň üçin, aýdýarys: gijäniň
soňky üçünji bölegi dogalaryň kabul bolýan wagtydyr, ynsan ol pursatdan
peýdalanyp, Allah üçin gije namaza durmalydyr, dünýe hem-de ahyret
baglanşykly islän haýryny Allahdan dilemeli, belkem, kabul bolýan sagada
gabat gelip, oňa dogasynyň peýdasy dünýäde we ahyretde deger.
“5. Eýsem bular akly bolanlar üçin kasam (etmäge degýän zatlar)
dälmidir? “6, 7, 8, 9, 10. (Hud pygamberiň kowumy bolan) ad (halkyna)
şäherler içinde deňi-taýy ýaradylmadyk, beýik sütünli (binaly) Erem,
jülgedäki gaýalary oýup, (ýonup berk jaýlar guran) semud (halkyna)
hem-de gazyklaryň (berk we belent ymaratlaryň) eýesi Fyrawna
Perwerdigäriň näme edendigini görmediňmi?” Bu ýerdäki ýüzlenme
hemme adamlara hatda jynlara-da degişlidir, ýagny, agzalan kowumlar bilen
Allah näme etdi? Ad - arap ýarymadasynyň günortasynda meşhur tiräniň
ady, ol kowma Allah Hud aleýhisselämi iberip, olara habar ýetirýär, ýöne
olar ýüz öwrüp, çenden aşdylar, hem-de: “Bizden has güýç-kuwwatly kim
bar?” diýdiler, aýatda Allah şeýle diýýär: "(Ýöne) olar özlerini ýaradan
Allahyň özlerinden has güýçlüdigini (eýsem) görmedilermi? Olar Biziň
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aýatlarymyzy (mugjyzalarymyzy) inkär edýärdiler." (Fussilet 15). Olar öz
kuwwatlary bilen magtanýardylar, öwünýärdiler, Allah olara Allahyň
kuwwadynyň ýanynda siz ejiz diýip beýan edýär, şonuň üçin: (olar özlerini
ýaradan Allahyň) diýdi, ýaradan Allahyň diýmekden maksat - has
dogrusanam Allah biler - olaryň ejizligini subut etmek, Allahyň has
kuwwatlydygyny beýan etmek, sebäbi Halyk (Ýaradyjy) mahlukdan
(ýaradylandan) has güýçlidir: "(Ýöne) olar özlerini ýaradan Allahyň
özlerinden has güýçlüdigini (eýsem) görmedilermi? Olar Biziň
aýatlarymyzy (mugjyzalarymyzy) inkär edýärdiler. Şonuň üçin Biz hem
olara, pany dünýäde ryswalyk azabyny dadyrmak üçin, (özleriniň) şum
(diýip hasap edýän) günlerinde sowuk şemal öwüsdirdik. Ahyret azaby,
elbetde, has ryswa edijidir. Olara goldaw-hemaýat hem edilmez." (Fussilet
15-16).

Allah ad kowmuna kökleri guradýan ýel iberipdi, ol ýeli olaryň üstüne

ýedi gije, sekiz gün yzygiderli öwüsdürdi. (Hatda) sen ol kowumy içi boş
hurma töňňeleri ýaly ýere serlen ýagdaýda (ýatandyklaryny) görerdiň, olaryň
diňe mesgenlerinden başga hiç zatlary görünmez boldy. Aýatdaky sorag
berme, ýagny, ol kowumlary Allahyň näme edenini gördüňmi diýmekden
maksat - sapak almak, göz almak, ýagny, Muhammet Pygamberi ýalanlaýan,
oňa ynanmaýan adam! Sapak al, olaryň azaby nädip dadanlaryna seret, ol
azap barada Allah aýdýar: "Ol (azap) zalymlardan daşda däldir." (Hud 83).
Erem - käbirleri tiräniň ady diýdiler, käbirleri obanyň ady diýdiler, käbirleri
başga zat diýdiler. Olar näme bolsalaram, Allah tarapyndan ýeterlik
jezalaryny alandyrlar, ýogsa olar güýç-kuwwat eýesidiler. Beýik sütünli
Erem, ýagny, beýik we berk sütünlerden binalary bolan Erem halky.
(şäherler içinde deňi-taýy ýaradylmadyk) - ýagny, deňi-taýy ýasalmadyk
binalar, şeýle berk, mäkäm binalar olaryň hiç hili deňi-taýy ýokdur, ynha, şu
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zatlaryna aldandylar, bizden has güýç-kuwwatly kim bar? - diýdiler. (deňitaýy ýaradylmadyk) - käwagt ynsana ýaratmak waspynyň berilmegi
mümkindir, meselem: ynsan şeýle ýaratdy, diýilmegi mümkindir, Muňa şu
aýat şaýatdyr, ýagny, aslynda ol binalary salan, ýasan adamlardyr, şeýdip
ýaratmak waspy bu aýatda ynsana ýöňkelendir, şeýle hem, hadysda
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) suratkeşler barada şeýle diýýär:
"Olara aýdylar: “Ýaradan zatlaryňyza jan beriň!”" (Buhary we Muslim).
Ýöne ynsana ýöňkelen ýaratmak waspy, Allaha ýöňkelen ýaratmak waspy
ýaly däldir, Allah ýaradanda ýokdan bar edip ýaradýar, bir haldan başga hala
öwürýär, bir haldan başga hala üýtgedýär, emma adamlaryň ýaratmagy diňe
bir haldan başga hala öwürmekdir, üýtgetmekdir, mysal üçin: Şu gapy
agaçdan ýasalan, agajy ýaradan Allahdyr, adamyň ony ýaratmagy mümkin
däldir, emma adam şol agajyň töňňesini ýa şahasyny gapa ýa oturgyja öwrüp
biler, şonuň üçin ikisine-de ýaratmak diýilse-de hemme taraplaýyn deň
ýaratmak däldir, ýagny, Ýaradyjynyň ýaratmak waspy bilen, ýaradylanyň
ýaratmak waspy deň bolup bilmez, çünki, Ýaradyjy ýokdan bar edip
ýaradýar, muny hiç kim başaryp bilmez, emma ýaradylanyň ýaratmagy diňe
bir haldan başga hala, bir waspdan başga waspa öwürmek, üýtgetmekdir,
hatda öwürmegiňem hemmesini edip bilmez, meselem, altyny kümüşe
öwrüp bilmez, ýa kümüşi demire, muny ynsan başarmaz, muny şärigi
bolmadyk Allahdan başga hiç kim başarmaz. “jülgedäki gaýalary oýup,
(ýonup berk jaýlar guran) semud (halkyna)” - semud kowmy, ol Salyh
aleýhisselämyň kowmudyr, olaryň ýerleşýän ýeri bellidir, aýatda şeýle
diýilýär: "Kasam bolsun! Hyjr halky hem pygamberleri inkär etdi." (Hyjr
80)

(Hyjr – Medine bilen Şamyň arasynda ýerleşýän bir ýeriň ady). Elif, läm,

ro süresinde (ýagny, hyjr) Allah ol kowumyň Hyjr diýilýän ýerde
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ýerleşendigini agzaýar, ol meşhur ýerdir, haçanda ol ýerden Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) Tebuka barýarka geçip gidende başyny örtüp
çaltlaşypdy we şeýle diýipdi: "Aglaýan haldan başga halda bu azap çeken
kowuma girmäň, eger aglaýan halda bolmasaňyz, onda olara girmäň,
olaryň başyna inen (zadyň) siziň başyňyza inmeginden
(howatyrlanýaryn)." (Buhary we Muslim). Bu kowuma Allah şeýle güýçkuwwat beripdir hatda uly-äpet daşlary, daglary eredip, olardan öý ýasaýan
ekenler. (jülgedäki gaýalary oýup) - ýagny, semudyň jülgesindäki, ol belli
jülgedir, bulara-da Allah Öz azabyny, jezasyny görkezendir, olara üç günläp
öz diýaryňyzda lezzet alyberiň diýildi, soňra üç günden soň olaryň üstlerini
aýylganç, elhenç ses basdy, olar öz diýarlarynda çöküp galdylar. Şonuň üçin,
biz bu (dine ynanman) ýalanlan halkyň hal-ýagdaýyndan ybrat, sapak
almalydyrys, olaryň soňy heläkçilik, ýok bolup gitmek bilen boldy. Ýene
bilmeli zat: Allah bu ymmaty öňki ymmatlary heläk edişi ýaly heläk etmez,
ýagny, umumy azap bermez, sebäbi Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) Allahdan ymmatynyň hemmesini birden gyrmazlygyny diläpdi
(Ahmet)

. Ýöne Allah belalaryny ymmatyň öz arasynda edip, jeza berer,

meselem: Öz aralarynda uruş-söweşler döreder, şeýdip biri-birlerini heläk
ederler, ýagny, öňki ymmatlara Allahyň asmandan (azap) inderişi ýaly bu
ymmata indermez, şonuň üçin, görüner-görünmez fitnelerden (belalardan)
häzir bolmagymyz, adamlary biri-birlerine küşgürtýän zatlardan
daşlaşmagymyz, elmydama asudalygy berjaý etmegimiz, her-hili geplerden,
myşmyşlardan daşlaşmagymyz, köp sorag bermezligimiz wajypdyr, bu
zatlardan Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) gaýtarandyr (Buhary we
Muslim)

, kesgir gylyçlaryň edýänini bir agyz gepiň edip bilmesi gaty mümkin

zatdyr, munuň mysaly köpdür, wajyp zat: fitnelerden häzir bolmak, agzybir,
jebis, biri-birini söýýän ymmat bolmaly, eger biri beýlekide halamaýan
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zadyny görse, bagyşlanma, geçirimlik gözi bilen seretmeli. (hem-de
gazyklaryň eýesi Fyrawna Perwerdigäriň näme edendigini
görmediňmi?) - Fyrawnyň ýanyna Allah Musa aleýhisselämi ugradypdy,
Müsürde Ysraýylogullaryny Fyrgawn gaty ezipdi, ogullaryny gylyçdan
geçirip, aýallaryny diri goýýardylar. Beýle elhenç zatlary näme üçin Fyrawn
edýärdi? Alymlaryň käbirleri aýtdylar: Fyrawnyň palçylary aýtdylar:
Ysraýylogullaryndan bir erkek dogular, sen onuň elinden heläk bolarsyň. Şol
sebäpli ogullary öldürip, aýallary diri goýýardy. Başga alymlar aýtdylar:
muny etmeginiň sebäbi - Ysraýylogullaryny ejizletjek boldy, sebäbi haýsam
bolsa bir halkyň erkekleri gyrylyp, aýallary galsa şeksiz har-zelil, ejiz bolar.
Birinji garaýyş eser eýeleriniň (ýagny, wakalara esaslanýanlaryň) sözüdir,
ikinji garaýyş pikir - ýagny, akyl - eýeleriniň sözüdir. Hakykatda bolsa,
Fyrawnyň beýle etmegine iki ýagdaýam sebäp bolup biler. Ýöne Allahyň
gudraty bilen, Fyrawny heläk etjek kişi şol Fyrawnyň öýünde terbiýe aldy,
ony, ýagny Musany Fyrawnyň aýaly tapyp alyp, Fyrawnyň öýünde terbiýe
berdi. Fyrawn bolsa ýerde tekepbirlik, ulumsulyk edip, öz kowmuna şeýle
diýdi: "Men siziň iň beýik perwerdigäriňiz." "Özümden başga siziň
ilähiňizi bilmeýärin." "Ýa-da men hor we sözüni düşündirip bilmeýän
şu (peltek Musadan) hem has haýyrsyz görünýäňmi?" Şondan soň:
"(Şeýdip) Fyrawn kowumyny aldady, olar bolsa Oňa boýun sundular."
(Zuhruf 54).

Ýene-de Fyrgawn karar hökmünde halkyna aýdýar: "Fyrawn

kowumyna ýüzlenip: «Eý, kowumym! Müsüriň mülki (emlägi) we
töwereginden akyp duran akar suwlar meniňki dälmi eýsem? Henizem
görmeýärsiňizmi?" (Zuhruf 51). Fyrawn derýalar, suwlar bilen öwündi, şonuň
üçinem suwda gark bolup heläk boldy. (gazyklaryň eýesi) - ýagny, güýçkuwwat eýesi, çünki, onuň goşunlary onuň üçin edil gazyk ýalydylar, gazykçadyryň ýüpleri oňa daňylyp, çadyry berk, mäkäm saklaýan zat, Fyrawnyň
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gaty güýçli goşuny bardy: jadylardan, palçylardan, we ş.m. närselerden
ybarat goşuny bardy, ýöne Alah Tagala hemme zatdan üstündir.
“11. Bular (ýaşaýan) ülkelerinde gaty azdylar.” Azmak - ýagny, hetden
aşmak, aýatda suwuň çeninden aşmasy barada şeýle diýilýär: "Takyk,
(Nuhuň döwründe) suwlar joşan wagty, sizi (ata-babalaryňyzy)
howpsuz gämide Biz ýüzdüripdik." (Hakko 11). Ýagny, haçanda suw artanda
sizi Nuhuň ýasan gämisine mündürdik, şeýdip, azmak sözüniň manysy hetden aşmak, Allahyň bendelerine hüjüm etmek diýmekdir.
“12. Ol ýerlerde pitne-pisat çykaryp, (azgynçylyklaryny) artdyrdylar.”
Ýagny, magnawy azgynçylyklaryny artdyrdylar (ýagny, kalplaryndaky
göterýän ynançlarynyň, pikirleriniň azgynlygy). Aslynda magnawy
azgynçylyk yzyna duýulýan (amal) azgynçylygyny tirkeýändir, munuň delili
Allahyň şu aýaty: "Eger şol ýurtlaryň ilaty iman edip‚ (Allahdan) gorkan
bolsadylar‚ onda, elbetde‚ Biz üstlerine asmandan‚ ýerden ençe bereket
(we bolçulyk) gapylaryny açardyk. Ýöne olar pygamberleri ýalançy
hasapladylar. Biz hem eden erbetlikleri sebäpli, olara jeza berdik." (Agraf
96).

Başga aýatda şeýle diýilýär: "Ýer ýüzi abat edilensoň, ýer ýüzüni

zaýalamaň!" (Agraf 56). Bu aýat barada käbir alymlar aýtdylar: ýagny,
günäler bilen zaýalamaň. Bu aýdylanlara daýanyp, (Ol ýerlerde pitne-pisat
çykaryp, (azgynçylyklaryny) artdyrdylar.) aýatdaky azgynçylykdan
maksat - magnawy (ýagny, many taýdan) azgynçylykdyr, ýöne magnawy
azgynçylyk hökman yzyndan duýulýan (amal) azgynçylygyny tirkeýändir.
Öňki ymmatlara Allah (azap berende) olaryň iň soňkusyna çenli ýok ederdi,
hemmesinem gyrardy, ýöne bu ymmatdan Allah jezanyň bu görnüşini
aýrandyr, emma jezalaryny öz arasynda goýandyr, ýagny, biri-birlerini
gyrarlar, Muňa esaslanyp aýdýarys: musulmanlaryň arasyndaky bolup geçen
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söweşleri, bir-birlerini gyrmalary bularyň hemmesiniň sebäbi - günäharamlyklardyr. Allah olara jeza hökmünde olara bir-birlerine hüjüm
etdirýär.
“13. Şonuň üçin seniň Perwerdigäriň hem olaryň üstüne azap
gamçylaryny ýagdyrdy.” Allah olaryň üstlerine ýokardan azap inderendir,
aýatdaky gamçy sözi urgy üçin ulanylýan taýaga diýilýär, şeýle hem, taýak
bilen urmak azabyň bir görnüşidir, ýöne Allahyň Ad, Semud, Fyrawna
ýagdyran gamçysy biziň bilýän, bize belli bolan gamçymy ýa ol olary heläk
eden azap gamçysymy? Jogaby: ikinjisidir, ýagny, olary ýok eden, heläk
eden azap gamçysydyr. Allah bizi geçen ymmatlaryň halyndan ybrat alyp,
öwüt alyp, peýdalanýan kişilerinden etmegini Ondan dileýäris, şeýle hem,
bizi Özüne boýun bolýanlardan etmegini, azgynlardan etmezligini soraýarys,
elbetde Ol ähli zada kadyrdyr.
“14. Sebäbi seniň Perwerdigäriň elmydama bukudadyr
(gözegçilikdedir).” Bu aýatdaky ýüzlenme Pygamberimize (Sallallahu
aleýhi we sellem) hem beýleki ýüzlenmek mümkin bolanlara degişlidir.
Azan, çenden aşan, tekepbirlik eden her kişä Allah gözegçilik edýändir,
olary yzarlaýandyr, olary hasaba çekip, azap berýändir. Kurany-Kerimde bu
aýata manydaş başga aýatlar bardyr: "Olar ýer ýüzüne aýlanyp,
özlerinden öň ýaşap geçenleriň (ahyrky) netijeleri nähili boldy
görmeýärlermikä? Allah olaryň köklerini gyrandyr. Kapyrlar üçin hem
munuň kimin (azaplar) bardyr." (Muhammed 10). Şugaýb aleýhisseläm öz
kowumyna ýüzlenip aýdýar: "Eý, kowumym! (Siziň) maňa bolan
duşmançylygyňyz sizi Nuhuň kowumynyň, Huduň kowumynyň ýa-da
Salyhyň kowumynyň başyna gelen ýaly zatlaryň (azabyň) başyňyza
gelmegine alyp barmasyn. Lutuň kowumy hem sizden daşda däldir."
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(Hud 89).

Şonuň üçin, pygamberleri ýalan hasaplanlara garşy Allahyň sünneti

(ýoly) birdir, Özüne ybadat etmekden saklanyp, ulumsy bolýanlara Allah
gözegçidir. Bu aýat Allaha ybadat etmän ulumsylanan, habaryny ýalan
hasaplan her kime güýçli duýduryşdyr, azap wadasydyr.
“15. Perwerdigäri ynsany synag etmek üçin nygmatlaryna gark edende,
ol: «Perwerdigärim maňa nygmat eçildi (yzzat-hormat etdi)» diýer. 16.
Emma synag üçin nesibesini daraldanda welin, ol: «Perwerdigärim
meni hor-perişan etdi» diýer. 17. Ýok! (Siz Allahdan elmydama pazlykerem etmegini isleýärsiňiz welin), emma ýetime ikram etmeýärsiňiz?!
18. Mätäçleri doýurmaga höweslendirmeýärsiňiz! 19.Turosy (miraslary)
işdämenlik bilen iýýärsiňiz! 20. Siz baýlygy örän gowy görýärsiňiz.”
“15. Perwerdigäri ynsany synag etmek üçin nygmatlaryna gark edende,
ol: «Perwerdigärim maňa nygmat eçildi (yzzat-hormat etdi)» diýer.”
Allah ynsany hem ýagşy hem-de ýaman bilen synag edip biler, aýatdaky
ýaly: "Barlamak üçin Biz sizi ýagşy-ýaman bilen synarys." (Enbiýä 35).
Ynsan şükür edermi ýa näşükür bolarmy, (buny ýüze çykarmak üçin) Allah
ynsany ýagşy, haýyr zatlar bilen synar. Ynsan sabyr edermi ýa azar, (buny
ýüze çykarmak üçin) Allah ynsany ýaman, şer zatlar bilen synar. Şonuň
üçin, ynsanyň ýagdaýy begençli, ýakymly haýyr bilen gynançly, ýakymsyz
şeriň aralygyndadyr, bularyň hemmesi Allahdan bolan synagdyr. Ynsanyň
zuluma we nadanlyga esaslanan tebigatyna laýyklykda haçanda oňa
Perwerdigäri eçilip, ony synag edende: («Perwerdigärim maňa nygmat
eçildi (yzzat-hormat etdi)» diýer.) - ýagny, yzzat-hormat edilmäge men
haklydyryn diýýär, Allahyň oňa eçilen fazly hasaplamaýar, şu aýatdaky
ýaly: "Ol: «Baýlyk maňa diňe özümde bolan ylym sebäpli, berildi»
diýdi." (Kasas 78). Haçanda Allahyň oňa eçilen nygmatlary oňa agzalanda
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şeýle diýýär: («Baýlyk maňa diňe özümde bolan ylym sebäpli, berildi»)
ýagny, nygmatyň Allahdandygyny boýun almaýar. Haly beýle bolan
ynsanlar gaty köpdür, haçanda Allah olara Öz nygmatlaryndan eçilende
aýdarlar: bu Allahyň bize yzzat-hormaty, çünki, biz bu zatlara mynasyphaklydyrys. Emma eger ynsan Allahyň fazlyny, nygmatyny boýun alyp: bu
Allahyň maňa bildiren yzzat-hormaty diýse, zyýany ýokdur, ýöne Allahyň
nygmatyny boýun alman, men bu nygmata hakly diýse (onda ýalňyşdyr),
meselem bir kowumyň baştutany käbirlerine myhmançylyga gelende: plany
maňa yzzat-hormat bildirdi (gowy edip hödür-kerem etdi), çünki, men muňa
mynasyp-haklydyryn.
“16. Emma synag üçin nesibesini daraldanda welin, - ýagny, rysgaly
gysylanda, - ol: «Perwerdigärim meni hor-perişan etdi» diýer.” Ýagny,
Allah maňa zulum etdi, har-zelil etdi, plana rysgal berişi ýaly maňa rysgal
bermedi, plana eçilşi ýaly maňa eçilmedi. Şeýdip, rahatlykda şükür etmeýär,
özüne göwni ýetip, muňa men hakly diýýär, kynçylykda bolsa, sabyr
etmeýär, tersine, öz Perwerdigärine garşy gidip, Perwerdigärim meni horperişan etdi diýýär. Ynha bu ynsanlyk taýdan adamyň hal-ýagdaýydyr,
emma musulman-mömin kişi beýle däldir, mömin kişi haçanda Allah oňa
yzzat-hormat bildirip, nygmat eçilende öz Perwerdigärine şükür eder, ol
nygmaty Allahyň fazly we yhsany hasaplar, ýagny, men Muňa mynasyphakly diýmez. Şeýle hem, haçanda Allah onuň rysgalyny gysyp, ony synag
edende (sogap) umyt edip, sabyr eder, bu (ýagny, rysgalyň dar bolmagy)
meniň günälerim sebäpli diýer, Allah ony har-zelilem etmedi, oňa zulumam
etmedi. Şeýdip, (mömin adam) kynçylykda sabyrly, rahatlykda şükürli bolar.
Ynsan akyl-zehinini işledip ýörmelidir, muňa ýokarky agzalan iki aýat
yşarat edýändir, meselem: näme üçin Allah maňa baýlyk berdi? Menden
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näme isleýär? Hä, menden şükür etmegimi isleýär. Näme üçin Allah meni
garyplyk, hassalyk bilen synaýar? Hä, menden sabyr etmegimi isleýär.
Şonuň üçin, haly zulum we nadanlyga esaslanan ynsanyň haly ýaly
bolmazlygy üçin, ynsan öz nebsini hasaba çekip ýörsün. Şonuň üçin aýdýar:
“17. Ýok!” - ýagny, saňa berilen nygmatlar seniň oňa mynasyp-hakly
bolanyň üçin däl-de, eýsem, Allah saňa fazl-kereminden bereni üçindir,
şeýle hem, saňa rysgalyňy dar etmegi seni har-zelil etmegi däldir, bu zatlar
Onuň adylyna, hikmetine laýyklykdadyr. Soňra aýtdy:
“(Siz Allahdan elmydama pazly-kerem etmegini isleýärsiňiz welin),
emma ýetime ikram etmeýärsiňiz?!” Ýagny, Allah size nygmatlaryny
eçilende siz ikram edilmäge haklylara, ýagny, ýetimlere el uzatmaýarsyňyz,
olara duýgudaş bolmaýarsyňyz. Aýatda (ýetim) sözi birlik formada bolsa-da,
köplük formany aňladýandyr. Alymlar aýtdylar: ýetim - ýetişenlik ýaşa
ýetmänkä kakasy aýrylan oglana ýa gyza aýdylýar. Emma ejesi aýrylan
bolsa, ýetim diýilmeýär. Şeýle hem, aýatdaky (ýetim) öz içine garyp
ýetimleri hem-de baý ýetimleri alýandyr. Çünki, ýetimleriň hemmesine
yhsan, ikram etmelidir, olaryň ýürekleri para-paradyr, sebäbi olar kakalaryny
ýa gözegçilerini ýitirendirler, şol sebäpli Allah olaryň göwniçökgünlikleri
aýrylsyn diýip, olara yhsan etmegi wesýet edýär.
“18. Mätäçleri doýurmaga höweslendirmeýärsiňiz!” Ýagny, siz biribiriňizi mätäçleri (garyp-pukaralary) doýurmaga itermeýärsiňiz, beýleki
kişini itermeýän kişi özi hem beýle etmez. Bu (aýatlarda) bize yşarat bardyr:
biz hökman ýetimlere ikram etmelidiris, biri-birlerimizi mätäçleri
doýurmaga höweslendirmelidiris, çünki olar mätäçdirler, bende doganynyň
ýardamynda boldugyça Allah hem onuň ýardamynda bolar.
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“19. Turosy (miraslary) işdämenlik bilen iýýärsiňiz!” Turos - Allahyň
bendä miras edip berýän mal-mülki, tapawudy ýok öleniň yzyndan miras
edip alsyn, ýa alyş-satyş edip ýa işläp gazansyn, ýa meýdana çykyp, ot ýa
odun ýygyp (gazansyn) we ş.m., diýmek, turos diýmek - ynsanyň miras edip
alýan her bir zadyna aýdylýar, ýa Allahyň ynsana miras edip berýän malmülki diýmekdir. Adamogly mirasy işdämenlik bilen iýýändir, emma malmülk, baýlyk barada şeýle diýýär:
“20. Siz baýlygy örän gowy görýärsiňiz.” Ýagny, juda söýýärsiňiz, ynha
bu ynsanyň tebigatydyr, ýöne imanyň adama täsiri bardyr, ynsan imany
esasynda baýlyga üns bermez, birden baýlyk geläýse-de Allaha şükür edip,
wajyp zatlary ýerine ýetirer, birden baýlygy gidäýse-de üns bermez. Emma
ynsanyň (asyl) tebigaty Allahyň şu iki aýatda wasp edişi ýalydyr.
“21. Ýok! (Siziň bu edýän işiňiz düýbünden ýalňyş). Ýer sarsyp, bölekbölek bolan wagty! 22. Perwerdigäriň gelende, perişdeleriň hatar-hatar
düzülen wagty! 23. Dowzah getirilen wagty, ynsan diňe şol gün
(ýalňyşyna) düşüner. Emma (ol gün) akyl ýetireniniň peýdasy ýokdur.
24. (Ol şol gün): «Käşgä, bu ýaşaýşym üçin taýýarlyk gören bolsadym»
diýer. 25. Ine, şol gün Onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. 26.
Onuň daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez. 27. Eý, aramlyga ýeten
nebis (jan)! 28, 29, 30. Sen Perwerdigäriňden razy bolan halyňda, Onuň
hem senden razy bolan halynda Perwerdigäriňe dolan! Sen Meniň
(yhlasly) bendelerimiň hataryna goşulyp, Jennetime gir!”
“21. Ýok! (Siziň bu edýän işiňiz düýbünden ýalňyş). Ýer sarsyp, bölekbölek bolan wagty!” Allah adamlary agzap, kyýamat gün hakynda aýdýar:
“Ýer sarsyp, bölek-bölek bolan wagty!” - şul derejä barar hatda ol ýerde
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ne-hä çukur, ne-de tümmek görersiň, daglar bölek-bölek bolar, binalar ýa
agaçlar däl, daglar şeýle bolar, ýer edil hamyň ýazylşy ýaly tep-tekiz bolup
ýazylar, hemme adamlar onuň üstünde bir ýerde bolarlar, olaryň hemmesi
(gygyryp) çagyrýançyny eşiderler, hemmesem ol günde bir gözýetimiň
aşagynda bolarlar, şonda ynsan: diňe şol gün (ýalňyşyna) düşüner. Emma (ol
gün) akyl ýetireniniň peýdasy ýokdur. “(Ol şol gün): «Käşgä, bu ýaşaýşym
üçin taýýarlyk gören bolsadym» diýer.” Ýöne pursat gitdi, çünki, pursat,
amal ýer bu dünýädir, ahyrky barjak ýeri üçin hereket etmeli ýeri budur,
aýatda iman eden kişi Fyrawnyň maşgalasyna şeýle diýýär: "Eý,
kowumym! Takyk, bu dünýä ýaşaýşy metagdyr (geldi-geçer
güýmenjeden (tomaşadan) ybaratdyr). Emma ahyret baky ýaşaljak
ýerdir." (Gafir 39). Metag - ýagny, goş. Edil ýolagçy kişiniň saparynda wagty
öz goşundan peýdalanylşy ýaly, ynsanam ömründe bu dünýäni ulanýandyr.
Aslynda ynsan geçen wagty ýatlap gelejek üçin ybrat (sapak) almalydyr,
geçen zatlar edil gündiziň bir sagady ýaly geçip gidendir, edil şu wagt
ýaradylan ýalydyrys, gelejek hem edil geçmiş ýaly tiz geçjekdir, şeýdip,
saparymyz indiki mekana ýeter, ýagny, gabyrlaryň törlerine, ýöne ol mekan
hem hemişelik däldir, aýatda aýdylşy ýaly: “1. Sizi köpeltmeklik güýmedi.
2.Tä gabyrlara zyýarat edýänçäňiz.” (Tekäsür 1-2). Bu aýaty biri okanda
çarwa arap aýtdy: Allaha kasam bolsun, zyýarat ediji hemişelik oturmaz,
hökman ol ýerden gaýdar. Aýatdan çykarylan bu netije gaty dogrudyr, gowy
düşünişdir, ol netijäni birnäçe aýatlar goldaýandyr, meselem: "Soň siz
munuň yzyndan (ýaşanyňyzdan soň), elbetde, ölersiňiz. Soň hem siz
kyýamat güni täzeden direldilersiňiz." (Muminun 15-16).
“22. Perwerdigäriň gelende, perişdeleriň hatar-hatar düzülen wagty!”
Ýagny, hatardan soň hatar bolup düzülen wagty. Perwerdigäriň gelende,
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bärde gelmeklik işligi Allaha ýöňkelýär, arap diliniň kadasyna laýyklykda
kime işlik ýöňkelse ol şol işligi ýerine ýetirýändir, başga kişi däl. Şeýle hem,
Allahyň atlary we wasplary baradaky kada hem şeýledir, ýagny, Allahyň
Özüne ýöňkän her zady Oňa degişlidir, başgalara däl. Diýmek, gelýän
Allahdyr, tagtyl (Allahyň at we wasplaryna dürs iman etmeýänler) eýeleriniň
üýtgedip, "Allahyň emri geldi" diýişleri ýaly däldir, çünki, beýle diýmek sözüň görünip duran halyndan başga hala delilsiz geçirmekdir. Biziň
akydamyz bolsa, Allahyň we Resulynyň kelamyny bolşy ýaly kabul edýäris,
(ýagny, görünip duran manysyna ynanýarys) we hiç hili üýtgetmeýäris.
Şeýlelik bilen aýdýarys: Takyk, kyýamat gününde Allahyň Özi geljekdir,
ýöne ol gelmekligiň hili, tüýsi nähili? Ynha muny biz bilmeýäris, bu barada
soramak hem Ymam Mäligiň aýdyşy ýaly bidgatdyr, haçanda ondan:
"Rahman arşyň ýokarsyna galdy"(Taha 5) aýaty barada soranlarynda bir
salym başyny sallap oturdy, hatda ony der basyp gitdi, çünki, ol sorag onuň
ýüregine agyr degdi, sebäbi ol gerekmejek zatlara inçeleşýän, igenjeň,
bahana gözleýän, şer isleýän bidgatçy biriniň soragydy, soňra başyny
galdyryp: “Istiwa (galmaklyk) näbelli (zat) däldir, hil-tüýsine akyl
ýetýän däldir, oňa iman etmek wajypdyr, ol barada soramak bolsa
bidgatdyr.” (Mowzugymyza degişli) ýeri soňky sözlemdir: ol barada
soramak bolsa bidgatdyr. muny hemme wasplarda kada edinmelidiris,
meselem, biri gelip: Allah aýdýar: "...iki ellerim bilen ýaradan.." (Sad 75),
ýagny, Adam aleýhisselämi, nädip Allah ony eli bilen ýaradýar? - diýse,
jogap hökmünde aýdýarys: bu sorag bidgatdyr. Ol aýdyp biler: men ylym
isleýärin, maňa Perwerdigärimiň wasplaryndan hiç zadyň gizlin bolmagyny
islemeýärin, şonuň üçin nädip ýaradanyny bilmek isleýärin. Muňa jogap
berýäris: sen sahabalardan beter ylma höweslimi? Hawa ýa ýok diýer,
garaşylýanam ýok diýmegi, şeýle hem, seniň sorag beren kişiň, Allahyň
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wasplarynyň hil-tüýsini has gowy bilýärmi ýa Resul (Sallallahu aleýhi we
sellem) gowy bilýär. Ol aýdar: Resul, diýmek, sahabalar senden beter ylma
höweslidiler we olaryň sorag berýän kişisi (ýagny, Pygamberimiz) seniň
sorag berýän kişiňden has ylymly ekeni, ýagdaý şeýle bolsa-da sahabalar
seniň soragyňy Resula bermändirler, munuň sebäbi, olar Allah bilen edepli
gatnaşardylar, kalplary hem-de dilleri bilen. Takyk biziň akyllarymyz we
düşünişimiz Allahyň wasplarynyň hil-tüýsüni gurşap almaz, bu zatlardan
Allah has Beýik, has Belentdir, Allah kitabynda magnawy (many aňladýan)
zatlar barada şeýle diýýär: "Olaryň ylmy bolsa Ony doly bilmeklige
ýetmez." (Taha 110). Duýulýan (ýagny, duýgy bilen bilip bolýan) zatlar barada
şeýle diýýär: "Gözler Ony gurşap almaz. Emma Ol ähli gözleri gurşap
alýandyr." (Engam 103). Şonuň üçin aýdýarys: Eý dogan, edebe eýer (edepli
bol, edepden çykma) Allah nädip eli bilen Adamy ýaratdy diýip sorama,
çünki bu sorag bidgatdyr. Edil şolar beýleki wasplar, meselem Allahyň gözi
nähili diýse, bu sorag bidgat diýeris, Allahyň eli nähili diýse, bu bidgat, saňa
düşeni edebe eýermek we Allahyň wasplarynyň hil-tüýsüni soramazlyk
diýeris, eger aýatymyzdaky Allahyň gelmekligi barada sorasa, ýene-de bu
bidgat diýeris. Ynha bu kada görä boluň, Allahyň wasplarynyň hil-tüýsüni
soraýan her ynsan bidgatçydyr, gerekmejek zatlara inçeleşýän kişidir, çünki,
ol ýetip (bilip) bolmajak zat hakynda soraýar. Şeýlelik bilen,
(Perwerdigäriň gelende..) ýaly aýatlar baradaky ynanjymyz - Allah gelýär
diýip iman etmekdir, ýöne nähili hil-tüýsde geler? Muny Allah biler, munuň
delili: "Onuň (Allahyň) deňi-taýy (meňzeşi) ýokdur, Ol Eşidiji we
Görüjidir." (Şura 11). Biz nefiý (ýokluk forma) tarapyny bilýäris, emma isbat
(barlyk forma) tarapyny bilmeýäris, ýagny, biz bilýäris Allah ynsan ýaly
gelmegi mümkin däldir, emma plan hili geler diýip hil-tüýsüni tassyklap
bilmeýäris, ynha şu bize wajyp bolan zatdyr. (Perişdeler hatar-hatar...) 223

aýatyň arapçasynda El-Melek diýip gelýär, melek diýmek perişde
diýmekdir, emma (EL) goşulmasy umumylygy aňladýar, ýagny, hemme
perişdeler, hemmesi gelip, ýaradylanlaryň hemmesini gurşap alarlar, iň peski
asmanyň, soňra ikinji asmanyň perişdeleri soňra beýleki perişdeleriň
hemmesi inip, Allahyň beýikligini bildirtmek üçin bütin barlyklary gabawa
alarlar. Aslynda perişdeler beýle etmeselerem hiç bir barlyk çepe-saga
gymyldap bilmez, muny etmekleriniň sebäbi - Allahyň beýikligini, güýçkuwwadyny bildirtmek üçindir, şeýle hem, ol günüň elhençligini
bildirtmekdir. Ol gün her kimiň bar boljak günüdir, ol güne perişdeler,
ynsanlar, jynlar mör-möjekler, hemme zat şaýat bolar, hemme zat ol güni
görerler, aýatda şeýle diýilýär: "Wagşy haýwanlar (bir ýere üýşürilip)
jemlenen wagty!" (Tekwir 5). Şeýlelik bilen, ol gün örän möhüm, aýratyn
gündür, şuwagt biz onuň nähilidigini göz öňüne getirip bilmeris, çünki, göz
öňüne getirmeden ol gün has beýik gündür. Birinji (Allahyň gelmesi) soň
ikinji (perişdeleriň hatar-hatar düzülmegi) ýagdaýdan soň üçünji ýagdaý
agzalýar:
“23. Dowzah getirilen wagty.” Ýagny, kimiň getireni agzalmaýar, ýöne
Sünnetde şeýle diýilýär: Kyýamat güni Jähennem 70 müň ýüp bilen süýrelip
getiriler, her ýüpünde ony süýreýän 1000 sany perişdeler bolar (Muslim).
Perişdeleriň güýji nähilidir öýdýärsiň?! Olaryň güýji adamlaryňky ýaly
hatda jynlaryňky ýaly däldir, olaryňkydan näçe esse artykdyr, ýogsa Yfryt
jyn Suleýman aleýhisseläme şeýle diýýär: "«Men ony (ýagny, Bilkys
patyşanyň kürsüsini) ýeriňden turmankaň saňa getirerin. Men muňa
güýji ýetjek ynamdardyryn» diýdi. Özünde kitapdan bir ylym bolan
başga biri: «Men ony saňa göz açyp-ýummasy salymda getirerin» diýdi.
Süleýman tagtyň öz ýanyna ýerleşdirilendigini görende...." (Neml 38-40).
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Alymlar aýtdylar: "Sebäbi bu adam Allahdan doga etdi, şonuň üçin,
perişdeler Ýemenden getirdiler, şeýdip ony Şamdaky Süleýmanyň ýanyna
getirdiler. Şeýlelik bilen perişdeler örän güýçlidirler (şeýle güýçli
bolsalarda) olar Jähennemi 70000 ýüp bilen getirerler, her ýüpi bolsa 70000
perişde süýrär, Jähennem örän uly we (aýylgançdyr). Haçanda ot eýeleri ony
daş ýerden görenlerinde, olar Jähennemiň gazabyny we dem çykarmasyny
eşiderler. Jähennemiň dem çykarmasy uçarlaryň we başga enjamlaryň dem
çykarşy (howa üfleýşi ýaly däldir), ol şeýle bir (aýylganç dem çykarmadyr)
ýürekleri agza getirer. "(Bes), her gezek ol ýere bir topar oklanylsa, onuň
(Dowzahyň) sakçylary olardan:«Size (bu azaby) duýduryjy (pygamber)
gelmänmidi?» diýip sorarlar." (Mülk 8). Allah Tagala aýdýar: "(Dowzah)
gahardan ýaňa ýarylaýjak bolar!" Ýagny, Jähennem oduň şeýle bir
gazaby geler, ol gazapdan ýaňa bölek-bölek bolar, şonuň üçin, Allah Tagala
otdan bize duýduryş berendir, şu üç zadyň hemmesi duýduryşdyr:
Robbumyzyň gelmegi, perişdeleriň hatar-hatar düzülmegi, 3-nji hem
Jähennemiň getirilmegi.
“23. Dowzah getirilen wagty, ynsan diňe şol gün (ýalňyşyna) düşüner.
Emma (ol gün) akyl ýetireniniň peýdasy ýokdur.” Ýagny, kyýamat
gününde Allah gelende we perişdeler hatar-hatar bolup gelende bütin
barlyklary gurşap alanlarynda elhençlikler, aýylgançlyklar bolup geçende,
ynsan ýadyna düşürer, bu günüň oňa wada edilenini ýadyna düşürer. Ilçiler
tarapyndan habardar edilenini ýatlar, şeýle hem, olaryň duýduranlaryny we
howatyr edenlerini ýadyna düşürer. Ýöne kime azap sözi hak bolan bolsa
hemme aýatlar oňa gelenem bolsa iman etmez. Şol wagt bu zatlary ynsan
ýatlar, ýöne Allah Tagala şeýle diýýär: "Emma (ol gün) akyl ýetireniniň
peýdasy ýokdur." Ýagny, mundan öň ynsana ol günüň habary oňa ýetipdi,
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indi bolsa gözleri bilen gördi, bu ýagdaýda onuň ýatlamagyndan, indiden
soň öwüt almagyndan ne peýda. Aslynda göreniňden soň iman etmekligiň
peýdasy ýokdur, çünki gören zadyna her bir ynsan iman edýär. Şonuň üçin,
peýda berýän iman gaýyba edilen imandyr. Aýatda şeýle diýilýär: "Olar
gaýyba iman ederler." (Bakara 3). (Mömin adam) ilçileriň Allahdan we ahyret
gününden habar beren zatlaryna ynanyp tassyk eder. Ol gün ynsan
(geçmişini ýatlar), ýöne Allah Tagala aýdýar: "Emma akyl ýetireniniň
peýdasy ýokdur." Ýagny, haky göreninden soň akyl ýetirmeginiň oňa
peýda bermekligi gaty ikuçlydyr.
“24. Ynsan aýdar: «Käşgä, bu ýaşaýşym üçin taýýarlyk gören
bolsadym» diýer.” Ýagny, ýaşaýşy üçin taýýarlyk görmegini arzuw eder,
onuň göz öňünde tutýan haýaty haýsy haýat?! Şu dünýä haýatymy? Ýok,
Allaha kasam bolsun, dünýä haýaty geçip gitdi, gutardy. Hakykatda dünýä
haýaty haýat däldir, hakykatda ol alada gaýgydyr. Her bir durulygyň
yzyndan bulanyk gelýändir, her sagdynlygyň yzyndan hassalyk gelýändir,
her jemlenşigiň yzyndan bölünşik gelýändir. Seret nämeler boldy! Atalar
nirede! Doganlar nirede! Ogullar nirede! Ýanýoldaşlar nirede! Ynha şumy
haýat! Şonuň üçin, akyldar şahyrlaryň birisi aýtdy:
"Garrylyk we ölüm bilen zaýalanan ýaşaýyşda gowluk ýokdur."
Her bir ynsan şuňa akyl ýetirsin, onuň soňy iki zada barar, ölüm ýa-da
garrylyk. Biz bilýäris käbirleri ýaşlygynda men-men diýip ýören
wagtlaryndan soň birnäçe ýyl ömür berleninden soň pes ýaşaýşa dolanyp
gelýär, olaryň gynançly halyndan ýaňa ynsanyň olara rehimi geler. Olar näçe
mal-mülkli, maşgalaly bolsalar hem olar gözgyny haldadyrlar we şolar ýaly
hem her bir ynsan ir-gözin ölüp gider, ýa-da uzak ömür ýaşap pes ýaşaýşa
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dolanar, hakyky (haýat) Allahyň beýan eden haýatydyr: "Ahyret ýurdy
bolsa hakyky ýaşaýyşdyr. Käşgä, bu hakykaty bilsediler." (Ankebut 64).
Ýagny, kämil haýat. Ýaňky (adam) haýaty üçin taýýarlyk etmegini arzuw
eder, ýöne arzuwy hasyl bolmaz. Indi akyl ýetireniň peýdasy bolmaz.
“25. Ine, şol gün Onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. Onuň
daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez.” Bu aýatyň arapçasynda iki okalyş
bardyr:
1-njisi - "Ine, şol gün Onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. Onuň
daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez." Ýagny, Allahyň azaby ýaly hiç kim
berip bilmez, Allahyň azaby iň gaty azapdyr we Allahyň daňan bagy ýaly
hiç kim daňyp bilmez, ol iň güýçlidir.
2-njisi - "Ine şol gün oňa azap berilşi ýaly hiç kime azap berilmez we
onuň daňylşy ýaly hiç kim daňylmaz." Ýagny, ol günde şu adama azap
berilşi ýaly hiç kime azap berilmez. Ol adam daňylşy ýaly hiç kim
daňylmaz. Mälim bolşy ýaly, ol günde, ol kapyra azap berilşi ýaly hiç kime
azap berilmez, sebäbi ol ot eýeleriň üstüne güýçli suwsuzlyk wagty oklanar.
Şol sebäpli oda bakarlar we ody salgym (hyýal) hökmünde görerler. Salgym
diýmek tomsuň günlerinde daşdan suw bolup görünýän ýerler. Ýaňky ot
eýeleri suwsyz hallarynda oda seredip ony salgym hasaplarlar. Onuň üstüne
zyňylarlar, dessine onuň ýanyna bararlar, näme isläp bararlar? Içmek isläp
bararlar. Haçanda baranlarynda onuň gapysy açylyp onuň sakçylary
aýdarlar: "Ahyrynda ol ýere baranlarynda (Dowzahyň) gapylary açylar,
onuň sakçylary olara: «Size öz araňyzdan Perwerdigäriňiziň aýatlaryny
okap beren we bu güne gelip ýetjekdigiňizi duýduran pygamberler
gelmedimi eýsem?» diýerler." (Zumer 71). Olaryň üstüne hüjjet dikelendir
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(ýagny, olar duýdurulandyrlar). Şonuň üçin, perişdeler olary oda
girmänkäler ýazgararlar, ýazgarmak bolsa kalp azabydyr, ot agyrsyny
datmazlaryndan öň ruhy agyrydyr. Otda bolsa El-Jebbar ondan beter
ýazgaryş bilen ýazgarar. Olar şeýle diýip aýdarlar: "Şonda: «Pälimiz
bizden üstün çykdy we biz ýoldan çykan kowum bolduk.
Perwerdigärimiz, bizi bu ýerden (Dowzahdan) çykar, eger ýene-de
(dinsizlige) öwrülip barsak, onda biz, takyk, (özümize) zulum
edenlerden bolarys» diýerler." Merhemetlileriň iň merhemetlisi bolan
Allah aýdar: "Ol (Allah) bolsa: «Meniň bilen gepleşjek bolmaň-da,
masgara bolup dymyp duruň!" (Müminun 106-108). (Bundan beter) har-zelil
etmek, kiçeltmek bolup bilermi?! Ol (Allah) bolsa: «Meniň bilen gepleşjek
bolmaň-da, masgara bolup dymyp duruň!" Buny merhemetlileriň iň
merhemetlisi aýdýar, Rahmandan (giň rehmet eýesinden) soň kim olara
merhemet etsin? Olara merhemet etjek ýokdur. Pygamberimiziň (Sallallahu
aleýhi we sellem) habar berşine görä, ot eýeleriniň içinden iň ýeňil azap
beriljegi şu kişidir, (aýagynda) köwşi bolup şol sebäpli beýnisi gaýnaýan
kişidir. (Bu ynsan) özünden beter azap çekýän ýokdur öýder (Buhary we Muslim).
Ol özüni iň azap çekýän adamlardan hasap eder, aslynda bolsa ol iň ýeňil
azap çekýänidir. (Aýagynda) köwşi bolup şol sebäpli beýnisi gaýnaýan
kişidir. Aslynda köwüş bedeniň iň aşagyna (aýaga geýler), beýin bolsa
bedeniň iň ýokarsyndadyr. Eger-de bedeniň iň aşagy sebäpli bedeniň iň
ýokarsy gaýnaýan bolsa, onda bedeniň ortasy hasam beter (gaýnar). Allah
bizi we sizi otdan gorasyn! (Ine, şol gün Onuň berjek azabyny hiç kim
berip bilmez. Onuň daňan bagyny hiç kim daňyp bilmez). Sebäbi olar
daňylarlar, Allaha sygynýarys! "Soň ony ýetmiş arşyn uzynlygyndaky
zynjyra daňyň!" (Hakko 32). Ýagny, ony bu zynjyra giriziň, elleri daňylsyn
diýerler, Allahdan pena dileýäris. Ol wagtdaky olaryň nähili bela, nähili
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betbagtlyga, nähili azaba duçar bolanyny hiç kim göz öňüne getirip bilmez,
şonuň üçin şuny diýmez ýaly ynsan taýynlyk görmelidir: "(Ol şol gün):
«Käşgä, bu ýaşaýşym üçin taýýarlyk gören bolsadym» diýer. Ine, şol
gün Onuň berjek azabyny hiç kim berip bilmez. Onuň daňan bagyny
hiç kim daňyp bilmez." Soňra Allah bu süräni gursagy açyp, ýüregi
begendirýän aýatlar bilen tamamlady:
“27. Eý, aramlyga ýeten nebis (jan)!28, 29, 30. Sen Perwerdigäriňden
razy bolan halyňda, Onuň hem senden razy bolan halynda
Perwerdigäriňe dolan! Sen Meniň (yhlasly) bendelerimiň hataryna
goşulyp, Jennetime gir!” (Perwerdigäriňe dolan) - bu söz ynsana
dünýädäki ahyrky pursatynda jan berjek wagty aýdylar, ruhuna diýiler:
aramlyga ýeten nebis (jan), çyk! Allahyň razylygyna we rehmetine çyk.
Şonda jan begener, şatlanar, bedenden aňsatlyk bilen çykar, sebäbi bütin
dünýäden has eşretli zat oňa buşlandy, hadysda Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem) aýtdy: "Gamçynyň Jennetdäki tutýan ýeri bütin
dünýäden we ondaky zatlardan has haýyrlydyr." (Buhary).
Adamyň gamçysy - gysga taýajyk, şonuň Jennetdäki tutjak ýeri (nähili
kiçijik ýer bolsa-da) bütin dünýä we onuň üstündäki zatlardan haýyrlydyr
diýýär. Ýagny, seniň dünýäň däl, (seniň dünýädäki eýeçilik edýän zadyň däl)
eýsem, bütin dünýä, başyndan başlap ahyryna çenli, ondaky ähli eşret,
baýlyk, zynat, bolçylyk we ş.m. zatlaryň hemmesinden ýekeje gamçynyň
tutýan ýeri Jennetde haýyrlydyr. Eger ýekeje gamçynyň tutýan ýeri şeýle
bolsa, onda göz öňüne getiriň Jennetde käbiriniň iki müň ýyllyk ýol aralygy
ýaly mülki, ýeri boljakdyr, ol öz ýeriniň iň aňyrsyny iň bärisini görüşi ýaly
görjekdir, ol ýerdäki nygmat-eşretleri biz öňüne getirip bilmeris, akyl ýetirip
bilmeris: "Hiç kim olaryň eden ýagşy işlerini sylaglamak üçin (Jennetde)
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gözlerini nurlandyrjak niçeme gizlenen nygmatlary bilýän däldir." (Sežde
17).

