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ÖN SÖZ 

 

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim 

 

Kitab bəşər maarifi və mədəniyyətinin tərəqqi və təkamülü 

yolunda lazım olan bütün xüsusiyyətlərə malik olmaqla insan 

fikrini danışmaqda, onu başqalarına çatdırmaqda və 

mədəniyyətin yüksəlişində mühüm rol oynayır. 

Şübhəsiz ki, islam təfəkkürü və mədəniyyəti zəngin 

qaynaqlara və real dünyagörüşünə görə, insan təfəkkürü və 

düşüncəsinin ən üstün və mütərəqqi düşüncələrindəndir. 

Biz bu həqiqətə vardıqda və bu geriçəyi dərindən başa 

düşdükdə imkan daxilində bu böyük işdə (islam düşüncəsini 

insanlara çatdırmaqda) şərik olub, bu yolda səy göstərib 

çalışmaq istədik. Bu böyük islam işində qadir Allahdan 

müvəfəqiyyət diləyirik. Həqiqətən, O, duaları qəbul edəndir. 

 

 

İslam maarifi və islami əlaqələr təşkilatı 

Tərcümə və nəşriyyat redaksiyası 
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NƏŞİRDƏN 

 

İslam ideologiyasını möhkəm, yeknəsəq və insanların 

ictimai yaşayışı ilə əlaqədar prinsiplərə malik sosial-məfkürəvi 

şəkildə irəli sürmək din təfəkkürünün lazımi cəhətlərindən 

biridir. 

Bundan əvvəl aparılan islamı tədqiqatlar və mübahisələr 

bu iki mühüm xüsusiyyətə malik deyildi. Buna görə də həmin 

tədqiqatlar islamı başqa ictimai məktəblərlə müqayisə etdikdə 

bu sahə ilə maraqlananlar səmərəli nəticəyə, qəti fikir 

söyləməyə çatdırmırdı. Yəni bu dinin bir birinə bağlı olan 

bütün hissələrinin ümumi cəhətlərini təqdim edə bilmir, onun 

başqa məktəblərə və dinlərə münasibətini işıqlandıra bilmirdi. 

Bundan əlavə mübahisələr, ümumiyyətlə subyektiv, 

ictimai həyatın təsirindən, obyektiv amillərdən uzaq 

olduğundan ancaq elmi bilik çərçivəsində məhdudlaşmışdır və 

insanların sosial həyatı, xüsusilə də cəmiyyətin forma 

dəyişdirməsinə dair insanların borcunu, hətta konkret bir 

nəzəriyyəni irəli sürə bilməmişdir. 

Digər bir tərəfdən islamın qeydsiz-şərtsiz sənədi olan 

Quran çox yerdə öz aparıcı, aydınlaşdırıcı rolunu yaxşı ifa edə 

bilməmişdir və onun yerinə zahirən əqli düşüncələr və ya 

doğruluğu güman edilən rəvayətlər və zənnə əsaslanan 

hekayələr bəzən də mötəbər də olmuşlar əsas rolu oynayıb, 

qaynaq tanınmışlar. Nəticədə isə etiqadi düşüncələr Quranda 

ayrı düşərək, ona etinasız olaraq inkişaf edib, formalaşmışdır. 

Bəlkə də elə bu əlaqəsizlik və etinasızlıq ya da Qurana 

ehtiyacsızlığı təsəvvür etmək və ya Qurandan düzgün 

yararlanmaqdan naümid olmaq səbəb ola bilmişdir ki, Quran 

ayələrinə fikir verərək çıxış yolu tapmaq əvəzinə Qurana səthi 
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yanaşmaqla dünya həyatına heç bir xeyri və faydası olmayan, 

ancaq axirətdə mükafatı üçün Quranın üzündən oxumaq 

şəklinə düşmüşdür və ilahi kitab demaqogiya vəsaitinə 

çevrilmişdir. 

Bu həqiqəti nəzərə alaraq islami mübahisələrdə zəruri 

olan, ayrı və məsuliyyətli mütəfəkkirlərin gözləməli olduqları 

üç mühüm xüsusiyyəti qısa şəkildə izah etmək lazımdır: 

Birincisi, islamı düşüncə və elm sırf subyektivizm və 

mücərrədlikdən xilas olaraq, bütün ictimai məktəblər kimi, 

praktiki öhdəliklər, xüsusilə də sosial həyat ilə bağlılığı 

möhkəmlənməlidir və hər bir nəzəri mövzu insan həyatına dair 

irəli sürdüyü plan, onun varlığı üçün nəzərdə tutduğu hədəf və 

həmin hədəfə çatmaq üçün seçdiyi yol nöqteyi-nəzərindən 

araşdırılmalıdır. 

İkincisi, islamın məfkürəvi məsələləri bir-birinə bağlı, bir 

bütünün tərkib hissələri olaraq tədqiq olunmalı, hər bir məsələ 

din kompleksinin bir hissəsi, başqa hissələrlə əlaqədar olması 

nəzərə alınaraq araşdırılmalıdır. Beləliklə də dinin hərtərəfli 

öyrənilməsi sayəsində onun ümumi cəhətləri bir kamil, 

nöqsansız, insanın mürəkkəb yaşayışına uyğun bir ideologiya 

olaraq əldə olunar. 

Üçüncüsü, islam üsullarını və prinsiplərini öyrənmək də 

dinin əsil sənəd və mətnləri əsas qaynaq olmalıdır bu işdə şəxsi 

fikirlər, onun-bunun düşüncəsinə əsaslanmaq düzgün deyildir. 

Bu qaydaya riayət olunduğu təqdirdə aparılan tədqiqatdan əldə 

edilən nəticələr doğrudan da «islami» olar. Bu hədəfə çatmaq 

üçün əsaslanacaq ən kamil və etibarlı sənəd Qurandır. Ona 

görə, «Batil heç tərəfindən yol tapa bilməz»
1
, və «hər bir şeyi 

aydınlaşdırmaq üçün onda lazımi vəsait mövcuddur». Əlbəttə 

                                                
1 «Füssilət» sürəsi, ayə 42. 
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bu, özünün əmr etdiyi kimi, dərin tədqiqat aparmaq sayəsində 

ola bilər. 

Bu kitabda toplanmış mətləblər həmin hədəfləri təmin 

etmək üçün İslam barəsində edilən bir sıra məruzələrdən 

ibarətdir. 

Həmin məruzələrdə çalışmışıq ki, islamın məfkürəvi 

əsaslarının ən qurucu və aktiv yönləri Quranın aydın ayələrində 

istifadə olunaraq izah edilsin və Quran barəsində dərindən 

düşünməyi dinləyicilərə öyrədən açıqlama metodu ilə həmin 

əsaslar qeyd olunan ayələrdə göstərilsin və lazım gələndə daha 

artıq izahat vermək və təkid etmək üçün Həzrəti Peyğəmbər (s) 

və məsum imamlarımızdan nəql olunmuş səhih rəvayətlərdən 

istifadə olunsun ki, bununla da Qurandan bir neçə ayəni 

araşdırıb dərk etməklə yanaşı islam üsulları praktiki nöqteyi-

nəzərdən izah edilsin və həmin üsulların islam ideologiyasında 

təəhhüd yaradan yönlri açıqlansın. 

Edilən məruzələrin xülasəsi dinləyicilərin zehnində 

qalması, müstəqil və ardıcıl düşüncənin başlanğıcı olması 

məqsədilə bir kağızda yazılıb hər gün orada iştirak edənlərin 

ixtiyarına qoyulurdu. İndi təqdim etdiyimiz də həmin 

«xülasə»lərin, bir az dəyişikliklə, məcmusudur ki, 

dinləçiyilərin əksəriyyətinin məntiqi və məqbul arzusuna cavab 

vermək üçün nəşr olunur. Ümid edirik ki, bu kitab oxucuların 

rəğbətini qazanacaq və onlar üçün faydalı olacaq. 
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İMAN 

 

1. İMAN 

 

İnsan varlığın mövcudiyyət səbəbi olan çalışma və 

hərəkətin bir başlanğıc nöqtəsi və sıçrayış amili vardır... O da 

imandır. 

İman, yəni çatmaq üçün çalışdığı hədəfə, həmin hədəfə 

çatdıran yola inanmaq, onu qəbul etmək və ona sadiq qalmaq... 

və nəhayət elə həmin çalışma və hərəkətə inanmaq. 

İman olmazsa hər bir hərəkət və çalışma müvəqqəti və 

nəticəsiz; hər bir axtaran, çalışan adam isə ümidsiz, kədərli, 

hərəkətsiz, sakit olar. 

Quran «iman» və «mömin» sözünə bu qədər təkid etməsi, 

bu xassəni insanın ən üstün, ən ülvi xassəsi kimi təqdim etməsi 

bu həqiqətdən qaynaqlanır. 

Aşağıdakı ayədə qeyd olunmuş ən üstün islami dəyərlərə, 

onların hamısından üstün hesab olunan imanın yerinə diqqət 

yetirək və düşünək: 

 

ِكنَ ََواْلَمْغِربََِاْلَمْشرِقََِقِبَلَََُوُجوهَُكمََْتَُولُّواَأَنََْاْلبِرَ َلَْيسََ ََِآَمنََََمنََْاْلبِرَ ََولََٰ َبِاّلل 

ََتاَمىَََٰواْليَََاْلقُْرَبىََََٰذِويَُحبِّهَََِعلَىَََٰاْلَمالََََوآتَىََوالن بِيِّينََََواْلِكتَابَََِواْلَمََلئَِكةََِاْْلِخرَََِواْليَْومَِ

بِيلَََِواْبنََََواْلَمَساِكينََ ائِلِينَََالس  َقابَََِوفِيََوالس  ََلةََََوأَقَامَََالرِّ َكاةََََوآتَىَالص  ََواْلُموفُونَََالز 

َََعاهَُدواَإَِذاَبَِعْهِدِهمَْ ابِِرينََۖ  اءََِاْلبَأَْساءََِفِيََوالص  ر  ََاْلبَأْسَََِوِحينََََوالض  ئِكََۖ  َال ِذينَََأُولََٰ

َََصَدقُوا ئِكََۖ   اْلُمت قُونَََهُمَََُوأُولََٰ

«Yaxşı əməl heç də (ibadət vaxtı) üzünü günçıxana və 

günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl 

sahibi əslində Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba 

(Allahın nazil etdiyi bütün ilahi kitablara) və peyğəmbərlərə 

inanan, (Allaha) məhəbbəti yolunda (və ya mal-dövlətini çox 
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sevməsinə baxmayaraq) malını (kasıb) qohum-əqrəbaya, 

yetimlərə, yoxsullara, (pulu qurtarıb yolda qalan) müsafirə 

(yolçulara), dilənçilərə və qulların azad olunmasına sərf 

edən, namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edəndə 

əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda, çətinlikdə (ehtiyac, yaxud 

xəstəlik üz verdikdə) və cihad zamanı (məşəqqətlərə) səbr 

edənlərdir. (İmanlarında, sözlərində və əməllərində) doğru 

olanlardır. Müttəqi olanlar da onlardır!»
1
 

Elə buna görə də Quran, yahudi yaxud da xristian olmağı 

yeganə nicat yolu hesab edən əhli-kitaba cavab olaraq İslami 

imanı irəli sürüb, onu doğru yolu tapmağın amili kimi 

tanıtdırır: 

 

ََِآَمن اَقُولُوا ََوإِْسَحاقََََوإِْسَماِعيلَََإِْبَراِهيمَََإِلَىَََٰأُْنِزلََََوَماَإِلَْيَناَأُْنِزلََََوَماَبِاّلل 

قَََُلَََربِِّهمََِْمنََْالن بِيُّونَََأُوتِيََََوَماََوِعيَسىَََُٰموَسىَََٰأُوتِيََََوَماََواْْلَْسبَاطَََِويَْعقُوبََ َبَْينَََنُفَرِّ

ََاْهتََدْواَقَدَِفَََبِهََِآَمْنتُمَََْماَبِِمْثلََِآَمنُواَفَإِنَْ ُمْسلُِمونَََلَهَََُونَْحنََُِمْنهُمََْأََحدَ  َفَإِن َماَتََول ْواََوإِنَْۖ 

ََِشقَاقَ َفِيَهُمَْ ََُفََسيَْكفِيَكهُمَُۖ  ََّللا  ِميعَََُوهُوََۖ   اْلَعلِيمََُالس 

«(Ey möminlər, yəhudi və xaçpərəstlərin sizi öz dinlərinə 

dəvət etmələrinə cavab olaraq) belə deyin: «Biz Allaha, bizə 

nazil olana (Qurana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və 

onun övladına (əl-əsbat) göndərilənlərə, Musaya və İsaya 

verilənlərə, Rəbbi tərəfindən (bütün) peyğəmbərlərə verilən 

şeylərə (möcüzələrə) inanmışıq. Onlardan heç birini 

digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən 

müsəlmanlarıq!» Əgər onlar da siz inandığınız kimi (Allaha) 

inanırlarsa, şübhəsiz ki, doğru yolu taparlar».
2
 

 

 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 177. 
2 «Bəqərə» sürəsi, ayə 136-137. 
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2. ŞÜURLU İMAN 

 

Aşağıdakı ayələri diqqətlə oxuduqda bu mövzuları dərk 

etmək olar: 

1. Etiqadı üsul və prinsiplərə iman gətirmək Allahın 

peyğəmbəri və onun həqiqi ardıcıllarının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərindəndir. Bu xüsusiyyət o qədər mühümdür ki, 

Quranda onun üzərinə çox təqid olunmuşdur: 

 

ُسولََُآَمنََ َََواْلُمْؤِمنُونََََربِّهََِِمنََْإِلَْيهََِأُْنِزلَََبَِماَالر  ََِآَمنَََُكلَ ۖ  ََوُكتُبِهَََِكتِهََِوَمََلئََِبِاّلل 

قَََُلَََوُرُسلِهَِ ََُرُسلِهََِِمنََْأََحدَ َبَْينَََنُفَرِّ َََوأَطَْعنَاََسِمْعنَاََوقَالُواۖ  ََوإِلَْيكََََرب نَاَُغفَْرانَكََۖ 

 اْلَمِصيرَُ

«Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) 

inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı 

Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) 

peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: «Biz Onun 

peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hökmlərini) 

eşitdik (anladıq) və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, 

(axırda) Sənin dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!»
1
 

2. Ancaq iman kor-koranə və təqlid üzündən deyil, şüurlu, 

bilə-bilə, başa düşərək olmalıdır. Elə bu xüsusiyyyətdir ki, 

onların imanın avam arasında olan puc və müvəqqəti məhəbbət 

və təslimçilikdən fərqləndirir. 

Aşağlıdakı ayələrdə bu şüurun qabarıq nişanələrini görmək 

mümkündür: 

 

َماَواتَََِخْلقََِفِيَإِنَ   اْْلَْلبَابََِِْلُوِليََْليَاتَ ََوالن َهارََِالل ْيلَََِواْختََِلفَََِواْْلَْرضََِالس 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 285. 
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«Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə 

gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-

getməsində) ağıl sahibləri üçün (Allahın varlığını, qüdrətini, 

kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır».
1
 

 

َََيَْذُكُرونَََال ِذينََ َماَواتَََِخْلقََِفِيََويَتَفَك ُرونَََُجنُوبِِهمَََْوَعلَىََََٰوقُُعوًداَقِيَاًماَّللا  َالس 

َذاََخلَْقتََََماََرب نَاَْْلَْرضََِوا  الن ارَََِعَذابَََفَقَِناَُسْبَحانَكَََبَاِطًَلََهََٰ

«O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda 

da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında 

düşünər (və deyərlər): «Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə 

yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm 

odunun əzabından (Özün) qoru!»
2
 

 

ََأَْخَزْيتَهََُفَقَدََْالن ارَََتُْدِخلَََِمنََْإِن كََََرب نَا  أَْنَصارَ َِمنََْلِلظ الِِمينََََوَماۖ 

«Ey Rəbbimiz! Sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, 

əlbəttə, rüsvay edərsən və zalımlara kömək edən olmaz!»
3
 

 

يَمانََِيُنَاِديَُمنَاِديًاََسِمْعنَاَإِن نَاََرب نَا  فَآَمن اَبَِربُِّكمََْآِمنُواَأَنََْلِْْلِ

«Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: «Rəbbinizə inanın!» – 

deyə imana tərəf çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib Sənə 

iman gətirdik».
4
 

3. Əgər iman şüurlu olmasa, dərk və dəlilə əsaslanmasa, 

doqmatizmə, yalancı təəssübə çevrilər həmçinin, doğru yolu 

tapmağın yolunu da kəsər. Buna görə də kafirlərin və islam ilə 

müxalif olanların puç düşüncələrinə təəssüb üzündən imanlı 

olmaları Quranda şiddətlə pislənmiş və məhkum edilmişdir. 

Bu ayəni qınayıcı məzmuna fikir verin: 

                                                
1 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 190. 
2 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 191. 
3 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 192. 
4 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 193. 
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ََُأَْنَزلََََماَإِلَىَََٰتََعالَْواَلَهُمََْقِيلََََوإَِذا ُسولَََِوإِلَىَّللا  ََعلَْيهَََِوَجْدنَاََماََحْسبَُناَقَالُواَالر 

ََآبَاَءنَا  يَْهتَُدونََََوَلَََشْيئًاَيَْعلَُمونََََلََآبَاُؤهُمَََْكانَََأََولَوَْۖ 

«Onlara: «Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf 

gəlin!» – deyildiyi zaman: «Atalarımızın getdiyi yol bizə 

yetər», - deyə cavab verirlər. Bəs ataları heç bir şey bilməyib 

doğru yolda deyildilərsə necə?!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə104. 
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3. HƏYATA CƏHƏT VERƏN VƏ ƏMƏLİ 

ÖHDƏLİYİ OLAN İMAN 

 

Görəsən fikri yöndən tam şəkildə inanmaq və qəbul etmək 

mənasında olan iman təklikdə, praktikdən təcrid olunmuş 

surətdə kifayətdirmi? Yoxsa, nəhayət cəhət verən 

(istiqamətləndirən), praktiklə birgə olan iman lazımdır? 

Quranın nəzərdə tutduğu iman əməl ilə birlikdə olan, 

məqsədə çatmaq üçün bir qüvvə rolunu oynayan imandır. 

Qurani-Kərimin onlarla ayəsində «əməl ilə birlikdə olan 

iman»ın dünya və axirətdəki mükafatı, savabı qeyd 

olunmuşdur. 

Quranın bu ayələrinə diqqət edib düşünək: 

 

 َتُْفلُِحونَََلََعل ُكمََْاْلَخْيرََََواْفَعلُواََرب ُكمَََْواْعبُُدواََواْسُجُدواَاْرَكُعواَآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا

«Ey iman gətirənlər! (Namaz qıldıqda) rüku edin, 

səcdəyə qapanın; Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər görün 

ki, nicat tapasınız! (Mətləbinizə yetişəsiniz!)»
1
 

 

ََِفِيََوَجاِهُدوا ََِجهَاِدهَََِحقَ َّللا  ينََِِفيََعلَْيُكمَََْجَعلََََوَماَاْجتَبَاُكمََْهُوََۖ  َِمنََْالدِّ

َََحَرج َ ََإِْبَراِهيمَََأَبِيُكمََِْمل ةََۖ  َذاََوفِيَقَْبلََُِمنََْاْلُمْسلِِمينََََسم اُكمََُهُوََۖ  ُسولََُيَُكونََلََِهََٰ َالر 

ََالن اسَََِعلَىَُشهََداءََََوتَُكونُواََعلَْيُكمَََْشِهيًدا ََلةَََفَأَقِيُمواۖ  َكاةََََوآتُواَالص  ََواْعتَِصُمواَالز 

َِ َََمْوَلُكمََْهُوَََبِاّلل   الن ِصيرَََُونِْعمَََاْلَمْولَىَََٰفَنِْعمََۖ 

«(Ey möminlər!) Allah yolunda layiqincə cihad edin. O 

(Öz dini üçün) sizi seçdi və dində sizin üçün heç bir çətinlik 

yeri qoymadı – atanız İbrahimin dini (dinində olduğu) kimi. 

(Ey Muhəmməd ümməti!) Allah bundan əvvəl də, bunda 

(Quranda) da sizə müsəlman adını verdi ki, (qiyamət günü) 

                                                
1 «Həcc» sürəsi, ayə 77. 
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Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız. Elə isə 

(vaxtlı-vaxtında) namaz qılın, zəkat verin və Allaha sığının. 

(Allah) sizin ixtiyar sahibinizdir. O nə yaxşı ixtiyar sahibi, 

necə də gözəl imdada yetəndir!»
1
 

Yuxarıdakı ayələrdə dinə iman gətirməyin ən mühüm 

xüsusiyyətləri, yəni qələbə və müvəffəqiyyət, seçilmə, 

insanlara rəhbər və şahid olmaq, nəhayət Allahın himayəsi və 

yardımından yararlanmaq qeyd olunmuş, və bu xüsusiyyətlərin 

ancaq əməl ilə birlikdə olan imana məxsus olduğu vəd 

edilmişdir. 

«Ənfal» surəsinin bir ayəsi olan aşağıdakı ayə də, başqa 

bir şəəkildə, imandan doğan əməlləri xatırladır, islam 

cəmiyyətindəki həddləri təyin etməkdə iman və əməlin birlikdə 

oynadığı rolu göstərir: 

 

ََِبِيلَِسَََفِيََوأَْنفُِسِهمََْبِأَْمَوالِِهمَََْوَجاهَُدواََوهَاَجُرواَآَمنُواَال ِذينَََإِنَ  َآَوْواََوال ِذينَََّللا 

ئِكََََونََصُروا ََبَْعضَ َأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمََْأُولََٰ ََوَليَتِِهمََِْمنََْلَُكمَََْماَيُهَاِجُرواََولَمََْآَمنُواََوال ِذينََۖ 

 يُهَاِجُرواََحت ىََََٰشْيءَ َِمنَْ

«İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və 

canları ilə cihad edənlər (mühacirlər) və sığınacaq verib 

kömək istəyənlər (ənsar) – məhz onlar bir-birinə dostdurlar 

(varisdirlər). İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, 

onlar hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara 

varisliyiniz yoxdur».
2
 

 

 

 

 

                                                
1 «Həcc» sürəsi, ayə 78. 
2 «Ənfal» sürəsi, ayə 72. 
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4. İMAN VƏ ƏHDLƏRƏ SADİQ QALMAQ 

 

Həqiqi iman (əvvəlki fasilə oxuduğumuz ayələrdən məlum 

olduğu kimi) əhdə sadiq qalmağı zəruri edir. Mənfəətpərəst 

adamlar imanın zəruri bildiyi məsuliyyətlərə ciddi şəkildə 

yanaşmazlar. Onlar öhdəliklərini ancaq şəxsi mənfəətlərinə 

zərər yetirmədiyi təqdirdə yerinə yetirərlər və əgər mənafeləri 

təhlükəyə düşsə bütün əhdləri, öhdəlikləri ayaq altına qoyarlar. 