(aramlyga ýeten nebis (jan)” - ýagny, mömin, arkaýyn nebis, sebäbi

möminiň nebsinden arkaýyn hiç nebis hiç haçan tapmarsyň, möminiň nebsi
gowuluk arkaýynlyk içindedir, şol sebäpli Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) möminiň halyny geň görüp aýdýar: "Mömin kişi geň galdyrýar,
onuň hemme ýagdaýy onuň haýrynadyr, bu ýagdaý möminden
başgasyna degişli däldir, gowulyga duçar bolsa şükür eder, bu onuň
haýrynadyr, kynçylyga duçar bolsa sabyr eder, bu-da onuň
haýrynadyr." (Muslim).
Ol Allahyň kaza-kadaryndan razy bolup, aram tapar, başyna bela gelende
nägilelik etmez, nygmatlar gelende ulumsylyk etmez, nygmatlara şükür eder,
belalara sabyr eder, şonuň üçin ony elmydama arkaýyn halda görersiň,
emma kapyr ýa imany gowşak adam arkaýyn däldir, başyna bela gelende
nägile bolup, sabyrsyzlyk eder, Allah tarapyndan özüni mazlum saýar
(özüne zulum edilen saýar) -Allaha sygynýarys- hatda käbirleri özlerine kast
edýärler, sabyr edip bilmän. Hiç hem aramlyk tapmaz, elmydama aladaň
içindedir, özüne bakyp, baý däldigini görer, özünde aýal-çagalaryň
ýoklugyny, ony gorar ýaly tiredeşleriniň ýoklugyny görer, soňra aýdar: men
nygmatda däl, sebäbi plany baý, onuň aýallary, çagalary bar, ony gorajak
tiredeşleri bar, emma mende ýok diýer. Allah oňa hiç hili nygmat bermedi
diýip hasaplar, çünki, ol imany gowşak, arkaýyn däl kişidir, hemişe
aladadadyr. Şu zatlar üçin adamlar özlerini güýmär ýaly, özlerinden
ýadawlyk, agram aýrylar ýaly her hili ýerlere gidýärler, ýöne hakykatda
bolsa ol zatlary imandan başga zat aýyrmaz, arkaýynlyga, ruhy aramlyga
eltýän zat - hakyky imandyr, aramlyk tapýan nebis - mömin nebisdir,
dünýäde mömin, ahyretde bolsa Allahyň azabyndan halas bolan nebisdir.
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Käbir selefler geň galdyryjy zat aýdarlardy: "Eger patyşalar we olaryň
ogullary biziň nähili (içki) haldadygymyzy bilsediler, ony bizden aljak bolup
gylyç bilen gamçylardylar." Dünýäde aslynda patyşalardan we olaryň
ogullaryndan has eşretli kişiler barmy? Daşky hala görä, ýagny, beden keýpe
görä olardan eşretli hiç kim ýok, ýöne olaryň kalplary möminleriň kalplary
ýaly däldir. Üstünde ýamakly eşikden başgasy bolmadyk, ýagyşdan yssydan
goraýan ýapynjasy bolmadyk möminiň dünýäsi we eşreti patyşalaryň we
olaryň ogullaryň dünýäsi we eşretinden has gowudyr, sebäbi onuň kalby
Allahyň nury bilen ýagty saçýandyr, imanyň nury bilen, meselem: Şeýhul
Islam Ibn Teýmiýýe Allah ýolunda tussag edildi, ezýet çekdi, haçanda ony
zyndana atyp, gapylaryny ýapanlarynda şeýle diýdi: “Bularyň aralaryna
içinde rehmet, daşynda bolsa azap bolan gapyly bir diwar çekiler.” (Hadid
13).

Buny Allahyň nygmaty hökmünde aýdýar, öwünmek üçin däl. Soňra

ýene aýdýar: "Duşmanlarym maňa näme edip biler? Jennetim
gursagymdadyr - ýagny, imanym, ylmym, düýp ynanjym - meni tussag
etmekleri meniň üçin ýeke galmakdyr, meni sürgün etmekleri - ýagny,
ýurtdan sürgün etmekleri - meniň üçin syýahatdyr, öldürmekleri bolsa meniň üçin şehitlikdir." Ynha Muňa düýpli, çuňňur ynanç diýilýär,
arkaýynlyk diýilýär, aslynda zyndana giren adam gelejegim, çagalaryň,
maşgalamyň, tirämiň gelejegi nähili bolarka, diýip alada eder, emma ŞeýhulIsläm - Allah oňa rehmet etsin - Jennetim gursagymdadyr, diýip dogry
aýdýar. Munuň syry bolmagy mümkin. Aýatda Allah şeýle diýýär: "Ilkinji
dadan ölümlerinden başga ol ýerde özge (ikinji) ölüm datmazlar." (Duhan
56).

Ýagny, Jennetde ilkinji ölümden başga ölüm datmazlar diýilýär, emma

Jennetde hiç hili ölüm ýokdur, ilkinji ýa soňky hiç hil ýokdur, ýöne kalp
lezzeti (arkaýynlygy, aramlygy) dünýäden başlap tä Jennete çenli dowam
edýäni üçin dünýe hem-de ahyret ol kişi üçin Jennet ýaly bolýandyr, şeýle
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diýsek dogry, diňe ýekeje ölüm dadar. (Ynha, Şeýhul-Islamyň beýle
diýmeginiň syry şu aýat we onuň açyklamasy bolup biler). (razy bolan
halyňda) - ýagny, Allahyň beren nygmatlaryna razy bolan halyňda.(Onuň
hem senden razy bolan halynda) - ýagny, Allahyň razylygy gazananda,
başga aýatdaky ýaly: "Allah olardan razy boldy, olaram Ondan razy
boldular." (Mujädele 22). (Sen Meniň (yhlasly) bendelerimiň hataryna
goşulyp, Jennetime gir!) Ýagny, salyh bendelerimiň hataryna gir, çünki,
Allahyň nygmat eden bendeleri salyh bendelerdir, olar adamzadyň iň ýokary
gatlagydyrlar, adamzadyň üç gatlagy bardyr: nygmat edilen gatlak, üstlerine
gazap inen gatlak, azaşan gatlak, bularyň üçüsem Fatyha süresinde
agzalandyr: "(Bizi) gazaba sezewar bolanlaryň we azaşanlaryň (ýoluna)
däl-de, Öz nygmat berenleriň ýoluna (gönükdir)!"
Birinji gatlak - olara Allah nygmat edip, olary ýalkan kişileridir, olar
pygamberler, syddyklar, şehitler, salyhlardyr.
Ikinji - üstlerine gazap inen gatlak, olar ýahudy we olara meňzeşlerdir,
ýagny, kim haky bilibem oňa ters bolsa şu gatlaga degişlidir, kim haky
bilebem oňa garşy gitse onuň ýahudylara meňzeş ýeri bardyr, Sufýan ibn
Uýeýnanyň aýdyşy ýaly: "Biziň alymlarymyzdan azanlarynyň
ýahudylara meňzeşligi bardyr."
Üçünji - azaşanlar, ýagny, hristianlar, olar haky bilmediler, haky isleseler-de
nadan bolup, kör boldular, haka gowuşmadylar, ibn Uýeýna ýene aýtdy:
“Biziň ybadathonlarymyzdan zaýalanan kim bar bolsa onuň
hristianlara meňzeşligi bardyr.” Sebäbi ybadathon kişiler haýyr isleýärler,
ybadat etmegi isleýärler, emma olaryň ylymlary ýokdur, olar azaşandyrlar.
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(Sen Meniň (yhlasly) bendelerimiň hataryna goşulyp) - ýagny, birinji
gatlaga gir, (Jennetime gir!) - ýagny, Allahyň Öz ewliýalary (söýgüli
bendeleri) üçin taýynlap goýan ýeri, aslynda ol Jennet şol bendeler üçindir,
emma Allah Jennetime diýmegi ol Jennetiň beýik, aýratyn sylaglanýan
ýeridigini, şeýle hem, ýaradylanlara ol ýere Allahyň üns berenini bildirtmegi
aňladýar. Dünýäde biz üçin miweleri ýaratdy: hurma, nar. Jennetde hem
miweleri ýaratdy: hurma, nar, ýöne Jennetdäkiler dünýädäki ýaly däldirler,
aýatdaky ýaly: "Hiç kim ....(Jennetde) gözlerini nurlandyrjak niçeme
gizlenen nygmatlary bilýän däldir." (Sežde 17). Eger Jennetdäki miweler
dünýädäki ýaly bolsa, onda diýmek biz olary bilýäris, emma meňzeşlik diňe
atdadyr, hakykatda, hil-tüýsde tapawutlydyr. Allahyň (Jennetime gir)
diýmegi şuny aňladýar: ol ýer örän aýratyn, üýtgeşik ýer, ol ýere Allahyň
Özi gaty üns berendir. Bu zatlar ynsany ol ýere höweslendirýär, edil Allahyň
öýleri, ýagny, metjitleri ynsany ol ýere gitmegi höweslendirýän bolsa, sebäbi
Allah ony Özüne ýöňkedi, edil şolar ýalam Allahyň Özüne ýöňkän ýeri,
Jennet hem şeýledir. Ýagdaý aňsatdyr, haçanda bir adam Pygamberimize:
Meni Jennete girizjek, otdan alyp galjak amaly maňa görkez, diýende
Pygamberimiz şeýle diýýär: Takyk, sen gaty beýik zat barada soradyň:
"(Şol wagt) kim otdan daşlaşdyrylyp Jennete salynsa, ol halas
bolandyr." (Ali Imran 185). Ol (halas boluş) kime Allah ýeňilleşdiren bolsa
şoňa ýeňildir, Allaha hiç hili şärik goşman Oňa ybadat edersiň, namazy
doly berjaý edersiň, zekaty berersiň...(Muslim). Din aslynda aňsatdyr,
ýeňildir, Allaha hamd bolsun, ýöne nebisler ýamany, şehwetleri, şübheleri
emir edijidir (ýamanlyga iterijidir), biz bilen dinimiziň arasynda böwet
bolýan şoldur, Robbenä ätinä fiddünýä hasanatew we fil ähiroti hasanetew
we kinä azaben när, Robbenä lä tuzig kulubenä bagde iz hedeýtenä we heb
lenä milledunke rohmeten inneke entel wehhäb. (Manysy) «Eý,
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Perwerdigärimiz! Bize bu dünýäde gowulyk ber, ahyretde hem gowulyk
(ýalkaw) ber we bizi ot (Dowzah) azabyndan gora!» diýýärler. (Bakara 201).
«Eý, Perwerdigärimiz! Bizi dogry ýola gönükdireniňden soň,
ýüreklerimizi (hakdan) azaşdyrma we bize Öz rahmetiňi eçil! Takyk,
Sen eçilijileriň iň beýigisiň!” (Ali Imran 8).
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90-Beled süresiniň tefsiri.
“1. Bu şähere! 2. Seniň bu şähere "hyll" bolan halyňda bu şähere! 3.
Wälide we ondan bolanlara kasam bolsun! 4. Biz ynsany "kebed"de
ýaratdyk. 5. Ol ynsan özüne hiç kimiň güýji ýetmez diýip pikir
edýärmi? 6. (Ol) öwnüp: «Men ep-esli baýlyk sowdum» (diýer). 7. Ol
özüni hiç kim görýän däldir öýdýärmi? 8, 9. Biz oňa (görmegi üçin) göz,
(ýüregindäkini aýdara) dil we iki dodak bermedikmi? 10. Oňa iki
depäni görkezmedikmi?”
“1. Bu şähere!” - aýatyň arapçasynda şeýle gelýär: (lä uksimu bihäzelbeled), manysy - bu şähere kasam bolsun. Arapçadaky "lä" sözi aslynda
ýokluk formany, ýok, däl ýaly manylary berýär, emma bu aýatda ol manyda
däldir, bärde täkitligi, ýagny, anyk kasam bolsun diýmekligi, hem-de üns
çekmekligi aňladýar. Kasam - mahsus görnüşde beýik, aýratyn zady
agzamakdyr, kasam edilýän zat hökman kasam edýäniň öňünde beýik,
aýratyn zat bolmaly. Emma aslynda ol kasam edilýän zat beýik, aýratyn
bolmanam biler, meselem, Lata ýa Uzza (butlara) kasam edýänler olary
beýikläp, tagzym edýärler, emma hakykatda bolsa ol butlar beýik däldir,
tagzyma mynasybam däldir. Kasam etmek, ant içmek hemmesem bir
manydadyr, ol belli şekilde kasam edýäniň beýik, aýratyn saýýan zadyny
agzap täkitlemigidir. Arap dilinde kasamy aňladýan üç sany harp bardyr: (bi,
we, ta), bu aýatda harp (bä) harpydyr (bihäzel beled). Aýatdaky şäher Mekge
şäheridir, ol şäheriň aýratyn sylagy, üýtgeşik derejesi bolany üçin Allah ol
şähere kasam edýär, ol şäher ýer-ýüzünde (günäleriň) iň haram edilen ýeri
bolup, Allaha iň söýgüli mekandyr, şol sebäpli ol ýerden Pygamberimiz
pygamberlik aldy, ol bütin adamzadyň seýýididir, şonuň üçin, ol şäher
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kasam edilmäge mynasypdyr, ýöne biz ol şähere kasam etmeli däldiris,
sebäbi ol mahluk (ýaradylan), biziň bolsa mahluga kasam etmäne hakymyz
ýokdur, Pygamberimiziň aýdyşy ýaly: "Kim Allahdan başga kasam etse
şirk ýa küfür etdigi bolar." (Ahmet we Tirmizi). Emma Allah islän zadyna kasam
edip biler, şonuň üçin bu ýerde Allah Mekkä kasam edýär:
“1. Bu şähere! 2. Seniň bu şähere "hyll" bolan halyňda bu şähere!” "hyll" bolan wagtyň, aýtdylar: manysy: Pygamberiň ol şäherde bolan
halynda ol şähere Allah kasam edýär, ("hyll" sözüniň bir manysy - bolmak,
oturmak, ýaşamakdyr), çünki Pygamberiň (Sallallahu aleýhi we sellem) ol
şäherde bolmaklygy ol şäheriň abraýynyň üstüne abraý goşýar. Şeýle hem,
aýtdylar: "hyll" bolan wagtyň, manysy: sen ol şäheri halal edeňde (hyll
sözüniň ýene bir manysy - halal diýmek). Ýagny, ol şäheri (basyp almaklyk)
Pygambere halal edilen halynda Allah ol şähere kasam edýär, bu Feth
(ýeňiş) ýyly, Feth ýylynda ol şäheri (basyp almaklyk) Pygambere halal
edilýär, aslynda ondan öň hiç kime halal edilmeýärdi, ondan soňam hiç kime
halal edilmeýär, hadysda aýdyşy ýaly: "Onuň (Mekgäniň) hurmaty edil
düýnki hurmaty ýaly bu gün dolanyp gelendir." (Buhary we Muslim). (Hurmat
sözi abraý, dereje, el degrilmesizlik we şm. manylary aňladýar). (Ikinji
garaýşa görä) Allahyň Mekgä kasam etmegi şertli bolýar, nähili şertli?
Pygamberimiziň Feth ýylynda Mekgä girip, ony halal etmek şerti, çünki, ol
günde Mekgäniň abraýynyň üstüne abraý goşulýar (derejesi galýar), sebäbi,
ol butlardan saplanýar, müşrikler ýeňilýär, olara (Pygamberimiz we
sahabalara) öz ýurtlary güýç bilen açylýar, ol şäher küfür ýurdy bolansoň
iman ýurduna öwrülýär, şirk ýurdy bolansoň tewhyd ýurda öwrülýär,
keçirlik ýurdy bolansoň Yslam ýurduna öwrülýär. Şeýlelik bilen, Mekge
üçin iň abraýly hal Feth wagtyndadyr (ýagny, Mekgäniň açylşy wagty).
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“3. Wälide we ondan bolanlara kasam bolsun!” Wälid kim we ondan
bolanlar kim? Aýtdylar: Wälid Adam atadyr, ondan bolanlaram onuň
neslidir, ýagny, bütin adamzat. (Wälid sözüniň manysy - doguryjy,
dogurmaga sebäp bolýan diýmekdir, şonuň üçin, araplar kakasyna wälid
diýýärler, ejesine bolsa wälide). Ýene aýtdylar: Wälide we ondan bolanlara
kasam bolsun, mundan maksat - her bir doguryjy (ýa dogurmana sebäp
bolýan) we her bir dogulýan zatlardyr; ynsan, haýwanlar, her bir zat. Sebäbi
doguryjy hem dogulýan ikisem Allahyň aýatlaryndan (gudratyndan), ýagny,
nädip bu bäbek eşidýän, görýän, deňsyratly, diri halynda bir damja suwdan
emele gelip, çykýar, bu Allahyň çäksiz gudratynyň delilidir, bu deňsyratly
bäbek bir damja suwdan çykýar, aýatda şeýle diýilýär: "Eýsem, (ol kapyr)
adam (Biziň) özüni bir damja erkeklik suwundan ýaradandygymyzy
görmeýärmi? Ol Bize göz-görtele duşmançylyk edýär." (Ýäsin 77). Edil
şolar ýalam mör-möjekler kiçijek hor halynda çykýarlar, soňra bolsa
Allahyň islän möçberine çenli ulalýarlar. Has dogrusy - bu aýat umumydyr,
her bir doguryjyny we dogulany öz içine alýandyr.
“4. Biz ynsany "kebed"de ýaratdyk.” Aýatyň arapçasynda şeýle okalýar:
(lekod holoknäl insäne fi kebed), "lekod" sözündäki "le" goşulmasy
kasamdan soň gelip, sözlemde kasamyň bardygyny aňladýar, "le" we "kod"
goşulmalary sözlemiň manylaryny täkitleýärler, şeýlelik bilen, hemmesini
jemlesek, bu aýatda üç sany täkitleýji bardyr: kasam, "le" we "kod"
goşulmalary. Ynsany ýaratdyk, ýagny, hemme ähli ynsany, çünki, ynsan
sözi jynsy, topary aňladýar, şonuň üçin, her bir adamy içine alýar. "Kebed"
de ýaratdyk, munuň iki manysy bar:
1 - Deňagramly, deňsyratly halda ýaratdyk, ýagny, ynsany iň gözel şekilde,
iň ajaýyp keşpde ýaratdyk, başyny galdyryp iki aýagynda, bedeni dik
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halynda ýöreýän edip ýaratdyk, ýagny, haýwanlaryňky ýaly kellesi yzynyň
tersinde däl, adamoglunyň kellesi bedeniň ýokarsynda dik edip
ýaradylandyr, aýatda şeýle diýilýär: “Takyk, Biz ynsany iň ajaýyp
görnüşde (hoşsurat, akylly-başly, kämil bir barlyk edip) ýaratdyk.”
(Wettin 4).

2 - Aýtdylar; "kebed" sözünden maksat - dürli kynçylyklary, her hili
muşakgatlary çekmek, ýagny, ynsan dünýä işlerinde, rysgal ugrunda, ekin,
bejermek işlerinde we ş.m. zatlarda zähmet çekip, dürli kynçylyklara duçar
bolýar. Mundan has beter ynsan özüni Allaha boýun boldurmak üçin,
Allahyň (gadagan eden) günälerinden daşda durmak üçin ynsan jan edýär,
bu jan etme rysgal ugrundaky zähmetden, kynçylykdan has beterdir, has
ynsana agyr geler, hasam eger ynsan bozuk jemgyýetde ýaşap, olaryň içinde
ýat ýaly bolup ýörse. Ynha şu ýagdaýda ynsan özüne sabyr etdirjek bolup,
şeýle hem, adamlara sabyr etjek bolup, kynçylyk çeker.
Eger biri: bu aýat iki manynam berýär, bu mümkindir, diýse?
Jogaby: Dogry, mümkindir, bu beýik kitapda şuňa meňzeş aýatlar gelip, biri
beýlekisine gapma-garşy gelmeýän iki manyny aňladýan bolsa, şol iki many
hem ýerliklidir, aýat iki manynam aňladýar diýip bileris, çünki, Kuran giň
manylydyr. Emma eger iki manynyň biri beýlekisine gapma-garşy gelse,
onda has dogrusyny biljek bol, meselem: aýatda Allah şeýle diýýär: "Talak
berlen aýallar üç päklik (aýbaşy we tämizlenme) möhletini (durmuşa
çykman) geçirmelidirler." (Bakara 228). Aýatyň arapçasynda "üç päklik"
diýlen ýerinde (seläsete kuru') diýip gelýär, (kuru') sözüniň manysy arap
dilinde iki many berýär: 1) päklik, 2) aýbaşy halda bolmak. Ynha bu ýerde
aýat iki manynam aňladyp bilýär diýip bilmeýäris, çünki, ol iki many biri238

birine gapma-garşy gelýär, şonuň üçin, iki manynyň birisini goldaýan başga
delillere seredip, şony has dogry garaýyş diýip hasaplamalydyr. Bu aýatda
bolsa: (Biz ynsany "kebed"de ýaratdyk) aýdýarys: aýat iki manynam
aňladýar, ýagny, deňagramly, deňsyratly edip ýaratdyk, hem-de agyr
kynçylyklary başyndan geçirýän edip ýaratdyk.
“5. Ol ynsan özüne hiç kimiň güýji ýetmez diýip pikir edýärmi?” Ýagny,
öz güýç-kuwwadyna daýanyp, oňa döz gelip biljek ýokdur öýdýärmi? Ynsan
öz ýaşlygynda, men-men diýen wagty, öz kuwwadyna buýsanyp,
gopbamlyk, ulumsylyk eder, maňa döz geljek ýok, men islänimi ederin
diýer, aýatda şeýle diýilýär: "Ad kowumy bolsa ýeriň ýüzünde nähak
ýere tekepbirlik etdiler. Olar: «Bizden has güýçli kim barka?»
diýdiler.” - emma Allah olara şeýle jogap berdi – “(Ýöne) olar özlerini
ýaradan Allahyň özlerinden has güýçlüdigini (eýsem) görmedilermi?"
(Fussilet 15)

. Şonuň üçin, ynsan sagat wagty, ýaş wagty hiç kim oňa döz gelip

biler öýtmez, hatda Allah hem döz gelmez öýder, ýöne bu kapyra degişlidir,
mömin imanly kişi bolsa, Allahyň hemme zada döz gelýänini bilip, Ondan
gorkar.
“6. (Ol) öwnüp: «Men ep-esli baýlyk sowdum» (diýer).” Ýagny, ynsana
baýlyk berlip, rysgal eçilende öwüner, her hili keýpi-sapa, lezzetler üçin epesli pul sowdum diýer.
“7. Ol özüni hiç kim görýän däldir öýdýärmi?” Ýagny, ýaňky bende
özüniň beýle edýänini hiç görüp duranok öýdermi, boş ýere pul
zaýalaýanyny, peýdasyz zatlara harçlaýanyny hiç kim görenok öýdermi. Bu
sözler ynsany ulumsylanmakdan, beden kuwwadyna buýsanyp, ýa
baýlygyna guwanyp, gopbamlyk etmekden saklanmagy üçin duýduryşdyr.
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“8, 9. Biz oňa (görmegi üçin) göz, (ýüregindäkini aýdara) dil we iki
dodak bermedikmi? 10. Oňa iki depäni görkezmedikmi?” Bu üçüsi
ynsana berlen iň uly nygmatlardandyr, (Biz oňa (görmegi üçin) göz) - ol
sebäpli ynsan görmeklik ukubyny edinýär, bu iki göz gören zadyny ynsanyň
kalbyny ýetirýär, eger haram zada seretse günä gazanar, eger Allaha
ýakynladýan zada baksa gowulyk gazanar, eger rugsatly zada baksa, onuň
üçin öwülmezem, ýazgarylmazam, ýöne eger ol zat şerigat gadaganlygyna
eltýän bolsa, onda haram bolar. “(ýüregindäkini aýdara) dil we iki dodak
bermedikmi?)” - dil gürlemek üçin, dodaklar gepläňdäki sesi sazlamak
üçindir, bular Allahyň beýik nygmatlaryndandyr, çünki, ynsan dil we
dodaklary bilen içindäki zatlary daşyna çykaryp bilýär, eger bular berilmesedi, çykaryp başarmazdy, eger gürläp bilmese nädip içindäkini daşyna
çykaryp bilsin? Adamlara nädip düşündirip bilsin? Diňe ýadadýan yşarat
bilen başaryp biler, yşarat berýänem, oňa düşünjek bolýanlaram bizar
bolarlar. Şonuň üçin, Allah bize uly nygmat beripdir, gürleýän dil, sesi
sazlaýan dodaklar, bu örän geň gudratdyr, geplämizdäki howa öýkenden
gelip, her hili çykalgalardan çykyp harplaryň sesleri emele gelýär, eger bir
çykalgadan şol howa geçse bir harpyň sesini berer, eger beýlekiden geçse
başga harpyň sesini berer, ýogsa ol şol bir ýerden gelýän şol bir howadyr,
bokurdagyň, diş etiň soňam dodaklaryň inçe ýollaryndan gelip harplara
öwrülýär, meselem: bä we şin harplary öýkenden howa bolup çykýar, emma
agyz boşlugyndaky inçejik damarlaryň, harplaryň çykalgalary täsiri
esasynda üýtgäp, dürli harplar emele gelýär, bu Allahyň çäksiz gudratydyr.
“10. Oňa iki depäni görkezmedikmi?” Aýtdylar: ýagny, oňa haýyr ýoly
we şer ýoly beýan etdik, ikinji garaýyş: "iki depe" ýagny, ynsana iýmit
ýerini görkezdik, ýagny, (ejesiniň) göwsüni, sebäbi, göwüs döşüň üstünde
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edil depe ýaly bolup durandyr, şeýdip Allah ynsana emýän wagty, hiç zady
bilmeýän wagty iýmitlener ýaly ýol görkezýär, sebäbi ol dogulandan göwüse
ymtylýar, oňa bular ýaly ukyp beren Allahdyr, Allah ynsana bolan bu
nygmatyny, ýagny, iki depä ýol görkezmegini beýan edýär. Ejesiniň
garnynda ynsan göbek arkaly iýmitlenýär, sebäbi ondan başga iýmitlener
ýaly ýagdaýy ýokdur, çünki, agzy bilen iýmitlense kiçi we uly meýdana
mätäç bolar, şonuň üçin oňa göbek arkaly ejesiniň gany gelip, tä Allah onuň
çykmagyna rugsat berýänçä damarlarda ýaýraýar.
“11. Emma ol kyn depäni aşyp bilmedi. 12. Sen ol (aşmasy) kyn depäniň
nämedigini bilýärsiňmi? 13. Ol "rokobäni" azatlyga çykarmakdyr. 1415-16. Ýa-da gytlyk zamanynda garyndaş bolan bir ýetime, ýa-da tozan
eýesi bolan misgine tagam iýdirmekdir. 17. Soň hem ýürekden iman
edip, biri-birlerine sabyry we merhemeti wesýet edenlerden bolan
(kişidir). 18. Ine, bular (hasap depderleri sag ellerine berlen) sag
tarapdaky (ynsanlardyr). 19. Biziň aýatlarymyza kapyr bolanlar bolsa
şolar çep tarapdaky (ynsanlardyr). 20. (Olaryň jezasy üstlerine
gapylary) berk ýapylan ot bolar.”
“11. Emma ol kyn depäni aşyp bilmedi.” Ýagny, öwnüp: «Men ep-esli
baýlyk sowdum» diýýän kişi kyn depäni aşyp bilmedi. Aşmak bir zatdan
kynçylyk bilen geçmek, depe sözünden bärde maksat - daglyk ýerdäki kyn
geçelgeli ýol, şübhesiz bular ýaly ýerden aşmak örän kyndyr, ol ýerden
dogry niýetli kişiden başga hiç kim geçip bilmez.
“12. Sen ol (aşmasy) kyn depäniň nämedigini bilýärsiňmi?” Bu hem
gyzyklandyrma soragydyr, onuň jogabyny Allah beýan edip aýdýar:
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“13. Ol "rokobäni" azatlyga çykarmakdyr. 14-15-16. Ýa-da gytlyk
zamanynda garyndaş bolan bir ýetime, ýa-da tozan eýesi bolan misgine
tagam iýdirmekdir.” "Rokobäni"(1) azatlyga çykarmagyň iki manysy bar:
a) Gulçulykdan azat etmek, ýagny, gullary öz eýeçiliginden boşatmak, ýa
başgalaryň eýeçiliginden satyn alyp boşatmak.
b) Ýesirlikden boşatmak, ýesiri azat etmek Allahyň iň üstün görýän
amallarynyň biridir. Ýesir üçin, belkem, duşman juda uly mal-mülk talap
edip biler, onça köp baýlygy ýesir üçin diňe Allaha imany güýçli kişi edip
biler, diňe Allahyň öwezi doldurýandygyna, sadakasyna sogap aljagyna
imany güýçli kişi eder.
“14.Ýa-da gytlyk zamanynda....” Ýagny, açlyk zamanada, adamlar käwagt
güýçli açlyga, azyk gytçylyga duçar bolýarlar, meselem; ekiniň, miweleriň
az hasyl beren ýyly, ýa käbirleri näçe iýselerem doýanoklar, munuň sebäbi
bedenlerindäki keseller, on adama boljak iýmiti iýse-de doýmaýar, açlykdan
bazarlarda ýykylyp ölýärler, bular ýaly wakalary Nejd ýurtlarynda eşidýäris,
bu hem gytlyk zamanasy hasaplanar, ol sebäpli kähalatda adamlar
ýurtlaryndan göçüp giderler. “15. Ýa-da gytlyk zamanynda garyndaş
bolan bir ýetime...” Ýetim - ýetişenlik ýaşa ýetmänkä kakasy aýrylan
oglana ýa gyza aýdylýar, eger ýetişenlik ýaşa ýetse, ýetim hasaplanmaz,
sebäbi ol özbaşdak bolup, ýetişdi. Şeýle hem, eger ejesi ýogalsa, ol ýetim
bolmaz, emma köpçülikde, sada halkyň arasynda kimiň ejesi ýogalsa şoňa
ýetim diýýärler, bu bolsa dogry däldir, ýetim diýip kakasy aýrylana
aýdylýar, sebäbi kakasy aýrylan eklençsiz galar, adamlardan ony ekleýän
kişi galmaz. (garyndaş bolan) - ýagny, eger ynsanyň ýetim garyndaşy bar

(1) Rokobe sözi aslynda dil taýdan boýun diýmekdir, dinde bolsa gul, ýesir manylarda ulanylýar.
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bolsa, ol oňa iki esse ikram, ýagşylyk etmelidir, sebäbi ol hem ýetimlik
tarapdan hem garyndaşlyk tarapdan sadaka, haýyr-sahawata mynasypdyr.
Şeýlelik bilen, kim garyndaşy ýetim bolup, oňa gytlyk zamanasynda haýyrsahawat etse (sadaka berse) ol başda agzan depämizi aşan kişidir. “16. Ýada tozan eýesi bolan misgine tagam iýdirmekdir.” Ýagny: Ýa-da gytlyk
zamanynda (üsti) tozanly misgine tagam iýdirmekdir. Misgin - özüni we
golastyndakylary eklemäne ýagdaý tapmaýan kişidir. Tozan eýesi diýmegiň
manysy - ellerinde tozandan başga hiç zat bolmadyk misgin. Haçanda biriniň
elinde tozandan başga zat ýok diýilse, onuň manysy - iýmiti, geýimi, maly
bolmadyk gaty garyp, juda pukara kişi, tozan eýesi misgin diýmekdir.
“17. Soň hem ýürekden iman edip, biri-birlerine sabyry we merhemeti
wesýet edenlerden bolan (kişidir).” Ýagny, ol diňe ýetim-misginlere
ýagşylyk edýän däl, eýsem, ol iman eýesi, wajyp bolan hemme zatlara iman
edýändir, olary Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) haçanda Jibril
soranda beýan edendir: "Allaha, perişdelerine, kitaplaryna, resullaryna,
ahyret gününe we takdyryň haýyrlysyna hem-de şerlisine iman
etmegiňdir." (Muslim). (biri-birlerine sabyry) - ýagny, her biri beýlekisine
sabyr ündän, wesýet eden, maslahat eden. Sabryň üç görnüşi bar: Allaha
tagat-ybadatda sabyr etmek, Allahyň (gadagan eden) günälerini (etmän)
sabyr etmek, Allahyň ajy ýazgydyna sabyr etmek. Bu üç görnüş
Pygamberlerde we olara eýerenlerde jemlenendir. Ynha, biziň
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) Allaha ybadatda sabyr edendir,
Allah ýolunda jihad edendir, urulsa-da, ezýet berilse-de Allaha çagyrandyr,
hatda müşrikler ony öldürmäge synanşypdylar, ol bolsa şonda-da sabyr edip,
sylagyny Allahdan garaşýardy. Şeýle hem, ol Allahyň (gadagan eden)
günälerini etmän, sabyr ederdi, ol hiç kime ähtiýalanlyk etmezdi, hiç kimi
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aldamazdy, hiç kime hyýanat etmezdi, başardygyndan Allahdan gorkardy.
Şeýle hem, ol Allahyň ajy ýazgydyna sabyr ederdi, Allaha boýun bolany
üçin Allah ýolunda näçe gezek ezýet çekdi, hatda Käbede sežde edip durka
onuň üstüne düýäniň jamyny agdardylar (Buhary we Muslim). Şonda-da
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) sabyr etdi. Ýusup Pygamberem
Allahyň ýazgydyna sabyr edendir, guýunyň düýbine oklanyp, Allah ýolunda
zyndanda ezýet çekendir, bu zatlara garamazdan ol sabyr edip, sylagyny
Allahdan umyt ederdi, bolanlara nägilelik bildirip, inkärlik etmedi.“we
merhemeti wesýet edenlerden bolan (kişidir)” - ýagny, biri beýlekisine
başgalara merhemet etmekligi ündeýän kişiler, ynsan mahlukatlara,
haýwanlara, adamlara rehmet edip bilýändir. Meselem adamlardan:
kakasyna, ejesine, ogluna, gyzyna, doganyna, bajysyna, agasyna, ejekisine
we şeýle hem beýleki adamlara rehmet edijidir. Mundan daşary ynsan
mallara, haýwanlara hem rehmet edijidir, düýesine, atyna, eşegine,
sygyryna, goýunyna we ş.m. Hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem)a aýtdy: "Ýerdäkilere rehmet ediň, asmandaky size rehmet
eder." (Tirmizi).
“18. Ine, bular (hasap depderleri sag ellerine berlen) sag tarapdaky
(ynsanlardyr).” Ine, bular... - ýagny, agzalan wasplara eýe bolanlar, sag
tarapdaky ynsanlardyr, ýagny, kyýamatda amal depderlerini sag tarapdan
aljaklar, kyýamat güni (hasap depderi) sag eline berlen kişiniň hasaby aňsat
bolar. Ol maşgalasyna şadyýanlyk içinde gaýdyp geler.
“19. Biziň aýatlarymyza kapyr bolanlar bolsa - ýagny, inkär edenler şolar çep tarapdaky (ynsanlardyr).” (şolar) sözi täkitlemek üçin gelendir,
Kurandan başga ýerde şeýle diýilerdi: “Biziň aýatlarymyza kapyr
bolanlar bolsa çep tarapdaky (ynsanlardyr).” Munuň hem manysy
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dogrudyr, ýöne birinjide many täkitlenip gelendir. (çep) ýagny, sol tarap, ýa
bagtygara, garamaňlaý diýmekdir.
“20. (Olaryň jezasy üstlerine gapylary) berk ýapylan ot bolar.” Ýagny,
çykyp bilmezler ýaly ýapyk otda bolarlar, Allahdan bizi iman edip, salyh
amallary edýänlerden, biri-birlerine sabry hem-de merhemeti ündeýänlerden,
etmegini dileýäris, elbetde Ol Eşidiji, dilegleri kabul edijidir.
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91-Şems süresiniň tefsiri.
1. Güne we onuň şöhlesine! 2. Onuň yzyndan gelen wagty Aýa! 3. Äşgär
eden wagty gündize! 4. Ony gaplap alan wagty gijä! 5. Asmana we onuň
binasyna! 6. Ýere we ony ýazyp düşäne! 7. Jana we ony döredene! 8.
Oňa (ýagny, jana) azgynlygy hem-de takwalygy guýana kasam bolsun!
9. Öz (janyny) päklän kişi halas bolar! 10. Ony (janyny) örten zyýana
sezewar bolar.
“1. Güne we onuň şöhlesine!” Allah bu ýerde güne we onuň şöhlesine,
ýagny ýagtylygyna kasam edýär, sebäbi gün Allahyň çäksiz gudratlarynyň
birisidir, ol Allahyň kämil ylmyna we merhemedine delalat edýändir.
Hakykatdanam, günüň näçe peýdalary bardyr, olary her bir adam bilýän
däldir, meselem: Gün dogandan soň äleme näçe elektrik energiýany üpjün
edýär, müňlerçe, millionlarça energiýany üpjün edýär, sebäbi ynsanlar gün
çykansoň ýasama elektrik energiýasyndan oňýarlar, şeýle hem, gün öz
gyzgynlygyny ýere berýär, ol sebäpli miweler ýetişýär, baglar gülleýär, bu
zatlary, ýagny, günüň peýdalaryny dolulygyna Allahdan başga hiç kim
bilýän däldir, ol peýdalaryň käbirleri astronomiýa, geologiýa ýaly
ylymlarynda agzalandyr, hakykatda bolsa, gün Allahyň beýik gudratydyr.
“2. Onuň yzyndan gelen wagty Aýa!” Aýtdylar: ýagny, günüň yzyndan
aýlanyp gelen wagty, ýene aýtdylar: günüň yzyndan ýagtylyk taýdan
gelende, ýagny, ýagtylygy gelende. Öňki agzan kadamyza gaýdyp gelýäris:
Eger aýat iki sany biri-birine garşy gelmeýän manylary aňlatmagy mümkin
bolsa, aýat ol iki manynam aňladýar diýip hasaplamak wajypdyr. Çünki, bu
giňmanylygy aňladar.
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Şeýlelik bilen aýdýarys: Günüň yzyndan aýlanyp gelen wagty, sebäbi aý her
gün Günden giç gelýär, her aýyň başynda gündogar tarapda aý güne golaý
bolýar, emma aýyň ortalarynda günbatar tarapda daşda bolýar, sebäbi aý her
gün gijä galýar. Bu birinji many, ikinji many hem dogrudyr: Günüň yzyndan
ýagtylyk taýdan gelende, ýagny, aý günden soň ýagtylyk berip ugraýar,
aýratynam (aýyň) ikinji we üçünji böleginde aýyň ýagtylygy has
aýdyňlaşýar, ýagny, (aýyň) ilkinji ýedi güni geçenden soň aýyň gutarmagyna
tä ýedi gün galýança aýyň ýagtylygy güýçli bolýar, emma ilkinji we soňky
ýedi gününde ejiz-gowşak bolýar. Şeýlelik bilen, aýyň ýagtysy, mälim bolşy
ýaly, günüň ýagtysy gitmezden gelmeýär. Allah güne kasam edýär, sebäbi ol
gündiz gudraty, we aýa kasam edýär, sebäbi ol gije gudraty.
“3. Äşgär eden wagty gündize! 4. Ony gaplap alan wagty gijä!” Bu ikisi
biri-birine gapma-garşy zatlar, ýagny, biri beýlekisiniň tersi. “Äşgär eden
wagty gündize” ýagny, ýeri äşgär, aýdyň, mälim eden wagty gündize kasam
bolsun, çünki, gündiziň gelmekligi bilen zatlar görünip, bildirip başlaýar.
“Ony gaplap alan wagty gijä!” ýagny, edil bir zadyň üstüne atylan ýapynja
ýaly gije hem ýeriň üstüni ýapýar, ynha şol wagtdaky gijä Allah kasam
edýär. Haçanda garaňky düşüp, gün batanda uçarda barýarkaň bu hasam
aýdyň bolýar, ýagny, aşakda ýer gara bolup görüner, sebäbi sen ýokarda
bolanyň üçin güni görüp bilýärsiň, ýöne aşakdaky ýeriň gün batan ülkeleri
edil üstüne gara ýapynja atylan ýaly bolup görüner, ynha bu aýatyň manysy
şoldur.
“5. Asmana we onuň binasyna! 6. Ýere we ony ýazyp düşäne!” Asman
we ýer hem biri-birine ters zatlardyr. “Asmana we onuň binasyna!” aýatyň arapçasynda (we mä benähä) diýip gelýär, "mä" sözi harp, "benä"
sözi işlik, "benä" diýmek, gurdy, bina etdi diýmek, indi bu ikisi goşulup,
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ýagny "mä benä" bolup, bina sözüniň manysyny berýär. Ýagny, harp bilen
işlik birleşip, ada öwrülýär. Bärdäki "mä" sözüne "mä masdariýýe" diýilýär.
Tefsir alymlary şeýle düşündirdiler. Şeýlelik bilen, bärde Allah asmana we
onuň binasyna kasam edýär, çünki, asman öz belentligi, giňligi we kuwwady
bilen Allahyň örän beýik gudratlaryndandyr, onuň binasy mäkämdir, aýatda
Allahyň habar berşi ýaly: "Sen Rahmanyň (Allahyň) ýaradan
(zatlarynda) hiç hili çaprazlyk (näsazlyk) görmersiň. Gözüňi aýlap
seret, heý (asmanda bir näsazlyk), kemçilik görýärmiň? Soň gözüňi
gaýta-gaýta aýlap seret! Göz (hiç hili näsazlyk görmekden) ejiz we
ýadaw halda saňa (yzyna) öwrüler." (Mülk 3-4). “6. Ýere we ony ýazyp
düşäne!” - ýagny, ýere we ony tekizläp ýazana kasam bolsun, ol ýer
çendenaşa ýumşagam däl, çendenaşa gatam däl, ortaça bolup,
ýaradylanlaryň bähbitlerine mynasyp edilen. Allahyň ýeri gatylyk we
ýumşaklyk arasynda ýaratmagy, ony tekizläp düşemegi Onuň
nygmatlarynyň biridir. Käbir ýerler bardyr çendenaşa gatydyr, ýa çenden aşa
ýumşakdyr, ýöne bu juda azdyr we onuň hökümi ýokdur.
“7. Jana we ony döredene!” Ýagny, jana kasam bolsun we ony döredene
kasam bolsun. Bärde jan sözi birlik formada bolsa-da köplük manydadyr,
ýagny, hemme jana kasam bolsun diýdigidir. Ony döredene, Allah jany,
ýagny, ynsany beden hem-de ruh taýdan kämil, kemçiliksiz görnüşde
ýaradandyr. Ynsan kämil beden berip, oňa mynasyp şekil berendir, aýatda
şeýle diýýär: "Perwerdigärimiz ähli zada isleýşi ýaly şekil berýändir, ýagny, mynasyp, laýyk şekil - soň hem dogry ýoly görkezýändir." (Taha
49-50).

Dogry ýoly görkezýändir, ýagny, ynsanyň özüne bähbitli, haýyrly

zatlary görkezýändir. Şeýle hem, Allah ynsany gözel fytratda (tebigatda,
häsiýetde) ýaradandyr, aýratynam, tewhyd, yhlas (sapniýetlilik) ýaly
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häsiýetde ýaradandyr, aýatda Allahyň aýdyşy ýaly: "(Eý, Muhammet!)
Allahyň ynsanlary ýaradan tebigaty (ýekehudaýlylyk ynanjy) bilen
ýüzüňi hanyf (hak dinli) bolup diňe Oňa öwür!" (Rum 30).
“8. Oňa (ýagny, jana) azgynlygy hem-de takwalygy guýana kasam
bolsun!” Bärde Allah ilkinji azgynlygy agzady, soň takwalygy, munuň
sebäbi aýatyň arapçysynda sözleriň soňuny rifma, kapyýa gabatlamakdyr.
Azgynlyk - takwalyga gapma-garşy gelýän zatdyr, takwalyk - Allaha boýun
bolmak, azgynlyk bolsa Allahdan boýun gaçyrmakdyr, Allahdan boýun
gaçyran her kim azgyndyr, il-halkyň içinde azgyn diýip päli bozuga
aýdylýar, emma şerigatda azgyn diýip Allahdan boýun gaçyran her kişä
aýdylýar, aýatda şeýle diýilýär: "Dogrusy, ýoldan azan pasyklaryň hasap
depderi Sijjindedir." (Mutaffiffin 7). "Azan pasyklar" - ýagny, kapyrlar.
Aýatda (Oňa (ýagny, jana) azgynlygy hem-de takwalygy guýana kasam
bolsun!) diýilýär, takwalygyň nebse guýulmagy adamyň fytratyna
(tebigatyna) laýykdyr (ýagny, ynsan dogulanda eýýäm şol tebigatda
dogulýar), emma azgynlyk fytrata ters geler, ýöne Allah käbir nebislere
özleriniň azgynlyga ýykgyn bolanlary üçin, olara azgynlygy guýup biler,
meselem, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Olar (hak ýoldan) çykansoňlar, Allah
hem olaryň kalplaryny (hakdan) daşlaşdyrdy." (Saf 5). Allah hiç kime
zulum etmeýär, ýöne haky islemeýäniň kalbyny (hakdan) daşlaşdyrýar.
“9. Öz (janyny) päklän kişi halas bolar!” Halas bolmak - islenilýän zada
ýetmek we howply zatdan aman bolmakdyr. "päklän" - ýagny, janyny
päklän, bärdäki jany päklemek - gadagan edilen şu aýatdaky jany päklemek
däldir: "Şonuň üçin hem siz özüňizi päklemäň." (Nejm 32). (Bu aýatda
päklemäň sözünden maksat - aklamaň, öwünmäň) emma (Öz (janyny)
päklän kişi halas bolar!) aýatynda päklemek sözünden maksat - nebsi
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sapniýetlilik bilen şirkden we günäleriň kirlerinden tä arassa tämiz bolýança
päklemek.
“10. Ony (janyny) örten zyýana sezewar bolar.” Ýagny, kim öz janyny
günäler, haramlyklar bilen örten bolsa zyýana sezewar bolar, muny amala
aşyrmak üçin ynsan Allahdan doga etmelidir, Allaha dowamatly, durnukly
ybadat etmegi üçin, dünýäde we ahyretde sözünde berk durmagy üçin
Allahdan berklik dilemelidir. Şonuň üçin, ynsan elmydama berklik, peýdaly
ylym we salyh amal dilemelidir, sebäbi Allah aýatda aýdýar: "Bendelerim
senden Men barada sorasalar, (sen aýt): «Takyk, Men (olara)
ýakyndyryn. Menden dileg edýän wagtynda dileg edýäniň dilegini kabul
ederin. Hak ýola ýetmekleri üçin (bendelerim) meniň çagyryşyma gulak
asyp, Maňa iman etsinler»." (Bakara 186).
“11. Azgynlyklary zerarly semud kowumy (pygamberleriň habar beren
hakykatlaryny) ýalan hasaplap, inkär etdiler. 12. Haçanda olaryň iň
erbedi öňe çykanda. 13. Allahyň ilçisi (Salyh) olara: «Allahyň düýesini
(soýmakdan) we ony suwa ýakmaga (suw nobatyna garşy bolmakdan
saklanyň)!» diýdi. 14. Emma olar ony (pygamberi) ýalançy
hasapladylar, düýäni soýdular. Olaryň Perwerdigäri günäleri sebäpli,
üstlerine azap inderdi we (olary we ol ýeri) ýer bilen ýegsan etdi. 15.
(Allahyň öz beren azabynyň) netijesinden gorkusy ýokdur!”
“11. Azgynlyklary zerarly semud kowumy (pygamberleriň habar beren
hakykatlaryny) ýalan hasaplap, inkär etdiler.” Semud tiräniň ady bolup,
olaryň pygamberi Salyh aleýhisselämdi, olaryň diýary Hijr diýilýän
adamlaryň geçýän ýolundaky ýerdir. Olar pygamberlerini Salyhy ýalan
hasapladylar, Salyh olary edil beýleki pygamberler ýaly hiç hili şirk etmän,
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ýeke Allaha ybadat etmeklige çagyrardy, aýatdaky ýaly: "Biz senden öňki
ilçilerimizi diňe: «Menden başga (ybadata hakly) iläh ýokdur, Maňa
gulluk ediň» diýen wahyý bilen iberdik." (Enbiýa 25). Ol ýeke Allaha ybadat
etmeklige çagyrardy, Allah oňa onuň pygamberligini subut edýän bir gudrat
beripdi, uly düýe beripdi, ol düýe guýudan suw içip, ertesi gün olara süýt
bererdi, käbir alymlar aýtdylar: bir adam gelip ol düýä suw içirende şol
beren suwy mukdarynda düýe süýt berer ekeni. Emma bu Kuranyň aýdyň
manysyna tersdir, sebäbi aýatda şeýle gelýär: "Salyh: «Ine, şu düýedir.
Onuň üçin hem, siziň üçin hem suw içme nobaty bellenilen günlerde
bolmalydyr." (Şuara 155). Şeýlelik bilen, düýe guýudan birinji gün içse,
süýdüni bol edip ertesi güni berýär ekeni. Ýöne ol kowuma bu gudrat peýda
bermedi, azgynlyklary, tekepbirlikleri sebäpli Resuly, pygamberi ýalan
hasapladylar.
“12. Haçanda olaryň iň erbedi öňe çykanda.” - ýagny, näme üçin olar
azdylar? Haçanda Semudyň iň erbedi, ýagny, erbetlikde iň beteri (Allaha
sygynýarys) öňe çykyp, ýagny, bahymdan atylyp gidip, ýaňky düýäniň
soňuna çykjak bolýar, şonda Salyh aýdýar: “«Allahyň düýesini
(soýmakdan) we ony suwa ýakmaga (suw nobatyna garşy bolmakdan
saklanyň)!» diýdi.” Ýagny, Allahyň düýesini öz gününe goýuň, başga
aýatda gelşi ýaly: "Ony öz erkine goýberiň‚ Allahyň mülkünde otlasyn."
(Agraf 73).

Ol düýä azar bermäň, ony öldürmäň, oňa zeper ýetirjek bolmaň,

emma şonda-da netijesi bu aýdylanlaryň tersi boldy. “14. Emma olar ony
(pygamberi) ýalançy hasapladylar, düýäni soýdular. Olaryň
Perwerdigäri günäleri sebäpli, üstlerine azap inderdi we (olary we ol
ýeri) ýer bilen ýegsan etdi.” Emma olar ony, ýagny, Salyhy ýalançy
hasapladylar, aslynda adamlara iberlen her bir pygamber öz halky
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tarapyndan aýyplanandyr, aýatdaky ýaly: "Şeýle-de, mundan öňki
(ymmatlara) hem bir pygamber gelende, hökman (garşydaşlary) oňa
jadygöý ýa-da däli diýdiler." (Zäriýat 52). Hemme pygamberlere jadygöý, däli
diýlendir, bu biziň Pygamberimize hem diýlendir, hatda ondan beterleri hem
aýdylandyr: Ýalançy, kezzap, däli, şahyr, jadygöý. Ýöne duşmanlaryň
Allahyň söýgüli bendelerine ýakymsyz lakamlary dakmalary olara zyýan
ýetirmez, gaýtym tersine, olaryň Allahyň öňünde abraý-derejeleri artar, eger
olar Allahyň öňünde sylaglaryny umyt etseler, Allah olara sylag berer, ony
(düýäni) soýdular, ýagny, düýäni öldürip heläk etdiler. Allah hem olaryň
üstüni örtdi, olary heläk etdi. Guýy gömüldi diýilşi ýaly Allah hem olary
gömdi, öz günäleri sebäpli. Sebäbi Allah Tagala adamlara hiç hili zulum
nähaklyk edýän däldir, emma adamlar özlerine zulum nähaklyk edýändirler.
Sebäbi günäler heläkçiligiň, derbi-dagyn bolmagyň, bozgaklygyň
bolmagynyň sebäbidir. Aýatda Allah Tagala şeýle diýýär: "Adamlaryň öz
elleri bilen eden erbetlikleri sebäpli, gury ýerdewe deňizde bozuklyk,
azgynlyk ýüze çykdy. Olaryň (öz etmişlerinden) dänmekleri üçin Allah
olaryň eden etmişleriniň käbirini (bu dünýäde) özlerine dadyrar." (Rum
41).

Başga aýatda hem şeýle diýýär: "Biz bir şäheri (ýurdy) heläk etmek

islänimizde, ol (şäheriň,ýurduň) mes baştutanlaryna (dogry ýola
gelmegi) emir ederis. (Ýöne) olar ol ýerde bozgaklyk ederler. Şeýdip, ol
(ýurduň) üstüne söz (azap)wajyp bolar. Biz hem ol (ýurdy) ýumrup,
weýran ederis." (Isra 16). Başga aýatda Ýaradylanlaryň iň abraýlysyna
asyrlaryň iň haýyrlysyna ýüzlenip, Allah aýdýar: "Siz (Bedrde
duşmanlaryňyzyň) başyna iki esse bolup inen bir belanyň (Uhutda) siziň
başyňyza gelen wagty: «Bu nireden geldi?» diýdiňiz.(Eý, Muhammet!)
Aýt:«Ol (bela) siziň özüňiz sebäpkär." (Äli Imran 165). Şonuň üçin, ynsan özi
sebäpli belalara duçar bolýandyr, şol sebäpli aýatda: "Allah olara günäleri
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sebäpli azap berendir." Olary ýer bilen ýegsan etdi, öz diýarlarynda kül
pytrak bolup, içlerinde hiç kim galmaýança olar heläk edildi.
“15. (Allahyň öz beren azabynyň) netijesinden gorkusy ýokdur!” Ýagny,
Allah Tagala azap berenleriniň soňundan gorkmaýar, olaryň yzyndan
geljeklerden hem gorkmaýar, sebäbi mülk we hemme zat Onuň elindedir.
Emma dünýädäki patyşalar beýle däldir, eger olar bir halky ýeňseler, döwür
aýlanyp gelmeginden çekinerler. Emma Allah hiç zatdan çekinmeýär, sebabi
mülkiň hemmesi, hamdy-senalaryň hemmesi onuňkydyr. Ol nähili beýik we
uly soltanlyk eýesidir.
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92-Leýl süresiniň tefsiri.
“1. (Tümlügi bilen) gurşap alan wagty gijä! 2. Aýdyň bolan wagty
gündize! 3.Erkegi we aýaly ýaradana kasam bolsun! 4. Elbetde, siziň
işleriňiz dürli-dürlüdir. 5,6,7. Kim sarp etse, (Allahdan) gorksa we iň
gowyny tassyklasa, Biz oňa iň aňsady miýesser ederis. 8,9,10. Ýöne kim
husyt bolup, özüni mätäç hasaplamasa we ol iň gowyny (sözi) ýalan
hasaplasa, oňa iň kyny miýesser ederis. 11. Togalanan wagty malmülküniň oňa ne peýdasy deger.”
“1. (Tümlügi bilen) gurşap alan wagty gijä!” Ýagny, gije ýeri gaplap,
garaňkylygy bilen örten wagty oňa (gijä) Allah kasam edýär, gaplamak
sözüniň manysy örtmek.
“2. Aýdyň bolan wagty gündize!” Ýagny, haçanda gündiz äşgär, peýda
bolanda, ýagny, gün çykmazynyň öň ýany daň atmasydyr. Gün gündiz
aýatydyr (gudratydyr) we aý gije aýatydyr (gudratydyr).
“3. Erkegi we aýaly ýaradana kasam bolsun!” Ýagny, olary ýaradan
Allahdyr, bu aýatyň ikinji manysy bardyr: erkek we aýal ýaradylanlara
kasam bolsun!. Eger-de aýatyň arapçasynda gelýän mä harpyny mazdaryýýe
hasaplasak onda ikinji many çykýar, ýagny Allah Tagala erkek we aýal
ýaradylanlara kasam edýär, emma birinji many görä Allah özüne kasam
edýär sebäbi erkek we aýaly ýaradan Oldur.
“4. Elbetde, siziň işleriňiz dürli-dürlüdir.” Ýagny amallaryňyz. Dürlidürlidir ýagny biri-birilerinden düýpli tapawutlydyr. Allah Tagala bu sürede
biri-biriniň tersi bolan zatlara kasap edýär. Gije gündiziň tersi, erkek aýalyň
tersi, amallaryň ýagşysy amallaryň ýaramazynyň tersidir. Ýagny kasam
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içilýän zatlar bilen kasam edilýän zadyň biri-birine meňzeş bolup gabat
gelmegi, bu Kuranyň çeper sözlügidir. Umumy çykýan many gije gündiziň,
erkek aýalyň tapawudy gizlin däldir görnüp durandyr. Edil şolar ýaly
bendeleriň amallary her tüýslidir, tapawutlydyr. Ol amallaryň käbirleri ýagşy
käbirleri ýaramazdyr, käbirleri bolsa hem ýagşy hem ýaramaz amallary edip
gararlar. Bularyň hemmesi Allahyň takdyry bilendir. Allah Tagala islänini
dogry ýola gönükdirer. Soňra ynsanlaryň her tüýsli bolan amallaryny
giňişleýin beýan edýär.
“Kim sarp etse, (Allahdan) gorksa we iň gowyny tassyklasa, Biz oňa iň
aňsady miýesser ederis.” Kim sarp etse - ýagny buýrulan zatlary sarp etse,
meselem: Mak-mülk, orun, ylym. “(Allahdan) gorkssa” - ýagny
haramlyklardan saklansa. “we iň gowyny tassyklasa” - ýagny iň gowy sözi
ýagny Allahyň sözüni, Resulynyň sözüni tassyklasa, sebäbi iň sözleriň
dogrusy we gözeli Allahyň sözüdir. “Biz oňa iň aňsady miýesser ederis” aýatyň arapçasynda siýn harpy gelýär. Ol şeýle manylary berýär amala
aşmasy, iş ýüzüne geçmesi anykdyr. Ýagny kim sarp etmeli zatlary sarp etse
Allahdan gorksa, sözleriň iň gosuny tassyklasa hökman Allah Tagala onuň
hem dünýä hem dini işlerini ýeňilledip düzeder. Şonuň üçin Allahdan
gorkup, sarp edip we iň gowy söze tassyk eden kişiniň işleri ýeňil bolar.
Ynsan Allahdan näçe köp gorkdugyça, şonça-da işleri ýeňilleşer, şu aýatda
aýdylşy ýaly: “Kim Allahdan gorksa, (Allah) hem oňa işinde ýeňillik
berer.” (Talak 4). Şeýle hem ynsan näçe Allahdan köp daş düşse şonça-da
işleri kynlaşar. “Ýöne kim husyt bolup” - Ýagny buýrulan zatlary bermese,
ýagny Allaha mätäç hasaplamasa, öz Robbundan gorkmasa, Allahyň
rehmetine özüni mätäç saýmasa. “we ol iň gowuny (sözi) ýalan hasaplasa”
- ýagny iň gowy sözi Allah we Resulynyň sözüni. “oňa iň kyny miýesser
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ederis” - hemme işlerini kyn eder ýöne şeýtan gelip ynsana aýdyp biler:
"kapyrlaryň işleri beýle däldir, olaryň işleri aňsatlaşandyr" bizem jogap
berýäris "Hawa olaryň işleri aňsatlaşan ýöne olaryň kalplary darlykdan,
gysylmakdan ýaňa ot bolup tutaşýar şu aýatda aýdylşy ýaly: "Kimi
azaşdyrmak islese hem, onuň kynlyk bilen asmana çykmaga synanyşýan
(kişiniň) ýagdaýy ýaly, gursagyny (kalbyny) daraldar" (Engam 125). Olaryň
alýan lezzetleri diňe beden lezzetidir, ruh lezzeti däldir. Üstesine bu olaryň
üstüne bolan beladyr, şu aýatda aýdylşy ýaly: “Aýatlarymyzy ýalan
hasaplanlary bilinmejek ýagdaýda istidroj (haşyýe istidroj - adam näçe
günä etse-de, Allahyň oňa göni azap bermän möhlet bermegi, şol sebäpli
hem ynsanyň özüne buýsanmagy) ederis. Men olara möhlet berýärin‚
ýöne wagty gelende, Meniň hiläm örän gatydyr.” (Agraf 182-183). Hadysa
hem Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle aýdýar: "Takyk
Allah zalyma möhlet berer, emma ony tutjak wagty gaçmaga pursat
bermez". Soňra Pygamberimiz şu aýaty okady: "Seniň Perwerdigäriň
zulum eden şäherleriň (ýaşaýjylaryny) ele salanda, ine, şeýdip ele
salýar. Şübhesiz, Onuň ele salmagy örän yzaly we gaty berk bolýandyr"
(Hut 102).

Bular ýagşylyklary bu dünýä haýatynda tizleşdirilen kişilerdir,

şonda-da bu dünýä ahyrete görä olar üçin Jennetdir. Ibn Hajar El Askalany
Sahyh Buharynyň kitabyna düşündiriş beren alym (ol kitabyň Feth El Bäri)
ol Müsür ýurdunda karylaryň karysydyr. Bir gün ol at arabasynda barýardy,
adamlaryň onuň töweregindedi. Haçan-da ol ýag söwdagäri bolan
ýahudynyň ýanyndan geçip baranda, mälim bolşy ýaly ýag söwdagäriň üsti
başy kirli bolýar, haçanda Ibn Hajar şol ýahudynyň ýanyndan geçip barýarka
arabany durzup şeýle diýýär: "Takyk siziň Pygamberiňiz aýdýar: "Dünýä
möminiň zyndanydyr we kapyryň Jennetidir".

(Muslim).

Nädip senä bu

halda, menem bu halda, şonda Ibn Hajar ugur tapyjylyk bilen jogap berdi:
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"Allahyň möminlere taýynlap goýan sylag eşreti bilen deňäniňde bu dünýä
meniň üçin zyndandyr, çünki dünýä ahyrete görä hiç zadam däldir".
Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) aýdyşy ýaly: "Gamçynyň
Jennetdäki tutjak ýeri dünýäden we ondaky hemme zatdan
haýyrlydyr.” Emma sen eý ýahudy saňa taýynlanyp goýlan azap bilen
deňeşdireňde bu dünýä seniň üçin Jennetdir, eger şu küfür halynda ölseň.
Bu sözlerden kanagat tapyp ol sözler sebäpli yslama girip şeýle diýýär:
"Eşhedu enla ilahe illallah we eşhedu enne Muhammeden rosulullah". Soňra
Allah Tagala şeýle diýýär: “Togalanan wagty mal-mülküniň oňa ne
peýdasy deger” -ýagny ölüp heläk bolanda öz husytçylygy sebäpli saklap
galan maly oňa näme peýda berer? Hiç hili peýda bermez.
“12. Dogry ýoly görkezmek, elbetde, Biziň işimizdir. 13.Ahyret ýaly,
dünýä hem, elbetde, Bize degişlidir. 14. Ine, Men size alaw saçýan bir
oduň bardygyny duýdurýaryn. 15. Ol (oda) betbagtdan başgasy girmez.
16. Ol ýalan hasaplap boýun gaçyrandyr. 17. Ondan (otdan) (Allahdan)
gorkan (kişi) daşlaşdyrylar. 18. Ol päklenmek üçin mal mülkini sarp
eder. 19. Ol (kişi) beren zadyny özüne edilen bir ýagşylygyň öwezi
hökmünde bermez. (Bereni sebäpli, hiç kimden sylaga hem garaşmaz).
20,21. (Ol beren zadyny) diňe beýik Robbunyň ýüzi üçin (berer) we ol
razy bolar.”
“12. Dogry ýoly görkezmek, elbetde, Biziň işimizdir.” Ýaradylanlara
dogry ýoly görkezip, beýan etmegi Allah Öz boýnuna alýar. Bu aýatdaky
dogry ýoluň görnüşi ugrukdyrma, gönükdirme görnüşidir. Dogry ýoly beýan
etmekligi Allah Özüne borç edendir, sebäbi beýan bolmasa adamlaryň
Allaha garşy delilleri bolardy (ýagny, hak ýoly bilmedik diýip bahan
ederdiler), şu aýatlardaky ýaly: "Takyk, Biz, Nuha we ondan soňky
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pygamberlere wahyý edişimiz ýaly, saňa-da wahyý etdik. Ybraýyma,
Ysmaýyla, Yshaka, Ýakuba we neberesine, Ysa, Eýýuba, Ýunusa,
Haruna we Süleýmana (hem) wahyý inderdik. Dawuda hem Zebury
berdik. Saňa (kyssalaryny) öň aýdyp beren ençeme ilçilerimizi, (şeýle
hem) saňa (kyssalaryny) öň aýdyp bermedik ençeme ilçilerimizi
(iberdik). Allah Musa bilen sözleşip gepleşdi. Ilçiler (gelip, dogry ýol
äşgär edilenden) soň, ynsanlarda Allaha garşy (öňe sürüp biljek hiç bir)
bahanalary bolmazlygy üçin, (Biz ol) ilçileri buşlaýjylar we
(gazabymyzy) duýduryjylar edip (iberdik). Allah Gudraty güýçlüdir‚
hikmet eýesidir." (Nisa 163-165). Ýagny, adamyň akly özbaşyna dogry ýoly,
haky tapyp bilmeýär, şonuň üçin Allah muny Özi boýun aldy: (Dogry ýoly
görkezmek, elbetde, Biziň işimizdir) diýdi. Dogry ýol iki görnüşdir:
1 - Dogry ýola düşürmek, salmak, ýürege haky guýmak. Bu diňe Allahyň
elindedir.
2 - Dogry ýola ugrukdyrmak, gönükdirmek. Bu hem Allahyň elindedir, şeýle
hem, muny etmäge ýaradylanlaram başarýandyrlar, pygamberler, alymlar.
Allahyň Pygamberine şu aýatda aýdyşy ýaly: "Takyk, sen dogry ýoly
görkezýärsiň" (Şura 52).
Emma tewfyk hidaýaty Allahyň elindedir, Allahdan başga hiç kim birini
dogry ýola salmaz, haýra gowşurmaz şu aýatda aýdylşy ýaly: "(Eý,
Muhammet!) Sen öz söýýäniňi adamlaryňy dogry ýola salyp bilmersiň.
Ýöne Allah Öz islän adamlaryny dogry ýolasalar" (Kasas 56). “Dogry ýoly
görkezmek, elbetde, Biziň işimizdir.” Haçanda bu aýata üns bersek
Allahyň hemme zady beýan edenine göz ýetireris. Akydada, ynançda
adamlaryň borçlaryny beýan edendir, ybadatdaky borçlaryny, edep
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ahlakdaky borçlaryny, aragatnaşyk iş salyşmalardaky borçlaryny beýan
edendir, şeýle hem bu zatlaryň hemmesindaki daşda durmaly zatlary beýan
edendir. Ebu Zer şeýle diýýär: "Allahyň Resuly (Sallallahu aleýhi we
sellem) dünýeden ötdi emma (hemme zady beýan edendir) hat-da
asmandaky ganatlaryny kakýan guş baradaky ylmy beýan etmän goýan
däldir" (Ahmet). Müşriklerden bir adam Selman El Farsi atly bir sahaba şeýle
diýýär: "Pygamberiňiz size aýak ýoluna çenli gitmege çenli öwredendir"
(Selman aýtdy): "Hawa aýak ýoluna gitmege çenli öwretdi" (Muslim). Ýagny
hajathana edeplerine çenli Pygamberimiz öz ymmatyna öwredendir. Şu aýat
bu zatlary tassyklaýandyr: "Men bu gün size diniňizi kämil etdim we size
bolan nygmatymy tamamladym hem-de din taýdan siz üçin yslamdan
razy boldum" (Mäide 3). Ahyret hem, dünýä hem, elbetde, Bize degişlidir.
Aslynda dünýä ahyretden zaman taýdan öň gelýär ýöne bu aýatda dünýä
ahyretden soň agzalýar. Munuň iki sany peýdasy bardyr. Birinjisi many
taýdan ýagny ahyret dünýäden has möhümdir sebäbi ahyretde Allahyň
hökümdarlygy dolylygyna mälim bolar. Dünýäde ýolbaşçylar bar, patyşalar
bar, häkimler bar olaryň elinde Allahyň olara beren hökümdarlygy bar emma
ahyretde bolsa hiç kimiň hökümdarlygy galmaz şu aýatda aýdylşy ýaly: “Bu
(kyýamat) güni hökmürowanlyk kimiňkikä? Elbetde, hemme zadyň
hötdesinden gelmegi başarýan ýeke-täk Allanyňkydyr.” (Gofir 16). Şonuň
üçin şu manyny berýän peýda üçin aýatda ahyret ilki agzalýar. Ikinji peýda
söz taýdan ýagny aýatyň kapyýa gabat gelmegi üçin (bu arapçasynda belli
bolýar). “Dogry ýoly görkezmek, elbetde, Biziň işimizdir.” Ahyret hem,
dünýä hem, elbetde, Bize degişlidir. Bu iki aýatyň näme tapawudy bar?
Jogaby: Ýaradylanlara dogry ýoly beýan edip düşündirmekligi Allah boýun
alýar emma hökümdarlyk Allahyň elindäki zatdyr, ýagny iki dünýä
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hökümdarlygy. Şonuň üçin şeýle diýdi: "Ahyret hem, dünýä hem, elbetde,
Bize degişlidir" Soňra indiki aýatda şeýle diýdi:
"14. Ine, Men size alaw saçýan bir oduň bardygyny duýdurýaryn".
Ýagny ol otdan ahyret odundan sizi gorkuzýaryn. Alaw saçýan ýagny
tutaşýan ol oduň Kuran we sünnetde gelen wasplary kändir.
“15. Ol (oda) betbagtdan başgasy girmez.” Girmez ýagny ol oda ýanmaz,
betbagtdan başgasy, ýagny betbagtlyk takdyr edilen kişi. Betbagtlyk
bagtlylygyň tersidir, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Betbagt kişiler otdadyrlar"
(Hud 106).

“Bagtly kişiler bolsa Jennetdedirler.”(Hud 108). Betbagt bagtlylyk

nesip etmedik kişidir. Ynha şol alow saçýan oda girer. Soňra muny beýan
edip aýdýar:
"16. Ol ýalan hasaplap boýun gaçyrandyr" Ýalan hasaplamaklyk ýagny
(diniň) habarlaryny ýalan hasaplamaklyk, boýun gaçyrmak ýagny diniň
buýruklaryndan we gadaganlyklaryndan boýun gaçyrmak. Bu kişi habara
ynanman ýalan hasaplady, oňa sen täzeden direldilersiň diýlende ýok
direlmerin diýdi. Jennet bilen Dowzah bar diýlende, Jennet bilen Dowzah
ýok diýdi. Şeýle şeýle zatlar bar bolar diýilse bolmaz diýdi, bu ýalan
hasaplamadyr. (Boýun gaçyrandyr) ýagny Allaha ytagat etmekden boýun
gaçyrandyr we Pygamberleriň getiren zadyndan ýüz öwürdi. Ynha bu
betbagtdyr.
“17. Ondan (otdan) (Allahdan) gorkan (kişi) daşlaşdyrylar.” Ýagny
hakyky gorky bilen Allahdan gorkýan kişi alaw saçýan otdan daşlaşdyrylar.
“18. Ol päklenmek üçin mal mülkini sarp eder.” Ýagny mynasyp
bolanlara öz mal mülkünden barip, päklenýär tämizlenýär. Şu aýatda Allah
aýtdy: "Olaryň baýlygyndan zekat al‚ belki‚ munuň bilenolary
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(günäden) tämizläp arassalarsyň. Olar üçin doga-dileg et! Çünki seniň
olar üçin edýän doga-dilegiň olara uly bir rahatlykdyr. Allah ähli zady
eşidýändir‚ bilýändir" (Toba 103). “Ol päklenmek üçin mal mülkini sarp
eder.” Bu aýat onuň gysganmaýandygyny we isrip etmeýändigini aňladýar.
Ýagny päklenjek görnüşinde malyny sarp edýär. (Nähili mal sarp etmeklik
bilen päklenilýär?) Munuň düşündirilişini Allah Furkon süresinde agzandyr:
"Olar sarp edenlerinde isrip hem-de gysgançlyk etmezler. Ikisiniň
arasynda orta ýoly tutarlar" (Furkon 67). Käbir adam bar Allah oňa malmülk berýär ýöne ol gysgançlyk edýär hat-da boýnunda borç bolanlara
aýalyna, çagalaryna, garyndaşlaryna bermän husyt bolýar. Şeýle hem käbir
adam bar Allah onuň rysgalyny daraltýar azajyk gysylyp ýaşaýar ýöne ol
muňa garamazdan öýi planyň we planyň öýüne meňzemek üçin adamlardan
karz alýar ýa-da planyň we planyň ulagy ýaly beýik ulag almak üçin karz
alýar. Bu ýoluň we usuluň ikisem batyl ýoldur.1-nji kemçilik goýberýär. 2nji biperwaýlyk edýär. Ynsanyň öz halyna görä mal-mülk sowmagy
wajypdyr. Eger biri şeýle sorag berse, sadaka bermek üçin ynsanyň karz
almagy rugsatmy? Jogaby: Ýok. Sebäbi sadaka nefildir (etseň sogap,
etmeseň sogap hem däl günä hem däl) we karza girmek uly howpdyr, sebäbi
karz aňsat däldir, çünki eger ynsan boýnunda karzy bolup ölse tä ol karzy
üzýänçä boýnunda durýandyr. Mirasdarlaryň köpüsi ölüniň bergisine üns
bermeýärler, gijikdirýär soňa goýýar, käwagt aslada üzmeýär. Haçan-da
Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna jynaza getirlende
onuň bergileri üzülenmi diýip sorardy. “Ýok” diýseler ýoldaşyňyzyň
(jynazasyny) okaň diýerdi (Buhary we Muslim). Şeýle hem Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) Allah ýolundaky şehitlik bergiden başga
hemme zady ýuwýandyr diýip habar berdi(Muslim). Şeýlelik bilen bergi uly
zatdyr, ynsanyň oňa sowuk sala gatnaşmagy rugsat däldir.
261

“19. Ol (kişi) beren zadyny özüne edilen bir ýagşylygyň öwezi
hökmünde bermez.” Ýagny ol beren mal mülkini biriniň öň oňa eden
ýagşylygy üçin dälde eýsem Allahyň razylygy üçin sebäbi ol garşylygyny
berer ýaly ol hiç kime borçly däldir.
“20. (Ol beren zadyny) diňe beýik Robbunyň ýüzi üçin (berer).” Ýagny
ol diňe Allahyň didaryny isläp edip malyny sowar. Ýagny Allahyň
keramatly diýaryna ýetmek üçin, sebäbi şol ýerde Allahy görüp bolýar.
“21. we ol razy bolar.” Ýagny Allah Tagala oňa uly sogaplar berip ony razy
eder, muny Allah Tagala şu aýatda beýan edendir: "Allah ýolunda
emläklerini sarp edýänleriň mysaly, göýä, her sümmülinde ýüz däne
bolan ýedi baş sümmül getiren birdäne (tohum) ýalydyr. Allah islänine
(artykmajy bilen) köpeldip berýändir. Allahyň pazly-keremi giňdir,
(ähli zady) bilýändir"(Bakara 261). Allahdan bizi şular ýaly päk kerim ýagşy
kişilerden etmegini dileýäris. Elbetde ol her bir zada kadyrdyr.
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93-Duha süresiniň tefsiri.
“1, 2. Guşluk wagtyna, (ýeri garaňkylygy bilen) örten wagty gijä kasam
bolsun! 3. Seniň Perwerdigäriň seni terk etmedi we ýigrenmedi. 4.
Takyk, ahyret seniň üçin dünýäden has haýyrlydyr. 5. Perwerdigäriň
saňa (nygmaty) berjekdir, sen hem razy bolarsyň. 6. Eýsem Ol seni
ýetim wagtyň tapyp, hemaýat etmedimi?! 7. Eýsem seni azaşan
haldakaň tapyp, dogry ýoly görkezmedimi? 8. Eýsem seni mätäç
ýagdaýda tapyp, gurply etmedimi? 9. (Şonuň üçin) sen hem ýetimiň
göwnüne degme! 10. Dilegçä gödek bolma! 11. Perwerdigäriň
nygmatlaryny bolsa (ynsanlara) gürrüň ber!”
“1, 2. Guşluk wagtyna, (ýeri garaňkylygy bilen) örten wagty gijä kasam
bolsun!” Guşluk wagty gündiziň ilkinji wagtydyr, ol wagt ýygtylyk we nur
saçýar. “(ýeri garaňkylygy bilen) örten wagty gijä kasam bolsun!” ýagny, gijäniň ýeri ýapyp, garaňkylygy bilen örten wagty gijä kasam bolsun.
Allah iki biri-birine gapma-garşy zatlara kasam edýär: birinjisi ýagtylyk we
nur saçýan guşluk wagty, ikinjisi örten wagty gijä kasam edýär, gijede hem
garaňkylyk bardyr.
“3. Seniň Perwerdigäriň seni terk etmedi we ýigrenmedi.” Terk etmedi,
ýagny, taşlamady. Ýigrenmedi, ýagny, ýaman görmedi, tersine, biziň
bilýänimiz - ýaradylanlaryň Allaha iň söýgülisi - Muhammetdir (Sallallahu
aleýhi we sellem). Şonuň üçin Allah Tagala ony iň beýik pygamberlik üçin
we ymmatlaryň iň üstüni üçin saýlap alýar, ony pygamberleriň iň soňkusy
edýär, ondan soň hiç hili pygamber ýokdur. Allah Tagala öz Pygamberine
şeýle diýýär: "Sen Perwerdigäriň hökümi (amala aşýança) sabyr et!
Takyk, sen Biziň gözümiziň öňündesiň." (Tur 48). Allahyň gözüniň öňünde
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bolmak, Onuň goragynyň, hemaýatynyň, gözegçiliginiň aşagynda
diýmekdir. Başga aýatda Allah Tagala şeýle diýip aýdýar: "Ol seni (gije
namaza) durýanyňy hem görýändir. Sežde edýänleriň arasyndakaň
(sežde, rukug we oturup ybadat edişiňi) hem görýändir." (Şuaro 218-219).
Allah Tagala ony taşlan däldir. Ylmy, rehmeti, gözegçiligi bilen gurşap
alandyr, şeýle hem, dünýä we ahyretde Pygamberimiziň abraýyny aňladýan
zatlar bilen Allah ony gurşap alandyr. Indiki geljek sürede aýdyşy ýaly:
"Eýsem seniň adyňy (şanyňy) beýgeltmedikmi?" (Inşirah 4).
“4. Takyk, ahyret seniň üçin dünýäden has haýyrlydyr.” Aýatyň
arapçasynda "läm" harpy gelýär, onuň berýän peýdasy sözlemiň manysyny
berkitmek. Ahyret adamlaryň gaýtadan direlip iň soňky mekanlaryna barjak
günüdir, Jennete ýa-da Dowzaha. Allah Tagala öz Pygamberine aýdýar:
"Takyk seniň üçin bu dünýäden ahyret has haýyrlydyr." Bunuň sebäbi
ahyretde gözüň görmedik, gulagyň eşitmedik, adamyň oý-pikirine gelmedik
zatlar boljak, şeýle hem, birimiziň gamçymyzyň Jennetdäki tutýan ýeri bütin
dünýäden we onuň üstündäki hemme zatlardan haýyrlydyr. Allahyň
Resulyndan (Sallallahu aleýhi we sellem) hadysda habar berilşi ýaly.
Haçanda Pygamberimiz hassalanda Allah Tagala oňa iki sany zadyň birisini
saýlatdyrýar. Birinjisi bu dünýäde islendik ýaşaýyş bilen ýaşamak, ikinjisi
Allahyň ýanyndakylary saýlamak. Pygamberimiz hem Allahyň
ýanyndakylary (Jenneti) saýlap alýar. Bu zatlary Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem) hutbasynda münberde durka, şeýle diýip yglan edýär:
“Takyk Allahyň bendelerinden bir bendä Allah (iki zadyň birisini)
saýlatdyrýar. Bu dünýäde Allahyň isläni ýaly ýaşamak ýa-da Onuň
(Allahyň) ýanyndaky zatlary (Jenneti) saýlamak. Ol (bende) hem Onuň
(Allahyň) ýanyndaky zatlary (Jenneti) saýlap aldy.” Şonda Ebubekr
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Allah ondan razy bolsun aglady, şonda adamlar näme üçin aglaýanyny geň
gördüler, ýöne Ebubekr adamlaryň içinde Allahyň Resulyny iň gowy
tanaýan kişidi, saýlatdyrylan kişiniň Pygamberimiziň özüdigini bilýärdi.
Pygamberimiziň Allahyň ýanyndaky zatlary (ýagny, ahyret ýaşaýşyny)
saýlap alanyny bilýärdi. Şeýle hem, Ebubekr munuň Pygamberimiziň
ajalynyň golaýlaşandygynyň alamatydygyny bilýärdi. (Buhary we Muslim).
“5. Perwerdigäriň saňa (nygmaty) berjekdir, sen hem razy bolarsyň.”
Aýatyň arapçasynda kasamdan öň gelýän, manysyny berkidýän "läm" harpy
gelýär, şeýle hem, aýatda "sewfe" sözi gelýär. Ol belli wagtdan, zamandan
soň bir zadyň amala aşjagyny aňladýar. "Saňa berjekdir" - ýagny, seni
razy etjek zady berjekdir, sen hem razy bolarsyň. Hakykatdanam, Allah
Tagala Pygamberimize razy etjek zady berendir. Kyýamat gününde Allah
Tagala oňa "makam mahmut" (öwgüli orun) berjekdir. Ol orunda ilkinjiler
we soňkular Pygamberimize öwgüler aýtjakdyrlar, hatda pygamberler, hatda
ilçilerden bolan azm eýeleri(1) Pygamberimiziň ýeten ornuna ýetip
başarmazlar. Kyýamat gününde alada-gaýgylar, belalar güýçlenende
adamlaryň ýagdaýlary daralanda biri-birlerinden Allahyň öňünde şepagat
etjek birini gözlärler, şeýdip, Adam atanyň ýanyna bararlar, soňra Nuhuň,
soňra Ybraýymyň, soňra Musanyň, soňra Ysanyň. Şu bäşisiniň ilkinjisi
adamzadyň Atasydyr, ondan soňkylar Nuh, Ybraýym, Musa, Ysa bu dördüsi
azm eýeleridir (ýöne buňa garamazdan) hemmesi ýaradylanlar üçin şepagat
etmekleri boýun almaýarlar, emma haçanda adamlar Pygamberimize
ýetenlerinde ol turup şepagat etjekdir. Şübhesiz bu beýik peşgeşdir,
ýaradylanlaryň hiçisine berlen däldir. Gelejekde Allah Pygamberimize

(1) Azm eýeleri, ýagny, berk durnuklylyk eýeleri, olar Nuh, Musa, Ysa, Ybraýym, Muhammet
pygamberlerdir.
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nygmatlary berjekdir, buňa delil hökmünde Allah Tagala geçenki
nygmatlary beýan edýär:
“6. Eýsem Ol seni ýetim wagtyň tapyp, hemaýat etmedimi?!” Bärde
sorag bermekden maksat tassyklamakdyr, ýagny, hakykatdanam Allah
Tagala seni ýetim halda tapyp aldy we saňa hemaýat etdi. Ejeden hem
kakadan ýetimdi. Kakasy entäk (Pygamberimiz) dogulmanka aýryldy. Ejesi
bolsa emdirmesi gutarmanka aýryldy. Emma Allah Tagala oňa gözegçilik
edip, oňa terbiýe berýän, ony goraýan ynsanlary Allahyň myradyna ýetmek
üçin ýeňilleşdirdi. Aýatyň arapçasynda "feäwää" diýip gelýär, manysy
hemaýat etdi, aslynda "feäwääke", ýagny saňa hemaýat etdi bolmaly, ýöne
beýle gelmedi, onuň okalyş we many taýdan sebäbi bardyr, okalyş taýdan
"feäwää" bolup gelmeginiň sebäbi - beýleki aýatlaryň soňky harpyna gabat
gelmegi üçindir, ýagny, kapiýa üçin. Many taýdan sebäbi - eger "feäwääke",
ýagny, saňa hemaýat berdi, bolup gelse-di, onda bu ýagdaý, ýagny, hemaýat
berme diňe Pygamberimize degişli bolardy, diňe oňa mahsus bolardy, emma
aslynda Allahyň hemaýaty has giňdir, çünki, Allah hem oňa hemaýat berdi,
hem ol sebäpli möminlere hemaýat berdi, olara ýeňiş berip goldaw boldy,
olary gorap, (her hili şerleri) dep etdi.
“7. Eýsem seni azaşan haldakaň tapyp, dogry ýoly görkezmedimi?”
Azaşan haldakaň - ýagny, ylymsyz haldakaň, çünki, Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) wahyý gelmezden öň (dinden) hiç zat
bilenokdy, aýatlarda gelşi ýaly: "...saňa bilmeýän zatlaryňy öwredendir."
(Nisa 113).