Quran bu kimi adamları, əgər dar günləri üçün bir az iman 

qəlblərində saxlamış olsalar belə, imansız adlandırır və Allahın 

möminlərə vəd etdiyi səadət, qurtuluş, qələbə və s. şəraitə, 

vəziyyətə baxmayaraq dini əhdlərə və əməllərə sadiq qalan 

şəxslərə məxsus bilir. 

Aşağıdakı ayələrə diqqət edin: 

 

ََُمبَيِّنَاتَ َآيَاتَ َأَْنَزْلَناَلَقَدَْ  َُۖ  ُمْستَقِيمَ َاطَ ِصرَََإِلَىَََٰيََشاءَََُمنََْيَْهِديََوّللا 

«Həqiqətən, Biz (hökmlərimizi, halal və haram 

buyurduqlarımızı, haqq yolu) açıq-aydın (bildirən) ayələr 

nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola (islam dininə) 

yönəldər».
1
 

 

ََِآَمن اََويَقُولُونََ ُسولََِبِاّلل  لِكَََبَْعدََِِمنََِْمنْهُمََْفَِريقَ ََول ىََٰيَتَََثُمَ ََوأَطَْعنَاََوبِالر  َََذَٰ ََوَماۖ 

ئِكََ  بِاْلُمْؤِمنِينَََأُولََٰ

«(Münafiqlər: ) «Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itaət 

etdik!” – deyər, bundan sonra isə onlardan bir dəstə 

(Peyğəmbərdən) üz çevirər. Belələri mömin (dilləri ilə 

ürəkləri bir olan müsəlman) deyillər».
2
 

                                                
1 «Nur» sürəsi, ayə 46. 
2 «Nur» sürəsi, ayə 47. 
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ََِإِلَىَُدُعواََوإَِذا  ُمْعِرُضونَََِمْنهُمََْفَِريقَ َإَِذاَبَْينَهُمََْلِيَْحُكمََََوَرُسولِهََِّللا 

«(Münafiqlər) aralarında hökm etmək üçün Allahın 

(Allahın kitabının) və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqda 

onlardan bir dəstə (onun yanına gəlməkdən, haqqa boyun 

qoymaqdan) dərhal üz çevirər».
1
 

 

 ُمْذِعنِينَََإِلَْيهََِيَأْتُواَاْلَحقََُّلَهُمََُيَُكنَََْوإِنَْ

«Əgər haqq onların tərəfində olsa, itaət edib (tez) onun 

yanına gələrlər».
2
 

 

ََُيَِحيفَََأَنََْونََيََخافََُأَمََْاْرتَابُواَأَمَََِمَرضَ َقُلُوبِِهمََْأَفِي َََوَرُسولُهَََُعلَْيِهمََّْللا  َبَلَْۖ 

ئِكََ  الظ الُِمونَََهُمََُأُولََٰ

«Onların qəlblərində mərəzmi (şəkk, nifaq mərəzimi) 

var? Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin onlara cövr, haqsızlıq 

edəcəklərindən qorxurlar? Xeyr, onlar özləri zülmkardırlar! 

(Allaha asi olmaqla özləri-özlərinə zülm edirlər!)»
3
 

 

ََِإِلَىَُدُعواَإَِذاَاْلُمْؤِمنِينَََقَْولََََكانَََإِن َما ََسِمْعنَاَيَقُولُواَأَنََْبَْينَهُمََْلِيَْحُكمََََوَرُسولِهََِّللا 

َََوأَطَْعنَا ئِكََۖ   اْلُمْفلُِحونَََهُمَََُوأُولََٰ

«Aralarında hökm vermək üçün Allahın (Allahın 

kitabının) və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqları zaman 

möminlərin sözü ancaq: «Eşitdik və itaət etdik!» – deməkdən 

ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz onlardır!»
4
 

 

َََيُِطعَََِوَمنَْ ََََويَْخشََََوَرُسولَهََُّللا  ئِكََََويَت ْقهََِّللا   اْلفَائُِزونَََمَُهََُفَأُولََٰ

                                                
1 «Nur» sürəsi, ayə 48. 
2 «Nur» sürəsi, ayə 49. 
3 «Nur» sürəsi, ayə 50. 
4 «Nur» sürəsi, ayə 51 
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«Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər, Allahdan 

qorxub çəkinənlər – məhz belələri uğura çatanlardır (əbədi 

səadətə - Cənnətə qovuşanlardır)».
1
 

Nəhayət, iki ayədən sonra əməli-saleh möminlərə, əməlləri 

imanları sayəsində olan şəxslər «İslam cəmiyyətini qurmaq» 

müjdəsini verir: 

 

َََُوَعدََ الَِحاتَََِوَعِملُواَِمْنُكمََْآَمنُواَال ِذينَََّللا  ََكَماَاْْلَْرضََِفِيَلَيَْستَْخلِفَن هُمََْالص 

نَنَ َقَْبلِِهمََِْمنََْال ِذينَََاْستَْخلَفََ لَن هُمََْولَيََُلَهُمََْاْرتََضىَََٰال ِذيَِدينَهُمََُلَهُمَََْولَيَُمكِّ َبَْعدََِِمنََْبَدِّ

ََأَْمنًاََخْوفِِهمَْ  َشْيئًاَبِيَيُْشِرُكونََََلََيَْعبُُدونَنِيۖ 

«Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə - 

yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar 

deyə - onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri 

edəcəyini, onlar (möminlər) üçün onların Allahın Özü 

bəyəndiyi dinini (islamı) möhkəmləndirəcəyini (hər tərəfə 

yayacağını) və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla 

(arxayınçılıqla) əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Nur» sürəsi, ayə 52. 
2 «Nur» sürəsi, ayə 55. 
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5. MÜJDƏLƏR (1) 

 

İnsan hərtərəfli, kamil səadətə çatmaq üçün nəyə 

möhtacdır? 

1. Hədəfi, məqsədi tanımağa, ona çatmağın yolunu 

bilməyə (hidayətə). 

2. Cəhl, qurur və görməyinin, dərk etməyinin qarşısını alan 

hər bir pərdəni yırtmağa, həqiqət işığının ürəyinə şaxmasına 

(nura), 

3. Səadət yoluna xarici amillərdən daha yorucu olan daxili 

vəsvəsələrdən qurtarmağa (arxayınlığa), 

4. Hərəkətin faydalı olacağına ümid bəsləməyə, 

5. Səhvlərinin düzələ bilən, bağışlana bilən səhvlər 

olmasına, 

6. Hər şəraitdə arxalana biləcəyi bir etibarlı söykənəcəyə, 

7. Düşmənlər qarşısında adamların qüvvəsindən üstün bir 

qüvvənin ona kömək etməsinə, 

8. Müxtəlif cəbhədən üstün olmağa, 

9. Onun hərəkətinə əngəl törədənlərə qələbə çalmağa, 

10. Bütün çətinliklər, təzyiqlər və əl-ayağını bağlayan hər 

bir şeydən qurtararaq hədəfə çatmağa (fəlaha), 

11. Hər şəraitdə, istər yolda, istər hədəfə çatdıqdan sonra, 

bu dünyada hazırlanmış ehtiyatlardan faydalanmağa, 

Və nəhyaət, həyatı sona çatdıqdan sonra, bütün 

fəaliyyətləri bitdikdən sonra özünü, layiqincə mükafatlanaraq, 

cənnətdə görməsinə möhtacdır. 

İndi isə Quranın ayələrinə diqqət yetirək ki, bunların 

hamısını əməl ilə birlikdə olan imana malik olan insana müjdə 

verir: 
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1. HİDAYƏT: 

 

الَِحاتَََِوَعِملُواَآَمنُواَال ِذينَََإِنَ   بِإِيَمانِِهمَََْربُّهُمََْيَْهِديِهمََْالص 

«İman gətirib yaxşı işlər görənlərin Rəbbi iman 

gətirdiklərinə görə hidayətə (Cənnətə) qovuşdurar».
1
 

 

 ُمبِينًاَنُوًراَإِلَْيُكمَََْوأَْنَزْلنَاََربُِّكمََِْمنََْبُْرهَانَ ََجاَءُكمََْقَدََْالن اسََُأَيُّهَاَيَا

«Ey insanlar! (Bu Muhəmməd) sizə Rəbbiniz tərəfindən 

dəlil gəlmişdir. Biz sizə aydın bir nur (Quran) endirdik».
2
 

 

ََِآَمنُواَال ِذينَََفَأَم ا ََويَْهِديِهمَََْوفَْضلَ َِمْنهَََُرْحَمةَ َفِيَفََسيُْدِخلُهُمََْبِهَََِواْعتََصُمواَبِاّلل 

 ُمْستَقِيًماَِصَراًطاَإِلَْيهَِ

«Allah Ona iman gətirən və Ondan möhkəm yapışanları 

öz mərhəməti, lütfü altına alar və onları Özünə tərəf gedən 

düz yola yönəldər».
3
 

 

ََُسبُلَنَاَلَنَْهِديَن هُمََْفِينَاََجاهَُدواََوال ِذينََ ََََوإِنَ ۖ   اْلُمْحِسنِينَََلََمعَََّللا 

«Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza (Bizə 

tərəf gətirib çıxardan behişt yollarına) qovuşduracağıq. 

Şübhəsiz ki, Allah yaxşı əməllər edənlərlədir!»
4
 

 

2. NUR: 

 

َُ ََالنُّورََِإَِلىَالظُّلَُماتََِِمنَََيُْخِرُجهُمََْآَمنُواَال ِذينََََولِيََُّّللا  َأَْولِيَاُؤهُمَََُكفَُرواََوال ِذينََۖ 

ََالظُّلَُماتََِإِلَىَورَِالنََُِّمنَََيُْخِرُجونَهُمََْالط اُغوتَُ ئِكََۖ  ََالن ارََِأَْصَحابََُأُولََٰ َفِيهَاَهُمَْۖ 

 َخالُِدونََ

                                                
1 «Yunus» sürəsi, ayə 9. 
2 «Nisa» sürəsi, ayə 174. 
3 «Nisa» sürəsi, ayə 175. 
4 «Ənkəbut» sürəsi, ayə 69. 
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«Allah (Ona) iman gətirənlərin dostudur, onları 

zülmətdən çıxarıb işığa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə 

Taqutdur (şeytanlardır). Onları (kafirləri) nurdan ayırıb 

zülmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik 

qalacaqlar!»
1
 

 

َََاْذُكُرواَآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا  َوأَِصيًَلََبُْكَرةًَََوَسبُِّحوهَُ َكثِيًراَِذْكًراَّللا 

«Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin! Onu səhər-

axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin!»
2
 

 

ََالنُّورََِإِلَىَالظُّلَُماتََِِمنَََلِيُْخِرَجُكمَََْوَمََلئَِكتُهَََُعلَْيُكمََْيَُصلِّيَال ِذيَهُوََ ََوَكانََۖ 

 َرِحيًماَبِاْلُمْؤِمنِينََ

«Sizi zülmətdən nura çıxartmaq üçün mələkləri ilə 

birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən Odur. (Və ya: mələkləri də 

Ondan sizin bağışlanmağınızı dilərlər!). Allah möminlərə 

rəhm edəndir!»
3
 

 

َََات قُواَآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا َلَُكمَََْويَْجَعلَََْرْحَمتِهََِِمنََِْكْفلَْينََِيُْؤتُِكمََْبَِرُسولِهَََِوآِمنُواَّللا 

ََلَُكمَََْويَْغفِرََْبِهََِتَْمُشونَََنُوًرا  َُۖ  ِحيمَ رََََغفُورَ ََوّللا 

«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və Onun 

peyğəmbərinə iman gətirin ki, (Allah) sizə Öz mərhəmətindən 

iki pay versin, sizə (qıl körpüsü üstündə) getməyiniz üçün nur 

bəxş etsin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhm 

edəndir!»
4
 

 

 

 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 257. 
2 «Əhzab» sürəsi, ayə 41-42. 
3 «Əhzab» sürəsi, ayə 43. 
4 «Hədid» sürəsi, ayə 28. 
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6. MÜJDƏLƏR (2) 

 

3. ARXAYINLIQ, SÜKUN VƏ ÜRƏYİN RAHAT 

OLMASI 

 

İztirab və vəsvəsədən qurtarmaq mömin insanın ən 

səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Qurani-Kərim də ona bu ruhi 

təskinliyin müjdəsini verir: 

 

ََِبِِذْكرََِقُلُوبُهُمَََْوتَْطَمئِنََُّآَمنُواَال ِذينََ ََّللا  ََِبِِذْكرََِأََلَۖ  َآَمنُواَال ِذينََ اْلقُلُوبََُتَْطَمئِنََُّّللا 

اِلَحاتَََِوَعِملُوا  َمآب َََوُحْسنََُلَهُمََْطُوبَىَََٰالص 

«O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr 

etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (möminlərin 

ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar! İman gətirib 

yaxşı işlər görənlərin xoş halına! (Onları) gözəl bir sığınacaq 

(Cənnət gözləyir)!»
1
 

Həzrəti İbrahim (ə) həmin həqiqəti əsaslı, məntiqli bir 

məktəbə tabe olmadıqları üçün sakit bir qəlb, arxayın bir ruhu 

olmayan öz zəmanəsinin müşriklərinə bəyan etdi və möhkəm 

bir imandan qaynaqlanan batini arxayınlığını onlara nümayiş 

etdirdi: 

 

هَُ ََقَْوُمهَََُوَحاج  ونِّيَقَالََۖ  ََِِفيَأَتَُحاجُّ ََهََدانَََِوقَدََّْللا  َبِهََِتُْشِرُكونََََماَأََخافَََُوَلَۖ 

َََشْيئًاََربِّيَيََشاءَََأَنََْإِل َ ََِعْلًماََشْيءَ َُكلَ ََربِّيََوِسعََۖ   تَتََذك ُرونَََأَفَََلَۖ 

«Tayfası onunla (İbrahimlə) mübahisəyə girişdi. 

(İbrahim) dedi: «Allah məni doğru yola saldığı halda, siz 

Onun barəsində mənimlə mübahisə edirsiniz? Rəbbimin 

istədiyi hər hansı bir şey (bəla, müsibət) istisna olmaqla, mən 

                                                
1 «Rəd» sürəsi, ayə 28-29. 
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sizin Ona şərik qoşduğunuz bütlərdən qorxmuram. (Onlar 

mənə heç bir şey edə bilməzlər). Rəbbim hər şeyi elmlə (Öz 

əzəli elmi ilə) ehtiva etmişdir. Məgər düşünüb ibrət 

almırsınız?»
1
 

 

ََِأَْشَرْكتُمََْأَن ُكمََْونََتََخافَََُوَلََأَْشَرْكتُمَََْماَأََخافَََُوَكْيفََ لََْلَمَََْماَبِاّلل  ََعلَْيُكمََْبِهََِيُنَزِّ

ََُسْلطَانًا ََبِاْْلَْمنََِأََحقََُّاْلفَِريقَْينََِفَأَيَُّۖ   تَْعلَُمونَََُكْنتُمََْإِنَْۖ 

«Allahın sizə (ibadət edilməsi barədə) heç bir dəlil 

endirmədiyi bütləri Ona şərik qoşmaqdan qorxmadığınız 

halda, mən niyə sizin qoşduğunuz şəriklərdən qorxmalıyam? 

Əgər bilirsinizsə, (deyin görək) bu iki dəstədən hansı (qiyamət 

əzabından) əmin olmağa daha layiqdir?»
2
 

 

ئِكَََبِظُْلمَ َإِيَمانَهُمََْيَْلبُِسواََولَمََْآَمنُواَال ِذينََ ُمْهتَُدونََََوهُمََْاْْلَْمنََُلَهُمََُأُولََٰ  

«İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-

amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır!»
3
 

 

4. FAYDALI OLMAQ 

 

Mömin bilir ki, atdığı hər bir addım onu hədəfinə 

yaxınlaşdırır, hərəkəti və fəaliyyəti yaxşı nəticələr verir, onun 

heç bir çalışması boşa getmir və ümumiyyətlə fəaliyyətləri 

faydalı olur: 

 

ُسولَََيَت بِعَََُمنََْلِنَْعلَمَََإِل َََعلَْيهَاَُكْنتَََال تِيَاْلقِْبلَةََََجَعْلنَاََوَما ََعلَىَََٰيَْنقَلِبََُِمم نََْالر 

َََعقِبَْيهَِ ََُهََدىَال ِذينََََعلَىَإِل ََلََكبِيَرةًَََكانَتَََْوإِنَْۖ  ََّللا  َََُكانََََوَماۖ  ََإِيَمانَُكمََْلِيُِضيعَََّللا   ۖ

َََإِنَ   َرِحيمَ َلََرُءوفَ َبِالن اسََِّللا 

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 80. 
2 «Ənam» sürəsi, ayə 81. 
3 «Ənam» sürəsi, ayə 82. 
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«İndi yönəldiyin qibləni (Kəbəni) yalnız Peyğəmbərə tabe 

olanlarla ondan üz çevirənləri bir-birindən ayırd etmək üçün 

(qiblə) təyin etdik. Bu, (qibləni Beytülmüqəddəsdən Kəbəyə 

tərəf çevirmək) ağır görünsə də, ancaq Allahın doğru yola 

yönəltdiyi şəxslər üçün ağır deyildir. Allah sizin imanınızı 

(bundan əvvəl Beytülmüqəddəsə üz tutaraq qıldığınız 

namazlarınızı) əvəzsiz buraxmaz. Allah insanlara qarşı, 

əlbəttə, mehribandır, mərhəmətlidir».
1
 

 

الَِحاتََِِمنَََيَْعَملََْفََمنَْ  َكاتِبُونَََلَهَََُوإِن اَلَِسْعيِهََُِكْفَرانَََفَََلََُمْؤِمنَ ََوهُوَََالص 

«Hər kim mömin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti 

danılmayacaqdır (mükafatı tamamilə ödəniləcəkdir). 

Şübhəsiz ki, Biz onun üçün (gördüyü işləri mələklər vasitəsilə 

əməl dəftərinə) yazırıq».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 143. 
2 «Ənbiya» sürəsi, ayə 94. 
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TÖVHİD 

 

7. İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ TÖVHİD 

 

İslam dünyagörüşündə kainatın bütün məxluqatı, bütün 

fenomenləri üstün bir qüdrətin məxluqu, yaratdığı və hamısı 

ondan asılıdırlar. Bu üstün qüdrət Allahdır. Allah elm, qüdrət, 

iradə və s. bu kimi yaxşı xüsusiyyətlərin hamısına malikdir. 

Ən kiçik zərrədən tutmuş tanınmamış kəhkəşanlara qədər 

hər şey onun yaratdığıdır və onun iradəsi altındadır. Bütün 

yaranmışlar (insan və başqa mövcudlar) onu iradəsi altında və 

onun bəndəsidirlər və hamısı ona ibadət etmək vəzifəsini 

daşıyırlar. Heç bir məxluq Allaha ibadət etmək, Ona tapınmaq 

dairəsindən bayıra çıxa bilməz. 

Yaranmışların hər bir şeyi, fikri, huşu, ağlı, qərara gəlmək 

qüdrəti, maddi imkanları və s. və i. a. ondandır. Odur 

yaradılışın və həyatın davam etməsinin səbəbi və idarə edəni. 

Bu görüş islam ideologiyasının təməli, islamda olan bütün 

planlar, proqramlar və həyata cəhət verən bütün fikirlərin 

əsasıdır. 

Qurani-Kərimin yüzlərlə ayəsində tövhid ahəngi 

eşidilməkdədir. Nümunə üçün aşağıdakı ayələrə diqqət edək: 

 

َُ هََََلََّللا 
ََاْلَقيُّومََُاْلَحيََُّهُوَََإِل ََإِلََٰ ََنَْومَ ََوَلََِسنَة ََتَأُْخُذهَََُلَۖ  َماَواتََِفِيََماَلَهَُۖ  َالس 

ََاْْلَْرضََِفِيََوَما ََبِإِْذنِهََِإِل ََِعْنَدهََُفَعَُيَشََْال ِذيََذاََمنَْۖ  ََوَماَأَْيِديِهمََْبَْينََََماَيَْعلَمَُۖ 

َََخْلفَهُمَْ َََشاءَََبَِماَإِل ََِعْلِمهََِِمنََْبَِشْيءَ َيُِحيطُونََََوَلَۖ  َماَواتََُِكْرِسيُّهَََُوِسعََۖ  َالس 

َََواْْلَْرضََ ََِحْفظُهَُماَيَئُوُدهَََُوَلَۖ   اْلَعِظيمََُاْلَعلِيَََُّوهُوََۖ 

«Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əbədi, əzəli varlıq 

Odur. O nə mürgü, nə də yuxu bilər. Göylərdə və yerdə nə 

varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) 
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Onun yanında (hüzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin 

günahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, bütün 

yaranmışların keçmişini və gələcəyini (bütün olmuş və olacaq 

şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun 

Özünün istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. 

Onun kürsüsü (elmi, qüdrət və səltənəti) göyləri və yeri əhatə 

etmişdir. Bunları mühafizə etmək Onun üçün heç də çətin 

deyildir. Ən uca, ən böyük varlıq da Odur!»
1
 

 

نََُات َخذََََوقَالُوا ْحَمَٰ  َولًَداَالر 

«(Müşriklər:) «Rəhman özünə övlad götürmüşdür!» – 

dedilər».
2
 

 

اََشْيئًاَِجْئتُمََْلَقَدَْ  إِد ً

«Siz, doğrudan da, olduqca pis bir şey etdiniz (çox böyük-

böyük danışdınız)!»
3
 

 

َماَواتََُتََكادَُ اَاْلِجبَالَََُوتَِخرََُّاْْلَْرضَََُوتَْنَشقََُِّمْنهََُيَتَفَط ْرنَََالس  ََدَعْواَأَنَْ هَد ً

نَِ ْحَمَٰ  َولًَداَلِلر 

«Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın 

və dağlar yerindən qopub uçsun! (Müşriklərin) Rəhmana 

övlad isnad etdiklərinə görə!»
4
 

 

نََِيَْنبَِغيََوَما ْحَمَٰ َماَواتََِفِيََمنََُْكلََُّإِنَْ َولًَداَيَت ِخذَََأَنََْلِلر  َآتِيَإِل َََواْْلَْرضََِالس 

نَِ ْحَمَٰ  َعْبًداَالر 

«Halbuki Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. 

Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 255. 
2 «Məryəm» sürəsi, ayə 88. 
3 «Məryəm» sürəsi, ayə 89. 
4 «Məryəm» sürəsi, ayə 90-91. 



QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI 

 

26 

yoxdur ki, (qiyamət günü) Rəhmanın hüzuruna bir qul kimi 

gəlməsin».
1
 

 

هُمََْأَْحَصاهُمََْلَقَدَْ اََوَعد   َعد ً

«And olsun ki, (Allah) onları (bütün yaratdıqlarını) 

hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Məryəm» sürəsi, ayə 92-93. 
2 «Məryəm» sürəsi, ayə 94. 
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8. İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ TÖVHİD 

 

Quranda olan tövhid anlayışı əbəs və məsuliyyətsiz bir 

anlayış deyil, əksinə təəhhüdlü, fəal və yaradıcı bir mərifətdir. 

Cəmiyyəti qurmaq, idarə etmək və strategiyasını təyin 

etməkdə, həmçinin, hədəfə çatmaq üçün lazımi vasaiti təmin 

etməkdə əsas rolu oynayır. Başqa sözlə desək, tövhid islam 

ideologiyasının təməllərindəndir. İslam ideologiyasının 

təməlləri arasında isə tövhid əsas yeri tutur. 

Kainat və insanın üstün qüdrətdən, Allahdan asılı olması 

kainatın bir hədəf üçün yaradıldığını gərəkdir. İnsan da ağıl və 

iradə sahibi bir məxluq olduğu üçün hədəfini tanımaq və ona 

çatmaq məsuliyyətini daşıyır.  

Allah-Təalanın bütün varlıqların yaradıcısı olması, 

qanunvericilik qüvvəsinin də onun ixtiyarında olmasını 

gərəkdirir. Bütün şüurlu məxluqlar isə onun qanunlarına tabe 

olmalıdırlar. 

Allahın sonsuz elmi insanların xeyrinə olan qayda-

qanunların tənzim etmə səlahiyyətinin yalnız Ona məxsus 

olmasını zəruri edir. 

Bütün insanlar, Allahın bəndəsidirlər. Buna görə də heç 

kəsin özbaşına o biri bəndələrə hakim olmağa haqqı yoxdur 

(Tağutu rədd etmə). İnsanlara ancaq Allahın seçdiyi şəxslər 

hakim ola bilərlər (məsum imamlar, məsum imamın qeybətdə 

olduğu dövrdə isə islamı hakim). 

Aşağıdakı ayələrə diqqət yetirmək islam düşüncəsi tərzinin 

tövhid və tövhid ilə əlaqədar bəzi görüşlərini aydınlaşdırır: 

 



QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI 

 

28 

ََُِدونََِِمنََْيَت ِخذَََُمنََْالن اسَََِوِمنََ َََِكُحبََِّيُِحبُّونَهُمََْأَْنَداًداَّللا  ََّللا  َأََشدََُّآَمنُواََوال ِذينََۖ 

ََُِحب ًا ََّلِل  ةَََأَنَ َاْلَعَذابَََيََرْونَََإِذََُْمواظَلَََال ِذينَََيََرىََولَوَْۖ  ََِاْلقُو  ََََوأَنَ ََجِميًعاَّلِل  ََشِديدََُّللا 

أَََإِذَْ اْلَعَذابَِ  اْْلَْسبَابََُبِِهمَََُوتَقَط َعتََْاْلَعَذابََََوَرأَُواَات بَُعواَال ِذينَََِمنَََاتُّبُِعواَال ِذينَََتَبَر 

«İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini (Allaha) şərik 

qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki 

iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər 

(özlərinə) zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan 

xəbərləri olsaydı, onlar bütün (qüvvət və) qüdrətin Allaha 

məxsus olduğunu və Allahın əzabının şiddətli olacağını 

bilərdilər. O zaman tabe olunmuşlar (bütpərəstlərin rəisləri) 

tabe olanlardan (bütpərəstlərdən) uzaqlaşacaq, (onların 

hamısı qiyamətdəki) əzabı görəcək və aralarındakı rabitə 

qırılacaqdır».
1
 

 

ةًََلَنَاَأَنَ َلَوََْات بَُعواَينََال ذَََِوقَالََ أََََكر  ُءواََكَماَِمْنهُمََْفَنَتَبَر  ََِمن اَتَبَر  لِكََۖ  ََُيُِريِهمَََُكَذَٰ َّللا 

َََعلَْيِهمَََْحَسَراتَ َأَْعَمالَهُمَْ  الن ارََِِمنَََبَِخاِرِجينَََهُمَََْوَماۖ 

«O zaman (bütpərəstlərə) tabe olanlar: «Əgər bir də 

(dünyaya) qayıda bilsəydik, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi 

biz də onlardan uzaqlaşardıq», - deyərlər. Beləcə (qiyamətdə) 

Allah onların əməllərinin yalnız həsrətdən (peşmançılıqdan) 

ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnəm odundan çıxa 

bilməzlər».
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 165-166. 
2 «Bəqərə» sürəsi, ayə 167. 
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9. İBADƏT VƏ İTAƏT ALLAHA MƏXSUSDUR 

 

Əvvəlki fəsillərdə qısa şəkildə bəhs etdik ki, tövhid 

fəlsəfəsi görüş olmaqla yanaşı həm də insan həyatına cəhət 

verən, ictimai və fərdi həyatın əsası olmalı olan bir əqidədir. 

İndi isə Quran tövhid anlayışının əsas cəhətlərinə işaarə edrik. 

Tövhid dünyagörüşününə görə insanlar Allahdan başqa 

heç kimə və heç nəyə ibadət və itaət etməməlidirlər. Tarixboyu 

üzdəniraq «qüdrətlər» tərəfindən insanlara olunan hökmlər və 

zorla qəbul etdirmələr həmişə yanlış və batil olmuşdur. Burada 

qeyd olunan üzdəniraq qüdrətlərdən məqsəd bütlər, tanrılar və 

nəfsi istəklərdir. 

Allaha qoşulan xəyali şəriklər haqqında danışan «Yunus» 

surəsinin aşağıda qeyd etdiyimiz payələri tövhid əqidəsinin 

əsas cəhətlərini aydınlaşdırır: 

 

َََوُشَرَكاُؤُكمََْأَْنتُمَََْمَكانَُكمََْأَْشَرُكواَلِل ِذينَََنَقُولََُثُمَ ًَعاَجِميَنَْحُشُرهُمَََْويَْومََ َفََزي ْلنَاۖ 

ََبَْينَهُمَْ  تَْعبُُدونَََإِي انَاَُكْنتُمَََْماَُشَرَكاُؤهُمَََْوقَالََۖ 

«O gün onların hamısını (haqq-hesab çəkmək üçün bir 

yerə) yığacaq, sonra müşrikləri: «Siz də, Allaha qoşduğunuz 

şərikləriniz (bütləriniz) də yerinizdə durun!» – deyəcək və 

onları (bir-birindən, yaxud başqalarından) ayıracağıq. 

Şərikləri (bütlər) dilə gəlib deyəcəklər: «Siz bizə ibadət 

etmirdiniz».
1
 

 

ََِفََكفَىََٰ ََماَنَْفسَ َُكلََُّتَْبلُوَهُنَالِكََ لََغاِفلِينَََِعبَاَدتُِكمَََْعنََُْكن اَإِنَََْوبَْينَُكمََْبَْينَنَاََشِهيًداَبِاّلل 

ََأَْسلَفَتَْ واۖ  ََِإِلَىََوُردُّ ََاْلَحقَََِّمْوَلهُمََُّللا   يَْفتَُرونََََكانُواََماََعْنهُمَََْوَضلَ ۖ 

                                                
1 «Yunus» sürəsi, ayə 28. 
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«Sizinlə bizə aramızda təkcə Allahın şahid olması yetər. 

Biz (eşitməz, görməz və duymaz olduğumuz üçün) sizin bizə 

ibadət etməyinizdən xəbərsiz idik!» Orada hər kəs əvvəlcə 

gördüyü iş barəsində xəbər (hesabat) verəcək və həqiqi ixtiyar 

sahibi olan Allahın hüzuruna qaytarılacaqdır. (Müşriklərin) 

uydurub düzəltdikləri bütlər isə onlardan (uzaqlaşıb) qeyb 

olacaqlar»
1
. 

 

َماءََِِمنَََيَْرُزقُُكمَََْمنََْقُلَْ ْمعَََيَْملِكََُأَم نَََْواْْلَْرضََِالس  َيُْخِرجَََُوَمنَََْواْْلَْبَصارَََالس 

ََاْْلَْمرَََيَُدبِّرَََُوَمنََْاْلَحيََِِّمنَََاْلَميِّتََََويُْخِرجََُاْلَميِّتََِِمنَََاْلَحيَ  ََُفََسيَقُولُونََۖ  ََّللا  َفَقُلَْۖ 

 تَت قُونَََأَفَََلَ

«De ki: «Sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara 

və gözlərə sahib olan (onları yaradan) kimdir? Ölüdən diri, 

diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan (səhmana 

salan) kimdir? Onlar: «Allahdır!» – deyəcəklər. De: «Bəs 

onda Allahdan qorxmursunuz?»
2
 

Yuxarıda qeyd edilən bir necə ayədən sonra daşdan, 

ağacdan qayrılmış bütlərdən çox, anrılıq iddiasında olan 

tağutları izah edərək elə buyurur: 

 

ََاْلَحقََِّإِلَىَيَْهِديََمنََُْشَرَكائُِكمََِْمنََْهَلََْقُلَْ ََُقُلَِۖ  ََلِْلَحقََِّْهِدييَََّللا  َيَْهِديَأَفََمنَْۖ 

ََيُْهَدىَََٰأَنََْإِل ََيَِهدِّيََلََأَم نََْيُت بَعَََأَنََْأََحقََُّاْلَحقََِّإِلَى تَْحُكُمونََََكْيفَََلَُكمََْفََماۖ   

«De: «Şərikləriniz içərisində (insanları) haqq yola 

yönəldə bilən bir kimsə varmı?» (Sənə cavab verə bilməyən 

müşriklərə) de: «Allah (insanları) haqq yola yönəldir. Belə 

olduqda doğru yola yönəldən kəs arxasınca gedilməyə daha 

çox layiqdir, yoxsa doğru yol göstərilmədikcə özü onu tapa 

                                                
1 «Yunus» sürəsi, ayə 29-30. 
2 «Yunus» sürəsi, ayə 31. 
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bilməyən kəs? Sizə nə olub? Necə mühakimə 

yürüdürsünüz?»
1
 

Məlumdur ki, doğru yola yönəltmək və yənəldilmək insana 

aiddir. Demək, bu ayədə rəbb olmaq və tədbirlilik iddiası ilə 

digər insanları özlərinə ibadət və itaət etməyə məcbur edən, 

özlərini Allah şərik qoşan insanlar nəzərdə tutulmuşdur. 

Tövhid əqidəsi bütün bütlərə, istər dini qüdrətlər adı ilə 

olsun (Əhbar, Ruhban), istərsə siyasi və iqtisadi qüdrətlər adı 

ilə olsun (tağut, mələ, mutrif), ibadət və itaət etməyi rədd edir. 

Qurani-Kərim bir ayəsində islamın əhli-kitaba etdiyi təkli 

təklifini belə izah edir: 

 

َََإِل ََنَْعبُدَََأَل َََوبَْينَُكمََْبَْينَنَاََسَواءَ ََكلَِمة ََإِلَىَََٰتََعالَْواَِكتَابَِالََْأَْهلَََيَاَقُلَْ َنُْشرِكََََوَلََّللا 

ََُِدونََِِمنََْأَْرَبابًاَبَْعًضاَبَْعُضنَاَيَت ِخذََََوَلَََشْيئًاَبِهَِ ََّللا  َبِأَن اَاْشهَُدواَفَقُولُواَتََول ْواَفَإِنَْۖ 

 ُمْسلُِمونََ

«(Ya Rəsulum!) Söylə: «Ey kitab əhli, sizinlə bizim 

aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin! 

(O kəlmə budur:) «Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona 

şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb 

qəbul etməyək!» Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o 

zaman (onlara) deyin: «İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, 

müsəlmanlarıq (Allaha təslim olanlarıq)!»
2
 

Bununla belə, Quran saleh bəndələrdən itaət etməyi 

Allahdan itaət etmək kimi bilir və bir necə ayədə cəmiyyətin 

icraiyyə qüvvələrini (peyğəmbər və üluləmri) tanıtdırır. 

 

 

 

                                                
1 «Yunus» sürəsi, ayə 35. 
2 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 64. 
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10. TÖVHİDİN RUHU: ALLAHDAN BAŞQA HEÇ 

NƏYƏ İBADƏT ETMƏMƏK 

 

Tövhidin dairəsi, həyatda əsaslanaraq yaşamağın yollarını 

tövhid və şirk barəsində olan başqa bir neçə ayəni araşdırmaqla 

daha aydın şəkildə başa düşmək olar. 

Qurana görə tövhidə inananın Allahdan başqa heç nəyə 

ibadət etməməsi kifayət deyil. Burada başqa bir şərt də 

lazımdır: «Allahın rəqibləri və düşmənlərinə tabe olmamaq». 

Bu mətləb Quranda açıq şəkildə qeyd olunmuşdur və hətta bəzi 

yerlərdə itaət etmək ibadət adlandırılmışdır və Allahdan başqa 

bir şeyə ya bir kəsə tabe olanlar müşrik deyə təqdim 

olunmuşdur. Demək, tövhidin öz əyi olan Allaha ibadət etməyi 

«ibadət və itaət yalnız Allaha məxsusdur» ifadəsi ilə də izah 

etmək, olar və habelə Allahdan başqasına ibadət və itaət etməyi 

isə şirk bilmək olar. 

Tövhidin bu cəhətini bir çox ayədə görmək mümkündür. O 

cümlədən: 

 

ََِأَفََغْيرََ ًَلََاْلِكتَابَََإِلَْيُكمََُأَْنَزلَََال ِذيََوهُوََََحَكًماَأَْبتَِغيَّللا  ََُمفَص  َآتَْينَاهُمَََُوال ِذينََۖ 

لَ َأَن هََُيَْعلَُمونَََاْلِكتَابََ ََبِاْلَحقَََِّربِّكَََِمنََُْمنَز   اْلُمْمتَِرينَََِمنَََتَُكونَنَ َفَََلَۖ 

«Allah sizə Kitabı (Quranı) müfəssəl surətdə nazil etdiyi 

halda, mən (haqq ilə batili ayırd etmək üçün) Ondan 

başqasınımı özümə hakim istəməliyəm?! Kitab verilmiş 

şəxslər Quranın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini 

bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma!»
1
 

 

َََوَعْدًلََِصْدقًاََربِّكََََكلَِمتَََُوتَم تَْ لََََلَۖ  ََلَِكلَِماتِهََُِمبَدِّ ِميعَََُوهُوََۖ   الَْعلِيمََُالس 

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 114. 
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«(Ya Rəsulum!) Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə 

tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə 

yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!»
1
 

 

َََِسبِيلَََِعنََْيُِضلُّوكَََاْْلَْرضََِفِيََمنََْأَْكثَرَََتُِطعَََْوإِنَْ ََّللا  َالظ نَ َإِل ََيَت بُِعونَََإِنَْۖ 

 يَْخُرُصونَََإِل ََهُمَََْوإِنَْ

«Əgər yer üzündə olanların çoxuna itaət etsən, onlar 

səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və 

ancaq yalan danışarlar!»
2
 

 

َََسبِيلِهَََِعنََْيَِضلَََُّمنََْأَْعلَمََُهُوََََرب كَََإِنَ   بِاْلُمْهتَِدينَََأَْعلَمَََُوهُوََۖ 

«Şübhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan 

Rəbbindir. Haqq yola yönələnləri də ən yaxşı bilən Odur!»
3
 

 

ََِاْسمََُُذِكرَََِمم اَفَُكلُوا  ُمْؤِمنِينَََبِآيَاتِهََُِكْنتُمََْإِنَََْعلَْيهََِّللا 

«Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsinizsə, 

üstündə Onun adı çəkilmiş (bismillah deyilərək kəsilmiş) 

heyvanları yeyin!»
4
 

 

ََِاْسمََُُذكِرَََِمم اَتَأُْكلُواَأَل ََلَُكمَََْوَما لََََوقَدَََْعلَْيهََِّللا  مََََماَلَُكمََْفَص  ََماَإِل َََعلَْيُكمَََْحر 

ََإِلَْيهََِاْضطُِرْرتُمَْ ََِعْلمَ َبَِغْيرََِبِأَْهَوائِِهمََْلَيُِضلُّونََََكثِيًراََوإِنَ ۖ  َأَْعلَمََُهُوََََرب كَََإِنَ ۖ 

 بِاْلُمْعتَِدينََ

«Sizə nə olub ki, üstündə Allahın adı çəkilmiş 

(heyvanların) ətindən yeməyəsiniz? Halbuki məcburiyyət 

qarşısında (yeməli) olduğunuz şeylər istisna edilməklə, sizə 

haram buyurduqların artıq O (Allah) müfəssəl şəkildə sizə 

bildirmişdir. Şübhəsiz ki, çoxları (şəriəti) bilmədiklərindən 

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 115. 
2 «Ənam» sürəsi, ayə 116. 
3 «Ənam» sürəsi, ayə 117. 
4 «Ənam» sürəsi, ayə 118. 
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nəfslərinin istəklərinə uyaraq (xalqı) düz yoldan azdırarlar. 

Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı tanıyandır!»
1
 

 

ْثمََِظَاِهرََََوَذُروا َََوبَاِطنَهََُاْْلِ ْثمَََيَْكِسبُونَََال ِذينَََإِنَ ۖ  ََكانُواََمابَََِسيُْجَزْونَََاْْلِ

 يَْقتَِرفُونََ

«Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin! Günah 

qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar!»
2
 

 

ََِاْسمََُيُْذَكرََِلَمََِْمم اَتَأُْكلُواََوَلَ ََلَفِْسقَ ََوإِن هَََُعلَْيهََِّللا  يَاِطينََََوإِنَ ۖ  َلَىََٰإَََِليُوُحونَََالش 

ََلِيَُجاِدلُوُكمََْأَْولِيَائِِهمَْ  لَُمْشِرُكونَََإِن ُكمََْأَطَْعتُُموهُمَََْوإِنَْۖ 

«Üstündə Allahın adı çəkilməmiş heyvanların ətindən 

yeməyin. Bu, şübhəsiz ki, günahdır. Həqiqətən, şeytanlar öz 

dostlarına sizinlə mücadilə etmək üçün (çirkin fikirlər və 

yaramaz əqidələr) təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, 

şübhəsiz ki, siz də müşrik olarsınız».
3
 

 

َزتَِ لِْلُمت قِينَََاْلَجن ةَََُوأُْزلِفَتَِ َِمنَْ تَْعبُُدونَََُكْنتُمَََْماَأَيْنَََلَهُمَََْوقِيلََلِْلَغاِوينَََاْلَجِحيمَََُوبُرِّ

ََُِدونَِ َإِْبلِيسََََوُجنُودَُ َواْلَغاُوونَََهُمََْفِيهَاَفَُكْبِكبُوا يَْنتَِصُرونَََأَوََُْرونَُكمَْيَْنصََُهَلََّْللا 

َِ يَْختَِصُمونَََفِيهَاََوهُمََْقَالُوا أَْجَمُعونََ يُكمََْإِذَْ ُمبِينَ ََضََللَ َلَفِيَُكن اَإِنََْتَاّلل  َبَِربََِّنَُسوِّ

َلَنَاَأَنَ َفَلَوَْ َحِميمَ ََصِديقَ ََوَلَ َشافِِعينَََِمنََْلَنَاَفََما نََاْلُمْجِرُموَإِل ََأََضل نَاََوَما اْلَعالَِمينََ

ةًَ  اْلُمْؤِمنِينَََِمنَََفَنَُكونََََكر 

«(O gün) Cənnət Allahdan qorxub pis əməllərdən 

çəkinənlərə yaxınlaşdırılar. Cəhənnəm də azğınlara 

göstərilər. Və onlara belə deyərlər: «İbadət etdikləriniz 

(bütlər) haradadır? Allahdan başqa (ibadət etdikləriniz?). 

Onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yaxud özlərinə bir 

köməkləri çatarmı?» Onlar (müşriklər) və azğınlar (üzüqoylu 

üst-üstə) oraya (Cəhənnəmə) atılarlar! İblisin bütün əsgərləri 

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 119. 
2 «Ənam» sürəsi, ayə 120. 
3 «Ənam» sürəsi, ayə 121. 
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də (ora sürüklənib salınarlar). Onlar orada (öz bütləri və 

rəisləri ilə) çənə-boğaz olub deyərlər: «Allaha and olsun ki, 

biz (haqq yoldan) açıq-aydın azmışdıq! Çünki biz sizi (siz 

bütləri) aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Bizi yalnız 

günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz, 

Nə də bir mehriban dostumuz var! Kaş bir də (dünyaya) dönə 

biləydik; möminlərdən olardıq!»
1
 

 

لِكَََفِيَإِنَ  َََْليَةًَََذَٰ  ُمْؤِمنِينَََأَْكثَُرهُمَََْكانََََوَماۖ 

«Həqiqətən, bunda (İbrahimin bu hekayətində) bir ibrət 

vardır. Halbuki onların (İbrahim qövmünün, yaxud bu 

əhvalata qulaq asanların) əksəriyyəti iman gətirmədi».
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Şuara» sürəsi, ayə 90-102. 
2 «Şuara» sürəsi, ayə 103. 
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11. TÖVHİD VƏ İCTİMAİ SİNİFLƏRİN RƏDD 

EDİLMƏSİ 

 

Cəmiyyətdə fərqli siniflərin mövcud olması və bəzi 

zümrələrin xüsusi imtiyazlar sahib olması insan tarixinin böyük 

zülmlərindəndir. Bu zülmün etiqadi altqurumu bəzi «ayrı-ayrı 

tanrıların var olmasından və hər birinin xüsusi həqq və 

imtiyazlara sahib siniflər yaratması» məfkürəsindən 

qaynaqlanmış, bəzi «tək tanrının insanları müxtəlif təbii bə fitri 

xüsusiyyətlərlə yaratması və bir qisminə xüsusi haqlar 

verməsi» düşünməsinə əsaslandırılmışdır. Bəzən də başqa 

şəkillərlə əsaslandırılmışdır. Bu düşüncəyə əsasən, yuxarı 

siniflərin xüsusi imtiyazlara malik olması «təbii» və 

«yaradılışdan» qaynaqlanan bir haqdır, aşağı siniflərin bu 

haqlardan məhrum olması isə «fitri bir zərurətdir». 