"(Eý, Muhammet!) Sen Kurandan öň hiç bir kitap okap ýa-da

ony eliň bilen ýazyp görmändiň." (Ankebut 48). Pygamberimiz hiç zat
bilmeýärdi, ol bisowatdy: "Ol (aglabasy) bisowat (ynsanlaryň arasyna)
özlerinden bolan bir ilçi iberdi." (Juma 2). Okama-ýazmany bilmeýärdi,
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emma şonda-da beýle uly derejä Allahyň inderen wahýy bilen ýetendir,
şeýdip, özi hem bildi, beýlekilere-de öwretdi. Bärde hem, dogry ýoly
görkezdi diýip gelýär, ýagny, saňa dogry ýoly görkezdi diýip gelenok,
munuň sebäbi - aýat has giň manyny bermegi üçindir - has dogrusynam
Allah biler. Şeýlelik bilen, Allah Pygamberimize dogry ýoly görkezendir,
Pygamberimiziň üsti bilen hem dogry ýoly görkezendir.
“8. Eýsem seni mätäç ýagdaýda tapyp, gurply etmedimi?” Mätäç
ýagdaýda - ýagny, mülki bolmadyk garyp ýagdaýda. Gurply etdi- ýagny,
senem gurply etdi, seniň üstüň bilen beýlekilerem gurply etdi, aýatda Allah
şeýle diýýär: "Allah size (ýene-de) köp mukdarda olja aljagyňyzy wada
berdi." (Feth 20). Kapyrlara garşy söweşip, gylyçlaryň saýasynda
musulmanlar (sahabalar) näçe oljalary gazanandyrlar, hemmesem Allahyň
Resulynyň üsti bilendir, sebäbi olar onuň öwreden dogry ýoluna eýerdiler,
onuň Sünnetine (ýörelgesine) tabyn boldular, şol sebäplem Allah olara ýeňiş
berdi, olar ýeriň günbatar-gündogarynyň oljalaryna eýe boldular. Eger
häzirki Yslam ymmaty selef-salyhyň ýoluna dolansa-dy, ýeňişem,
baýlygam, abraýam, kuwwadam olara dolanardy, ýöne, gynansak-da, häzirki
Yslam ymmatyň her biri öz paýyna seredýär, Yslama ýeňiş berjekmi, ýa
ýeňliş onuň bilen işleri ýok. Soňky wagtlarda bolup geçýän zatlara üns
bersek, olar hakykatda musulmanlaryň zelilligidir, uly şere sebäpdir. Hasam
ýahudy we hristianlar, olar musulmanlara garşy duşmançylyk etmekde
agzybirdirler, olar biri-birlerine dostdurlar: "Eý, iman edenler!
Ýahudylary we nasranylary dost tutunmaň! Olar biri-birleriniň
dostlarydyr." (Maide 51). Olaryň hiç birisem Yslamy, Yslam eýelerini
islemeýärler, Yslamyň beýgelmegini hem islemeýärler, emma hal-ýagdaý
nähili bolsa-da Allah Yslama ýeňiş berjekdir, çünki, Ol Öz kitabyna, Öz
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dinine musulmanlara näme bolsa-da ýeňiş berijidir, aýatda Allah aýdýar:
"Biz ol (ýeňiş) günlerini ynsanlaryň arasynda (gezekleşdirip) aýlap
durýarys." (Äli Imran 140). Şeýle gün geler: musulmanlar ýahudylar bilen jihad
ederler, olaryň birisi bagyň aşagynda bukular, ol bag bolsa eý musulman, eý
Allahyň guly, bu ýahudy meniň aşagymda diýip çagyrar, soň bolsa ol
musulman gelip ýahudyny öldürer (Muslim). Bu zatlar Allaha agyr däldir, ýöne
musulmanlar hemme zatdan öňürti akylly-başly, şerigat hökümlerini bilýän
ýolbaşça mätäçdirler, çünki, şerigatyň nurundan peýdalanmaýan
ýolbaşçylygyň ahyry küldür, näçe belentlige galsa-da, iň pes bolan düýbe
düşjekdir. Şeýle hem, bellemeli zadymyz, dogry ýol Yslamdadyr, Yslamyň
nurundadyr, milletparazlykda, tireparazlykda, watanparazlykda we ş.m.
zatda däldir, diňe Yslamdadyr, çünki, beýgelmegiň, beýikligiň kepili
Yslamdyr, ýöne akylly-başly ýolbaşçylyga mätäçdir, sebäbi hemme zatlary
gerekli ýerinde goýmak, howlukman paýhasly bolmak hökmandyr. Şeýle
hem, irdenden agşam aralygynda adamlaryň düzelmegi mümkin däldir, kim
muny üýtgetmek islese, Allahyň sünnetini (düzgünini) üýtgetmek isledigidir,
Allah Öz sünnetini üýtgetmeýär. Biziň Pygamberimize serediň, Mekgede 13
ýyllap oňa wahyý inýär, Allaha iň gözel şeklinde çagyrmasyny dowam
edýär, muňa garamazdan, Mekgeden gorkuly halda bukulup, dagwaty
tamamlaman çykyp gidýär. Biz bolsa näme üçin näçe asyrlar boýunça
gaflatda, ukuda bolan ymmatymyzy bir gije-gündizde düzetmek isleýäris, bu
kemakyllykdyr, dinde azaşmaklykdyr. Ymmat gözel şeklinde çagyrýan
ýumşak, mylaýym bejergä mätäçdir. Yslam ymmaty dine düşünmeklikden
we dagwatda hikmetli bolmakdan soň bolup geçýän zatlary bilip,
parasatlylyga, tejribä mätäçdir, şeýle hem, işleriň soňuny ölçäp daşdan görüp
başarmak gerekdir, sebäbi netijeler belkem bir aýda, ýa iki aýda, ýa ýylda ,
ýa iki ýylda aýan bolmaz, şonuň üçin, akylly-başly kişi sabyr eder, sereder,
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bilýänçä garaşar, işler maksada okgunlyga, oýlap tapmaklyga we sabra
mätäçdir. Sebäbi ynsana itergi berýän maksada okgunlyk gerekdir, şeýle
hem, tutanýerli bolmak üçin sabyr gerekdir, eger bu zatlar bolmasa işleriň
hemmesi ýa köpüsi başa barmaz, ýardam soralýan Allahdyr.
“9. (Şonuň üçin) sen hem ýetimiň göwnüne degme!” Bu aýat ýokardaky
aýata gabatlap aýdylandyr: “6. Eýsem Ol seni ýetim wagtyň tapyp,
hemaýat etmedimi?!” Ýagny, eger Allah saňa ýetimkäň hemaýat beren
bolsa, senem ýetimiň göwnüne degme, ýetime hormat goý, aslynda
ýetimlere hormat goýup, olara ýagşylyk etmek şerigatyň buýrugydyr,
şerigatyň gözelligidir, çünki, ýetim ýetişmezden öň kakasy aýrylan kişidir,
onuň ruhy çökgün bolýar, ony galkyndyrýan, oňa goldaw berýän, onuň
köňlüne şatlyk salýan biri gerekdir, hasam eger işleriň abyny-tabyny bilip
başlan bolsa, ýagny, 7-10 ýaşlaryna ýeten bolsa.
“10. Dilegçä gödek bolma!” Bu aýatam beýleki aýata gabatlap aýdylandyr:
“7. Eýsem seni azaşan haldakaň tapyp, dogry ýoly görkezmedimi?”
Dilegçi sözüne ilkinji degişli kişi - şerigat ylymlaryny sorap öwrenmek islän
kişidir, ol kişä gödek bolmaly däldir, haçanda senden şerigaty beýan
etmegiňi islese saňa beýan etmek wajypdyr, aýatda şeýle gelýär: "Allah
kitap berlenlerden: «Kasam bolsun! Siz ony (özüňize inderilen kitaby)
hökman ynsanlara düşündirersiňiz, ony gizlemersiňiz» diýip söz
alypdy." (Äli Imran 187). Beýle kişä gödek bolma, gödek bolsaň ony
gaçyrarsyň, ol aslynda seni özünden ýokary saýyp gelýär, haçanda sen oňa
gödek bolsaň, ony aljyradarsyň, onuň duýgulary üýtgäp, berýän soragyny
dürs berip bilmez, ýa-da seniň berjek jogabyňa dogry düşünip bilmez.
Meselem, özüňden derejesi uly adam bilen gepleşeňde saňa gödek gatnaşsa
seniňem duýgularyň üýtgär, ýagny, aljyrarsyň, pikiriňi dürsäp bilmersiň, şol
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sebäpli soragça gödek bolma. Dilegçiniň içine pul dileýänem girýändir,
beýle dilegçä-de gödek bolma. Ýöne bu umumy hökümdir, käbir ýagdaýa bu
höküm degişli däldir, meselem: biri sorag soramakda iş edinýär, seniň
garaýşyňy, planyň we planyň garaýyşlaryny alyp bir-birlerine urdurtýar,
gapma-garşy çykarýar, eger soragçynyň şeýledigini bilseň, käýäp bilersiň:
Eý plany, Allahdan gork, plandan soraňdan soň nädip menden soraýarsyň,
Allahyň dini bilen oýun edýärsiňmi? Halaýan fetwaňy eşitseň dymjak,
halamaýanyňy eşitseň başgadan gidip sorajakmy? Bular ýaly edip käýemek
rugsatdyr, çünki bu edep bermekdir. Eger pul dilegçiniňem mätäç däldigini
bilseň, oňa käýemäge hakyň bardyr. Diýmek, (Dilegçä gödek bolma!) aýaty
umumydyr, käbir ýagdaý bu umumylykdan çykyp bilýändir, eger haýyrlysy
käýemek bolsa.
“11. Perwerdigäriň nygmatlaryny bolsa (ynsanlara) gürrüň ber!”
Ýagny, ýokardaky üç aýatlarda agzalan nygmatlary: Eýsem Ol seni ýetim
wagtyň tapyp, hemaýat etmedimi?! Eýsem seni azaşan haldakaň tapyp,
dogry ýoly görkezmedimi? Eýsem seni mätäç ýagdaýda tapyp, gurply
etmedimi? Bu üçüsi bilen nygmatlar kämil bolýar.
Allahyň nygmatlaryny gürrüň ber: ýetimdim, Allah hemaýat berdi, azaşan
haldadym, Allah dogry ýoly görkezdi, garypdym, Allah baý etdi. Ýöne
muny aýdaňda Allahyň nygmatlaryny aýdyň edip, nygmat berene şükür
hökmünde aýtgyn, adamlaryň öňünde öwünmeklik üçin aýtma, eger
öwünmeklik üçin etseň bu ýazgarylýan amaldyr, emma nygmatlary aýdyň
edip, Allaha şükür hökmünde aýtsaň, bu Allahyň buýran amalydyr.
Bu beýik süre hakynda agzan az sözlerimizdir, Kuranyň beýik manylarynyň
hemmesini jemledik diýip bizem, bizden başga alymlaram aýdyp bilmez,
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Allahdan Öz dinini düşünmekligi, öwrenen zadymyzy amal etmekligi
dileýäris, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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94-Inşirah süresiniň tefsiri.
“1. Eýsem Biz seniň gursagyňy ýarmadykmy? 2, 3. Eýsem seniň biliňi
bükýän günäňi senden aýyrmadykmy? 4. Eýsem seniň şanyňy
beýgeltmedikmi? 5. Takyk, her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. 6.
Takyk, her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. 7. Eger bir işi gutarsaň,
derrew (başgasyna) başla! 8. (Sen) ýalňyz Perwerdigäriňe (tarap)
ýönel!”
“1. Eýsem Biz seniň gursagyňy ýarmadykmy?” Allah Öz nygmatyny
beýan edip Öz Pygamberine aýdýar, aýatdaky sorag berme hakynda alymlar
aýtdylar: Bu tassyklama soragydyr. Ol Kuranda köp ýerde gelýändir, ýagny,
biz seniň gursagyňy ýardyk(1). “Eýsem Biz seniň gursagyňy
ýarmadykmy?” - ýagny, giňeltmedikmi, ýarmaklyk bärde göçme
manydadyr, göni manyda däl. Gursagy ýarmak, gursagy giňeltmegiň manysy
- Allahyň iki hökmünem içine almak, ikisinem kabul etmek, ikisine-de razy
bolmak. Birinji hökümi - şerigat hökümi, ýagny, din, ikinji hökümi - takdyr,
ýagny, ynsanlaryň başyna gelýän bela-musybetler. Şerigat adamyň howaýyisleglerine tersdir, şonuň üçin ynsana Allahyň emirlerini ýerine ýetirmek
agyr düşer, Allahyň haram eden zatlaryndan daşlaşmak agyr düşer, çünki, ol
emirler ynsanyň howaýy-isleglerine garşy geler. Ýaramazlygy buýurýan
nebis Allahyň ne buýruklaryna, ne-de gadaganlyklaryna (gursak) açmaz,
şonuň üçin, käbir adamlara namaz okamak agyr düşer, munafyklar barada şu
aýatda şeýle diýilýär: "Olar namazy berjaý etmek üçin turanlarynda
ýaltanyp turarlar." (Nisa 142). Şeýle hem, käbir adamlar üçin namaz ýeňil
düşer, gaýtym, tersine, namaz wagtyna sabyrsyzlyk bilen garaşar,
okamaklygy küýsär, hadysda aýdylşy ýaly: "Gözümiň karargähi namazda
(1) Şu taýda käbir zatlar terjime edilmedi, sebäbi arap diline degişli.
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kylyndy." (Ahmet). Şeýlelik bilen, şerigat ynsana agyr düşer, meselem,
haramlyklardan daş durmak, käbir adamlar arak içmäni, ýa zynany gowy
görer, şonuň üçin, ony taşlamak olara agyr deger, emma käbir adamlaryň
gursagy açylyp, bu işleri taşlamak olara ýeňil düşer. Ýusup pygambere
serediň, hökümdaryň aýaly iň owadan eşiklerini geýip, iň gözel şeklinde
bolup, hiç kimiň gelip bilmejek ýerinde gapylary berk ýapandan soň ony
zyna çagyrýar, Ýusup aleýhisseläm: Magaz Allah (Allaha sygynýaryn)
diýýär, çünki bu kyn ýagdaýdyr, ýaş oglan bilen hökümdaryň aýaly boş
bukulgy ýerde galýarlar, ynsan beşerdir, belkem nebsi etmekligi waswasa
berer, şonuň üçin aýatda şeýle diýilýär: "(Ol aýal), takyk, oňa (Ýusuba)
maýyl boldy. Eger Perwerdigäriniň delilini (duýduryşyny) görmedik
bolanda, (Ýusup) hem oňa maýyl bolardy." (Ýusuf 24). "Sahyhda"
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Allah Özüniň
kölegesinden başga kölege bolmadyk gününde (ýagny, kyýamatda) ýedi
(kişini) kölegelendirjekdir: Adalatly baştutan, Allahyň tagadynda
(Allaha tagat edip) ulalan ýaş oglan, kalby metjitlere baglanan adam,
haçanda uly orunly, owadan zenan (zyna) çagyran wagty men Allahdan
gorkýaryn diýen adam, bir-birini Allah üçin söýüp, şol esasda birleşen
we şol esasda dargaşan iki kişi, sag eliniň sarp edýänini çep eli bilmez
derejede berýän sadakasyny gizlän kişi, ýekelikde Allahy zikr edip, göz
ýaş eden kişi." (Buhary we Muslim). Hadysdaky mowzugymyza degişli ýeri:
(haçanda uly orunly, owadan zenan (zyna) çagyran wagty men
Allahdan gorkýaryn diýen adam) - şerigat hökümine gursagyň açylmagy ol şerigat hökümi kabul etmekdir, razy bolmakdyr, amala aşyrmakdyr,
eşitdik we boýun bolduk diýmekdir. Hatda özüňem muny duýýansyň,
käwagt gursagyň ybadat etmäge höwesli bolýar, aňsatlyk, arkaýynlyk,
ryzalyk bilen boýun egýärsiň, käwagdam tersine, günä bolar gorkusy
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bolmasa etmersiň, bular ýaly bir adamda bolup durýandyr, eger bir adamda
şeýle bolsa, hemme adamlarda ýagdaý hasam şeýledir.
Takdyr hökmüne gursagyň açylmagy - Allahyň takdyr-kysmatyna razy
bolup, arkaýyn bolmalydyr, men gulduryn, Allah bolsa Robbumdyr, islänini
eder diýer, bu ýagdaýdaky adam elmydama şatlykda bolup, alada-gaýgy oňa
azar bermez, agyryny duýar, ýöne gaýgy-gama batyp ýörjek derejä barmaz,
şonuň üçin, hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle
diýýär: "Mömin kişi geň galdyrýar, onuň hemme ýagdaýy onuň
haýrynadyr, bu ýagdaý möminden başgasyna degişli däldir, gowulyga
duçar bolsa şükür eder, bu onuň haýrynadyr, kynçylyga duçar bolsa
sabyr eder, bu-da onuň haýrynadyr." (Muslim).
Şeýlelik bilen, gursagyň açylmasy, ýarylmasy - Allahyň şerigat we takdyr
hökümlerine taýyn bolup olary sygdyrmakdyr, Allahyň hökümlerinden hiç
hili daralmazlyk. Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) mundan
paýy gaty uludyr, şonuň üçin adamlaryň iň takwasy, iň tagat-ybadat edýäni,
takdyra iň sabyrlysy oldur. Dagwada başlanda adamlar oňa näme etdiler? Ol
nähili kesellere duçar boldy? Hatda onuň hassalykdan çekýän agyrysy iki
adamyň çekýän agyrysy ýalydyr, Abdullah ibn Mesud aýdýar:
Pygamberimiziň ýanyna agyry çekip ýatyrka girip: Eý Allahyň Resuly! Sen
gaty erbet agyry çekýärsiň diýdim, şonda ol: "Dogry, takyk meniň çekýän
agyrym, sizden iki kişiniň çekýän agyrsy ýalydyr." (Buhary we Muslim). Ölüm
hassalygynda ýatyrka sabyrlylaryň iň sabyrlysy halda dünýäden ötýänçä
agyrlara döz geldi. Sabyr - belent derejedir, ol derejä sabyr etmäge zat
bolmasa ýetip bolmaz, emma ýeňiljek zada sabyr etmek sabyr diýilmez,
şonuň üçin, adamlaryň içinde başlaryna bela-musybet gelýänleriň ilkinjileri pygamberlerdir, soňra salyhlar, soňra şolar ýalylar, soňra şolar ýalylar.
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“2, 3. Eýsem seniň biliňi bükýän günäňi senden aýyrmadykmy?”
Günäňi aýyrmadykmy? Ýagny, geçmedikmi, bagyşlamadykmy, ötmedikmi.
(biliňi bükýän) - ýagny, agram berip, agyrdýan. Sebäbi bil-arka göterilýän
ýerdir, eger-de bili ýadadýan ýük bar bolsa, ol ýük beýleki ýerleri hasam
ýadadar, sebäbi götermek üçin bedeniň iň güýçli ýeri bil-arkadyr, bir zady
arkaňda göterip, soňam öňüňe alyp göterjek bolup gör, tapawudyny görersiň.
Aýatyň manysy - Allah Pygamberiniň hemme hata-günälerini geçendir, ol
bagyşlanan bolmagy üçin, aýatda şeýle diýilýär: "(Eý, Muhammet!)
Takyk, Biz saňa äşgär (uly) ýeňşiň (ýoluny) açdyk. Allah (bu ýeňşi)
seniň öten we geljekki ähli günäleriňi bagyşlamak üçin..." ( Feth 1-2).
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýaklary çişýänçä, ýa
ýarylýança gije namaza durup, uzak wagtlap namaz okar ekeni, haçanda oňa
näme üçin beýdýärsiň, Allah seniň öten we geljekki günäleriňi
bagyşlamadymy eýsem, diýenlerinde şeýle jogap berdi: "Şükür edýän
bende bolmaýynmy?" (Buhary we Muslim). Öten we geljekki günäleri
bagyşlamak, geçmek Kuran we Sünnetde bardyr, ol Allahyň Resulyna
mahsusdyr. Emma başgalar toba etmäne mätäçdirler, käbir halda şirkden
başga günäni Allah tobasyzam bagyşlap biler, ýöne Pygamberimiz barada
anyk aýdýarys onuň hemme öten we geljekki hatalary bagyşlanandyr, şonuň
üçin, aýatda şeýle diýýär:
“2, 3. Eýsem seniň biliňi bükýän günäňi senden aýyrmadykmy?” Şeýle
sorag çykyp biler: bu aýat we başga agzan aýatymyz Pygamberimiziň günä
edip bilýänini aňladýar, Pygamberimiz günä edip bilermi? Jogaby: Hawa,
diňe biziň Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) günä etmegini daş
saýmagymyz sebäpli delilleri ret edip bilmeris. Ynsanyň günä etmezliginiň
gürrüňi däl, ynsanyň bagyşlanmagynyň gürrüňi, ynha, şul möhümdir, emma
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ynsanyň hiç günä etmezligi barada Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) aýdýar: "Adamoglunyň hemmesi ýalňyşyjydyr, ýalňyşyjylaryň iň
haýyrlysy bolsa toba edýänlerdir." (Tirmizi). Hökman ýalňyş bolaýmalydyr,
ýöne ýalan, hyýanat ýaly käbir zatlar bar, olary pygamberleriň etmegi asla
mümkin däldir. Eger ýalan we hyýanat ýaly zatlary pygamberleriň etmesi
mümkin bolsa, onda olaryň pygamberligi ikuçly bolardy, gümürtik bolardy.
Zyna ýaly pis ahlaklar hem pygamberlerde ýokdur, çünki, olar
pygamberligiň aslyna ters geler, sebäbi pygamberlik gözel ahlagy
tamamlamak üçin goýulandyr, şu hadysda aýdylşy ýaly: "Gözel ahlagy
tamamlamak üçin iberildim." (Buhary, El-Ebep El-Mufrod). Netije, Allah
Muhammet Pygamberden günäsini aýyrandyr, bu günäniň onuň bilini
büküp, agram salyp ýadadandygyny Allah beýan edendir. Eger
Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) günäsi şeýle bolsa
beýlekileriňki nähilikä? Günälerimiz biziň billerimizi büküp, agram salyp
bizi ýadatdylar, emma biziň bolşumyz edil hiç zat götermeýän ýaly, bu
imanymyzyň, gözýetimimiziň gowşak bolup, uzak wagtlap gaflatda
bolýanymyz üçindir, Allah bize geçirimlik etmegini dileýäris. Käbir
hadyslarda aýdylýar: Mömin kişi eden günälerini edil depesindäki dag ýaly
görer, emma munafyk kişi eden günälerini burnuna gonan siňek ýaly görer,
ýagny, azaryna-da däldir. Mömin kişi öz günäleriniň aladasyny eder, tä toba
edip, bagyşlanma dileýänçä gaýgy-gamy gitmez, ýa eden günäsini ýuwar
ýaly ýagşylyk etmäniň ugrunda bolar, şonuň üçin, sen egerde günäleriňe üns
bermeýäniňi duýsaň, bilgin, seniň kalbyň keseldir, sebäbi sagdyn kalp kesele
razy bolmaz, kalbyň keseli bolsa günälerdir, Abdullah ibn Mubaragyň
aýdyşy ýaly: "Kalplary öldürýän günälerdir, olary dowamatly etmek
har-zelil eder. Günäleri taşlamak kalplaryň ýaşaýşydyr, olardan ýüz
öwürmek seniň üçin haýyrlysydyr." Özlerimize üns berip, hasaba
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çekmegimiz wajypdyr, eger täjirler hasap-hesip geçirmän, girdejiçykdajylaryny çykarman ýatmaýan bolsalar, ahyret täjirleri hasam ünsli
bolmalydyrlar, sebäbi olaryň söwdasy hasam girdejilidir, dünýe eýeleriniň
söwdasynyň berip biläýjek iň uly peýdasy beden rahatlygydyr, näçe azapgörgiden soň. Eger ýekeje harydynda utulaýsa alada eder, eger ýurdunda
howp-hatar bolsa, meselem, garakçylar-talaňçylar bar bolsa, has beter alada
eder, emma ahyret söwdasy munuň tersidir: "Eý, iman edenler! Size jebirjepaly azapdan halas etjek (peýdaly) bir söwdany salgy bereýinmi?
Allah we Onuň ilçisine ynanyp, Allahyň ýolunda mal-mülkleriňizi (sarp
edip), jan-teniňiz bilen söweşseňiz, (bu iň peýdaly söwdadyr). Eger
bilseňiz bu siziň üçin (ähli zatdan) haýyrlydyr. (Eger şeýle etseňiz) Ol
(Allah) siziň günäleriňizi bagyşlar we aşagyndan derýalar akýan
Jennetlere, (aýratyn hem) «Adn» Jennetlerindäki örän gözel mesgenlere
ýerleşdirer. Ine, bu (iň) uly üstünlikdir." (Saf 10-12). Azapdan halas bolup,
şol sebäpli Allah günäleri bagyşlar, Jennetlere salar, Adn, ýagny, oturum
Jennetlerine, gurluşy, gurulan maddasy gözel bolan mesgenlere, hadysda
Pygamberimiziň aýdyşy ýaly: "Iki sany Jennet bardyr, onuň gap-gaçlary
we ondaky hemme zat altyndandyr, iki sany Jennet bardyr, onuň gapgaçlary we ondaky hemme zatlar kümüşdendir." (Buhary).
Allaha kasam bolsun, eger ynsan ýetişenden tä ölýänçä seždede ömrüni
geçirse, bu uly ganymat üçin ýeterlik nyrh däldir, ynsanyň ýeke agyrly
azapdan halas bolmagyndan başga hiç hili sylag berilmese-de bu ýeterlik
sylagdyr, käwagt ynsan pikirlenip: dogulmasadym, ýeke otdan halas bolmak
maňa ýeterlikdir diýer, Omar ibn Hattab aýdýar: "Çapylan agaç bolaýsadym,
ejem meni dogurmasady." (Buhary). Sebäbi ynsan özüni amanlykda saýar,
çünki, ol namaz okaýar, agyz bekleýär, sadaka berýär, haj edýär, ene-ata
ýagşylyk edýär, we ş.m. Ýöne kalbynda ony erbet soňa eltjek bir dikenek bar
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bolmagy mümkin, hadysdaky ýaly: "Takyk, biriňiz, Jennet bilen onuň
arasynda bir garş galýança Jennet iliniň amallaryny eder." Ýagny,
ölmegine az wagt galýança, bir garş amal. Çünki, onuň amalynyň hemmesi
puçdyr, sebäbi ol adamlaryň gözünde Jennet amallaryny edýär, aslynda ol ot
eýelerindendir, sahyh hadysda gelşi ýaly, emma (Jennet bilen onuň
arasynda bir garş galýança) diýdigi - ol Jennete şeýle bir golaýlaşdy,
girmesine diňe birje garş galypdy diýdigi däldir, ol söz onuň ömrüniň az
galanyny aňladýandyr. Hadysyň dowamy: "...soňra ot eýeleriniň amalyny
edip oda girer..." - ýagny, eger ynsanyň amallary adamlar üçin edilen
bolsa, hadysdaky ýaly: "Adamlaryň gözünde ynsan Jennet amallaryny
amal eder, emma özi ot eýelerindendir." Ynsan şular ýaly delilleri okanda
gorkar, riýadan, özüňe buýsanmakdan, har-zelil bolmakdan gorkar.
“4. Eýsem seniň şanyňy beýgeltmedikmi?” Pygamberimiziň (Sallallahu
aleýhi we sellem) şanynyň beýikdigine hiç kimiň şeki ýokdur.
Birinjilikden: onuň şany her namaz wagtynda iň belent ýerde agzalýar,
ýagny, azanda '' Eşhedu enlä ilähe illallah Eşhedu enne Muhammeder
Resulullah''.
Ikinjilikden: her namazda teşehhudde onuň şanyny beýgeltmek parzdyr.
Namazda teşehhud parzdyr. Eşhedu enlä ilähe illallah Eşhedu enne we
Muhammeden abduhu we rosuluh'' sözi teşehhudde aýdylmaly sözdür.
Üçinjilikden: her bir ybadatda onuň şany beýgelýär, çünki her bir ybadatyň
iki sany esasy şerti bardyr.
1) Sapniýetlilik (ýeke Allah üçin etmeklik).
2) Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) eýermeklik.
Pygamberimiziň öwredişine görä ybadat edende özüniň Allahyň Resulyna
eýerýändigini göz öňüne getirer, bu bolsa Pygamberimiz şanynyň
beýgelmegidir.
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“5. Takyk, her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. 6. Takyk, her
kynçylykdan soň ýeňillik bardyr.” Bu Allahyň Pygamberimiz we bütin
ymmat üçin buşlugydyr. Pygamberimiz Mekgede wagty, Taifde wagty, şeýle
hem, Medinede wagty mynafyklardan kynçylyk baryny görüpdi. Allah
aýdýar: “5. Takyk, her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. 6. Takyk, her
kynçylykdan soň ýeňillik bardyr.”
Ýagny, edil seniň ''Seniň gursagyňy ýaryşymyz ýaly? Seniň biliňi bükýän
günäňi senden aýyrşymyz ýaly? We seniň şanyňy beýgeldişimiz ýaly?
(kynçylykdan soň ýeňillik bereris). Bu beýik nygmatdyr. Belläp geçmeli
zat: Seniň başyňa gelýan bu kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. “5. Takyk,
her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. 6. Takyk, her kynçylykdan soň
ýeňillik bardyr.” Ibn Abbas bu aýat barada şeýle diýdi: ''Iki ýeňillikden
bir kynçylyk üstün çykmaz'' (Muwatta, Ibn Ebi Şeýbe, Beýhaky, Hakim). Arap diliniň
kadasyna laýyklykda, iki aýatdaky "kynçylyk" sözi bir kynçylygy aňladýar,
emma iki aýatdaky "ýeňillik" iki ýeňilligi aňladýar, ýagny, bir kynçylygyň
iki ýeňilligi boljakdyr. “Takyk, her kynçylykdan soň ýeňillik bardyr.” bu Allahyň habarydyr, Allahyň habary bolsa iň çyn iň dogry kelamdyr,
Allahyň wadasy hiç bozulmaz, her haçan ýagdaýyň kynlaşanda ýeňillige
garaş. Şerigat meselelerinde, meselem, namazy dik durup okap bilmeseň,
oturup oka, oturup bilmeseň ýatyp oka, bu ýeňillikdir. Oturumlykaň, saparda
däl wagtyň agyz bekläp bilseň bekle, başarmasaň bekleme, eger ýolagçy
bolsaň agzyňy açyber, edil şolar ýaly haj, eger ýoluny başarsaň haj et,
başarmasaň haj saňa wajyp däldir, eger hajda päsgelçilik tapylyp hajy
tamamlap bilmeseň, hajdan çykyp bilersiň we öwezine mal öldürip bilersiň,
aýatdaky ýaly: "Allah üçin haj (parzyny) we umra (zyýaratyny) berjaý
ediň! Eger (yhrama gireniňizden soň) size (haýsydyr bir) päsgelçilik
döredilse (siz hem ony doly berjaý edip bilmeseňiz), özüňize ýeňil bolan
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bir gurbanlyk (malyny Mina iberip), damagyny çaldyryp (yhramdan
çykyň)." (Bakara 196). Şeýlelik bilen, ynsan her haçan ybadatda kynçylyk
tapsa, gapdalynda ýeňillik hem bardyr. Takdyr, ykbal hem şeýledir, ýagny,
Allahyň ynsanyň başyna bela-musybetleri takdyr etmegi, gysylyp ýaşamagy,
dargursak we ş.m. bolmagy hiç ýagdaýda umytdan düşme, çünki,
kynçylykdan soň ýeňillik bardyr. Ýeňillik mälim, äşgär bolup biler,
meselem: ynsanyň garyp-gasar bolandan soň Allahyň ýardamy bilen baý
bolmagy, ýene mysal: ynsanyň agyr hassalykdan soň Allahdan şypa
tapmasy, bu hem äşgär ýeňillikdir. Şeýle hem, many taýdan ýeňillik bardyr,
ol Allahyň sabyr bermesidir, eger Allah saňa bir kynçylyga garşy sabyr
berse, seni sabyrly etse, bu ýeňillikdir. Sebäbi käbir belalar daga inse-di ol
dagy kül-pytrak ederdi, emma Allahyň saňa sabyr bermesi sebäpli sen olary
başyňdan geçirdiň. Ýeňillik bir zadyň doly we bütinleýin bitmesi däldir,
Ýeňillik aladanyň gitmesidir, aýrylmasydyr. Bu äşgär ýeňillikdir, şeýle hem,
kyn agyr işiň Allahyň ýardamy bilen aňsat bolmasy bu hem ýeňillikdir.
muny aýdýarys sebäbi biz Allahyň wadasyna ynanýarys.
“7. Eger bir işi gutarsaň, derrew (başgasyna) başla!” Ýagny, haçanda
işleriňden boşaşan soň indiki işiňe geç, ýagny, başga işiň üçin ýada. Dünýäni
özüňden boş geçirme, şonuň üçin, akylly adamyň ýaşaýşy çyn ýaşaýyşdyr.
Her haçan amalyny dynanyndan soň indiki amalyna geçýändir. Sebäbi
zaman ynsan oýa bolsa-da, ýatsa-da, işli bolsa-da, boş bolsa-da geçip
durandyr. Hiç kim wagty saklap bilmez, eger-de ýaradylanlaryň hemmesi
gündizi uzaltmak üçin güni duruzjak bolsalar başarmazlar, şonuň üçin,
zamany hiç kim saklap bilmez. Eger ýagdaý şeýle bolsa haýatyňy çyn haýat
et, bir işiňi dynanyňdan soň başga işiňe başla. Dünýä işiňi dynanyňdan soň
ahyret işiňe geç. Ahyret amalyňy dyndyňmy, dünýä işiňe geç. Juma güni
namazdan soň ýere aýlanyp Allahyň rysgalyny gözle. Juma namazyny iki
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dünýewi amal gurşap alýandyr. "Eý, iman edenler jumga güni namaza
çagyrylan wagtyňyzda." - ýagny dünýä işlerinde wagtyňyz. "Allahyň
zikrine ýöneliň we söwda satyklaryňyzy taşlaň! Bu siz üçin has
haýyrlydyr biler bolsaňyz. Namazy tamamlansoňuz ýer ýüzüne ýaýraň,
Allahyň rysgalyny gözläň." (Juma 9-10). Ýagny, bir işi dynanymyzdan soň
başga işe geçýäris, şeýdip ynsan elmydama çyn, hakyky durmuşda
ýaşamalydyr. Şeýle sorag çykyp biler, eger men bütin durmuşymda çynlakaý
bolsam onda men ýadaryn we bizar bolaryn, jogaby: ýadawlygyňy aýyrmak
üçin gujur-gaýratyňy täzeden edinmeklik üçin dynç almagyň hem iş-amal
hasaplanýar. İş-amal diýsek hökman hereket etmeli däldir. İndiki amal üçin
dynç almagyň hem iş hasaplanýar. Möhüm zat haýatyň hemmesini boş
geçirmän işli geçirmek.
“8. (Sen) ýalňyz Perwerdigäriňe (tarap) ýönel!” Ýagny, eger-de bir işi
dynyp beýleki işe başlanyňda sogap üçin Allaha ýönel. Işiň öňünde we
soňunda sogap gazanmagyň üçin Allah bilen bile bol. Işden öň Allah
Tagaladan ýardam sora, işden soň bolsa ondan sogap umyt et. Aýatyň
arapçasynda Perwerdigäriňe ýönel diýilýär, sözlemiň asyl gurluşy ýönel
Perwerdigäriňe bolmaly, emma ýeri çalşylypdyr, munuň berýän peýdasy
diňe Perwerdigäriňe ýönel, ondan başga hiç kime ýönelme manyny
bermekdir, şeýle hem, her haçan işleriňi Allaha baglasaň hökman Allah saňa
ýeňillik berjekdir, köp adamlar muny etmeýärler, Allaha işlerini baglap,
Ondan ýardam dilemeýärler, şonuň üçin, köp işleri oňmaýar, sebäbi olar
amallarynda Allah bilen baglanmaýarlar. Allah bizi Öz buýruklaryna boýun
egýänlerden edip, habarlaryna ynanýanlardan etsin, elbetde Ol hemme zada
kadyrdyr.
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95-Tin süresiniň tefsiri.
“1, 2, 3. Injire we zeýtuna, Tury-Sina (dagyna), bu asuda (aman-esen) şähere
(Mekgä) kasam bolsun! 4. Takyk, Biz ynsany iň ajaýyp görnüşde ýaratdyk.
5. Soň ony sepilleriň iň aşaky sepilligine düşürdik. 6. Emma iman edip,
ýagşy işleri edýänlere welin hiç yzy üzülmeýän sylaglar bardyr. 7. (Munça
delillerden) soň din (meselesinde) kim (haýsy zat) seniň (aýdýan sözleriňi)
ýalan hasaplap biler? 8. Allah höküm ýöredijileriň iň rüstemi dälmi eýsem?
“1, 2, 3. Injire we zeýtuna, Tury-Sina (dagyna), bu asuda (aman-esen)
şähere (Mekgä) kasam bolsun!” Allah bu dört zada kasam edýär: injir,
zeýtun, Tury-Sina dagy, asuda şäher, ýagny Mekge, sebäbi yşarat edilýän
golaýdadyr (ýagny, bu şähere diýilýär, "bu" sözi bolsa golaýdaky zada
yşaratdyr) şeýle hem, bu süre Mekge süresidir (ýagny, Pygamberimiz
Mekgedekä inendir). Injir - belli miwedir, zeýtun hem belli zatdyr, Allahyň
olara kasam etmeginiň sebäbi - olar Palestin ýurdunda köp duş gelýändir,
Tury-Sina dagyna kasam etmeginiň sebäbi - ol dagda Allah Musa pygamber
bilen gepleşendir. Asuda ýurt - Mekgedir, oňa Allahyň kasam etmeginiň
sebäbi - ol ýer Allaha iň söýgüli ýerdir, Allahyň ýanynda iň hormatly ýerdir.
Käbir alymlar aýtdylar: injir we zeýtunyň mekany Palestin ýurdydyr, ol ýer
pygamberleriň çykan ýeridir, Ysraýylogullarynyň iň soňky pygamberi bolsa
Ysa aleýhisselämdir, Tury-Sina dagy Musanyň Allah bilen gepleşen ýeridir,
emma asuda şäher bolsa - Muhammet Pygamberiň (Sallallahu aleýhi we
sellem) iberlen ýeridir. Alymlar aýtdylar: (Tury-Sina dagyna kasam
bolsun) - ýagny, bereket Turuna kasam bolsun, sebäbi Allah onuň
töwerigini mukaddes jülge diýip wasplady.
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“4. Takyk, Biz ynsany iň ajaýyp görnüşde ýaratdyk.” Ýokardaky agzalan
kasamlar şu sözlem üçindir, Allah ynsany iň ajaýyp görnüşde
ýaradandygyna kasam etdi, bu sözlem aýatyň arapçasynda üç sany berkidiji
goşulmalar bilen berkidilendir: kasam, "läm" harpy, "kod" harpy. Iň ajaýyp
görnüşde, ýagny, şekilde, syratda, şeýle hem, iň ajaýyp fytratly (tebigatly),
iň ajaýyp häsiýetli edip ýaratdyk. Ýaradylan zatlaryň içinde adamdan gowy
häsiýetlisi ýokdur, ýerdäki ýaradylanlaryň hemmesem adamdan pes
häsiýetlidir, sebäbi Allah aýdýar: Takyk, Biz ynsany iň ajaýyp görnüşde
ýaratdyk.
“5. Soň ony sepilleriň iň aşaky sepilligine düşürdik.” Ýagny, iň sepil
häsiýetli, iň ýaramaz görnüşli etdik, başga aýatda aýdylşy ýaly: "(Eý,
ynsanlar!) Allah sizi ýaratdy. Soň, (wagty gelende) siziň janyňyzy alyp,
iň ýaramaz ýaşaýşa gaýtarylar..." (Nahl 70). Ynsanyň ýaşy artdygyja onuň
beden kuwwady, daşky görnüşi, ýüz owadanlygy peseler, ýaramazlaşar,
ýagny, sepilligiň iň aşaky sepilligine düşürler. Iň ajaýyp görnüşde ýaratdyk
sözlemiň içine adamyň gylyk-häsiýetleri, Allahyň guýan fytraty (tebigaty)
hem girýär diýdik, şeýle hem, şol fytrata bina bolýan ybadatlaram girýändir,
ýagny, käbir ynsanlar imanly, ylymly halda bolsalaram soňy bilen iň sepil
görnüşe gaýtaryljakdyrlar. Şeýlelik bilen, aýat iki manynam içine alýandyr.
“6. Emma iman edip, ýagşy işleri edýänlere welin hiç yzy üzülmeýän
sylaglar bardyr.” Ýagny, şeýle kişiler sepilligiň aşagyna düşürilmezler,
ýagny, iman edip, ýagşy amallary eden möminler sepillige düşürilmezler,
sebäbi olar ölýänçäler öz iman we amallaryna ýapyşarlar. Aýatyň
arapçasynda "goýru memnun" (yzy üzülmeýän) diýip gelýär, ol sözüň iki
manysy bardyr: yzy üzülmeýän, minnetsiz. Ýagny, olara beriljek sylaglara
hiç kim minnet etmez, hiç kim size muny berdik, muny berdik diýmez.
Ýogsa olara hemme bu zatlary, imany, amaly, sogaby beren Allahdyr, bu
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Allahyň nygmatydyr, ýöne şonda-da hiç kim berdik diýip minnet etmez,
dünýä işlerinde köp bolup geçişi ýaly hiç kim saňa eýtdim beýtdim diýip
diline almaz.
“7. (Munça delillerden) soň din (meselesinde) kim (haýsy zat) seniň
(aýdýan sözleriňi) ýalan hasaplap biler?” Ýagny, eý ynsan bu beýandan
soň seniň sözleriňi kim ýalan hasaplap biler, ynsan näçe özüne, özüniň
gurluşyna, fytratyna seretdigiçe Allaha bolan imany artar, Onuň kitabyna,
pygamberleriniň habarlaryna bolan tassygy artar.
“8. Allah höküm ýöredijileriň iň rüstemi dälmi eýsem?” Bu sorag berme
hem tassyklamak soragydyr, ýagny, Allah höküm ýöredijileriň iň rüstemidir.
Aýatyň arapçasynda "ahkem" (iň rüstemi) diýip gelýär, ol sözüň asly hikmet
we höküm sözlerdir. Iň beýik höküm, hiç bir zadyň garşy çykyp bilmejek
hökümi - Allahyň hökümidir. Şeýle hem, iň beýik hikmet (parasatlylyk)
Allahyň hikmetidir, Onuň şerigat hökümi hem-de takdyr hökümi iň üstün
hökümdir, hemme işler Oňa dolanar. Allah bize Öz kitabynyň we Resulynyň
Sünnetiniň ylmyny nesip etsin, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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96-Alak süresiniň tefsiri.
“1. (Eý, Muhammet!) Ýaradan Perwerdigäriň ady bilen oka! 2. (Ol)
ynsany gan lagtasyndan ýaratdy. 3, 4. (Eý, Muhammet!) Oka! Seniň
pazly-keremi çäksiz bolan Perwerdigäriň (ynsana) galam bilen ýazmagy
öwretdi. 5. (Ol) ynsana bilmeýän zadyny öwretdi.”
Bu aýatlar Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) Kurany-Kerimden
ilkinji inen aýatlardyr, haçanda ol Hira gowagynda ybadat bilen meşgul
wagty bu aýatlar inipdi. Pygamberimize ilkinji inip başlan wahyý düýşler
arkalydy, ol düýşler daňdanky ýagtylyk ýaly gelerdi, ýagny, ol düýşleri çyna
öwrülýärdi. Ol düýşleri ilkinji görüp başlan wagty Robiýg-Ewwel aýyndady,
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) 6 aýlap şeýle düýşler görerdi,
soňra Remezanda oýa wagty oňa wahyý inýär, Robiýg-ewwel aýy bilen
Remezan aýynyň aralygy 6 aýdyr, wahynyň umumy inen wagty 23 ýyldyr,
şonuň üçin hadysda şeýle diýilýär: "Salyh düýş (dogry çykýan, çyna
öwrülýän düýş) pygamberligiň 46 alamatlarynyň biridir." (Buhary we
Muslim).

Haçanda Pygamberimize daňdandaky ýagtylyk ýaly düýşler gelip

başlanda ol ýekelikde galyp başlady, ýagny, nadan jemgyýetden daşda
bolmagy saýlardy, ýeke galmak üçin Hira dagyndaky gowagy özüne
mynasyp görerdi, ol gowak dagyň depesindedi, ynsan ol ýere aňsatlyk bilen
çykar ýaly däldi, hatda güýçli biri kynçylyk bilen çykyp bilerdi.
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) ol ýere çykyp haýyrly işler
bilen meşgul bolardy, Allahyň oňa açan ybadatlary bilen birnäçe gijeleri ol
gowakda geçirerdi, ýany bile ir-iýmitini alardy, gutaransoň ýene gidip
maşgalasyndan getirerdi, ýene gowaga dolanyp, haýyrly işlerini dowam
ederdi, tä oňa wahyý inýençä ýagdaý şeýle bolýar, Jibril gelip, oňa: “Oka”
diýýär, ol: “Okap bilemok” diýýär, ýagny, başaramok diýýär, okajak däl
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diýip boýun towlanok, men okap başarýanlardan däl diýýär, sebäbi
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) okuw-ýazuwdan bisowatdy,
aýatlarda gelşi ýaly: "Sizem Allah we Onuň bütin sözlerine iman eden ol
ümmi (okamak-ýazmany bilmeýän) pygambere‚ ol ilçä boýun boluň!"
(Agraf 58).

"Ol (aglabasy) bisowat (ynsanlaryň arasyna) özlerinden bolan

bir ilçi iberdi." (Juma 2). Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
okamany, ýazmany bilmeýärdi, bu Allahyň hikmetidir. Sebäbi onuň bu
pygamberlige mätäçligi we zerurlygy mälim bolmalydy (ýagny, beýle
derejedäki ylymlara okuw-ýazuwy bilmeýän bir kişiniň eýe bolmagy onuň
pygamberdiginiň subutnamasydyr). Şeýle hem, hiç kim onuň
dogruçyllygyna şek etmez ýaly. "(Eý, Muhammet!) Sen Kurandan öň hiç
bir kitap okap ýa-da ony eliň bilen ýazyp görmändiň." (Ankebut 48).
Jibril perişde okap bilemok diýeninden soň iki ýa üç gezek ony örtýär.
Soňrada şu aýatlary okaýar: “(Eý, Muhammet!) Ýaradan Perwerdigäriň
ady bilen oka! (Ol) ynsany gan lagtasyndan ýaratdy. (Eý, Muhammet!)
Oka! Seniň pazly-keremi çäksiz bolan Perwerdigäriň (ynsana) galam
bilen ýazmagy öwretdi. (Ol) ynsana bilmeýän zadyny öwretdi.” Bu bäş
aýat inenden soň Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) gorkudan ýaňa
ýüregi süýşýär we Hatyja enemiziň ýanyna gelýär. Wahyý baradaky hadys
we onuň başlangyjy Buharynyň sahyh kitabynda bardyr, kim oňa dolanasy
gelse dolansyn.
“1. Ýaradan Perwerdigäriň ady bilen oka.” Ady bilen diýmegiň manysy
şoňa baglanyp, şeýle hem, aýtdylar şondan ýardam diläp, ýagny, Allahyň
adyndan ýardam diläp oka, çünki Allahyň atlarynyň hemmesi haýyrdyr.
Ynsan täret almazyndan öň, iýip içmeginden öň, jynsy gatnaşyk etmezinden
öň Allahyň atlaryny aýdyp ýardam diläp biler, ol atlaryň hemmesi
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ýardamdyr. Aýatda Perwerdigäriň ady bilen diýilýär, Allahyň ady bilen
diýilmeýär. Sebäbi bu ýagdaý rububiýýe ýagdaýydyr: dolandyrmak, işleri
ýöretmek, pygamberlik bermek ýaly zatlaryň beýanydyr. Şeýle hem Allah
Pygamberimizi (Sallallahu aleýhi we sellem) aýratyn terbiýe berýär.
Ýaradan, ýagny, hemme zady ýaradan, başga aýatlarda aýdylşy ýaly: "Ol
ähli zady ýokdan bar edip, olara şekil (nyzam) berip, (her zadyň
ýazgydyny) kesgitländir." (Furkan 2). "Allah barça zatlaryň
ýaradyjysydyr. Ol ähli zadyň gözegçisidir." (Zümer 62). Asmandaky,
ýerdäki, görner-görünmez, uly-kiçi her bir zady Allah ýaradandyr. Şonuň
üçin, aýatda ýaradan diýip gelýär, ýagny, plan zady ýaradan diýilmeýär,
umumylygy aňlatmak üçin. Sebäbi doldurgyjyň pozulmagy umumylygy
aňladýar. Eger ýaradylan zady kesgitlemek üçin doldurgyç agzalsa, onda
diňe şol zat bilen sözlemiň manysy çäklenerdi. Emma ýaradan diýip, boş
goýberilip aýdylsa, onda ol umumylygy aňladar, ýagny hemme zady
ýaradan.
“2. Ol ynsany gan lagtasyndan ýaratdy.” Bu aýatda Allah Tagala ynsana
hormat, sylag bildirmek üçin ynsanyň ýaradylşyny agzady. Şu aýatda şeýle
diýýär: "Kasam bolsun! Biz adam ogluny (neslini) ýerde we deňizde
(ulaglar arkaly) alyp gitdik. Olara päk (gözel) zatlardan rysgal berdik.
Olary ýaradan zatlarymyzyň köpüsinden mertebeläp üstün etdik." (Isra
70).

Şonuň üçin, ynsanyň ýaradylandygy bärde aýdylýar, ýagny,

ýaradylşynyň başlangyjy agzalýar. Gan lagtasy diýmeginiň sebäbi - ynsan
şonuň bilen ýaşaýandyr, eger ynsanda gan bolmasa ýaşap bilmez. Allah
Tagala ynsany gan lagtasyndan ýaradandygyny beýan etdi, ýöne ol ynsan
ösýär, özgerýär. Beýleki aýatlarda ynsanyň toprakdan ýaradylandygyny
beýan edýär, başga aýatda palçykdandygyny beýan edýär. Başga aýatlarda
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bişen toýun ýaly gury palçykdan ýaradylandygyny beýan edýär, başga bir
aýatda pürkülip çykan suwdan ýaradylandygyny beýan edýär, başga bir
aýatda ýönekeý bir suwdan ýaradandygyny beýan edýär, bu aýatda bolsa gan
lagtasyndan ýaradylandygyny agzaýar, bu aýatlar biri-birine gapma-garşy
dälmi?
Jogaby: gapma-garşy däldir, Allahyň kelamynda, ýa dürsligi anyklanan
Pygamberimiziň habarynda düýpleýin gapma-garşylyk bolmagy mümkin
däldir, aýatda Allah şeýle diýýär: "Eger ol (Kuran) Allahdan
başgasyndan gelen bolsady, elbetde, içinde köp gapma-garşylyklar
tapardylar." (Nisa 82). Agzalan aýatlar barada aýdamyzda, olar dürli tarapa,
her hili tertibe görä agzalandyr, meselem, ynsan ilki başda toprakdan
ýaradylýar, soňra oňa suw guýlup palçyga öwrülýär, soňra gyzdyrylyp
göneldilýär, soňra birnäçe müddetden soň gaty gury palçyga öwrülýär,
ýagny, eliň bilen ony ursaň, bişen toýun ýaly ses eder, soňra Allah ondan et
ýaradýar, soň süňk, beden etini we ş.m. ýaradýar, bu Adam ata bilen
baglanşykly ýaradylşyň başlangyjydyr. Soňra adamoglunyň ýaradylşy
nutfadan, ýagny, ýönekeý pürkülýän suwdan emele gelýär, soňra ol suw
enäň garnynda 40 günläp bolýar, soň ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär, belli tertibe
görä ösüp, bir haldan başga hala geçýär, soň lagta gana geçýär, ulalyp ösýär,
şeýdip 80-nji güne geçende muzga, ýagny, et bölegine öwrülýär, ol bölek
adamyň agzynda çeýneýän möçberindedir. Şeýdip umumy 120 günläp
garynda bolýar, ýagny, 4 aýlap, soňra 4 aýdan soň Allah onuň ýanyna
garynlardaky çagalara jogapkär perişde ugradýar, ol gelip, oňa ruh üfleýär,
şeýdip bedene Allahyň islegi bilen ruh girýär, ruhuň hakykatyny, näme
zatdygyny biz bilip başarmarys, emma bedeniň asly toprakdandyr, soňra
aýallaryň garyndaky suwdandyr, ýöne ruhuň näme zatdandygyny, nähili
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maddadandygyny bilmeýäris, aýatda şeýle diýilýär: "Senden ruh hakda
soraýarlar. Aýt: «Ruh Perwerdigärimiň emrindendir (bilýän
işlerindendir). Size ylymdan diňe az (paý) berildi»." (Isra 85). Ol bäbege
perişde ruh üfländen soň bäbek hereketlenip başlaýar, sebäbi onuň ilkinji
ösüşi edil bagyň ösüşi ýaly duýulmaýar, oňa ruh üflenensoň hereketlenýän
adama öwrülýär, şonuň üçin eger çaga 4 aýdan öň gaçsa ýuwulmasyz,
kepensiz, namazy okalmasyz ýeriň islendik mekanynda gömülip bilner,
emma 4 aýdan dolansoň gaçsa ýuwulmasy, kepenlenmesi, namazy
okalmasy, mazarystanda jaýlanmagy wajypdyr, sebäbi ol ynsana
öwrülýändir, şeýle hem oňa at dakylýar, çünki, ol kyýamat güni ady tutulup
çagyrlar we akykasy ediler, ýöne edil eneden doglup ýedi güni geçen ýaly
bäbegiň akykasy ýaly hökmany akyka däldir. Şeýlelik bilen, bäbek enesiniň
garnynda tä adam bolýança ösýär, soňra belli müddetden soň, adatça 9 aýdan
soň eneden bu dünýä inýär. Bu mynasybetli belläp geçýäris: ynsanyň dört
sany tapgyry bardyr:
1) Enesiniň garnynda.
2) Dünýäde.
3) Barzahda. (gabyrda).
4) Jennetde ýa Dowzahda, bu bolsa soňky tapgyrdyr.
“3, 4. (Eý, Muhammet!) Oka! Seniň pazly-keremi çäksiz bolan
Perwerdigäriň (ynsana) galam bilen ýazmagy öwretdi.” Bärde oka diýip
ýene bir gezek aýdylýar, ýöne ol tekrar birinjiniň berkidilmegimi ýa özi
aýratynmy? (haşiýe: meselem saňa biri sorag berse namazyňy okadyňmy
diýse, senem hawa, hawa diýip tekrar edýärsiň, indi seniň birinji hawa sözüň
soraga jogap hökmünde, emma ikinji hawa sözüň birinji hawa sözüniň
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berkidilmegidir, emma aýatda oka sözi beýle däldir, ikinji aýratyn many
bermek üçin gelendir) Has dogrusy - ikinji oka sözi aýratyn, özbaşdak bolup
gelendir, sebäbi birinji oka sözi rububiýýe, takdyr bilen baglanşyklydyr,
ikinji bolsa şerigat bilen, sebäbi galam bilen tälim bermek, öwretmek şerigadyň öwrediş usulydyr, sebäbi şerigat ýazylýar, ýat alynýar, Kuran
ýazylýar, ýat alynýar, Sünnet ýazylýar, ýat alynýar, alymlaryň sözleri
ýazylýar, ýat alynýar, şonuň üçin Allah oka sözüni iki gezek gaýtalaýar.
“6, 7. Dogrusy, ynsan özüni hiç zada mätäç däldir öýdüp azar. 8. Takyk,
gaýdyş diňe Perwerdigäriňe bolar. 9, 10. Namaz okaýan ol bendä
(pygambere) päsgel bolýany gördüňmi? 11, 12. Aýt hany, ol (pygamber)
dogry ýolda bolsa ýa-da takwalygy ündeýän bolsa näme? 13. Hany,
aýdyň, (ol päsgel berýän kişi pygamberi) inkär edip, (dogry ýoldan) ýüz
öwürse (özi üçin gowy bolarmy)? 14. (Ol) Allahyň (ähli zady)
görýändigini bilmeýärmi eýsem? 15. Ýok! Eger ol (bu pälinden)
dänmese, Biz ony maňlaý saçyndan tutarys! 16. (Hawa), ol ýalançy we
günäkäri maňlaý saçyndan tutup (süýräris). 17. Ol (öz islän toparyny)
kömege çagyrsyn! 18. Biz hem zebanylary (azap perişdelerini)
çagyrarys. 19. Ýok! Oňa boýun egme! (Perwerdigäriňe) sežde et hem-de
oňa ýakynlaş!”
“6, 7. Dogrusy, ynsan özüni hiç zada mätäç däldir öýdüp azar.” Aýatyň
arapçasynda "kellä" (dogrusy) sözi gelýär, Kurany-Kerimde ol sözüň birnäçe
manylary bar, bu aýatdaky manysy: dogrusy, hakykatdanam, ýagny,
sözlemdäki manyny Allah hiç şek-şübhe galmaz tassyklaýar. Aýatdaky
ynsan sözi belli bir kişini aňladanokdyr, ynsan toparyny, hemme ynsanlary
aňladýandyr, adamoglunyň her biri özüniň mätäç däldigini görse azar,
azmak hetden aşmakdyr, haçanda özüni Allahyň rehmetine mätäç däl
saýanda alada etmän azar, haçanda alada-gaýgylarynda we isleg290

myratlarynda özüni Allaha mätäç däl saýanda Allaha üns bermez, sagdyn
wagty hassalygy unudar, dok wagty açlygy unudar, geýimli wagty
geýimsizligi unudar we ş.m. Ynsanyň asyl tebigatynda, häsiýetinde mätäç
däl wagty azmak, hetden aşmak bardyr, ýöne bu mömin kişä degişli däldir,
sebäbi mömin kişi göz açyp-ýummasy salymda hem özüni Allaha mätäç däl
saýmaz, ol hemişe Allaha mätäçdir, Robbumdan her bir gerek zadyny dilär,
her aladasynda Oňa sygynar, ol şuňa düşüner: Eger ony Allah öz başyna
taşlasa, onda ol ejiz, har, gowşak bolar, özüne hiç hili peýda ýa zyýan ýetirip
bilmejegini biler, ynha bu mömindir, ýöne adamyň ynsanlyk häsiýeti
azmakdyr, şu aýatda şeýle diýilýär: "Ony ynsan boýnuna aldy. Takyk, ol
örän zalymdyr we nadandyr." (Ahzab 72). Soňra ol azgyna Allah duýduryş
berip aýdýar:
“8. Takyk, gaýdyş diňe Perwerdigäriňe bolar.” Ýagny, näçe azsaňam,
tekepbirlik etseňem, ulumsy bolsaňam, özüňi mätäç däl hasap etseňem,
dolanşyň ahyr soňy Allahadyr, aýatda şeýle diýilýär: "Emma kim (imana)
arka öwrüp, kapyr bolsa, Allah ony has uly jeza sezewar eder. Elbetde,
olar (hökman) Bize gaýdyp gelerler. Soň, elbetde, olary hasaba çekmek
Biziň işimiz bolar." (Gaşyýe 23-26). Eger hemme işlerde dolanyş Allaha bolsa,
onda hiç kim Allahyň höküminden, sylagyndan we adalatyndan hiç ýere
gaçmaz. Takyk, gaýdyş diňe Perwerdigäriňe bolar, bu aýat gaty giň manyny
berýändir, duýdurmak, howatyrlamak ýaly manylary şeýle hem, şerigat
meseleleriň çözgüdinde, karar gözlenende hem Kitap we Sünnede dolanmak
manylaryny berýändir, şu aýatda şeýle diýilýär: "Eger Allah we ahyrete
ynanýan bolsaňyz, (bir meselede) düşünişmän jedelleşseňiz, Allaha
(Kurana) we pygambere (hadyslara) ýetiriň (ýüz tutuň)! Bu (siziň üçin)
haýyrlydyr we netije taýdan ajaýypdyr." (Nisa 59). Şeýle hem, durmuş,
ýaşaýyş işleriň hem dolanşy Allahadyr, aýatda şeýle diýilýär: "Şol wagt siz
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Perwerdigäriňizden ýardam isleýärdiňiz. Ol: «Men yzly-yzyna geljek
müň perişde bilen dadyňyza ýetişerin!» diýip‚ dilegleriňizi kabul
edipdi." (Enfal 9). Şonuň üçin, bende üçin Allahdan başga dolanyş ýokdur,
hemme zat Allahyň elindedir, hatda bolup geçýän uruşlar, gozgalaň-pitneler,
her hili şerler hem Allahyň emri bilen bolýandyr, ol zatlaram Allah kysmata
ýazandyr, ýöne bu zatlary ýazmagyň hikmeti bardyr, aýatda şeýle diýilýär:
"Eger Allah islesedi, olardan soň gelen (milletler) özlerine äşgär deliller
geleninden soň, biri-birleri bilen söweşmezdiler. Emma çaprazlyga
düşendikleri (sebäpli), olaryň käbiri iman etdi, käbiri hem inkär etdi.
Eger Allah islesedi, olar söweşmezdiler. Emma Allah islän zadyny
amala aşyrýandyr." (Bakara 253). Diýmek,takyk, gaýdyş diňe Perwerdigäriňe
bolar, bu aýat azgyn, özüni Allaha mätäç däl saýýan kişä hem duýduryşdyr,
hem-de ähli işlerde dolanyş Allahadyr.
“9, 10. Namaz okaýan ol bendä (pygambere) päsgel bolýany
gördüňmi?” Ýagny, namaz okaýan bendä päsgel bolýanyň halyndan maňa
habar ber, aýatda päsgel bolýan hem-de päsgel berilýän bar, päsgel bolýan
Kureýşiň azgyny Ebu Jehldir, Kureýş oňa Ebul-Hakem diýerdi, çünki,
höküm-çözgüt üçin oňa dolanardylar, şonuň üçin ol azdy we mälim bolşy
ýaly kapyr halynda öldi. Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) EbulHakem adyň tersine oňa Ebu Jehl adyny dakypdy. Päsgel berilýän bolsa
Pygamberimiz Muhammetdir (Sallallahu aleýhi we sellem), şeýle ol
bendedir. Haçanda Ebu Jehle Muhammet Käbede adamlaryň öňünde namaz
okap adamlary özüne çekýär, olary butlardan alyp galýar diýlende onuň
ýanyna seždede wagty baryp: “Seni beýle etmegiňden gaýtarypdym, näme
üçin ýene etdiň?” diýýär. Soňra adamlar oňa Pygamberimiziň entägem
namaz okaýanyny habar berende şeýle diýýär: Allaha kasam bolsun, eger
ony görsem, onuň boýnundan aýagym bilen basaryn, ýüzüni gum bilen
292