Halbuki Tövhid hamını Allahın məxluqu və bəndəsi bilir. 

Tövhid etiqadından qaynaqlanan islam təlimi də cəmiyyətdən 

sinfi imtiyaz fikrini atır. 

Aşağıdakı ayələrdən də bu təlimin bunlar olduğunu 

anlayırıq: 

1. Bütün insanların yaradıcısı, məbudu və idarə edən 

Allahdır. 

2. Bütün insanlar vahid bir maddi kök və əsldən 

yaranmışlar. 

3. Heç kəs yaradılışda bir sıra imtiyazlar və hüquqlara 

malik olmasına mənşə olan xüsusi bir məziyyətə malik 

deyildir. 

4. Bütün imtiyazlar bütün insanların əlindədir. Onlara 

çatmaq insanın öz səy, çalışma və əməlindən asılıdır. 

5. Kainat Allahındır və bütün adamlar ona möhtacdırlar. 
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َََِسيَقُولُونََ تَْعلَُمونَََُكْنتُمََْإِنََْفِيهَاََوَمنََْاْْلَْرضََُلَِمنََِقُلَْ ََّلِل  َقُلَْ تََذك ُرونَََأَفَََلََقُلَْۖ 

َماَواتَََِربَََُّمنَْ ْبعََِالس  َََِسيَقُولُونََ اْلَعِظيمََِاْلَعْرشَََِوَربََُّالس  ََّلِل  ََمنََْقُلَْ تَت قُونَََأَفَََلََقُلَْۖ 

َََِسيَقُولُونََ تَْعلَُمونَََُكْنتُمََْإِنَََْعلَْيهََِيَُجارَََُوَلََيُِجيرَََُوهُوََََشْيءَ َُكلَََِّملَُكوتََُبِيَِدهَِ ََّلِل  َقُلَْۖ 

ََُات َخذََََما لََكاِذبُونََََوإِن هُمََْبِاْلَحقََِّأَتَْينَاهُمََْبَلَْ تُْسَحُرونَََفَأَن ىََٰ َِمنَََْمَعهَََُكانََََوَماََولَدَ َِمنََّْللا 

هَ 
ََإِلََٰ هَ َُكلََُّلََذهَبَََإًِذاۖ 

ََبَْعضَ ََعَلىَََٰبَْعُضهُمَََْولََعََلَََخلَقَََبَِماَإِلََٰ َََِحانََُسبَْۖ  اَّللا  ََعم 

  يَِصفُونََ

«De: «Əgər bilirsinizsə, (bir deyin görək) bu yer və yer 

üzündə olanlar (bütün məxluqat) kimindir?» Onlar mütləq: 

«Allahındır!» – deyə cavab verəcəklər. Sən də de: «Bəs elə isə 

(məxluqatı yaratmağa qadir olan kəsin öləndən sonra onları 

yenidən dirildə biləcəyini) düşünmürsünüz?» De: «Yeddi 

(qat) göyün Rəbbi, o (böyük) əzəmətli ərşin Rəbbi (sahibi) 

kimdir?» (Müşriklər) mütləq: «(Bunlar) Allahındır!» – deyə 

cavab verəcəklər. Onda sən də de: «Bəs elə isə (Allahın 

əzabından) qorxmursunuz?» De: «Əgər bilirsinizsə, (bir 

deyin görək) hər şeyin hökmü əlində olan, (istədiyini) himayə 

edən, amma Özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir?» 

Onlar mütləq: «(Bu qüdrət, bu vəsflər yalnız) Allahındır!» – 

deyə cavab verəcəklər. Sən də de: “Bəs elə isə (Şeytana 

aldanıb haqqa boyun qoymaqdan, Allahın ayələrinə 

inanmaqdan və yalnız Ona ibadət etməkdən) nə cür 

(aldanılıb) döndərilirsiniz? Xeyr, Biz onları haqqı (haqq yol 

olan islam dinini) gətirdik. Onlar isə, şübhəsiz ki, 

yalançıdırlar! Allah (Özünə) heç bir övlad götürməmişdir. 

(Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. Əksinə, 

onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış 

məxluqatlardır). Onunla yanaşı (ibadət ediləcək) heç bir tanrı 

yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz 

yaratdıqları ilə gedər, (öz məxluqatını ayırıb aparar) və 

onların bir qismi (dünyadakı padşahlar kimi) digərinə üstün 
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olmağa çalışardı. Allah müşriklərin (Ona) aid etdikləri 

sifətlərdən tamamilə kənardır!»
1
 

 

ََجَعلَََال ِذي تَت قُونَََلََعل ُكمََْقَْبلُِكمََِْمنَََْوال ِذينََََخلَقَُكمََْيال ذَََِرب ُكمََُاْعبُُدواَالن اسََُأَيُّهَاَيَا

َماءَََفَِراًشاَاْْلَْرضَََلَُكمَُ َماءََِِمنََََوأَْنَزلَََبِنَاءًَََوالس  َِرْزقًاَالث َمَراتََِِمنَََبِهََِفَأَْخَرجََََماءًََالس 

ََلَُكمَْ ََِتَْجَعلُواَفَََلَۖ   تَْعلَُمونََََوأَْنتُمََْأَْنَداًداَّلِل 

«Ey insanlar! Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış 

Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız! (Allahdan qorxub 

pis əməllərdən çəkinəsiniz!) O Allah ki, sizin üçün yer üzünü 

döşədi, göyü isə tavan yaratdı, göydən yağmur endirdi və 

onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər 

yetişdirdi. İndi siz də Allaha (Onun heç bir oxşarı və bənzəri 

olmadığını) bilə-bilə şəriklər qoşmayın!»
2
 

 

َََعاَرفُوالِتََََوقَبَائِلَََُشُعوبًاََوَجَعْلنَاُكمَََْوأُْنثَىََََٰذَكرَ َِمنَََْخلَْقنَاُكمََْإِن اَالن اسََُأَيُّهَاَيَا َإِنَ ۖ 

ََِِعْندَََأَْكَرَمُكمَْ ََأَْتقَاُكمََّْللا  َََإِنَ ۖ   َخبِيرَ ََعلِيمَ َّللا 

«Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və 

Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi 

biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah 

yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır 

(pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər 

şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır».
3
 

 

ْمنَاََولَقَدَْ َالط يَِّباتََِِمنََََرَزْقنَاهُمَْوََََواْلبَْحرََِاْلَبرََِّفِيََوَحَمْلنَاهُمََْآَدمَََبَنِيََكر 

ْلنَاهُمَْ  تَْفِضيًَلَََخلَْقَناَِمم نَََْكثِيرَ ََعلَىََََٰوفَض 

«Biz, Adəm övladını şərəfli və hörmətli elədik, onları 

suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat 

vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə (cürbəcür 

                                                
1 «Yunus» sürəsi, ayə 84-91. 
2 «Bəqərə» sürəsi, ayə 21-22. 
3 «Hucurat» sürəsi, ayə 13. 
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nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız 

məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik».
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «İsra» sürəsi, ayə 70. 
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12. TÖVHİDİN RUHİ TƏSİRLƏRİ 

 

Tövhid inançının ən böyük hədəfi «Tövhidi cəmiyyət 

qurmaq» (Yəni ilahi qanunlarla, Allahın əmri altında sinifsiz 

bir cəmiyyət) olsa tövhid əqidəsinin inanmış fərdin əhval-

ruhiyyəsinə buraxdığı müsbət təsirlər də dinin bu əslinin 

mühüm cəhətlərindən biridir. Deyə bilərik ki, tövhid əqidəsinin 

iki qurucu cəhəti vardır: cəmiyyətin üzərindəki təsiri, fərdin 

üzərindəki təsiri. 

Tövhidə inanan insan bu əqidənin təsiri altında bir çox 

mühüm xüsusiyyətlərə sahib olur ki, sonsuz ümid, yorulmadan 

fəaliyyət, qorxu və tamahdan uzaq olmaq, gözü toxluq və geniş 

düşünçəli düzgün yolu tanımaq və s. sifətlər bu xüsusiyyətlərin 

bir qismini təşkil edir. 

Qurani-Kərim iman və möminlərin fəaliyyətlərindən 

danışarkən bu xüsusiyyətlərə işarə edir. Bu ayələrdən bir qismi 

aşağıda verilmişdir: 

 

ََِاْستََجابُواَال ِذينََ ُسولََِّلِل  ََاْلقَْرحََُأََصابَهُمَََُماَبَْعدََِِمنَََْوالر  َِمْنهُمََْأَْحَسنُواَِذينََلِل َۖ 

َفََزاَدهُمََْفَاْخَشْوهُمََْلَُكمَََْجَمُعواَقَدََْالن اسَََإِنَ َالن اسََُلَهُمََُقَالَََال ِذينََ َعِظيمَ َأَْجرَ ََوات قَْوا

َََُحْسبُنَاََوقَالُواَإِيَمانًا  اْلَوِكيلَََُونِْعمَََّللا 

«(Cihad meydanında) yaralandıqdan sonra Allahın və 

Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər görüb 

pis işlərdən çəkinənləri böyük bir mükafat gözləyir! O kəslər 

ki, xalq onlara: «Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları) sizə 

qarşı (qüvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!» - dedikdə, (bu 

söz) onların imanını daha da artırdı və onlar: «Allah bizə bəs 

edər. O nə gözəl vəkildir!» – deyə cavab verdilər».
1
 

                                                
1 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 172-173. 
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ََِِمنَََبِنِْعَمةَ َفَاْنَقلَبُوا ََِِرْضَوانََََوات بَُعواَُسوءَ َيَْمَسْسهُمََْلَمَََْوفَْضلَ َّللا  ََّللا   َُۖ َُذوََوّللا 

لُِكمََُإِن َما َعِظيمَ َفَْضلَ 
فََُالش ْيطَانَََُذَٰ  ُمْؤِمنِينَََُكْنتُمََْإِنَََْوَخافُونََِتََخافُوهُمََْفَََلََأَْولَِياَءهََُيَُخوِّ

«Sonra da Allahın neməti və lütfü sayəsində özlərinə heç 

bir əziyyət toxunmadan geri döndülər və Allahın razılığını 

qazanmış oldular. Həqiqətən, Allah böyük mərhəmət 

sahibidir. Sizi yalnız o Şeytan öz dostlarından (guya onların 

çox qüvvətli olmasıyla) qorxudub çəkindirir. Amma siz 

onlardan qorxmayın! Əgər möminsinizsə, Məndən qorxun!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 174-175. 
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NÜBÜVVƏT 

 

13. NÜBÜVVƏTİN FƏLSƏFƏSİ 

 

İlahi dinlər insanları nəyə dəvət edir? Nübüvvətdən 

məqsəd nədir və bəşər ilə əlaqəsi nədən ibarətdir?  Nübüvvət 

ilə bəsətin güddüyü hədəflər hansılardır? Peyğəmbərlərin 

vəzifələrində başlanğıc nöqtəsi nədir? Səylərinin nəticəsi hara 

çatır? Və bunun kimi bir sıra suallar nübüvvət əqidəsinin 

əsaslarını anlamaq üçün cavabları axtarılmalı olan suallardır. 

Qurani-Kərim bu suallara qısa şəkildə, amma dərin və 

mükəmməl cavablar vermişdir. 

NÜBÜVVƏTİN FƏLSƏFƏSİ - insanın zahiri hissləri, 

daxili qərizələri (istəkləri) və bunlardan daha üstün olan biliyi 

onu səadətə çatdırmaq üçün kifayət etmir. Buna görə də 

ağlından daha üstün, ağlına qüvvət verən bir yol göstərən 

ehtiyacı vardır. Bu yol göstərən isə «Vəhy hidayət»dir. Başqa 

sözlə, insan onu yaradan, onun nöqsanlarını, dərdlərini, 

ehtiyaclarını və bütün bunların çarəsini bilən Allah tərəfindən 

nazil olan yol göstəriciyə - vəhyə - möhtacdır. Budur bütün 

dinlərin məntiqi, budur nübüvvətin fəlsəfəsi. 

Peyğəmbər bu ehtiyacı ödəmək üçün göndərilmiş və 

müvafiq proqramları həyata keçirmişdir. 

Bu qeyd etdiyimiz nöktələri aşağıdakı ayələrdə də, aydın 

şəkildə görmək mümkündür: 

 

ةًََالن اسَََُكانََ َََُفبََعثََََواِحَدةًََأُم  ِرينَََالن بِيِّينَََّللا  َاْلِكتَابََََمَعهُمَََُوأَْنَزلََََوُمْنِذِرينَََُمبَشِّ

ََفِيهََِاْختَلَفُواَفِيَماَالن اسََِبَْينَََلِيَْحُكمَََبِاْلَحقَِّ ََماَبَْعدََِِمنََْأُوتُوهََُال ِذينَََإِل ََفِيهََِاْختَلَفََََوَماۖ 

ََبَْينَهُمََْبَْغيًاَاْلبَيَِّناتَََُجاَءْتهُمَُ ََُفَهََدىۖ  ََبِإِْذنِهََِاْلَحقََِِّمنَََِفيهََِاْختَلَفُواَلَِماَآَمنُواَال ِذينَََّللا   ۖ

َُ  قِيمَ ُمْستَََِصَراطَ َإِلَىَََٰيََشاءَََُمنََْيَْهِديََوّللا 
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«İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və 

xəbərdarlıq edən (əzabla qorxudan) peyğəmbərlər göndərdi, 

insanlar arasındakı ixtilafları ayırd etmək üçün O, 

peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi. Halbuki 

özlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı kin (və 

həsəd) üzündən (dində) ixtilafda bulunanlar kitab əhlindən 

başqası deyildir. Onların ixtilafda olduqları həqiqətə Onun 

izni (idarəsi) ilə iman gətirənləri isə Allah doğru yola 

yönəltdi. Allah istədiyini düz yola istiqamətləndirər».
1
 

 

ََِيَُسبِّحَُ َماَواتََِفِيََماَّلِل   اْلَحِكيمََِاْلَعِزيزََِاْلقُدُّوسََِاْلَملِكََِاْْلَْرضََِفِيََوَماَالس 

«Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) mülkün (yer-göy 

mülkünün) hökmdarı (sahibi), müqəddəs (pak), yenilməz 

qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib Onun şəninə 

təriflər deyər!»
2
 

 

يِّينَََفِيَبََعثَََال ِذيَهُوََ يِهمََْآيَاتِهَََِعلَْيِهمََْيَْتلُوَِمْنهُمَََْرُسوًلََاْْلُمِّ ََويَُعلُِّمهُمَََُويَُزكِّ

ََبِِهمََْيَْلَحقُواَلَم اَمَِْمْنهَََُوآَخِرينََ ُمبِينَ ََضََللَ َلَِفيَقَْبلََُِمنَََْكانُواََوإِنَََْواْلِحْكَمةَََاْلِكتَابََ  ۖ

لِكََ اْلَحِكيمََُاْلَعِزيزَََُوهُوََ ََِفَْضلَََُذَٰ ََيََشاءَََُمنََْيُْؤتِيهََِّللا   َُۖ  اْلَعِظيمََِاْلفَْضلََُِذوََوّللا 

«(Əksəriyyəti yazıb-oxumaq bilməyən) ümmi ərəblərə 

özlərindən peyğəmbər göndərən Odur. (Bu Peyğəmbər) 

əvvəllər haqq yoldan açıq-aşkar azsalar da, onlara (Allahın) 

ayələrini oxuyar, onları (günahlardan, şirk və küfr 

çirkabından) təmizləyər, onlara Kitabı və hikməti (Quranı və 

şəriəti) öyrədər. Allah-Təala Muhəmməd əleyhissəlamı) 

ərəblərdən savayı hələ onlara qoşulmamış başqalarına da 

(islamı qəbul etməmiş indiki ümmətlərə və qiyamət gününə 

qədər dünyaya gələcək bütün sonrakı tayfalara da peyğəmbər 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 213. 
2 «Cümə» sürəsi, ayə 1. 
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göndərmişdir) [Və ya: o Peyğəmbər Kitabı və hikməti 

ərəblərdən əlavə hələ onlara qoşulmamış başqalarına da 

(başqa ümmətlərə də) öyrədər]. O, yenilməz qüvvət sahibi, 

hikmət sahibidir! Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi 

mərhəmətdir (kərəmdir). Allah çox böyük mərhəmət (kərəm) 

sahibidir!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Cümə» sürəsi, ayə 2-4. 
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14. NÜBÜVVƏTDƏ BESƏT 

 

Nübüvvəti bir dirçəliş (Becət)dir. Yəni sükun və 

dinclikdən sonra baş verən bir növ dirçəlmə və qiyamdır. Bu 

dirçəlmə əvvəlcə peyğəmbərin daxili aləmində, batinində olur, 

sonra isə onun ətraf mühitində və dünyada. 

Peyğəmbər fövqaladə bir qüvvə ilə bu ağır məsuliyyəti 

öhdəsinə alır. Lakin besətdən əvvəl bu fövqaladə qüvvə hələ 

büruz etməyib, peyğəmbər də başqa adamlar kimi adi həyatını 

yaşayır. İlahi vəhy onun batinində dəyişiklik, dirçəliş və inqilab 

meydana gətirir. O məbus olur. 

«Züha» surəsinin ayələri Peyğəmbərin (s) batinində 

meydana gələn bu dəyişikliyi bəyan edir: 

 

َحىََٰ َِمنَََلَكََََخْيرَ ََولَْْلِخَرةَُ قَلَىََََٰوَماََربُّكََََود َعكََََما َسَجىَََٰإَِذاََوالل ْيلَِ َوالضُّ

َََوَوَجَدكََ فَآَوىَََٰيَتِيًماَيَِجْدكَََأَلَمَْ فَتَْرَضىََََٰربُّكَََيُْعِطيكََََولََسْوفََ اْْلُولَىََٰ  فَهََدىََََٰضال ً

 فَأَْغنَىََََٰعائًَِلَََوَوَجَدكََ

«And olsun səhərə; And olsun sakitləşməkdə olan (və ya: 

getdikcə zülməti artan) gecəyə ki, (Sənə bir neçə gün vəhy 

nazil etməməklə) Rəbbin səni (ya Peyğəmbər!) nə tərk etdi, nə 

də sənə acığı tutdu. Şübhəsiz ki, axirət sənin üçün dünyadan 

daha xeyirlidir! Həqiqətən, Rəbbin sənə (qiyamət günü ən 

uca şəfaət məqamı, Cənnətdə tükənməz nemətlər) bəxş 

edəcək və sən (Ondan) razı qalacaqsan! Məgər O səni yetim 

ikən tapıb sığınacaq vermədimi?! Sənin şaşqın (yaxud: uşaq 

vaxtı Məkkə vadisində azmış) vəziyyətdə tapıb yol 

göstərmədimi?! Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?!»
1
 

                                                
1 «Zuha» sürəsi, ayə 1-8. 
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(Bu ruhi inqilab vəhyin ilk nəğmələri ilə yəni, «Ələq» 

surəsinin nazil olması ilə başladı: 

 

ْنَسانََََخلَقََ َخلَقَََال ِذيََربِّكَََبِاْسمََِاْقَرأَْ ََعل مَََال ِذي ْكَرمَُاْْلََََوَربُّكَََاْقَرأَْ َعلَقَ َِمنََْاْْلِ

ْنَسانََََعل مََ بِاْلَقلَمَِ ْنَسانَََإِنَ ََكَل َ يَْعلَمََْلَمَََْماَاْْلِ ََربِّكَََإِلَىَََٰإِنَ  اْستَْغنَىََََٰرآهََُأَنَْ لَيَْطَغىَََٰاْْلِ

ْجَعىََٰ  الرُّ

«(Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi bütün məxluqatı) 

yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu! O, 

insanı laxtalanmış qandan yaratdı. (Ya Peyğəmbər!) Oxu! 

Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir! O Rəbbin ki, 

qələmlə (yazmağı) öyrətdi. (O Rəbbin ki) insana 

bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan azğınlıq edər, Özünün 

dövlətli olduğunu gördüyü üçün! Axı sənin axır dönüşün 

Rəbbinədir!»
1
 

«Nəcm» surəsinin ayələri də Peyğəmbərin batinində baş 

verən dəyişikliklərə işarə edir: 

 

َإِل ََهُوَََإِنَْ اْلهََوىََََٰعنََِيَْنِطقَََُوَما َغَوىََََٰوَماََصاِحبُُكمَََْضلَ ََما هََوىَََٰإَِذاََوالن ْجمَِ

ةَ َُذو اْلقَُوىََََٰشِديدَََُعل َمهَُ يُوَحىََََٰوْحيَ   فَتََدل ىََََٰدنَاَثُمَ  اْْلَْعلَىَََٰبِاْْلُفُقَََِوهُوََ فَاْستََوىَََِٰمر 

 َرأَىََََٰماَاْلفَُؤادَََُكَذبََََما أَْوَحىََََٰماََعْبِدهََِإَِلىَََٰفَأَْوَحىََٰ أَْدنَىَََٰأَوََْقَْوَسْينَََِقابَََفََكانََ

 يََرىََََٰماََعلَىَََٰأَفَتَُماُرونَهَُ

«Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun 

ki, Sizin yoldaşınız (Muhəmməd əleyhissəlam) nə haqq 

yoldan sapmış, nə də azmışdır! O, kefi istəyəni (havadan) 

danışmır. Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir 

vəhydir. Onu çox qüvvətli olan (Cəbrail) öyrətdi. O qüvvət 

(ağıl və gözəllik) sahibi göründü. O (Cəbrail) ən uca üfüqdə 

(günəşin çıxdığı yerdə) idi. Sonra yaxınlaşdı və aşağı endi. 

(Onların arasındakı məsafə) iki yay uzunluğunda, bəlkə, 

                                                
1 «Ələq» sürəsi, ayə 1-8. 
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ondan da yaxın oldu. Sonra (Cəbrail Allahın Öz) bəndəsinə 

(Mühəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi. Qəlb 

(Peyğəmbərin qəlbi) gördüyünü yalan saymadı. Siz onunla 

gördüyü barəsində mübahisəmi edirsiniz?»
1
 

Bu ruhi dəyişmə və dirçəlişdən sonra Peyğəmbərin 

həyatında və fəaliyyətində böyük dəyişiklik baş verir və 

cəmiyyətin həyatında dərin bir inqilab yaratmağa çalışır. Bu elə 

«peyğəmbərin məsuliyyəti»dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Nəcm» sürəsi, ayə 1-12. 
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15. NÜBÜVVƏTİN İCTİMAİ DİRÇƏLİŞİ 

 

Peyğəmbər azgınlığa uğramış bir cəmiyyətdə insan 

fitrətinə uyğun, insanın hərtərəfli inkişafını təmin edən bir 

ictimai sistem qurmaq, batili məhv edərək haqqı hakim etmək 

üçün zühur edər. 

Kainatın fitrəti ilə uyğun bir fitrətə malik olan 

kamilləşməyə doğru getməsini təmin edən bir yaradılışa 

malikdir. İnsanın bu fitrəti ancaq kainatın yaradılmış 

fəlsəfəsindən qaynaqlanan şəraitin hakim olduğu bir mühitə 

büruzə edə bilər. 

Tarix boyu ortaya çıxan cahillik və azğınlıqllik və azğınlıq 

nəticəsində insanların fitrətinə uyğun olan sistemlər aradan 

getmişdir. 

Peyğəmbərlər insanı bu batil sistemdən qurtararaq haqq 

yola dəvət etmək üçün göndərilmişlər. Görünür ki, 

peyğəmbərlər cahil və azğın bir cəmiyyətdə köklü və hərtərəfli 

bir dəyişiklik yaratmaq, cəmiyyətin batil sistemini yıxaraq 

yerinə haqq sistemini qurmaq üçün göndərilmişlər. 

Peyğəmbərin besətdən sonra cəmiyyətdə yaranan böyük 

dirçəliş də elə budur. 

Bu böyük dirçəlişlə cəahiliyyətə aid bütün ayinlər, 

ənənələr, qayda-qanunlar aradan gedər və Allahın dini onun 

yerini tutar. 

«Qəssas» surəsinin ilk ayələrində Fironun qurduğu qeyri-

insani sistemin təməldən sarsılıb, onun yerinə Musanın ilahi və 

fitri sisteminin qurulması və Allahın bu barədəki dəyişilməz 

sünnəsi bəyan edilmişdir: 
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ََِِمنَََْعلَْيكَََنَْتلُو اْلُمبِينََِاْلِكتَابََِآيَاتََُتِْلكََ  يُْؤِمنُونَََلَِقْومَ َبِاْلَحقَََِّوفِْرَعْونَََُموَسىَََٰنَبَإ

َأَْبنَاَءهُمََْيَُذبِّحََُِمْنهُمََْطَائِفَةًََيَْستَْضِعفََُِشيًَعاَأَْهلَهَاََوَجَعلَََْرضَِاْْلَََفِيََعََلََفِْرَعْونَََإِنَ 

ََنَِساَءهُمَََْويَْستَْحيِي َفِيَاْستُْضِعفُواَال ِذينََََعلَىَنَُمنَ َأَنَََْونُِريدَُ اْلُمْفِسِدينَََِمنََََكانَََإِن هَُۖ 

ةًَََونَْجَعلَهُمََْاْْلَْرضَِ نََ اْلَواِرثِينَََهُمََُونَْجَعلَََأَئِم  َفِْرَعْونََََونُِريَََاْْلَْرضََِفِيَلَهُمَََْونَُمكِّ

 يَْحَذُرونََََكانُواََماَِمْنهُمَََْوُجنُوَدهَُماََوهَاَمانََ

«Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıq-

aydın Kitabın ayələridir! Biz inanan bir tayfa üçün sənə 

Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi 

söyləyəcəyik. Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş 

qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. (Firon) onların 

arasında olan bir tayfanı (İsrail oğullarını) gücsüz (aciz) 

görüb onların (yeni doğulan) oğlan uşaqlarını öldürür, 

qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, (yer üzündə) fitnə-

fəsad törədənlərdən idi! Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəif 

düşüb əzilənlərə (İsrail oğullarına) mərhəmət göstərək, onları 

(xeyirxah işlərdə) öndə gedənlər və (Fironun mülkünə) 

varislər edək. Və onları yer üzündə (Misirdə, Şamda) 

yerləşdirib möhkəmləndirək, Firona, (vəziri) Hamana və 

ordularına onların qorxub çəkindikləri şeyi (İsrail 

oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son 

qoyulmasını) göstərək».
1
 

Başqa ayələrdə də buna bənzər üslubla Allahın göndərdiyi 

haqq dinin bütün din və sistemlərə qalib gəlməsi, cahiliyyətin 

yerinə ilahi nizamın yerləşməsinin zəruriliyi qeyd olunmuşdur. 

Bu kimi ayələr «Tövbə», «Fəth» və «Səff» surələrində 

mövcuddur. Hələlik «Səff» surəsinin bir neçə ayəsi ilə 

kifayətlənək: 

 

                                                
1 «Qəssas» sürəsi, ayə 2-6. 
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َََِعلَىَاْفتََرىَََِٰمم نََِأَْظلَمَََُوَمنَْ ْسََلمََِإِلَىَيُْدَعىََََٰوهُوَََاْلَكِذبَََّللا  ََاْْلِ  َُۖ َيَْهِديََلَََوّللا 

ََِنُورَََلِيُْطفِئُواَيُِريُدونََ الظ الِِمينَََاْلقَْومََ ََُبِأَْفَواِهِهمََّْللا   اْلَكافُِرونََََكِرهََََولَوََْنُورِهََِمَُُّمتَََِوّللا 

ينَََِعلَىَلِيُْظِهَرهََُاْلَحقَََِّوِدينََِبِاْلهَُدىََََٰرُسولَهََُأَْرَسلَََال ِذيَهُوََ ََكرِهََََولَوََُْكلِّهََِالدِّ

 اْلُمْشِرُكونََ

«İslama dəvət olunduğu halda, Allaha qarşı yalan 

uydurandan (Onun peyğəmbərinə sehrbaz deyəndən) daha 

zalım kim ola bilər?! Allah zalım qövmü doğru yola 

yönəltməz! Onlar Allahın nurunu (islam dinini) öz ağızları 

(öz iftiraları və şər sözləri) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə 

- kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu (dinini) 

tamamlayacaqdır. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu 

(islamı) bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Peyğəmbərini 

hidayət (Quran) və haqq dinlə göndərən Odur!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Səff» sürəsi, ayə 7-9. 
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16. NÜBUVVƏTİN HƏDƏFLƏRİ 

 

Öyrəndik ki, peyğəmbər ictimai inqilab yaradır və 

cəmiyyətdə mövcud olan cahiliyyət nişanələrini məhv edir. 

Görəsən, O, bu işi görməkdən nə məqsəd güdür? 

Peyğəmbərlərin ən başlıca məqsədi bundan ibarətdir ki, 

insanları zəlillikdən, pislikdən qurtararaq onları insanlığın ən 

yüksək səviyyədə kamilləşmə dərəcəsinə çatdırsınlar. 

İnsanın fitri yaxşılıq və fəzilətlə birgə yaranmışdır. Lakin, 

düzgün tərbiyə ilə bu fitri xüsusiyyətlər büruz edib onu 

kamilləşməyə doğru aparar. Peyğəmbərləri göndərməkdən 

(nübüvvətdən) məqsəd elə həmin düzgün tərbiyəni, Quranın 

ifadəsilə desək «təzkiyə» və «təlim»i həyata keçirmək 

olmuşdur. İnan peyğəmbərin düzgün tərbiyəsi ilə paklıq və 

kamilliyə çatar. Beləliklə də yaradılışından güdülən məqsəd 

təmin olar. 

İnsan öz fitrətində mövcud olan nemətlərdən istifadə 

edərək kamilləşmək üçün hansı yolla getməlidir? Bu suala 

verilən ayrı-ayrı cavablar mövcuddur. Peyğəmbərlərin verdiyi 

cavab isə bundan ibarətdir ki, onun üçün sağlam və təbii 

quruluşu ilə uyğun bir mühit yaradılmalıdır. Bu mühit isə 

«ədalətə əsaslanan ilahi, tövhidi kəmiyyət»dir. İnsan bu 

cəmiyyətdə yaşamaqla fitri hədəfinə çata bilər və kamilləşməyə 

doğru hərəkət etməsi mümkün olar. 

Demək peyğəmbərlərin və vəhy elçilərinin o son 

məqsəddən daha yaxın bir məqsədləri də tövhidi cəmiyyət və 

sistem yaratmaq məqsədləri də vardır. Bu cəmiyyət ədalət, 

tövhid, hörmət və sair bu kimi prinsiplərə əsaslanan və zülm, 

şirk, xurafat, cəhalət və insanı əsgildən hər bir şeydən uzaq bir 

cəmiyyətdir. 
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Qurani-Kərimin ayələrini diqqətlə oxumaqla bu həqiqətləri 

görmək olar: 

 

ََبِاْلقِْسطََِالن اسََُلِيَقُومََََواْلِميَزانَََاْلِكتَابََََمَعهُمَََُزْلَناَوأَنََْبِاْلبَيَِّناتََُِرُسلََناَأَْرَسْلَناَلَقَدَْ  ۖ

َََُولِيَْعلَمَََلِلن اسَََِوَمنَافِعَََُشِديدَ َبَأْسَ َفِيهََِاْلَحِديدََََوأَْنَزْلَنا ََبِاْلَغْيبَََِوُرُسلَهََُيَْنُصُرهَََُمنََّْللا   ۖ

َََإِنَ   َعِزيزَ َقَِويَ َّللا 

«And olsun ki, Biz peyğəmbərlərimizi açıq-aşkar 

dəlillərlə (möcüzələrlə) göndərdik. Biz onlara birlikdə 

(Allahın hökmlərini bildirən səmavi) kitab və ədalət tərəzisi 

(şəriət) nazil etdik ki, insanlar (bir-biri ilə) ədalətlə rəftar 

etsinlər. Biz həddindən artıq möhkəm olan və insanlara fayda 

verən dəmiri də icad (nazil) etdik (mədənlərdən çıxartdıq) ki, 

Allah (Özünü) görmədən Ona (onun dininə) və 

peyğəmbərlərinə kömək göstərənləri (dəmirdən düzəlmiş 

silahlarla kafirlərə qarşı vuruşan mücahidləri) bəlli etsin. 

Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir!»
1
 

 

ِذهََِفِيَلَنَاََواْكتُبَْ ْنيَاَهََٰ ََإِلَْيكَََهُْدنَاَإِن اَاْْلِخَرةَََِوفِيََحَسنَةًََالدُّ َأُِصيبَََُعَذابِيَقَالََۖ 

ََأََشاءَََُمنََْبِهَِ َََشْيءَ َُكلَ ََوِسَعتَََْوَرْحَمتِيۖ  َكاةَََْؤتُونَََويََُيَت قُونَََلِل ِذينَََفََسأَْكتُبُهَاۖ  َالز 

ُسولَََيَت بُِعونَََال ِذينََ يُْؤِمنُونَََبِآيَاتَِناَهُمَََْوال ِذينََ ََمْكتُوبًاَيَِجُدونَهََُال ِذيَاْْلُمِّيَ َالن ِبيَ َالر 

ْنِجيلََِالت ْوَراةََِفِيَِعْنَدهُمَْ َلَهُمََُلََُّويُحََِاْلُمْنَكرَََِعنَََِويَْنهَاهُمََْبِاْلَمْعُروفََِيَأُْمُرهُمَََْواْْلِ

مََُالط يَِّباتَِ َََعلَْيِهمَََْكانَتََْال ِتيََواْْلَْغََللَََإِْصَرهُمَََْعْنهُمَََْويََضعََُاْلَخبَائِثََََعلَْيِهمَََُويَُحرِّ  ۖ

ُروهََُبِهََِآَمنُواَفَال ِذينََ َََمَعهََُأُْنِزلَََال ِذيَالنُّورََََوات بَُعواََونََصُروهَََُوَعز  ئِكََۖ  َهُمََُأُولََٰ

 ُحونََاْلُمْفلَِ

«Bizə bu dünyada da yaxşılıq yaz. (Dünyada yaxşı 

əməllər, axirətdə Cənnət qismət elə). Biz (tövbə edib 

bağışlanmağımızı diləyərək). Sənə tərəf (hüzuruna) döndük!» 

(Allah) buyurdu: «İstədiyimi əzabıma düçar edərəm. 

Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdi. Onu Allahdan qorxub 

                                                
1 «Hədid» sürəsi, ayə 25. 
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pis əməllərdən çəkinənlərə, zəkat verənlərə, ayələrimizə iman 

gətirənlərə yazacağam! O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və 

İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri 

rəsula–ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və 

ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara 

yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz 

(pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, 

onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki buxovları 

açar (şəriətin çətin hökmlərini götürər). Ona (o Peyğəmbərə) 

iman gətirən, yardım göstərən və onunla (Quranın) ardınca 

gedənlər məhz onlar nicat tapanlardır!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Ərəf» sürəsi, ayə 156-157. 
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17. DƏVƏTİN İLK NƏĞMƏLƏRİ 

 

Peyğəmbərlərin dəvətində ilk nəğmə elə tövhid nəğməsidir 

ki, eyni zamanda onların məktəbinin ruhu və əsasını təşkil edir. 

Əgər başqa məktəblərin inqilab proqramı «tədricə» əsaslanırsa, 

peyğəmbərlərin proqramında son söz əvvəldə deyilir və hər kəs 

iman gətirdiyi andan işin axırını, sonunu başa düşür və tam 

ayıqlıqla ona meyl edir. 

Həm peyğəmbərlərin dəvətini qəbul edınlər, həm ondan üz 

döndərənlər və onunla mübarizə edənlər «tövhid» şüarı irəli 

sürüldükdən sonra başa düşürlər ki, bu yeni məktəb sinfi ayrı 

seçkilik, istismar və hər hansı bir zülmlə mübarizə aparmaq 

əzmindədir. Həmçinin ictimai quruculuq dövründə ədalət, 

insan hörmət, azadlıq, umumi rifah, zülmün kökünün kəsilməsi 

və s. güdülən hədəflərdir. Peyğəmbərlərin hədəfinin bəlli 

olması onların düşmənlərini də həmişə bir şəkildə müəyyən və 

bəlli edir. Həmçinin peyğəmbərlərin yolunda olanların 

vəzifəsini, təəhhüdünü təyin edir və onların düzgün yoldan 

azmasının qarşısını alır. 

Quran müxtəlif yerlərdə böyük peyğəmbərlərin dilindən 

nübüvvətin ilk şüarının «Allaha ibadət etmək» və «Tağutdan 

uzaq olmaq» olduğunu nəql edir. Yəni Tövhid bundan 

ibarətdir: 

 

ةَ َُكلََِّفِيَبََعْثنَاََولَقَدَْ َََاْعبُُدواَأَنَََِرُسوًلََأُم  ََالط اُغوتََََواْجتَنِبُواَّللا  ََمنََْفَِمْنهُمَْۖ 

ََُهََدى ََللَةَََُعلَْيهَََِحق تَََْمنَََْوِمْنهُمََّْللا  ََالض  ََكانََََكْيفَََفَاْنظُُرواَاْْلَْرضََِفِيَفَِسيُرواۖ 

بِينََََعاقِبَةَُ اْلُمَكذِّ  

«Biz hər ümmətə: «Allaha ibadət edin, Tağutdan 

çəkinin! – deyə peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bir 

qismini Allah doğru yola yönəltmiş, bir qismi isə (Allahın 
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əzəli elmi ilə) haqq yoldan azmalı olmuşdur. (Ey müşriklər!) 

Yer üzündə dolaşıb görün ki, (peyğəmbərləri) yalançı hesab 

edənlərin axırı necə oldu!»
1
 

 

َََاْعبُُدواَقَْومََِيَاَفَقَالَََقَْوِمهََِإِلَىَََٰنُوًحاَأَْرَسْلنَاَلَقَدَْ ه ََِمنََْلَُكمَََْماَّللا 
َإِنِّيََغْيُرهََُإِلََٰ

 َعِظيمَ َيَْومَ ََعَذابََََعلَْيُكمََْأََخافَُ

«Biz Nuhu öz tayfasına (peyğəmbər) göndərdik. O dedi: 

«Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir 

tanrınız yoxdur. Mən (müsibəti) böyük günün (qiyamət 

gününün) sizə üz verəcək əzabından qorxuram!»
2
 

Bu neçə ayədən sonra başqa bir peyğəmbərdən nəql edərək 

buyurur: 

 

ََهُوًداَأََخاهُمَََْعادَ ََوإِلَىََٰ َََاْعبُُدواَقَْومََِيَاَقَالََۖ  هَ َِمنََْلَُكمَََْماَّللا 
َََغْيُرهََُإِلََٰ َأَفَََلَۖ 

 اْلَكاِذبِينَََِمنَََلَنَظُنُّكََََوإِن اََسفَاهَةَ َفِيَلَنََراكَََإِن اَقَْوِمهََِِمنَََْكفَُرواَال ِذينَََاْلَمَلََُقَالََ تَت قُونََ

ِكنِّيََسفَاهَة ََبِيَلَْيسَََقَْومََِيَاَقَالََ ََوأَنَاََربِّيَِرَساَلتََِأُبَلُِّغُكمَْ اْلَعالَِمينََََربََِِّمنَََْرُسولَ ََولََٰ

ََلِيُْنِذَرُكمََِْمْنُكمَََْرُجلَ ََعلَىََََٰربُِّكمََِْمنََِْذْكرَ ََجاَءُكمََْأَنََْأََوَعِجْبتُمَْ أَِمينَ َنَاِصحَ َلَُكمَْ  ۖ

ََبَْسطَةًََاْلَخْلقََِفِيََوَزاَدُكمََْنُوح ََقَْومََِبَْعدََِِمنََُْخلَفَاءَََُكمََْجَعلَََإِذَََْواْذُكُروا َآَلءَََفَاْذُكُرواۖ 

َِ َََلِنَْعبُدَََأَِجْئتَنَاَقَالُوا تُْفلُِحونَََلََعل ُكمََّْللا  ََآبَاُؤنَاَيَْعبُدَََُكانََََماََونََذرََََوْحَدهََُّللا  َبَِماَفَأْتِنَاۖ 

اِدقِينَََنََمََُِكْنتَََإِنََْتَِعُدنَا َََوَغَضبَ َرِْجسَ ََربُِّكمََِْمنَََْعلَْيُكمَََْوقَعَََقَدََْقَالََ الص   ۖ

ْيتُُموهَاَأَْسَماءَ َِفيَأَتَُجاِدلُونَنِي لََََماََوآبَاُؤُكمََْأَْنتُمَََْسم  ََُنَز  ََُسلْطَانَ َِمنََْبِهَاَّللا  َفَاْنتَِظُرواۖ 

 اْلُمْنتَِظِرينَََِمنََََمَعُكمََْإِنِّي

«Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər 

göndərdik). O dedi: «Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin 

ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Məgər (Allahın 

əzabından) qorxmursunuz?» Hud) tayfasının kafir başçıları 

ona: «Biz səni səfehlik içində görür və yalançılardan (biri) 

hesab edirik!» – deyə cavab verdilər. (Hud) dedi: «Ey 

                                                
1 «Nəhl» sürəsi, ayə 36. 
2 «Ərəf» sürəsi, ayə 59. 
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camaatım! Mən heç də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin 

Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm! Mən sizə 

Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət 

verənəm. Yoxsa sizi (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq (xəbərdar 

etmək) üçün içərinizdən olan bir adam (peyğəmbər) vasitəsilə 

Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccüb edirsiniz? 

Xatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə 

gətirdi (yer üzünün varisləri etdi), sizi xilqətcə (onlardan) 

daha qüvvətli (üstün) etdi. Allahın nemətlərini yada salın ki, 

bəlkə, nicat tapasınız!» (Hud tayfasının kafirləri) dedilər: 

«Sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın 

tapındıqları bütlərdən əl çəkməyimiz üçünmü gəldin? Əgər 

doğru danışanlardansansa, bizi qorxutduğun (bizi təhdid 

etdiyin əzabı) bir gətir görək!» (Hud) onlara belə dedi: «Artıq 

Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu (artıq 

əzab və qəzəb gəldi). Sizin və atalarınızın (özlərindən 

uydurub) verdiyi adlar (bütlər) barəsində mənimlə 

mübahisəmi edirsiniz? Halbuki Allah onlar (onlara ibadət 

edilməsi) barədə heç bir dəlil endirməmişdir. (Allahın 

əzabının gəlməsini) gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə 

birlikdə gözləyənlərdənəm!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Ərəf» sürəsi, ayə 65-71. 
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18. MÜXALİF QÜVVƏLƏR 

 

Bildik ki, besət məhrum və zülmə məruz qalmış 

təbəqələrin xeyrinə, varlı və yersiz əzizlənən təbəqələrin isə 

zərərinə baş verən bir ictimai dirçəliş və inqilabdır. Burada 

nübüvvətin ən mühüm mövzularından biri olan «toqquşmalar 

və münaqişələr» mövzusunu izah etməyimiz zəruridir. 

Məlumdur ki, sinfi imtiyazlara qarşı meydana gələn bütün 

üsyanlar heç bir vaxt, heç bir yerdə asan olmamışdır. Bu 

mübarizədə haqq əlindən almış məhrum təbəqələrlə cəmiyyətə 

hakim olan varlı təbəqələr bir-birlərinə qarşı dururlar. Bu 

qarşıdurmalar bir sıra toqquşmaların baş verməsinə səbəb olur. 