hapalaryn. Haçanda Käbede günlerde bir gün sežde edip duranyny görende
öz kasamynda durjak bolup oňa tarap ýöräp ugraýar, ýöne özi bilen onuň
aralygynda otdan bolan çukury we erbet elhençlikleri görýär, şeýdip
Pygamberimiziň ýanyna barmakdan ejiz gelýär (Muslim), beýle päsgelçilik
berýäniň haly gaty geňdir, indiki aýatlarda şeýle gelýär: “14. (Ol) Allahyň
(ähli zady) görýändigini bilmeýärmi eýsem?” Ýagny, ondan hasap
sorajakdyr.
““11, 12. Aýt hany, ol (pygamber) dogry ýolda bolsa ýa-da takwalygy
ündeýän bolsa näme?” Ýagny, eý söhbetdeş aýt hany, eger hälki sežde
edýän bende, ýagny, Muhammet (Sallallahu aleýhi we sellem) dogry bolsa
nädip oňa päsgel berjek? Dogry ýolda bolsa, ýagny, eden işleri, namazy,
seždesi dogry bolsa ýa-da başgalara takwalygy ündese. Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) özi hem salyhdyr, başgalara hem salyhlygy
ündeýändir.
“14. (Ol) Allahyň (ähli zady) görýändigini bilmeýärmi eýsem?” Allah
ylmy hem görmeklik bilen görýändir, Ol hemme zady näçe gizlin, näçe inçe
bolsa-da görýändir, ahli zady näçe daşda bolsa-da, näçe köp bolsa-da az
bolsa-da bilýändir, buýurýanam, päsgel bolýanam, namaz okaýanam, sežde
edýänem, azgynam, Allaha boýun egenem bilýändir, her bir ynsana amalyna
görä sylag-jeza berjekdir. Bu aýatlardan maksat - namaza päsgel bolýanlary
gorkuzmakdyr, duýduryş bermekdir, Allahyň ol bendeden, we päsgel
bolýandan habary bardygyny beýan etmekdir, olaryň her birine mynasyp
zadyny berjekdir.
“15. Ýok! Eger ol (bu pälinden) dänmese, Biz ony maňlaý saçyndan
tutarys!” Bärde ýene-de "kellä" sözi geldi, onuň manysy: hakykatdanam
diýmekdir, şeýle hem, edilen işiň ýaramazdygyny bildirtmek üçin hem
aýdylyp bilner. “Biz ony maňlaý saçyndan tutarys!” Ýagny, Allaha kasam
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biz şeýle ederis, çünki aýatda kasam bardyr. Maňlaý saç bolsa Ebu Jehli
maňlaý saçydyr, aýat iki dünýäde-de maňlaý saçyndan tutuljakdygyny
aňladyp biler, sebäbi Bedr söweşinde ol öldürilende onuň maňlaý saçyndan
tutupdylar, şeýle hem, ahyretde kyýamat güni onuň maňlaý saçyndan
tutuljakdygyny aýat aňladyp biler, başga aýtda şeýle gelýär: "Günäkärler
ýüz keşplerinden tanalarlar, olar maňlaý saçlaryndan we aýaklaryndan
tutulyp (Dowzaha oklanarlar)." (Rahman 41). Eger aýat iki manynam içine
alyp bilýän bolsa onda öň agzan kadamyza laýyklykda iki manynam kabul
edýäris.
“16. (Hawa), ol ýalançy we günäkäri maňlaý saçyndan tutup (süýräris)”
Ýagny, ol maňlaý saç ýalançydyr, şeksiz, iň erbet iň bolgusyz ýalan Allahdan başgasyna ybadat etmekdir, bu bolsa kapyrlaryň häsiýetidir,
şübhesiz bu ýalanlaryň iň ýaramazydyr, amallaryň iň ýamanydyr. Şeýle
hem, ol maňlaý saç günäkär biridir, ýagny, bilkastlaýyn ýalňyşýan biridir.
Arap dilinde "hotyý" we "muhtyý" sözler bar, olaryň manysy- ýalňyşýan,
ýalňyşyjy diýmekdir, ýöne "hotyý" bilkastlaýyn, bilgeşleýin ýalňyşýana
aýdylýar, emma "muhtyý" diýip bilmän, bilmezlikden ýalňyşýana aýdylýar.
Birinjä geçirimlik edilmeýär, ikinjä bolsa edilýär, şu aýatda "hotyý" sözi
ulanylýar: "Ony ýalňyşyjylardan başga hiç kim iýmez." (Hakko 37). Ýagny,
bilgeşleýin günä edýänler. Emma bu aýatda "muhtyý" sözüniň işligi
ulanylýar: "Eý, Perwerdigärimiz! Eger biz unudyp ýa-da ýalňyşlyk bilen
(günä iş) etsek, bizi tutma (hasaba çekme)!" (Bakara 286). Möminleriň bu
dogasyna Allah: ýerine ýetiirdim diýip jogap berdi. Edil şolar ýaly "kosit"
we "muksit' sözleri, "kosit" - zalym, "muksit" adyl diýmekdir, şu aýatda
muksit sözi gelýär: "Adalatly boluň! Takyk, Allah adalatly bolanlary
söýýändir." (Hujurat 9). Emma bu aýatda kosit sözi gelýär: "(Hak ýoldan
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azan) zalymlar (kapyrlar) bolsa Dowzahyň oduny bolandyrlar»." (Jyn 15).
Diýmek, "günäkär maňlaý saç" diýmek - bilgeşleýin ýalňyşýan diýmekdir.
“17. Ol (öz islän toparyny) kömege çagyrsyn!” Ýagny, eger onuň güýjikuwwady ýetse toparyny çagyrsyn, Ebu Jehli Kureýş beýgeldýärdi, onuň
adamlar bilen üýşmeleň edýän ýörite ýeri bardy, olar bilen ýygnanyp,
maslahatlaşýardy, işleri barada söhbet geçirýärdi. Şonuň üçin aýatda, goý ol
çagyrsyn şol toparyny diýilýär, şeksiz bu gyjalat bermekdir, edil duşmanyňa
gel gaýratyn bolsa we ş.m. zatlar bilen gyjalat berşiň ýaly.
“18. Biz hem zebanylary (azap perişdelerini) çagyrarys.” Ýagny, bizde
onuň toparyndan has beýik, has äpet toparymyz bardyr, olar ot perişdeleridir,
Allah ol perişdeleri gödek, ýowuz diýip wasplady, ýagny, tebigatlary gödek,
kuwwatlary ýowuz, olar: "Allahyň özlerine beren emrine garşy gelmeýän
we emir edilen zady berjaý edýän..." (Tahrim 6). Ýagny, olar nähili güýçkuwwatly bolsalaram Allahyň emrinden çykýan däldirler. Sebäbi Allahyň
emrini etmezlik iki sebäpden bolup biler: ejizlik, ýa boýun gaçyrmak,
meselem, namazy dik durup okap bilmeýän ejizligi üçin okap bilmeýär,
käbirleri ulumsylykdan okaman biler, emma ot perişdeleri ejiz däldirler,
olaryň güýç-kuwwady gatydyr, şeýle hem olarda buýrugy ýerine ýetirmezlik
edip, ulumsylanmak ýaly zatlar ýokdur, olar aňrybaş derejede Allahyň
öňünde peselip, kiçelýändirler, şonuň üçin ol perişdelere garşy hiç bir topar
durup bilmez.
“19. Ýok! Oňa boýun egme! (Perwerdigäriňe) sežde et hem-de oňa
ýakynlaş!” Ýagny, saňa namaz okamana päsgel bolýana boýun egme, sežde
ediber, oňa üns berme, eger Allah Pygamberine beýle buýruk beren bolsa,
diýmek, Allah hökman ony gorajakdyr, ýagny, buýrulanyny et, ol adam
barada alda etme, Allaha sežde et, bärde seždeden maksat namazdyr, sežde
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namazyň rüküni bolany üçin bärde namaza sežde diýilýär. “ýakynlaş”
ýagny, Allaha ýakynlaş, sebäbi bendäniň Allaha iň ýakyn wagty seždede
wagtydyr, hadysda gelşi ýaly: "Öz Robbuna bendäniň iň golaý wagty
seždede wagtydyr." (Muslim). Başga hadysda Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Üns beriň, men size Kurany
(namazdakaňyz) rukugda ýa seždede okamagyňyzy gadagan edýärin,
rukugda Robby tagzym ediň, seždede bolsa köp doga ediň, (şeýle halda)
siziň (dogalaryňyz) kabul bolmana laýykdyr." (Muslim). Ýagny, kabul
bolmana mynasypdyr. Bu "Alak" süresi beýik süredir, Allah ol süräni
Pygamberimize nygmat edip beren wahýy bilen başlady, soňra Allaha sežde
we ýakynlaşmak bilen tamamlady, Allah bize Oňa boýun bolmaklygy, Oňa
ýakynlaşmagy nesip etsin, şeýle hem, bizi salyh-ewliýalardan, gutulyş
toparyndan, salyh bendelerinden etsin, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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97-Gadyr süresiniň tefsiri.
“1. Takyk, Biz ony (Kurany) Gadyr gijesinde inderdik. 2. Sen Gadyr
gijesiniň nämedigini nädip biljek?! 3. Gadyr gijesi müň aýdan hem
haýyrlydyr. 4. Ol gijede perişdeler we Ruh (Jebraýyl) özleriniň
Perwerdigäriniň rugsady bilen (özlerine tabşyrylan) ähli işleri (berjaý
etmek) üçin (ýere) inerler. 5. Ol gije, tä daň atýança, saglyk-salamatlyk
bolar.”
“1. Takyk, Biz ony (Kurany) Gadyr gijesinde inderdik.” Allah käbir
aýatlarda Özi üçin azamat sözlügini ulanýar, ýagny, Biz diýýär, meselem şu
aýatlardaky ýaly: "Takyk, Zikiri (Kurany) Biz inderdik we onuň
goragçylary-da, elbetde, Bizdiris!" (Hyjr 9). "Takyk, Biz ölüleri hökman
direlderis we olaryň öň eden (hemme işlerini) hem-de (soňky galdyrjak)
yzlaryny (işlerini) ýazyp goýarys. Biz ähli zady aýdyň ýol görkezijide
(Lowhy-mahfuzda) ýazyp goýduk." (Ýäsin 12). Käwagtam birlik sözlüginde
Özüni agzaýar, şu aýatdaky ýaly: "Men Özümden başga (ybadata laýyk)
iläh bolmadyk Allahdyryn. Onda sen Maňa ybadat et we Meni
ýatlamak üçin namaz oka!" (Toha 14). Bärde birlik formany ulanmagyny
sebäbi Onuň ýeke-täkligidir, ýagny, Onuň azamatlygyny beýan edip, bizlik
formasy gelýär, emma Onuň waspyny beýan edip birlik formasy gelýär.
Biz ony inderdik, “ony” at çalyşmasy Kurana gaýdýar, Kuran başda
agzalmasa-da, sebäbi bu mälim zatdyr, hiç kim munuň Kurandygyny şek
etmez, Allah ony gadyr gijesinde inderendir, gadyr gijesinde indirilmeginiň
manysy nämedir? Onuň manysy - Kurany şol gijede indirip başladyk, gadyr
gijesi şek-şübhesiz Remezan aýyndadyr, munuň delili şu aýatdyr:
"Remezan aýy ynsanlara dogry ýoly (hidaýaty) görkezýän we dogry
(hak) bilen egri ýoly (batyly) biri-birinden tapawutlandyrýan äşgär
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alamatlary (özünde jemleýän) Kuranyň inderilen aýydyr." (Bakara 185).
Şunluk bilen bilýäris käbir sada halkyň arasynda gadyr gijesi Şagban aýynyň
ortanjy gijesi diýlip ýaýran gep asylsyzdyr, bu hakykat däldir, gadyr gijesi
Ramazandadyr. Emma Şagban aýynyň ortanjy gijesi edil Rejep, Jumada,
Rabig, Sapar, Muharram ýaly aýlaryň ortanjy gijesi ýalydyr, hiç hili
aýratynlygy ýokdur. Hat-da ol gijede namaza durmaklygyň sogaby barada
gelen hadyslar dürs däldir, delil bolmaga ýaraýan däldir. Edil şolar ýaly hem
Şagban aýynyň ortanjy güni hem şeýledir. Ýagny ol günde agyz beklemeklik
barada hadyslar hiç hili delile ýaramaýan dürs däl hadyslardyr. Ýöne käbir
alymlar (Allah olara rehmet etsin) goçmaça sogaplar baradaky dürs däl
hadyslara ýeňil ýelpaý seredýärler. Ýagny käbir amallaryň kabir aýlaryň
käbir ýerleriň aýratyn sogaplydygyny belläp geçýän hadyslar, ýöne bular
ýaly etmeli däldir. Sebäbi eger-de sen bir zadyň aýratynlygyny belläp
geçýän dürs däl hadyslary agzasaň eşidiji oňa dürsdir öýder. Şeýdip ol
hadysy Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) ýöňkär, bu bolsa uly
zatdyr. Şeýlelik bilen Şagban aýynyň ortanjy gijesiniň we günüň hiç hili
aýratynlygy ýokdur, edil beýleki aýlar ýalydyr. Ol wagtlarda namaz
okamaklygyň we agzy beklemekligiň aýratyn sogaby ýokdur (edil beýleki
aýlardaky sogaby ýalydyr). Şeýle hem ortanjy gije gadyr gijesi däldir. Dogry
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) Şagban aýynda köp agyz
beklärdi, agzyny az açyp gezerdi (Buhary we Muslim). Bundan galan roza baradaky
zatlar Pygamberimizden bize gelen däldir, diňe beýleki aýlardaky ýaly ol
aýda hem agyz beklener, meselem her aýda 3 gün agyz beklemeklik, ýagny
her aýyň 13-ine 14-ine 15-ine ol günlere Beýz günler diýilýär. Aýatdaky
gadyr sözi barada alymlar şeýle diýýär: "Gadyr abraý diýmekdir, edil plany
gadyrdan gadyrly diýilişi ýalydyr, ýagny uly abraýly diýmekdir". Başga
alymlar aýtdylar: "Gadyr takdyr diýmekdir, sebäbi ol gijede bir ýyldaky
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boljak zadyň takdyry, ýazgydy ýazylýar". Şu aýatda aýdylşy ýaly: "Biz ony
(Kurany) mübärek (Gadyr) gijede inderdik. Çünki, biz (bu Kuran
arkaly adamlara) duýduryş berýändiris. Şol gijede Biziň tarapymyzdan
(berlen) buýruk bir buýruk esasynda herbirhikmetli işbelliediler"(Duhan
3-4).

Ýagny kesgitli we beýan ediler. Has dogrusy aýat iki manyny içine

alýandyr. Gadyr gijesi gadyrdan uly abraýly gijedir, şeýle hem ol gijede bir
ýyldaky bolup geçjek zatlar meselem ölmek, direlmek, rysgallar paýlamak
ýazgyda alnar.
“2. Sen Gadyr gijesiniň nämedigini nädip biljek?!” Bu sözlemiň beýle
görnüşde gelmegi tagzym etmekligi, beýiklemegi aňladar. Bu Kurany
Kerimde köp gelýändir. “Sen ol din (kyýamat) gününiň nämedigini nädip
biljek? Soň Sen ol din (kyýamat) gününiň nämedigini nädip biljek?”
(Infitar 17-18).

“Anyk hakykat (amala aşanda)! 2.Ol (amala aşjak) anyk

hakykat näme? 3.Saňa (amala aşjak) anyk hakykaty (kyýamaty) näme
bildirdi (nireden bildiň)?” (El Hakko 1-2-3) . “Karyga («Elhençses»)
gelende)! 2.Ol Karyga näme eýsem? 3.Sen ol Karyganyň nämedigini
nädip biljek?” (Karyga 1-3). Bu görnüşdäki sözlem beýiklemek, tagzym
etmekligi aňladar. “2. Sen Gadyr gijesiniň nämedigini nädip biljek?!”
Ýagny ony bilmeklik saňa näme berer? Ýagny onuň ýagdaýyny abraýyny
beýikdigini bilmek saňa näme berer? Soňra indiki aýatda beýan edýär.
“3. Gadyr gijesi müň aýdan hem haýyrlydyr.” Bu aýat geçen aýatdaky
soragyň jogaby hökmündedir. Sen Gadyrgijesiniň nämedigini nädip biljek?!
Jogaby: Gadyr gijesi müň aýdan hem haýyrlydyr. Gadyr gijesi içinde
bolmadyk müň aýdan haýyrlydyr. Haýyrly diýmeginiň manysy ýagny
amallaryň sogaby taýdan haýyrlydyr. Şeýle hem Allahyň bu ymmata
inderýän haýry we bereketi taýdan haýyrlydyr. Şonuň üçin kim gadyr gijesi
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iman bilen we sogaby umyt etmek bilen (ybadata) dursa onuň geçen hemme
günäleri bagyşlanar. Soňra Allah Tagala ol gije bolup geçýän zatlary
agzaýar.
“4. Ol gijede perişdeler we Ruh (Jebraýyl) özleriniň Perwerdigäriniň
rugsady bilen (özlerine tabşyrylan) ähli işleri (berjaý etmek) üçin (ýere)
inerler.” Ýagny ýuwaş-ýuwaşdan inerler, sebäbi perişdeler asmanlaryň
ýaşaýjylarydyr, asmanlar hem ýedi gatdyr. Şonuň üçin perişdeler ýuwaşýuwaşdan ýeri doldurup inerler. Perişdeleriň ýere inmegi rehmetiň, bereketiň
we haýryň alamatydyr. Şonuň üçin perişdeleriň girmedik ýeri haýyr we
bereketden boşdur, meselem suratly ýerler. “Perişdeler içinde surat bolan
öýe girmez.” (Buhary we Muslim). Ýagny haram edilen surat, sebäbi käbir
suratlar eger ýassykda ýa düşekde bolsa köp alymlar rugsat diýýärler, ol
suratlar sebäpli perişdeler girmekden saklanmaýarlar, eger saklansalar ol
suratlar gadagan bolardyr. Diýmek gadyr gijesinde perişdeler köp sanda
inýändir. Olaryň inmekligi haýyr we bereketdir. Aýatdaky “ruh” Jibril
perişdedir. Allahyň ony aýratyn agzamaklygynyň sebäbi onuň at abraýynyň
beýikligidir. Perwerdigäriň rugsady bilen ýagny buýrugy bilen mundan
maksat barlyk (kewni) rugsadydyr, sebäbi Allah Tagalanyň rugsady ikä
bölünýär.
1 Barlyk (kewni) rugsady
2 Şerigat rugsady
“Ýa-da, olaryň Allahyň rugsat etmedik (başga bir) dinini getiren
şärikdeşleri barmy.” (Şura 21). Ýagny, Allahyň şerigat rugsadyny bermedik
emma barlyk (kewni) rugsadyny berendir. Hakykatdanam başga dini oýlap
tapdylar ýöne Allah buňa şerigat rugsadyny beren däldir. Ol barlyk (kewni)
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rugsadydyr şu aýatda aýdylşy ýaly. “Perwerdigärleriniň rugsady bilen”
ýagny ýaşaýyş emri bilen. Ähli işleri bärde nähili işlerdigi agzalmaýar ýöne
perişdeleriň ýere inmekligi haýryň rehmetiň we bereketiň alamatydyr.
“5. Ol gije, tä daň atýança, saglyk salamatlyk bolar.” Ol gije salamat
gijesidir. Allah Tagalanyň ol gijäni salamat diýip wasplamagynyň sebäbi ol
gijede köp kişi günälerden we ol günäleriň jezalaryndan salamat bolýandyr.
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Kim gadyr gijesinde
iman bilen sogap umyt edip (ybadata) dursa onuň hemme geçen
günäleri bagyşlanar" (Buhary we Muslim). Günäleriň bagyşlanmagy şübhesiz ol
günäleriň jezasyndan salamat bolmakdyr. "Tä daňdana çenli" perişdeler ol
gije inerler, daň atansoň gadyr gijesi gutarýandyr. Belläp geçmeli zat öň
aýdyşymyz ýaly gadyr gijesi Ramazandadyr, ýöne Remezanyň haýsy
böleginde? Birinjimi, ortanjymy, soňkysymy? Jogaby: Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) Remezanyň ilkinji on gününde, soňra ortanjy
on gününde gadyr gijesine gabat geljek bolup ygtykaf edendir. Soňra oňa
aýdyldy gadyr gijesi Remezanyň iň soňky on günündedir. Şonuň üçin iň
soňky on gününde ygtykaf edip başlady (Buhary we Muslim). Şeýlelik bilen gadyr
gijesi Remezanyň soňky on günündedir. Haýsy gijesindedigini biz
bilmeýäris. Muny Allah bilýändir. Mümkin 21-nji gijesinde, mümkin 31-nji
gijesinde ýada şol ikisiniň arasynda. Onuň her ýyl belli bir gijededigi
kesgitlenen däldir. Şonuň üçin Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
düýşünde gadyr gijesini 21-ine görýär. Özüniň düýşünde şol gijäniň irdenine
suw we palçykda sežde edýänini düýşünde görýär, soň şol 21-nji gijede
asmandan ýagyş ýagýar. Hakykatdanam Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) şol gijäniň ertir öz metjidinde namaz okady. Onuň metjidi
kepbedendi, ýokardan suw geçmesine päsgel bolanokdy. Şeýdip
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Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) ertir namazynda suwda we
palçykda sežde etdi we sahabalaram onuň maňlaýynda suw we palçygyň
yzyny gördüler (Buhary we Muslim). Gadyr gijesi şol 21-nji gijesinde gabat gelipdi
ýöne muňa garamazdan Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy:
"Ony ýagny gadyr gijäni soňky on gününde gözläň"(Buhary we Muslim). Başga
hadysda aýtýar: "Soňky on günüň täk günlerinde gözläň"(Buhary we Muslim).
Käbir sahabalar ýyllaryň birisinde gadyr gijäniň iň soňky ýedi günlerine
gabat gelenini görýärler. Şonda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
aýtdy: "Görýän welin siziň düýşleriňiz iň soňky ýedi günlere gabat
gelipdir, kim ol gijäni gözlemekçi bolsa soňky ýedi günde gözlesin"(Buhary
we Muslim)

. Ýagny şol ýylda iň soňky ýedi gününde gözlemeli emma beýleki

ýyllarda soňky on gününde gözlemeli, sebäbi ol belli däldir ýöne iň umyt
edilýän gije 27 sidir. Meselem bu ýyl 27-si bolup biler, soňky ýyl 21-i bolup
biler, soňky ýyl 25-i bolup biler. Iki sany uly peýda üçin Allah Tagala ol
gijäni näbelli edendir.
Birinji peýda: Çyny bilen gözleýän kişini ýaltadan tapawutlandyrmak,
sebäbi çyny bilen gözleýän kişi şol gijä gabat gelmek üçin ýadamaly bolsada
alada etmez. Emma ýalta bolsa bir gije üçin on gije ybadata durasy gelmez.
Ikinji peýda: Köp amal etmek bilen musulmanlaryň sogaby köpelmegi,
sebäbi näçe köp amal edilse şonça-da sogap köpeler.
Bu mynasybetli şuny belläp geçesim gelýär. Şu wagtky köp adamlaryň
ýalňyşy olar 27-si gijesi umra çykýarlar. Metjit El Haramda Köp adamlar
27-si gijesi uýşýärler. Aslynda bolsa 27-si gijesini umra bilen aýratynlamak
bidgatdandyr. Sebäbi Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) amalynda
ol gijäni umra bilen aýratynlamady, şeýle hem sözünde 27-si gijäni umra
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bilen aýratynlamady. Ol Remezanyň 27-si gijesi umra eden däldir. Ol
Mekgäniň açyş ýyly, Remezanyň 27-sinde Mekgededi. Muňa garamazdan ol
umra etmedi, ymmatyna hem 27-si gijesi umra ediň diýip buýurmady. 27-si
gijesi ybadata durmaklygy bize emir etdi, umra etmeklige dälde. Munuň
bilen köp adamlaryň ýalňyşy ýüze çykýar, şeýle hem köp adamlaryň öz
dinlerini şerigat esasy bolmazdan alýandyklary ýüze çykýar. Delilsiz ýol
bilen Allaha ybadat etmekden häzir bol! Allahyň kitabyndan Pygamberiň
Sünnetinde we dört çaryýarlaryň amalyndan delil bolmazdan (hiç bir zat
etme!). Ol dört çaryýarlaryň sünnetine eýermek bize buýrulandyr. Bu
Keremli sürede gadyr gijesiniň birnäçe aýratynlary agzalanadyr.
Birinjisi: Allah Tagala ol gijede Kurany inderendir. Ol Kuran bütün
adamzadyň ýol görkezijisi bolup iki dünýä abatlygydyr.
Ikini aýratynlyk: “Sen Gadyr gijesiniň nämedigini nädip biljek?!” Bu
aýatdaky sorag beýiklemek we tagzym etmekligi aňladýar.
Üçünji: Ol gije müň aýdan haýyrlydyr.
Dördünji: Perişdeler ol gije inerler, olara haýyr, bereket, rehmet bilen
inmezler.
Bäşinji: Ol gije salamat gijesidir, çünki köp adamlar Allaha ybadat edip
günälerini ýuwup azap jezadan salamat bolýarlar.
Altynjy: Ol gijäniň aýratynlygyny belläp Allah Tagala kyýamada çenli
okalyp duruljak tutuş bir süre inderýär.
Bu süräniň aýratynlyklarynyň ýene birisi iki sahyhda dürsligi anyklanan
hadys: "Kim gadyr gijesinde iman bilen sogap umyt edip (ybadata)
dursa onuň hemme geçen günäleri bagyşlanar" (Buhary we Muslim). Iman
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bilen, ýagny, Allaha iman edip, ybadat edenlere Allahyň taýynlap goýan
sogabyny umyt etmek, sylagyny tama etmek. Kim bu sogaby bilse-de
bilmese-de ol sogaba eýe boljakdyr, sebäbi Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) sogaba eýe bolmak üçin ony bilmekligi şert etmedi. Gadyr süre
baradaky kelam tamamlanandyr.

304

98-Beýýine süresiniň tefsiri.
“1. Ähli-kitapdan bolan kapyrlar we Allaha şärik goşýanlar, tä özlerine
äşgär delil gelýänçä, (küpürlerinden) aýrylmadylar. 2, 3. (Ol gelen äşgär
delil hem) Allah tarapyndan iberilen we iň dogry hökümlerden doly
ýazgylary (öz içine alýan) päk sahypalary okap berýän ilçidir. 4.
Özlerine kitap berlenler ol äşgär delil (ilçi) gelensoň agzalalyga
düşdüler. 5. (Aslynda), olara yhlas bilen ýalňyz Onuň dinini kabul
edýän hanyflar (tewhyd dine uýýanlar) bolup, Allaha ybadat etmekleri,
namazy berjaý etmekleri we zekat bermekleri emir edilipdi. Ine, berk
(dogry) din budur.”
“1. Ähli-kitapdan bolan kapyrlar we Allaha şärik goşýanlar, tä özlerine
äşgär delil gelýänçä, (küpürlerinden) aýrylmadylar.” Ähli-kitap, ýagny,
ýahudy we hristianlar, olara ähli-kitap (kitap eýeleri) diýilmegiň sebäbi olara
kitap indirilipdi, olar öz kitaplary bilen Pygamberimiz iberilýänçä
galypdylar, ýöne olar özlerine indirilen kitaplary üýtgedipdiler,
bulaşdyrypdylar, garypdylar. Ýahudylarda Töwrat, hristianlarda Injil bardy.
Allaha şärik goşýanlar, ýagny, butparazlar, tapawudy ýok ýahudylardan
bolsalar-da. Bular küpürlerinden aýrylmadylar, ýagny küpürlerini, şirklerini
taşlamadylar tä äşgär delil gelýänçä. Aýatyň arapçasynda delil sözüň
deregine "beýýine" sözi ulanylýar, onuň manysy haky beýan edýän her zat
diýmekdir. Her bir haky beýan edýän, mälim edýän zada beýýine diýilýär,
şonuň üçin şu hadysda beýýine sözi gelýär: "Subutnama (beýýine) dawa
(arza, şikaýat) edýäniň boýnunadyr." (Tirmizi). Her bir zadyň ýagdaýyna
görä beýýine bolýar, aýatdaky agzalan beýýine Allahdan bolan ilçi,
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) Abdullahyň ogly, Häşimden,
Kureýşden bolan Muhammetdir. Ony Allah älemlere buşlaýjy we duýduryjy
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edip iberip, oňa uly sylag, beýik hormat görkezendir, aýatda şeýle diýilýär:
"Seni adamlara ilçi edip iberdik." (Nisa 79). Pygamberimiz birkemsiz, şol
wagtyň özünde öte geçmesiz beýgeldilmäge mynasypdyr. Başga aýatda
şeýle diýýär: "Älemlere duýduryjy bolsun diýip Furkany (Kurany) öz
bendesine inderen (Allah) bereket eýesidir." (Furkan 1). Ol Muhammetdir,
oňa Allah Jibril perişde arkaly wahyý inderendir, sebäbi Jibril älemleriň
Robbunyň wahýyny ilçilere ýetirijisidir, ol Allahyň wahýyny Allahyň islän
bendesine getirer.
“2, 3. (Ol gelen äşgär delil hem) Allah tarapyndan iberilen we iň dogry
hökümlerden doly ýazgylary (öz içine alýan) päk sahypalary okap
berýän ilçidir.” Ýagny, özüne we adamlara şirkden, pis ahlakdan, her bir
ýaramazlykdan päk sahypalary (ýagny, agaçdan ýa kagyzdan bolan üstüne
ýazylýan her zat) okap berýändir, ol sahypalar tämiz we mukaddesdir. Ol
sahypalarda ýazgylar bardyr, olar Allahyň ýazan iň dogry hökümleridir.
Hakykatdanam, ynsan Kuranyň sahypalaryny agdarsa şeýledigine göz
ýetirer, Kuranda tewhyd, Allaha hamdy-sena aýtmak, tesbih etmek ýaly
meseleler doludyr, şeýle hem, Kurandaky Pygamberimiziň, onuň muhajir,
ensar sahabalarynyň we olara eýerenleriň wasplaryna seret, hemmesem
ýagşylyk bilen wasplanandyrlar. Şeýle hem, Kurandaky namaz, zekat, roza,
haj baradaky buýruklara seret, gözel ahlaklaryň beýanyna seret, şonuň üçin
Kuran özbaşyna hem, başgalara hem iň dogry hökümli kitapdyr. Aýatda
ähli-kitap we müşrikler tä beýýine gelýänçä öz küpürlerinden dänmediler
diýilýär, ýöne beýýine, ýagny, Pygamberimiz gelenden soň dändilermi?
Jogaby Allahyň indiki aýaty:
“4. Özlerine kitap berlenler ol äşgär delil (ilçi) gelensoň agzalalyga
düşdüler.” Ýagny, äşgär delil gelensoň agzala boldular, käbirleri iman
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etdiler, käbirleri kapyr boldular, hristianlardan meselem, Hebeşistanyň
patyşasy Nejaşy iman edipdi, ýahudylardan Abdullah ibn Seläm iman
edipdi, şeýlelik bilen, olaryň käbirleri iman edip, käbirleri kapyr bolandyrlar,
kimiň haýyr isleýänini, Allah üçin din-iman isleýänini Allah bilse, ony
imana gowuşdyrar, kimiň beýle däldigini bilse, küpüre gowuşdyrar. Şeýle
hem, müşriklerden iman edenler bardyr, hasam Kureýşden iman edenler
köpdür, ýagny, Pygamberimiz gelmezden öň adamlar küpürlerinde gezip
ýördüler, emma ol gelenden soň, adamlar her haýsy her tarapy saýlap, agzala
boldular, aýatda şeýle diýilýär: "Siz özlerine äşgär deliller geleninden soň
bölünip, agzalalyga düşen (ähli-kitap) ýaly bolmaň! Ine, olar üçin uly
azap bardyr." (Äli Imran 105).
“6. Ähli-kitapdan bolan kapyrlar we Allaha şärik goşýanlar Jähennem
odunda ebedi galarlar. Olar ýaradylan zatlaryň iň erbedidir. 7. Emma
iman edip, ýagşy işleri edýänler bolsa ýaradylan zatlaryň iň
haýyrlysydyr. 8. Bulara Perwerdigäriniň huzurynda beriljek sylagsogaplary aşagyndan derýalar akýan hem-de ebedi galjak ýerleri bolan
«Adn» Jennetleridir. Allah olardan, olar hem Allahdan razy bolandyr.
Ine, bu (razyçylyk mertebesi) Perwerdigärden gorkan
takwalaryňkydyr.”
“6. Ähli-kitapdan bolan kapyrlar we Allaha şärik goşýanlar Jähennem
odunda ebedi galarlar. Olar ýaradylan zatlaryň iň erbedidir.” Aýatyň
arapçasynda "inne" sözi gelýär, onuň berýän peýdasy sözlemiň manysyny
berkitmekdir, ýagny, olar hökman Jähennem odunda galarlar. Olar
Jähennem atly otda bolarlar, Jähennem sözi "juhme" sözünden gelip çykýar,
onuň manysy tüm garaňkalyk diýmekdir, sebäbi Jähennem garaňky, çuň,
gara ýerdir. Käbirleri aýtdylar ol söz başga dilden arap diline goşulan
diýdiler. Nähili bolsa-da, Jähennem oduň adydyr. Ähli kitapdan bolan
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kapyrlar, ýagny, aýatda olaryň kapyrdygy nygtalýar. Hakykatdanam olar
kapyrdyrlar, Pygamberimize iman etmedikleri sebäpli. Käbirleri aýdyp biler:
Olaram Allaha, ahyret gününe iman edýärler-ä, öz ölülerine rehmet dilemek
ýaly zatlary edýärler-ä diýip käbirleri ýaranjaňlyk edip biler, emma aslynda
olar ýalançydyrlar, sebäbi eger olar Allaha, ahyret gününe iman edýän
bolsalar Muhammede (Sallallahu aleýhi we sellem) iman ederdiler, has
dogrusy hemme pygamberlere iman ederdiler, çünki onuň wasplary TöwratInjilde beýan edilendir, aýatdaky ýaly: "Olar öz ýanlaryndaky Töwratda
we Injilde (häsiýetleri) ýazylan ol ümmi (okamagy ýazmagy bilmeýän)
pygambere tabyn bolarlar. Ol pygamber olara dine laýyk gelýän zatlary
emir eder‚ erbetlikleri gadagan eder‚ olara päk zatlary halal‚ näpäk
zatlary bolsa haram eder‚ gerdenlerindäki agyr ýükleri‚ arkalaryndaky
zynjyrlary aýryp taşlar." (Agraf 157). Hatda Ysa (Aleýhisseläm)
Ysraýylogullaryna aýdýar: "«Eý, ysraýyl ogullary! Men size özümden
öňki Töwraty tassyklaýjy we menden soň geljek, ady Ahmet bolan bir
pygamberi buşlamak üçin (iberlen) Allahyň ilçisidirin» diýdi." (Saf 6).
Haçanda Ysanyň deliller bilen buşlan ilçisi gelende bolsa, bu mälim jadygöý
diýdiler we ony ýalançy hasapladylar, ýahudy we hristianlardan bolan diňe
az bir topar haka eýerdi, olar Muhammet Pygambermize iman edip oňa
tabyn boldular. Olar ýaradylanlaryň iň şerlisidir, ýagny, barlyklaryň şerlisi,
adam oglundan bolan kapyrlar ýahudy, hristian we müşrikler ýaradylanlaryň
iň şerlisidir. Muny Allah Tagala şu aýatda beýan edendir: "Allahyň
nazarynda bütin janly-jandarlaryň içinde iň erbedi (Allaha) kapyr
bolanlardyr. Olar iman etmezler." (Enfal 55). Ýene bir aýatda şeýle diýýär:
"Çünki Allahyň nazarynda (ýer ýüzündäki) jandarlaryň (ynsanlaryň)
iň erbedi‚ akyllaryny ulanmaýandyklary üçin ker we lal bolanlardyr.
Elbetde‚ Allah olardan belli bir haýryň boljagyny bilse-di‚ olara
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eşitdirerdi. Ýöne olar ynanmak ukybyny ýitirensoňlar, hak sözi
eşitseler-de‚ ýene ýüz öwrüp giderler." (Enfal 22-23). Bu kapyrlar Allahyň
gatynda ýaradylanlaryň iň şerlisidirler. Eger olar şeýle bolsa biz olardan diňe
şere garaşýarys, sebäbi şerli kişiden diňe şer çykar. Olar barada ýagşy
guman etmegimiz mümkin däldir. Käbir ýagdaýlarda olaryň içlerindäki
dogruçyllara ynanyp bileris, Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem)
Abdullah ibn Erikat müşrige ynanşy ýaly. Haçanda hijret edende ony
Pygamberimiz ýolbelet edip hakyna tutupdy (Buhary). Olaryň köpçüligine,
olaryň aglabasyna ynanylmaýar, sebäbi olar şerlidirler. Haçanda Allah
Tagala ýahudy, hristian we müşriklerden bolan kapyrlaryň hökümini
agzanda möminleriň hökümini hem agzady.
“7. Emma iman edip, ýagşy işleri edýänler bolsa ýaradylan zatlaryň iň
haýyrlysydyr.”
Kurany Kerim Mesäni (Iki taraplaýyn) hasaplanylýar. Biri-birine gapmagarşy manylar beýan edilýär, ýagny, bir aýat agzalyp yzyndan onuň ters
manysyny berýän aýat gelýär. Meselem ot eýeleri barada agzalanda Jennet
eýeleri barada hem agzalýar, gorkuzýan aýatlar agzalanda höweslendirýän
aýatlar hem agzalýar we ş.m. Munuň sebäbi ynsan Allaha ýönelende gorky
we umydyň arasynda bolmalydyr. Şol bir zat ýürege düşmez ýaly, şekşübhesiz, sözlemleriň usulynyň we mowzuglaryň her dürli bolmagy adama
kuwwat berer we höweslendirme döreder. Emma eger sözlemler şol bir
görnüşli bolsa ynsan ýadar we hereket edesi gelmez. Emma iman edip,
ýagşy işleri edýänler bolsa ýaradylan zatlaryň iň haýyrlysydyr.
Allahyň gatynda ýaradylanlaryň iň haýyrlysy iman edip ýagşy amal
edenlerdir. Olar dört gatlakdyr, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Kim Allaha we
Pygambere boýun bolsa, ine, olar Allahyň nygmatlaryna mynasyp bolan
pygamberler, syddyklar, şehitler, salyhlar bilen bile bolarlar. Bular
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nähili ajaýyp dostlardyr!" (Nisa 69). Bu dört gatlak möminleriň gatlagydyr,
olaryň beýigi pygamberlik gatlagydyr, pygamberlik gatlagyň iň beýigi ilçilik
gatlagydyr. Soňra pygamberlikden soň syddyklyk gatlagy gelýär, olaryň
başynda Ebu Bekr Es Syddyk (Allah ondan razy bolsun) bardyr. Üçünji
gatlak şehitler, käbirleri aýtdylar: ylym eýeleri, ýagny alymlar, käbirleri
aýtdylar: Allahyň ýolunda öldürlenler. Emma aýat gapma-garşylyksyz iki
manynam içine alýar. Kurana tefsir edýän haçanda aýat gapma-garşylyksyz
öz içine iki manynam alyp bilse, onda şol iki manyny hem şol aýat aňladýar
diýmeli. Şonuň üçin, şehitler alymlardyr we Allahyň ýolunda öldürlenlerdir.
Olaryň hemmesiniň mertebesi pygamberlere, syddyklardan başga beýleki
eýerýänlerden ýokardadyr. Aýatda salyhlar hem diýip gelýär, olar iň pes
gatlakdyr, ýöne haýsy gatlakdanam bolsalar iman edip ýagşy amal edenler
ýaradylanlaryň iň haýyrlysydyr, ýagny, Allahyň gatynda barlyklarynyň iň
haýyrlysydyr. Soňra olaryň sylaglaryny beýan edip aýdýar.
“8. Bulara Perwerdigäriniň huzurynda beriljek sylag-sogaplary
aşagyndan derýalar akýan hem-de ebedi galjak ýerleri bolan «Adn»
Jennetleridir. Allah olardan, olar hem Allahdan razy bolandyr. Ine, bu
(razyçylyk mertebesi) Perwerdigärden gorkan takwalaryňkydyr.” Bu
sürede Allah Tagala özüniň möminlere bolan öwgüsini olara beriljek
sylagdan öň agzady. Sebäbi Allahyň olary öwmegi has derejesi uly, ýagdaýy
belent zatdyr. Şonuň üçin, kyýamatda olara beriljek sylagdan öň öz öwgüsini
ozal agzady. Bulara Perwerdigäriniň huzurynda beriljek sylag-sogaplary
aşagyndan derýalar akýan hem-de ebedi galjak ýerleri bolan «Adn»
Jennetleridir. Jennetler olaryň her dürli görnüşi bardyr, hadysda
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Iki sany Jennet
bardyr, onuň gap-gaçlary we ondaky hemme zat altyndandyr, iki sany
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Jennet bardyr, onuň gap-gaçlary we ondaky hemme zatlar
kümüşdendir." (Buhary). Şu aýatda hem Jennetlere yşarat bardyr: "(Hasap
bermek üçin) Perwerdigäriniň huzurynda hasapdan gorkýan (mömine)
iki Jennet bardyr." (Rahman 46). Soňra ol iki Jennetiň wasplaryny agzandan
soň şeýle diýýär: "(Olar üçin) bu ikisinden başga ýene-de iki sany Jennet
bardyr." (Rahman 62). Allahyň möminler üçin taýynlap goýan Jennetleri beýik
öýlerdir, olary Allah ýagşy isleri edip takwa bolanlara berjekdir, ol
Jennetlerde gözüň görmedik, gulagyň eşitmedik adamyň oý-pikrine
gelmedik zatlar bardyr. Bu dünýäde ynsan ahyretdäki lezzeti, eşreti göz
öňüne getirmegi mümkin däldir. Sebäbi ol Jennetler göz öňümize
getirmekden has beýikdir, has belentdir. Ibn Abbas aýtdy: "Jennetdäki
zatlaryň birisem dünýede ýokdur, megerem diňe atlary (meňzeşdir)."
(Tabari, Ibn Ebi Hatim, Ebu Nugaým)

. Ýöne ol atlaryň hakykaty düzümi örän uly tapawut

bilen parhlanýandyr, jennät adn, ýagny, adn diýmek bir ýerde oturma,
oturumly ol ýeri terk etmesiz ýaşamak diýmekdir. Jennet iliniň her birisi
içinde gezip ýören eşretinden başga eşreti talap etmez, sebäbi hiç kimi
özünden kämil saýmaz. Hiç kimden özüni pes görmez hatda özünden has
eşretli, has lezzetli birini bilse-de, kalbynda kiçilik duýmaz. Aýatda şeýle
diýilýär: "(Olar) ol ýerde ebedi galarlar, ol ýerden gitmek islemezler."
(Kehf 108)

. Ýagny, özleriniň şu wagtky halyndan başga hala geçmek islemezler.

Sebäbi Allah Tagala olara beren zatlary bilen olary kanagatlandyrandyr.
Özlerinden has eşretli biri bardyr öýtmezler. Şonuň üçin, Allah Tagala ol
Jennetlere Adn Jenneti diýdi. (aşagyndan derýalar akýan) Alymlar aýtdy:
"Jennetiň köşkleriniň, baglarynyň aşagyndan derýalar akýar, sebäbi Jennetiň
aşagy ýokdur, ol derýalar Jennetiň ýüzünden akýar emma köşkler we
baglaryň aşagyndan akýar." Bu aýatda derýalar gysgaça agzalan, emma
Muhammet süresinde ol Jennetler has giňişleýin beýan edilendir: "Ol ýerde
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durky üýtgemeýän suwly derýalar, tagamy üýtgemeýän süýtli derýalar,
içýänlere lezzet berýän meý-şerbetli derýalar we süzülen arassa (we
datly) baldan derýalar bardyr." (Muhammed 15). Käbir hadyslarda ol
Jennetleriň çukursyz we galyp dikilmesiz akýandygy barada gelendir, ýagny,
derýa ýeriň ýüzünde ynsanyň ýöredişi ýaly akar. Çukur gazylmagyna we
galyp dikip suwuň saga-çepe akmagyna päsgel bolmaga mätäçlik ýokdur.
Bu babatynda Ibn Kaýýim "Nuniýýe" kitabynda şeýle diýýär:
Onuň (ýagny, Jennetiň) derýalary galypsyz akýar
Joşup gitmekden olary saklaýan (ýagny, Allah) nähili päk.
(ebedi galjak ýerleri) Ýagny, ömürlik ýaşap hiç haçan ölmezler we
kesellemezler, zyýan çekmezler, agyry duýmazlar, gynanmazlar, olara hiç
hili ýadawlyk degmez. Olar ebedi, ömürlik, hemişelik aňrybaş eşretde
bolarlar. (Allah olardan, olar hem Allahdan razy bolandyr) Bu bolsa,
ýagny, olardan Allahyň razy bolmagy iň aňrybaş eşretdir. Olaryň üstüne
Allahyň razylygy iner, mundan soň olara hiç haçan gazaplanmaz. Ondan has
gowusy: arassa, bulutsyz gijede aýy görüşleri ýaly gözleri bilen Allahy
görerler, hiç hili şek etmezler we hiç hili şübhe hem etmezler. Şeýle hem,
Allahy görmek üçin bir ýere üýşmezler, her bir ynsan öz ýerinden Allahy
isleýşi ýaly görüp bilerler. (Ine, bu (razyçylyk mertebesi) Perwerdigärden
gorkan takwalaryňkydyr) Ýagny, bu sylag Allahdan gorkanlar üçindir. Ol
gorka arap dilinde hoşýe diýilýär, ol ýöne diňe gorkmaklyk däldir, megerem,
Allahy tagzym etmek we beýgeltmek bilen gorkmakdyr, bu bolsa diňe Allah
barada ylmy bolandan çykar, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Onuň bendeleriniň
arasynda diňe (hakyky) alymlar Allahdan çyn ýürekden
gorkýandyrlar." (Fatyr 28). Ýagny, Allahyň azamadyny, kämil soltanlygyny
tanaýan bilýän alymlar gorkar. Hoşýe gorkynyň aýratyn görnüşidir, ol
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ikisiniň tapawudy mysal bilen mälim bolýar: egerde sen özüňden ökdemi ýa
dälmi bilmeýän birinden gorksaň muňa gorky diýilýär. Emma özüňden
biriniň ökdedigini bilip gorksaň Muňa hoşýe diýilýär. Şunuň bilen, bu beýik
süre tamamlandy, ol baradaky nesip edenden beren tefsirimiz tamamlandy.
Allah Tagala bizi Özüniň kitabyny hak okalyş bilen okaýanlardan etsin.
Elbetde, ol hemme zada kadyrdyr.
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99-Zilzile süresiniň tefsiri.
“1.Ýer titreýşi bilen titrän wagty! 2.(Ýer öz aşagyndaky) ähli ýüklerini
(çogduryp daşyna) çykaran wagty! 3.Ynsan öz-özüne «Näme
bolýarka?» diýen wagty! 4. Ine, şolgün, ýer (üstünde bolup geçen ähli
zatlary) habar berer. 5. Sebäbi Perwerdigäri oňa bulary wahyý eder. 6.
Ine, şol gün ynsanlar eden işlerini görmek üçin (mazarlaryndan çykyp)
bölek-bölek (bolup gelerler). 7. Kim zerre mukdarynda haýyr eden
bolsa, onuň (peýdasyny) görer. 8. Kim hem zerre mukdarynda şer
(günä) iş eden bolsa, onuň (zyýanyny) görer.”
“1.Ýer titreýşi bilen titrän wagty!” Ol titreýiş şu aýatda beýan edilendir:
"Eý, ynsanlar! Perwerdigäriňizden gorkuň! Çünki kyýamat gününiň
sarsgyny örän aýylganç zatdyr. Ony görjek günüňizde her bir çaga
emdirýän zenan emdirýän çagasyny unudar, göwresinde çagasy bolan
her bir zenan göwresindäkini düşürer we ynsanlary şerhoş ýagdaýda
görersiň. Aslynda, olar serhoş däldirler, emma Allahyň azaby gatydyr."
(Haj 1-2)

. Titreýşi bilen titrände, ýagny, mundan öň beýle beýik titreýiş bolan

däldir, şonuň üçin, Allah şeýle diýýär: “Ynsanlary (Adamlary) serhoş
ýagdaýda görersiň. Aslynda olar serhoş däldirler.” Ýagny, özleriniň
duçar bolan zadynyň we elhençlikleriň gatylygy sebäpli olary edil serhoş
ýaly görersiň, ýöne olar serhoş däldirler, olar öz aklyndadyrlar. Ýöne
aýylgançlygyň güýjüne ynsan hiç zady bilmeýän, näme edýänini bilmeýän
serhoş ýaly bolup görner.
“2. (Ýer öz aşagyndaky) ähli ýüklerini (çogduryp daşyna) çykaran wagty!”
Bundan maksat gabyrdakylardyr, haçanda sur çalnyp, asmanlardaky we
ýerdäki Allahyň isläninden galan hemme zat gorka girende, soňra ikinji
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sapar sur çalnanda olar turup serederler, gabyrlaryndan çykyp älemleriniň
Robbunyň ýanyna gelerler, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Adamlaryň, älemleriň
Robby üçin (gabyrlardan) turjak gününde." (Mutaffifin 6).
“3.Ynsan öz-özüne «Näme bolýarka?» diýen wagty!” Ynsan sözünden
bärdäki maksat ynsan tohumydyr, ýagny, ynsan adam ogly aýdar: "Näme
bolýar? Näme üçin beýle ýer titreýär?" Şeýle hem, ol gabryndan serhoş ýaly
bolup çykar, elhençligiň gaty bolany üçin "Näme üçin beýle bolup geçýär?"
diýer.
“4. Ine, şol gün, ýer (üstünde bolup geçen ähli zatlary) habar berer.”
Ýagny, ýer adamlaryň haýyr ýa-da şer bolan amallaryny habar berer.
Pygamberimizden gelen dürs hadysa görä haçanda azançy azan aýdanda
onuň sesini eşiden her bir agaç, her bir toprak, her bir daş, her bir zat oňa
kyýamat gününde şaýatlyk eder (Buhary). Bu şaýatlyk Allahyň adalatyny beýan
etmek üçindir, şeýle hem, Allah adamlary öz eden işlerinden artykmaç hasap
soramaz, Allah hemme zady gurşap alandyr, aslynda Allahyň Özi adamlar
şeýle şeýle edipdiler diýmegi ýeterlik bolardy, ýöne günäkär inkär etmez
ýaly, adalaty dikeltmek üçin Allah şeýle eder, sebäbi günäkärler özleriniň
müşrikdigini inkär ederler, aýatdaky ýaly: "Soň olaryň pitnesi (ahyrky
netijeleri): «Perwerdigärimiz Allaha kasam bolsun! Biz Allaha şärik
goşanlardan bolmandyk» diýmekden başga zat bolmaz." (Engam 23). Sebäbi
haçanda olar tewhyd eýeleriniň azapdan halas bolandyklaryny görenlerinde
gutulyş tapmak üçin şirki inkär ederler, ýöne olaryň agyzlary möhürlener,
elleri geplär, aýaklary, derileri, dilleri ynsana garşy eden işine şaýatlyk
ederler. Bu ýagdaýda inkär halynda galmaklygy başarmaz, tersine ykrar
eder, boýun alar, ýöne welin ol wagt olara puşmanlygyň peýdasy degmez.
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“5. Sebäbi Perwerdigäri oňa bulary wahyý eder.” Ýagny, Allah
habarlary gürrüň bermeklige rugsat berer. Allah hemme zada Kadyrdyr, eger
bir zady buýursa, ol hökman amala aşar. Eger Allah jansyz zatlara ýüzlense
jansyz zatlar gepläp başlar, şu aýatda aýdylşy ýaly: "Soň duman bolup
duran asmana (tarap) ýöneldi. Oňa (asmana) we ýer (togalagyna: «Öz
islegiňiz bilen ýa-da mejbury (ýagdaýda) geliň» diýdi. Ikisi hem: «Öz
islegimiz bilen (Saňa tabyn bolup) geldik» diýdiler." (Fussylet 11). Allah
Tagala galama ýaz diýdi, galam: "Eý, Robbum näme ýazaýyn diýdi?" Allah:
"Kyýamat gününe çenli boljak her bir zady" diýdi (Ebu Dawud Tirmizi). Başga
aýatda şeýle diýýär: "Bu gün olaryň agyzlaryny möhürläp goýarys,
olaryň eden işlerini Bize öz elleri gürrüň berer, aýaklary hem şaýatlyk
eder." (Ýäsin 65). Şonuň üçin, Allah Tagala egerde jansyz zada ýüzlense-de ol
zat Allaha jogap berip gürlär. Şonuň üçin, şeýle diýýär: "Ine, şol gün, ýer
(üstünde bolup geçen ähli zatlary) habar berer." “5. Sebäbi
Perwerdigäri oňa bulary wahyý eder.”
“6. Ine, şol gün ynsanlar edenişlerini görmek üçin (mazarlaryndan
çykyp) bölek-bölek (bolup gelerler).” Şol gün, ýagny, ýeriň şol titreýşi
bilen titrän güni adamlar aýry-aýry toparlar bolup gelerler. Her kim öz
ýerine gönüger, Jennet ili (Allah bizi şolardan etsin) Jennete tarap ugrarlar.
Ot eýeleri (Allaha sygynýarys) oda tarap äkidilerler. "Takwa kişileri topartopar halda Rahmanyň (Allahyň) huzuryna jemlejek günümizde,
günäkärleri bolsa, suwa ýakmaga sürülýän süri ýaly, Dowzaha sürjek
günümizde Rahmanyň (Allahyň) huzuryndan ähti-peýman alanlardan
(Allah we Onuň pygamberine ýürekden ynananlardan) başgalary
şepagata eýe bolup bilmezler." (Merýem 85-87). Şeýdip, adamlar topar-topar
dürli synpda bolup uly tapawut bilen tapawutlanarlar, şu aýatda aýdylşy
316