Burada nübüvvətə aid onlarla mühüm məsələ irəli sürülür 

ki, onlardan bəzisinə işarə edəcəyik. 

Peyğəmbərlərin qarşısında duran müxalif qüvvələri 

tanımaq üçün Qurani-Kərimə müraciət edək. Quran bir yerdə 

peyğəmbərlərin dəvəti ilə müxalif olanları ümumi şəkildə qeyd 

edir. Başqa bir yerdə isə üç təbəqənin nümayəndəsi olan üç 

nəfərin adını çəkir (hökmdarlar təbəqəsinin simvolu Firon, 

başçılar təbəqəsinin simvolu Haman və zədakanlar təbəqəsinin 

simvolu Qarun). Bunların adını bir-birilə yanaşı çəkir və başqa 

yerlərdə bu üç təbəqənin, həmçinin məzhəbi şəxsiyyətlər və 

ruhanilərdən ibarət başqa bir təbəqənin adını ayrı-ayrı çəkir. 

Ümumiyyətlə Quranda peyğəmbərlə zidd olan dörd qrupun adı 

verilmişdir: 

Tağut, Mələ, Mütrif, Əhbar və Rühban. Bu adların hər biri 

bir təbəqənin təmsili kimi çıxış edir. 

Bu mövzu ilə əlaqədar Quranda bir çox ayə vardır ki, 

burada yalnız bir neçəsini qeyd edirik: 
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لِكََ اَنَبِيَ َلُِكلَََِّجَعْلنَاََوَكَذَٰ َبَْعضَ َإِلَىَََٰبَْعُضهُمََْيُوِحيََواْلِجنََِّْنسَِاْْلَََِشيَاِطينََََعُدو ً

ََُغُروًراَاْلقَْولََُِزْخُرفََ ََفََعلُوهَََُماََربُّكََََشاءََََولَوَْۖ  َإِلَْيهَََِولِتَْصَغىََٰ يَْفتَُرونََََوَماَفََذْرهُمَْۖ 

 ُمْقتَِرفُونَََهُمَََْماََولِيَْقتَِرفُواََولِيَْرَضْوهََُبِاْْلِخَرةََِيُْؤِمنُونََََلََال ِذينَََأَْفئَِدةَُ

«Beləcə, Biz hər peyğəmbər üçün insan və cin 

şeytanlarından düşmənlər yaratdıq. Onlar (biri digərini) 

aldatmaq məqsədilə bir-birinə təmtəraqlı (zahirən gözəl, 

daxilən çirkin) sözlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, 

onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla 

birlikdə boşla getsinlər! (İnsanlardan və cinlərdən olan 

şeytanlar bu təmtəraqlı sözləri) axirətə inanmayanların 

ürəkləri onlara meyl etsin, onlar ondan (həmin sözlərdən) 

xoşlansınlar və gördükləri çirkin işləri bir daha görsünlər 

(deyə, təlqin edərlər)».
1
 

 

َفَقَالُواََوقَاُرونََََوهَاَمانَََِفْرَعْونَََإِلَىََٰ ُمبِينَ ََوُسْلطَانَ َبِآَياتِنَاَُموَسىَََٰأَْرَسْلنَاََولَقَدَْ

ََواْستَْحيُواََعهَُمَََآَمنُواَال ِذينَََأَْبنَاءَََاْقتُلُواَقَالُواَِعْنِدنَاَِمنََْبِاْلَحقَََِّجاَءهُمََْفَلَم ا َكذ ابَ ََساِحرَ 

ََنَِساَءهُمَْ  َضََللَ َفِيَإِل ََاْلَكافِِرينََََكْيدَََُوَماۖ 

«Həqiqətən, Biz Musanı ayələrimizlə və açıq-aydın bir 

dəlillə göndərdik. Fironun, (onun vəziri) Hamanın və 

Qarunun yanına. Onlar isə: «Bu sehrbazdır, yalançıdır!» – 

dedilər. (Musa) onların yanına dərgahımızdan haqq ilə 

(həqiqi dinlə, möcüzələrlə) gəldikdə onlar: «Onunla birlikdə 

iman gətirənlərin (yəhudilərin) oğlanlarını öldürün, 

qadınlarını (qızlarını) isə diri saxlayın!» – dedilər. Kafirlərin 

hiyləsi ancaq boşa çıxar».
2
 

 

ََوقَالُوا َكافُِرونَََبِهََِأُْرِسْلتُمََْبَِماَإِن اَُمْتَرفُوهَاَقَالَََإِل ََنَِذيرَ َِمنََْقَْريَةَ َفِيَأَْرَسْلنَاَاَومََ

 بُِمَعذ بِينَََنَْحنَََُوَماََوأَْوَلًداَأَْمَواًلََأَْكثَرََُنَْحنَُ

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 112-113. 
2 «Gafir» sürəsi, ayə 23-25. 
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«Biz hər hansı bir məmləkətə qorxudan bir peyğəmbər 

göndərdikdə, onun naz-nemət içində yaşayan zəngin başçıları 

ancaq: «Biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik!» – dedilər. 

Onlar: «Bizim mal-dövlətimiz və övladımız daha çoxdur və 

bizə əzab da verilməyəcəkdir» – dedilər».
1
 

 

ْهبَانََِْْلَْحبَارَِاَِمنََََكثِيًراَإِنَ َآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا َالن اسََِأَْمَوالَََلَيَأُْكلُونََََوالرُّ

ونَََبِاْلَباِطلَِ َََِسبِيلَََِعنَََْويَُصدُّ ََّللا  ةَََالذ هَبَََيَْكنُِزونََََوال ِذينََۖ  َفِيَيُْنفِقُونَهَاََوَلَََواْلفِض 

َََِسبِيلَِ ْرهُمََّْللا   أَلِيمَ َبَِعَذابَ َفَبَشِّ

«Ey iman gətirənlər! (Yəhudi) alimlərindən və 

(xaçpərəst) rahiblərindən çoxu insanların mallarını 

haqsızlıqla yeyir və (onları) Allah yolundan döndərirlər. (Ya 

Rəsulum!) Qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda 

xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ!»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Səba» sürəsi, ayə 34-35. 
2 «Tövbə» sürəsi, ayə 34. 
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19. NÜBÜVVƏTİN NƏTİCƏSİ (1) 

 

Peyğəmbərlərin dəvət etdiyi yol insanların fitri və təbii 

yaradılışına uyğundur. Xalqın bu yolda hərəkət etməsi, təbii bir 

hərəkət olduğundan, çox sürətli və asan olur. Xalqı bu yoldan 

uzaqlaşdıran zalım və cahil hökumətlər insanın fitrəti və 

təbiətinə zidd bir iş gördükləri üçün məhv olmağa məhkumdur. 

Burada peyğəmbərlərin səylərinin nəticəsini anlamaq 

mümkündür... 

Dayaz və səthi görüşlərin əksinə peyğəmbərlərin hərəkəti 

müvəffəqiyyətsiz bir hərəkət olmamışdır, peyğəmbərlərin 

yolunun müxalif yolu olan batil yolu insan tarixinə və onun 

gedişində hakim ola bilməmişdir. İnsanları ümumiyyətlə öz 

istədikləri yola yönəltməkdə müvəffəq olanlar ancaq ilahi 

peyğəmbərlər olmuşlar. Bundan belə, dünya durduqca da belə 

olacaqdır. 

Haqq elçilərindən (səfirlərindən) hər biri tarixin bir 

mərhələsindən insanları irəliyə, yəni onun xilqətinin hədəfi 

olan ictimai kamilləşməyə doğru aparmışdır, bu yolda bütün 

çətinliklərə dözərək mübarizə etmiş və bu dünyadan köçərkən 

ilahi əmanəti, insanı doğru yola yönəltmək vəzifəsini özündən 

sonra gələn elçiyə tapşırmışdır. Elə buna görədir ki, bizim 

zəmanəmizin insanları, peyğəmbərlərin tarix boyu etdiyi 

dəvətin nəticəsində, onların yoluna nikbin və onların 

məqsədinə daha yaxındır. 

Bu təbii gediş insanların kamilləşməsi yolunda olan bütün 

maneələrin sonuncu ilahi höccətin əlilə məhv olacağı, beləliklə 

də insanların daha sürətlə kamal və tərəqqi yolunda hərəkət 

etməsi təmin olunacağı günə qədər davam edəcəkdir. Budur 

peyğəmbərlərin və onların yolunun həqiqi nəticəsi. 
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Çox mühüm bir nöktə budur ki, hər mərhələ də 

müvəffəqiyyətlər əldə etmək iki təyinedici amildən asılıdır: 

İman və Səbr. 

Bu yolda olan müvəffəqiyyətsizliklər bu iki amilin 

mövcud olmamasından, əldə olunan parlaq müvəffəqiyyətlər 

isə bu iki amildən yararlanmaqdan irəli gəlmişdir. Quranda bu 

haqda müjdə və ümid verən ayələr çoxdur ki, onlardan bir 

qismini aşağıda nəql edirik: 

 

ََُقُلَِ َماءََِِمنَََأَْنَزلََ اْلقَه ارََُاْلَواِحدَََُوهُوََََشْيءَ َُكلَََِّخالِقََُّللا  َأَْوِديَة ََفََسالَتَََْماءًََالس 

يََْفَاْحتََملَََبِقََدِرهَا َََرابًِياََزبًَداَلَُالس  اۖ  ََمتَاع ََأَوََِْحْليَةَ َاْبِتَغاءَََالن ارََِفِيََعلَْيهََِيُوقُِدونََََوِمم 

ََِمْثلُهَََُزبَدَ  لِكََۖ  ََُيَْضِربَََُكَذَٰ َََواْلبَاِطلَََاْلَحقَ َّللا  اۖ  بَدََُفَأَم  ََُجفَاءًََفَيَْذهَبََُالز  اۖ  ََماََوأَم 

ََْرضَِاْْلَََفِيَفَيَْمُكثََُالن اسَََيَْنفَعَُ لِكََۖ  ََُيَْضِربَََُكَذَٰ  اْْلَْمثَالَََّللا 

«De: «Allah hər şeyin xaliqidir. O birdir, qəhr edəndir 

(hər şeyə gücü yetən, hər şeyə qalib gələndir!)» Allah göydən 

bir yağmur endirdi, vadilər öz tutumlarına görə onunla dolub 

daşdı. (Sudan əmələ gələn) sel, üstünə çıxan bir köpüyü alıb 

apardı. Bəzək şeyləri və ya əşya (qab-qacaq) düzəltmək 

məqsədilə insanların od üzərində qızdırıb əritdikləri (qızıl, 

gümüş və s. filizlərin) üstündə də buna bənzər bir köpük 

vardır. Allah haqq ilə batili (sizdən ötrü) ayırd etmək üçün 

belə misallar çəkir. Köpük heç bir şey olmadığı üçün uçub 

gedər. İnsanlara fayda verən bir şey isə yer üzündə qalar. 

Allah belə misallar çəkir!»
1
 

 

ََاْلُحْسنَىَََٰلَِربِِّهمََُاْستََجابُواَلِل ِذينََ َفِيََماَهُمَْلَََأَنَ َلَوََْلَهََُيَْستَِجيبُواَلَمَََْوال ِذينََۖ 

ََبِهَََِلْفتََدْواََمَعهَََُوِمْثلَهَََُجِميًعاَاْْلَْرضَِ ئِكََۖ  َََجهَن مَََُوَمأَْواهُمََْاْلِحَسابََُِسوءََُلَهُمََْأُولََٰ  ۖ

 اْلِمهَادَََُوبِْئسََ

                                                
1 «Rəd» sürəsi, ayə 16-17. 
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«Rəbbinin dəvətini qəbul edənləri ən gözəl nemət 

(Cənnət) gözləyir. Rəbbinin dəvətini qəbul etməyənlər isə yer 

üzündə olan hər şeyə (bütün sərvətə), üstəlik bir qədərinə də 

malik olsaydılar, onu fidyə verərdilər. Onları çox pis (çətin) 

bir haqq-hesab gözləyir. Onların məskəni Cəhənnəmdir. O 

necə də pis yerdir!»
1
 

 

َلَهُمََُُجْنَدنَاََوإِنَ  اْلَمْنُصوُرونَََلَهُمََُإِن هُمَْ ُمْرَسلِينََالََْلِِعبَاِدنَاََكلَِمتُنَاََسبَقَتَََْولَقَدَْ

َفَإَِذا يَْستَْعِجلُونَََأَفَبَِعَذاِبنَا يُْبِصُرونَََفََسْوفََََوأَْبِصْرهُمَْ ِحينَ ََحت ىََََٰعْنهُمََْفَتََولَ  اْلَغالِبُونََ

 يُْبِصُرونَََفََسْوفََََوأَْبِصرَْ ِحينَ ََحت ىََََٰعْنهُمَََْوتََولَ  اْلُمْنَذِرينََََصبَاحََُفََساءَََبَِساَحتِِهمََْنََزلََ

ةَََِربَََِّربِّكَََُسْبَحانََ  يَِصفُونََََعم اَاْلِعز 

«And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında 

əvvəlcədən bu sözümüz deyilmişdi: «Onlar mütləq qalib 

gələcəklər. Bizim əsgərlərimiz labüd olaraq zəfər 

çalacaqlar!» Sən bir müddət onlardan üz çevir! Və onlara 

bax! Onlar mütləq görəcəklər! Onlar əzabımızın tezliklə 

gəlməsini istəyirlər? (O əzab) onlara yetişdikdə 

qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq! Sən onlardan bir 

müddət üz çevir! Və (kənardan) onlara bax! Onlar mütləq 

görəcəklər! Sənin Rəbbin – yenilməz qüvvət sahibi olan 

Rəbbin Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Rəd» sürəsi, ayə 18. 
2 «Səffat» sürəsi, ayə 171-180. 
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20. NÜBÜVVƏTİN NƏTİCƏSİ (2) 

 

Nübüvvətin nəticəsi haqqında sözün qısası budur ki, tarix 

boyu peyğəmbərlərin dəvəti onların özlərinin və ardıcıllarının 

mükəmməl iman və səbri ilə birgə olanda, onlar qələbə çalaraq 

cahiliyyət sistemini devirməyə, istədikləri mühit və şəraiti 

yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Peyğəmbərlər ümumiyyətlə 

(hətta zahirdə bir mərhələdə məğlubiyyətə uğrayan 

peyğəmbərlər) nübüvvətin ümumi gedişində öz hədəflərinə, 

yəni insanların düşüncə səviyyəsini və əhval-ruhiyyəsini 

yüksəltmək, onları növbəti mərhələyə çatmaq üçün hazırlamaq 

hədəfinə çatmışlar. 

Qurani-Kərim bu həqiqəti istər peyğəmbərlərin əhvalatı 

barədə danışdığında, istərsə də ümumiyyətlə peyğəmbərlərlə 

əlaqədar bir sıra həqiqətləri qeyd etdiyində bəyan etmişdir ki, 

bununla da sonuncu peyğəmbər Həzrəti Mühəmmədi, 

müsəlmanları və peyğəmbərlərin yolu ilə gedənləri təşviq etsin: 

 

ْنَياَاْلَحيَاةََِِفيَآَمنُواََوال ِذينَََُرُسلَنَاَلََنْنُصرََُإِن ا َيَْنفَعَََُلََيَْومََ اْْلَْشهَادََُيَقُومَََُويَْومَََالدُّ

َََمْعِذَرتُهُمََْالظ الِِمينََ ََوأَْوَرْثنَاَاْلهَُدىَََُٰموَسىَآتَْينَاََولَقَدَْ الد ارََُِسوءَََُولَهُمََْالل ْعنَةَََُولَهُمَُۖ 

َََِوْعدَََإِنَ َفَاْصبِرَْ اْْلَْلبَابََِِْلُولِيََوِذْكَرىَََٰهًُدى تَابََاْلكََِإِْسَرائِيلَََبَنِي ََواْستَْغفِرَََْحقَ َّللا 

ْبَكارََِبِاْلَعِشيَََِّربِّكَََبَِحْمدَََِوَسبِّحََْلَِذْنبِكََ  َواْْلِ

«Şübhəsiz ki, Biz öz peyğəmbərlərimizə və iman 

gətirənlərə həm dünyada, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi 

gündə yardım edəcəyik! Elə bir gün ki, zalımlara 

üzrxahlıqları heç bir fayda verməyəcəkdir. (O gün) onları 

lənət və axirət yurdunun pis əzabı gözləyir. And olsun ki, Biz 

Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını 

kitaba varis etdik! Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd-nəsihət 

olsun deyə! Səbr et. Allahın vədi haqdır. Günahının 
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bağışlanmasını dilə. Axşam-səhər Rəbbini həmd-səna ilə 

təqdis et!»
1
 

«Ənbiya» surəsi peyğmbərlərin zəfərini və kafirlərin 

məğlubiyyətini tərənnüm edir: 

 

واَفَلَم ا آَخِرينَََقَْوًماَبَْعَدهَاََوأَْنَشأْنَاَظَالَِمةًَََكانَتََْقَْريَةَ َِمنََْقََصْمنَاََكمَْوََ َبَأَْسنَاَأََحسُّ

َلََعل ُكمَََْوَمَساِكنُِكمََْفِيهََِأُْتِرْفتُمَََْماَإِلَىََََٰواْرِجُعواَتَْرُكُضواََلَ يَْرُكُضونَََِمْنهَاَهُمََْإَِذا

 تُْسأَلُونََ

«Biz zalım olan neçə-neçə məmləkət əhlini məhv etdik və 

onlardan sonra başqa bir qövm (camaat) yaratdıq. Onlar 

əzabımızı hiss edən kimi dərhal oradan qaçmağa üz qoydular. 

«Qaçmayın, kef çəkdiyiniz yerə, məskənlərinizə qayıdın». 

Yəqin ki, sorğu-sual ediləcəksiniz!»
2
 

Bir necə ayədən sonra İbrahim əhvalatından danışır: 

 

َفََجَعْلنَاهُمَََُكْيًداَبِهَََِوأََراُدوا إِْبَراِهيمََََعلَىََََٰوَسََلًماَبَْرًداَُكونِيَنَارََُيَاَقُْلنَا

ْينَاهَُ اْْلَْخَسِرينََ َإِْسَحاقَََلَهََُهَْبنَاَووََ ِلْلَعالَِمينَََفِيهَاََباَرْكنَاَال تِيَاْْلَْرضََِإِلَىََولُوطًاََونَج 

ََنَافِلَةًَََويَْعقُوبََ  َۖ َإِلَْيِهمَََْوأَْوَحْينَاَبِأَْمِرنَاَيَْهُدونَََأَئِم ةًَََوَجَعْلنَاهُمَْ َصالِِحينََََجَعْلنَاََوُكَل ً

ََلةَََِوإِقَامَََاْلَخْيَراتََِفِْعلََ َكاةَََِوإِيتَاءَََالص  ََالز   َعابِِدينَََلَنَاََوَكانُواۖ 

«Biz də: «Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol!» – 

deyə buyurduq. Onlar (İbrahimə) hiylə qurmaq istədilər, 

lakin Biz onları daha çox ziyana uğratdıq. Biz onu da 

(İbrahimi də), Lutu da aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yerə 

qovuşdurduq. Biz ona (İbrahimə) İshaqı, üstəlik Yəqubu da 

bəxş edib onların hamısını saleh kimsələr etdik. Biz onları 

əmrimizlə (insanları) doğru yola gətirən imamlar (rəhbərlər) 

etdik. Biz onları xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat 

verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdilər».
3
 

                                                
1 «Gafir» sürəsi, ayə 51-55. 
2 «Ənbiya» sürəsi, ayə 11-13. 
3 «Ənbiya» sürəsi, ayə 69-73. 
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21. NÜBÜVVƏTƏ İNANMAĞIN YARATDIĞI 

MƏSULİYYƏT 

 

Nübüvvət mövzusu ilə əlaqədar mövzuların axırında irəli 

sürülə bilər ən əməli mövzu bundan ibarətdir ki, nübüvvətin 

fəlsəfəsinə görə, nəbinin (peyğəmbərin) dəvətini qəbul etmək 

altından boyun qaçırmaq olmayan bir məsuliyyəti qəbul etmək 

mənasındadır. Yəni bu çağırışa səs verən şəxs peyğəmbərin 

getdiyi yolla getməyi və onunla daşıdığı məsuliyyətdə yardım 

etməyi də qəbul edir. Bu əhdə sadiq qalmaq, həqiqətən 

peyğəmbərin nübüvvətinə (peyğəmbərliyinə) iman gətirməyi 

göstərir. 

Nübüvvət yəni bir fikri sahəni meydana gətirir, yəni bir 

düşüncə, yəni bir yol, yəni bir hədəfi irəli sürür. Bu düşüncəni 

qəbul edən, bu hədəfi güdən, bu yolun yolçusu olan şəxs 

mömin hesab edilir. Müxtəlif hesab edilmək üçün müxalifət 

etmək zəruri deyil, onunla olmamaq kifayət edər. Peyğəmbər 

ilə onun düşmənləri arasında olan cəbhə tutmada tərəfsiz olan 

da onunla deyil, onun əleyhinədir. Bu həqiqət Qurani-Kərimin 

onlarla ayəsində çox açıq şəkildə bəyan edilmişdir: 

 

َََِسبِيلََِفِيََوأَْنفُِسِهمََْبِأَْمَوالِِهمَََْوَجاهَُدواَهَاَجُرواوَََآَمنُواَال ِذينَََإِنَ  َآَوْواََوال ِذينَََّللا 

ئِكََََونََصُروا ََبَْعضَ َأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمََْأُولََٰ ََوَليَتِِهمََِْمنََْلَُكمَََْماَيُهَاِجُرواََولَمََْآَمنُواََوال ِذينََۖ 

ََيُهَاِجُرواََحت ىََََٰشْيءَ َِمنَْ ينََِفِيَاْستَْنَصُروُكمَََْوإِنَِۖ  َقَْومَ ََعَلىَََٰإِل ََالن ْصرََُفََعلَْيُكمََُالدِّ

ََِميثَاقَ ََوبَْينَهُمََْبَْينَُكمَْ  َُۖ  بَِصيرَ َتَْعَملُونَََبَِماََوّللا 

«İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və 

canları ilə cihad edənlər və sığınacaq verib kömək istəyənlər 

(ənsar) – məhz onlar bir-birinə dostdurlar (varisdirlər). İman 

gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə 

qədər sizin heç bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur. Lakin 
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əgər onlar din yolunda sizdən kömək istəsələr, aranızda saziş 

olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara kömək 

göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi görəndir!»
1
 

 

ََبَْعض ََأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمَََْكفَُرواََوال ِذينََ  َۖ ََوفََسادَ َاْْلَْرضََِفِيَفِْتنَة ََتَُكنََْتَْفَعلُوهََُإِل 

 َكبِيرَ 

«Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır (köməkçiləridir). Əgər 

siz bunları (yuxarıda sizə buyurulanları) etməsəniz, yer 

üzündə böyük bir fitnə-fəsad olar (islam zəifləyər, küfr isə 

artıb qüvvətlənər)».
2
 

 

َََِسبِيلََِفِيََوَجاهَُدواََوهَاَجُرواَآَمنُواََوال ِذينََ ئِكََََونََصُرواَآَوْواَِذينَََوال ََّللا  َهُمََُأُولََٰ

َََحق ًاَاْلُمْؤِمنُونََ  َكِريمَ ََوِرْزقَ ََمْغفَِرة ََلَهُمَْۖ 

«İman gətirib (Məkkədən Mədinəyə) köçənlər, Allah 

yolunda cihad edənlər (mühacirlər) və (Peyğəmbərlə 

mühacirlərə) sığınacaq verib kömək edənlər (ənsar) – məhz 

onlar həqiqi möminlərdir. Onları (axirətdə) bağışlanma və 

tükənməz (gözəl, minnətsiz) ruzi gözləyir!»
3
 

 

ئِكََََمَعُكمَََْوَجاهَُدواََوهَاَجُرواَبَْعدََُِمنََْآَمنُواََوال ِذينََ ََِمْنُكمََْفَأُولََٰ َاْْلَْرَحامَََِوأُولُوۖ 

ََِِكتَابََِفِيَبِبَْعضَ َأَْولَىَََٰبَْعُضهُمَْ ََّللا  َََإِنَ ۖ   َعلِيمَ ََشْيءَ َبُِكلََِّّللا 

«Sonradan iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər 

döyüşənlər (cihad edənlər) də sizdəndirlər».
4
 

 

ََُأََخذََََوإِذَْ َُمَصدِّقَ ََرُسولَ ََجاَءُكمََْثُمَ ََوِحْكَمة ََِكتَابَ َِمنََْآتَْيتُُكمََْلََماَالن بِيِّينَََِميثَاقَََّللا 

َََولَتَْنُصُرن هََُبِهََِلَتُْؤِمنُنَ ََمَعُكمََْلَِما لُِكمَََْعلَىََََٰوأََخْذتُمََْأَأَْقَرْرتُمََْقَالََۖ 
ََإِْصِريََذَٰ َقَالُواۖ 

                                                
1 «Ənfal» sürəsi, ayə 72. 
2 «Ənfal» sürəsi, ayə 73. 
3 «Ənfal» sürəsi, ayə 74. 
4 «Ənfal» sürəsi, ayə 75. 
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ََأَْقَرْرنَا لِكَََبَْعدَََتََول ىَََٰفََمنَْ الش اِهِدينَََِمنََََمَعُكمَََْوأَنَاَفَاْشهَُدواَقَالََۖ  ئِكََََذَٰ َمَُهََُفَأُولََٰ

 اْلفَاِسقُونََ

«O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: 

«Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanı təsdiq 

edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım 

edəcəksiniz», - deyə əhd almış və onlara: «Bunu təsdiq edib, 

ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi? – demişdi. Onlar da: 

«Təsdiq etdik!» – deyə cavab vermişdilər. (Bu zaman) Allah: 

«Elə isə (bir-birinizə) şahid olun! Mən də sizinlə bərabər 

şahidlərdənəm», - deyə buyurmuşdu! Bundan (bu təsdiqdən) 

sonra üz döndərən kəslər fasiqlərdir (böyük günah 

sahibləridir)».
1
 

 

لُواَال ِذينََََمثَلَُ ََأَْسفَاًراََيْحِملََُاْلِحَمارَََِكَمثَلََِيَْحِملُوهَاَلَمََْثُمَ َالت ْوَراةَََُحمِّ ََمثَلََُبِْئسََۖ 

بُواَال ِذينَََاْلقَْومَِ ََِبِآيَاتَََِكذ  ََّللا   َُۖ  الظ الِِمينَََاْلقَْومَََيَْهِديََلَََوّللا 

«Tövrata əməl etməyə mükəlləf olduqdan sonra ona əməl 

etməyənlər belində çoxlu kitab daşıyan ulağa bənzərlər. 

Allahın ayələrini yalan sayanlar barədə çəkilən məsəl necə də 

pisdir! Allah zalım (kafir) qövmü doğru yola yönəltməz!»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 81-82. 
2 «Cümə» sürəsi, ayə 5. 
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VƏLİLİK 

 

22. VƏLİLİK 

 

Allah tərəfindən, peyğəmbərin vasitəsilə irəli sürülən yeni 

düşüncə və görüş yalnız o vaxt yeni həyat tərzinənin təməlini 

qoya bilər ki, əvvəlcə mütəşəkkil bir qrupun fikrində, ruhunda 

və əməlində təcəlli etsin.  

Möhkəm və sarsılmaz bir cəbhə təşkil edən bu qrup öz 

vəhdətini, birliyini daha sıx etməli, müxalif fikri-əməli 

cərəyanları ərtmək və məhv etmək üçün çalışmalıdır. Bunun 

üçün möminlər cəbhəsinin zəifləməsinə səbəb ola bilən hər 

hansı bir bağlılıqda çəkinməlidirlər və lazım gəlsə, imkan 

daxilində, adi əlaqələrini də qurmalıdırlar. 

Qurani-Kərim bu fikri və əməli cəbhə tutmağı və 

qruplaşmanı Vilayət (Muvalat, təvəlli, vəlilik) adlandırır. 

İslam cəmiyyətinin və eyni zamanda islam ümmətinin 

təməl daşı olan bu müttəfiq qrup güclü bir ümmətə 

çevrildikdən, ilahi hökuməti qurduqdan sonra da islam 

ümmətinin birliyini qorumaq, xarici qüvvələrin nüfuzunun 

qarşısını almaq üçün «vəlilik» üsuluna riayət etməlidir. Vəlilik 

üsulunun əsas cəhətlərini Quranda axtarmaq lazımdır: 

 

يَاَتت ِخُذوََلََآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا ُكمَََْعُدوِّ ةََِإِلَْيِهمََْتُْلقُونَََأَْولِيَاءََََوَعُدو  ََوقَدََِْباْلَمَود 

ُسولَََيُْخِرُجونَََاْلَحقََِِّمنََََجاَءُكمََْبَِماََكفَُروا َََوإِي اُكمََْالر  ََِتُْؤِمنُواَأَنَْۖ  َُكْنتُمََْإِنَََْربُِّكمََْبِاّلل 

َََضاِتيَمرَََْواْبتَِغاءََََسبِيِليَفِيَِجهَاًداََخَرْجتُمَْ ونََۖ  ةََِإِلَْيِهمََْتُِسرُّ َبَِماَأَْعلَمَََُوأَنَاَبِاْلَمَود 

ََأَْعلَْنتُمَََْوَماَأَْخفَْيتُمَْ بِيلَََِسَواءََََضلَ َفَقَدََِْمْنُكمََْيَْفَعْلهَََُوَمنَْۖ   الس 

«Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də 

özünüzün düşmənini dost (vəli) tutun! Onlar sizə gələn haqqı 

inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz 
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(mehribanlıq göstərirsiniz). Siz Rəbbiniz olan Allaha iman 

gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri və sizi (Məkkədən) 

çıxardırdılar. Əgər siz Mənim yolumda və Mənim rizamı 

qazanmaq uğrunda cihada çıxmısınızsa (Mənim 

düşmənlərimi dost tutmayın). Siz onlarla gizlində dostluq 

edirsiniz (dostluq üzündən onlara sirr verirsiniz). Mən sizin 

gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi (bütün gizli və 

aşkar əməllərinizi) bilirəm. Sizdən kim (bir daha) bunu etsə, 

o, şübhəsiz ki, haqq yoldan azmışdır!»
1
 

 

وءَََِوأَْلِسنَتَهُمََْأَْيِديَهُمََْإِلَْيُكمَََْويَْبُسطُواَأَْعَداءًََلَُكمََْيَُكونُواَيَْثقَفُوُكمََْإِنَْ َلَوَََْوَودُّواَبِالسُّ

ََأَْوَلُدُكمَََْوَلََأَْرَحاُمُكمََْتَْنفََعُكمََْلَنَْ تَْكفُُرونََ ََبَْينَُكمََْيَْفِصلََُيَاَمةَِاْلقََِيَْومََۖ   َُۖ َبَِماََوّللا 

 بَِصيرَ َتَْعَملُونََ

«Əgər onlar sizi ələ keçirsələr (sizə qələbə çalsalar), sizə 

düşmən olar, sizə pisliklə əl və dil uzadar, sizin kafir olmanızı 

istəyərlər. Nə qohum-əqrəbanız, nə də oğul-uşağınız sizə bir 

fayda verəcəkdir. Allah qiyamət günü sizi bir-birinizdən 

ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görəndir!»
2
 

 

َِمْنُكمََْبَُرآءََُإِن اَلِقَْوِمهِمََْقَالُواَإِذَََْمَعهَََُوال ِذينَََإِْبَراِهيمَََفِيََحَسنَة ََأُْسَوة ََلَُكمَََْكانَتََْقَدَْ

ََِونَِدََُِمنََْتَْعبُُدونََََوِمم ا ََحت ىَََٰأَبًَداََواْلبَْغَضاءََُاْلَعَداَوةَََُوبَْينَُكمََُبَْينَنَاََوبََداَبُِكمَََْكفَْرنَاَّللا 

ََِتُْؤِمنُوا  َوْحَدهََُبِاّلل 

«İbrahim və onunla birlikdə olanlar (möminlər) sizin 

üçün gözəl örnəkdir. O zaman onlar öz qövmünə belə 

demişdilər: «Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan 

başqa ibadət etdiklərinizlə (bütlərlə) heç bir əlaqəmiz yoxdur. 

Biz sizi (dininizi) inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman 

                                                
1 «Mumtəhinə» sürəsi, ayə 1. 
2 «Mumtəhinə» sürəsi, ayə 2-3. 
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gətirməyincə bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət 

olacaqdır!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Mumtəhinə» sürəsi, ayə 4. 
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23. İSLAM ÜMMƏTİNİN BAĞLILIQLARI 

 

İdeal islam nizamının qurucusu olan vahid cəbhə ilahi 

dəvət nizamını təşkil etdikdən sonra bütün müsəlmanları etiva 

edən böyük bir ümmətə çevrilir. Bu vəziyyətdə də islam 

ümmətinin daxili və xarici siyasəti «vəlilik» üsuluna əsaslanır. 

Daxildə millətin hamısı bütün qüvvələrini eyni hədəf və 

cəhətə yönəlməli, təfriqə və qüvvələrin hədər olmasına səbəb 

olan hərəkətlərdən çəkinməlidirlər. 

Xaricdə isə islam dünyasının müstəqilliyini təhlükə altına 

salan hər cür əlaqə və sazişlərdən çəkinməlidirlər. 

Məlumdur ki, vəlilik üsulunun bu iki cəhətinin (daxili 

vəhdət və xaricdən asılı olmamaq) həyata keçirilməsi üçün 

islamın bütün dəyərlərini özündə cəmləşdirən və ümmətin 

bütün fəaliyyətlərini idarə edən bir mərkəzi qüvvənin (iman) 

olması zəruridir. Elə bir iman ki, onunla islam cəmiyyətinin 

dərdləri arasında dərin və köklü bir bağlılıq olsun. Göründüyü 

kimi burada vilayət (vəlilik) üsulunun müxtəlif cəhətlərindən 

biri olan «İmamın vilayəti» ortaya çıxır. 

Aşağıdakı ayələrdə Quranın bu həqiqətlərə etdiyi aşkar 

işarələrini görmək olar: 

 

ََأَْولِيَاءََََوالن َصاَرىَََٰاْليَهُودََََتت ِخُذواََلََآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا َأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمَْۖ 

ََبَْعضَ  ََِمْنهُمََْفَإِن هََُِمْنُكمََْيَتََول هُمَََْوَمنَْۖ  َََإِنَ ۖ   الظ الِِمينَََقَْومََالََْيَْهِديََلََّللا 

«Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri (özünüzə) 

dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim 

onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı 

düz yola yönəltməz!»
1
 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 51. 
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َتُِصيبَنَاَأَنََْنَْخَشىَََٰيَقُولُونَََفِيِهمََْيَُساِرُعونَََضَ َمرَََقُلُوبِِهمََْفِيَال ِذينَََفَتََرى

َََدائَِرة َ ََُفََعَسىۖ  واََماََعَلىَََٰفَيُْصبُِحواَِعْنِدهََِِمنََْأَْمرَ َأَوََْبِاْلَفْتحََِيَأْتِيَََأَنََّْللا  َفِيَأََسرُّ

 نَاِدِمينَََأَْنفُِسِهمَْ

«Ona görə də qəlblərində mərəz (nifaq xəstəliyi) olanları 

onların (yəhudi və xaçpərəstlərin) içində vurnuxan və: “Bizə 

bir fəlakət üz verməsindən (islamın məğlubiyyətindən) 

qorxuruq”, - deyən görərsən. Amma, ola bilsin ki, Allah 

(möminlərə) bir zəfər gətirsin və Öz tərəfindən elə bir iş 

qursun ki, onlar (münafiqlər) ürəklərində gizlətdiklərindən 

(küfr və nifaqdan) peşman olsunlar».
1
 

 

ُؤَلءََِآَمنُواَال ِذينََََويَقُولَُ ََِأَْقَسُمواَال ِذينَََأَهََٰ ََأَْيَمانِِهمَََْجْهدَََبِاّلل  ََلََمَعُكمََْإِن هُمَْۖ   ۖ

 َخاِسِرينَََفَأَْصبَُحواَأَْعَمالُهُمَََْحبِطَتَْ

«İman gətirənlər isə deyəcəklər: «Sizinlə birlikdə 

olacaqları barədə Allaha (yalandan) möhkəm andlar içən 

kəslər bunlarmıdır?» Onların (bütün) əməlləri puça çıxdı və 

(axirətdə) zərərçəkənlərdən oldular».
2
 

 

ََُيَأْتِيَفََسْوفَََنِهَِِديََعنََِْمْنُكمََْيَْرتَدَ ََمنََْآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا ََويُِحبُّونَهََُيُِحبُّهُمََْبِقَْومَ َّللا 

ةَ َاْلُمْؤِمنِينََََعلَىَأَِذل ةَ  َََِسبِيلََِفِيَيَُجاِهُدونَََاْلَكافِِرينََََعَلىَأَِعز  َلَْوَمةَََيََخافُونََََوَلََّللا 

َََلئِمَ  لِكََۖ  ََِفَْضلَََُذَٰ ََيََشاءَََُمنََْيُْؤتِيهََِّللا   َُۖ  َعلِيمَ َاِسعَ وََََوّللا 

«Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə, 

(bilsin ki) Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) 

onları, onlar da (Allahı) sevərlər. Onlar möminlərə qarşı 

mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olar, Allah yolunda vuruşar 

və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın lütfüdür, 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 52. 
2 «Maidə» sürəsi, ayə 53. 
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onu istədiyinə verər. Allah (öz lütfü ilə) genişdir, (O, hər şeyi) 

biləndir!»
1
 

 

َََُولِيُُّكمََُإِن َما ََلةَََيُقِيُمونَََال ِذينَََآَمنُواََوال ِذينََََوَرُسولُهََُّللا  َكاةََََويُْؤتُونَََالص  ََوهُمََْالز 

َََيَتََولَ ََوَمنَْ َراِكُعونََ ََِِحْزبَََفَإِنَ َآَمنُواََوال ِذينََََوَرُسولَهََُّللا   اْلَغالِبُونَََهُمََُّللا 

«Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman 

gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda 

olduqları halda zəkat verirlər. Hər kəs Allahı, Onun 

Peyğəmbərlərini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, (hər 

iki dünyada işləri yaxşı gedər). Şübhəsiz ki, qələbə çalanlar 

məhz Allahın firqəsidir».
2
 

 

َََات قُواَآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا ََواْعتَِصُموا ُمْسلُِمونََََوأَْنتُمََْإِل ََتَُموتُنَ ََوَلََتُقَاتِهَََِحقَ َّللا 

ََِبَِحْبلَِ قُواََوَلَََجِميًعاَّللا   تَفَر 

«Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız 

müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün! 

Hamılıqla Allahın ipinə (dininə, Qurana) möhkəm sarılın və 

(firqələrə bölünüb bir-birinizdən) ayrılmayın!»
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 54. 
2 «Maidə» sürəsi, ayə 55-56. 
3 «Ali-İmran» sürəsi, ayə 102-103. 
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24. VİLAYƏT CƏNNƏTİ 

 

Bir cəmiyyətdə «vilayət» üsulu o zaman həyata keçirilər 

ki, onun vəlisi olsun və vəli həyatın bütün fəaliyyətlərinə ilham 

və cəhət versin. Bir fərd ancaq vəlisini yaxşı tanıyıb, özünü 

onun əmrinə tabe etməyə çalışdığı zaman «vilayət» üsulunu öz 

həyatına tətbiq etmiş olur. Vəli, Allahın xəlifəsi və onun 

ədalətli qüdrətinin yer üzərindəki məcəlləsi olduğuna görə, 

insanların bütün istedad və imkanlarından onların öz xeyrinə 

istifadə edir və bunların hədərə getməsinin qarşısını alır. Vəli, 

insan fidanının bəslənməsi üçün münbit torpaq kimi olan 

ədalətli və əmin-amanlıq mühiti yaradır və zülmün əmələ 

kəlməsinin qarşısını alır. Hamını Allaha ibadət etməyə doğru 

sövq etdirir, insanların ağıllı-kamallı olmasına lazımi şərait 

yaradır. Onun əsas proqramı Allahı yad etmək (namaz), sərvəti 

ədalətli şəkildə bölmək (zəkat), yaxşılığı yağınlaşdırmaq (əmr 

be məruf), pislikləri məhv etmək (nəhyəz münkər)dən 

ibarətdir. Sözün qısası, vəli insanları yaradılılışlarının 

qayəsində, məqsədinə yaxınlaşdırır. 

Aşağıdakı ayələrə diqqət yetirməklə «vilayət cənnətini» 

gözün özündə çanlandırmaq, «dinin heç bir əmri vilayət qədər 

mühüm deyil» sözünün sirrini anlamaq olar: 

 

َََمْريَمَََاْبنَََِوِعيَسىََداُوودَََلَِسانَََِلىََٰعَََإِْسَرائِيلَََبَنِيَِمنَََْكفَُرواَال ِذينَََلُِعنََ لِكََۖ  ََذَٰ

ََفََعلُوهََُُمْنَكرَ ََعنََْيَتَنَاهَْونََََلَََكانُوا يَْعتَُدونََََوَكانُواََعَصْواَبَِما  يَْفَعلُونََََكانُواََماَلَبِئْسََۖ 

َََكَفُرواَال ِذينَََيَتََول ْونَََِمْنهُمَََْكثِيًراَتََرىََٰ َََُسِخطَََأَنََْأَْنفُُسهُمََْلَهُمَََْمتَْقَدَ ََماَلَبِْئسََۖ  َّللا 

 َخالُِدونَََهُمََْاْلَعَذابَََِوفِيََعلَْيِهمَْ

«İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm 

də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənət oxundu. Bu onların 

üsyan etmələrinə və həddi aşmalarına görə idi. Onlar 
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etdikləri pis əməldən əl çəkmirdilər (və ya onlar bir-birini 

etdikləri pis əməldən çəkindirmirdilər). Onların gördükləri iş 

necə də pis idi! Onların (kitab əhlinin) bir çoxunun kafirlərlə 

dostluq etdiyini görürsən. Gör nəfslərinin əvvəlcədən onlar 

üçün hazırladığı şey (küfr) necə pisdir ki, Allahın onlara 

qəzəbi tutmuşdur. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır!»
1
 

 

ََِيُْؤِمنُونََََكانُواََولَوَْ ِكنَ َأَْولِيَاءَََات َخُذوهُمَََْماَإَِلْيهََِأُْنِزلََََوَماََوالن بِيََِّبِاّلل  ََكثِيًراََولََٰ

 فَاِسقُونَََِمْنهُمَْ

«Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və ona nazil olana 

inansaydılar, onları (kafirləri) özlərinə dost tutmazdılar. 