ýaly: "Biziň nädip, (bu dünýäde) olaryň ençesini ençesinden üstün
edendigimize bir seret! Elbetde, ahyret (bu dünýäden) dereje taýdan
hem has beýikdir, üstünlik taýdan hem has beýikdir." (Isra 21). Amallaryny
görmekleri üçin, ýagny, topar topar bolup gelip her kim öz amalyny
görjekdir, Allah olara amallaryny görkezjekdir, haýyr bolsa haýyr, şer bolsa
şer, bularyň hemmesi hasaba we kitaba görä bolar, ynsan amal depderini ýa
sagyndan, ýa solundan alar, soňra şol kitaba görä hasaba çekiler, Allah
hasaba çeker, emma mömin bilen Allah ikiçäk gepleşer, günälerini boýun
aldyrar, şeýle edipdiň, beýle edipdiň diýip günälerini boýnuna goýar, şonda
mömin heläk boldum öýder, emma Allah oňa aýdar: "Dünýäde (günäňi)
bukupdym bü gün bolsa seniň üçin ony bagyşlaýaryn" (Buhary we Muslim).
Emma kapyr bolsa bir topar şaýatlaryň, adamlaryň arasynda çagyrlar: "Olar
(kyýamatda) Perwerdigäriniň huzuryna çykarylar we şaýatlar: «Ine,
bular öz Perwerdigärini ýalanlan kişilerdir» diýerler. Üns beriň!
Allahyň näleti zalymlaryň üstüne (ýagar)." (Hud 18). Amallaryny görmekleri
üçin, bärdäki amallar umumylygy aňladýar, ýagny, hemme amallaryny, kiçi
bolsun uly bolsun. Diňe Allahyň öň başga ýagşylyk üçin bagyşlan, ýa doga
sebäpli bagyşlan amallary degişli däldir, aýatda Allah şeýle diýýär:
"Elbetde, ýagşylyklar ýamanlyklary (günäleri) ýok eder. Bu aň
edýänler üçin pentdir." (Hud 114). Şeýlelik bilen, ynsan öz amalyny, az
bolsun köp bolsun görer, ýagdaý aýdyň edilýänçä şeýle bolar we oňa hasap
depderi berip: "«Kitabyňy oka! Bu gün hasaba çekiji hökmünde özüň
özüň üçin ýeterlikdir!» (diýler)." (Isra 14). Şonuň üçin, Allahy razy etmejek
işe baş urmaly däldir, sebäbi her bir zat ýazylýandyr, soňunda hasap
bermelidir. “7. Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň
(peýdasyny) görer. 8. Kim hem zerre mukdarynda şer (günä) iş eden
bolsa, onuň (zyýanyny) görer.” Ýagny, haýsy ynsan zerre mukdarynda
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amal etse şony görer, eger haýyr eden bolsa haýyr görer, şer eden bolsa şer
görer. Zerre mukdarynda, ýagny, zerre agramynda, zerre kiçijek garynja
aýdylýar, häzirki wagtda zerre diýip arap dilinde tozanyň iň kiçi bölejigine
aýdylýar, ýöne käbirleri ýalňyşsa-da aýatdaky manysy bu däldir, sebäbi öňki
döwürde zerre sözi tozanyň iň kiçi bölejigi manysynda ulanylanokdy, Allah
bolsa adamlara diňe bilýän, düşünýän zatlary bilen ýüzlenýär, zerräni,
ýagny, iň kiçi garynjany agzamagynyň sebäbi bir zadyň azlygyny beýan
etmek üçin mysal hökmünde şol ulanylýan ekeni, aýatda şeýle diýilýär:
"Allah (bendelerine) zerre ýalyjak hem zulum etmez. (Emma
bendesiniň zerre ýalyjak eden) ýagşylygy bar bolsa, ony birnäçe esse
artdyrar." (Nisa 40). Eger biri zerredenem kiçi bir zat etse, hasabyny berjekdir,
bu mälimdir, ýöne azlygy beýan etmek üçin mysal hökmünde zerre getirilýär
ekeni, Allah aýdýar: “Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň
(peýdasyny) görer.” Diýmek amallar çekiljek ekeni, bu meselede alymlar
dürli garaýyşlara bölündiler: Käbirleri amal çekilýär diýdiler, käbirleri
amallaryň depderleri diýdiler, käbirleri amal edeniň özi çekilýär diýdiler.
Bularyň her biriniň delili bardyr, amal çekilýär diýenler şu aýatymyzy delil
hökmünde getirdiler: “Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň
(peýdasyny) görer.” Ýagny, zerre mukdarynda haýyr AMAL eden bolsa.
Şeýle hem, şu hadysy delil tutundylar: "Iki (agyz) söz bardyr, ol (söz)
Rahmana söýgülidir, dilde (aýtmasy) ýeňildir, (ahyretdäki) terezide
agyrdyr: Subhan Allahi we bihamdihi, Subhan Allahil-Azym." (Buhary we
Muslim)

. Ýöne şeýle sorag çykyp biler: Amal terezide çekiler ýaly amal jisim

däl-ä, amal amaldyr, edildi, gutardy. Jogaby: Birinjilikden: gaýyp zatlardan
Allahyň we Resulynyň habar beren zatlaryna aklyna sygmasa-da, geň görsede adam ynanmalydyr, tassyklamak wajypdyr, sebäbi Allahyň gudraty,
başarnygy göz öňüne getirýänimizden has ýokardadyr. Wajyp zat musulman
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adam nädip, nähili diýmezden boýun bolup, kabul etmelidir, çünki, gaýyp
işleri göz öňüne getirmekden ýokardydyr. Ikinjilikden: Ol amallary Allah
jisime öwürýär, şeýdip, terezide ýeňil bolup ýa agyr bolup çekilýär, Allah
manyny aňladýan zatlary jisime, madda öwürmäne güýji ýetýändir, sahyh
hadysda gelşi ýaly, kyýamat güni ölüm goç şeklinde Jennet bilen Dowzahyň
arasyna goýuljak, şonda aýdylar: Eý Jennet ili! Her kim görjek bolup
boýnuny uzadar. Eý Dowzah ili! - diýlende her kim görjek bolup boýnuny
uzadar, olara aýdylar: Muny bilýärsiňizmi? Hawa, bu ölüm diýerler. Ol ölüm
goçyň şeklinde bolar, ölüm bolsa many aňladýan zat, madda, jisim däl, ýöne
ony Allah kyýamatda jisim etjekdir. Olar bu ölüm diýerler, ol goç öňlerinde
soýular, we olara aýdylar: Eý Jennet ili! Bakylykdyr, ölüm ýokdur, Eý
Dowzah ili! Bakylykdyr, ölüm ýokdur. (Buhary we Muslim). Şeýlelik bilen, bu
sorag çözülýär. Çekilýän zat amallaryň depderleri diýenler bitaka (kiçijek
depderjik) atly meşhur hadysy delil tutunýarlar, ol hadysda kyýamat güni bir
adam getirlip, oňa amalyňa seret diýler, erbet amallary ýazylan uzyn
depderini görer, heläk boldum öýdende içinde lä ilähe illallah diýip ýazylgy
bitaka (kiçijek depderjik) getirerler, şonda aýdar: Eý Robbum, beýle uzyn
depderleriň ýanynda bu kiçijek depderjigiň näme (peýdasy bar)? Oňa
aýdylar: Saňa hiç hili zulum edilmez. Soňra ol bitakany tereziniň bir
tarapyna, uzyn ýazgylary beýleki tarapyna goýarlar, şonda içinde lä ilähe
illallah ýazylgy bitaka agyr geler (Tirmizi). Şonuň üçin, bu hadys amal
depderliň çekilýändigine delildir diýdiler. Çekilýän zat amal edýäniň özi
diýenler Abdullah ibn Mesudyň hadysyny delil tutundylar, günlerde bir gün
ol Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) bilen bilelikdedi, şonda
güýçli ýel turupdy, haçanda Abdullah ibn Mesud ýerinden turanda ýel
tasdanam ony äkidipdi, sebäbi onuň aýaklary, injikleri hordy, adamlar bolsa
gülüşipdiler, şonda Pygamberimiz: "Nämä gülýärsiňiz? Ýa nämä geň
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galýarsyňyz? Janym elinde bolana kasam bolsun, onuň injikleri terezide
Uhuddan agyr geler." (Ahmet). Bu hadys çekilýän zadyň amal edýäniň
özidigine delildir. Aýdýarys: Birinji garaýşy alýarys, ýöne käbir adamlaryň
amal depderleri çekilip bilner we käbir adamlaryň özleri çekilip bilner. Eger
çekilýän zat amal edýäniň özi diýsek, bu dünýäde äpet, uly bedenli adam
kyýamatda terezide agyr gelermi? Jogaby: ýok, eger bu garaýşy alanmyzdada (ýagny, çekilýän zat amal edýäniň özi diýsegem) beýle netije çykmaz,
Ebu Hureýranyň habar beren hadysynda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi
we sellem) şeýle diýýär: "Kyýamat güni daýaw semiz adam geler,
(emma) Allahyň öňünde siňegiň ganatyça-da agramy bolmaz. Soňra şu
aýaty okady: "Kyýamat güni olar üçin (amallaryny ölçeýän) terezi hem
gurmarys (ýagny, olaryň hiç hili gadyr-gymmaty bolmaz) (Kehf 105)" (Buhary
we Muslim)

. Abdullah ibn Mesud barada Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we

sellem) aýdýar: "...onuň injikleri terezide Uhuddan agyr geler." (Ahmet).
Adamyň bedeniniň agyr ýa ýeňil bolmagynda däl gürrüň, gürrüň adamyň
ýagşy amallaryndadyr, ynha şolar kyýamatda agram berjek. Allah aýdýar:
“Kim zerre mukdarynda haýyr eden bolsa, onuň (peýdasyny) görer.
Kim hem zerre mukdarynda şer (günä) iş eden bolsa, onuň (zyýanyny)
görer” Bu süre durşy bilen ýer titremesinden duýduryş we gorkuzmakdyr,
şeýle hem, ol süre ýagşy amallara höweslendirýär, amal näçe kiçi, az bolsada hatda zerre mukdarynda, ýa ondanam az bolsa-da ýitip gitmez,
kyýamatda ynsan hökman olary görjekdir, olara garşylaşjakdyr, Allah biziň
soňumyzy haýyr, bagt, salyhlyk, gutulyş etsin, topar-topar halda Rahmanyň
(Allahyň) huzuryna jemlenjeklerden etsin, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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100-Adiýät süresiniň tefsiri.
“1, 2, 3, 4, 5. Haslap-haslap çapýan, (nallary) bilen uçgun çykarýan, daň
bilen (duşman) üstüne okdurylýan, ol ýeri tot-tozana garýan, (şeýdibem
duşman) toparynyň ortasyna girýän atlara kasam bolsun! 6. Takyk,
ynsan Perwerdigärine bigadyrdyr (näşükürdir). 7. Takyk, muňa onuň
özi hem şaýatdyr (bilýändir). 8. Takyk, onuň (ynsanyň) mal-mülke
bolan höwesi örän uludyr. 9, 10. (Ynsan) mazardakylaryň direldilip
(daşyna çykarylan) wagty, ýüreklerdäki zatlaryň ýüze çykarylan wagty,
(ýagdaýlarynyň nähili boljagyny) bilmeýärlermi? 11. Elbetde, şol gün
özleriniň Perwerdigäri olardan habardardyr.”
“1-5. Haslap-haslap çapýan, (nallary) bilen uçgun çykarýan, daň bilen
(duşman) üstüne okdurylýan, ol ýeri tot-tozana garýan, (şeýdibem
duşman) toparynyň ortasyna girýänlere kasam bolsun!” Bu kasamdyr.
“Haslap-haslap çapýan” - bu bir zadyň sypatydyr, waspydyr. Emma
sypatlandyrlan, wasplandyrlan zat näme? Tefsir alymlary iki garaýşa
bölündiler, käbirleri düýe diýdiler, ýagny, haj ybadatlarynda Arafadan
Muzdelifä soňam Minä düýe gidende. Bu süräniň Mekgede inendigini delil
tutup, Mekgede bolsa atlara kasam eder ýaly jihät-söweş bolan däldir diýip,
bu topar öz garaýşyny berkitdi. Emma ikinji garaýyş has dogrudyr, bu
garaýşy tefsir alymlaryň köpsi saýlap alandyr. Aýatdaky hemme wasplar
atyň waspydyr. Haslap-haslap çapýan atlar, jihät meşrug edilmezinden öň
(dinden edilmezinden öň) hem araplara mälim zatdy. Duşmanlara tarap
çapýan atlar Yslamdan öňem bardy. Dogry, ol çapýan atlar nähäk ýere-de
bolup biler, hakly hem bolup biler, ýöne Yslamdan soň atlar duşmanlara
hakly çapýandyr. Çapýan, ýagny, tizlik bilen ugrap ýöreýän. Haslap-haslap,
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ýagny, at tizlik bilen çapanda onuň döşünden çykýan sese aýdylýar, bu ses
onuň güýçli, kuwwatly çapýandygyny aňladýar. “(nallary) bilen uçgun
çykarýan” Ýagny, daşlary biri-birine uraňda uçgun çykyşy ýaly atlaryň
nallary hem uçgun çykarýar. Çakmak daşyň şeýledigi meşhurdyr, ol daşy
biri-birine uraňda uçgun çykar. Edil şolar ýaly atlaryň çalasynlygynyň güýçli
bolup toýnaklarynyň ýere degmegi sebäpli uçgun çykýar. (daň bilen
(duşman) üstüne okdurylýan) Ýagny, daň bilen duşmany gabawa alýan,
duşmany gabawa almanyň iň gowy wagty daňdandyr, sebäbi olar ukyda we
gaflatda bolarlar. Hatda gabawdan soň oýansa-da ýadaw, ysgynsyz, ýalta
bolar. Allah Tagala şeýdip bu atlara kasam edende gabaw üçin iň gowy
wagty, ýagny, daňdany saýlap aldy. Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) bir kowumy gabawa aljak bolanda daňdana çenli garaşardy, eger
azan sesini eşitse saklanardy, ýogsa-da gabawa alardy (Buhary). (ol ýeri tottozana garýan) Ýagny, çapmaklygyň we gabawyň esasynda güýçli ýöreýiş
sebäpli ala-tupan turýar. Ýagny, haçanda atlar hüjüm edende we yza
çekilende ýerdäki tozanlary ýokaryk galdyrýar. “(şeýdibem duşman)
toparynyň ortasyna girýänlere kasam bolsun!” Ýagny, atlar tä duşmanyň
ortasyna barýançalar durmaýarlar, bu atyň iň uly peýdalarynyň birisidir.
Aslynda at durşuna haýyrdyr, hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) şeýle diýýär: "Kyýamat gününe çenli atyň maňlaý saçyna haýyr
daňlandyr." (Buhary we Muslim). Allah Tagala duşmanyň ortasyna girip gabawa
gorkman, ýadaman çapýan atlara kasam edýär, emma kasam edilýän zat ol
ynsandyr.
“6. Takyk, ynsan Perwerdigärine bigadyrdyr (näşükürdir).” Ýagny,
ynsan tohumy dogry ýola gowuşmasa nägadyr bolar, ýagny, Allahyň
nygmatlaryna näşükür bolar, şu aýatda Allahyň aýdyşy ýaly: "Ony ynsan
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boýnuna aldy. Takyk, ol örän zalymdyr we nadandyr." (Ahzab 72). Käbirleri
aýtdylar: Bärde ynsandan maksat kapyr ynsandyr, ýöne has görnüp durany
umumylykdyr, ýagny, ynsan tohumy Allahyň hidaýaty bolmasa öz
Perwerdigärine nägadyrdyr. Nägadyrlyk -näşükürlikdir, ýagny, Allahyň
nygmatlaryna näşükürdir. Allah oňa rysgal berýär, ýöne ol rysgaly artdygyça
tumşugy ýokary galyp azýar. Käbir adamlar haçanda özüni Allaha mätäç däl
hasaplasa azyp başlaýar, adamoglunyň köpüsini baýlyk azdyrandyr. Ol
Allahyň nygmatlaryna näşükürdir. Nygmatyň Allahdandygyny inkär eder,
şükrüni etmez Allaha ybadat etmez, sebäbi ol Allahyň nygmatyna
nägadyrdyr.
“7. Takyk, muňa ol şaýatdyr (bilýändir).” Ol şaýatdyr, ýagny, Allah öz
bendesiniň Allahyň nygmatyna näşükürdigine şaýatlyk edýär. Aýtdylar: “ol
şaýatdyr” ynsan öz-özüne şaýat, ynsan özüniň Allahyň nygmatyna
näşükürdigine şaýatlyk edýär, has dogrusy bolsa aýatyň içine ikisem girýär.
Allah Tagala adamoglunyň kalbyndaky zatlara şaýatdyr, amalyna şaýatdyr,
ynsan hem öz-özüne şaýatdyr, ýöne bu dünýäde, belkem, özüne garşy
şaýatlyk eder, belkem etmez. Emma kyýamat gününde özüne garşy şaýatlyk
eder, aýatda aýdylşy ýaly: "Ol (jeza) gününde olaryň dilleri, elleri we
aýaklary eden etmişlerine şaýatlyk ederler." (Nur 24).
“8. Takyk, onuň (ynsanyň) haýra (mal-mülke) bolan höwesi örän
uludyr.” Haýyr, ýagny, mal-mülkdir, Allah Tagalanyň aýdyşy ýaly: "Siziň
biriňiziň başyňyza ölüm gelen wagty, eger haýyr goýup gidip barýan
bolsa, ene-ata, ýakyn dogan-garyndaşa (dine) laýyk görnüşde (mirasyny
bölmek barada) wesýet etmegi takwalar (Allahdan heder edýänler) üçin
borçdur." (Bakara 180). Ýagny, egerde köp malk-mülk goýup giden bolsa.
Ynsanyň mal-mülke bolan söýgüsi gaty uly zatdyr, aýatda şeýle diýilýär:
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"Siz baýlygy örän gowy görýärsiňiz." (Fejr 20). Mal-mülke güýçli söýgüsi
bolmadyk birini aňsat tapmarsyň, mal-mülki gowy görmeklik hemme kişide
bardyr. Mal-mülki gowy görmeýän ynsan ýokdur, ýöne gaty söýmeklik
(häsiýeti) hemmede ýokdur. Käbir adamlar diňe özüne ýeterlik malk-mülki
söýýär, şonuň bilen oňýar, beýlekilere mätäç bolmaýar. Käbir adamlar köp
isleýär we käbir adamlar has köp isleýärler. Diýjek bolýan zadymyz malmülki gowy görmeklik hemme kişide bardyr, ýöne gowy görmeklik her
kimde her hilidir, adamdan adama tapawut eder. Soňra Allah Tagala
ynsanyň hökmän barmaly halyny oňa hökman ýatladar.
“9,10. (Ynsan) mazardakylaryň direldilip (daşyna çykarylan) wagty,
ýüreklerdäki zatlaryň ýüze çykarylan wagty, (ýagdaýlarynyň nähili
boljagyny) bilmeýärlermi?” Şonuň üçin, amal et, bar alada-gaýgyň malmülk bolmasyn! (bilmeýärlermi?) Ýagny, anyk ynanmaýarlary?
(mazardakylaryň direldilip (daşyna çykarylan) wagty) Ýagny, gaýtadan
jan berlen wagty, sebäbi ynsanlar anyk gabyrlaryndan gopjakdyr, olar
älemleriň Perwerdigäriniň öňüne geljekdirler, olar edil ýaýran çekirtgeler
ýaly bolarlar, hemmesi bilelikde bir ses arkaly turjakdyrlar, aýatda şeýle
diýilýär: "(Şol wagt) diňe elhenç bir ses bolar. Şonda olaryň hemmesi
dessine biziň huzurymyzda häzir bolarlar." (Ýäsin 53). (ýüreklerdäki
zatlaryň ýüze çykarylan wagty) niýet, töwekgellik, höwes-yhlas, gorky,
howp, umyt ýaly kalp amallary ýüze çykarylan wagty. Bärde Allah kalpdaky
zatlary esasy zat etdi, başga aýatda aýdyşy ýaly: "Ol gün (kyýamatda ähli
gizlin) syrlar äşgär bolar. Şonda ynsanyň ne güýji, ne-de kömekçisi
galar." (Tarik 9-10). Sebäbi dünýäde ynsana daşky bolşuna görä gatnaşylýar,
hatda munafyk bilenem hakyky musulman ýaly gatnaşylýar, ýöne ahyretde
kalplardaky zatlara görä gatnaşylýar, şonuň üçin, hemme zatdan öňürti bize
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kalplarymyza üns bermeklik wajypdyr, sebäbi biz kalba görä hasap bereris,
kyýamatda sylag ýa jeza almagymyz şoňa baglydyr, şonuň üçin
(ýüreklerdäki zatlaryň ýüze çykarylan wagty) diýilýär. Ilki bilen Allah
jesetleriň ýerden çykaryljagyny agzady, soňra ýüreklerdäki zatlaryň
döşlerden çykaryljagyny agzady, şeýdip iki aýatyň arasynda mynasybetlik
bardyr.
“11. Elbetde, şol gün özleriniň Perwerdigäri olardan habardardyr.”
Ýagny, Allah olardan, bendelerden habardardyr. Aýatda olardan diýilýär,
ondan diýlip birlik formada däl, köplük formada agzalýar, sebäbi başdaky
agzalan ynsan sözünden maksat bir adam däl, megerem, ähli ynsan, hemme
ynsan. Şol gün habardar bolar diýilýär, sebäbi şol gün jeza-sylag günüdir,
aslynda bolsa Allah mundan öňem olardan habardardyr, Ol Allah bolup
geçen zadyň, boljak zadyň nähili boljagyndan hem habardardyr. Bu beýik
süre üçin bu kiçiräk tefsirdir, kim has giňişleýin islese giňräk tefsir
kitaplaryna seretsin, biz bolsa gysga görnüşde manylara açyklaýarys,
Allahdan hidaýat, üstünlik diläp, bizi Onuň kitabyny hak okalyş bilen
okaýanlardan etmegini soraýarys, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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101-Karyga süresiniň tefsiri.
“1. Karyga! 2. Ol Karyga näme eýsem? 3. Sen ol Karyganyň nämedigini
nädip biljek? 4,5. (Ol) gün ynsanlaryň göýä, (daş-töwerekde) pytrap
gaýmalaşyp ýören kebeleklere, daglaryň tüýdülip sowrulýan ýüňlere
öwrüljek günüdir! 6, 7. (Ol gün) kimiň terezisi agyr gelse, ol razy boljak
bir ýaşaýşyň içindedir. 8, 9. Emma kimiň terezisi ýeňil gelse, onda onuň
barjak ýeri Häwiýedir. 10. Sen onuň («Häwiýäniň») nämedigini nädip
biljek? 11. (Häwiýe) lowlap duran otdur!”
“1. Karyga!” Ýagny, kalplary güýçli täsir edýän elhenç ses we aýylganç
owaz, ses sura üflenende çykýar, şu aýatda Allahyň aýdyşy ýaly: "Sura
üflenip, Allahyň islän kişilerinden başga asmanlardaky we ýerdäki
kişileriň hemmesi (ölüme eltýän) uly gorka düşjek we hemmeleriň oňa
boýun egip geljek gününi(ýatlaň)." (Neml 87). Ol ses ýüreklere howsala
salýan sesdir, ol sesiň hiç hili deňi-taýy ýokdur. Karyga kyýamat günüň
atlarynyň birisidir. Edil "Gaşiýe, Hakko" ýaly.
“2. Ol Karyga näme eýsem?” Bu sorag bermekden maksat, meseläniň
uludygyna, beýikdigine yşarat etmekdir. Ýagny, gürrüňi gidip duran Karyga
näme zat? Sen ol Karyganyň nämedigini nädip biljek? Bu meseläni
artykmaç ulaltmak, beýgeltmek, belende galdyrmak üçindir. Ýagny, bu
Karyga barada nädip biljek? Ol nähili beýik zat, ol nähili elhenç zat? Soňra
onuň haçan boljagyny agzap aýdýar:
“4,5. (Ol) gün ynsanlaryň göýä, (daş töwerekde) pytrap gaýmalaşyp
ýören kebeleklere, daglaryň tüýdülip sowrulýan ýüňlere öwrüljek
günüdir!” Ýagny, Karyga şol günde boljakdyr, adamlaryň göýä pytran
kebelekler ýaly gabyrlaryndan çykjak günüdir. Alymlar aýtdylar: Ol adamlar
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edil pytran kebelekler ýaly bolarlar. Kebelek kiçijik guşjagazdyr. Olar oduň
töweregine gije ýygnanýarlar, olar şeýle bir ejizdir, hatda nirä barýanlaryny
hem bilmezler. Akylsyz bolany üçin bilmezlikden oda hem gaçýarlar,
adamlar hem şolar ýaly ejiz nirä barýanlyklaryny bilmän bir ýere üýşüp
akylsyz hereket etjekdirler. Pytrap, ýagny, ýaýrap şu aýatda agzalşy ýaly:
"Olaryň gözleri gorkudan (utançdan) ýaňa (aşakbakyp), çartarapa
ýaýran çekirtgeler ýaly (bölek-bölek) bolup mazarlaryndan çykarlar."
(Kamar 7)

. Adamlar şu görnüşde gabyrlaryndan çykýarlar. Bu göz öňüne

getirilýän juda elhenç, aýylganç deňsiz wakadyr. Bütin älem Adam atadan
başlap, kyýamat güni gopýança ýaşan her bir ynsan bir salymyň özünde bir
adam ýaly hemmesi bilelikde gabyrlaryndan çykjakdyrlar, dünýäniň
günbatar we gündogar taraplaryndan. Hatda gabyrda däller hem çykjakdyr,
meselem: deňziň düýbüne oklanyp, kitiň iýeni, ýa-da çöle oklanyp, wahşy
haýwanlaryň iýeni we ş.m. Hemmesem bir pursatda gopjakdyrlar.
Hemmesem turup ýeriň ýüzünde gezmelejekdirler, emma berk, mäkäm,
pugta bolan daglar ol gün tüýdülip sowrulýan ýüň kimin boljakdyr. Aýatyň
arapçasynda "Ihn" diýip geldi, käbirler onuň manysyna ýüň diýdiler,
käbirleri pagta diýdiler. Ol daglar näçe pugta, mäkäm berk bolsa-da ol gün
tüýdülen ýüň, ýa pytradylan pagta ýaly boljakdyr. Sähelçe şemala uçup
gitjekdir. Başga aýatda Allah Tagala şeýle diýdi: "Daglar dargap, bölekbölek bolup, (howada) gaýmalaşan çaň-tozana öwrülen wagty." (Wakyga 56)

. Biziň aýatymyzda bolsa şeýle diýilýär: “daglaryň tüýdülip sowrulýan

ýüňlere öwrüljek günüdir.”
“6-9. Ol gün kimiň terezisi agyr gelse, ol razy boljak bir ýaşaýşyň
içindedir. Emma kimiň terezisi ýeňil gelse, onda onuň barjak ýeri
Häwiýedir.” Allah Tagala adamlary iki bölege böldi: Birinji bölek: Terezisi
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agyr gelenler, ýagny, sogaplary günälerinden köp çykan ynsanlar. Ikinjisi:
Terezisi ýeňil gelenler, ýagny, sogaplaryndan günäleri köp çykan ynsanlar
ýa-da kapyr ýaly hiç hili sogaby bolmadyklar. Ol gün kimiň terezisi agyr
gelse, ol razy boljak bir ýaşaýşyň içindedir(1). Ýagny, ol razy bir ýaşaýşyň
içindedir. Gözel şeklindäki ýaşaýşyň ajaýyp görnüşdäki haýatyň içindedir.
Ol ýaşaýyşda ol razy bolar, sebäbi onda goh-galmagal, ýadawlyk,
ysgynsyzlyk ýokdur. Hemme taraplaýyn kämil ýaşaýyşdyr, ýagny, Jennetdir
- Allah bizi şolardan etsin - ol ýerde olara ýadawlyk degmez, olar ol ýerden
çykaslary gelmez, gynanmazlar, gorkmazlar, iň eşretli durmuşda, iň ýagşy
ýagdaýda, iň begençli halda bolarlar, ynha bu razy boljak ýaşaýyşdyr.
“Emma kimiň terezisi ýeňil gelsi onda onuň barjak ýeri Häwiýedir” Hiç
hili sogaby bolmadyk kapyr, ýa sogaplaryndan günäleri agyr gelen, özüne
nähaklyk eden musulman, olaryň barjak ýeri Häwiýe, ýagny, ot bolar,
Häwiýe Dowzahyň atlarynyň birisidir - Allaha sygynýarys. Aýtdylar:
Häwiýe - beýniň depesi, ýagny, ol kellesiniň depesi bilen oda oklanar Allahdan salamatlyk dileýäris, eger aýat gapma-garşylyksyz iki manyny
içine alyp bilýän bolsa, şeýle hem, biri beýlekisinden has aýdyň bolmasa,
onda aýat iki manynam aňladýar diýmek has dogrusydyr, şonuň üçin
aýdýarys: Terezisi ýeňil gelen kişi kellesiniň depesi bilen oda oklanar, şeýle
hem, onuň otdan başga barjak ýeri, galjak ýeri ýokdur.
“10. Sen onuň («Häwiýäniň») nämedigini nädip biljek? 11. (Häwiýe)
lowlap duran otdur!” Sözlemiň bu görnüşi meseläniň möhümligini belläp
geçmek üçin ulanylýar, ýagny, nädip biljek? Sen onuň nämedigini
bilýärsiňmi? Ol näme zat? Ol lowlap duran aňrybaş derejede gyzgyn otdur,

(1) Şu taýda dil kada barada aýdan.
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hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýdýar: "Jähennem
ody dünýe odundan 69 bölek artykdyr." (Muslum). Dünýe otlaryny göz
öňüne getiriň: Odun ýangyny, kagyz ýangyny, gaz ýangyny, ýa başga beter
ýangynlar bularyň hemmesini jemlesegem şonda-da Jähennem odunyň 69
böleginiň birje bölegi boljak ekeni, Allah salamatlyk bersin. Bu aýat ol
günden häzir edip duýduryş berýär we adamlar iki haldan başga halda
bolmazlar: Ýa sogaplary köp gelen adam, ýa günäleri köp gelen adam. Bu
aýat kyýamatda tereziler boljagyna-da delildir, käbir aýat-hadyslarda bir
terezi diýip gelýär, diýmek, bir terezi boljakmy ýa birnäçe?
Käbir alymlar aýtdylar: Bir terezi boljak, emma çekilýän zatlara göra
tereziler diýip köplük formada geldi, sebäbi, sogap-günäler çekiljek, planyň
we planyň sogap-günäleri bütin ymmatyň we beýleki ymmatyň sogapgünäleri çekiljek, diýmek, çekilýän zatlara görä tereziler diýilýär, ýöne
aslynda ol bir terezidir. Başga alymlar aýtdylar: Tereziler birnäçedir, her
ymmatyň, her amalyň öz terezisi boljakdyr, şonuň üçin köplük formada
agzaldy. Has dogrusy terezi birdir, ýöne amallara, ymmatlara, her bir şahsa
görä köplük formada agzaldy. Ynsanyň sogaplary we günäleri deň çykan
haly barada bu aýatda agzalmaýar ýöne Agraf süresinde Allah Tagala beýan
edýär. Olar, ýagny, sogap günäleri deň çykanlar oda girmän Agraf diýilýän
ýerde saklanarlar. Şeýle hem, Allah Tagala ol sürede olar bilen möminleriň
arasyndaky zady agzaýar. Haçanda olaryň gözleri ot eýelerine düşende
aýdarlar: "Robbumyz bizi zalym kowumdan eýleme", Allah Tagala bizi
sogaplary günälerden köp çykanlardan eýlesin, bizi bagyşlasyn, bizi
bagyşlap geçirimlik bilen gatnaşmagyny ondan dileýäris, elbetde ol hemme
zada kadyrdyr.
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102-Tekäsur süresiniň tefsiri.
“1.Sizi köpeltmeklik güýmedi. 2.Tä gabyrlara zyýarat edýänçäňiz.
3.Ýok! Siz tiz wagtda göz ýetirersiňiz. 4.Soň siz tiz wagtda (anyk) göz
ýetirersiňiz. 5.Ýok, beýle däl! Eger siz anyk görnüşde bilsediňiz! 6.Siz
Dowzahy hökman görersiňiz. 7.Soň siz ony (ahyretde) hut öz gözleriňiz
bilen görersiňiz. 8.Soň siz ol gün (dünýäde özüňize berlen)
nygmatlardan hökman soraga çekilersiňiz.”
“1.Sizi köpeltmeklik güýmedi. 2. Tä gabyrlara zyýarat edýänçäňiz.” Bu
iki sözlem habar sözlemidir. Allah Tagala bendelerine ýüzlenip olara habar
berýär. Sizi köpeltmeklik güýmedi, ýagny, Allahy ýatlamakdan, oňa ybadat
etmekden alyp galýan zatlara meşgul bolup güýmendiňiz. Diňe az sanly
adamlardan başgalara bu ýüzlenme ymmatyň hemmesine degişlidir, ýagny,
ahyret işlerini dünýä işlerinden öňe geçirenlere degişli däldir, bular örän az
sanly adamlardyr. Buhary we Muslimde gelen sahyh hadysda Allah Tagala
kyýamat güni şeýle diýer: "Eý, Adam", olam aýdar: "Lebbeýke we
sagdeýke (manysy: Saňa boýun bolýaryn, emir et)" Allah Tagala oňa
aýdar: "Öz zürýadyňdan oda gitjek topary çykar!" Adam aýdar: "Eý,
Robbum! nähili oda gitjek topar?" Allah Tagala aýdar: "(Ol topar) Her
müň (kişiden) dokuz ýüz togsan dokuz (kişidir)." Bary ýogy (müňden)
ýekeje kişi Jennete girip galany oda girýär, bu gaty uly sandyr. Müň
adamdan ýekeje adam Jennete girjek bolsa galanlaram oda girjek bolsa, onda
bu aýatdaky ýüzlenme umumy, ýagny, aslynda hemme kişä degişli diýip
bileris. Sebäbi müňe göra bir adam hiç zat hasaplanar. Köpeltmeklige malmülk, baýlyk, tire-taýpa, wezipe, ylym, ýagny, öwünmeklige mümkinçilik
berýän her bir zat degişlidir. Bag-bakja eýesiniň öz ýoldaşyna şu aýatda
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şeýle diýýär: "«Meniň malym-mülküm seniňkiden has köp, (men) adam
(sany) taýdan hem has güýçli» diýdi." (Kehf 34). Ynsan mal-mülkiniň
köplügine buýsanar, söwdasynyň giňligine öwüner, käbirleri tire-taýpasynyň
köplügine buýsanar, biz sizden san taýdan köp diýer. Bir şahyr goşgusynda
şeýle diýýär: "Men olardan daş taýdan köp däldirin, at-abraý bolsa
köpelýäniňkidir." Ýagny, öňki döwürde adamlar zatlaryň sanyny daş bilen
sanaýan ekenler. Şonuň üçin, kimiň 10000 sany daşy bolsa, 8000 sany daşy
barlydan has köp, has abraýly saýylar ekeni. Şeýle hem, ynsan ylmyna
buýsanýar, beýlekileriň öňünde özüni ylymly edip görkezýär, eger onuň
ylmy şerigat ylym bolsa onda haýyrdyr. Eger şerigat däl ylym bolsa, onda ýa
haramdyr, ýa rugsatlydyr. Adam oglunyň aglabasy köplüge buýsanyp, onuň
ugrunda güýmenýärler. Allaha ybadat etmegiň ýerine, ýagny, ýaradylyş
maksatlary üçin hereket etmegiň ýerine bu işlere başagaý bolýarlar. “Tä
gabyrlara zyýarat edýänçäňiz.” Ýagny, ölýänçäňiz, ynsan ölýänçä
köplüge buýsanyp, onuň ugrunda güýmenmäge ýugurlandyr. Has dogrusy,
onuň ulumsylygy artdygyça onuň arzuwy hem artar, ýaşda garrasa-da arzuw
etmekde ýetginjekdir, hatda 90 ýaşasa-da onuň näçe arzuw-islegleri bardyr,
hatda 15 ýaşly ýetginjekde olar ýaly arzuwlar ýokdur. Ynha şu - aýatyň
manysydyr, ýagny, siz ölýänçäňiz köplüge buýsanyp ahyretden
güýmendiňiz. Aýtdylar: “Tä gabyrlara zyýarat edýänçäňiz” aýatyň
manysy dirilere buýsanşyňyz ýaly ölüleriň köplügine hem buýsandyňyz.
Meselem: Ynsan aýdýar meniň tiräm seniň tiräňden köpdir, isleseň gabyrlara
gidip ol ýerdäkileri sanap gör, kimiň köplügini şonda bilersiň. Ýöne bu
garaýyş örän gowşakdyr, aýatyň manysyndan daşdyr. Birinji many şol
dogrudyr, ýagny, siz ölýänçäňiz sizi köpeltmeklik güýmedi. “Tä gabyrlara
zyýarat edýänçäňiz” bu aýaty Omar Ibn Abdulaziz zyýaratçy hökmän öz
watanyna dolanmaly we gabyrlar hemişelik oturumly ýer däldigine delildir
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diýdi. Şeýle hem, çarwa araplaryň birinden habar berýärler, haçanda ol:
“Sizi köpeltmeklik güýmedi. Tä gabyrlara zyýarat edýänçäňiz” aýaty
eşidende ol: “Allaha kasam bolsun, zyýaratçy (zyýarat ýerinde- ýagny
gabyrda) hemişelik ýaşamaz, Allaha kasam bolsun biz hökmän
gaýtadan direleris” diýdi. Mälim bolşy ýaly, zyýaratçy zyýarat edip yzyna
gaýdar, şonuň üçin, Allaha kasam bolsun! Biz hökmän gaýtadan direleris
diýdi, bu hakdyr. Şunuň bilen göz ýetirýäris, käbir adamlaryň gazet
žurnallarda adam ölende ol iň soňky ýerine göçdi, diýmekleri ýalňyşdyr, bu
söz batyldyr. Sebäbi gabyrlar iň soňky ýer däldir, eger ynsan bu sözüň
manysyna ynanç etse, ol gaýtadan direlmege kapyr bolar. Gaýtadan
direlmege küpür etmek bolsa Yslamdan çykmakdyr, ýöne adamlaryň köpüsi
manysyna düşünmän gürläp goýberýärler, mümkin bu söz ölümden soň
direlşe ynanmaýan kapyrlardan geçendir, şonuň üçin, bu kelamy
aýtmaklykdan saklanmak wajypdyr. Gabyr iň soňky ýer diýilmeli däldir.
Sebäbi iň soňky ýer kyýamatda ýa Jennet, ýa Dowzahdyr. Soňra Allah
Tagala aýtdy:
“3.Ýok! Siz tiz wagtda göz ýetirersiňiz. 4.Soň siz tiz wagtda (anyk) göz
ýetirersiňiz.” Aýatyň arapçasynda "Kellä" diýen söz geldi. Onuň manysy
taşlatmak, terk etdirmek. Ýagny, köpeltmeklige güýmenmekligi taşlaň,
aýtdylar: onuň manysy hakykatdanam diýmek. (göz ýetirersiňiz) ýagny,
ahyrete dolanaňyzda işleriňiziň netijesini görersiňiz we köpeltmegiň size
peýda bermejegine göz ýetirersiňiz. Muslimiň habar beren hadysynda şeýle
gelýär: "Adamogly aýdar baýlygym, baýlygym, ýagny, öwüner, emma
hakykatda bolsa iýip ýok eden, geýip tozduran, sadaka berip gidiren
baýlygyňdan başga baýlygyň ýokdur." (Muslim). Ondan galanyny bolsa
özünden başgalara taşlap gidýändir, ynha bu hakdyr. Elimizdäki mal332

mülkümiz iýip ýok bolan, geýip tozdurylan, sadaka berip gidiren malmülkümizden artyk däldir. Sadaka berenimiz bolsa kyýamat güni öňümizden
çykjakdyr. Mundan başga özümizden galanlara goýup gidýän malmülkümizdir. Hemme mal-mülkümiz şu dört bolekden çykýan däldir. (Soň
siz tiz watda (anyk) göz ýetirersiňiz.) Bu aýat geçenki aýatyň
berkitmesidir.
“5. Ýok siz eger anyk görnüşde bilsediňiz.” Ýagny, onda siz özüňiziň
azaşandygyňyzy bilerdiňiz, ýöne siz anyk görnüşde bileňizok. Sebäbi siz
dünýä güýmenip gaflatdasyňyz, eger anyk bilsediňiz özüňiziň azaşan
haldadygyňyzy we uly hatadadygyňyzy bilerdiňiz.
“6. Siz Dowzahy hökmän gorersiňiz.” Bu aýat ýokarda agzalan aýata
degişli ýeri ýokdur, aýratyn sözlemdir, ýagny, eger siz anyk görnüşde
bilsediňiz siz Dowzahy hökmän görersiňiz, bular ýaly däldir, eger siz anyk
bilsediňiz şu taýda aýatyň manysy gutarýar. Siz Dowzahy hökman
görersiňiz aýry manyly aýat. Şonuň üçin, Kuran okalanda bu iki aýaty goşup
okamak, arasynda säginmän okamak ýalňyşdyr. Köp ymamlar namaz
okanlarynda eger siz anyk görnüşde bilsediňiz, siz Dowzahy hökmän
görersiňiz diýip, iki aýatyň arasynda säginmän goşup okap gidýärler. Munuň
sebäbi mümkin üns bermezlik, mümkin unutmak, mümkin hakyky görnüşde
aýat barada oýlanmazlykdyr. Ýogsa eger olar hakykatdanam oýlansalar
goşup okamaklygyň aýatyň manysyny pozýandygyna göz ýetirerdiler.
Sebäbi beýle goşup okasak, onda anyk görnüşde bilmeklik Dowzahy
görmekligiň şerti bolup durardy, bu bolsa dogry däldir. Şonuň üçin, muňa
üns bermeklik başgalaryň hem ünsüni çekmeklik wajypdyr, eger olar bu iki
aýaty säginmän okasalar, beýle edene "Eý, doganym, goşup okamaklyk
ýalňyş manyny berýär, şonuň üçin, goşup okama! Dur! Sebäbi birinjilikden
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ol aýatyň başy, her aýatyň başynda durmaklyk bolsa meşrugdyr.
Ikinjilikden, goşup okamaklyk manyny pozýa." Diýmek, Siz Dowzahy
hökmän gorersiňiz aýaty öňündäki sözleme baglanşygy bolmadyk täze
sözlemdir, şeýle hem, ol sözlem kasam içilýän sözlemdir, ýagny, Allaha
kasam bolsun, siz hökman Dowzahy görersiňiz. Aýatyň arapçasynda
"jahym' sözi gelip, ol Dowzahyň atlarynyň biridir.
“7. Soň siz ony (ahyretde) hut öz gözleriňiz bilen görersiňiz.”
Görjegimiziň berkitmesidir, haçan görüler? Kyýamat gününde Jähennem
70000 ýüp bilen getiriler, her ýüpi bolsa 70000 perişde süýrär, şonuň üçin,
bu juda äpet otdur.
“8. Soň siz ol gün (dünýäde özüňize berlen) nygmatlardan hökman
soraga çekilersiňiz.” Ýagny, şolar ýaly ýagdaýda şol gün nygmatlardan
soralarsyňyz. Soraga çekiljekler kapyrlarmy, ýa kapyrlar hem-de
musulmanlarmy? Alymlar bölündiler, has dogrusy - musulman hem-de
kapyr soraga çekiljekdir, ýöne kapyrdan gygyrlyp, ýazgarmak şeklinde
soraljak, emma musulman ýatlatmak şeklinde soraljak. Bu aýatyň
musulmana hem-de kapyra degişlidigine delil: Ebu Hureýra aýtdy:
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) bir gün ýa bir gije çykypdy,
birden Ebu Bekr we Omara duş geldi, ol: “Sizi bu wagt öýüňizden daşary
çykaran zat näme?” diýip sorady, olar: “Açlyk, eý Allahyň Resuly”
diýdiler, ol: “Menem, janym elinde bolana kasam bolsun, menem sizi
çykaran zat çykardy, turuň” diýdi. Soňra ensarlardan biriniň öýüne bardy,
ýöne ol öýünde däl ekeni, haçanda ony (Pygamberimizi) aýal görende: “Hoş
geldiňiz” diýdi, Allahyň Resuly oňa: “Plany nirede” diýdi, ol: “Bize süýji
suw getirmäge gitdi” diýdi. Şonda ensarlardan biri gelip, Pygamberimize we
onuň iki ýoldaşlaryna bakyp: “Elhamdu lillähi, bu gün meniň
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myhmanlarymdan has gadyrly myhman ýokdur” diýip, olara bir hoşa teri we
gury hurmalardan getirip berdi, "Bulardan iýiň" - diýip, pyçagy eline alanda,
Pygamberimiz oňa: "Süýt berýän birisini öldüräýmegin." diýdi. Soňra ol
bir ownuk maly öldürip, ony iýdiler we hälki hoşadanam iýdiler, içdiler,
haçanda doýup, suwdan gananlarynda Pygamberimiz Ebu Bekr we Omara
ýüzlenip: “Janym elinde bolana kasam bolsun, bu nygmatdan
kyýamatda soralarsyňyz. Sizi öýüňizden açlyk çykardy, soň tä size bu
nygmat degýänçä dolanmadyňyz.” (Muslim). Başga habarda: “Bu, janym
elinde bolana kasam bolsun, kyýamatda soraljak nygmatyňyzdyr,
salkyn kölege, gowy hurma we sowukja suw." (Tirmizi). Bu hadys
musulmanyň hem kapyryň soraljakdygyna delildir, ýöne soragyň şekli
tapawutlydyr, musulmandan ýatlatmak görnüşinde soralar, ýagny, Allahyň
nygmatyny ýatladyp soralar, ol begener, şeýle hem, dünýäde nygmat beren
Allah oňa ahyretde-de berjegini biler. Emma kapyrdan ýazgarma,
puşmanlyk şeklinde soralar. Allah bizi Özüne boýun bolýanlardan etsin, bize
rysgal edip beren zadyny Özüne ybadat etmekde ýardam eýlesin, elbetde Ol
hemme zada kadyrdyr.
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103-Asr süresiniň tefsiri.
“1.Asra kasam bolsun! 2.Takyk, ynsan zyýanyň içindedir. 3.Meger
iman edip, ýagşy işleri edýänler, biri-birlerine hakykaty we sabyrly
bolmagy ündeýänler (zyýanyň içinde däldirler).”
“Asra kasam bolsun!” Asr-gündiziň ahyrky wagty, sebäbi gündiziň iň
ahyrky wagty iň gowusydyr, şonuň üçin, asr namazy (ikindi) iň üstün
namazdyr. Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) bu namazy
atlandyryşy ýaly (Buhary we Muslim). Aýtdylar: asr - zaman, wagt diýmekdir, ynha
bu iň dogrusydyr. Allah Tagalanyň wagta kasam etmekliginiň sebäbi
ýagdaýlaryň her dürli bolmagydyr, işleriň her tüýsli bolmagydyr. Aý günler
adamlaryň arasynda üýtgäp, çalşyp durýandyr. Asr ýaradylanlaryň ýaşaýyş
wagtydyr, zaman käte gaty bolar, käte rahat, käte uruş, käte parahatçylyk,
käwagt saglyk bolar, käwagt keselçilik, käwagt ýagşy işler, käwagt erbet
işler bolup durar, her kime mälim bolşy ýaly bolup durar. Allah Tagala şu
sözleme kasam içýär:
“Takyk, ynsan zyýanyň içindedir.” Ynsan sözi bärde ynsan tohumyny
aňladýar, egerde aýatdaky ynsan sözüniň öňüne "hemme" sözi goýsak we
sözlemiň manysy dogry çyksa, onda ynsan sözi umumylygy aňladýar. Allah
Tagala bu aýatda ynsanyň halynyň zyýandadygyna kasam içýär, zyýanda
hem-de zeperde, hem ahyretde hem dünýäde, her bir ýagdaýynda
zyýandadyr, diňe Allahyň aýdanlaryndan galanlary beýle däldir. Takyk
ynsan zyýanyň içindedir, aýatyň arapçasy 3 sany sözlem berkidiji bilen
berkidilendir: a) Kasam. b) "Inne" (takyk) sözi. ç) "Läm" harpy. Aýata üns
bersek, ynsan zyýanyň içindedir diýilýär, zyýan çekiji diýilmeýär, sebäbi
ynsan zyýanyň içine çümendir, ýagny, zyýan ony hemme tarapyndan gurşap
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alandyr. Ynha şular ýaly manylary bermek üçin zyýanyň içindedir diýip
aýatda gelýär.
“Meger iman edip, ýagşy işleri edýänler, biri-birlerine hakykaty we
sabyrly bolmagy ündeýänler (zyýanyň içinde däldirler).” Allah Tagala
zyýan çekmejekleriň wasplaryny bize habar berýär.
Birinji wasp: Hiç hili şek bolmadyk, şübhe garylmadyk iman. Ol iman 6
zada bolmalydyr, haçanda Jibril Pygamberimizden iman barada soranda,
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: "Allaha,
perişdelerine, kitaplaryna, pygamberlerine, ahyret gününe, takdyryň
haýyrlysyna we şerlisine iman etmegiňdir." (Muslim). Bu alty sany esasa
iman edenler möminlerdir, ýöne ol iman şek-şübhesiz bolmalydyr, ýagny,
edil gözleriň bilen gören ýaly iman etmelisiň. Bu barada ynsanlar üç
bölekdir. Birinji bölek: Arassa, şeki bolmadyk, ikirjiňlenmesi bolmadyk
iman bilen iman eden mömin. Ikinji bölek: inkär edýän, kabul etmeýän
kapyr. Üçünji bölek: Ikirjiňlenýän kişi. Bularyň içinden nejat tapjak birinji
bölekdir, ol ikirjiňlenmän Allahyň bardygyna, Onuň rububiýýesine,
uluhiýýesine, gözel at we wasplaryna iman eder, Allahyň nurdan ýaradan,
gaýyp älemden bolan perişdelerine iman eder, olara Allah şeýle işleri
tabşyrýandyr, olaryň käbirleri mälim, käbirleri nämälimdir, Jibril
pygamberlere we ilçilere wahyý getirmek wezipesi berlen perişdedir,
Mikaýyl ýagyş we ösümlikler bilen wezipelendirilen perişdedir, Israfyl sur
çalmak wezipesi berlen perişdedir, Mälik Dowzah bilen wezipelendirilen
perişdedir, Ryzwan Jennet bilen wezipelendirilen perişdedir, şeýle hem,
atlaryny, wezipelerini bilmeýän perişdelerimiz bardyr, ýöne
Pygamberimizden gelen hadysda: “Asmanda dört barmak ýerde Allah
üçin durmaýan, rukug etmeýän, sežde etmeýän birem perişde ýokdur”
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diýip agzalýar (Tirmizi). Şeýle hem, Allahyň pygamberlerine indiren
kitaplaryna iman edýäris we Allahyň bize gürrüň beren pygamberlerine iman
edýäris, olaryň her haýsyna aýratynlykda iman edýäris. Bize gürrüň
bermedik pygamberlerine bolsa, umumydan iman edýäris, sebäbi Allah
Tagala bize hemme pygamberleri barada gürrüň beren däldir, şu aýatda
aýdyşy ýaly: "Kasam bolsun! Biz senden öň hem pygamberler ugratdyk.
Olaryň arasynda saňa kyssalaryny gürrüň berenlerimiziň bolşy ýaly,
saňa gürrüň bermediklerimiz hem bar." (Gafir 78). Ahyret güni bolsa
gaýtadan direliş günüdir, ol gün adamlar sylag jeza üçin gabyrlaryndan
çykjak günüdir. Olar aýakýalaňaç, eşiksiz ýalaňaç, sünnetsiz, zatsyz garyp
halynda direldilerler. Aýakýalaňaç, ýagny, aýaklarynda köwüş bolmadyk,
eşiksiz, ýagny üstlerinde geýim bolmadyk, sünnetsiz, ýagny sünnet
edilmedik, garyp, ýagny hiç hili mal-mülki bolmadyk halynda gaýtadan
direljekdirler. Haçanda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) olaryň
eşiksizdigini gürrüň berende Aişe enemiz: "Eý, Allahyň Resuly erkekler we
aýallar biri-birlerine serederlermi diýdi", Pygamberimiz: "Ýagdaý ondan
has beterdir."- ýagny biri-birine seretmeklikden, sebäbi her adam özi bilen
başagaýdyr. Şeýh El Isläm aýtdy: Ahyret gününe iman etmegiň içine
Pygamberimiziň ölümden soňky habar beren boljak zatlarynyň hemmesine
iman etmek hem girýändir. Şonuň üçin, gabyr pitnesine iman etmek
wajypdyr. Gabyr pitnesi öli jaýlanandan soň we yzyndakylar gaýdanyndan
soň bolýan synagdyr, ol wagt onuň ýanyna iki sany perişde geler, Robby,
dini we pygamberi barada sorarlar. Gabyr Jennet bakjalarynyň bir
bakjasydyr ýa-da Dowzah çukurlarynyň bir çukurydyr. Ýagny, gabyrda ýa
azap, ýa sylag bardyr, muňa-da iman etmek wajypdyr. Şeýle hem, DowzahJennete we ahyret gününe degişli her bir zada iman etmek wajypdyr, bularyň
hemmesi Allaha we ahyret gününe iman etmeklige degişlidir. Takdyr,
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ýagny, Allahyň kysmaty, ýazgydy, Allah Tagala her bir zady ýazgyt edendir,
Allah galamy ýaradyp oňa "Ýaz diýendir", ol bolsa "Näme ýazaýyn"
diýende, Allah kyýamata çenli boljak her bir zady ýaz." Şondan soň
kyýamata çenli boljak zatlar başlady (Ebu Dawud Tirmizi). Bu zatlaryň hemmesine
iman etmek wajypdyr. Şeýlelik bilen, iman etmek imanyň alty esasyna,
pygamberimiziň beýan edişi ýaly, iman etmekdir.
Ikinji wasp: “ýagşy işleri edýänler” ýagny, olar ýagşy işleri ýerine
ýetirdiler, namaz, zekat, roza, haj, ene-ata ýagşylyk, garyndaşlar bilen ýagşy
gatnaşyk we ş.m işleri edip diňe kalp niýetleri bilen çäklenmän, eýsem, amal
etdiler, netije görkezdiler. Ýagşy amal - içinde iki zat bolan amaldyr:
Birinjisi: Sapniýetlilik, diňe Allah üçin etmeklik. Ikinjisi: Pygamberimize
(Sallallahu aleýhi we sellem) eýermeklik. Sebäbi Allah üçin edilmedik iş
kabul däldir. Pygamberimiziň habar beren kudsy hadysynda Allah Tagala
şeýle diýýär: "Men şärikleriň şäriklige iň mätäç bolmaýanydyryn. Kim
amal edende maňa başga birini şärik goşsa ony we şirkini terk ederin."
(Muslim)

. Eger adamlara görünjek bolup namaza dursaň, ýa adamlara görünjek

bolup sadaka berseň, ýa adamlara görünjek bolup ylym öwrenseň, ýa
adamlara görünjek bolup garyndaşlar bilen gatnaşsaň, ýa adamlara görünjek
bolup şuňa meňzeş işleri etseň hiç birisi hem kabul däldir, hatda daşyndan
ýagşy iş bolup görünse-de. Edil şolar ýaly, Pygamberimize her amalda
eýermelidir, egerde Pygamberimiziň etmedik amalyny edip, onuň bilen
Allaha ýakynlaşsaň senden kabul edilmež, hatda ýeke Allah üçin hem eden
bolsaň. Sebäbi Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Kim
biziň emrimiz bolmadyk amaly amal etse ol retdir, kabul edilmez."
Diýmek, ýagşy iş, ýagşy amal - içine iki waspy alan amaldyr. Birinjisi: Allah
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üçin sapniýetlilik. Ikinjisi: Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem)
eýermek.
Üçünji wasp: “biri-birine hakykaty ündänler” Ýagny, biri-birlerine dine
esaslanyp nesihat edenler, hakykat şerigatdadyr. Egerde biri beýlekisiniň
wajyp işlerde perwaýsyz bolýanyny görse nesihat eder, aýdar eý, doganym
wajyp işleriňi et! Eger haramlyk edenini görse, eý, doganym haramdan
daşda dur. Olar diňe özlerine peýda getirmek bilen çäklenmän, eýsem,
başgalara-da peýda getirýändirler.
Dördünji wasp: “biri-birlerine sabyrly bolmagy ündeýänler” ýagny, sabry
nesihat edýänler. Sabyr - etmeli däl işden nebsi saklamakdyr. Alymlar ony
üç bölege böldüler: 1) Allahyň tagadyna sabyr etmek. 2) Allahyň haram
eden zatlaryna sabyr etmek. 3) Allahyň ýazgydyna sabyr etmek. Allahyň
tagadyna sabyr etmek, köp adamlar metjitde jemagat bolup namaz
okamaklyga ýaltalyk edýär. Meselem: "Aý öýde okajak, wajybymy berjaý
etsem bolýar" diýip metjitden galýar. Oňa beýlekisi aýdar: "Doganym,
nebsiňi biraz sabyrly tut, sakla, ony jemagat bilen okamaga borçlandyr."
Köp adamlar çykýan zekatynyň möçberiniň uludygyny görüp, gysgançlyk
bahyllyk edip, ikirjeňlenip ugraýar, "Çykarsammykam bu uly baýlygy, ýa-da
çykarmasammykam", şonda beýlekisi aýdýar "Doganym zekaty berjaý
etmegiň üçin nebsiňi boýun egdirip sabyr et!". Edil şolar ýaly beýleki
ybadatlar hem şeýledir. Ybadatlar Allahyň aýatda aýdyşy ýalydyr: "Takyk
bu iş Allahdan gorkýanlardan başgalar üçin uly agyr işdir." (Bakara 45).
Allahyň bendeleriniň köpüsine ybadatlaryň agyr gelýänini görersiň, olar biribirlerine tagata sabyr etmeklerini ündärler. Edil şolar ýaly hem haramlyklara
sabyr etmeklik, käbir adamlar meselem: haram gazanja ymtylýarlar,
süýthorlyk edýärler, aldaw edip sokýarlar, beýleki birisi gelip "Haram
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ýollara baş urma, nebsiňi sabyr etdir!" Käbir adamlarda aýallara seretmek
belasy bardyr, bazarlarda aýal geçip ýa-da zenan geçip gidse, oňa seredip
galar, oňa aýdylar "Eý, doganym bu zada sabyr edip nebsiňi sakla!" Şeýle
hem, olar Allahyň ýazgydyna sabyr etmekligi biri-birlerine ündärler. Ynsana
beden hassalygy deger, ynsan mal-mülkini ýitirer, ynsan söýýänlerini ýitirer.
Bu zatlar üçin ynsan nägile, sabyrsyz bolup agyry çeker, şonda beýlekiler
gelip nesihat ederler. "Eý, doganym sabyr et, bu ýazgytdyr, sabyrsyzlygyň
hiç zada peýdasy degmez, dowamatly gynanmak gam-gussany aýyrmaz."
Käbir adam ogly aýrylyp synag ediler, oňa aýdýarys sabyr et, edil şu ogluň
döredilmedik ýaly öýt, soňra Pygamberimiziň gyzlarynyň birisine
aýdylanyny aýdýarys: "Allahyň alany hem bereni hen Onuňkydyr. Her
bir zat Onuň gatynda belli wagta çenlidir, şonuň üçin, hem ony
başyňdan sabyr edip, sogap umyt edip geçir." (Buhary we Muslim). Hemme zat
Allahyň elindedir, eger Allah özüniň mülkini alsa, nädip nägile boljak.
Sabryň haýsy görnüşi nebse iň agyry diýip sorag berilse jogap berýäris, bu
ýagdaýa görädir. Käbir adamlara tagat, ybadat etmeklik agyr geler, ýerine
ýetirmek juda kyn düşer. Käbir adamlar bolsa tersine tagat, ybadat oňa aňsat
düşer, ýöne haramlyklary terk etmek kyn geler, uly agram bolar. Käbir
adamlara tagat, ybadat etmegem, haramlyklara sabyr etmekligem ýeňil
düşer, ýöne bela musybetlere sabyr edip bilmez, ejiz geler hatda dinden
çykmaklyk halyna ýeter, Allaha sygynýarys! Şu aýatda şeýle diýilýär:
"Ynsanlaryň arasynda Allaha ejizlik we şek-şübhe bilen gulluk
edýänleri hem bar. Başyna haýyr gelse, muňa hoşal bolar, eger başyna
bir bela (synag) geläýse, ýeňsesini öwrer (dinden çykar). (Ol) dünýäni
hem, ahyreti hem ýitirendir. Ine, hakyky ýitgi budur." (Haj 11). Şeýlelik
bilen, bu süre barada gysgaça jemläp aýdýarys, Allah Tagala adamoglunyň
hemmesiniň zyýandadygyna kasam edip üç sany berkidiji bilen berkidýär:
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Kasam, "inne" sözi we "läm" harpy. (zyýanda) diýdigi, ynsan hemme
tarapyndan zyýan içindedir, meger, şu dört wasp bilen wasplananlar beýle
däldir: Iman, ýagşy iş, haky biri-biriňe ündemek, sabry biri-biriňe ündemek.
Ymam Şafygy (Allah oňa rehmet etsin) aýtdy: "Egerde Allah öz
bendelerine hüjjet hökmünde şu süreden başgasyny indermedik bolsa,
olara ýeterlik bolardy." Ýagny, wagyz taýdan, iman, ýagşy işe, Allahyň
(dinine) dagwata höweslendirmek, şeýle hem, bu zatlaryň hemmesine sabyr
etmeklige höweslendirmek taýdan ýeterlik bolardy. Onuň maksady bu süre
bütin adamzat üçin şerigadyň hemme pudaklarynda ýetirlik bolardy
diýmeklik däldir, onuň maksady wagyz taýdan ýeterlik diýmekdir. Şu dört
wasp bilen wasplanmadyk kişiniň zyýandadygyna göz ýetiren her bir akylly
adam, ýagdaýy boldugyndan, bu dört sany waspa eýe boljak bolup çalşar,
özüni zyýandan halas etjek bolar. Allah Tagaladan bizi üstünlik gazanyp,
utanlardan etmegini dileýäris. Elbetde, ol hemme zada kadyrdyr.
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104-Humeze süresiniň tefsiri.
“1. Her bir humezäň we lumezäň (kyýamat güni) waý hallaryna! 2. Ol
mal-mülk ýygnap, ony sanar durar. 3. Ol (ýygnan bu) mal-mülki özüni
ebedi ýaşadar öýder. 4. Ýok, beýle däl! Ol hökman Hutamä oklanar. 5.
Sen Hutamäniň nämedigini näbiljek? 6. (Ol) Allahyň tutaşdyran
odudyr. 7. Ol ot ýüreklere çenli ýetip. 8. Bu ot olaryň üstüne örtülendir.
9. (Özleri hem bu oduň içinde) uzyn sütünlere daňlandyr.”
“1. Her bir humezäň we lumezäň (kyýamat güni) waý hallaryna!”
Arapçada bu süräni Allah "weýl" sözi bilen başlaýar, ýagny, waý hallaryna.
Ol azap wadasy sözüdir, bu wasplar kimde bolsa şoňa azap beriljegini
aňladýan sözdür. Şeýle hem käbirleri aýtdylar: "weýl" Jähennemdäki bir
jülgäniň ady, ýöne birinji garaýyş has dogrudyr. "Her bir" sözi umumylygy
aňladýan sözdür, humeze we lumeze bir kişiniň waspydyr, ol ikisi bir
manyly sözmi ýa-da her haýsy aýratyn many berýärmi? Käbir alymlar
aýtdylar: Ol ikisi bir manyny aňladýan sözlerdir, ýagny, humeze lumezedir.
Başga alymlar aýtdylar: Her haýsynyň öz manysy bardyr. Tefsir ylmynda we
başga ylymlarda bir kada bar, oňa üns çekesim gelýär: Egerde ýagdaý iki
halyň arasynda bolsa, birinjisi:Iki söz bir manyny aňladýar, ikinjisi: Her söz
aýratyn many aňladýar, egerde ýagdaý şeýle bolsa, onda biz her söz aýratyn
many aňladýar diýýäris. Çünki, eger biz sözleriň ikisem bir manyny berýär
diýsek, onda tekrar etmekligiň geregi ýok bolýar, emma her haýsy aýratyn
many berýär diýsek, onda sözleriň tapawudy ýüze çykýar, eger beýle etsek
tekrarlama däl-de, esaslama (özbaşdak many bermege) gabat gelýär. Şonuň
üçin, iň dogrusy - humeze bilen lumezäň arasynda tapawut bardyr: Humeze
hereket bilen ezýet bermek, lumeze dil bilen ezýet bermek, aýatda şeýle
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diýilýär: "Olaryň käbiri seniň zekaty we sadakalary paýlaýşyňa dil
ýetirýärler." (Toba 58). "dil ýetirýärler" - aýatyň arapçasynda "ýelmizuke"
diýilýär, ýagny, lumeze sözi bilen düýbi bir söz ulanylýar, diýmek, lumeze
dili bilen ezýet berýän diýmekdir. Humeze bolsa - adamlara köpçülikde gözgaş kakyp ýaňsylap, peseldýänlerdir, ýagny, oňa serediň diýip, yşarat edip
adamlary aýyplaýanlardyr. Şeýlelik bilen, humeze hereket bilen aýyplamak
ezýet bermek, emma lumeze bolsa söz-dil bilen aýyplamak, ezýet bermek
diýmekdir. Käbir adamlar beýlekileriň aýyplary bilen başagaý bolýar, ýa dili
bilen, ýa herekedi bilen. Aýatda şeýle diýilýär: "(Eý, Muhammet!) Köp
ant içýän, (adamkärçiligi) pes, aýyp gözleýän gybatçy, gep gatnadýan,
ýagşylyga päsgel bolýan, hetden aşýan (zalym), günäkär, gödek
(sypaýyçylyksyz), bulardan başga hem asly bozuk (kişileriň) hiç birine
mal-mülki we ogullary bar diýip (hiç haçan) boýun egme!" (Galam 10-14).
Aýatdaky (aýyp gözleýän gybatçy) sözüniň arapçasynda "hemmäz" sözi
gelýär, ýagny, humeze sözi bilen düýbi bir söz.
“2. Ol mal-mülk ýygnap, ony sanar durar.” Bu hem onuň ýaramaz
wasplarynyň biridir, ýagny, mal-mülk ýygnap, bermeklikden saklanýan,
ýöne sanap durýan bahyl. (sanar durar) ýagny, baýlyga berileni üçin hälişindi gidip, sandygyndaky mal-mülkini sanap durýan, irden sandykdaky
dirhemleri sanar, agşam gelse ýene-de sanar, ýogsa ondan özüniň hiç zat
almadygyny, hiç zat goşmadygy bilip dur, ýöne mal-mülke berileni üçin, uly
höwesi üçin häli-şindi gelip sanap dur, şonuň üçin, aýatda (sanar durar)
diýip geldi, (sanaýan) diýip gelmedi, ýagny, şeýle bir baýlygy söýýär azalan
bolaýmasyn diýip, ýa köpelenini anyklamak üçin häli-şindi sanar hasaplar
durýar. Şeýle hem, aýtdylar: aýatdaky (sanar durar) sözüniň arapçasy
"addedeh" diýip gelýär, onuň (sanar durar) diýip manysam bar, (ätiýaç üçin
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ýygnaýan) manysam bar. Dogry, beýle manynam aňladýar, ýöne aýatda
beýle manyda gelmekligi daşdyr, sebäbi kyn günler üçin, ätiýaç üçin, eger
wajyp zatlary, zekaty, berilmeli ýerlere berse, mal-mülk ýygnap goýmak
ýazgarylýan iş däldir. Ýazgarylýan iş - ynsanyň bar aladasy mal-mülk
bolmagydyr, häli-şindi gelip sanap durmak, azaldymyka ýa köpeldimikä
diýip, hasaplap durmak ýazgarylýandyr, şonuň üçin, "addedeh" - sözüniň
manysy gelejek üçin ýygnan diýilýän garaýyş gowşak garaýyşdyr.
“3. Ol (ýygnan bu) mal-mülki özüni ebedi ýaşadar öýder.” Ýagny, bu
adam özüniň baýlygy ony ömürlik ýaşadyp galdyrar öýder, ýa bedeni bilen
galdyrar, ýa adyny ýadygärlik galdyrar öýder, sebäbi ynsanyň hakyky ömri
bu dünýädäki ömri däldir, ynsan ölenden soň ol haýsy tarapdan ýatlanylýar,
ynha şul esasydyr, ony adamlar dillerinde, kalplarynda ýatlaýarlarmy, ýa
ýok. “Ol (ýygnan bu) mal-mülki özüni ebedi ýaşadar öýder.” Ýagny,
adyny baky edip, ömrüni uzaldar öýder. Aslynda bolsa beýle däldir, eger
baýlyk eýeleri, baý adamlar jomartlyk, sahylyk bilen özlerini belli etmeseler,
olar erbet tarapdan ýatlanarlar, aýdarlar: plany planydanam beter bahyl
ekeni, oturşyklarda agzalyp atlary aýyplanar. Şonuň üçin, indiki aýatda
aýdýar:
“4. Ýok, beýle däl! Ol hökman Hutamä oklanar.” "Kellä" ýok, beýle däl,
ýagny, edýän pikirinden, ýa sözünden saklamak üçin aýdylýan söz ýa-da
"hakykatdanam" manyda gelen bolmagy mümkindir, ikisem dogrudyr. Bu
adamy mal-mülki hiç ömürlik edip bilmez, onuň ady hem baky bolmaz,
gaýtym, tersine, unudylar, ady bozular, mümkin, ol Allahyň wajyp eden
ýerlerine sowmadygy üçin erbet tarapdan ýatlanar. “oklanar”- oklanjak zat
adammy ýa mal-mülki? Ikisem oklanarlar. Mal-mülküň eýesiniň oklanjagy
barada Allah başga aýatda şeýle diýýär: «O gün olar Dowzaha tarap
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iteklenilip: «Bu siziň ýalan hasaplan oduňyz!» (Tur 13-14). Iteklener, ýagny
zyňylarlar. Bu aýatda oklanar diýilýär, ýagny hutama oklanar diýilýär.
“hutama” diýmek derbi dagyn ediji, pytradyp owum-döwüm ediji.
“5. Sen hutamanyň nämedigini nädip biljek?” Bu sözlem meseläni
beýgeldip tagzymlamak üçindir.
“6. Ol Allahyň tutaşdyran odudyr.” Bu aýatda Allah Tagala ody özüne
ýöňkeýär, sebäbi ol kim azaba laýyk bolsa şoňa azap berýändir, bu adalatly
jezadyr, zulum däldir. Ýagny, Allah Tagala azap bermeklige kim hakly
bolsa, şony otda ýakýandyr. Diýmek ol ot adalat odudyr, zulum ody däldir.
Aslynda ot bilen ýakmaklyk zulum hem bolup biler, adalatly hem bolup
biler. Kapyrlary otda ýakmak şek-şübhesiz adalatdyr. Şeýle hem, munuň
üçin Allaha öwgi-sena aýdylar, sebäbi ol kapyrlara laýyk gatnaşyk bilen
gatnaşdy. Aýatlara üns bersek hutama sözi gurluş taýdan humeze, lumeze
sözlerine meňzeşdir. Munuň inçe syry: berilýän jezasy edilen amala hatda
söz gurluşynda hem deň gelýär, gabat gelýär. (tutaşdyran) ýagny ýakylan.
Ol ot ýüreklere çenli ýeter, ýürekler, ýagny kalplar. Manysy ol ot güýçli
gyzgynlygy sebäpli kalplara ýeter, ýogsa kalp döşüň içinde bolup, näçe
gatlak deriler bardyr. Muňa garamazdan ol ot ýüreklere ýetjekdir.
“7. Bu ot olaryň üstüne örtülendir.” Ýagny, ýüreklere çenli ýetýän
Allahyň tutaşdyran ody ýokarda agzap geçenlerimiz, ýagny hereketleri,
dilleri bilen ezýet berýänlere, şeýle hem, gysgançlyk bilen mal jemleýänleriň
üstüne örtüljekdir. Bu aýatda Allah "olaryň" diýdi, ýagny, köplük sany bilen
agzady. Sebäbi elleri, dilleri bilen ezýet berýänleriň hemmesine bu aýatlar
degişlidir. Örtülendir, ýagny, gapylary ýapylandyr, hiç hili çykmak umydy
ýokdur. Allaha sygynýarys. «Emma pasyklaryň barjak ýeri Dowzah
346

odudyr. Ondan haçan çykjak bolsalar, yzyna gaýtarylarlar we olara:
«Ine, indi ýalan hasaplan oduňyzyň azabyny dadyň!» diýler.» (Sežde 20).
Ýagny, gapylara çenli galyp çykjak bolarlar, ýöne yzlaryna zyňlyp, yzlaryna
dolanarlar. Sebäbi azap gaty güýçlidir, sebäbi ynsan haçanda çykalganyň
bardygyny umyt etse, halas bolaryn öýtse begenýär, şonuň üçin yzlaryna
gelensoňlar ýene bu ýagdaýy gaýatalarlar, ynha şular ýaly bolar. Olar hem
içleri, hem daşky bedenleri bilen azap çekerler. Ot eýeleriniň azaby Kuran
Kerimde we Sünnetde giňişleýin agzalandyr, meselem: Bir ynsan ýangynly
bir otagda, ýa ulagyň içinde gabalyp galsa, gapylary hem gulply bolup
çykalga bolmasa nähili bolar? Hiç hili deňi taýy bolmadyk gynançly halda
bolar. Kapyrlar hem Dowzahda şolar ýaly, üstleri örtüler, özleri hem bu
oduň içinde uzyn sütünlere daňlandyrlar. Ýagny, üstlerine örtülen ot, ol oduň
üstüne uzyn sütünler bardyr. Ol sütünler her ýerde her tarapa berkidilendir,
sebäbi hiç hili çykmaga, açmaga mümkinçilik bolmaly däldir. Muny Allah
Tagala biz diňe dillerimizde okamaklygymyz üçin bu sürede beýan eden
däldir, ýa-da diňe manysyna düşünip goýmaklygymyz üçin däldir. Maksat
bu ýaramaz wasplardan häzir bolmagyňyzdyr, söz bilen adamlary
aýyplamak, hereket bilen adamlary aýyplamak, edil baýlyk üçin ýaradylan
ýaly, şol baýlyk seni ömürlik etjek ýaly, baýlyga mal-mülke hyrsydünýä
bolmak. Şeýle hem, kimiň haly bular ýaly bolsa, onuň jezasy Allahyň wasp
edişi ýalydyr, ýagny hutamadyr, ol ýüreklere çenli ýeter, üsti örtülgi uzyn
sütünlere daňylgydyr. Allah Tagala ol otdan bizi gorasyn! Sözümizde we
amalymyzda sapniýetli bolup, dinde dogry ýolda bolmagymyzy nesip etsin!
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105-Fil süresiniň tefsiri.
“1.Eýsem sen Perwerdigäriň pil eýelerine näme edendigini
görmediňmi? 2.Eýsem (Allah) olaryň hile-pirimlerini puja
çykarmadymy? 3.(Allah) olaryň üstüne (süri-süri halda) ebabyl
guşlaryny iberdi. 4.Ol guşlar olaryň üstüne bişen toýundan ýasalan daş
zyňýardylar. 5.Şeýdip, (Allah) olary çeýnelip taşlanan ekine öwürdi.”
“1.Eýsem sen Perwerdigäriň pil eýelerine näme edendigini
görmediňmi?” Allah Tagala öz Pygamberine ýüzlenip pil eýeleri hakynda
gürrüň berýär, aslynda bu ýüzlenme bütin ymmata degişlidir. Pil eýeleri
käbäni ýykmak üçin uly pil bilen Ýemen ýurdundan gelenlerdir. Ol pili
Habaşa ýurdyndan (häzirki Efiopiýa) ýurdunyň patyşasy iberýär. Munuň
sebäbi Ýemeniň patyşasy adamlary Käbedäki (Allahyň öýünden) hajdan
saklajak bolýar. Şonuň üçin, Käbä meňzeş öý salyp adamlary haj etmäge
çagyrýar, muňa araplaryň gahary gelýär. Käbäniň ýerine Ýemen
patyşasynyň guran öýüne araplardan bir adam gidip, ol öýi kirledýär,
diwarlaryna hapalaryny çalýar, şonda Ýemen patyşasynyň örän gahary
gelýär we Habaşa patyşasyna muny habar berýär, ol hem bu ullakan pili
ugradýar, aýtdylar: Onuň bilen ýanynda ýardam berer ýaly ýene-de alty sany
pil bolýar. Şeýdip, Ýemen patyşasy oz goşuny Käbäni öz ýanyndan
ýumurmana gelýär, ýöne Allah Öz öýüniň goragçysydyr, haçanda olar
Mugammas diýlen ýere ýetenlerinde pil durýar, aýak çekýär, eýesiniň Käbä
tarap ýöremek buýrugyna boýun bolmaýar, emma Ýemene tarap ýöretseler
arkaýyn ýöräp gidýär, Mekgä tarap ýöretseler durýar (Bidaýe we Nihäýe). Bu
Allahyň gudratlarynyň biridir. Soňra olar tä Allah olaryň üstüne bişen
toýundan ýasalan daşlary zyňýan ebabyl guşlary iberýänçä galdylar.
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“2.Eýsem (Allah) olaryň hile-pirimlerini puja çykarmadymy? 3.(Allah)
olaryň üstüne (süri-süri halda) ebabyl guşlaryny iberdi. 4.Ol guşlar
olaryň üstüne bişen toýundan ýasalan daş zyňýardylar.” Ebabyl guşlar,
ýagny, birnäçe toparlara bölünen guşlar, her guş öz penjesinde gaty, bişen
toýundan ýasalan daş göterýändir, ol daşlar uly däl-de gatydyr, kiçi daşlar
olaryň kellelerine degip, yzlaryndan çykýan ekeni - Allaha sygynýarys.
“5.Şeýdip, (Allah) olary çeýnelip taşlanan ekine öwürdi.” Ýagny,
mallaryň aýaklary bilen basyp we agyzlary bilen iýen ekini ýaly etdi. Pil
eýeleri hakyndaky süräniň gysgaça beýany budur, Allah olaryň hilelerini
özlerine gaýtarandyr, edil şolar ýaly kim hak-hakykata ýamanlyk etjek bolsa,
Allah onuň hilesini özüne gaýtarar. Ýöne ahyrzamanda Hebeşistanly bir kişi,
hadysda gelşi ýaly, Käbä musallat bolup, ýer bilen deň bolýança ony daşmadaş ýumurjakdyr (Buhary). Şonuň üçin, pil eýeleri Käbäni ýumuryp bilmediler,
sebäbi bu waka Pygamberimiziň entäk pygamber edilip iberilmeginden öň
bolup geçýär, ol wagt bolsa Käbe tagzym edilýärdi, hormat edilýärdi, emma
ahyrzamanda Käbe ýumurlanda adamlar oňa tagzym etmesini, hormat
goýmasyny bes edýärler, onda zulum, küfür edýärler, şeýdip, Käbä
äsgermezçilik ederler, şol sebäpli Allah Käbä musallat bolýan kişini iberip,
ýeriň ýüzünden ýok edýär. Şonuň üçin, hasam Mekge iline Käbä
äsgermezçilik etmez ýaly günälerden, hatalardan, haramlyklardan saklanmak
wajypdyr, ýogsa, Allah olary har-zelil eder. Allahdan Öz dinini, BeýtilHaramyny her hilegäriň hilesinden goramagyny dileýäris, elbetde Ol hemme
zada kadyrdyr.
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106-Kureýş süresiniň tefsiri:
“1. Kureýşlileriň jemlenşigini. 2. Gyş we tomus saparyndaky
jemlenşigini (Allah aňsat etdi). 3. (Şonuň üçin) bu öýüň Robbuna
ybadat etsinler. 4. Ol (Allah) olary (Kureýşlileri) açlykdan doýrandyr
we gorky-howpdan asuda edendir.” Bu süräniň geçen süre bilen
baglanşygy bardyr, geçen sürede Allah Mekge iline eden uly nygmatyny
agzaýar, Käbäni ýumurmana gelen pil eýelirine eden işini beýan edýär. Bu
sürede bolsa Mekge iline (Kureýşe) beren beýleki uly nygmatyny agzaýar, ol
nygmat - olaryň ýylda iki gezek jemlenşmegidir, bir gezek gyşda bir gezek
tomusda. Jemlenşmek - üýşmek, ýygnanmakdyr. Ýagny, olar bir sapar
gyşda, bir sapar tomusda söwda-satyk üçin jemlenişýär ekenler, ynha
aýatdan maksat budur. Gyşda olar ekiniň gök-önüm we miwelerini almak
üçin Ýemene tarap gidýän ekenler, sebäbi şol ýerde howa ylaýyk eken.
Emma tomusda şam tarapa gidýän ekenler, sebäbi söwda-satyk üçin bolan
miweler we şoňa meňzeş zatlaryň aglabasy tomusda şol wagt bolýan eken.
Şeýle hem, howa salkyn ekeni, bu iki sapar (ýolagçylyk) Allahyň Kureýşe
beren nygmatydyr. Sebäbi olar köp peýdalary we söwdadan uly gazanyşlary
gazanýan ekenler. Allah Tagala olara bu öýüň Robbuna ybadat etmekligi
buýrup aýdýar: "(Şonuň üçin) bu öýüň Robbuna ybadat etsinler." diýýär.
Ýagny, bu berlen nygmata şükür hökmünde ybadat etsinler. Aýatyň
arapçasynda "fä" harpy gelýär, onuň berýän manysy "şonuň üçin", "şol
sebäpli" manylarydyr. Ýagny, gyş we tomus saparyndaky Kureýşiň söwdasatyk üçin jemlenişikleri Allah tarapyndan aňsat edildi, şol sebäpli, şonuň
üçin bu öýüň Robbuna ybadat etsinler. Ybadat söýgi we tagzym esasynda
Allahyň öňünde kiçelmekdir. Gulak asyp, boýun bolup ynsanyň Allahyň
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öňünde kiçelmegine ybadat diýilýär. Haçanda Allah we Resulyndan buýruk
gelse, ol eşitdik we boýun bolduk diýer, haçanda habar gelse, eşitdik we
iman etdik diýer. Bularyň hemmesini söýgi, tagzym, beýgeltmek esasynda
eder. Söýgi esasynda ynsan buýruklary ýerine ýetirer, tagzym esasynda
gadaganlyklary terk eder. Sebäbi ol beýik bolan Allahdan gorkar, ynha
ybadatyň manylaryndan bir many şudur. Şeýle hem, ybadat diýip, ybadat
saýylýan (amallara) hem aýdylýar. Şeýh El Isläm Ibn Teýmiýýe (Allah oňa
rehmet etsin) ybadatyň kesgitlemesini berýär: "Ybadat -içgin, aýdyň sözler
we amallar ýaly Allahyň her bir söýýän we razy bolýan zatlaryny öz
içine alýan sözdür."
(bu öýüň Robbuna) ýagny, beýik saýylýan Käbäniň Robbuna. Bu aýatda
Allah Tagala öýi Özüniň rububiýýesine sylag-hormat, tagzym esasynda
ýöňkeýär. Emma bu aýatda: "Meniň öýümi towaf edýänler üçin tämizle!"
(Haj 26)

. Allah öýi sylag-hormat, tagzym esasynda özüne ýöňkeýär. Şeýlelik

bilen, bir gezek öýi öz rububiýýesine ýöňkeýär, ikinji gezek sylag-hormat,
tagzym esasynda Özüne ýöňkeýär. Ýene bir aýatda şeýle diýýär: "Maňa Öz
mukaddes eden şu şäheriň (Mekgäniň) Robbuna we ähli zat Özüne
degişli bolana ybadat etmegim emir edildi." (Neml 91). Bu aýatda "şu şäheriň
Robbuna ybadat etmegim emir edildi" diýmeýär, "şu şäheriň Robbuna we
ähli zat özüne degişli bolana" diýip hem goşýar, sebäbi egerde şu şäheriň
Robbuna diýip, çäklense onda diňleýji pikir etjek diňe şu şäheriň Robbuna,
şular ýaly düşünmezligi üçin "we ähli zat özüne degişli bolana" diýip hem
goşýar, ýagny ol diňe bu şäheriň Robby däl, eýsem ähli zadyň Robby diýýär.
Diýmek, sözlem ýagdaýa görä aýdylýar. Şonuň üçin, "maňa öz mukaddes
eden şu şäherim Mekgäniň Robbuna we ähli zat Özüne degişli bolana ybadat
etmegim emir edildi." - diýýär. Şu aýatda Allahyň hemme zadyň eýesidigini
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beýan etmek hökmän bolup durýar, sebäbi şirk edýänler "Allah diňe şu
şäheriň Robby" diýip, dawa etmekleri mümkindi, emma "bu öýüň
Robbuna ybadat etsinler" diýýän beýleki aýatynda ýagdaý başgadyr, ol
aýatda öýi tagzym etmek maksat bolany üçin diňe "bu öýüň Robby" diýip
çäklenildi.
“4. Ol Allah olary (Kureýşlileri) açlykdan doýrandyr we gorkyhowpdan asuda edendir.” Ýagny, açlykdan doýran gorky-howpdan asuda
eden Allahdyr. Allah Tagala olaryň garynlaryny doýrup açlykdan heläk
bolmazlygy üçin bu nygmaty berdi, şeýlelik bilen, hem içgi hem daşky
nygmatlary Allah Tagala olara berendir. Iýýän tagamlary içki nygmatdyr we
gorky-howpdan asuda etmekligi aýdyň nygmatdyr, sebäbi howp-hatar aýdyň
görnüp durandyr. Haçanda ýurdy duşman gabap alan bolsa we ilat
çykmaklykdan saklanyp, öz gaçalgalarynda gorkup galanlarynda ynha
gorky-howp şular ýaly aýdyň bolýar. Şonuň üçin, Allah Tagala olara bu
nygmaty ýatladýar. Ýeriň ýüzündäki iň asuda mekan Mekgedir, çünki onuň
agaç, baglary çapylmaýar, ot-çöpleri gyrkylmaýar. Ondaky ýitirilen zatlar
çöplenmeýär, ondaky (haýwanlary) aw edilmeýär, onda gan dökülmeýär.
Bular ýaly aýratynlyklar beýleki şäherlerde, hatda Medinede hem ýokdur. Ol
şäher mukaddesdir, ol şäherde Harom bardyr. Mekgäniň Haramyna muhrym
halda bolman bir gezegem ýekeje musulmanyň hem girmegi mümkin däldir,
emma Medine bolsa beýle däldir. Mekge Haramynyň ot-çöpleri, bagagaçlary bütinleýin haramdyr, emma Medinäniň Haramynda käbir agaçlary
ekine ýer taýynlamak üçin kesmek rugsat edildi. Mekgede aw awlamak
haram we onuň jezasy bardyr, emma Medinäniň awynda hiç hili jeza
ýokdur, diýmek iň asuda mekan Mekgedir. Hatda agaç, baglaram
asudalykdadyr, aw haýwanlary hem asudalykdadyr. Egerde Allah Tagala öz
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bendelerine ýeňillik etmedik bolsa aw bolmadyk haýwanlar bize haram
edilerdi, ýöne Allah Tagala bendelerine merhemet edip, ol ýerde mallary
öldürip soýmaklyga rugsat berdi. Bu nygmaty Allah Tagala olara şu aýatda
ýatladandyr: "Olar öz töwereklerindäki adamlar talaňa duçar bolup
durka, Biziň hormatly ýeri (Käbäni) asuda edendigimizi görmedilermi?
Olar batyla ynanyp, Allahyň nygmatyna bigadyrlyk edýärlermi?"
(Ankebut 67)

. Ýagny, munuň üçin Allaha şükür etmeýärlermi? Bu süre

tutuşlygyna Allahyň Kureýşe ol beýik öýde beren nygmatlaryny
ýatlatmakdan ybaratdyr. Gorky-howpdan asudalyk, açlykdan doýurmak ýaly
nygmatlar. Kureýşiň bu nygmata garşy etmelisi näme we şu wagt Mekgede
ýaşaýan Kureýşli, ýa başga kişileriň borjy näme? Olaryň borjy Allaha boýun
bolup, emrini ýerine ýetirip, gadaganlykdan daş durup, Allaha şükür
etmeklikdir. Şonuň üçin, egerde Haramda günäler köpelse, Mekge ili
beýlekilerden has beter häzir bolmalydyrlar. Çünki, hormat bilen
aýratynlanan (beýgeldilen) ýerde günä etmek aýratyn edilmedik
(beýgedilmedik) ýerde günä etmekden has beterdir, şonuň üçin, aýatda şeýle
gelýär: "Kim ol ýerde (Käbede) zulum bilen nähaklyk etmek islese, biz
oňa jebir-jepaly azaby dadyrarys." (Haj 25). Allah Tagala ol ýerde
nähaklygy niýetine düwen kişä azaby wada edýär, nähaklygy eden beýle-de
dursyn. Şonuň üçin, ynsanyň Allahyň oňa beren nygmatyny hemme ýerde
ýatlap durmak wajypdyr. Diňe Mekgede däl, Allaha hamd bolsun, biziň
hemme şäherlerimiz häzirki wagtda dünýäniň iň asuda ýerlerindendir, bütin
älemiň içinde ýaşaýyş taýdan, eşret taýdan iň gowy ýurtlaryň biridir.
Açlykdan Allah bizi doýurdy, gorky-howpdan asuda etdi, şol sebäpli ol
nygmata biz şükür etmelidiris. Ýagşylyk we takwalyk işlerde biri-birimize
ýardam etmelidiris, ýagşylygy buýrup, ýamanlykdan gaýtarmalydyrys. Ylym
ýumşaklyk, howlukmazlyk, anygyna ýetmeklik bilen Allaha
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çagyrmalydyrys, agzybir dogan bolmalydyrys. Bize, hasam ylym
öwrenýänlere, wajyp zat biri-birleri bilen agzala bolanlarynda maslahat,
rahat şeklinde çekeleşik geçirip hemmämiziň maksadymyz haka ýetmek
bolmalydyr. Haçan ynsana hak aýdyň bolanda, oňa eýermek wajypdyr, öz
pikirini gögertjek bolmak rugsat däldir, sebäbi ol "meniň pikirim dogry
galanlaryňky ýalňyş" diýer ýaly hatasyz däldir. Mömin ynsan Allahyň ondan
isleýşi ýaly bolmalydyr, bu wajypdyr. "Allah we Onuň Pygamberi bir zat
hakda höküm çykaranyndan soň, hiç bir mömin erkegiň we zenanyň
ony öz isleglerine görä saýlamak haklary ýokdur. Kim Allaha we Onuň
ilçisine garşy gelse, ol dogry ýoldan çykmakdyr." (Ahzab 36). Ynsanyň öz
pikiriniň batyldygy aýan bolandan soňam özüniňkide durup, öz pikirini öňe
sürjek bolmagy ýalňyşdyr. Bu Pygamberimize eýermekden boýun towlan
müşrikleriň häsiýetidir, şu aýatdaky ýaly: "Ýok! (Gaýtam olar): «Biz diňe
ata-babalarymyzyň belli birdine uýýandyklaryny gördük we biz diňe
olaryň ýoluna eýerýäris» diýerler." (Zuhruf 22). Allahdan Yslam nygmatyny
bize dowamatly etmegini, watanymyzy asuda etmegini, bizi Allahyň
kitabyna, Resulynyň sünnetine görä agzybir etmegini dileýäris! Elbetde, ol
hemme zada kadyrdyr!
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107-Mägun süresiniň tefsiri.
“1. Sen dini ýalan hasaplaýany gördüňmi? 2. Ol ýetimi kowup
goýberýän (adamdyr). 3. Ol garyba (misgine) tagam bermäge
höweslendirmez. 4, 5. Okan namazlaryndan özleri gapyl bolanlaryň
waý hallaryna! 6, 7. Olar (edýän işlerini) göz üçin edip, gap-gaçlary
berip durmak ýaly (haýyr işlere hem) päsgel bolýanlardyr.”
“1. Sen dini ýalan hasaplaýany gördüňmi?” Bu ýüzlenme umumydyr,
kime ýüzlenmek mümkin bolsa şoňa degişlidir. Dini, ýagny, sylag-jezany
ýalan hasaplaýan. Olar täzeden direlşi inkär edýärler we: "Takyk, biz
ölenimizden, topraga we süňke öwrülenimizden soň gaýtadan
direldilerismi? Öňki ata-babalarymyz hem (direlmelimi?» diýerler)."
(Saffat 15-16)

. "Käbirleri: «Çüýräp giden bu süňkleri kim direldip biler?»

diýýär." (Ýäsin 78). Bular dini, ýagny, kyýamatdaky hasap-hesibi ýalan
hasaplaýarlar.
“2. Ol ýetimi kowup goýberýän (adamdyr). 3. Ol garyba (misgine)
tagam bermäge höweslendirmez.” Ol kişi iki zady jemlän: 1) Merhemet
etmeli kişiler bolan ýetimlere merhemet etmezligi. Ýetişmezden öň
kakalaryny ýitirenler ýetimlerdir, olar merhemete, rehimlilige mätäçdirler,
sebäbi olar kakalaryny ýitirendikleri üçin kalplary ýaraly bolýar, şonuň üçin
olar goldawa mätäç. Ýetimlere ýagşylyk etmek barada aýat-hadyslar
gelendir, ýöne bu adam - Allaha sygynýarys - ýetimi kowup goýberýär,
ýagny, gatylyk bilen çykaryp kowýar, haçanda ýetim onuň ýanyna gelip, bir
zatlar dilese, ony kiçeldip kowup goýberýär. 2) Beýlekilere merhemet
etmekligi ündemeýär, sebäbi onuň kalby daş ýaly gatydyr, olar ne ýetime, ne
garyp-pukaralara rehim etmezler, doňýürek närselerdir.
355

“4, 5. Okan namazlaryndan özleri gapyl bolanlaryň waý hallaryna!”
“waý hallaryna” bu Kuranda köp gelýän azap wadasydyr, ýagny, olara
güýçli azap bardyr. Ol adamlar jemagat bolup, ýa özleri ýekelikde
okanlarynda namazlarynda gapyldyrlar, ýagny, okamaly görnüşde
okamaýarlar, üstün wagtlaryndan (namazyň has sogaply okamaly
wagtyndan) gijä goýýarlar, rukugy, seždäni, kyýamy (dik durmaklygy),
oturmagy dürs berjaý etmeýärler, wajyp bolan zatlary (Kuran ýa zikirleri)
okamaýarlar, namaza girende eýýäm gapyl, kalby saga-sola güýmenip durar,
ol namazynda ünssiz bolar, bu ýazgarylýandyr, namazynda ünssiz bolýan,
perwaýsyzlyk edip gapyl bolýan şek-şübhesiz ýazgarylýandyr. Emma
namazda wagty käbir zatlary unutmak ýazgarylmaz, ýagny, meselem rekagat
sany ýitse, ýa wajyp zatlaryň birisini ýatdan çykarsa we ş.m. Hatda
Pygamberimiz hem (Sallallahu aleýhi we sellem) namazda wagty käbir
zatlary unudandyr, ýogsa ol namaza iň ünsli adamdyr, hatda şu hadysda
şeýle diýýär: "Gözümiň karargähi namazda kylyndy." (Ahmet). Buňa
garamazdan, Pygamberimiz namazynda käbir zatlary unudan ekeni, beýle
unutmak ýazgarylmaýar. Emma namazda gapyl bolmak, bilgeşleýin
perwaýsyz bolmak (ýazgarylýar). Jemagat namaza gitmeýänler hem
gapyllara degişlidir, olara-da bu azap wadasy degişlidir.
“6, 7. Olar (edýän işlerini) göz üçin edip, gap-gaçlary berip durmak ýaly
(haýyr işlere hem) päsgel bolýanlardyr.” Hatda ybadat edenlerinde-de
adamlara ýaranjaňlyk bilen edýärler, jemgyýetde bahalary bolar ýaly ybadat
edensirän bolýarlar, niýetleri Allaha ýakynlaşmak däldir, sadaka berýän
(gaty sahy ekeni diýdirtmek) üçin berýär, namazyny gowy edip okaýan
(gowy edip okaýan ekeni) diýdirtmek üçin okaýar we ş.m. Ynha bu göz üçin
etmekdir, hakykatda bolsa ybadatyň asly ýeke Allaha bolmaly, ýöne olar
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mundan daşary adamlaryň öwgüsinem isleýärler, Allaha ybadat edip,
adamlara ýakynlaşýarlar, bular göz üçin amal edýänlerdir, emma adamlar
üçin ybadat edýän, ýagny, meselem baştutanyň öňünde rukug sežde edip,
namaz okaýan müşrik, kapyrdyr, eger şol halyna ölse onuň barjak ýeri
Dowzah bolar, Jennet oňa haram ediler, ýöne birinji agzanymyz Allah üçin
okaýar emma okany üçin, Allaha ybadathon diýdirip adamlaryň öwgüsini
isleýär, köplenç munafyklar şeýle edýärler, aýatda gelşi ýaly: "Olar
namazy berjaý etmek üçin turanlarynda ýaltanyp turarlar." (Nisa 142).
Ýaltanyp turarlar, diýmek olar namazlarynda gapyl bolýanlar, adamlar üçin
amal edýänler. Göz üçin etmek (hökümde) eşitdirmek ýalymy? Ýagny, bir
adam Kurany gözel owaz bilen okaýar, gowy okaýan ekeni diýdirjek bolup
daşyndan okaýar, muňa eşitdirmek diýilýär. Indi göz üçin amal etmek bilen
eşitdirmegiň ikisiniňem hökümi birmi? Hawa, ikisiniňem hökümi bir, ýagny,
haram, hadysda gelşi ýaly: "Kim eşitdirmek (islese), Allah ony eşitdirer,
kim göz üçin edip (görkezmek islese), Allah ony görkezer." (Buhary we
Muslim)