Lakin onların çoxu itaətdən çıxmış fasiqdirlər!»
2
 

 

َأُوتُواَِذينََال ََِمنََََولَِعبًاَهُُزًواَِدينَُكمََْات َخُذواَال ِذينَََتَت ِخُذواََلََآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا

ََأَْولِيَاءََََواْلُكف ارَََقَْبلُِكمََِْمنََْاْلِكتَابََ ََََوات قُواۖ   ُمْؤِمنِينَََُكْنتُمََْإِنََّْللا 

«Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilmiş 

olanlardan dininizi oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri 

özünüzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə Allahdan 

qorxun!»
3
 

 

ََلةََِإَِلىَنَاَدْيتُمَََْوإَِذا َََولَِعبًاَهُُزًواَات َخُذوهَاَالص  لِكََۖ  ََياَقُلَْ يَْعقِلُونََََلََقَْومَ َبِأَن هُمَََْذَٰ

ََِآَمن اَأَنََْإِل ََِمن اَتَْنقُِمونَََهَلََْاْلِكتَابََِأَْهلََ ََوأَنَ َقَْبلََُِمنََْنِْزلََأَََُوَماَإِلَْيَناَأُْنِزلََََوَماَبِاّلل 

 فَاِسقُونَََأَْكثََرُكمَْ

«Siz (bir-birinizi) namaza çağırdığınız zaman onlar onu 

oyun-oyuncaq sayarlar. Bu, onların anlamaz bir tayfa 

olmalarındandır. De: «Ey kitab əhli! Bizdən xoşunuz 

gəlməməyiniz yalnız bizim Allaha, bizə nazil edilənə və bizdən 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 78-80. 
2 «Maidə» sürəsi, ayə 81. 
3 «Maidə» sürəsi, ayə 57. 
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daha əvvəl nazil edilənlərə inanmağımıza və sizin 

əksəriyyətinizin fasiq olmasınamı görədir?!»
1
 

 

لِكَََِمنََْبَِشرَ َأُنَبِّئُُكمََْهَلََْقُلَْ ََِِعْندََََمثُوبَةًَََذَٰ ََّللا  ََُلََعنَهَََُمنَْۖ  ََوَجَعلََََعلَْيهَََِوَغِضبَََّللا 

ََالط اُغوتََََوَعبَدََََواْلَخنَاِزيرَََةََاْلقَِردَََِمْنهُمَُ ئِكََۖ  بِيلَََِسَواءَََِعنَََْوأََضلَََُّمَكانًاََشرَ َأُولََٰ  الس 

«De: «Allah yanında cəza etibarilə bundan 

(dediklərinizdən) daha pisini sizə xəbər verimmi? Allahın 

lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və 

şeytanlara (bütlərə) ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər 

mövqecə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardır!»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 58-59. 
2 «Maidə» sürəsi, ayə 60. 
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25. VƏLİLİK HAQQINDA (1) 

 

Vilayət (vəlilik) üsuluna Quranda verilən əhəmiyyəti 

nəzərə aldıqda bir çox məsələlər irəli sürülür ki, hər biri islami 

istiqaməti müəyyənləşdirməkdə əsas rol oynayır. Aşağıdakı 

ayələrə diqqət yetirməklə bunlardan bəzisinin anlaya bilərik: 

1. İslam cəmiyyətinin vəlisi, yəni fikri və əməli 

fəaliyyətlərə rəhbərlik, onları idarə edən qüdrət, Allahdır və 

Allahın vəli seçdiyi şəxsdir: 

 

َََُولِيُُّكمََُإِن َما ََلةَََيُقِيُمونَََال ِذينَََآَمنُواََوال ِذينََََوَرُسولُهََُّللا  َكاةََََويُْؤتُونَََالص  ََوهُمََْالز 

 َراِكُعونََ

«Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman 

gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda 

olduqları halda zəkat verirlər».
1
 

 

َََإِنَ  َتَْحُكُمواَأَنََْالن اسََِبَْينََََحَكْمتُمَََْوإَِذاَأَْهلِهَاَإِلَىَََٰاْْلََمانَاتََِتَُؤدُّواَأَنََْيَأُْمُرُكمََّْللا 

ََبِاْلَعْدلَِ َََإِنَ ۖ  ََبِهََِيَِعظُُكمََْنِِعم اَّللا  َََإِنَ ۖ   بَِصيًراََسِميًعاَنَََكاَّللا 

«Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və 

insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm 

etmənizi əmr edir. Həqiqətən, Allahın bununla (belə bir 

tapşırıqla) sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir! Əlbəttə, Allah 

(hər şeyi) eşidəndir, görəndir!»
2
 

 

َََأَِطيُعواَآَمنُواَال ِذينَََأَيُّهَاَيَا ُسولََََوأَِطيُعواَّللا  ََِمْنُكمََْاْْلَْمرَََِوأُولِيَالر  َفَإِنَْۖ 

وهَََُشْيءَ َفِيَتَنَاَزْعتُمَْ ََِإِلَىَفَُردُّ ُسولََِّللا  ََِتُْؤِمنُونَََُكْنتُمََْإِنَََْوالر  لِكَََۖ ََاْْلِخرَََِواْليَْومََِبِاّلل  ََذَٰ

 تَأِْويًَلَََوأَْحَسنَََُخْيرَ 

                                                
1 «Maidə» sürəsi, ayə 55. 
2 «Nisa» sürəsi, ayə 58. 
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«Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən 

olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! Əgər bir iş barəsində 

mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, 

onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu daha xeyirli və 

nəticə etibarilə daha yaxşıdır».
1
 

 

ُسولَََيُِطعَََِمنَْ َََأَطَاعَََفَقَدََْالر  ََّللا   َحفِيظًاََعلَْيِهمََْأَْرَسْلنَاكَََفََماَتََول ىََََٰوَمنَْۖ 

«Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şübhəsiz ki, Allaha itaət 

etmiş olur. Kim üz döndərsə (qoy döndərsin)! Biz ki səni 

onların üzərində gözətçi olaraq göndərməmişik».
2
 

 

َيُِريُدونَََقَْبلِكَََِمنََْأُْنِزلََََوَماَإِلَْيكَََأُْنِزلَََبَِماَآَمنُواَأَن هُمََْيَْزُعُمونَََال ِذينَََإَِلىَتَرَََأَلَمَْ

َيُِضل هُمََْأَنََْالش ْيطَانَََُويُِريدََُبِهََِيَْكفُُرواَأَنََْأُِمُرواََوقَدََْالط اُغوتََِإِلَىَيَتََحاَكُمواَأَنَْ

 بَِعيًداََضََلًلَ

«(Ya Rəsulum!) Sənə nazil edilənə (Qurana) və səndən 

əvvəl nazil edilənlərə (Tövrata, İncilə) iman gətirdiklərini 

iddia edənləri (münafiqləri) görmürsənmi? Onlar Tağutun 

(Şeytanın) hüzurunda mühakimə olunmaq istəyirlər. Halbuki 

onlara (Şeytana) inanmamaları əmr olunmuşdur. Şeytan isə 

onları (doğru yoldan) çox uzaq olan zəlalətə sürükləmək 

istər».
3
 

2. Möminlərin Allahın vəliliyini qəbul etməsi fikri və 

fəlsəfəsi bir prinsipə dayanır ki, İslam dünyagörüşündə qərar 

alınmışdır. Buna əsasən təbii bir məsələdir. 

 

َََوالن هَارََِالل ْيلََِفِيََسَكنََََماََولَهَُ ِميعَََُوهُوََۖ  ََِأََغْيرَََقُلَْ اْلَعلِيمََُالس  ََولِي ًاَأَت ِخذََُّللا 

َماَواتََِفَاِطرَِ ََيُْطَعمَََُوَلََيُْطِعمَََُوهُوََََواْْلَْرضََِالس  لَََأَُكونَََأَنََْأُِمْرتََُيإِنََِّقُلَْۖ  ََمنََْأَو 

ََأَْسلَمََ  اْلُمْشِرِكينَََِمنَََتَُكونَنَ ََوَلَۖ 

                                                
1 «Nisa» sürəsi, ayə 59. 
2 «Nisa» sürəsi, ayə 80. 
3 «Nisa» sürəsi, ayə 60. 
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«Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey Onundur. 

O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir. De: «Mən göyləri və yeri 

yaradan, hamısını bəsləyib Özü bəslənməyən (hamını 

yedirdib Özü yeməkdən uzaq olan) Allahdan başqasını özümə 

Rəbbmi edərəm?!» De: «Mənə ilk müsəlman olmaq əmr 

edildi və müşriklərdən olma!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Ənam» sürəsi, ayə 13-14. 
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26. VƏLİLİK HAQQINDA (2) 

 

3. Allahın və onun seçdiyi şəxslərin vəliliyindən başqa hər 

bir vəlilik şeytani və tağuti vəlilikdir. Şeytanın vəliliyini qəbul 

etmək insanın vücudunda olan bütün yaradıcı qüdrətlərin 

Tağutunu hakimiyyəti altına keçməsinə və onun istədiyi 

istiqamətdə istifadə olunmasına səbəb olar. 

Tağutun vəliliyini qəbul etmiş bir cəmiyyətin fərdləri 

mərifət nurundan və şəriətin həyat verici işığından məhrum 

olub cahillik, həvəs, şəhvət qürur və üsyanın qaranlığında əsir 

olarlar. 

 

َََِفاْستَِعذََْاْلقُْرآنََََقَرأْتَََفَإَِذا ِجيمََِالش ْيطَانََِِمنَََبِاّلل  ََعلَىَُسْلطَانَ َلَهََُلَْيسَََإِن هَُ الر 

 يَتََوك لُونََََربِِّهمَََْوَعلَىَََٰآَمنُواَال ِذينََ

«Quran oxumaq istədiyin zaman məlun Şeytandan 

Allaha sığın! Həqiqətən, iman gətirib yalnız öz Rəbbinə 

təvəkkül edənlərin üzərində Şeytanın heç bir hökmü 

yoxdur!»
1
 

 

 ُمْشِرُكونَََبِهََِهُمَََْوال ِذينَََتََول ْونَهَُيَََال ِذينََََعلَىَُسْلطَانُهََُإِن َما

«Şeytanın hökmü yalnız ona itaət edib Allaha şərik 

qoşanlar üzərindədir!»
2
 

 

ُسولَََيَُشاقِقَََِوَمنَْ َنَُولِّهََِاْلُمْؤِمنِينََََسبِيلَََِغْيرََََويَت بِعََْاْلهَُدىَََٰلَهََُتَبَي نََََماَبَْعدََِِمنََْالر 

َََجهَن مََََونُْصلِهََِىََٰتََول َََما  َمِصيًراََوَساَءتَْۖ 

«Hər kəs özünə doğru yol aşkar olandan sonra 

Peyğəmbərdən üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yoluna 

                                                
1 «Nəhl» sürəsi, ayə 98-99. 
2 «Nəhl» sürəsi, ayə 100. 
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uyarsa, onun istədiyi (özünün yönəldiyi) yola yönəldər və 

Cəhənnəmə varid edərik. Ora necə də pis yerdir».
1
 

 

َََنَ إَِ لِكَََُدونََََماََويَْغفِرََُبِهََِيُْشَركَََأَنََْيَْغفِرَََُلََّللا  ََيََشاءََُلَِمنَََْذَٰ ََِيُْشِركَََْوَمنَْۖ  َبِاّلل 

 بَِعيًداََضََلًلَََضلَ َفَقَدَْ

«Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan 

başqa olan günahları isə dilədiyi kimsə üçün bağışlar. Allaha 

şərik qoşan şəxs, şübhəsiz ki, (haqq yoldan) çox azmışdır».
2
 

 

ََُلََعنَهَُ َمِريًداََشْيطَانًاَإِل ََيَْدُعونََََوإِنََْإِنَاثًاَإِل ََُدونِهََِِمنََْيَْدُعونَََإِنَْ ََّللا  ََوقَالََۖ 

َآَذانَََفَلَيُبَتُِّكنَ ََوَْلُمَرن هُمََْنِّيَن هُمََْوَْلُمََََوَْلُِضل ن هُمَْ َمْفُروًضاَنَِصيًباَِعَباِدكَََِمنَََْْلَت ِخَذنَ 

َََِخْلقَََفَلَيَُغيُِّرنَ ََوَْلُمَرن هُمََْاْْلَْنَعامَِ ََّللا  ََُِدونََِِمنَََْولِي ًاَالش ْيطَانَََيَت ِخذَََِوَمنَْۖ  ََخِسرَََفَقَدََّْللا 

 ُمبِيًناَُخْسَرانًا

«Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə (Lata, Mənata, 

Uzzəyə, Nailəyə) tapınır və yalnız asi (inadkar) Şeytana ibadət 

edirlər. Allah ona (Şeytana) lənət etdi (rəhmətindən kənar 

edib dərgahından qovdu). O isə dedi: «Əlbəttə, mən Sənin 

bəndələrindən müəyyən bir qismini ələ alacağam». Onları 

hökmən (doğru yoldan) sapdıracaq, (puç) xülyalara salacaq, 

heyvanlarının qulaqlarını kəsməyi və Allahın yaratdıqlarını 

dəyişdirməyi əmr edəcəyəm! Allahı atıb Şeytanı özünə dost 

tutan şəxs, əlbəttə, açıq-aşkar ziyana uğramışdır».
3
 

 

َََويَُمنِّيِهمََْيَِعُدهُمَْ  ُغُروًراَإِل ََالش ْيطَانََُمَُيَِعُدهَََُوَماۖ 

«(Şeytan) onlara (müşriklərə) vədlər verir, ürəklərində 

arzular oyadır. Lakin Şeytan onlara yalnız yalan vədlər 

verir».
4
 

                                                
1 «Nisa» sürəsi, ayə 115. 
2 «Nisa» sürəsi, ayə 115. 
3 «Nisa» sürəsi, ayə 116-119. 
4 «Nisa» sürəsi, ayə 120. 
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َُ ََالنُّورََِإَِلىَالظُّلَُماتََِِمنَََيُْخِرُجهُمََْآَمنُواَال ِذينََََولِيََُّّللا  َأَْولِيَاُؤهُمََُاَكفَُروََوال ِذينََۖ 

ََالظُّلَُماتََِإِلَىَالنُّورََِِمنَََيُْخِرُجونَهُمََْالط اُغوتَُ ئِكََۖ  ََالن ارََِأَْصَحابََُأُولََٰ َفِيهَاَهُمَْۖ 

 َخالُِدونََ

«Allah (Ona) iman gətirənlərin dostudur, onları 

zülmətdən çıxarıb işığa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə 

Taqutdur (şeytanlardır). Onları (kafirləri) nurdan ayırıb 

zülmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik 

qalacaqlar!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Bəqərə» sürəsi, ayə 257. 
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27. VƏLİLİK HAQQINDA (3) (HİCRƏT) 

 

4. Cahiliyyət və tağuti sistemlərdə Tağuta və Şeytanın 

vəliliyi mömin şəxsi minlərlə tellə Tağutun qüdrətinə bağlayır, 

onu görünməz torla mühasirəyə alaraq azadlığını əlindən alır, 

sistemi gözlədiyi taleyə doğru sürükləyir və ona icazə vermir 

ki, öz qüvvəsindən Allah yolunda, islam yolunda istifadə etsin. 

Bu həqiqətə görədir ki, «Hicrət» məsələsi qaldırılır. Hicrət 

yəni cahiliyyət sisteminin bütün bağlarından qurtulub azad 

islami mühitə köçmək. Elə bir mühit ki, bütün amillər və 

imkanlar insanı Allahı istədiyi məqsədə doğru sövq etdirər. Elə 

bir mühit ki, cəmiyyətin getdiyi yol fikri, ruhi və maddi 

cəhətdə inkişaf etməyə doğrudur. Orada yaxşılığın qapısı sçıq, 

pisliyin qapısı isə bağlıdır. Yəni mömin üçün islami cəmiyyətə 

hicrət etmək «vəlilik» üsuluna görə zəruri və dərhal görülməli 

olan bir işdir. Hicrət edən mömin cahiliyyət mühitində islami 

mühitdə, «Vilayətüllah»a köçür. 

Quranda «hicrət» haqqında olan ayələrə diqqət yetirməklə 

bu barədə çox mətləblər aydınlaşar: 

 

وا َََسَواءًََفَتَُكونُونََََكفَُرواََكَماَتَْكفُُرونَََلَوَََْودُّ ََحت ىَََٰأَْولِيَاءَََِمْنهُمََْتَت ِخُذواَفَََلَۖ 

َََِسبِيلََِِفيَوايُهَاِجرَُ ََّللا  َََوَجْدتُُموهُمَََْحْيثَََُواْقتُلُوهُمََْفَُخُذوهُمََْتََول ْواَفَإِنَْۖ  َتَت ِخُذواََوَلَۖ 

 نَِصيًراََوَلَََولِي ًاَِمْنهُمَْ

«Onlar özləri kafir olduqları kimi, sizin də kafir olub 

özlərilə bərabər olmanızı istərlər. Onlar Allah yolunda 

(Məkkədən) hicrət etməyənə qədər onlardan (özünüzə) dost 

tutmayın! Əgər onlardan (tövhiddən və hicrət etməkdən) üz 
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çevirsələr, onları harada görsəniz, tutub öldürün. Onlardan 

özünüzə nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun!»
1
 

 

َََِسبِيلََِفِيََوأَْنفُِسِهمََْبِأَْمَوالِِهمَََْوَجاهَُدواََجُرواَوهَاَآَمنُواَال ِذينَََإِنَ  َآَوْواََوال ِذينَََّللا 

ئِكََََونََصُروا ََبَْعضَ َأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمََْأُولََٰ ََوَليَتِِهمََِْمنََْلَُكمَََْماَيُهَاِجُرواََولَمََْآَمنُواََوال ِذينََۖ 

ََيُهَاِجُرواََحت ىََََٰشْيءَ َِمنَْ ينََِفِيَتَْنَصُروُكمَْاسَََْوإِنَِۖ  َقَْومَ ََعَلىَََٰإِل ََالن ْصرََُفََعلَْيُكمََُالدِّ

ََِميثَاقَ ََوبَْينَهُمََْبَْينَُكمَْ  َُۖ  بَِصيرَ َتَْعَملُونَََبَِماََوّللا 

«İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və 

canları ilə cihad edənlər (mühacirlər) və (Peyğəmbərlə 

mühacirlərə) sığınacaq verib kömək istəyənlər (ənsar) – məhz 

onlar bir-birinə dostdurlar (varisdirlər). İman gətirib hicrət 

etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin 

heç bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur. Lakin əgər onlar din 

yolunda (kafirlərə qarşı) sizdən kömək istəsələr, aranızda 

saziş olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara 

kömək göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi 

görəndir!»
2
 

 

ََبَْعض ََأَْولِيَاءََُبَْعُضهُمَََْكفَُرواََوال ِذينََ  َۖ ََوفََسادَ َاْْلَْرضََِفِيَنَة َفِتََْتَُكنََْتَْفَعلُوهََُإِل 

َََِسبِيلََِفِيََوَجاهَُدواََوهَاَجُرواَآَمنُواََوال ِذينََ َكبِيرَ  ئِكََََونََصُرواَآَوْواََوال ِذينَََّللا  َهُمََُأُولََٰ

َََحق ًاَاْلُمْؤِمنُونََ  َكِريمَ ََوِرْزقَ ََمْغفَِرة ََلَهُمَْۖ 

«Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır (köməkçiləridir). Əgər 

siz bunları (yuxarıda sizə buyurulanları) etməsəniz, yer 

üzündə böyük bir fitnə-fəsad olar. İman gətirib (Məkkədən 

Mədinəyə) köçənlər, Allah yolunda cihad edənlər 

(mühacirlər) və (Peyğəmbərlə mühacirlərə) sığınacaq verib 

kömək edənlər (ənsar) – məhz onlar həqiqi möminlərdir. 

                                                
1 «Nisa» sürəsi, ayə 89. 
2 «Ənfal» sürəsi, ayə 72. 
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Onları (axirətdə) bağışlanma və tükənməz (gözəl, minnətsiz) 

ruzi gözləyir!»
1
 

 

ََُكْنتُمََْفِيمَََقَالُواَأَْنفُِسِهمََْظَالِِميَاْلَمََلئَِكةََُتََوف اهُمََُال ِذينَََإِنَ  َُمْستَْضَعفِينَََُكن اَقَالُواۖ 

ََاْْلَْرضََِفِي ََِأَْرضََُتَُكنََْلَمَْأَََقَالُواۖ  ََفِيهَاَفَتُهَاِجُرواََواِسَعةًََّللا  ئِكََۖ  ََمأَْواهُمََْفَأُولََٰ

َََجهَن مَُ  َمِصيًراََوَساَءتَْۖ 

«Mələklər öz nəfslərinə zülm edənlərin (Məkkədə kafirlər 

içərisində qalıb hicrət etməyənlərin) canlarını alarkən 

(onlara) deyəcəklər: «Siz (hicrət zamanı) nə işdə idiniz?» 

Onlar söyləyəcəklər: «Biz yer üzərində zəif (aciz) kəslər idik». 

(Mələklər də onlara: ) «Allahın torpağı geniş deyildimi ki, siz 

də hicrət edəydiniz?» – deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer 

Cəhənnəmdir. O necə də pis yerdir!»
2
 

 

َجالََِِمنَََاْلُمْستَْضَعفِينَََإِل َ َيَْهتَُدونََََوَلََِحيلَةًََيَْستَِطيُعونََََلَََواْلِوْلَدانَََِوالنَِّساءََِالرِّ

ِئكََ َسبِيًَلَ َََُعَسىَفَأُولََٰ َََعْنهُمََْيَْعفُوَََأَنََّْللا  َََُوَكانََۖ  اَّللا   َغفُوًراََعفُو ً

«Yalnız hicrət etməyə yol və çarə tapmağa qadir olmayan 

aciz kişi, qadın və uşaqlar müstəsnadır. Ola bilsin ki, Allah 

onları əfv etsin. Allah əfv edəndir, bağışlayandır!»
3
 

 

َََِسبِيلََِفِيَيُهَاِجرَََْوَمنَْ َََوَسَعةًَََكثِيًراَُمَراَغًماَاْْلَْرضََِفِيَيَِجدََّْللا  َيَْخُرجَََْوَمنَْۖ 

ََِإِلَىَاِجًراُمهَََبَْيتِهََِِمنَْ َََِعلَىَأَْجُرهَََُوقَعَََفَقَدََْاْلَمْوتََُيُْدِرْكهََُثُمَ ََوَرُسولِهََِّللا  ََّللا  ََوَكانََۖ 

َُ  َرِحيًماََغفُوًراَّللا 

«Allah yolunda hicrət edən şəxs yer üzündə çoxlu 

sığınacaq və genişlik (bolluq) tapar. Kim evindən çıxıb Allaha 

və onun Peyğəmbərinə tərəf hicrət etsə, sonra isə (mənzil 

başına çatmadan) ölüm onu haqlasa, həmin şəxsin 

                                                
1 «Ənfal» sürəsi, ayə 73-74. 
2 «Nisa» sürəsi, ayə 97. 
3 «Nisa» sürəsi, ayə 98-99. 
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mükafatını Allah Özü verər! Allah bağışlayandır, rəhm 

edəndir!»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 «Nisa» sürəsi, ayə 100. 
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Peyğəmbərlərin səbətində ilk nəğmə elə tövhid nəğməsidir 

ki, eyni zamanda onların məktəbinin ruhu və əsasını təşkil edir. 

Əgər başqa məktəblərin inqilab proqramı tədricən əsaslanırdı, 

peyğəmbərlərin proqramında son söz əvvəldə deyilir və hər kəs 

iman gətirdiyi andan işin axırını, sonunu başa düşür və tam 

ayıqlıqla ona meyl edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