. Manysy - kim göz üçin eşitdirmek islese, Allah ony paş eder, niýetiň

üstüni açar, adamlara onuň sapniýetli däldigini aýan eder, ol hakykatda
adamlara eşitdirjek bolýar, edýän ybadaty üçin adamlaryň öwgüsini isleýär,
ýöne onuň haly iru-giç belli bolar. (gap-gaçlary berip durmak ýaly (haýyr
işlere hem) päsgel bolýanlardyr) Ýagny, bermesi wajyp bolan gap-gaçlary
bermekden saklanýar, meselem biri gelip, bedre ýa içmek üçin gap, çyra
gerek boldy diýip gelýär, ol bolsa bermekden saklanýar, bu ýazgarylýandyr.
Gap-gaçlary bermän saklanmagyň iki görnüşi bar:
1) Bermedigi üçin ynsan günä gazanýar.
2) Bermedigi üçin günä gazanmaýar, ýöne sogapdan galýar. Bermelisi wajyp
bolan zady bermese ynsan günä gazanar, emma bermesi wajyp däl bolan
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zady bermese günä gazanmaz, ýöne sogapdan galar, mysal üçin: gyssanyp
bir adam gelip maňa suw beriň diýýär, eger içmesem ölerin diýýär, ynha
muňa gap bermek wajypdyr, bermese ynsan günä gazanar, hatda käbir
alymlar aýtdylar: Eger şeýle bolup ol ynsan ölse, onda gap bermedik onuň
hunyny çekmelidir, sebäbi onuň ölümine şol sebäpkär, bermesi wajyp bolan
gaby bermedi.
Ynsan özüne syn edip bu wasplara men eýemi, ýa däl diýip, özüni barlap
durmasy wajypdyr, eger namazynda gapyl bolup, ünssiz ýerine ýetirýän
bolsa we ýagşylyk edilmegine päsgel bolýan bolsa Allaha toba etsin, ýogsa,
azap oňa buşluk bolar - Allaha sygynýarys - emma eger bu zatlardan päk
bolsa onda oňa haýyr buşluk bolar. Kurany-Kerimden maksat diňe ony
okamaklyk bilen ybadat etmek däldir, eýsem, maksat - onuň edeplerini
berjaý etmekdir, şonuň üçin Aişe enemiz aýdýar: "Takyk, Pygamberiň
ahlagy (gylyk-häsiýetleri) Kurandy." (Muslim). Ýagny, edim-gylymyny,
özüni alyp barşyny Kurandan alýardy. Dünýä we ahyretde Allah bizi haýyr,
salyhlyga gowuşdyrsyn, elbetde Ol hemme zada kadyrdyr.
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108-Köwser süresiniň tefsiri.
“1. (Eý, Muhammet!) Takyk, Biz saňa Köwser (howzuny) berdik! 2.
(Şol sebäpli) Robbuň üçin namaz oka we damak çal! 3. Seni
(ýigrenýäniň) özi soňy kesikdir!” Bu süre Mekgede inen diýdiler, käbirleri
Medinede diýdiler. Mekge aýatlary diýip - Pygamberimiziň (Sallallahu
aleýhi we sellem) Medinä hijret etmezinden öň inen aýatlara diýilýär,
tapawudy ýok Mekgede insin, ýa Medinede, ýa Medinä gelýärkä ýolda insin,
hemmesem eger hijretden öň inen bolsa Mekge aýatlary hasaplanýar, ynha
alymlaryň garaýyşlarynyň iň dogrusy budur. Pygamberimize ýüzlenip Allah
aýdýar: “Takyk, Biz saňa Köwser (howzuny) berdik!” Aslynda arap
dilinde köwser sözi bol haýry aňladýar, hakykatdanam, Allah
Pygamberimize dünýä we ahyretde bol haýyr berendir, olaryň birisi Jennetdäki beýik deňiz, howuz, oňa iki sany suw akymy gelip goşulýandyr,
onuň suwunyň aklygy süýdiň aklygyndan beter akdyr, tagamy baldan
süýjidir, ysy atyryňkydan has ýakymlydyr (Tirmizi). Kyýamat günündäki
meýdanda bu howuz boljakdyr, oňa Pygamberimiziň ymmatyndan bolan
möminler geljekdir, onuň gaplary san we gözellik taýdan asmandaky
ýyldyzlar ýalydyr (Muslim). Kim dünýäde Pygamberimiziň şerigatyna gelen
bolsa ol ahyretde-de onuň howzuna geljekdir, emma kim şerigatyna
gelmedik bolsa, ahyretde ol howuzdan mahrum bolar.
Pygamberimize (Sallallahu aleýhi we sellem) berlen uly haýyrlaryň ýene
birisi Jäbirden iki sahyhda gelen hadysdyr: "Menden öň pygamberleriň
birisine hem berilmedik bäş zat maňa berildi: 1 aý ýol ýörelge
aralygynda (duşmanlarymyň kalbyna) gorky düşmek bilen maňa ýeňiş
berildi, ýer meniň üçin metjit we päk edildi, ymmatymdan biri namaz
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wagtyna gabat gelse, (ýerde) okabersin, maňa şepagat berildi, maňa
oljalar halal edildi, öň pygamber diňe öz kowmuna iberilýärdi, men
bolsa hemme adamlara iberildim." (Buhary we Muslim). Ynha bu uly haýyrdyr.
Pygamberimiziň ähli adamlara iberilmegi onuň yzyna düşenleriniň sanynyň
köplügini aňladar, ýagny pygamberleriň içinde iň köp yzyna düşenler,
Pygamberimiziň (Sallallahu aleýhi we sellem) yzyna düşenlerdir. Haýry
görkezen edil haýry eden ýalydyr, bu mälim zatdyr. Beýleki ymmatlardan
has köp sanly bu beýik ymmata dogry ýol görkezen Muhammet
Pygamberdir. Şeýlelik bilen, Pygamberimiziň ymmatyndan her bir adamyň
gazanan sogabyndan Pygamberimiziň hem paýy bardyr, ymmatyň
sogaplaryny bolsa, ýeke Allah bilýär. Pygamberimize berlen haýryň birisi
ahyretdäki Makam-Mahmut, ýagny uly şepagat. Kyýamat gününde adamlar
döz gelmejek gam-gaýgylara duçar boljakdyrlar, şonuň üçin şepagat
gözleýärler. Ilki Adam ataň ýanyna barýarlar, soň Nuh, soň Ybraýym, soň
Musa, soň Ysa tä Pygamberimize ýetýänçäler gelerler. Şonda Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) turup şepagat eder, onuň şepagaty esasynda
bendeleriň arasynda Allah höküm eder. Pygamberimiziň bu etjek işi üçin
hemme kişiler, ilkinjiler we soňkular alkyş aýtjakdyrlar, şu aýatda şeýle
diýilýär: "(Eý, Muhammet!) Gije oýanyp, saňa mahsus bolan nepil
(tehejjut) namazyny oka! Şonda Perwerdigäriň seni «Makamymahmuda (öwgä mynasyp bolan derejä)» ýetirer." (Isra 79). Diýmek,
köwser uly bol haýyr diýmekdir, Jennetdäki derýa hem oňa degişlidir.
Jennetdäki ol derýa köwserdir, oňa köwser diýilse-de Allahyň Pygamberine
beren haýry diňe ol däldir. Allah Tagala beren nygmatyny agzandan soň
beýleki aýatda şeýle diýýär: “(Şol sebäpli) Robbuň üçin namaz oka we
damak çal!” Bu beýik nygmata Allaha şükür hökmünde namaz okap,
damak çal. Bu aýata ilkinji degişli bolýan namaz - gurban baýram
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namazydyr, sebäbi aýatda namaz bilen damak çalmak bilelikde agzaldy.
Ýöne aýat umumydyr, hemme parz we nepil namazlary baýram namazy,
juma namazy öz içine alýandyr. (damak çal) ýagny, Allaha ybadat
hökmünde damak çal. Aýatyň arapçasynda "inhar" diýilýär, ol söz diňe düýe
soýmaklyga mahsusdyr, "zebh" sözi bolsa sygyr we ownuk mala degişlidir,
bu aýatda "nahr" ýagny, düýe soýulmak agzaldy, sebäbi düýe garyplar üçin
beýleki mallardan has peýdalydyr, şonuň üçin Pygamberimiz (Sallallahu
aleýhi we sellem) Wedag hajynda 100 sany düýe aýdyp onuň 63-sini öz eli
bilen çalan, galanlaryny bolsa Aly Ibn Ebu Talyba çalmaklygy tabşyrýar.
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) her düýeden bir bölek özüne
alyp, galanlaryny sadaka berýär. Özüne alanlaryny bir gazana atyp, bişirýär,
etinden iýýär, çorbasyndan içýär. Düýäniň juluna çenli, dersine çenli sadaka
bermekligi buýurýar. Aýatdaky emir hem Pygamberimize, hem bütün
ymmata degişlidir, biz ýeke Allah üçin namaz okamalydyrys, ýeke Allah
üçin damak çalmalydyrys, Pygamberimize emir berilşi ýaly. (Seni
(ýigrenýäniň) özi soňy kesikdir.) Kesik diýmek her bir haýyrdan kesik.
Kureýş kapyrlary: "Muhammet kesik, onda ne haýr, ne bereket bar, ne yzyna
düşenlerde haýr, bereket bar" diýýärdiler. Şeýle hem, haçanda
Pygamberimiziň ogly Kasym aýrylanda "Muhammet kesik, onuň dowamy
ýok, ol nesli kesikdir" diýip aýdýardylar. Şonuň üçin, Allah Tagala asyl
kesigiň kimdigini bärde aýdýar, ýagny "Saňa kesik diýip seni ýigrenýän
kişiniň özi kesikdir, haýyrdan mahrumdyr, hiç hili bereketi ýokdur, onuň
haýaty puşmanlykdyr." Kim Pygamberimiziň şerigatyny ýigrense, edil
Pygamberimiziň özüni ýigrenen ýalydyr. Egerde biri Yslam hökümleriniň
birisini ýigrense ýa-da Yslam dininde adamlaryň ybadat hasaplaýan bir
amalyny ýigrense, ol adam kapyrdyr, dinden çykandyr, şu aýatda aýdylşy
ýaly: "Munuň sebäbi olar Allahyň inderen (emirlerini) halamadylar.
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(Allah hem) olaryň (ähli) işlerini puja çykardy." (Muhammet 9). Eger küpür
edilmese, işler puja çykmaz, şonuň üçin Allahyň inderin hökümlerini
halamazlyk küpür hasaplanar. Şonuň üçin, kim namaz okasa-da namazyň
parzlygyny ýigrense kapyr bolar, ýöne biri ýigrenji bolman namazy agyr
görse, onda munafyklyk häsiýeti bardyr, emma kapyr bolmaz, ýagny, bir
zady agyr görmek bilen ýigrenmegiň tapawudy bar.
Şeýlelik bilen, bu süre Allahyň Öz Pygamberine beren nygmatlary barada
bolup, uly haýyrlaryň beýanydyr, şeýle hem, namazlarda, damak çalmakda
we beýleki ybadatlarda sapniýetlilik (ýeke Allah üçin etmeklik) barada hem
agzalýar. Şeýle hem, kim Resuly ýigrense, ýa onuň şerigatyndan bir zady
ýigrense ol hiç hili haýry, berekedi bolmadyk kesik hasaplanar, Allahdan
salamatlyk we asudalyk dileýäris.
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109-Käfirun süresiniň tefsiri.
“1. Aýt! (eý, Muhammet!): «Eý, kapyrlar! 2. Men siziň ybadat
edýäniňize ybadat etmeýärin! 3. Siz hem meniň ybadat edýänime
ybadat etmeýärsiňiz! 4. Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmekçi
däldirin! 5. Siz hem meniň ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz! 6.
(Şonuň üçin hem) siziň diniňiz özüňiz üçin, meniň dinim hem meniň
üçindir!».” Sapniýetlilik baradaky iki süräniň birisi bu süredir, birinji bu
süre, ikinji (kul huwe Allahu ahad) süresi. Bu iki süräni Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) ertir (Muslim) we agşam (Tirmizi) namazynyň
sünnetinde we Tofaw (Muslim) namazynda okar ekeni, çünki iki sürede-de
Allaha ybadat edilende sapniýetli bolmak barada aýdylýar we (kul huwe
Allah) sürede kämil wasplar bilen Allaha öwgüler agzalýar.
“1. Aýt! (eý, Muhammet!): «Eý, kapyrlar!” Olara ýüzlenmek bilen yglan
edýär, kapyrlar, ýagny, hemme kapyrlar, müşrikler, ýahudylar, hristianlar,
kommunistler we beýlekiler. Hemme kapyry çagyryp kalbyň bilen, eger
ýanyňda bolsa diliň bilen olardan we olaryň ybadatlaryndan päklenmek
wajypdyr: «Eý, kapyrlar! 2. Men siziň ybadat edýäniňize ybadat
etmeýärin! 3. Siz hem meniň ybadat edýänime ybadat etmeýärsiňiz! 4.
Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmekçi däldirin! 5. Siz hem meniň
ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz! 6. (Şonuň üçin hem) siziň
diniňiz özüňiz üçin, meniň dinim hem meniň üçindir!». Sözlemler iki
gezek gaýtalanýar, “Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmeýärin!”
ýagny, butlara ybadat etmeýärin. “Siz hem meniň ybadat edýänime
ybadat etmeýärsiňiz!” ýagny, sizem Allaha ybadat etmeýärsiňiz. Ýagny,
menem siziň butlaryňyza ybadat edemok, sizem Allaha ybadat edeňizok.
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“4. Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmekçi däldirin! 5. Siz hem
meniň ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz!” Käbirleri bu
tekrarlama many berkitme üçin geldi diýip, pikir edip biler, emma aslynda
beýle däldir, sebäbi sözlemiň sözleri tapawutlydyr: “Men siziň ybadat
edýäniňize ybadat etmeýärin.” bärde işlik gelýär.“Men siziň ybadat
edýäniňize ybadat etmekçi däldirin!” bärde at gelýär. Ikinji sözlem many
berkitmek üçin gelse, ol hökman birinji sözlem ýaly bolmalydyr, şeýlelik
bilen, ikinji sözlem birinjiniň berkidijisi diýýän garaýyş gowşakdyr, ýöne
onda-da bu tekrarlama näme üçin geldi? Käbir alymlar aýtdylar: Men siziň
ybadat edýäniňize ybadat etmeýärin, ýagny häzir etmeýärin. Men siziň
ybadat edýäniňize ybadat etmekçi däldirin! Ýagny, gelejekde etmerin. Ýöne
şu aýat barada sorag çykýar: Siz hem meniň ybadat edýänime ybadat
etmekçi dälsiňiz! Ýagny, mümkin olar soňy bilen iman edip, Allaha ybadat
ederler, bärde bolsa etmekçi dälsiňiz diýip gelýär. Muňa esaslansak, bu
garaýyşda gowşaklyk tapylýar, emma onuň jogaby bardyr: “Siz hem meniň
ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz!” bärde Allah iman etmejekler
barada agzaýar, sebäbi Ol kimiň iman etjek-etmejekdigini bilýändir, şeýdip
bu aýat umumy däl hasaplanýar, bu bolsa azda-kände garaýşy gowşadýar.
Diýmek, bu aýat barada iki garaýyş bar:
1) Bu aýat many berkidiji.
2) Bu aýat gelejek barada.
Ýöne üçinji garaýşam bardyr: Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmekçi
däldirin! Siz hem meniň ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz! Ýagny,
meniň ybadatym siziň ybadatyňyz ýaly däldir, siziň ybadatyňyz meniň
ybadatym ýaly däldir. Ýagny, ybadatyň deň dälligi göz öňünde tutulýar, men
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ýeke Allaha ybadat edýärin, siz bolsa ybadatda şirk edýärsiňiz, şonuň üçin
ybadatymyz deň däldir.
Dördünji garaýyş: bu Şeýhul-Isläm Ibn Teýmiýýäniň saýlan garaýşydyr:
Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmeýärin! Siz hem meniň ybadat
edýänime ybadat etmeýärsiňiz! - ýagny, bärde işlik ulanylýar. Bu birinji
garaýşa gabat gelýär. Men siziň ybadat edýäniňize ybadat etmekçi däldirin!
Siz hem meniň ybadat edýänime ybadat etmekçi dälsiňiz! - (ýagny, bu
sözlem zaman aňlatmaýar, ikinji garaýyşdaky ýaly) bärde bolsa razylyk,
kabul etmek barada göz öňünde tutulýar, ýagny, öz ybadatymdan galanyny
kabul etmeýärin, siziň ybadatyňyzy kabul etmeýärin, sizem meniňkini kabul
etmeýärsiňiz, şeýlelik bilen, ikinji sözlem razylyk we kabuly aňladýar,
ýagny, men siziň ybadatyňyzdan razy däl, kabulam etmeýärin, sizem edil
şeýle. (Bu garaýşyň manysy arap dilinde belli bolýar, türkmençe gaty aýdyň
däldir). Eger pikirlensek, bu garaýşyň geçenki garaýyşlar ýaly gowşaklygy
ýokdur, şonuň üçin, bu garaýyş gowy hasaplanýar. Muňa esaslanyp
aýdýarys: Kuranda peýdasyz ýere gaýtalanýan hiç zat düýbinden ýokdur,
eger gaýtalansa, diýmek, onuň hökman peýdasy bardyr, eger Kuranda
peýdasyz ýere gaýtalanma bar diýsek, onda Kuranda boş zat bar diýdigimiz
bolar, bu bolsa düýbünden ýalňyşdyr, şonuň üçin beýleki sürelerdäki gelen
tekrarlar uly peýdalydyrlar, meselem: Rahman süresindäki (Siz eýsem
Perwerdigäriňiziň haýsy nygmatlaryny ýalan hasaplap bilersiňiz?)
aýaty, Murselät süresindäki (Ol gün (hakykaty) ýalan hasaplanlaryň waý
hallaryna!) aýaty. Bu aýatlarda uly peýda, inçe syrlar bardyr, okaýjynyň
ünsini çekme bardyr.
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“6. (Şonuň üçin hem) siziň diniňiz özüňiz üçin, meniň dinim hem meniň
üçindir!».” Ýagny, siziň din diýip tutan ýoluňyz, siz üçin, meniň dinimem
meniň üçin. Men siziň diniňizden päk, sizem meniň dinimden päksiňiz.
Käbir alymlar aýtdylar: Bu süre jihat parz edilmezinden öň inipdi, sebäbi
jizýe (kapyrlaryň musulman ýurda töleýän pajy) töletmän bir kapyram
dininde goýulmaz, eger kitap eýelerinden bolsalar. Ýöne has dogrusy - bu
aýat mensuh, ýagny, “Hökümi ýatyrylan” diýer ýaly bu aýat jihadyň
parzlygyna ters gelmez, gaýtym, bu aýat güýjindedir, ýahudy, hristian,
müşrikleriň dininden päklenmegimiz wajypdyr, her wagt, her haçan. Şonuň
üçin, ýahudy-hristianlardan jizýe, paç alyp dinlerinde goýýarys, biz bolsa
Allaha ybadat edýäris, olar näme etseler ederler, bu süre Allahdan gaýra
ybadat etmekden päklenmek, arassalanmak, ýeke bolan, şäriksiz Allaha
ybadat edip, sapniýetli bolmak baradadyr, bu süre barada nesip eden kelam
şu taýda gutarýar.
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110-Nasr süresiniň tefsiri.
“1. (Eý, Muhammet!) Allahyň ýeňşi we (Mekge) açylşy gelende, 2.
Ynsanlaryň topar-topar bolup Allahyň dinine girýändiklerini göreňde,
3. (Şonda) sen Perwerdigäriňe hamdy-sena aýtmak bilen Ony tesbih et
we Ondan bagyşlanma dile! Takyk, Ol tobalary kabul edijidir.”
“1. (Eý, Muhammet!) Allahyň ýeňşi we (Mekge) açylşy gelende” Bu
ýüzlenme Pygamberimizedir (Sallallahu aleýhi we sellem). Allahyň ýeňşi,
ýagny, ýeňiş - ynsanyň öz duşmanyny derbi-dagyn edip, basyp, ondan üstün
çykmagydyr. Ýeňiş - ynsanyň işleriniň iň begençlisidir, haçanda ynsan ýeňiji
bolanda uly şatlyk, begenç duýgusyna girer, eger hak ýolunda ýeňiji bolsa
onda haýyrdyr. Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) bir hadysynda
şeýle diýýär: "1 aý ýol ýörelge aralygynda (duşmanlarymyň kalbyna)
gorky düşmek bilen maňa ýeňiş berildi...." (Buhary we Muslim). Ýagny, 1 aý
ýörelge daşlygyndaky duşman ondan gorkar, ýüregini howp basar, eger
kalba gorky girse bu duşmany iň heläk edýän zatdyr, sebäbi ýüregini howp
basan kişi hiç haçan durnukly bolup bilmez, ýel ýaly öwsüp durar. Diýmek:
aýatdaky Allahyň ýeňşi gelende diýmek - Allahyň seniň duşmanyňyň
üstünden beren ýeňşi. (we (Mekge) açylşy gelende) hijri ýyly boýunça
Mekgäniň açylşy, ýagny, Pygamberimiziň ony basyp alşy 8-nji ýylda
Remezan aýynda bolup geçýär. Basyp almagynyň sebäbi - Pygamberimiziň
(Sallallahu aleýhi we sellem) altynjy ýylda Kureýş bilen baglaşan meşhur
Hudeýbiýe şertnamasyny Kureýş bozýar, şonuň üçin, Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) 10 müň esger bilen Medineden söweş üçin
gizlinlikde çykýar, "Eý Allah! Biziň habarlarymyzy olardan gizle." diýip
dilär ekeni (Tabarani). Şeýdip, tä Mekgäni gabawa alýança olaryň hiç habarlary
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bolmady. Hijri ýylynyň sekizinde Remezan aýynyň 20-sine ýeňiji, üstün
çykyjy , basyjy hökmünde bolup Mekgä girýär. Soňunda Kureýş kapyrlary
Käbäniň töweregine gelip, onuň ýanynda jemlenşdiler, Pygamberimiz bolsa
gapynyň ýanynda durup ýokardan olara bakyp, Käbäniň gapysynyň
direglerine ýapyşyp şeýle diýdi: “Men size näme ederin öýdýärsiňiz?”
sekiz ýyl mundan öň ol bu ýerden gaçyp gidipdi, indi bolsa olaryň hemmesi
onuň golastyndady “Men size näme ederin öýdýärsiňiz?” diýýär, olar
aýdýarlar: Hormatly dogan, hormatly doganyň ogly, Pygamberimiz aýtdy:
“Men size Ýusup öz doganlaryna näme aýdan bolsa şony aýdýaryn:
"(Ýusup): «Bu gün sizi ýazgarmak ýok. Sizi Allah bagyşlasyn! Ol
rehimdarlaryň iň Rehimdarydyr."” (Ýusuf 92). Gidiberiň, siz boşsuňyz (Zaad ElMagad, Ibn Kaýýim)

. Şeýdip, Pygamberimiz olary bagyşlaýar. Bu açylşy Allah

äşgär açylyş, ýeňiş diýip atlandyrýar: "(Eý, Muhammet!) Takyk, Biz saňa
äşgär (uly) ýeňşiň (ýoluny) açdyk." (Feth 1). Ýagny, açyk, aýdyň. Haçanda
bu ýeňiş gelende netije Muhammediňkidigine (Sallallahu aleýhi we sellem)
adamlar düşündiler we Kureýşiň, olaryň nökerleriniň soňy gelendigini
bildiler, şonda: Ynsanlar topar-topar bolup Allahyň dinine girdiler. Öň ýekeýekeden giren bolsalar, indi topar-topar, üýşüp girýärler, öň gizlin girýän
bolsalar indi topar bolup girýärler. Hakykatdanam, Pygamberimiziň
(Sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna her künjekden delegasiýa, wekiliýet
bolup Medinä gelerdiler, hatda şol ýyl, dokuzynjy ýyl wekiliýet ýyly diýip
atlandyryldy. Allah aýdýar, eger şol alamatlary görseň: “3-4.
Perwerdigäriňe hamdy-sena aýtmak bilen Ony tesbih et we Ondan
bagyşlanma dile! Takyk, Ol tobalary kabul edijidir.” Garaşylan jogap:
Allahyň bu nygmadyna şükür edip Oňa hamdy-sena aýt. Emma beýle
diýmedi, “Perwerdigäriňe hamdy-sena aýtmak bilen Ony tesbih et we
Ondan bagyşlanma dile! Takyk, Ol tobalary kabul edijidir” diýdi. Bu
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başga aýata meňzeşdir: "(Eý, Muhammet!) Takyk, Biz saňa Kurany
(belli wagtlarda) bölek-bölek edip inderdik. Bes, sen Perwerdigäriň
hökümine (tabyn bolup) sabyr et!" (Ynsan 23-24). Aslynda garaşylan jogap:
Allah saňa Kurany inderdi, indi sen ol nygmata şükür et we onuň hakyny
öde, ýöne beýle diýmedi, Perwerdigäriň hökümine sabyr et diýdi, munuň
sebäbi - Pygamber ol Kurany adamlara ýetirende köp ezýet çekjekdir, ynha
şuny Allah aňlatjak boldy. “Perwerdigäriňe hamdy-sena aýtmak bilen
Ony tesbih et we Ondan bagyşlanma dile! Takyk, Ol tobalary kabul
edijidir.” Eger bu aýat barada oýlansak, pikirlensek şu hikmet ýüze çykýar:
Haçanda ýeňiş we açylyş gelende Pygamberiň (Sallallahu aleýhi we sellem)
ajaly golaýlaşýar, şol sebäpli onuň hamdy-sena aýdyp tesbih edip,
bagyşlanma dilemekden başga borjy galmady. (hamdy-sena aýtmak bilen
Ony tesbih et) tesbih Allaha laýyk däl zatlardan Ony päklemek, hamdy-sena
Allahy söýgi, tagzym etmek esasynda kämillik wasplar bilen öwmek, şeýdip
aýatda iki zady buýurýar. (we Ondan bagyşlanma dile!) ýagny, Allahdan
magfyret dile. Şeýlelik bilen, Allah aýatda iki zady buýurýar: 1) Hamdysena bilen tesbih etmek. 2) Bagyşlanma dilemek, ýagny, magfyret,
geçirimlik soramak, magfyret - günäleri doly geçip, olary gizlemek
diýmekdir. Ynha bu ikisi ynsanyň iň arzuw edýän zadydyr. Sebäbi günäli
ynsan magfyrede mätäçdir, eger Allah ony rehmeti bilen garşylamasa heläk
bolar, şonuň üçin hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem)
aýdýar: "Hiç biriňiz Jennete öz amaly bilen girmez." Aýtdylar:
“Senemmi eý Allahyň Resuly?” Aýtdy: "Menem (girmerin) eger Allah Öz
rehmeti bilen garşylamasa." (Buhary we Muslim). Eger amalyňy nygmatlaryň
diňe ýekejesiniň garşylygyna goýsaň, deň gelmez, nädip Jennete girmäne
ýeterlik bolsun. (Takyk, Ol tobalary kabul edijidir) Allah tobalary
elmydama kabul edijidir, eger toba etseň bagyşlaýar, ynha bu süräniň
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manysy şeýledir. Şeýle hem, bu süräniň geň syry bardyr, oňa juda
zehinlilerden başgalary düşünmezler, adamlar: "Omar Ibn Hattab ibn
Abbasy golaýyna çekýär, ýogsa ol gaty ýetginjek, ýaş" - diýip tankytlanda,
Omar günlerde bir gün muhajir we ensarlary jemleýär, aslynda bolsa Omar
iň adyl ýolbaşçylaryň biridir, ol özüniň ibn Abbasa meýil etmeýänini
adamlara beýan etmek üçin olary jemleýär, şonda olara aýdýar: “Bu süre
barada näme diýersiňiz: “(Eý, Muhammet!) Allahyň ýeňşi we (Mekge)
açylşy gelende” Şonda adamlar her haýsy bileninden tefsir edip başladylar,
käbirleri: ýeňiş we açylyş bolanda Allah bize hamdy-sena we tesbih
etmekligi emir etdi, käbirleri bilmedik diýdiler. Şonda Omar: “Eý Ibn
Abbas! Näme aýdarsyň?” diýdi. Ol: “Eý möminleriň emiri! Bu süre
Allahyň Resulynyň ajaly baradadyr, muny Allah oňa bildirendir, (Eý,
Muhammet!) Allahyň ýeňşi we (Mekge) açylşy gelende, Mekgäniň
açylşy onuň ölüminiň alamatydyr.” (Ynsanlaryň topar-topar bolup
Allahyň dinine girýändiklerini göreňde, (Şonda) sen Perwerdigäriňe
hamdy-sena aýtmak bilen Ony tesbih et we Ondan bagyşlanma dile!
Takyk, Ol tobalary kabul edijidir.) Şonda Omar aýtdy: "Allaha kasam
bolsun, bu süre barada senden artyk hiç zat bilmeýärin." (Buhary). Şeýle
etmek bilen Ibn Abbasyň aýratynlygy, üstündigi aýan bolýar, şeýle hem,
onuň zehini, Allahyň (Kurandaky) myradyny bilmek ukuby ýüze çykýar. Bu
süre inenden soň, Pygamberimiz rukug-seždelerde şu dogany köp
gaýtalardy: “Subhaneke Allahumme Robbenä we bihamdike,
Allahummeg firli.” (Buhary we Muslim). Aslynda Pygamberimiz iň takwa iň
ybadathon adamdyr. Bizem aýdýarys: Subhaneke Allahumme we
bihamdike, Allahummegfir lenä zunubenä, we isrofenä fi emrinä we sebbit
ekdämenä wensurnä aläl kowmil käfirin.
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111-Mesed süresiniň tefsiri.
“1. Ebu Lehebiň elleri gurasyn! Ol (dogrudan hem) gurady. 2. Oňa malmülküniň we eden işleriniň peýdasy hem degmedi. 3. Ol (Dowzahda)
alawlap ýanýan otda ýanar. 4. Onuň aýaly (hem otda ýanar we) odun
daşar. 5. Onuň boýnunda hurma süýüminden işilen ýüp bardyr.” Bu
Kuran aýdyň, äşgär görnüşde Allahyň Resulynyň hakdygyny aňladýar, ol
Resul wezipe-de islänok, hökümem, halka ýolbaşçy bolmanam islänok.
Allahyň Resulynyň agalary onuň we Robbunyň bilen gatnaşygynda üç
bölege bölünýärler:
1) Iman edip, onuň bilen jihat edip, Allaha, älemleriň Robbuna boýun
bolanlar.
2) Ýardam, goldaw edip, ýöne küfürde galanlar.
3) Garşy çykyp, ters bolup, kapyr bolan.
Birinji topar - Abbas ibn Abdulmuttalib we Hamza ibn Abdulmuttalib.
Ikinjisi (Hamza) birinjiden (Abbasdan) üstündir, sebäbi ol Allahyň gatynda
iň gowy şehitleriň birisidir, Pygamberimiz ony Allahyň we Resulynyň
arslany diýip wasplardy (Buhary), ol hijri ýylynyň ikinjisinde Uhud söweşinde
şehit boldy (Buhary).
Emma ýardam, goldaw berip, ýöne küfürde galan - Ebu Talypdyr. Ol
Pygamberimizi gowy şekilde gorardy, oňa gözegçilik ederdi, goldaw
bererdi, ýöne ol - Allaha sygynýarys - azaba mynasyp boldy, haýatynyň iň
soňky pursatlarynda Pygamberimiz oňa imany teklip edende-de iman
etmedi, ol Abdulmuttalibyň dininde diýip, şol halynda öldi (Buhary we Muslim).
371

Pygamberimiz oňa şefagat edýär, onuň Dowzahyň iň peski Dahdah diýlen
ýerinde bolmagyna ýardam edýär, ol ýerde beýinleri gaýnadýan aýakgap
beriljekdir.
Üçünji topar - ters bolup, garşy çykan - Ebu Lehebdir. Allah ol barada tutuş
süre indirýär, ol süre namazlaryň parzynda, nefilinde, äşgärinde, içgininde
okalýar, ony okana sogap berler, her harpyna on sogap berler.
“1. Ebu Lehebiň elleri gurasyn! Ol (dogrudan hem) gurady.” Haçanda
Pygamberimiz golaý garyndaşlaryna öwüt-nesihat etmek üçin, Allaha
çagyryp duýdurmak üçin olary jemlände Ebu Leheb şeýle diýýär: “Işi
gaýdan. Şunuň üçin bizi jemlediňmi?” (Buhary), “Şunuň üçin bizi jemlediňmi?”
Muny diýmek bilen Ebu Leheb kiçeltmek, peseltmek isledi, şujagaz zat üçin
Kureýşiň ketdelerini jemlediňmi, başga aýatda aýdylşy ýaly: "«Siziň
ilähleriňizi diline çolaýan şumy?» diýip ýaňsa alýarlar." (Enbiýä 36). Bunuň
manysy - peseltmek, möhüm iş däl diýmek, başga aýatdaky ýaly: "Ol
(Allaha şärik goşanlar): «Bu Kuran iki şäheriň (Mekgäniň we
Medinäniň adamlarynyň) abraýlylaryndan birine iberlen bolsa-dy (biz
ony kabul ederdik)» diýdiler." (Zuhruf 31). Ebu Lehebiň bu sözi üçin Allah bu
süräni indirip, oňa gaýtawul berdi, aýatdaky "tebbe" sözi, heläk bolmak,
puja çykmak ýaly manylary berýär, başga aýatda şeýle diýilýär: "Fyrawnyň
guran duzagy doly puja çykdy." (Gafir 37). Ýagny, ýitgi çekdi. Allah
bedeninden öň ellerini agzady, çünki, eller amal we hereketleriň enjamydyr,
bermek, almak, we ş.m. Onuň bu lakamy, Ebu Leheb lakamy, onuň halyna
we soňuna bütinleýin laýyk lakamdyr, ýagny, bu adam lowlap duran oda
girjekdir, leheb ýalyn, alaw diýmekdir, ol ahyretde uly ýalyna halyna we
soňuna laýyklykda girjekdir, bir şahyr aýdýar: Aýt, eger gözleriň lakam
eýesini görse, eger pikir etseň onuň manysyny lakamynda taparsyň.
372

Haçanda Hudeýbiýe wakasynda Suheýl ibn Amr gelende Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem): "Bu Suheýl ibn Amr, siziň işiňiziň
aňsatlaşandan başgasyny görmeýärin." (Buhary). Suheýl - ýeňil, aňsat
diýmekdir, şonuň üçin Pygamberimiz gowy guman edýär, sebäbi at amala
gabat geler.
“2. Oňa mal-mülküniň we eden işleriniň peýdasy hem degmedi.” Aýatyň
arapçasynda "mä egnä" diýilýär, bu ikisi iki manyny berip bilýär: peýdasy
degmedi, şeýle hem, näme peýda berdi? diýmegi aňladýar. Ýagny, onuň
mal-mülküniň we eden işleriniň näme peýdasy degdi? Ikisiniňem berýän
manysy - mal-mülküniň we eden işleriniň oňa hiç peýdasy degmedi.
Aslynda bolsa mal-mülk peýda berer, meselem: duşman tutup, mal-mülk
talap etse, peýdasy deger. Edil şolar ýaly kesellände ýa ajyganda peýdasy
deger. Emma otdan halas etmeýän peýda hakyky peýda däldir, şonuň üçin
onuň mal-mülküniň oňa peýdasy degmedi diýip, aýatda aýdylýar (we
gazanan zatlarynyň oňa peýdasy degmedi) aýtdylar munuň manysy
çagasy, edil oňa (onuň ne maly, ne çagasy peýda berdi) diýlen ýaly, şu
aýatdaky ýaly: "Olar mal-mülkleriniň we perzentleriniň köplügi
zyýanyndan başga zada ýaramaýan (gurply) kişilere uýdular!" (Nuh 21).
Bu söze goldaw hökmünde, Pygamberimiziň şu hadysyny agzadylar: "Iň
ýagşy iýen zadyňyz, gazanjyňyzdan (iýeniňizdir) we siziň çagalaryňyz
siziň gazanjyňyzdandyr." (Tirmizi). Emma has dogrusy aýat mundan has
giňdir, has umumydyr, aýat çagalaram içine alýar. Edil şu wagt elinde däl
gazanylan mal-mülki hem içine alýar. Abraý, wezipeden gazanan zady hem
içine alýar. Onuň abraýyny, mertebesini artdyrýan her bir gazanan zady oňa
hiç hili peýda bermedi.
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“3. Ol (Dowzahda) alawlap ýanýan otda ýanar.” Aýatyň arapçasynda
"sin" harpy gelýär, onuň aňladýan manysy hakykatdanam golaý wagtda ol
ýalyn oda girjekdir, ýagny, Allah muny wada berýär, sebäbi dünýä ýaşaýşy
näçe uzalsa-da ahyret golaý hasaplanar, hatda gabyrdaky adamlar ýyllap
onda ýatsalar hem ol wagt edil bir sagat ýaly bolup görner. "Olar özlerine
wada edilen (azaby) gören günleri, (dünýäde) gündiziň diňe bir sagady
(salymy) galan ýaly bolarlar." (Ahkaf 35). Gündüziň bir sagady diýip
kesgitlenen wagt golaý hasaplanar.
“4. Onuň aýaly (hem otda ýanar we) odun daşar.” Ýagny, onuň aýaly
hem onuň bilen bilelikdedir, ol aýal Kureýşiň iň abraýlylaryndandy, ýöne
oňa onuň abraýy hiç peýda bermedi, sebäbi ol öz adamsyna duşmanlyk,
günä, küfür işlerinde şärik boldy. Aýatyň arapçasynda "hämmälä" diýilýär,
onuň manysy köp daşaýançy diýmekdir. Agzadylar: ol aýal Pygamberimize
(Sallallahu aleýhi we sellem) ezýet bermek üçin onuň ýolunda goýýan
tikenekli odunlary daşan.
“5. Onuň boýnunda hurma süýüminden işilen ýüp bardyr.” Ýagny, ol
aýal boýnuna ýüp daňyp, çöle çykýar. Ol ýüp bilen Pygamberimiziň ýoluna
goýmak üçin odun getirýär, bu zatdan Allaha sygynýarys! munuň manysy ol
aýal şeýle bir pes garaýyşly, öz-özüni kiçeldendir, ýogsa ol Kureýşiň iň uly
tirelerindendi. Şunluk bilen, Allahyň ýeňilleşdireni bilen bu süre
tamamlanylýar.
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112-Yhlas süresiniň tefsiri.
“1, 2, 3, 4. Aýt (eý, Muhammet!): «Ol Allah Ahatdyr (Birdir). Allah
Sametdir (hiç zada mätäç däldir, ähli zat Oňa mätäçdir). Ol (hiç kimi)
dogran däldir, (hiç kimden) doglan däldir. Onuň hiç bir deňi-taýy
ýokdur».” Bu süräniň iniş sebäbi diýip şuny aýtdylar: Müşrikler ýa-da
ýahudylar Pygamberimize aýtdylar: "Bize Robbuňy wasplandyr" şonda
Allah bu süräni inderdi (Ahmet we Tirmizi). (Aýt) - Bu ýüzlenme Pygamberimize
hem ymmatadyr. (Ol Allah birdir) - ýagny, siziň soraýanyňyz, gürrüňini
edýäniňiz Allah - birdir ýekedir, Onuň jelaly we azamady bilen Ol ýeketäkdir, Onuň meňzeşi ýokdur, Onuň şärigi ýokdur, Ol Öz jelaly we azamady
bilen ýeke-täkdir. (Allah Samet) - bu öz başdak sözlemdir, onuň manysyny
beýan edip, iň giň aýdylan söz şeýledir: "Es-Samet" - ýagny, öz
wasplarynda kämil bolup, ol wasplara bütin ýaradylanlar mätäç diýmekdir.
Ibn Abbasyň habar berşi ýaly: "Es-Samet" ylmynda kämil,
ýumşaklygynda kämil, mertebesinde kämil, başarnygynda kämil,
soňuna çenli habarda gelşi ýaly” (Tabary, Beýhaky). Bunuň manysy: ol hiç bir
ýaradylana mätäç däldir, çünki ol kämil, şeýle hem, bu sözüň tefsirinde şeýle
gelýär: "Es-Samet" - bütin ýaradylanlaryň Oňa mätäçlik çekýän ilähidir.
Munuň manysy: hemme ýaradylanlar Oňa mätäç, şeýlelek bilen, "Samet"
sözüniň manysy bütin ýaradylanlaryň Oňa mätäç bolup, Öz wasplarynda
kämil bolan diýmekdir. (Ol (hiç kimi) dogran däldir) sebäbi onuň meňzeşi
ýokdur, çaga bolsa ene-atasynyň bir bölegidir, olardan emele gelendir.
Pygamberimiziň Fatma gyzyna aýdyşy ýaly: "Ol (Fatma) menden bir
bölekdir." (Buhary we Muslim). Allahyň deňi taýy ýokdur, soň hem adam çaga
mätäç bolany üçin dogurýar: ýa dünýä işlerinde ýardamçy boldurmak üçin
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ýa-da nesli dowam etdirmek üçin dogurýar, Allah bolsa bu zatlara mätäç
däldir. Bu manyda Allah Tagala başga aýatda aýdýar: "Ol (Allah)
asmanlary we ýeri ýokdan bar edijidir. Eýsem, Özüniň ýanýoldaşy
bolmasa, nädip Onuň perzendi bolsun?! Ol ähli zady ýaradandyr we Ol
ähli zady bilýändir." (Engam 101). Çaga etmek üçin adam ony dogýan ynsana
mätäçdir. Şeýle hem, Allah Tagala hemme zadyň ýaradyjysydyr. Eger şeýle
bolsa her bir zat ondan aýrydyr. "dogurmady" sözünde azaşan üç topara ret
edilýär: müşrikler, ýahudylar we hristianlar. Müşrikler perişdelere
Rahmanyň gyz bendeleri diýdiler, ýahydylar Uzeýr Allahyň ogly diýdiler,
hristianlar aýtdylar Mesih Allahyň ogly. Allah olary ýalana çykaryp aýtdy:
“Ol (hiç kimi) dogran däldir, (hiç kimden) doglan däldir” sebäbi Allah
Tagala ilkinjidir ondan öň hiç zat bolan däldir, nädip dogulan bolsun, Onuň
deňi-taýy ýokdur, ýagny bütin wasplarynda Oňa deňdeş hiç bir zat ýokdur.
Allah Tagala dogurmak, dogulmak ýaly wasplary Özünden gaýtardy (ýagny,
Özüne degişli däl etdi). Bu süräniň uly aýratynlygy bardyr, Pygamberimiz
(Sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: "Takyk ol (yhlas süresi) Kuranyň
üçden bir bölegine barabardyr." (Buhary we Muslim). Ýöne barabar diýmek
onuň ýerini tutýar diýmek däldir, delili: Eger ynsan parz namazda bu süräni
üç gezek okasa "Fatyha" süresiniň ýerini tutmaz, ýogsa eger ony üç gezek
okasa edil Kurany dolulygyna okan ýaly bolar, ýöne ýerini tutmaz. Bir zada
barabar bolmak bir zat we ýerini tutmak başga zatdyr, muny geň görme.
Meselem: Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem): “Kim (lä ilähe
illallah wahdehu lä şeriýke lehu, lehul mulku we lehul hamdu wehuwe
alä kulli şeý in kodir) diýse, edil Ismaýylogullaryndan dört adamy
(guly) boşadan ýaly bolar” diýip habar berdi (Muslim). Ýöne eger bir kişiniň
boýnunda guly azat etmek borjy bolsa, olam bu dogany okasa ol borjy ondan
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aýrylmaz, keffaratyň ýerini tutmaz, şonuň üçin bir zadyň beýleki bir zada
deň bolmagy onuň ýerini tutýar diýmek däldir.
Bu süräni Pygamberimiz ertir namazynyň ikinji rekagatynda, agşam
namazynyň sünnetinde, towaf namazynda, şeýle hem, witr namazynda okar
ekeni (Tirmizi), çünki bu süre diňe ýeke Allaha niýetli bolmaklyga esaslanýar,
şonuň üçin, onuň ady Yhlas (ýeke Allaha niýetli bolmak, hemme ybadaty
ýeke Allah üçin etmek).
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113-Felak süresiniň tefsiri.
“1, 2, 3, 4, 5. Aýt (eý, Muhammet!): «Men säheriň Perwerdigärine
sygnyp, (Onuň) ýaradan zatlarynyň şerinden, tümlük bürän wagty
gijäniň şerinden, düwünlere üfleýänçileriň şerinden, göriplik edýän
wagty göribiň şerinden pena isleýärin!»”
(Aýt (eý, Muhammet!): «Men säheriň Perwerdigärine sygnyp) Säheriň
Perwerdigäri Allahdyr, "säher" sözüne aýatyň arapçasynda "felak" diýilýär,
onuň manysy ýarmak, ýaryp çykarmak diýmekdir, aýatda şeýle diýilýär:
"Takyk, Allah dänäni (tohumy, agaç çykarmak üçin) şänikleri ýaryp
(ösdürýändir)... (Ol) säheri (gije garaňkylygyndan) ýaryp çykarandyr."
(Engam 95-96)

. “(Onuň) ýaradan zatlarynyň şerinden” ýagny, hemme

ýaradylanlaryň şerinden, hatda öz nebsiniň şerinden sygynýaryn, çünki,
nebis ýamanlygy buýrujydyr. Ýaradylanlaryň şerinden sygynýaryn diýseň,
ilkinji muňa girýän seniň özüňsiň, Pygamberimiziň Hajat hutbasynda gelşi
ýaly: "Öz nebislerimiziň şerinden Allaha sygynýarys.." (Ahmet). “(Onuň)
ýaradan zatlarynyň şerinden” munuň içine adam we jyn şeýtanlary, mörmöjekler we başgalar girýändir. “tümlük bürän wagty gijäniň şerinden”
"gije" sözüniň arapçasynda "gosik" sözi gelýär, onuň manysy - gije-de
bolup biler, aý hem bolup biler, aýatda şeýle diýilýär: "Gün (günortandan)
agandan, tä gijäniň garaňkylygyna çenli namazy doly berjaý et..." (Isra 78).
Adat boýunça gije mör-möjekler, ýyrtyjylar köpelýär, şonuň üçin ondan
ýagny, gijeden sygynýar. Bir hadysda Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we
sellem) Aişe enemize aýy görkezip: "Ynha, şu gosik (aý)." diýýär (Tirmizi).
Aýa gosik diýilmesiniň sebäbi - ol gije wagty aýan bolýar. “tümlük bürän
wagty...” haçanda gije tüm garaňky bolanda oňa gosik diýilýär, edil şolar
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ýaly, haçanda aý ýagtylyk berende oňa gosik diýilýär, bu bolsa gijeden
başga wagt bolmaýar. “düwünlere üfleýänçileriň şerinden” ýagny,
jadygöýleriň şerinden, olar dürli ýüpleri daňyp, şeýtanlaryň atlaryny agzap,
oňa ýalňyş-ýalňyş zatlary okap çüfleýärler, daňýarlar soňra çüfleýärler,
daňýarlar soňra çüfleýärler, muny etmek bilen ol betnebis närse belli birini
(jadylamak) isleýär. Aýatda Allah çüfleýänçi aýallar diýýär, erkekler
diýmeýär, sebäbi beýle jada baş urýanlaryň aglabasy aýallardyr. Ýene bir zat
ähtimal: ýagny, aýatda "neffäsät" sözi ulanylýar, ol "çüfleýän aýallar" hemde "çüflenýän demler" manylary berýär, ikinji many çüfleýän erkeklerem
içine alýar. “göriplik edýän wagty göribiň şerinden pena isleýärin!”
Görip - Allahyň birine nygmat berenini ýigrenýän kişä diýilýär, birine Allah
mal-mülk, wezipe, ylym ýaly nygmatlary berenine daralýar, gysylýar, şeýdip
göriplik edýär. Göriplik edýän iki görnüşdir: birinjisi - Allahyň birine
nygmat berenini kalby bilen ýigrenýär, ýöne göriplik edýän kişisine zeper
ýetirenok, ýüreginde darlyk, alada bar ýöne zyýany ýetmez. Ikinjisi - göz
deger derejede göriplik edýän kişi, şonuň üçin aýatda "göriplik edende"
diýilýär, ýagny, haçanda göriplik eden wagty onuň kirli nebsinden bir zatlar
çykýar, onuň waspyny biz bilmeýäris, sebäbi ol näbellidir, soň ol çykan zat
adama deger, şeýdip, adam ölüp biler, ýa keselläp biler, däliräp biler, hatda
ynsan demire-de göriplik edip biler, göriplik edeni üçin demir işden çykyp
biler, meselem: awtoulag, göz degeni üçin döwülip, işden çykyp biler, ýa
başga enjamlar, mysal üçin: suw galdyrýan enjam, ýa ýer sürýän enjam.
Şonuň üçin, göz degmek hak zatdyr, ol Allahyň rugsady bilen degip biler.
Bu sürede şeýle diýilýär: “tümlük bürän wagty gijäniň şerinden,
düwünlere üfleýänçileriň şerinden, göriplik edýän wagty göribiň
şerinden pena isleýärin!” Sebäbi bela-beter şu üç halatda gizlin bolýar,
sebäbi gije garaňky wagtdyr, gijede görünmeýän şerler bolup geçýär, jady
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düwünleri hem gizlin zatdyr, göribiň göripligi hem duýdansyz bolup, gizlin
ýol bilen täsir edýär, hatda saňa iň söýgüli ynsanam bolsa göz degirip biler,
hatda onuň iň söýgüli adamy sen bolsaň-da ol saňa gözüni degirip biler,
şonuň üçin, Allah bu üç ýagdaýy agzap geçýär.
“Bu üç şerden goranmagyň ýoly näme?” diýip sorasalar aýdýarys:
goranmagyň ýoly - ynsan kalbyny öz Robbuna baglap, işlerini Oňa tabşyryp,
Allaha bil baglamagy berjaý etmekdir, şerigatda gelen bu zatlara garşy ýörite
okalýan dogalary okap, özüni goramalydyr, soňky döwürdäki jadylaryň,
göripleriň köpelmeginiň sebäbi adamlaryň Allahdan gaflatda
bolmaklaryndan başga zat däldir, Allaha bil baglamakda ejiz bolanlary üçin,
şerigadyň buýran, olary goraga aljak ýörite dogalaryny okamaýandyklary
üçin (jadygöýler, göripler köpelýär). Ol dogalar mäkäm gala (ýalydyr), äjütmäjütleriň gabawyndan hem berkdir, ýöne, gynansak-da, köp adamlar bu
dogalar barada hiç zat bilmeýärler, bilen kişi bolsa olary köplenç unudýar,
okasa-da kalby bilen okamaýar, bularyň hemmesi kemçilikdir, eger adamlar
şerigatyň buýran dogalaryny okasadylar köp şerlerden aman bolardylar,
Allahdan amanlyk we salamatlyk dileýäris.
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114-Näs süresiniň tefsiri.
“1, 2, 3, 4, 5, 6. Aýt (eý, Muhammet!): «Men ynsanlaryň
Perwerdigärine, ynsanlaryň Hökümdaryna, ynsanlaryň ilähine sygnyp,
(gaflatda wagty) ynsanlaryň gursaklaryna (ýüreklerine) was-wasy
salýan, (Allahy ýatlaýan wagty bolsa gaçýan) ynsanlardan we jynlardan
bolan şeýtanyň şerinden pena isleýärin!».
“Aýt (eý, Muhammet!): «Men ynsanlaryň Perwerdigärine” Ýagny,
Allaha sygynýaryn, Ol adamlaryňam, perişdeleriňem, jynlaryňam,
asmanlaryňam, ýeriňem, günüňem, aýyňam hemme zadyň Perwerdigäridir,
ýöne bärde diňe adamlaryň Perwerdigäri diýmeginiň sebäbi - şol has
mynasyby bolany üçindir. “ynsanlaryň Hökümdaryna” ýagny, adamlaryň
üstünde iň belent hökümiň eýesi bolan, bütinleýin dolandyrmak waspyna
eýe bolan patyşa. “ynsanlaryň ilähine” ýagny, ybadat edilýän, gulluk
edilýänine sygynýaryn. Kalplaryň Oňa gulluk edýän, Ony söýýän, Ony
tagzym edýäni ybadata hakly bolany Allahdyr. “(gaflatda wagty)
ynsanlaryň gursaklaryna (ýüreklerine) was-wasy salýan, (Allahy
ýatlaýan wagty bolsa gaçýan) ynsanlardan we jynlardan bolan şeýtanyň
şerinden pena isleýärin!” Waswasa - ýürege oklanýan, hakyky däl göz
öňüne getirmeler, oý-pikirler diýmekdir. (Allahy ýatlaýan wagty bolsa
gaçýan) ýagny, Allah ýatlananda gaçýan, basylýan, arka berýän, yza
gaýdýan, ol şeýtandyr, haçanda azan aýdylanda ol azany eşitmejek bolup,
yzyndan ýel çykarar, azan gutaransoň ýene geler, namaz üçin kamat
aýdylanda ýene gider, haçanda kamat gutaranda adama waswasa bermek
üçin geler we ony ýatla, muny ýatla diýip, ynsan näçe okanyny unudýança
gümär (Buhary we Muslim), habarda şeýle diýilýär: "Haçanda "gyýlanlar" daşky
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keşpini üýtgedip başlasalar azan (aýtmaga) howlugyň." (Ahmet).
"gyýlanlar" - saparda wagty ýolagçyň gözüne elhenç, aýylganç bolup, ýa
duşman bolup, ýa ş.m. bolup görünýän şeýtanlar, haçanda ynsan tekbir aýtsa
(Allahu ekber) diýse olar gaçyp giderler. “ynsanlardan we jynlardan”
ýagny, waswasalar jynlar we adamlar tarapyndan bolup biler. Jynyň
waswasasy mälimdir, sebäbi ol adamyň ganynda akýar. Adamyň waswasasy
bolsa - ynsanyň başga ynsan tarapyndan azdyrylmasydyr, şer zatlara iterip,
ony kalbynda bezäp görkezýär, olam ony kabul edýär, şoňa görä hereket
edýär, bu ýagdaý gaty giňden ýaýrandyr.
Pygamberimiz (Sallallahu aleýhi we sellem) her haçan düşegine geçende iki
aýasyny tutup bu üç süräni: Yhlas, Felak, Näs sürelerini okap, aýalaryna
çüflärdi, soňra ýüzüne we bedeniniň başaran ýerlerine ellerini çalardy (Buhary),
şeýle hem, olary bäş wagt namazdan soňam okardy (Ebu Dawud). Şonuň üçin,
Pygamberimizden gelşi ýaly sünnetde nirde bu süreler okalan bolsa ynsan
hem şol ýerlerde okamasy hökmandyr, şunluk bilen Kuranyň iň soňky jüzi
bolan Nebe jüzüni tamamlaýarys, has gowy bilýän Allahdyr we sallallahu
we selleme alä nebiýýinä Muhammed we alä älihi we sahbihi ejmägyýn.
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